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العدد )4096(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )25( كانون األول 2017

اقدم كنائ�س بغداد
كتبت اال�شتاذة �شيماء علي فليح  :

يف �ش���احة املي���دان قبال���ة �ش���ارع الر�ش���يد تقع كني�ش���ة 
القدي�ش���ة مرمي الع���ذراء, التي يعتقد انها اأقدم كني�ش���ة 
بني���ت يف بغداد اذ �ش���يدت ع���ام 1640. الكني�ش���ة ذات 
بناء قدمي لها ابراج مرتفعة وبوابة كبرية تقع يف ركن 
الكني�ش���ة علقت اعالها لوحة كت���ب عليها املواقيت التي 
تقام بها ال�شالة داخل الكني�شة هذه اللوحة قدمية جدا 
النه يف الوق���ت احلا�شر الكني�شة تعمل كمزار وال تقام 

بها ال�شالة.
عن���د عبور البوابة �شتدخ���ل اىل باحة م�شتطيلة ال�شكل 
حت���وي على احد اب���راج الكني�شة وحت���وي على بوابة 
لكن ه���ذه االخرية اغلق���ت وا�شبح الدخ���ول من اجلهة 
االخ���رى للكني�شة, و�شيلف���ت انتباه���ك بالتاكيد وجود 
نخلة �شاخمة داخل الباحة. تطل �شبابيك الكني�شة التي 

ب�ش���كل اقوا����س ن�شف دائرية على ه���ذه الباحة وداخل 
ه���ذه الباحة علق���ت قطعة بي�ش���اء كتب عليه���ا )كني�شة 
القدي�ش���ة م���رمي لالرم���ن االيرثوذك�س �شي���دت 1639-
1640( حي���ث �شي���دت الكني�ش���ة مبب���ادرة م���ن �شاب���ط 
املدفعي���ة االرمني كي���ورك نازاريتيان )ك���وك نزار( يف 
عه���د ال�شلط���ان م���راد العثم���اين. وق���د مت جل���ب بع�س 
ذخائر )اجلنود امل�شيحيني االربعني( الذين ا�شت�شهدوا 
يف �شيفاز )�شب�شطية( وو�شعها يف امل�شكاه يف اجلدار 

االي�شر للكني�شة.
اثن���اء اع���ادة بناء الكني�ش���ة خ���الل )1967 �1970( يف 
عه���د قدا�ش���ة الكاثوليكو����س فا�شك���ني االول وا�شقفي���ة 
املط���ران ا�ش���و عي���ك غ���از لري���ان وبنف����س موا�شفاتها 
اال�شلي���ة عل���ى نفق���ة املح�ش���ن ارام غريبي���ان عرث على 
ال�شن���دوق املزخرف املثمن االوج���ة من املرمر حمتويا 
على الذخائر وحمفورا فيه باحلروف االرمنية التاريخ 

املواف���ق لل�شن���ة 1663 ميالدي���ة  وق���د اعي���د و�شع هذا 
ال�شندوق يف حملة بالكني�شة.

عند انعطافك للي�شار �شتدخل من فتحة جانبية حتيطها 
اال�شج���ار ليقع نظرك على باح���ة داخلية كبرية م�شلعة 
ال�شكل ممتلئه باحلمام الزاجل تزينها ا�شجار الزيتون 
وتط���ل عليها �شرفات من الطاب���ق الثاين ب�شكل اقوا�س 
وتط���ل عليه���ا �شبابي���ك بذات ال�ش���كل. غلف���ت اجلدران 
املحيط���ة بالباحة بالطابوق اال�شف���ر )اجلفقيم( وعمل 
م���ن الطابوق زخ���ارف خمتلفة. داخ���ل الكني�شة �شتجد 
ف�شاء مثم���ن ال�شكل تعلوه قبة يزينه���ا الزجاج امللون, 
زينت ج���دران هذا الف�ش���اء باللوحات الت���ي تو�شطتها 
لوح���ة كب���رية لل�شيدة مرمي الع���ذراء, يف ه���ذا الف�شاء 
يوج���د �شليب كبري من احلديد تو�شع بداخله ال�شموع 
الت���ي توق���د لطل���ب احلاج���ات وم���ن ه���ذا الف�ش���اء يتم 
االنتق���ال اىل ف�ش���اء م�شتطيل �شغري ن�شبي���ا هو ف�شاء 

انتق���ايل ميثل ف�شاء الدخ���ول للقاعة حي���ث تفتح عليه 
بواب���ة الدخ���ول م���ن ف�ش���اء ايق���اد ال�شم���وع والبوابة 
االخ���رى يف اجله���ة املقابل���ة الت���ي يت���م الدخ���ول منها 
للكني�ش���ة من الباح���ة االمامية يف�شل بني ه���ذا الف�شاء 
وف�ش���اء القاع���ة حاج���ز من احلدي���د على �ش���كل زخرفة 
لنجم���ة ثماني���ة متك���ررة, بعدها يتم الدخ���ول اىل قاعة 
الكني�ش���ة ام���ا م���ن فتحة م���ن اليم���ني او م���ن فتحة من 
الي�ش���ار. القاع���ة م�شتطلي���ة ال�ش���كل بابع���اد 6.5 *13 
جدرانه���ا اجلانبية حتوي فتح���ات ب�شكل اقوا�س متثل 
�شبيابي���ك هذه االقوا����س بارزة للخ���ارج مكونة خ�شفة 
للداخ���ل لتعطينا تك�شرات باجل���دران, كل جدار يحوي 
3 فتح���ات واحد ه���ذه الفتح���ات متثل بواب���ة للخارج. 
القاع���ة م�شقف���ة باالقبية والت���ي حتو بدوره���ا فتحات 
لدخول االن���ارة لداخل القاعة, القاع���ة بارتفاع طابقني 
وتطل عليها من الطابق االول �شرفة يتم الو�شول اليها 
م���ن درج جانب���ي وال�شرف���ة يف�ش���ل بينها وب���ني القاعة 
ذات احلاج���ز بالطابق االر�شي ال���ذي زخرف بالنجمة 
الثمانية, للقاعة مذبح ب�شيط  تزينه ال�شموع والرثيات 

يف�شله عن القاعة ثالث درجات.
تع���د الكني�شة الي���وم مزار للموؤمنني م���ن جميع االديان 
والطوائ���ف, حي���ث يتدفق عليه���ا الزوار م���ن امل�شلمني 
وامل�شيح وما ي�شد االنتباه كرثة  عدد امل�شلمني الزائرين 

مما ي�شيد مبكانة وبركة  هذه الكني�شة. 

كني�شة الالتني واالب الكرملي

وح���ني نع���ود اىل كت���اب )كنائ����س بغ���داد( املخط���وط  
لال�شت���اذ حكمة رحماين امل���وؤرخ واملحقق القدير جنده 
ي�ش���ري اىل ان دي���ر االب���اء الكرملي���ني ال���ذي يق���ع قرب 
ال�شورجة يعترب من اقدم الكنائ�س, فقد بني عام 1737 
وقد احلقت به مدر�شة للفتيان تخرج العديد فيها الذين 
�شارك���وا يف ازده���ار احلرك���ة الثقافي���ة يف القط���ر كان 
على راأ�شهم االب ان�شتا����س ماري الكرملي املتوفى عام 
1947, وقد هجره الرهبان قبل فرتة وانتقلوا اىل دير 
حدي���ث يف كرادة م���رمي �شيد ع���ام 1956 وفي���ه مكتبة 
ثمين���ة ت�ش���م كتب���ا وخمطوط���ات نفي�شة م���ن مقتنيات 

الرهبان الكرمليني.
كان الكرمل���ي, مولع���ا بالعربي���ة والتاري���خ, تتبع اثار 
ال�شل���ف وكان م���ن �شومعت���ه يعم���ل �شت ع�ش���رة �شاعة 
يف الي���وم وع���ن جمل�شه ال���ذي اختار له ي���وم اجلمعة, 
واه���م ح�شوره م���ن الباحث���ني االدب���اء وال�شع���راء...
بينه���م ما�شيني���ون م���ن امل�شت�شرق���ني الفرن�شيني الذي 
اعت���اد زيارت���ه كلما م���ر ببغ���داد اىل جان���ب الزهاوي, 
الر�شايف, احمد حام���د ال�شراف, كوركي�س وميخائيل 
عواد, حممد ر�شا ال�شبيبي وط���ه الراوي ومناق�شاتهم 
الهادئ���ة احيان���ا وال�شاخن���ة احيانا اخ���رى, وحوارهم 
ال���ذي ي���دور يف خمتلف االبحاث التاريخي���ة واللغوية 
والفل�شفي���ة با�شتثن���اء �شيئ���ني كان االب الكرملي يوؤكد 

عليهما با�شتمرار هما الدين وال�شيا�شة.
وبينم���ا كانت احدى حلقات اجلمعة متحلقة حول االب 
الكرمل���ي, �ش���األ احدهم كيف ال�شبي���ل اىل و�شع معجم 

يحوي كافة مفردات اللغة العربية فاجاب االب:
الميك���ن حتقي���ق ه���ذا امل�ش���روع, الن العربي���ة وا�شعة, 
وال ميك���ن االمل���ام بها لكن باالمكان و�ش���ع معجم لغوي 
يتن���اول االلف���اظ او امل�شطلحات التي تط���راأ على اللغة 
وادخالها يف قالب عربي �شرف و�شرب االب مثاال على 
بع�س الكلمات وااللفاظ التي مل ترد يف منت اللغة لكنها 
موج���ودة فيها فع���ال فقام اح���د احل�شور وق���ال ماهذه 

الكلم���ة؟ فاجاب���ه الكرملي دل���وين على كلم���ة )�شاتدما( 
واي���ن موج���ودة الن اغل���ب املعاج���م مل تاأخذ به���ا وهنا 
تط���وع ثالثة من الباحثني الكب���ار لالجابة على ال�شوؤال 
م�شتعين���ني مبعاجم )ل�شان الع���رب( و)حميط املحيط( 
و)ت���اج العرو�س( وملا مل يحظوا ب�شيء انتظروا اجابة 
االب الذي �شرعان ما اخذ معجم )حميط املحيط( وقراأ 
اح���دى �شفحاته ووجد كلمة )�شاتدم���ا( ومعناها )احد 
اجلبال املوجودة يف �شل�شل���ة جبال حمرين.ان املعجم 
الذي و�شع���ه االب الكرملي و�شم���اه بامل�شاعد اي الذي 
ي�شاعد النا�س على اخراج مفردات اللغة العربية, تكمن 
اهميت���ه يف انه م�شت���درك على املعجم���ات العربية كلها 
وبه���ذا يكون االب ان�شتا�س وال�شواهد اللغوية يف هذا 

الع�شر وما قبله.

قائمة بكنائ�س واأديرة وكاتدرائيات 
مدينة بغداد 

ادن���اه قائمة بالكنائ����س واالأديرة املوج���ودة يف مدينة 
بغ���داد املعا�شرة وت�شمل جميع الطوائف امل�شيحية يف 

العراق كما ورد يف بع�س املدونات امل�شيحية : 
ال���روم  كني�ش���ة م���ار جرج����س, مطراني���ة   .1

االأرثوذك�س منطقة كمب �شارة بغداد.
كاتدرائي���ة القدي�س يو�ش���ف لالتني, �شارع   .2

42, قرب �شاحة الواثق, بغداد.
كني�شة العذراء فاتيما لالتني, كرادة مرمي,   .3

قرب جممع ال�شاحلية ال�شكني, بغداد.
كني�ش���ة القدي����س رافائيل لالت���ني, الكرادة   .4

داخل, بغداد.
كني�شة يوحنا املعمدان للكلدان يف الدورة   .5

جنوب بغداد
كني�شة مار اأفرام للكلدان يف ال�شاجلية.  .6

كني�شة م���ار يو�شف �شفيع العم���ال للكلدان   .7
يف نفق ال�شرطة ببغداد.

اأندراو����س الر�شول,  كاتدرائي���ة القدي����س   .8
للروم االأرثوذك�س يف بغداد.

كني�ش���ة ال�شع���ود للكلدان يف ح���ي امل�شتل   .9
�شرق بغداد.

�ش���ارع  يف  للكل���دان  م���اري  م���ار  كني�ش���ة   .10
فل�شطني �شرق بغداد.

عق���د  يف  للكل���دان  االأح���زان  اأم  كني�ش���ة   .11
الن�شارى و�شط بغداد.

ب���ارك  ق���رب  للكل���دان  اأُم املعون���ة  كني�ش���ة   .12
ال�شعدون و�شط بغداد.

يف  للكل���دان  املقد�ش���ة  العائل���ة  كني�ش���ة   .13
البتاويني و�شط بغداد.

كني�ش���ة مار يو�شف, )خربندة( للكلدان يف   .14
حي الكرادة, بغداد والتي بنيت عام 1956م.

كني�ش���ة م���رمي الع���ذراء �شلطان���ة الوردية   .15
للكل���دان ك���رادة خ���ارج, بغ���داد �شي���دت ع���ام 1961م 
)يزورها امل�شلم���ون وامل�شيحيون من اأهل املنطقة على 

حد �شواء للتربك(.
كني�ش���ة االأدفنت�ش���ت )ال�شبتيني( يف �شارع   .16

الن�شال �شرق بغداد وقد بنيت �شنة 1958م.
كني�ش���ة القل���ب االأقد�س لالأرم���ن الكاثوليك   .17

وتقع يف الكرادة ال�شرقية, بغداد.
كني�شة الثالوث االقد�س للكلدان, احلبيبية,   .18

بغداد.
كني�شة مار بثي���ون للكلدان, حي البلديات,   .19

�شرق بغداد افتتحت عام 1978م.
كني�ش���ة مار بطر�س وبول����س للكلدان, حي   .20

امليكانيك, جنوب بغداد.
كني�شة تهنئة العذراء للكلدان, حي زيونة,   .21

�شرق بغداد.
كني�شة مار توما, النعريية, �شرق بغداد.  .22

كني�شة القدي�شة �شموين امل�شرق االآ�شورية,   .23
حي االآثوريني الدورة جنوب بغداد.

كاتدرائية مرمي العذراء للكني�شة ال�شرقية   .24
القدمية, حي الريا�س بغداد.

كني�شة القدي�شة حنه للكلدان, بغداد.  .25
بغ���داد  للكل���دان,  م���ار كوركي����س  كني�ش���ة   .26

اجلديدة, �شرق بغداد.
كني�ش���ة مار بول����س للكل���دان, الزعفرانية,   .27

جهة الر�شافة �شرق بغداد.
كني�شة الر�شولني بطر�س وبول�س لل�شريان   .28
االأرثوذك����س يف �ش���ارع اجلامع���ة التكنولوجية ببغداد 

�شيدت عام 1964م.
كني�ش���ة م���ار اإيليا احل���ريي للكل���دان, حي   .29

بغداد اجلديدة �شرق بغداد.
كني�شة ال���روم الكاثوليك يف ح���ي الكرادة   .30
ال�شرقي���ة ببغداد �شيدت عام 1962م )تعر�شت للتفجري 

ب�شيارة مفخخة عام 2004(.
كني�شة انتقال م���رمي العذراء للكلدان, حي   .31

املن�شور, غرب بغداد بنيت عام 1966م.

دير مار اأنطونيو�س, بغداد.  .32
كني�شة مار زيا امل�ش���رق االآ�شورية يف حي   .33

كرادة مرمي و�شط بغداد.
كني�شة �شيدة الكرمل لالتني  .34

كني�شة احلياة اجلدي���دة الر�شولية, �شارع   .35
.42

كني�ش���ة االحتاد االجنيلي���ة الوطنية, قرب   .36
�شاحة الوائق, الر�شافة بغداد.

الكني�ش���ة االآثوري���ة االإجنيلي���ة يف �شاح���ة   .37
الطريان ببغداد.

الكني�ش���ة االإجنيلي���ة االأرمني���ة يف بغ���داد   .38
الكرادة

كني�شة م���ار عودي�ش���و امل�ش���رق االآ�شورية   .39
قرب كراج االأمانة ببغداد.

كني�شة م���ار م���اري امل�ش���رق االآ�شورية يف   .40
منطقة االأمني �شرق بغداد.

كاتدرائية �شيدة النجاة لل�شريان الكاثوليك   .41
يف حي الكرادة بغ���داد امل�شهورة ب�شليبها الكبري الذي 
ت�شتطي���ع مالحظته م���ن جميع ارجاء الك���رادة وتعرف 
حملي���ًا با�ش���م اأم الطاق. �شيدت ع���ام 1968م )تعر�شت 
ه���ذه الكني�شة لتفجري ب�شيارة مفخخ���ة عام 2004اأدى 

جل���رح 50 �شخ�ش���ا عل���ى االق���ل. كم���ا ق���ام م�شلح���ون 
باقتحامه���ا وقتل اأكرث من 50 م���ن امل�شلني اأثناء قدا�س 
االأح���د يف 31 ت�شري���ن االأول, )اأنظ���ر جم���زرة �شي���دة 

النجاة(.
الب���اب  يف  الكاثولي���ك  ال�شري���ان  كني�ش���ة   .42

ال�شرقي, و�شط بغداد بنيت عام1841.
االنغليكاني���ة يف  �شان���ت ج���ورج  كني�ش���ة   .43

الباب ال�شرقي و�شط بغداد.
لل�شري���ان  ال�شهي���د  بهن���ام  م���ار  كني�ش���ة   .44

الكاثوليك يف الغدير,افتتحت عام 1982م.
كني�شة مار متي لل�شري���ان االأرثودك�س يف   .45

الغدير.
كني�شة مار يو�شف لل�شريان الكاثوليك يف   .46
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بمناسبة اعياد الميالد المجيدة

شيء عن كنائس بغداد واديرتها 
عرفت ارض العراق منذ القدم بانها كانت تضم العرشات من االديرة 

املسيحية املنترشة يف طول العراق وعرضه. وذكر املؤرخون ان العراق 

عرف املسيحية من وقت مبكر وسكن ارضه املسيحيون من قبل الفتح 

االسالمي، غري ان النكبات التي حلت بالعراق والسيام بغداد عرب العصور 

ادت اىل اندراس معظم االثار املسيحية القدمية، حتى ان ما نراه اليوم يف 

بغداد ال يرقى اال اىل العهد العثامين. ويف هذه النبذة نعرض اىل يشء من 

هذا.

