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موقف القوى الوطنية من المعاهدة
(العراقية -البريطانية ) لعام 1930

بعد تقديم وزارة ناجي
السويدي استقالتها يف (
 11آذار  ، )1930زاد سخط
الشعب العراقي عىل سياسة
التسويف والتضليل التي
سار عليها الربيطانيون يف
العراق  ،فأظهروا هذا
السخط بالقيام بتظاهرة
شعبية يف ( 21آذار )1930
 ،ويف ظل تلك الظروف
كان رأي امللك فيصل أن
تؤلف وزارة من عنارص
تفهم األغراض املشرتكة
للحكومتني العراقية
والربيطانية  ،فعهد امللك
فيصل إىل نوري السعيد
تأليف الوزارة الجديدة
فألفها يف ( 23آذار )1930
تواق ًا
 ،وكان امللك فيصل ّ
إىل تأليف هذه الوزارة منذ
زمن بعيد لوال وجود عبد
املحسن السعدون الذي
كان لها باملرصاد.

د .وسام هادي عكار

�أو�ض ��ح نوري ال�سعيد يف كتاب رفعه �إىل امللك في�صل ،
�أن �أوىل مهام وزارته عقد معاهدة جديدة مع بريطانيا
عل ��ى �أ�سا� ��س اال�ستق�ل�ال الت ��ام  ،وب ��د�أت املفاو�ض ��ات
العراقي ��ة ـ الربيطاني ��ة لعق ��د املعاه ��دة يف (  1ني�س ��ان
 ، )1930ور�أ� ��س اجلانب العراقي فيها نوري ال�سعيد،
ور�أ� ��س اجلانب الربيط ��اين املن ��دوب ال�سامي اجلديد
يف الع ��راق ال�س�ي�ر (فرن�سي�س هرني همفري ��ز (  ،ومل
يجد املفاو�ض ��ان �صعوبات تذكر �أثناء املفاو�ضات لثقة
بريطاني ��ا بن ��وري ال�سعيد ،فوقع ��ت يف ( 30حزيران
 ، )1930عل ��ى �أن ال تدخ ��ل حيز التنفي ��ذ �إ ّال بعد دخول
العراق ع�صبة الأمم  ،وتظل نافذة ملدة خم�س وع�شرين
عام ًا .
واجه ��ت املعاه ��دة بعد ن�ش ��رها نق ��د ًا الذع ًا م ��ن بع�ض
ال�سيا�س ��يني  ،لأنها ال حتقق اال�ستقالل املن�شود للعراق
 ،ب ��ل �أ�ص ��بح مقي ��د ًا بامل�ص ��الح والنف ��وذ الربيطانية ،
كم ��ا مت رف�ض ��ها م ��ن املعار�ض ��ة والأح ��زاب الوطني ��ة،
ويف مقدمته ��ا ح ��زب الإخاء الوطني برئا�س ��ة يا�س�ي�ن
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الها�ش ��مي ،واحلزب الوطني برئا�س ��ة جعفر �أبو التمن
� ،إذ �أعلن ��ا �أن املعاهدة غري مقبولة  ،واحتجا ب�ش� ��أنهما
لدى امللك في�صل ور�ؤ�ساء الدول الأجنبية .
كان �ض ��مان ت�ص ��ديق املعاهدة يف جمل�س النواب ،هو
�إجراء انتخابات نيابية جديدة بني ( العا�ش ��ر من متوز
والعا�ش ��ر م ��ن ت�ش ��رين الأول  )1930بع ��د ح ��ل نوري
ال�سعيد للمجل�س ال�سابق يف ( الأول من متوز )1930
 ،بحجة اال�س ��تفتاء على املعاه ��دة اجلديدة حتتاج �إىل
ن ��واب جدد ينتخبون لهذا الغر� ��ض  ،و�أعلن جعفر �أبو
التم ��ن مقاطعة االنتخابات يف بيان �أعلنه لل�ش ��عب يف
�صحيفة �صدى اال�ستقالل ،وكان لهذه الدعوة ردود فعل
ايجابية لدى املثقفني ال�ش ��باب  ،فبد�أت االت�صاالت بني
عزي ��ز �ش ��ريف وعبد القادر �إ�س ��ماعيل � ،إذ كانا يف كلية
احلقوق مع ح�سني جميل الذي تخ ّرج من كلية احلقوق
يف دم�ش ��ق ،وبع�ض ال�شباب املتحم�سني لهذه الدعوة ،
وعق ��د اجتماع� � ًا يف �س ��ينما روي ��ال ببغ ��داد بتاري ��خ (
 18مت ��وز  ، )1930ون�ش ��ر بيان جاء فيه " من �ش ��باب
الأمة البا�سلة �إىل ال�ش ��عب العراقي الكرمي  :الت�ضحية
اخلال�صة والرتاث املجيد ،يدعوك �أيها ال�شعب �إىل عدم
التع ��اون مع احلكومة ،و�أول عمل نقوم به هو مقاطعة
االنتخاب ��ات النيابية � ،إذ برهن ��ت الوقائع �أن املجال�س
النيابي ��ة يف الأمم امل�س ��تبدة وال�ش ��عوب امل�ض ��طهدة
� ،أداة بي ��د امل�س ��تعمرين يف تنفي ��ذ م�آرب ��ه اجلائ ��رة ،
ب�صفة قانونية م�ش ��روعة  ،واملجال�س �سبيل الت�سويف
والت�ض ��ليل الت ��ي يدعو �إليها م ��ن يطمع للتو�ص ��ل �إىل
اعتالء الكرا�س ��ي املمقوتة "  ،وق ��د و ّقع هذا البيان من
عزيز �ش ��ريف وعبد القادر �إ�سماعيل  ،وح�سني جميل ،
ويون�س ال�سبعاوي  ،وفائق ال�سامرائي  ،وخليل كنة ،
و�صادق كمونة  ،وحممد مهدي كبة .
كان ه�ؤالء ال�ش ��باب ميثلون النخبة املثقفة يف املجتمع