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 
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التميمي  عكار  هادي  وسام  د. 

ع����ل����ي أب�������و ال��ط��ح��ي��ن

اأكت�شب العراق اأهمية كربى يف الدبلوما�شية الربيطانية, 
ويع���ود التفك���ري الدبلوما�شي الربيط���اين اإىل وقت مبكر 
من الع�شر احلديث, ح���ني اأ�شتد ال�شراع على املنطقة بني 
اأطراف اإقليمية ودولية عديدة. لذلك, غدا العراق اأحد اأكرث 
القواع���د االرتكاز جذبًا لتلك االأطراف. ويف �شل التناف�س 
اال�شتعم���اري, متكنت بريطانيا من حتقي���ق االأرجحة يف 
الع���راق, ال�شيم���ا عق���ب تنوع���ت امل�شال���ح الربيطانية يف 

العراق من الناحية ال�شيا�شية والإقت�شادية والع�شكرية.
مثل موقع الع���راق االإ�شرتاتيجي املمت���از يف قلب ال�شرق 
االأو�ش���ط عام���اًل جوهري���ًا واأ�شا�شي���ًا يف توجي���ه انتب���اه 
الربيطاني���ني وحتدي���د م�ش���ارات تغلغله���م ونفوذهم فيه, 
وخط���ورة موقعه هذا ف�ش���ر جوانب �شراع���ُه الطويل مع 
قوى اأجنبية عديدة, اإذ ا�شتخدمت بريطانيا طريق العراق 
اإىل الهن���د اأثناء ن�شوب ح���رب ال�شن���وات ال�شبع)1756-
1763(, وم���ن جانب اأخرى, فاأن الهند كانت ذات اأثر بليغ 
يف مت�شك الدبلوما�شية الربيطانية يف العراق. ف�شاًل عن 
ذلك, فاإن حمل���ة نابليون بونابرت على م�شر كانت تهديدًا 
جدي���ًا عل���ى امل�شال���ح الربيطاني���ة يف ال�ش���رق االأو�ش���ط. 
وجاءت ردت فعلها �شيا�شيًا واقت�شاديا, فعقدت معاهدات 
حتال���ف م���ع الدول���ة العثمانية وب���الد فار�س وُعم���ان, ثم 
اأ�شرع���ت يف تعزي���ز نفوذها يف الع���راق بتاأ�شي�س مقيمية 
يف بغ���داد ع���ام 1798. وعين���ت فيه���ا اأح���د ال�شخ�شي���ات 
الدبلوما�شية اخلبرية يف �ش���وؤون املنطقة وهو)هارفورد 
جونز H.Jones( ال���ذي كلف بكتابة تقريرًا مف�شاًل عن 
اأحوال العراق االإقت�شادية والع�شكرية, اإذ تعاظمت اأهمية 
بغ���داد دبلوما�شيًا اأثناء االأعوام الث���الث التي اأعقبت ذلك, 
ومب���ا يتواف���ق وما اأحرزت���ه بريطانيا من تف���وق ع�شكري 
و�شيا�شي عل���ى فرن�شا كان يف حم�شلتُه هزمية خمططات 
نابلي���ون يف ال�ش���رق. وعلى اثر �شدور اأم���ر �شلطاين يف 
2 ت�شري���ن الث���اين 1802, ن����س على االع���رتاف بتحويل 
باالمتي���ازات  تتمت���ع  بريطاني���ة  قن�شلي���ة  اإىل  املقيمي���ة 

االأجنبية, غدا هارفورد اأول قن�شل بريطاين يف بغداد.
 Clodius عق���ب ذل���ك مت تعني)كلوديو�س جيم�س ري���ج
James Rich( قن�ش���اًل يف بغ���داد, اإذ كلف بان يعمل 
عل���ى جعل الع���راق جمااًل مفتوح���ًا للتغلغ���ل اال�شتعماري 
ال�شلم���ي الربيط���اين, واأن يق���اوم ن�ش���اط فرن�ش���ا في���ه, 
ويراقب حركات رجالها وخططه���م. ولتحقيق تلك املهمة, 
حر����س ري���ج من���ذ و�شول���ُه بغ���داد, اإن يكون حازم���ًا مع 
ال�شلط���ة احلاكمة, الإثبات �شخ�شيت���ُه اأمامها, وال�شيما اأن 
الوايل اململوك���ي �شليمان با�شا ال�شغ���ري)1810-1808( 

عرف مبيوله الفرن�شية.
ومهم���ا يكن من اأم���ر, فاأن البا�ش���ا كان وقت���ذاك على حافة 
نهاي���ة حكمه, ذل���ك اأن ال�شلط���ان حممود الث���اين)1808-

1839( ال���ذي جع���ل املركزي���ة نهج���ًا ل�شيا�شت���ه, ال تتف���ق 
واجتاه���ات الالمركزي���ة, والت���ي يوؤكده���ا امتناع���ه ع���ن 
اإر�ش���ال االأم���وال اإىل اخلزينة ال�شلطاني���ة. وعلى هذا فاأن 
ال�شلط���ان ق���رر التخل�س منه, اإذ اأر�ش���ل مبعوثًا اإىل بغداد 
للقيام مبهمة عزله اأو ت�شفيتُه اإن اقت�شى االأمر, وقد جنح 
املبع���وث يف االإطاحة بحكم���ه يف 5 ت�شرين االأول 1810, 
عل���ى اثر امل���وؤازرة الت���ي ح�شل عليه���ا من بع����س القوى 
املحلي���ة املتنف���ذة كاجلليليني يف املو�ش���ل والبابانيني يف 

ال�شليمانية.
جت���در االإ�شارة اإىل اأن الذي يعنينا من عملية �شقوط با�شا 
بغداد, هو معرفة ال���دور الذي مار�شُه القن�شل الربيطاين 

كلوديو�س جيم�س ريج, ال�شيما واأن �شليمان با�شا ال�شغري 
ق���د طلب العون منُه, بيَد اإن ري���ج اأجابه اأنه ال ي�شتطيع اأال 
اأن يلتزم”احلي���اد الت���ام". مما دفع البع����س اإىل القول اإن 
للربيطانيني يد يف �شق���وط وايل بغداد. يظهر ان النجاح 
الدبلوما�ش���ي الذي حقق���ُه ريج قد تعزز اأك���رث يف االأعوام 
 J.  الالحق���ة, اإذ يذكر الرحالة الربيطاين)جيم�س بكنغهام
Buckingham( الذي زار بغداد عام 1816, عن اأن 
”اأقوى رجل يف بغداد بع���د البا�شا". ومما �شاعد  ري���ج ُعَدّ
عل���ى قوتُه هي اأو�ش���اع العراق ال�شيا�شي���ة امل�شطربة يف 
تل���ك امل���دة, نتيج���ة �شعف ال���وايل �شعي���د با�ش���ا)1813-

1817( الذي كان اأداة طيعة يف يد الربيطانيني.
بي���َد اأن مقتل �شعي���د با�شا يف 24 �شب���اط 1817, على اأثر 
حرك���ة م�شلحة قام به���ا يف بغداد عدد م���ن اأعوانه, كان له 
تاأثريه يف الن�شاط الدبلوما�شي الربيطاين يف العراق, اإذ 
توىل وايل قوي ه���و داود با�شا)1817-1831( ال�شلطة, 
ال���ذي �شه���دت االأع���وام االأوىل من حكمُه, توت���ر العالقات 
بين���ه وبني ريج, فلم يتقبل ال���وايل ما و�شل األيه من نفوذ 
له خطورت���ه على م�شتقبل الب���الد ال�شيا�شي. وبلغ التوتر 
اأوج���ه بينهم���ا حينما اأعل���ن داود با�شا ب���اأن حكومة بغداد 
ال تع���رتف باأي حقوق اأوربية, واأ�ش���در اأوامره با�شتيفاء 
العوائد عن الب�شائع االأوروبية م�شاعفة. وحينما �شرعت 
ال�شلط���ات مب�شاعف���ة الر�ش���وم الكمركي���ة عل���ى الب�شائع 
الربيطاني���ة, واحتج���زت ب�شائع جت���ار بريطانيني, اأدرك 
ري���ج خط���ورة املوق���ف, وتنب���اأ باملزي���د م���ن التعقي���د يف 
الع���راق. ومتا�شيًا مع عنجيتُه, اأ�ش���در يف ت�شرين الثاين 
1820, اأوام���ره اإىل الكابنت )تايل���ر )Taylorوكيلُه يف 
الب�شرة, باأن ين���زل العلم املرفوع على الوكالة, وان مينع 
اأي ن�ش���اط جتاري مع �شلطات الب�شرة. باملقابل, ويف 25 
اآذار 1821, اأ�شدر الوايل اأوامرُه بفر�س ح�شار تام على 
املقيمية الربيطانية, فاأحاطت بالبناية جمموعة من امل�شاة 
واملدفعي���ة. االأمر الذي دفع حاك���م بومباي الربيطاين اإىل 
مطالب���ة ريج مبغ���ادرة بغ���داد. وفعاًل غادره���ا االأخري يف 

اأواخر اآيار 1821.
برغ���م ذل���ك, ظل���ت امل�شكل���ة املتعلق���ة مبوق���ف وايل بغداد 
م���ن االمتي���ازات االأجنبية قائم���ة, وهو االأمر ال���ذي اأولته 
حكومة بومب���اي املزيد من االهتمام مب���ا ي�شمن امل�شالح 
الربيطاني���ة. وعل���ى ه���ذا االأ�شا����س طلبت م���ن داود با�شا 
تخفي�س الر�شوم على التجارة الربيطانية اإىل احلّد الذي 
عينته االمتيازات, واإرجاع جميع املبالغ التي مت حت�شيلها 
زيادة على تلك الن�شبة, والتعهد باأن يعامل ممثل احلكومة 
الربيطانية باالحرتام الالزم يف امل�شتقبل, وان يحمي كل 
الرحال���ة وامل�شافرين الربيطانيني يف بغداد, وان ال يوؤخذ 
منه���م �شيئ���ًا اأكرث م���ن الر�ش���وم املق���ررة. ف�شاًل ع���ن ذلك, 
اأعل���ن حاكم بومب���اي”اأن البا�شا اإذا مل يلت���زم باإجابة تلك 
املطال���ب ف�شتجد حكومة بومب���اي نف�شه���ا م�شطرة لقطع 
العالق���ات التجاري���ة ب���ني بريطانيا والع���راق". كان وايل 
بغداد م�شطرًا للقب���ول باالأمر والواقع. لعدة اأ�شباب, فهو 
حما�شر م���ن قبل الربيطاني���ني ومهدد بالغ���زو الفار�شي. 
عالوة عل���ى ذلك, حدوث ا�شطراب���ات ع�شائرية يف اإنحاء 
متع���دد من البالد, كما كان لالحتجاجات الربيطانية اأثرها 

القوي يف العا�شمة العثمانية ف�شغطت على بغداد. 
على �شوء ذلك, اأعلن داود با�شا يف 29 اآذار 1823 موافقته 
عل���ى مطال���ب احلكوم���ة الربيطاني���ة, غ���ري اإن ال�شلط���ات 
يف بومب���اي اأ�ش���رت على عق���د اتفاقية دائم���ة وتف�شيلية 
لت�شوية كل امل�شكالت املعلقة. فجرت مفاو�شات يف بغداد 
ومت توقي���ع االتفاقي���ة بني الطرف���ني يف اآب 1823. وحني 
انتهى عه���د داود با�شا عام 1831ومع���ه زال حكم املماليك 
يف الع���راق بعد اأن دام اأكرث من ثمانني عامًا, بداأت مرحلة 
اأخرى من احلكم العثماين املبا�شر بتويل )علي ر�شا ب�شا( 
ال�شلطة يف بغداد, ازدادْت معه ثقة الدبلوما�شية بريطانيا 

بتنامي م�شاحلها ووجودها يف العراق.
ومن اجل تعزيز مكانة بريطانيا يف العراق, طلب الكابنت 
تايل����ر الذي غدا بعد كلوديو�س ريج الوكيل ال�شيا�شي يف 
العراق, بال�شفر اإىل اأق�شى ما ميكن يف االأقاليم ال�شمالية 

م����ن بغداد, بحجة الوقوف بوجه لتغلغل النفوذ الرو�شي 
وو�ش����وح تاآمره����ا على الدول����ة العثمانية, ب����ل وان يقيم 
م����دة ق�ش����رية يف مواق����ع ي�شل����ح قربه����ا ملتابع����ة الن�شاط 
الرو�ش����ي. جاء رّد حكوم����ة بومباي”اأن بغ����داد من حيث 
مرك����ز البا�شوي����ة وعا�شمته����ا ت�ش����كل املوق����ع ال�شحي����ح 
الإحباط املوؤام����رات الرو�شية اأكرث من غريها, وان وجود 
الوكي����ل ال�شيا�شي ب�شكل دائم فيها �ش����روري بالنظر اإىل 
عدم ا�شتقرار حالة البا�شوية". و�شدرت له التعليمات يف 
كانون االأول 1833, بان ظل يف بغداد اإال اإذا تلقى اأوامر 

بخالف ذلك.
برغ����م ذل����ك, كان����ت العق����ود الثالث����ة م����ن الق����رن التا�ش����ع 
يف  وخط����رية  م�شريي����ة  كان����ت  ع�ش����ر)1860-1830(, 
تاري����خ الع����راق, اإذ متيزت”بتعاظم”م�شال����ح بريطاني����ا 
وتعدد م�شاريعها وا�شتقرار نفوذها, ال�شيما وان البعثات 
الع�شكري����ة الربيطاني����ة ب����داأت من����ذ ع����ام 1830, باإع����داد 
درا�ش����ات تف�شيلية عن العراق عقب عملي����ات م�شح دقيق 
بري����ة ونهرية, قام بها يف املنطقة عدد من �شباط البحرية 
الهندية, تركزت يف مراحلها االأوىل على اإمكانية تاأ�شي�س 
مالح����ة بخارية بريطاني����ة يف دجلة والف����رات العتبارات 
اإ�شرتاجتية تخدم يف جمملها هدف جعل العراق الطريق 
الرئي�����س اإىل الهن����د. وبه����ذا ال�شدد حاول����ت بريطانيا اأن 
ت�ش����رب اأي�ش����ًا عل����ى الوت����ر احل�شا�����س يف عالقاته����ا م����ع 
الدول����ة العثمانية, فربرت م�شاريعه����ا يف العراق بدعوى 
اأن اإطم����اع رو�شي����ا القي�شرية هي عامل م����ن عوامل ر�شم 
�شيا�شتها يف اآ�شيا القائمة على تقوية الدولتني العثمانية 
والفار�شي����ة �شد التطلع����ات الرو�شية. نتيجة ذلك, جمعت 
البعث����ات الع�شكرية الربيطاني����ة معلومات تف�شيلية غاية 
يف االأهمي����ة عن جمرى نه����ري دجلة والف����رات, بداأت من 
بعث����ة الكولني����ل ج�شن����ي للم����دة )1835-1837( و�شواًل 
اإىل بعث����ة فليك�س جونز عام 1855. كما �شهد العراق منذ 
منت�شف القرن التا�شع ع�شر تاأ�شي�س العديد من ال�شركات 

التجارية الربيطانية اأبرزها �شركة لنج و�شركاه.
 من جانب اأخر, كان قي�شر رو�شيا )نيقوال االأول 1825-
1855( ق���د اقرتح على بريطانيا جتزئة الدولة العثمانية 
يف كان���ون الث���اين 1853, م�شتخدم���ًا الأول م���رة عب���ارة 
)الرجل املري����س( يف االإ�شارة اإىل الدولة العثمانية. بيد 
اإن بريطاني���ا مل تكن وقتذاك م�شتع���دة لقبول املقرتحات 
ال�شاح���ة  يف  الق���وى  ت���وازن  عل���ى  حفاظ���ًا  الرو�شي���ة 
االأوروبي���ة. اإزاء تل���ك التط���ورات كان عل���ى الع���راق اإن 
يتحم���ل املزيد من عبء ال�شراع الدويل الذي اأخذ اإبعادا 
اأك���رث تعقيدًا وخط���ورة حتى نهاية الق���رن التا�شع ع�شر, 
اإذ تو�ش���ع التغلغل الربيطاين م���ن طريق خطوط ال�شكك 
احلديدة, واملوا�ش���الت التلغرافية, وم�شاريع التنقيبات 
االأثري���ة, وموؤ�ش�شات التب�شري, واجلالي���ات الربيطانية, 
وتع���دد القن�شليات. ف�شاًل عن ذل���ك, زيادة عدد ال�شركات 
التجاري���ة واملالحي���ة الربيطانية, وذلك يعن���ي اأن اأهمية 
الع���راق االإ�شرتاتيجي���ة مل ت���زد اإال ق���وة وتاأكي���دًا. ويف 
مطلع القرن الع�شرين بلغت اأهمية العراق االإ�شرتاتيجية 
درج���ة كربى, نتيجة الكت�شاف النفط يف عبادان, وكانت 
حماي���ة حق���ول النفط م���ن جمل���ة االأ�شباب الت���ي تذرعت 
به���ا بريطانيا الحتالل الب�شرة. وق���د دفع تزايد امل�شالح 
الربيطانية يف الع���راق الدبلوما�شية الربيطانية اإىل عّد 
العراق”جمااًل حيويًا”للن�ش���اط ال�شيا�شي واالإقت�شادي 

الربيطاين.     

ولدت اأميا كوجران الأبوين اأمريكيني يف قريةن�شطورية 
يف كرد�شت����ان اأيران ق����رب بحرية اأورمي����ايف �شنة 863, 
 ,J.G. Cochran حي����ث كان والدهاالق�����س كوج����ران
مدي����رًا الأح����دى املدار�����س التب�شريية االأمريكي����ة. فتعلمت 
اللغ����ات الرتكي����ة والفار�شي����ة وال�شريانية بجان����ب لغتها 
االأنكليزية. غ����ادرت اأميااىل الوالي����ات املتحدةاالأمريكية 
�شن����ة  يف  ال�ش����رق  اىل  وع����ادت   التمري�����س  لدرا�ش����ة 
1885, لت�شاع����د اخوه����ا الطبي����ب جوزي����ف كوجران يف 
امل�شف����ى العائ����د للبعث����ة االمريكية.بع����د عودتهااأ�شيب����ت 
مبر�����س املالري����ا فن�شح����ت بالذه����اب اىل مدين����ة  تربي����ز 
لنق����اء جوها,وهن����اك تعرفت عل����ى القن�ش����ل الرو�شي يف 
تربي����ز ال�شي����د بي����ري بونافيدين,ال����ذي اأ�شب����ح زوجه����ا. 
وق����دمت زواجهم����ايف لن����دن. وبعدرجوعهم����ااىل �شان����ت 
بطر�شب����ورغ, مت تعني بونافيدي����ن قن�شاًلعامًالرو�شيايف 
بغ����داد يف �شن����ة 1889, ملجابه����ة النف����وذ الربيط����اين يف 
العراق منجهة,ومل�شاعدةامل�شلمني الرو�س الذين يزورون 
العتب����ات املقد�شةيف العراق وحالمل�شاكل التي يتعر�شون 

لهامن قبل احلكومة الرتكيةمن جهة اأخرى.
الث����ورة  بع����د   1919 �شن����ة  يف  بونافدي����ن  بي����ري  توف����ى 
الرو�شية, وا�شتطاعت اأميا مع اأثنان من اأوالدها األك�شندر 
وجوزي����ف باله����رب اىل الوالي����ات املتح����دة, وبق����ي اأبنها 
الكب����ري ج����ورج ال����ذي قتل يف �شن����ة 1920 وه����و يحارب 
الثوار. و�شعت اأميا كوجران ذكرياتها عندما كان زوجها 
قن�ش����ال يف العراق واإي����ران يف كتاب بعنوان”حياتي يف 
ال�ش����رق امل�شلم”يف �شن����ة 1932, ومنها هذه الف�شول عن 

العراق.
 

بغداد المنحو�سة
ح����ني كن����ا نبح����ث يف مكتب����ات بطر�شب����ورغ ون�شتف�ش����ر 
م����ن اأ�شدقائن����ا بالعديد م����ن االأ�شئلة العقيمة ع����ن بغداد, 
اأ�شطح����ب زوجي يف اأحد اللي����ايل طبيب ع�شكري اأم�شى 
ع����دة �شه����ور يف بغ����داد. وكنت اأاأم����ل اأن يعطين����ي بع�س 
الن�شائ����ح ذات قيم����ة ع����ن الل����وازم البيتي����ة هن����اك. كان 
الدكت����ور وا�شع االإط����الع وكثري ال�شفر ول����ه اأراء �شارمة 
يف اأي مو�شوع يط����رح, كذلك كان يف التعامل مع بغداد. 
فبدون حتفظ لع����ن جذورها وفروعه����ا. الطق�س, النا�س, 
واحلي����اة, ر�شمه����ا باالأل����وان وب�ش����ورة مروعة مل����ن يريد 

العي�س هناك. 
�شاألني اأن كنت مزاجية؟

اأجبته”ال اأعرف, اأ�شاأل زوجي”
اأذا كان لديك مزاج طيب,  "ح�شن����ًا, كل ما اأ�شتطيع قوله 
من����اخ بغداد يخربه يف خم�ش����ة �شنوات, واأذا كان مزاجك 

متعكر من البداية, ف�شرتجعني ال�شيطان بذاته."
يف االأي����ام الت����وايل, حني كنا ن�ش����اب باالأرهاق والرنفزة 
م����ن احلر يف بغداد, نتذكر هذا ال����كالم ورمبا �شاعدنا يف 
حتم����ل اأثاره اخلطرة, لكن بغداد تركت اأثارها الثقيلة يف 

كالنا وهذه حقيقة -  يف قلب زوجي ويف مزاجي.
كان هن����اك قن�ش����اًل رو�شي����ًا واحدًا قد خ����دم يف بغداد قبل 
�شن����ة 1889 ومل ينج����ز �ش����وى القليل. يف بداي����ة اأقامته, 
تعر�ش����ت زوجته لتجري����ة تعي�شة ب�شبب جهله����ا للتقاليد 
واالأ�شول ال�شرقية. خرجت يف اأحد االأيام ب�شحبة اأثنان 
من القوا�شني يف اأحد ال�ش����وارع الرئي�شية )التي تقطنها 
القن�شلي����ات االأوربي����ة( بدون حج����اب ومبالب�س �شيفية 

مفتوحة عند الرقبة. 
ال ب����د يل من تو�شيح ما هو القوا�س يف تركيا, اأو الغالم 
يف اأيران. يف البلدان ال�شرقية هناك اأمتياز خا�س للبعثات 

الدبلوما�شية. فالبل����دان االأوربية ال ت�شمح الأحد بالقب�س 
على اأحد مواطنيها من قبل رجال ال�شرطة يف بلُد �شرقي, 
فالقن�شليات حتت هذه االأمتي����ازات لها �شرطتها اخلا�شة 
اأ�شافة اىل املحاك����م وال�شجن ويف بع�س االأحيان مكاتب 
الربي����د. والقوا�����س ه����و مواطن م����ن البلد املعن����ي وعلى 
الغال����ب من عائلة حمرتمة. يلب�س بدل����ة خا�شة للقن�شلية 
الت����ي يرتب����ط به����ا. وباأم����ر القن�شلي����ة, له����وؤالء الرج����ال 
ال�شلطة بالقب�س على اأي من مواطنيها اأو تفتي�س بيوتهم 
اأذا كان هن����اك �شك����وى �شده����م. وكذل����ك, القوا�ش����ون هم 
حرا�س �ش����رف يرافقون املوظفني يف ال�ش����وارع, واأ�شميًا 
عل����ى االأقل م�شوؤول����ني عن اأمنهم. يف ه����ذا اليوم, كان من 
ح����ق زوجة القن�ش����ل يف اخل����روج اىل ال�ش����ارع ب�شحبة 
القوا�ش����ني, لكنه����ا على خط����اأ بتحدي م�شاع����ر النا�س يف 
طريق����ة لب�شه����ا. ح����ني و�شلت اأح����د االأزقة ال�شيق����ة, راأت 
�شخ�ش����ًا راكب����ًا يب����دو ذو وجاه����ة ي�شحب����ه جمموعة من 
املرافق����ني. وحني اأقرتب, فج����اأة اأدار الرج����ل ح�شانه يف 
عر�س الطريق مانعًا املراأة من املرور. قفز اأحد القوا�شني 
رافعًا يده, طالب����ًا باأدب,”اأفندم, ه����ذه ال�شيدة هي زوجة 
القن�ش����ل الرو�ش����ي, رجاءًا دعه����ا متر.”وّج����ه ال�شيخ من 
على ح�شانه ب�شيل من ال�شتائم على تلك املراأة, حتى واأن 
كان����ت زوجة القن�شل الرو�ش����ي, كيف لها اأن تخرج بثوب 
غ����ري الئق يف مكان عام. وبالطبع كان����ت النتيجة”حادثة 
دبلوما�شية.”زوج����ة موظف اأجنب����ي اأهينت رغم مرافقت 
القوا�ش����ني. يف قن�شلي����ة يف ه����ذه االأبق����اع, اأنه����ا م�شاألة 
هام����ة, وهيب����ة الب����الد الت����ي ميثله����ا القن�ش����ل االآن عل����ى 
املح����ك, فالنا�����س يف ال�ش����رق ينظرون اىل ممثل����ي الدول 
االأجنبية مبا يحيطهم من اأبهة وتاأثريهم يف البلد. رفعت 
الق�شية اىل ال�شفارة الرو�شي����ة يف اأ�شطنبول, وعوجلت 
باأهتم����ام يف البداي����ة, لكن ح����ني ظهر اأن ال�شي����خ املتهم له 
اأهمي����ة كبرية يف بغ����داد وله تاأث����ري يف العا�شمة. اأدركت 
ال�شف����ارة اأن امل�شاألة ح�شا�شة, وق�شي����ة مزعجة قد ت�شبب 
جف����اء. كان����ت النتيجة اأهم����ال الق�شية, واأخب����ار القن�شل 
بالتن����ازل, وتهداأت اخلواطر, وعل����ى اأية حال, اأن زوجته 
هي املخطئة. فق����د القن�شل بالنتيجة تاأث����ريه, واأ�شبحت 
زوجت����ه ال تخرج اىل ال�ش����ارع, فحتى باحلجاب, يالحقها 
ح�ش����د من النا�����س باألفاظ غظة, فكان عليه����ا اأما اأن تعي�س 
�شجين����ة يف بيتها اأو اأن تغادرالبل����د. فاأختارت اأن تغادر. 
بق����ي زوجها بع�س الوق����ت لكن عمل����ه كان م�شتحياًل, فلم 

يرتك بغداد فقط واأمنا اأ�شتقال من اخلدمة كليًة.

تجارب حديثة
احلي���اة يف بغ���داد منّظّم���ة تبع���ًا لف�ش���ول ال�شن���ة. اجلزء 
االأ�شا�ش���ي م���ن البي���ت ي�شتعم���ل خ���الل خم�ش���ة اأو �شت���ة 
اأ�شه���ر فقط من العام. يف ني�شان يب���داأ االأح�شا�س بحرارة 
ال�شم����س, وال�شم���اء الزرق���اء ال حتجبه���ا اأي���ة غيوم حتى 
نهاية اأيل���ول اأو ت�شرين االأول. ولفرتة ق�شرية يف الربيع 
ويف اخلريف تكون ال�شرفات يف البيت مريحة, لكن بقية 
�شه���ور ال�شيف تعي�س املدينة قاطب���ًة يف ال�شراديب اأثناء 
الظهرية وفوق ال�شط���وح للع�شاء والنوم يف الليل. يخيم 
الظ���الم ب�شرع���ة بعد الغ���روب وال مينح الفر�ش���ة لركوب 
اخلي���ل يف امل�ش���اء, لهذا نب���داأ ذلك يف ال�شب���اح قبيل بيان  
ال�ش���وء من اأج���ل بع�س الوقت للع���ّدو يف ال�شحراء قبيل 
�شطوع اأ�شع���ة ال�شم�س املميتة ف���وق روؤو�ّشنا.كذلك علينا 
الع���ودة للفط���ور, فالقن�شلية تفت���ح قبل التا�شع���ة وتغلق 
ثاني���ًة حتى �شاعة متاأخرة من بعد الظهر. يف و�شط النهار 
متوت املدينة, عدا كالب ال�ش���وارع التعي�شة, التي تقتحم 
اأي���ة فج���وات اأذا اأ�شتطاع���ت اأو تن�شل يف مكان م���ا بعيدًا 
ع���ن احلر. ه���ذه ال�شاعات الت���ي ق�شيناه���ا يف ال�شراديب 
يف �ش���وء خافت �شعرت دائمًا ه���ي ال�شبب يف �شعف نظر 
زوج���ي. يف ال�شراديب كانت املراوح الكب���رية املك�شك�شة 
م�شتم���رة يف العم���ل, هن���اك حب���ل مير من خ���الل احلائط 
لينتهي عند يد �شبي املروحة, يجل�س ال�شبي على كر�شي 
اأو عل���ى االأر����س, ويف اأحدى يديه ي�شح���ب احلبل لتعمل 
املروح���ة, ويف الثاني���ة مي�شك مهفة لي���ربد نف�شه. بجانبِه 
ين���ام زميل���ه على االأر����س يف تعا�شة ينتظر ق���دوم دوره. 
�شبي���ان املروحة هوؤالء كان���وا م�شدر حمنة كبرية لكالنا. 
العمل عل���ى املكتب بدون املروح���ة كان م�شتحياًل. وطعام 
الغ���ذاء بدونها ي�شعب ه�شمه. ونوم بعد الظهر كذلك كان 
غ���ري وارد, وحتى يف امل�شاء ن�شرخ اىل �شبيان املروحة. 
لك���ن ت�شبب العرق م���ن هوؤالء ال�شبي���ان الفقراء ليجعلوا 
حياتنا ممكنة, بدت قا�شية لدرجة غري مربرة, لكنها توفر 
باملقارن���ة عماًل �شهاًل لهم, كما ب���ني العدد الكبري للمتقدمني 
للعم���ل. لهذا اأتخذنا تطبيق ع���ام باأ�شتعمال املروحة خالل 
النه���ار, وال جنهد ال�شبيان للعم���ل يف الليل اأال يف حاالت 

املر�س ال�شديدة.
نح���ن �شخ�شيًا مل نق�شي �شاعات احلر تلك دون فائدة. فلم 
يكن هناك طابعة يف تل���ك االأيام, وخالل ال�شنوات الثالث 
االأوىل مل يكن هناك موظف رو�شي, لهذا كانت الكتابة يف 
الرو�شي���ة واخلال�شات الت���ي ي�شعها املوظف���ون الفر�س, 
واالأرم���ن واالأت���راك م���ن عم���ل زوج���ي متقن���ة كالطباع���ة 

احلجرية.
مل يك���ن للقن�شلي���ة الرو�شية اأي���ة ملف���ات للمعلومات, ومل 
يك���ن هن���اك اأر�شي���ف للرج���وع األيه, ع���دا �شج���الت هزيلة 
لل�شوؤون العامة للقن�ش���ل ال�شابق. بينما جمع االأنكليز كم 
هائل م���ن املعلومات من خالل ممثليهم الأكرث من مئة عام. 
املقي���م الربيطاين الكولونيل تويدي, وقد �شمعنا عنه تلك 
الق�ش����س الغريبة منذ و�شولنا اخلليج, برهن اأنه �شديق 
جيد. وهو اأحد الربيطانيني البارزين يف العلوم العربية, 
ومهت���م باخليول ويف كل نواحي احلياة ال�شرقية, وجدنا 
الكثري م���ن التطابق بينن���ا, وقد اأعطان���ا االأذن باأ�شتخدام 
مكتبته الغنية وال�شجالت الر�شمية اىل درجة غري متوقعة 
وغري طبيعية.  لذلك كر�شنا عدة �شاعات من العمل اليومي 
للرتجم���ة من االأنكليزية اىل الرو�شي���ة. مع درجة حرارة, 
حتى ويف ال�شرداب, تزيد على ت�شعني درجة )فهرنهايت(, 
كان���ت اأع�شابن���ا م�ش���دودة مث���ل اأوت���ار الكم���ان, نع���اين 
م���ن حمدودي���ة زوج���ي يف االأنكليزي���ة واأك���رث حمدودية 
مبعرفت���ي باللغ���ة الرو�شية, والطريق الطوي���ل املعقد من 
خ���الل الفار�شية والرتكي���ة والفرن�شية حت���ى ن�شل اأخريًا 
م���ن لغة اأنكليزي���ة اىل ترجمة رو�شية جي���دة. على جانبنا 
كان���ت هناك رحمة م�شربية املاء الفخارية والتي متالأ عدة 

مرات خالل �شاعات العمل.

ح��ول الدبلوماس��ية البريطانية حيال 
العراق في القرن التاسع عشر

)1(ذكريات أيما كوجران في بغداد

املقيمية الربيطانية يف بغداد يف العهد العثماين

ال�سيدة اأميا كوجران
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الوائلي علي مدلول راضي 

تعود فك���رة دمج االدارة النهري���ة العثمانية مع �شركة لنج 
اإىل عه���د ال�شلطان عب���د احلميد الث���اين اال ان املفاو�شات 
الت���ي اجراها ال�شدر االعظم كام���ل با�شا  مع الربيطانيني  
توقف���ت ب�شب���ب االحتجاج���ات الت���ي ح�شل���ت يف بغ���داد 
وا�شتانب���ول. بع���د �شقوط ال�شلط���ان عبد احلمي���د الثاين 
طلبت احلكومة الربيطانية من احلكومة العثمانية جمددًا 
دم���ج االإدارة النهري���ة مع �شركة لن���ج ال�شيما وان االخرية 
اعلن���ت ا�شتعدادها لدف���ع مبلغ مائة وع�ش���رون الف جنية 
ا�شرتلين���ي اإىل احلكومة العثماني���ة مقابل دمج ال�شركتني 
ثم ع���ادت �شركة لنج ورفعت املبل���غ اإىل مائتني وخم�شون 
ال���ف جني���ه اال ان ه���ذا العر����س قوب���ل بالرف����س من قبل 
خليجان افندي وزي���ر اال�شغال العامة العثماين الذي كان 
يرى �شرورة منح امتياز املالحة يف نهري دجلة والفرات 
اإىل �شرك���ة عثمانية تتاألف من اف���راد عثمانيني فقط  االمر 
ال���ذي دف���ع وزير اخلارجي���ة الربيط���اين ادوارد غراي ان 
يلتم����س من حقي با�شا �شف���ري الدول���ة العثمانية يف لندن 
ان يبل���غ حكومت���ه ب�ش���رورة ح�ش���م م�شاأل���ة دم���ج االدارة 
النهرية و�شركة لنج ال�شيما وان عددًا من وزراء احلكومة 

العثمانية كانوا يوؤيدون عملية الدمج.
الربيطاني���ني  ب���ني  مفاو�ش���ات  دارت   
والعثماني���ني حي���ث مت االتف���اق مبدئيًا على دم���ج االدارة 
النهري���ة و�شرك���ة لنج وت�شكيل �شرك���ة جديدة للمالحة يف 
دجلة والفرات و�شط العرب باأ�شم �شركة الهند الرتكية  على 
ان تك���ون ال�شركة اجلديدة عثمانية وترفع العلم العثماين 
عل���ى بواخرها وتك���ون خا�شعة للقوان���ني العثمانية وان 
يك���ون لل�شركة اجلديدة حق احت���كار املالحة بني الب�شرة 

واملو�ش���ل يف نهر دجلة وبني الب�ش���رة وبيلو�س على نهر 
الفرات  واتفق ان اليعطي امتياز اخر ل�شركة اخرى طوال 
م���دة االحت���كار البالغ���ة خم�شة و�شبع���ني عامًا م���ع اعطاء 
احلكوم���ة العثماني���ة احل���ق يف الغاء االمتي���از بعد مرور 
�شبع���ة وثالثون عامًا مقاب���ل دفع تعوي�ش���ات منا�شبة اما 
اذا الغ���ت احلكومة العثماني���ة االمتياز بعد مرور خم�شني 
عامًا فانه���ا التدفع اأي تعوي�شات لل�شرك���ة املحتكرة.  قدم 
م�ش���روع االتفاق على دمج االدارة النهري���ة مع �شركة لنج 
من قبل ال�ش���در االعظم ح�شني حلمي با�ش���ا اإىل ال�شلطان 
حممد ر�شاد   ف�ش���درت موافقته مبقت�شى فرمان �شلطاين 
كم���ا وافق عل���ى االتفاقي���ة جمل����س املبعوثان بع���د جل�شة 

�شهدت مناق�شات حادة. 

عندما عزم���ت الدول���ة العثمانية على بي���ع بواخر االدارة 
النهري���ة العامل���ة يف نهري دجلة والف���رات  ومن�شاآتها يف 
بغداد والكوت والعمارة والب�شرة اإىل �شركة لنج للمالحة  
قوب���ل ه���ذا االجراء مبعار�ش���ة �شديدة م���ن العراقيني الن 
ه���ذا االجراء �شيوؤدي اإىل احتكار �شركة لنج للنقل النهري  
و�شت�شب���ح و�شائ���ط النق���ل حم�ش���ورة يف ايديه���ا, االمر 
ال���ذي ي�شر كثريًا بالتجارة نتيجة الرتفاع اجور ال�شحن, 
و�شه���دت بغ���داد يف كان���ون االأول ع���ام 1909 مظاه���رات 
وجتمهر االهايل يف �شاحة باب املعظم حيث القيت اخلطب 
احلما�شي���ة التي تن���دد باالمتي���از اجلديد وكان م���ن بينها 
خطب���ة لكاظم الدجيلي اث���ارت م�شاع���ر املتظاهرين الذين 
نادوا ب�شقوط وزارة ح�شني حلمي واعتربوا اقدامها على 
بي���ع بواخ���ر االدارة النهرية ل�شركة لن���ج للمالحة اجحافًا 

بحقوق العراقيني وترجيحًا للربيطانيني على اهل البالد, 
ورفع املتظاه���رون يف النهاية عري�شة احتجاج وانتدبوا 
جعف���ر ابو التم���ن لتقدميه���ا اإىل وايل بغداد ناظ���م با�شا,  
كم���ا �ش���كل املتظاهرون جلن���ة لتمثيلهم تاألف���ت من خم�شة 
ا�شخا����س من بينه���م التاجر عبد الق���ادر اخل�شريي  الذي 
و�شف���ه الربيطانيون بانه املحر����س الرئي�شي لالحتجاج 
�شد دمج االدارة النهرية العثمانية مع �شركة لنج والتاجر 
حمم���ود ال�شابن���در الذي اته���م �شركة لن���ج بتهديد املالحة 
الوطني���ة من خالل تزويد بع����س الع�شائر بالبنادق  وعبد 

اجلبار خياط.
 بع���ث عبد الق���ادر اخل�شريي با�ش���م املتظاهرين بربقيات 
اإىل اه���ايل الب�ش���رة واملو�ش���ل يحثه���م على التع���اون مع 
اه���ايل بغداد ملنع دمج االدارة النهرية مع �شركة لنج  التي 
كان���ت تقب�س على التجارة واملالحة يف العراق بايدي من 
حدي���د وحول���ت التج���ارة العراقيني اإىل و�شط���اء  و�شرت 
�شائع���ات بني االأه���ايل يف بغداد بان احلكوم���ة العثمانية 
باع���ت العراق وت�شلم ناظم با�ش���ا برقية اخرى وقعها عدد 
م���ن الوجه���اء ج���اء فيه���ا ان ثالثني الف���ًا من اه���ايل بغداد 
�شيتظاه���رون �ش���د بي���ع االدارة النهري���ة اإىل �شرك���ة لنج 
ويف الع�شري���ن م���ن كان���ون االأّول ع���ام 1909 كان ممثلو 
املتظاهري���ن يف انتظ���ار ال���وايل ناظ���م با�شا وبن���اء على 
طلبه���م �شار معه���م ال���وايل اإىل دائرة الربي���د وات�شل من 
هناك بال�شدر االأعظم ح�ش���ني حلمي ورجاه تلبية مطالب 
اجلماه���ري البغدادية وعدم بيع االإدارة النهرية اإىل �شركة 
لنج للمالحة, اما وزير الداخلية العثماين فقد بعث بربقية 
اإىل ناظم با�شا نفى فيها بيع البواخر اإىل �شركة لنج واعلن 

ان امل�ش���روع املقرتح هو تكوي���ن �شركة م�شرتكة يكون يف 
ادارته���ا اربعة م���ن العثمانيني وجتار م���ن بغداد وا�شاف 
الوزي���ر العثم���اين ان اهايل بغداد اذا كان���وا يخ�شون من 
وق���وع ا�شهم ال�شركة اجلديدة بي���د �شركة لنج للمالحة فال 

مانع من بيعها يف بغداد.
 مل يقتن���ع اهايل بغ���داد بهذا الرد وظل ممثلوهم يف دائرة 
الربيد حتى �شب���اح اليوم التايل احل���ادي والع�شرين من 
كان���ون االأّول 1909 و�ش���رت �شائعات بينه���م ان ثالثة من 
ال���وزراء العثماني���ني تلقوا ر�شاوى م���ن �شركة لنج قدرها 
خم�ش���ون الف ل���رية عثماني���ة لتاأييد بي���ع االدارة النهرية  
وق���د تاأكدت �شكوك االهايل بعد ان اكد ال�شفري الربيطاين 
يف ا�شتانب���ول ان اربعة من ال���وزراء العثمانيني يوؤيدون 
بي���ع االدارة النهري���ة اإىل �شرك���ة لن���ج. يف الكاظمية اعلن 
االه���ايل اال�ش���راب الع���ام واغلق���ت اال�ش���واق وتعطل���ت 
االعمال مطالبني بوقف بيع االدارة النهرية اإىل �شركة لنج 
وار�شل عبد القادر اخل�شريي وحممود ال�شابندر برقيات 
�شدي���دة اللهجة اإىل ال�شدر االعظ���م وغريه من امل�شوؤولني 
العثماني���ني اتهموا فيه���ا �شركة لنج بانها تدب���ر امورًا مع 
بع����س الع�شائر ومطالبني باحلد م���ن االمتيازات الكبرية 
التي منحته���ا احلكومة العثمانية ل�شرك���ة لنج والتي ادت 
اإىل زي���ادة النف���وذ الربيط���اين وال���ذي بداأ بتفاق���م وبنذر 
باخلط���ر بع���د ان ا�شتفح���ل يف خلي���ج الب�ش���رة  فق���د اخذ 
املهند�ش���ون الربيطاني���ون يف البحث عن امل���كان املنا�شب 

الن�شاء ميناء يف الب�شرة.

 كان راأي املعار�ش���ني يف البداي���ة يف م�شاأل���ة بي���ع االدارة 

النهري���ة ان ت���رتك �شركة لنج على ماه���ي عليه مع ال�شماح 
ملن اراد ان يوؤ�ش�س �شركات مالحية وطنية ت�شيري بواخر 
يف نه���ري دجلة والفرات لك���ن احلكومة العثمانية رف�شت 
هذا الراأي النها كانت تخ�شى اعرتا�س الربيطانيني الذين 

ميتلكون وثائق ر�شمية ل�شراء االدارة النهرية.
 مل تعر����س احلكومة العثمانية االتفاق مع �شركة لنج على 
جمل����س املبعوثان ا�شتن���ادًا اإىل املادة املائة م���ن الد�شتور 
الت���ي تن����س عل���ى عدم عر����س االمتي���ازات الت���ي التكلف 
الدول���ة اعباًء مالية على جمل�س املبعوثان اال ان احلكومة 
وحت���ت �شغط جمل�س املبعوث���ان وافقت على رفع االتفاق 
م���ع �شركة لن���ج اإىل املجل�س  وقد تلقى جمل����س املبعوثان 
تقريري���ن من نائ���ب الديوانية حممود �شوك���ت با�شا ومن 
نائب بغداد اإ�شماعيل حقي بابان طالبا فيهما باال�شتف�شار 
م���ن ال�شدر االعظ���م ح�شني حلم���ي عن �شبب ع���دم عر�س 
اتف���اق احلكومة مع �شركة لنج عل���ى املجل�س خالفًا للمادة 
اخلام�ش���ة واخلم�ش���ني م���ن الد�شت���ور الت���ي توج���ب على 
احلكوم���ة عر����س اأي م�شروع على جمل����س املبعوثان كما 
ا�شتف�ش���ر النائبان ع���ن ا�شباب منح احلكوم���ة امتياز بيع 
البواخ���ر اإىل �شرك���ة لن���ج ال���ذي ي�ش���ر مب�شال���ح العراق  
ويقو�س جتارته ويوؤدي اإىل تناف�س بريطاين اأملاين على 

اأر�شه.
النائب���ني  ت���رد عل���ى ا�شتف�ش���ار   كان عل���ى احلكوم���ة ان 
العراقي���ني فف���ي الثام���ن والع�شري���ن م���ن ت�شري���ن الثاين 
1909 وقف ال�ش���در االعظم يف جمل�س املبعوثان واعرب 
عن امل حكومته من اللهجة التي ا�شتخدمها النواب �شدها 
وادع���ى ان من���ح االمتياز اإىل �شركة لن���ج الي�شر مب�شالح 
الدولة خالفًا ملا جاء يف تقارير النواب العراقيني واكد ان 

االمتياز يحقق فوائد عديدة, وقال ان احلكومة اذا 
�شحب���ت امتياز �شركة لنج ف���ان بريطانيا �شتحتج على ذلك 
واذا ا�ش�ش���ت �شرك���ة عثماني���ة للمالحة فانها ل���ن ت�شتطيع 
مناف�ش���ة �شرك���ة لن���ج ل���ذا راأت احلكوم���ة دم���ج ال�شركتني 
وان ال���وزارة مل تعر�س االتفاق على املجل�س النه اليكلف 

الدولة �شمانًا ماليًا.
 ح�ش���ل تطابق يف املواقف بني النواب العراقيني والعرب 
وبع����س النواب االت���راك حول خماطر امتي���از �شركة لنج 
و�شهد اليوم االأّول الجتماع جمل�س املبعوثان تزايد اعداد 
الن���واب املعار�شني لالتف���اق مع �شركة لن���ج. وكانت فكرة 
نائ���ب الب�ش���رة طالب النقي���ب وغريه من الن���واب احراج 
مركز الوزارة وا�شقاطها ف���اذا جنحوا يف م�شعاهم ق�شى 
عل���ى م�شروع بيع بواخ���ر االدارة النهرية اإىل �شركة لنج, 
وكان���ت و�شيل���ة الن���واب ال�شق���اط احلكومة ه���ي التم�شك 
ب�ش���رورة احل�شول على تف�شري ر�شمي عن اال�شباب التي 
دفعت احلكومة اإىل عدم عر�س االتفاق مع �شركة لنج على 
جمل����س املبعوثان رغم انها حتمل الدولة اعباء مالية  مثل 
اعف���اء لوازم �شف���ن ال�شركة البخارية من ر�ش���وم الكمارك 

عند ا�شتريادها.
 طلب خليل بك رئي�س جمعية االحتاد والرتقي يف جمل�س 
املبعوث���ان م���ن احلكومة ار�ش���ال اوراق االتفاق مع �شركة 
لن���ج ملناق�شت���ه وراأى خلي���ل ب���ك ان االي�شاح ال���ذي قدمته 

احلكوم���ة كان كافي���ًا غ���ري ان كالم خلي���ل ب���ك ه���ذا جوبه 
مبعار�ش���ة �شدي���دة من قب���ل الن���واب العراقي���ني  فقد قال 
اإ�شماعيل حقي نائب بغداد”ان احلكومة ت�شيء �شنعًا اذا 
ح�ش���رت املالحة يف �شركة خ�شو�شي���ة انكليزية عثمانية 
النه���ا ت�شر بالب���الد واالهليني وم�شتقبل ب���الد العرب”اما 
حممود �شوك���ت با�شا نائب الديواني���ة فقال”انني ال افهم 
اال�شب���اب الت���ي تدعو ال���وزارة اإىل ع���دم تق���دمي االمتياز 
ملجل����س املبعوثان”ام���ا طال���ب النقيب نائ���ب الب�شرة فقد 
ح���ذر احلكومة من مغبة اال�شتمرار يف موقفها من االتفاق 

مع �شركة لنج وقال”اذا مت�شكت احلكومة براأيها ومنحت 
االمتياز ف�شيكون ذل���ك فاحتة امل�شائب الكربى”وحتدثت 
ال�شحافة الرتكية عن موقف النواب العراقيني املعار�شني 
المتياز �شركة لنج ال�شيما بعد ان نظم نائب بغداد �شا�شون 
ح�شقيل حمل���ة اعالمية يف ال�شحف الرتكية حذر فيها من 

م�شروع دمج االدارة النهرية مع �شركة لنج.
حدد النائ���ب اإ�شماعيل حق���ي مطالب النواب   
العراقيون بتوجيه ال�ش���وؤال التايل اإىل جمل�س املبعوثان 
للت�شوي���ت عليه”هل كان على احلكوم���ة ان تقدم االمتياز 

اإىل املجل����س ام ال”وقد �شوت معظم النواب على �شرورة 
عر����س االمتي���از عل���ى جمل����س املبعوث���ان وكان ال�ش���در 
االعظ���م ح�ش���ني حلم���ي يعتق���د ب���ان الت�شوي���ت �شيك���ون 
اإىل جان���ب حكومته لذل���ك احرج موقفه كث���ريًا وكان عليه 
تقدمي ا�شتقالته الن اغلبية النواب قد خذلوه ولكن رئي�س 
جمل����س املبعوث���ان اأحمد ر�ش���ا ب���ك اراد تف���ادي ا�شتقالة 

احلكومة فاعلن رفع اجلل�شة. 
 اعتق���د رج���ال تركي���ا م���ن جمعي���ة االحت���اد والرتق���ي ان 
النج���اح ال���ذي اح���رزه الن���واب العراقي���ون يف اح���راج 
موقف احلكومة من االتفاق مع �شركة لنج اليعترب جناحًا 
ملعار�ش���ة امتياز �شركة لنج فح�شب, وامنا راأوا فيه مقدمة 
النهيار �شيطرتهم على احلكم, ولهذا فعندما انعقد جمل�س 
املبعوث���ان يف اليوم التايل الرابع ع�ش���ر من كانون االأّول 
ع���ام 1909 ملتابعة مناق�ش���ة االمتياز احاط باملجل�س جمع 
غف���ري من اجلماه���ري يقدر بخم�ش���ة االف �شخ����س وتبني 
ان ه���ذا اجلم���ع ق���د اع���د لالعت���داء عل���ى الن���واب االتراك 
املوجودي���ن داخ���ل املجل����س اذا م���ا �شوت���وا اإىل جان���ب 

النواب العرب �شد االتفاق مع �شركة لنج.

 كان لطف���ي فك���ري ب���ك وه���و م���ن اقط���اب املعار�ش���ة اأول 
املتكلمني فهاجم احلكومة, وانهى كلمته بقوله”انه اليرى 
و�شيل���ة للتخل�س من هذه االزمة املعق���دة اال بفتح املالحة 
يف نه���ري دجلة والفرات امام جمي���ع الدول  وكان النائب 
طال���ب النقيب اخر النواب العرب الذين �شعدوا اإىل منرب 
جمل����س املبعوث���ان فاأكد معار�شت���ه للحكوم���ة وامل�شروع 
وب���ني ب�ش���كل وا�شح ان على احلكومة ام���ا ان تتوقف عن 
امل�ش���يء يف االتفاقي���ة م���ع �شركة لن���ج اأو ان تفت���ح انهار 
الع���راق امام املالحة جلميع ال���دول ومل يكد طالب النقيب 
ينه���ي خطابه حتى وجد ان النواب االت���راك الذين وقفوا 
اإىل جان���ب الن���واب العراقيني ق���د انقلبوا م���ن معار�شني 
لالتفاقية مع �شركة لنج اإىل موؤيدين لها وبذلك وقفوا �شد 
التطلع���ات العراقي���ة يف و�ش���ع حد لالحت���كار الربيطاين 
للمالحة يف االنهار العراقي���ة وعند ذاك وجد االحتاديون 
ان حركتهم يف اره���اب النواب االتراك قد جنحت فطلبوا 
عق���د جل�شة �شري���ة  ملناق�شة االتفاق مع �شرك���ة لنج وا�شتد 
اجل���دال ب���ني الن���واب اإىل ان قب���ل ال�ش���در االعظم ح�شني 
حلم���ي  الذي ح�شر بنف�ش���ه اإىل جمل�س املبعوثان لل�شغط 
على النواب املعار�شني لالتف���اق مع �شركة لنج للت�شويت 
ل�شال���ح االتف���اق   اق���رتاح خليل ب���ك القائ���ل”ان املجل�س 
يعرب عن ثقته بال���وزارة احلا�شره على �شرط ان اليكون 
يف االتفاق مع �شركة لنج �شمانة مالية واليطالب املجل�س 
بح���ق النظر يف االمتيازات اخلالي���ة من ال�شمانات املالية 
ريثم���ا يتم الت�شدي���ق على امل�شروع ال���ذي و�شعه جمل�س 
االعي���ان بخ�شو����س االمتيازات”وج���رى الت�شويت على 
االتف���اق م���ع �شركة لنج ففاز باغلبية مائ���ة و�شبعة و�شتني 
�شوت���ًا ومعار�ش���ة ثماني���ة ا�ش���وات فيم���ا امتن���ع خم�شة 
واأربع���ون نائب���ًا ع���ن الت�شوي���ت  وبه���ذا االتف���اق وهبت 
الدولة العثمانية حقوقها املالحية يف االنهار العراقية يف 
مقاب���ل الوعود الربيطانية مب�شاعدتها على زيادة الر�شوم 

الكمركية واحل�شول على القرو�س املالية.
 حققت وزارة ح�شني حلمي ن�شرًا يف مواجهة املعار�شني 
لالتف���اق وحتى حتمي احلكومة نف�شه���ا من االعباء املالية 
الت���ي قد تثقل كاهل خزينة الدول���ة يف حالة مطالبة �شركة 
لن���ج بالتعوي�ش���ات يف حالة انخفا����س منا�شيب املياه يف 
نه���ري دجل���ة والفرات فق���د و�شع الب���اب الع���ايل �شروطًا 
جدي���دة يف االتفاق مع �شركة لن���ج للمالحة ن�شت على انه 
يف حال���ة توقف املالح���ة يف نهري دجلة والف���رات ب�شبب 
م�شاري���ع ال���ري ف���ان �شرك���ة لنج تفق���د اأي حق���وق لها عند 
احلكوم���ة العثماني���ة  وبع���د و�ش���ول نباأ موافق���ة جمل�س 
املبعوث���ان على االتفاق م���ع �شركة لنج عقد عدد من وجهاء 
مدينة بغ���داد اجتماعًا يف نادي جمعي���ة االحتاد والرتقي 
وب���داأوا يف اج���راء ات�شاالت م���ع امل�شوؤول���ني العثمانيني 
موؤكدي���ن فيه���ا عزمه���م عل���ى الدف���اع ع���ن حق���وق العراق 
وتخلي����س املالحة فيه من اي���دي الربيطانيني كما اعلنوا 
ا�شتعدادهم الن يقبلوا امتياز املالحة يف االنهار العراقية 
ويقدم���وا املبل���غ الذي تدفع���ه �شركة لن���ج  اال ان احلكومة 
العثمانية رف�شت طلب وجهاء مدينة بغداد وبداأت بت�شليم 
االدارة النهرية العثمانية اإىل ال�شركة اجلديدة اعتبارًا من 

13 اآذار عام 1914 مبتدئة من الب�شرة.

عن ر�سالة )�سركة لنج للمالحة 1861-1914-درا�سة تاريخية(

صفحة مطوية من تاريخ بغداد في اوائل القرن الماضي

ثورة البغداديين على شركة بيت لنج 1909

داخل بيت لنج
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ح����س����ي����ن االع����ظ����م����ي

 فق����د ح����اول العدي����د م����ن املغن����ني والعازفني عل����ى االآالت 
املو�شيقي����ة الرتاثي����ة )اجلالغ����ي البغ����دادي( 1* اجلوزة 
�ْس  2*وال�شنطور 3* كاآلتني مو�شيقيتني تراثيتني , حت�شُّ
طريقهم للو�شول اىل لغة ا�شلوبية ا�شيلة يوؤدون بها , لغة 
ون انها لغتهم الغنائية اخلا�شة.. اإال اأنهم  ا�شلوبي����ة يح�شُّ
مل يتمكن����وا كلهم  من الو�شول لهذا الهدف �شوى البع�س 
منهم ممن ا�شتطاع تاأ�شي�س طريقة انفرادية جديدة تبعها 
اكرثي����ة املغنني االآخري����ن , وبذلك فاإنن����ا مل نزل حتى هذا 
احلني نعي�س حالة )عبادة الفنان الفرد( كما يعربرَّ عنها يف 
الكتاب����ات االكادميية املختلفة , اأي ان هن����اك رمزا غنائيا 
ابداعيا يتمي����ز بطريقته والغالبية يتبع����وه متاأثرين به , 

وقد يظهر اكرث من رمز غنائي يف فرتة متقاربة.
        لق����د ح����اول اجلمي����ع تنظيم لغ����ة ا�شلوبية منفردة لهم 
يف حماول����ة لو�شع اال�ش�����س لغناء وطن����ي ا�شيل.. ولقد 
كان����ت اداءاته����م الغنائية للمقام العراق����ي.. حت�شنا كبريا 
يف جم����االت اللغ����ة اال�شلوبية الكال�شيكي����ة احلديثة التي 
ورثوه����ا.. اإال اأن حماوالته����م مل تك����ن كلها واعي����ة بالقدر 
املطل����وب , بالرغ����م م����ن حماوالته����م بجهود اك����رب , تقليد 
لغ����ة ا�شلوبي����ة مل يعرفوا التح����دث عنها ب�ش����ورة وافية , 
وبالنتيج����ة ا�شب����ح غناوؤهم يف معظم����ه تقليد , ومل يعربرِّ 

�شوى القليل عن �شخ�شياتهم احلقيقية..
 

ت تاأديته          عل����ى االجم����ال , فاإن املق����ام العراقي الذي مترَّ
يف القرن الع�شرين , يدين بالف�شل الكبري لغناء وا�شاليب 
الق����رن التا�شع ع�ش����ر , وا�شتطاع����ت حقبة التح����ول تتبع 

العديد من مظاهر القلق واحلد منها , على انه من الواجب 
ان ال نغفل , من ان معظم مغني املقام العراقي املعا�شرين 
له����ذه احلقبة كانوا ق����د ولدوا او ن�ش����اأوا وتعلموا ال�شكل 
املقام����ي وامتلكوا م�شامينه التعبريي����ة من القرن التا�شع 
ع�ش����ر , وه����ذا يدلنا اىل حقيقة , ه����ي ان اال�شول املقامية 
وم�شامينها التعبريية عميقة يف احا�شي�شهم وم�شاعرهم 
, ا�شاف����ة اىل ذل����ك مل تتغ����ري معظ����م املوا�شي����ع الرئي�ش����ة 
ا  واال�شا�ش��ي����ة يف غناء ومو�شيقى الع����راق الرتاثية تغريُّ
جذريا , ولكن جرت حم����اوالت لدرا�شتها واالهتمام بها , 
مم����ا يوؤكد لنا وج����ود العادات الفكري����ة املتاأ�شلة اخلا�شة 
����م هذا الغن����اء وهذه  بال�شع����ب العراق����ي , وال ميكنن����ا تفهُّ
م����ا كاماًل...  املو�شيق����ى الرتاثي����ة يف الق����رن الع�شرين تفهُّ
ب����دون ان نلق����ي نظ����رة ول����و �شريع����ة عل����ى الف����رتة التي 

�شبقته..
     

محاوالت المو�سلي وغيره
���اب واملوؤلف���ني واملغن���ني والعازفني اإذن ,         عل���ى الك�ترَّ
اأن يحاول���وا تنقيح التاري���خ يف حماولة اخرى لتوكيد 
ت���راث الب���الد الطبيعي , خا�ش���ة وقد برز تي���ار وطني 
جام���ح يف ه���ذا املنح���ى وبرعاية فنان عبق���ري فرد هو 
املو�شيق���ار امل���ال عثم���ان املو�شل���ي )1852ه����1923م( 
ال���ذي دع���ى اىل تنقي���ة ال���رتاث وتنقيح���ه , ف���كان اول 
البادئ���ني بذلك , فاإذا كان لبلدنا �شخ�شية وتراث , فاإننا 
جندها لي����س يف تعابرينا الراف�شة للفرتة املظلمة ذات 
الق���رون ال�ش���بعة فح�شب.. بل يف اكت�شاف وا�شتنطاق 

ازمات ما قبل هوالكو واملغول..
          ب�ش����ورة عام����ة , ا�شتدع����ى النقا�����س , الكت�ش����اف 
وتوكي����د ال�شخ�شية , �شخ�شية املجتمع ,�شخ�شية االمة , 
ال�شخ�شية الوطنية.. حماوالت قام بها الكثري من الكترَّاب 
واملوؤلف����ني املقاميني , ا�شاف����ة اىل املغنني والعازفني ومن 
يعنيه����م املقام العراق����ي ب�شورة مبا�ش����رة , فبالن�شبة اىل 
ه����وؤالء يف الق����رن التا�شع ع�شر وعل����ى االخ�س يف بغداد 
, تك����ون الق�شايا اكرث حدة , اىل حد ال يوجد جمال للنظر 
يف م����دى تعقي����دات ال�ش����كل املقام����ي form  الكامن يف 
كي����ان املق����ام العراق����ي , فمعظم املغن����ني املقامي����ني انا�س 
ب�شط����اء الثقاف����ة , ح����د العفوي����ة , كما ان غناءه����م و�شيلة 
نافع����ة لك�ش����ف وجه����ات نظر املجتم����ع , اكرث م����ن الك�شف 
ع����ن وجهات نظرهم ال�شخ�شي����ة , ان الهدف حفظ الرتاث 

وحمايته.. جمال للنقا�س.. وبدون نقا�س اي�شا..!!
 

�سهرة القندرجي واثره االدائي
          وق����د ال يك����ون مغنيا من مغني بداية القرن الع�شرين 
, من الذي����ن ولدوا يف العقود االخرية م����ن القرن التا�شع 
ع�شر , اعظ����م �شهرة يف طريقته الغنائي����ة وبنائه اللحني 
للمقام����ات , اكرث من ر�شي����د القندرجي , وميك����ن للمتتبع 
تخم����ني تاأث����ريه املبا�ش����ر وغ����ري املبا�ش����ر يف ت�شجيالت����ه 
ال�شوتي����ة االوىل , ا�شافة اىل باق����ي املغنني املقاميني من 
اتب����اع طريقته , امثال ر�شيد الف�شلي وعبد القادر ح�شون 
و�شه����اب االعظمي واحل����اج ها�شم حمم����د الرجب واحمد 
مو�ش����ى وغريهم.. وكذلك يف كتاب����ات العديد من املقاالت 

والدرا�ش����ات والكت����ب املطبوع����ة يف �شاأن ه����ذا املو�شوع 
يف بغداد اك����رث منها يف باقي املحافظ����ات ال�شمالية حتى 
الوق����ت احلا�ش����ر.. ويف الواقع يجد املتاب����ع لهذه االمور 
يف طريق����ة ر�شي����د القندرجي وت�شجيالت����ه املبا�شرة كثري 
م����ن املو�شوع����ات املك����ررة , وعزاوؤن����ا يف ذل����ك.. ان هذا 
او يف  املت�شابه����ة  االدائي����ة  �ش����واء يف اجلم����ل  التك����رار 
التعاب����ري املع����ربة ع����ن ال�ش����كل املقام����ي كان مقب����وال لدى 
االو�ش����اط املقامية املتخ�ش�شة وامل�شتمعة للمقام العراقي 

يف تلك الفرتة الزمنية , وهكذا فاإن 
للمقام����ات  القندرج����ي وم����ن خ����الل ت�شجيالت����ه   ر�شي����د 
ب�شوت����ه , يحث اتباع����ه املتم�شكني بطريقت����ه التي �شادت 
زمن����ذاك , عل����ى التم�ش����ك باال�ش����ول التقليدي����ة واجلذور 
التاريخية �شواء يف �شكل املقام او م�شمونه التع�������بريي 

وا�شتح�شار االلهام اخليايل الرحب فيها..
         وعل����ى االجم����ال , فان الطريق����ة الغنائية التي اعدها 
ر�شيد القندرجي كانت خال�شة مقامية فنية غنائية لطرق 
ادائي����ة كان����ت منت�ش����رة يف االو�ش����اط املقامي����ة , وما كان 
له����ذه الطريقة , اإال اأن تبعها الكثري من املغنني املعا�شرين 
والالحق����ني لر�شيد القندرجي , وتاأ�ش����روا بها , بوعي او 

بدون وعي منهم او ادراك..
         وعندم����ا �ش����رع ر�شيد القندرج����ي واتباع طريقته من 
املغن����ني وامل�شتمعني يف بداية الق����رن الع�شرين لالحتفاء 
بحقيق����ة وانت�ش����ار و�شي����ادة ه����ذه الطريق����ة واال�شلوبية 
الكال�شيكي����ة  الر�شينة فيه����ا , وواقعية اأُ�ش�شه����ا ال�شكلية 
والتعبريية , ا�شتم����ر هوؤالء املغنون يف �شري تقليدهم لها 

واعطوا لها قيمة اخرى ينتبه اليها..
 

ينابيع الطريقة القندرجية و�سماتها
        ا�شتق����ت الطريق����ة القندرجي����ة يف الغن����اء املقام����ي 
ببغ����داد , م����ن ينابيع عدي����دة , كانت منت�ش����رة يف العديد 
من الطرق واال�شالي����ب الغنائية املمتدة ا�ش�شها من اوائل 
القرن التا�شع ع�شر الت����ي كانت اهمها الطريقة ال�شلتاغية 
وموؤ�ش�شها املطرب رحمة الله �شلتاغ والطريقة الزيدانية 
وموؤ�ش�شه����ا املط����رب احم����د الزي����دان وه����ي االق����رب اىل 
حقبة التحول واىل ر�شي����د القندرجي.. وكذلك كان هناك 
مطربون اخ����رون متيزوا باأ�شاليب خا�شة بهم مثل خليل 
رب����از )1824ه�����1904م( وحم����د ب����ن جا�ش����م اب����و حميد 
)1233ه�1298( حيث ا�شتطاع املطرب املقامي املخ�شرم 
ر�شي����د القندرجي من توحيدها وتنظيمها يف منهج واحد 
م�شتفي����دا م����ن كل التج����ارب ال�شابقة ل����ه وام�شى �شاحب 
طريق����ة خا�شة ب����ه ا�شميناه����ا )الطريقةالقندرجية( , وقد 
ازدهرت هذه الطريقة يف بداية القرن الع�شرين ف�شاعدا.. 
وهي اي�شا فرتة عنفوان ظهور ر�شيد القندرجي كمطرب 
مقامي يح�شب له الف ح�شاب.. وقد متتعت هذه الطريقة 
�شها  ب�شعبي����ة كب����رية يف مراحله����ا االوىل ب�شخ�����س موؤ�شِ
ر�شي����د القندرج����ي نف�ش����ه و�شخو�����س اتباعه م����ن املغنني 

املقاميني املعا�شرين لتلك احلقبة وما تالها..
         وت�ش����ري ه����ذه الطريق����ة اىل ع����امل االلت����زام ال�ش����ارم 
بال�ش����كل املقام����ي )form( املث����ايل املتما�ش����ك اىل احل����د 
ال����ذي و�شل في����ه االمر اىل تف�شي����ل ال�ش����كل املقامي على 
م�شمون����ه التعبريي , حي����ث مل توجه اية عب����ارات نقدية 
له����ذه احلال����ة , على اعتب����ار انها جمالي����ات و�شمات كانت 
مقبولة يف تلك الفرتة الزمنية , ولكن الطريقة القندرجية 
كان����ت م����ن ناحية اخرى , ق����د قامت ب����دور رئي�شي وكبري 
للمق����ام العراق����ي وال يقت�شر هذا على بغ����داد وحدها , بل 
كل امل����دن املقامي����ة يف الع����راق , فقد اغنت ه����ذه الطريقة 
, ب����دءا م����ن موؤ�ش�شه����ا ر�شي����د القندرج����ي وحت����ى جمي����ع 
اتباع����ه , املقام العراق����ي بالتزامهم بال�ش����كل املقامي , اأي 
اال�شول التقليدية التاريخي����ة , حيث جنا هذا ال�شكل من 
احتم����االت ال�شياع والت�شت����ت , فقد واجهت هذه الطريقة 

, امل����د ال�شناع����ي وادرك����ت الت�شجي����ل ال�شوت����ي و�شج����ل 
معظم اتباعه����ا مقاماتهم با�شواته����م متم�شكني باملبادىء 
اال�شا�شي����ة التي بنيت عليها دعائم هذه الطريقة , واهمها 
تثبيت اال�ش����ول املقامية التاريخية لغن����اء املقام العراقي 
ومن ث����م املحافظة عل����ى امل�شامني التعبريي����ة لهذا الكيان 

الرتاثي الغنا�شيقي..
         وق����د يب����دو مثل هذا احلديث يف �شوء نقدي ل�شمات 
ه����ذه الطريقة , ولكنن����ا نتحدث االآن بروؤي����ة ول�شان حال 
تل����ك احلقبة التي ظهرت فيها ه����ذه الطريقة , فمن �شماتها 
اي�ش����ا الغمو�����س املنت�شر خ����الل الغناء يف لف����ظ الكلمات 
وخم����ارج احل����روف بحي����ث ي�ش����ل االم����ر اىل ع����دم فه����م 
مف����ردات الق�شي����دة املغن����اة وحتدي����د الفاظه����ا.. فقد كان 
االن�ش����داد نحو امل�ش����ار اللحني التاريخ����ي العريق ل�شكل 

املق����ام العراق����ي  كبربا , وياأتي ال����كالم املغنى وامل�شمون 
التعبريي بعد هذه االهمي����ة..!! وهذه املالحظات تقودنا 
اىل مالحظ����ة مهمة اخرى , ه����ي ان القندرجيني ال نراهم 
يهتم����ون بعدد ابيات الق�شيدة املغناة , ويف االعم االغلب 
ال تتع����دى االبي����ات املغن����اة ثالثة او اربع����ة او خم�شة يف 
احل����د االك����رث , وعلي����ه فه����م ال يهتمون مبع����اين الق�شيدة 
ب�ش����ورة مبا�ش����رة وي�شع����ون ج����ل اهتمامه����م بامل�شارات 
اللحنية التقليدية والتاريخية بحيث يجعلون كل االمور 
يف خدم����ة اهدافه����م التاريخية هذه.. ومن ه����ذه الناحية 
علينا ان نعرتف بجمال�ي����ة ور�شانة وعراقة و�شدق هذه 
امل�ش����ارات اللحني����ة الت����ي ن����ذر القندرجي����ون و�شابقوهم 
حياته����م من اجل احلف����اظ عليها وحمايته����ا من الظروف 

املختلفة..

 
ظهور القبانجي وطريقته

         عل����ى كل ح����ال , , تك����ون ه����ذه الطريق����ة ب�ش����ورة او 
باخرى , حلقة الو�شل املنا�شبة لالنتقال اىل حقبة اخرى 
تالي����ة تغريت فيه����ا معظم هذه ال�شمات م����ع تطور �شوؤون 
احلي����اة ب�ش����ورة عام����ة , حت����ى اخ����ذت باالف����ول ليتوقف 
ه����ا اجل����ارف بظه����ور املط����رب املقامي  روي����دا روي����دا مدرَّ
املعج����زة حممد عبد الرزاق القباجن����ي الذي ا�ش�س بعدئذ 
طريقة جديدة, مكماًل ما اجنزته الطريقة القندرجية قبله 
مبزيد من الثقة والن�ش����وج الفكري والفني, حتى ا�شبح 
ه����و واتباع����ه اكرث انت�ش����ارا وت�شجي����اًل للمقام����ات بحكم 
احلقب����ة الت����ي تط����ورت فيها احلي����اة ال�شناعي����ة وغريها 
م����ن �شوؤون احلي����اة.. فمغنني امثال عبد اله����ادي البياتي 
)1911-1974( وح�شن خيوكة )1912-1962( وجميد 
ر�شي����د )1915-1982( ويو�ش����ف عم����ر )1918م1986( 
وناظ����م الغ����زايل )1921م1963( وعبدالرحمن العزاوي 
ر�شي����د  بطريقت����ي  تاث����روا  مم����ن  وه����م  )1928م1983( 
القندرج����ي وحمم����د القباجن����ي , ا�شتطاع����وا ان يعط����وا 
زخم����ا ابداعيا جدي����دا م�شتقى من ا�شتاذيهم����ا القندرجي 
والقباجن����ي للمقام العراقي من خ����الل نتاجاتهم الغنائية 
يف ف����رتة انت�شاف الق����رن الع�شرين او باالح����رى )حقبة 
التجربة(.. الواقع�����ة بني منت�شف الثالثي��نات ومنت�شف 

ال�شتينات من القرن الع�شرين..
         يت�ش����ح لن����ا عندم����ا نناق�����س ه����ذه االم����ور ب�شيء من 
التف�شي����ل , ان ر�شي����د القندرجي ومعا�شري����ه ومن اتباع 
طريقت����ه , ق����د خدموا م����دة مرا�شه����م , الغن����اء املقامي من 
خالل مقومات هذه الطريق����ة.. فقد تاأثر ر�شيد القندرجي 
ب�شلفه احمد الزيدان )1832م1912( موؤ�ش�س - الطريقة 
الزيداني����ة – يف الغناء املقامي ببغ����داد ومن كان معه من 
املعا�شري����ن الكب����ار امث����ال خليل رب����از وحمد ب����ن جا�شم 
وغريهم����ا.. فق����د ا�شتط����اع ر�شي����د القندرج����ي واتباع����ه 
التعب����ري بق����وة ع����ن احلقائ����ق التاريخية للمق����ام العراقي 
, وكذل����ك ا�شتط����اع ال�شيطرة عل����ى واقع الط����رق الغنائية 
الكث����رية وتوحيدها يف طريقة �ش����ادت االو�شاط املقامية 

ردحا من الزمن..
         وم����ا ان و�شع����ت احل����رب العاملي����ة االوىل اوزاره����ا 
)1914م1918( حتى بدات تاأثرياتها الفكرية واجلمالية 
تتغلغ����ل يف كيان فناين العراق عامة.. وهكذا اعلن اي�شا 
ع����ن بدء والدة جديدة حلرك����ة ا�شلوبية يف الغناء املقامي 
قادها املطرب حممد القباجني بكل قوة , تلك احلركة التي 
متخ�شت عنها طريقته اجلديدة )الطريقة القباجنية( يف 
الغن����اء املقام����ي التي ط����ورت معظم ال�شم����ات الفنية التي 

كانت منا�شبة للطريقة القندرجية يف حقبتها..
����ك املغنون القندرجيون با�شول غناء املقام           لق����د مت�شرَّ
العراق����ي , وحاول����وا ايجاد لغة ا�شلوبي����ة لغنائهم , فكان 
له����م ذل����ك بوا�شطة ا�شتاذه����م املخ�شرم ر�شي����د القندرجي 
كان  الع����راق  خ����ارج  تاأثريه����م  ان  االع����رتاف  ويج����ب   ,
�شعيف����ا..!! ولك����ن لي�س ب�شب����ب خلل يف ه����ذه الطريقة , 
ب����ل ب�شب����ب حج����م التطور ال�شناع����ي ال����ذي مل يكن يكفي 
لالنت�شار.. وهو ارجح الظن.. حيث مل تكن هناك عالقات 
ثقافي����ة تكف����ي , اوعالق����ات فنية قوية بني الع����راق وباقي 
البل����دان املج����اورة.. اإال اأن خمرية ه����ذه الطريقة , كان قد 
ا�شتف����اد منه����ا حمم����د القباجن����ي واتباعه م����ن املغنني يف 
حقبتهم.. من حقبة التحول حتى حقبة التجربة التي كان 
حج����م التط����ور ال�شناع����ي والظروف االخ����رى  فيها اكرب 

كاالعالم والثقافة وال�شيا�شة وغريها..
        ونظ����را مل����ا ب����داأ به الق����رن الع�ش����رون  يف العراق من 
نه�ش����ة غنا�شيقية وا�شحة , كان����ت من ظواهرها الطريقة 
القندرجية , وا�شتلمت منه����ا الطريقة القباجنية وا�شتمر 
االم����ر بالتط����ور حت����ى وقتن����ا احلا�شر..فق����د كان����ت هذه 
املغنني..اح�شا�شهم..ت�شورهم..ت�شامنه����م.. جترب����ة 

ثقافتهم..تطلعاتهم..وهذا هو املهم يف النهاية..
          وهك����ذا ب����داأ مغن����ون ابداعي����ون خرج����وا م����ن �شلب 
الغنائي����ة  مقاماته����م  ت�شجي����ل  يف  القباجني����ة  الطريق����ة 
با�شواته����م اجلميل����ة وافكاره����م النرية م�شتق����ني كل ذلك 
من حقبته����م الثقافية وا�شعاعات الطريقة القباجنية التي 
اقتنعوا بها واتبعوها بالتعبري عن احا�شي�شهم اخلا�شة , 
ومنهم يو�شف عمر وعبدالرحمن العزاوي وعبد الرحمن 

خ�شر)1925-1984( وغريهم. 

 عن كتاب )حماور يف املقام العراقي(

من تاريخ الموسيقى والغناء العراقي
صراع حاد بين القندرجي والقبانجي لزعامة قراءة المقام 

        كان املغنون املقاميون االبداعيون املتميزون يف غنائهم للمقام العراقي , احـــد 

االسباب الرئيســة يف ظهور الطرق الغنائية الكبرية يف الغناء املقامي الدنيوي.. اضافة 

اىل ان بــروز التيارات الجاملية وتأثريها عىل الواقع االدايئ وتكوين تيارات ادائية غنائية 

جامعية , من شأنها ان تساعد عىل ظهور مغنني كبار يشار لهم بالبنان ,
حممد القباجني

القباجني مع فرقة اذاعة بغداد املو�سيقية

الوفد العراقي ملوؤمتر املو�سيقى يف القاهرة 1932
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العدد )4096(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )25( كانون األول 2017

نهلة نعيم عبد العالي

ول���دت االم���رية جليلة يف مك���ة املكرمة ع���ام 1922, وكان 
والده���ا امللك علي عاه���ل احلجاز يف ذل���ك الوقت قد �شغل 
من�شب اأمان���ة املدينة املنورة وقائ���د اجليو�س احلجازية 
ف���كان بحك���م من�شب���ه يتنق���ل من مدين���ة اىل اأخ���رى, وقد 
اأ�شماه���ا جده���ا املل���ك ح�ش���ني جليل���ة ال�ش���رف بح�ش���ور 
قا�ش���ي الق�شاة اآنذاك ال�شي���خ عبدالله ال�ش���راج والعالمة 
ال�شي���خ يا�شني ب�شي���وين اأحد كبار علم���اء امل�شجد احلرام 
وال�شي���خ عبدالله ال�شبيبي �شادن الكعبة ال�شريفة. وتربت 
م���ع �شقيقاته���ا االأمريات و�شقيقه���ا االأم���ري عبداالإله وهي 

االأ�شغر بينهم.

 �شاف���رت م���ع عائلته���ا اىل �ش���رق االأردن يف اأواخ���ر ع���ام  
1924 مكث���ت هن���اك م���دة �شن���ة ون�ش���ف خ���الل احل���رب 
احلجازي���ة النجدية. حينم���ا لبى والدها املل���ك علي دعوة 
�شقيق���ه امللك في�شل االأول باملجيء اىل بغداد مع عدد كبري 
م���ن ال�شخ�شيات عل���ى اأثر �شقوط جده باأي���دي اآل �شعود, 
ج���اءت االأم���رية جليل���ه اىل العراق م���ع والده���ا وعائلتها 
ع���ام  1926  ومكث���ت يف العراق مع اأف���راد اأ�شرتها, كانت 
اأ�شغ���ر خ���االت امللك في�ش���ل الثاين واأدقهن ع���ودا, كرمية 
وحن���ون مع �شديقاتها وحا�شيته���ا وكل من يحيط بها من 
اأفراد العائلة, وكان عمها امللك في�شل االأول يحبها  وكذلك 
اأبنه  امللك غازي فقد كان يح�شر يف بع�س االأحيان تلقيها 
بع����س الدرو�س على يد معلمة كان���ت تعطيها  درو�شا ً يف 
املو�شيق���ى, وكان يقدم له���ا الهدايا ت�شجيع���ا ً لها, وعندما 
�شاف���رت عائلته���ا اىل اأورب���ا لالأ�شطي���اف اإ�شتبقاه���ا امللك 

غازي يف بغداد و�شكنت معه يف ق�شر الزهور.
     �شكنت امللكة نفي�شة وبناتها يف بيت يعود الأحد اليهود 
يف الباب ال�شرقي وظلوا فيه نحو �شنتني ون�شف, اأنتقلوا 
بعده���ا اىل ق�شر اآغ���ا جعفر وهو من وجه���اء الب�شره يف 
كرادة م���رمي, يقع على نهر دجلة واأطلق عليه العامة ق�شر 
امللك علي وهو عبارة عن بيتني متال�شقني اأحدهما للن�شاء 
�شكن���ت فيه امللك���ة نفي�ش���ة وبناتها واالآخر للرج���ال �شغله 
املل���ك عل���ي واأثثه بنف�ش���ه, وبعد وفات���ه يف 14 �شباط عام  
1935  اأنتقل���ت العائلة اىل دور ال�شكك. و كان الو�شع يف 
الع���راق بالن�شبة للملكة نفي�ش���ه �شعبا ً يف بداية االأمر فقد 
�شع���رت اأنها اأقل اأهمية بالن�شب���ة لعائلة امللك في�شل االأول 
االأخ االأ�شغ���ر لزوجه���ا امللك عل���ي  ال�شيم���ا واأن معي�شتهم 
كان���ت على ح�شاب امللك في�شل الذي يقوم باأعالة كل اأفراد 
العائلة املالكة. ولكن بعد زواج اأبنتها عاليه من امللك غازي 
�شعرت امللكة نفي�شة باأرتياح كبري, ال�شيما بعد اأن اأجنبت 
امللك���ة عاليه ولدها في�شل الثاين. وق���د  اأهدى امللك غازي 
قطعة اأر����س قريبة من ق�شر الزهور لبن���اء ق�شرهم الذي 
�شم���ي ق�شرالرحاب ن�شبة اىل ق�شرالأج���داد العائلة املالكة 
بني يف قري���ة حتمل االأ�شم نف�شه يف الطائف, وبعد تويل 
االأمري عبداالإله و�شاية العر�س عام 1939 اأزدادت  �شعادة 
امللكة نفي�ش���ة فاأ�شبحت هي واأبنتها امللك���ة عالية املراأتني 
البارزتني يف العراق, وقد اأ�شهمت  يف الكثري من االأعمال 

اخلريية
     اأما بنات امللك علي فقد اأدخلن يف البداية مدر�شة االأطفال 
يف الب���اب ال�شرقي ولكنهن اأنقطعن عنها بعد مدة, وقررت 
والدتهن امللكة نفي�شه اأر�شالهن اىل املدار�س االأمريكية يف 
بغ���داد لتعل���م اللغة االأنكليزي���ة. وملا كان م���ن �شروط هذه 
املدار����س قراءة االأجنيل ق���ررت والدتهن لهذا ال�شبب عدم 
اأر�شالهن اىل هذه املدار����س, واأقتداًء بتجربة امللك في�شل 
ق���رر �شقيق���ه امللك علي فتح �ش���ف لكرميات���ه وكانت امللكة 
عالي���ه يف مقدم���ة اللواتي اأقبلن عل���ى الدرا�شة, وقد �شبق 
للملك���ة عالي���ه اأن تعلمت عل���ى يد ال�شي���خ يا�شني ب�شيوين 
الق���راءة وحفظ الق���راآن كما تكلفت �شي���دة تركية بتعليمها 
اللغ���ة الرتكي���ة ق���راءة وكتاب���ة  وعندم���ا كان���ت يف ال�شام 
اأدخلها عمها املل���ك في�شل االأول مدار�س البنات يف دم�شق 
ويف الع���راق تول���ت مهم���ة تدري�شه���ا ال�شت اأم���ت ال�شعيد 
اللغة العربية.  مل يقت�شر تعليم االأمريات داخل املنازل بل 
اأدخل امللك علي كرمياته االأمرية بديعه واالأمرية جليله يف 
املدر�شة املركزية للبنات لالأن�شمام اىل الفتيات العراقيات 

وق���د ك�ُن من املواظب���ات على احل�ش���ور اىل املدر�شة, ومل 
تتمك���ن االأمريات من احل�شول عل���ى التعليم الكايف حيث 
مل يتع���د تعليمهن ما ميكن احل�شول عليه يف املدار�س من 

القراءة والكتابة.  
كانت االأمرية جليله كثرية احلركة يف طفولتها, كما دربها 
والده���ا امللك علي عل���ى الفرو�شية بنف�ش���ه وعلمها �شفات 
املراأة العربي���ة(. وعندما كربت اأخ���ذت تنكم�س وتنطوي 
عل���ى نف�شها وغالبا ً ما تتجنب مقابلة  الزوار واالأ�شدقاء, 
ولك���رثة قراءته���ا واإطالعه���ا عل���ى الق�ش����س البولي�شية, 
اأ�شبحت ت�شرفاتها غريبة. ففي بع�س االأحيان تت�شلل من 

ال�شباك مقلدة ما يف الروايات والق�ش�س.
      تزوج���ت االأم���رية جليل���ه ع���ام  1946 م���ن اأب���ن خالها 
ال�شريف حازم بن �شامل بن عبدالله الذي عا�س اأكرث حياته 
يف اأ�شطنب���ول طبيب���ا ً ممار�شا ً وكان يكربه���ا بنحو �شتة 
ع�شر عامًا, وج���رى زفافها يف احتفال مهيب اأذ  اأقيمت لها 
ماأدب���ة كربى يف به���و اأمانة العا�شمة, وجه���ت فيها دعوة 
اىل مائة �شيدة عراقية وما يقرب من �شبعني �شيدة اأجنبية 
وكانت تل���ك احلفلة باأمر من �شقيقه���ا االأمري عبداالإله, كما 

اأقامت امللكة عاليه حفاًل مماثاًل لها يف ق�شر الزهور.
    وق���د تعر�س هذا ال���زواج الأنتقادات �شديدة وذلك لفارق 
ال�ش���ن بينهم���ا وت�ش���ور الكثري م���ن النا����س ب���اأن عائلتها 
اأجربته���ا على هذا الزواج واأ�شتم���ر زواجها ثمانية اأعوام 
مل تك���ن فيها االأمرية جليله �شعي���دة فقد كان  زوجها اأنانيا 
ً وال يحب���ذ خروجها من املن���زل, وكان �شديد احلر�س على 
�شحته, وقد �شاألها �شقيقها االأمري عبد االإله اأن كانت ترغب 
يف االأنف�شال عن زوجها لكنها رف�شت خوفا ً من اأن تن�شر  
ال�شح���ف  خ���رب طالقه���ا الأنها تك���ره البالغ���ات  الر�شمية, 

ال�شيم���ا بعد مر�س امللكة عاليه فق���د كانت  ال�شحف تن�شر 
يوميا  ًاخبارًا عن و�شعها ال�شحي.

رافقت االأمرية جليل���ه يف عام 1947 �شقيقتها امللكة عاليه 
اىل لن���دن بطلب م���ن امللكة عالي���ه عندما كان���ت ت�شكن يف 

لندن بالقرب من اأبنها  امللك في�شل الثاين 
يف اأثن���اء درا�شت���ه, وبقي���ت معه���ا حت���ى اأمل به���ا املر����س 
وعادت اىل بغ���داد. فكانت �شديدة التعلق بامللكة عاليه, مل 
تفارقه���ا حتى يف زيارتها اىل املدينة املنورة عام 1950(.

اأ�شيبت االأمرية جليله بعد عودتها من باري�س عام  1947 
باإلته���اب يف الرحم فاأجريت لها عملية جراحية منعت فيها 
من احلمل فبداأت حالته���ا النف�شية وال�شحية تزداد �شوءا 
ً فاأ�شيب���ت بلوث���ة عقلي���ة, وقد ن�ش���ح االأطباء ذويه���ا باأن 
يراقب���وا �شلوكه���ا وحتركاته���ا خ�شية عليها م���ن االأنتحار  
اأو قت���ل غريه���ا له���ذا اأحتاط���وا لالأم���ر وو�شع���وا ق�شبانًا 
حديدي���ة على �شبابي���ك حجرتها وكانت هادئ���ة م�شت�شلمة 
وعل���ى ثغرها اأبت�شامة جامدة, وعندم���ا ماتت امللكة عاليه 
ع���ام  1950 قال���ت الأخته���ا االأمرية بديعة باأنه���ا تتمنى اأن 
تبكي عليه���ا لكنها ال ت�شتطيع ذلك لع���دم �شعورها باأي اأمل 

جتاهها.

بعد اأن اأخ���ذت حالة االأمرية جليل���ه تتدهور ب�شكل خطري 
و�شع���ت عائلتها اأحدى اخلادم���ات ملراقبة ت�شرفاتها  وقد 
اأنه���ت حياته���ا ع���ام 1955 بح���رق نف�شها مبدف���اأة احلمام 
وعندم���ا جاء اأف���راد  عائلتها وجدوه���ا تتم�شى يف ال�شالة 
بج�ش���د حمرتق ماع���دا وجهها وقد �شاأله���ا االأمري عبداالإله 
مل���اذا فعلت هذا بنف�شك فكان���ت اأجابتها مبهمة باأن اأحدًا ما 
قال لها باأن حترق نف�شها, فقد كانت تتخيل امورًا ما ف�شاًل 
عم���ا يجتاحها م���ن و�شاو����س يف راأ�شها كم���ا تت�شور باأن 
هن���اك  اأ�شواتًا تناديها من مكان بعيد مل ت�شتطع التخل�س 
منها كما كانت ت�شعر باأن اأنقالبا ً �شيقع يف العراق وكانت 
توؤ�شر بيدها اىل جهة الغرب قائلة”اأنهم �شياأتون من هناك 

ليقتلونا كلنا”.
     توفيت االأمرية بعد اأن نقلت اىل امل�شت�شفى, ويف اليوم 
نف�شه اأذاعت رئا�شة الت�شريفات امللكية نباأ وفاتها, وقررت 
احلكوم���ة اأع���الن احل���داد الر�شمي مل���دة ثالثة اأي���ام, ويف 
�شب���اح اليوم الت���ايل  وعلى وف���ق املنه���اج الر�شمي الذي 
اأعد لت�شييعها تقدمت جمموعة من امل�شيعني ويف مقدمتهم 
امللك في�ش���ل الثاين و�شقيقه���ا عبداالإله ورئي����س الوزراء 

نوري ال�شعيد وعدد من الوزراء.
    وعن حادثة وفاة االأمرية جليله ومالب�شاتها ذكر بع�شهم  
اأن وفاتها مل تكن حالة اإنتحار فقد حتدث �شامي عبدالقادر 
مرافق امللك غ���ازي عن تلك احلادثة قائال”باأن امللكة عاليه 
قد ترك���ت و�شية عند اأختها االأم���رية جليله حمذرة ولدها 
املل���ك في�شل من نواي���ا خاله االأم���ري عبداالإله وق���د اأخفت 
االأم���رية جليله هذه الو�شية مدة طويل���ة خوفا ً على امللك 
ال�شغ���ري وملا بل���غ امللك ال�شن القانوين ع���ام 1953 وحان 
وق���ت تتويجه ملكا د�شتوري���ًا ً على العراق ح���اول االأمري 
عبداالإل���ه اأن مياط���ل يف ت�شليم���ه العر����س ومنح���ه امله���ام 
الد�شتوري���ة فح���دث نقا����س طوي���ل بينهما تلق���ى فيه امللك 
�شفع���ة من خال���ه وعندما وج���دت االأمرية ب���اأن االأمور قد 
و�شل���ت اىل ه���ذا احل���د �شارعت للوق���وف اىل جانب امللك 
و�شلمت���ه اآن���ذاك الو�شي���ة الت���ي كان م�شمونه���ا اأن اأحذر 
خال���ك عبداالإل���ه يا في�شل, ومل���ا علم الو�ش���ي مب�شمونها, 
وب���اأن االأمرية جليله وقفت اىل جان���ب ابن اأختها وفوتت 
الفر�شة عليه, ظل يحقد على اأخته جليله, وبعد مرورمدة 
من الزمن اأذيع باأن االأمرية جليله اأحرتقت وماتت متاأثرة 
بحروقها, وقال البع�س باأن �شقيقها قد دبر احلادث اأنتقاما 

ً منها الأنها مل تعطه الو�شية”.
   وه���ذه رواي���ة �شعيفة فاملل���ك في�شل الث���اين ت�شلم املهام 
الد�شتوري���ة يف اخلام�س من ماي�س ع���ام 1953واالأمرية 
جليلة اأنتح���رت بعد عامني ون�شف. وق���د اأكد فوؤاد عارف 
نفي���ه القاط���ع لهذه الرواي���ة  باأنه ل���و كانت هن���اك و�شية 

بالفعل لقامت امللكة عاليه بت�شليمها 
�شقيقته���ا االأمريةعبدي���ه الت���ي كان���ت مربية املل���ك في�شل 
وكان���ت مبثاب���ة والدت���ه وكانت امللك���ة عاليه ق���د اأو�شتها 

بالعناية به قبل وفاتها وكانت كربى بنات امللك علي.
   واأك���دت ال�شي���دة  ملي����س حمم���ود �شبح���ي الدف���رتي اأن 
االأم���رية جليل���ه م�شاب���ة بلوث���ة عقلية فكي���ف توؤمتن على 
هك���ذا و�شي���ة. واأ�شاف���ت باأن االأم���ري عبداالإل���ه كان يحب 
�شقيقات���ه ويحرتمهن وحاول تطليق االأمرية جليله عندما 

اأكت�شف باأنها غري �شعيدة لكنها رف�شت ذلك.

عن ر�سالة )�سيدات البالط امللكي..(

في 29 كانون  االول 1955 

األمي��رة جليل��ه وقص��ة انتحارها 
المفجع عام 1955

يف التاسع والعرشين من كانون األول من 

عام 1955، أعلن عن وفاة إحدى أمريات 

األرسة املالكة يف العراق انتحارا، وكانت 

تلك من الحوادث التي هزت املجتمع 

لغرابتها وسببا لتقوالت عديدة أطلقها 

خصوم النظام، وعىل وجه التحديد عىل 

األمري عبد اإلله شقيق األمرية املنتحرة.

كانت األمرية جليلة أصغر بنات امللك 

عيل بن الحسني شقيق امللك فيصل 

األول، وقد ولدت عام 1922، وانتقلت 

مع أرستها إىل بغداد بعد انتهاء العهد 

الهاشمي يف الحجاز، وتزوجت يف عام 

1947 من ابن خالها الرشيف حازم بن 

سامل بن عبد اإلله، وكان أكرب منها بستة 

عرش عاما.

وتذكر شقيقتها األمرية بديعة يف 

مذكراتها املنشورة باسم )وريثة 

العروش( أن زواج جليلة كان قلقا، وبعد 

عودتها مع زوجها من فرنسا يف السنة 

األوىل لزواجها، بدأت حالتها النفسية 

والصحية ترتاجع، وقيل إن حاالت غري 

طبيعية ووساوس كانت تداهمها بني 

حني وآخر وال تعرف أسبابها، ويف مساء 

يوم 29 من كانون األول 1955 سكبت 

النفط عىل نفسها وأحرقتها يف حامم 

البيت،عىل الرغم من املراقبة املستمرة 

لها. وشيع جثامنها إىل املقربة امللكية يف 

األعظمية، وأقيمت الفواتح عىل روحها 

يف عدد من املدن العراقية، وأعلن 

الحداد من قبل الحكومة والبالط املليك 

مدة ثالثة أيام. اخرتنا بهذه املناسبة هذا 

املقال عن رسالة مهمة عن سيدات االرسة 

املالكة يف العراق.

حفلة زواج االمرية جليلة
عراقية
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عبد اللطيف اطيمش

كان فرح���ًا به���ذا اال�شتقب���ال, وبدا عليه �ش���يء من اخلجل 
واالرتب���اك, رمب���ا الأن���ه مل يكن يتوق���ع هذه احلف���اوة من 
الطلبة وحمب���ي ال�شعر من اجليل اجلدي���د. وحني قدمني 
ل���ه �شديقي ال�شاع���ر را�شي مهدي ال�شعي���د, ذاكرًا اإ�شمي, 
قال ال�شياب: ‘اأنا اأعرفك’ فده�شت وقلت له: ‘كيف تعرفني 
ي���ا اأ�شتاذ ب���در’؟ قال:’اأعرفك من خ���الل الريبورتاج الذي 
ن�شرته يف االأ�شبوع املا�شي جريدة ‘البالد’عن �شعراء دار 

املعلمني العالية.

ث���م اأثن���ى عل���ى الق�شائ���د املخت���ارة. تذك���رت �شاعتها ذلك 
التحقي���ق االأدب���ي ال���ذي اأع���ده الكاتب وال�شح���ايف اأحمد 
فيا����س املفرج���ي جلري���دة ‘الب���الد’ الت���ي كان ي�شدره���ا 
)رفائي���ل بطي(ع���ن ال�شع���راء ال�شب���اب يف ‘العالي���ة’ م���ع 
�ش���ور ومناذج م���ن الق�شائد.ث���م �شاألني: هل كن���ت تن�شر 
يف جري���دة الب���الد؟ قل���ت: نعم, بع����س الق�شائ���د اأر�شلتها 
م���ن ‘النا�شرية’واأنا يف الثانوية. ق���ال: اأتذكرك اأي�شًا من 
تل���ك الق�شائد. فاأيقن���ت اأن ال�شياب كان متابعًا ملا يدور يف 
ال�شحاف���ة االأدبية, ال يفوته �شيء من اأخبارها وما تن�شره 
من �شع���ر واأدب, وخا�شة ما يتعلق منها بالن�شاط الثقايف 
يف دار املعلم���ني العالية اآنذاك, فهي مكان ذكرياته وبداية 

تفتحه االأدبي.

ما زلت اأذكر تلك اللحظة التي اعتلى ال�شياب فيها املن�شة, 

مرتدي���ًا بدلة رمادي���ة ف�شفا�شة, مل تكن 
منا�شب���ة اأب���دًا جل�شم���ه النحيل, اأخ���رج جمموع���ة اأوراق 
م���ن جيبه االأمي���ن الكبري, بداأ يرت���ب �شفحاتها. وبداًل من 
اأن ي�شعه���ا فوق الطاولة اخل�شبية اأمام���ه ويقراأ بارتياح, 
ف�شل اأن مي�شك االأوراق بيديه تاركًا الطاولة, متقدمًا قلياًل 
عل���ى خ�شبة امل�شرح وبداأ يقراأ وهو واقف, رغم االأمل الذي 
كان يتع���ب ركبتي���ه, والذي تط���ور الحقًا ب�شب���ب اإ�شابته 

بال�شكري.

األقى ال�شياب جمموعة من ق�شائده, وعلى راأ�شها ق�شيدته 
امل�شهورة عن بور�شعيد, وهي اآخر ق�شائده الطويلة التي 

كتبها عام 1956 بعد العدوان الثالثي على م�شر :
من اأميا رئٍة, من اأي قيثار

تنهل اأ�شعاري
وكان من بني اأبياتها بيت فيه مديح جلمال عبدالنا�شر:

عبدالنا�شر  اإن  تياأ�شي  ال  دمها  من  االأقدار  ت�شنع  اأمة  ‘يا 
القدُر ‘

حيث كان عبدالنا�شر يومها يف اأوج جمده و�شهرته, بطاًل 
للقومية العربية و�شط احتدام ال�شعور الوطني يف العامل 

العربي, ونهو�س احلركات التحررية �شد

بغ���داد,  حل���ف  اأي���ام  الع���راق,  يف  وخا�ش���ة  االإ�شتعم���ار 
ون���وري ال�شعيد, وت�شكي���ل اجلبهة الوطني���ة التي �شمت 
كاف���ة االأح���زاب الوطنية العراقي���ة.. الحظ���ت اأن ال�شياب 
كان يتح���رك ح���ول املن�شة ومي�شي ب�شعوب���ة ويغالب اأملًا 
يف رجلي���ه, ولكن���ه كان متما�ش���كًا وواثقًا غ���ري متهيب من 
اجلمهور, يق���راأ ق�شائده بانفعال �ش���ادق يف قاعة مكتظة 

باحلا�شرين واملدعوين وحمبي ال�شعر.

كان �شوته واهنًا ولكن���ه عميق حت�س فيه حرارة امل�شاعر 
يق���راأ بطريق���ة  اإ�شتم���ر  الوج���دان,  م���ن �شمي���م  النابع���ة 
م�شرحي���ة, رمب���ا بدت غريب���ة وغ���ري ماألوف���ة للحا�شرين 
الذي���ن مل يعتادوا على روؤية �شاعر يتمايل ميينًا و�شمااًل.. 
يروح ويجيء و�شط خ�شبة امل�شرح, مي�شي ويوؤ�شر بيديه 
املمدودت���ني, رافع���ًا راأ�شه يديره من جه���ة اىل اأخرى, كان 
يبدو كما لو كان هو و�شعره فقط, نا�شيًا اجلمهور اأو كاأنه 
خ���ارج املكان والزمان. الحظت بع����س الطلبة يتهام�شون 
م�شتغربني,ولكنهم كانوا يح�ش���ون باأنهم ي�شمعون �شعرًا 
عظيم���ًا واأن داخل هذا الكيان الناحل الذي اأمامهم ال بد اأن 

تكون موهبة �شعرية كبرية.

ذك���رين منظ���ر ال�شي���اب ه���ذا, مبنظ���ر ال�شاع���ر الرو�ش���ي 
امل�شاك�س ال�شهري »يوجني يفت�شينكو« وهو يلقي ق�شائده 
بجامع���ة اجلزائر عام 1981, حني ج���اء بدعوة من احتاد 

الكت���اب اجلزائري���ني, �شاألت���ه يومها: ‘مل���اذا ت�شتخدم هذه 
الطريقة التمثيلية الغريبة يف االإلقاء؟’ ملاذا ال تقراأ بهدوء, 

فال�شعر هدوء الروح ومناجاة الوجدان؟’
فاأجاب:”نح���ن الرو����س ال نلق���ي ال�شع���ر, ب���ل منثل���ه مثل 
�شع���راء االإغري���ق القدام���ى, فال�شع���ر م�ش���رح تراجي���دي, 
هك���ذا علمن���ا مايكوف�شك���ي ال���ذي كان ال ميث���ل فق���ط حني 
يق���راأ ق�شائده بل ي���كاد يرق�س على امل�ش���رح, واأنا اأرق�س 
كذل���ك اأحيان���ًا حني اأق���راأ اأ�شع���اري. قاعتكم ه���ذه �شغرية 
فاأن���ا اأعتدت قراءة اأ�شعاري يف امليادي���ن العامة, ومالعب 
الريا�ش���ة حيث تت�شع ملئ���ات االألوف من العم���ال والطلبة 
ل�شماع ق�شائدي. وكنت اأُمّثل �شعري اأمامهم واأنزل اأحيانًا 

من املن�شة واأم�شي بينهم واأنا اأن�شد اأ�شعاري".

وفعاًل كان يفت�شينكو ينزل عدة مرات من املن�شة ومي�شي 
ب���ني مم���رات القاعة ب���ني الطلب���ة امل�شتمعني, وه���و يلوح 
بيدي���ه ويتماي���ل بج�شمه وي���رتمن ب�شوت ع���ال بق�شائده 

التي يحفظها عن ظهر قلب.

ح���ني انتهى ال�شياب م���ن القراءة, كان التع���ب باديًا عليه, 
يت�شب���ب عرق���ًا وما زال منفع���اًل, فقد بذل جه���دًا كبريًا كي 

يحتفظ بتوازنه, كنت م�شفقًا عليه وهو يروح ويجيء
عل���ى املن�ش���ة, وكاأنه �شج���رة اآيلة لل�شق���وط. رمبا مل يكن 
الطلب���ة ي�شتوعب���ون فه���م تلك ال�ش���ور ال�شعري���ة العميقة 

املتداخل���ة والكناي���ات املركب���ة يف ثناي���ا الق�شائ���د احلرة 
اجلديدة, لكونها غري ماألوفة لديهم اأو هي فوق ما ي�شعفهم 
اإطالعهم املح���دود على ماهية ال�شع���ر واأجوائه الداخلية, 
ولكنه���م دون �ش���ك يح�شون اأنهم ا�شتمع���وا اإىل �شعر لي�س 
كال�شع���ر, واأن خل���ف هذا اجل�ش���م املتهالك روح���ًا عبقرية 
قل نظريها. فقد برز بج�شم���ه النحيل اأ�شبه بق�شبة ريفية 

تهزها ريح النخيل فتعزف اأعذب االأحلان.

كانت تلك االأم�شية حدث���اُ ثقافيًا وتاريخيًا نادرًا, مل يتكرر 
طيل���ة حياة ال�شياب, فقد ح�شرها جمه���ور غفري من اأدباء 
ومثقف���ي بغ���داد, وجم���ع م���ن الطلب���ة الذين ح�ش���روا من 
كليات اأخرى اإىل جانب ق�شم من اأ�شاتذة الكلية )مل حت�شر 
نازك املالئكة التي كان���ت مدر�شة معيدة ملادة النقد االأدبي 
املقارن والعرو�س يف نف����س الكلية, ومل حت�شر ال�شاعرة 

عاتكة اخلزرجي اأ�شتاذتي يف ق�شم اللغة العربية(.

يف نهاي���ة االأم�شي���ة تق���دم عمي���د الكلي���ة الدكت���ور حمم���د 
نا�ش���ر و�شل���م على ال�شي���اب, وكذل���ك اأ�شاتذت���ي: الدكتور 
علي ج���واد الطاه���ر, الدكتور ال�شاعر عب���د الرزاق حميي 
الدي���ن, والدكت���ور �شف���اء خلو�ش���ي. اإ�شاف���ة اإىل بع����س 
املدعوي���ن. كان ال�شي���اب ي�شاف���ح اجلميع وي�شل���م عليهم 
ب���اأدب جم وب�ش���يء من اخلج���ل الظاهر, وهم���ا ال�شفتان 
اللت���ان متيزان �شخ�شيت���ه العامة وتربيت���ه الريفية. حني 
خرجن���ا من القاعة, كان هناك جم���ع من الطلبة والطالبات 
ينتظ���رون ال�شياب لتحيته والتعرف علي���ه. اإزداد ارتباكه 
ح���ني وجد نف�شه حماط���ًا بهذا العدد ال���ذي مل يكن يتوقعه 
م���ن طلبة الكلي���ة. ال�شياب في���ه خجل خا�س م���ن املراأة ال 
�شيم���ا ح���ني تك���ون قريبة منه, رمب���ا يحبها بعي���دة, حيث 
يح�ش���ن مناجاته���ا وخماطبته���ا, وت�شتهوي���ه مكا�شفاته���ا 
بعواطف���ه والتغ���زل بها, لكنها حني تك���ون قريبة منه تثري 
فيه االرتباك وقد تفقده اأحيانًا قدراته البالغية الكامنة يف 

التجاوب وح�شن املخاطبة.

الحظت في���ه ذلك وهو يح���اول بتوا�شع وحي���اء حماورة 
الطالب���ات اللواتي اأقبلن علي���ه ي�شاألنه عن ال�شعر اجلديد, 
وبع�شهن رومان�شي���ات ي�شاألنه بجراأة عن بع�س ق�شائده 
الغزلية التي كانت �شائعة بني الطلبة اآنذاك, مثل ق�شيدته 

املعروفة التي مطلعها :

ديوان �شعري كله غزُل بني العذارى بات ينتقُل

اأدرك���ت اأن ال�شياب بداأ يتعب واالإعياء ب���اد عليه بعد جهد 
االأم�شي���ة واالأ�شئلة الكثرية الت���ي اإنهالت عليه من الطلبة, 
فالتفت وحاولت تدارك املوقف قائاًل: ‘اأرجوكم.. االأ�شتاذ 
ب���در متع���ب وال ب���د اأن يرتاح ويحت���اج اإىل فنج���ان قهوة 
ويرت���اح قلي���اًل يف النادي’ اإرت���اح للفكرة, وق���ال خذوين 
للنادي, فا�شطحبن���اه اأنا وحميد الهيتي وحممود الريفي 
اإىل ن���ادي الكلي���ة ال���ذي كان يقع خارج املبن���ى, يف اجلهة 
الي�شرى وراء ال�شد الرتابي الذي يخرتقه خط �شكة حديد 
قط���ار الب�شرة � بغداد. يف هذا امل���كان كادت اأن تقع حادثة 
خط���رية تودي بحياة ال�شياب وحياتنا معه. لن اأن�شى تلك 
اللحظ���ات املروع���ة التي حدث���ت كلمح الب�ش���ر, بل �شتظل 
تالزمن���ي ما حييت. فح���ني تركنا الطلب���ة واأخذنا ال�شياب 
معن���ا متجهني نحو النادي, م�شين���ا وهو يف و�شطنا, كان 
عل���ى مييني وكن���ت مم�شكًا بيده الي�ش���رى, وكان هو على 

ي�شار كل من حميد الهيتي وحممود الريفي,

كان مي�ش���ي ببطء وكن���ا ن�شنده, حي���ث كان يعاين من اأمل 
يف رجلي���ه. كنا م�شتغرقني يف احلديث عن االأم�شية, وهو 

م�شتغرق ب�شيء من االن�شراح عن ذكرياته يف الكلية.

بداأنا من�شي �شعدًا مت�شلقني درجات ال�شد الرتابي, هادئني 
مبت�شمني مقرتبني من ال�شكة احلديد, واإذا بالقطار يندفع 
نحون���ا بلحظة جنوني���ة خاطف���ة. كان على م�شاف���ة اأمتار 
قليل���ة, ال ندري من اأين جاء, كاأنه ب�شرعة اأ�شطورية خرج 
لن���ا من باط���ن االأر����س دون اأن ننتبه ل�ش���وت عجالته اأو 
�شاف���رة اإن���ذاره التي رمب���ا اأطلقه���ا دون اأن ننتبه لها حني 
مي���ر ع���ادة. كان هذا القطار مير م���رة واحدة كل م�شاء يف 
ه���ذا الوقت قادم���ًا من الب�ش���رة متجهًا اإىل و�ش���ط بغداد, 
ودون وع���ي من���ي بلحظ���ة غريزي���ة, كم���ن يواج���ه املوت 

جذب���ت ال�شياب بق���وة اىل اخللف, �شحبت���ه ب�شدة من يده 
النحيلة التي ما زال مي�شك بها يدي, تدحرجنا اىل الوراء 
وتدح���رج اأي�ش���ًا �شاحب���اي: الريف���ي والهيت���ي و�شقطنا 
متكوم���ني حت���ت ت���راب ال�ش���د. بع���د حلظ���ات التف���ت اإىل 
ال�شياب بعد اأن عرب القطار فوجدته ممتقع الوجه, م�شفر 
املالمح, والرتاب يعفر وجهه, قلت له بقلق: اأ�شتاذ بدر هل 
اأنت بخري؟ متتم ب�شعوبة وهو يحدق يف وجهي بذهول: 
‘الله  له:  قلت  لك,  �شكرًا  اأنقذت حياتي.  لقد  لله..  ‘احلمد 
اأنقذن���ا جميعًا.. ما حدث �شيء ال ي�ش���دق, اأقبل �شاحباي 
على ال�شياب ليطمئن���ا عليه, و�شرنا نت�شاءل بذهول كيف 
ح���دث هذا؟ بعدها. �شرنا اىل النادي ونحن ن�شند ال�شياب 
ال���ذي كان مي�ش���ي بيننا ب���اأمل ظاهر, عربن���ا ال�شد الرتابي 
م���رة اأخرى ودخلن���ا الن���ادي. اإخرتنا طاول���ة يف الزاوية 
الي�ش���رى يف نهاي���ة الن���ادي, جل�شنا متحلق���ني ومنهكني, 
جل����س ال�شياب قبالتي, بداأ يه���داأ ويلتقط اأنفا�شه, الحظت 
بع�س الغبار فوق �شعره و�شرتته حني �شقط على االأر�س, 
م���ددت يدي الأنف�شه,لكنه رد مب���زاح: ‘ال عليك.. فهذا, كما 
ق���ال ال�شاعر: غب���ار املعارك ‘و�شحكن���ا. اأدركت حب املرح 
ورمب���ا خفة ال���دم يف �شخ�شية ال�شياب, فقل���ت له مداعبًا: 
اإن معركتك م���ع االأم�شية انتهت بنجاح’ فرد  لله  ‘احلم���د 

مبت�شمًا: اإن معاركي ال تنته���ي.. معاركي القادمة �شتكون 
ه���ي االأ�شعب..’ مل اأ�شاأله عن معاركه القادمة لكنني فكرت 
يف �ش���ري: تراه يق�شد معاركه مع احلزب ال�شيوعي الذي 
ب���داأت خالفات���ه معه, واأدت ب���ه يف ذلك الوق���ت اإىل تغيري 
انتمائ���ه ال�شيا�ش���ي ووق���وف الي�شاريني �ش���ده والذين مل 

يح�شروا االأم�شية؟

�شاألته ماذا يح���ب اأن ي�شرب.. فقال : �شاي باحلليب بدون 
�شك���ر, قلت ل���ه: هل اأطلب لك قطعة من )الكي���ك(؟ فقال: اأنا 
ممن���وع م���ن اأكل احللوي���ات ب�شب���ب ال�شك���ري, فقل���ت له: 

كي���ف و�شعك معه؟ قال: هو يف بدايت���ه كما يقول الطبيب 
واأن���ا اأوا�شل العالج وملت���زم بن�شائحه ‘ ذهبت الأجلب له 
ال�شاي باحللي���ب والقهوة يل ول�شاحب���ي اللذين تركتهما 

يتحاوران معه حول ذكرياته يف ‘العالية.

عندم���ا عدت وجدته حماطًا بطلبة م���ن ق�شم اللغة العربية 
م���ن حمب���ي االأدب,ج���اءوا ي�شاألون���ه ع���ن ال�شع���ر ف���كان 
ين�شحه���م قائ���اًل:’ عليك���م بال���رتاث, وال تن�ش���وا االآداب 
االأجنبي���ة )كان ال�شياب خريج ق�ش���م اللغة االإجنليزية يف 
العالي���ة( انتهزت فر�ش���ة حديثه مع الطلبة وب���داأت اأتاأمل 
مالحمه وهو ي�شرب ال�شاي ويتحدث, اأتفر�س يف تفا�شيل 
وجهه الطفويل ال�شاحب, وعينيه الغائرتني املتعبتني, بدا 
يل مهذب���ًا متوا�شعًا, ال ي�شعر جلي�ش���ه بحرج معه, ودودًا 
وعل���ى جانب �شديد من احلياء الذي يزيده وقارًا, يتحدث 
وهو مط���رق يف الغالب, يكرث من ا�شتعمال يديه حني يهم 
ب�ش���رح فكرة ما,وق���د اأثار اإنتباهي ط���ول اأ�شابعه املفرط, 
وه���ي مت�ش���ك بك���وب ال�ش���اي, فقد ب���دت معروق���ة وبادية 
الزرقة ب�شكل ملحوظ وقلت مع نف�شي : اأهذه هي االأ�شابع 
الت���ي تكتب كل تلك الق�شائد املده�شة؟ وهومن جانب اآخر 
عاطف���ي مع اأف���كاره يتحم�س ذاتي���ًا للدفاع ع���ن خواطره, 
حني يحدثك ينظر اإليك ويبت�شم يف وجهك, فتح�س نحوه 

باالإلفة وجتده قريبًا من نف�شك.

حني ت�شاأله ال يجيبك ب�شرعة, يفكر مليًا مبا �شيقول, وهذا 
ج���زء من احلذر والرتق���ب يف �شخ�شيته, ورمب���ا اإنعك�س 
ه���ذا على اأ�شلوب���ه املتاأين يف كتابة الق�شي���دة التي يقلبها 
ملي���ًا ويتفح�شها مرارًا قبل اأن يدف���ع بها اىل الن�شر. حني 
تنظ���ر اىل ال�شياب وهو هادئ النف����س, متطامن امل�شاعر, 
مطرق, حت�س اأنك امام اإن�شان )خرّي( بكل ما حتمل الكلمة 
من معان, متامًا مثلم���ا كان يردد قول ال�شاعر ‘كن خريًا ال 
كاتب���ًا وح�شيبا’, فتعطف عليه وتتعاط���ف معه فهو عميق 
ال���رباءة, ال ميك���ن اأن ي���وؤذي اأح���دًا اأو يقرتف �ش���رًا, وقد 
ك�شف���ت االأح���داث يف ال�شن���وات الالحقة اأن ه���ذه الرباءة 
عن���د ال�شياب, ورمبا الغفل���ة )غفلة املوؤم���ن( كما يقال هي 
التي جعل���ت منه �شحية �شهلة الأ�شح���اب ال�شوء والنوايا 
اخلبيثة من زمالئه ال�شعراء الذين يح�شدونه ويكيدون له 
ويغارون من موهبت���ه الكبرية, فهو مل يعرف كيف يداور 
اأو يتحاي���ل اأو يتزل���ف, ومل يعرف حتى كي���ف يك�شف عن 
قدرات���ه ال�شعري���ة الهائل���ة, اأو ي�ش���وق ق�شائ���ده بحثًا عن 
االأ�ش���واء وال�شه���رة كم���ا يفعل االآخ���رون. ب���ادر ال�شياب 
ب�شوؤالنا عن االأم�شية فهو بطبيعته �شديد احل�شا�شية اإزاء 
�شع���ره وراأي االآخري���ن فيه, وه���و اأي�شًا كث���ري التوج�س 
واخلوف من وج���ود هوؤالء االآخري���ن, ويخ�شى النقد وال 
يحتم���ل املجابه���ات الأن���ه اإن�شان م�ش���امل, ولكنه ق���د يثور 
ويفق���د �شواب���ه حني يح����س بالغ���ن اأو ينتق����س اأحد من 

قيمته اأو ي�شتهني بقدراته. 

 عن كتاب )بدر �ساكر ال�سياب يف اأيامه االأخرية(بت�سرف

في ذكرى رحيل السياب 24 كانون االول 1964

من ذكرياتي مع الس��ياب في 
سنواته االخيرة

كان ذلك يف أواخر عام 1957 حني دعونا السياب، أنا وزماليئ 

يف اللجنــة الثقافية بــدار املعلمني العالية، إلقامة أمســية 

شــعرية، ونرشنا إعالنًا يف الصحف العراقيــة عنها، لتكون 

دعوة عامة للجمهور. لبى السياب الدعوة بكل ترحاب، وقال 

إنهــا فرصة لــه لتذكر أيامه يف الكلية. جاء بصحبته الشــاعر 

محمــود الريفــي وصديقه الشــاعر رايض مهدي الســعيد، 

صاحب ديوان ‘رياح الدروب’ الذي كان صادرًا لتوه مبقدمة 

لبدر شاكر السياب. إستقبلناه بباب الكلية مرحبني أنا وأعضاء 

اللجنــة الثقافية ويف مقدمتهم حميــد الهيتي )املذيع الذي 

صار بعد ذلك عميدًا لكلية اآلداب بالجامعة املســتنرصية( 

إضافة اىل عدد من املعجبني من الطلبة والطالبات.

اأديب عراقي مغرتب

ال�سياب يف فتوته مع خالد ال�سواف واآخرين
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رفعة عبد الرزاق محمد

يف 29 ت�شرين الثاين 1951 عقدت نقابة املحامني موؤمترها العام 
بح�ش���ور وفد املحامني العرب, وكان من املدعوين ال�شاعر الكبري 
حممد مه���دي اجلواهري. ويف احلفل الق���ى اجلواهري ق�شيدته 
ال�شه���رية )يف موؤمت���ر املحام���ني(  الت���ي �ش���ب فيه���ا نق���دا �شديدا 
و�شاخ���را الذعا للحكومة يوم���ذاك وكان رئي�شها ن���وري ال�شعيد, 
وبعد اي���ام ن�شرت جريدة )اجلبهة ال�شعبي���ة( ل�شان حزب اجلبهة 
ال�شعبية املتحدة, وهو حزب �شيا�شي �شم العديد من ال�شخ�شيات 
ال�شيا�شية املعار�شة لل�شلطة ممن جمعهم التكتل الد�شتوري الذي 

ان�شحب من املجل�س النيابي 
يف ال�شن���ة املا�شي���ة )ن�شرت 
الق�شي���دة يف العدد112 يف 
االول  كان���ون  م���ن  العا�ش���ر 

.)1951
ول�شدة النقد الالذع  الذي ت�شمنته الق�شيدة, فقد اقامت احلكومة 
الدع���وى امل�شرتكة عل���ى ال�شاعروعل���ى املدير امل�ش���وؤول للجريدة 
اال�شتاذ عبد الرزاق ال�شيخلي )ت1985(. وظلت  الدعوة مدة غري 

ق�ش���رية قبل ان تنظرها املحكمة التي قررت يوم17 �شباط 1952 
االف���راج عن االثنني بع���د ان حكمت يف تف�شري الق�شيدة وفيما اذا 

كان فيها ما مي�س رئي�س الوزراء. ومطلع الق�شيدة : 
�شالم على حاقد ثائر         على الحب من دم �شائر 

واالبيات التي ا�شبحت مو�شوع الدعوى هي :
اقول وقد الح غغول البلد             يفرج من �شدته الكا�شر

وخفت للندن تلك الل�شو�س         تلب�س ثوب الدجى املاكر
وراحت ت�شيل بالعابها              لعاب االفاعي يد ال�شاحر

وذرت قرون مل�شتعبد               بنعرة �ش����������يد ناعر :
اىل مم تداري �شيوخ العراق          واقطاب حموره الدائر

عجوال تربى مل�شتعمر           ويلعن يف جمل�شه ال�شامري
ويبدو ان البيتني االخريين هما مقول القول للبيت ال�شابق, اقول 

وقد الح :
  اقام���ت ال���وزارة ال�شعيدي���ة الدع���وى, 
وذلك بتف�ش���ري االدعاء الع���ام لها باديء 
رئي����س  يف  الق���ذف  بت�شمنه���ا  االم���ر 
ه���و  وان���ه  ال�شعي���د,  ن���وري  ال���وزراء 
املق�ش���ود ب�ش���ر الل�شو�س, لك���ن االدعاء 
العام نف�شه �شحب االته���ام املذكور ببيان 
من اروع البيانات احلقوقية واالدبية بعد 
ان حكم املحكمون الذين اختارتهم حمكمة 
اجلزاء من كبار ال�شع���راء وهم اال�شاتذة : 
احلاج عبد احل�شني االزري وحممود املالح 
وال�شيخ حممد بهجة االثري, وهم من كبار 
ال�شع���راء  بان االبيات ال ميكن توجيهها اىل 
رئي����س ال���وزراء اذ مل ي���رد فيها م���ا يت�شمن 
الت�شخي����س. والطري���ف ان اال�شتاذ حممود 
املالح ح���ل حمل ال�شي���خ عل���ي ال�شرقي الذي 
اعتذر بكتاب حتري���ري اىل املحكمة من ابداء 
راأي���ه, ظنا منه ب���ان ذلك يغ�ش���ب امل�شوؤولني, 
وال�شرق���ي كم���ا هو معروف  اب���ن عمة ال�شاعر 
اجلواهري وتربى يف بي���ت ال�شاعر نف�شه, وان 
اال�شتاذ عب���د الوهاب حممود احد املحام���ني كان قد اعرت�س على 
انت���داب املحكمة لل�شي���خ علي ال�شرقي يف التحكي���م, ملا عرف عنه 

من التحيز للجانب احلاكم.. 

قصيدة مثيرة للجواه��ري ومحاكمة جريدة