� ،إذ وج ��دوا يف ه ��ذه املعاه ��دة عك�س ما كان ��ت تتمنى
�ان وطني ��ة  ،لأنه ��ا حقق ��ت لربيطانيا
حتقيق ��ه م ��ن �أم � ٍ
مكا�س ��ب جدي ��دة  ،الأمر ال ��ذي جعل ا�س ��تقالل العراق
منقو�ص� � ًا  ،لذا ف�أن الدعوة �إىل حتقيق ا�ستقالل العراق
التام  ،كان من �أهم �أ�سباب جتمع ه�ؤالء ال�شباب  ،ومن
�أجل تقوية �ص ��فوف املعار�ضة �ض ��د املعاهدة العراقية ـ
الربيطانية  ،قدّم ه�ؤالء ال�ش ��باب ومنهم عزيز �ش ��ريف
طلب� � ًا �إىل مت�ص ��رف ل ��واء بغ ��داد ،لل�س ��ماح له ��م بعق ��د
اجتم ��اع يف دار الأوبرا يف �س ��احة املي ��دان ببغداد يف
يوم (� 22أيلول  ،)1930لأجل مناق�ش ��ة بنود املعاهدة،
وقدّم هذا الطلب قبل موعد االجتماع بخم�سة �أيام .
ويف الوق ��ت نف�س ��ه قاموا بكتابة ن ��داء طبع يف مطبعة
الآداب ل�ص ��احبها عب ��د املجيد ح�س ��ن ،كان مبثابة بيان
�سيا�س ��ي ت�ض ��من مفاهيم اجتماعية و�سيا�سية عديدة،
ول�ص ��ق على اجل ��دران ،ووزع منه �أربعة �آالف ن�س ��خة
من ��ه� ،إذ جاء فيه " �إىل ال�ش ��عب العراق ��ي العظيم � :أنت
تع ��اين اجل ��وع والع ��ري ،والإنكلي ��ز و�أتباعهم �س ��بب
جوع ��ك وع ��راك  ،وه ��م ينعم ��ون برثوت ��ك وغن ��اك ...
وفل�س ��طني مرهقة �ش ��تت الإنكليز �أبناءها تخرجهم من
دياره ��م  ،وي�س� � ّكنون ال�ص ��هاينة الأع ��داء فيهم ��ا ،فهذا
الفق ��ر وتل ��ك املظامل  ،تدع ��وك �إىل الأ�ض ��راب العام يف
ي ��وم االثن�ي�ن (� 22أيل ��ول  ، )1930بتعطي ��ل الأعم ��ال
وو�س ��ائل النقل ،و�إقفال الدكاكني واملحالت واملقاهي،
و�أن تكون تظاهرة �سلمية " .
وعلى الرغم من رف�ض احلكومة عقد هذا االجتماع ،لكن
اجلماهري جتمعت ،و�أخذ �أ�صحاب املحالت واملواطنون
يرتك ��ون الأ�س ��واق ،متوجه�ي�ن �إىل دار الأوب ��را يف
املوعد املحدد ،وعلى �أثر ذلك حتركت ال�ش ��رطة لإحباط
االجتماع  ،ف�ألقت القب�ض على امل�شاركني يف الإعداد له
 ،وعلى الذين �أ�س ��هموا يف �صياغة النداء  ،وقدّموا �إىل

حمكم ��ة جزاء بغداد  ،بتهم ��ة التحري�ض على احلكومة
 ،والإخ�ل�ال بالأم ��ن ،و�إثارة الفو�ض ��ى ون�ش ��ر املبادئ
ال�ش ��يوعية الهدامة ،و�أ�ص ��درت عليهم احكام ًا خمتلفة،
فحكـ ��م عل ��ى كل م ��ن عب ��د الق ��ادر �إ�س ��ماعيـل ،ويون�س
ال�س ��بعاوي  ،وجميل عبد الوهاب  ،وفائق ال�سامرائي
 ،وخلي ��ل كنة ،باحلب�س ملدة �س ��تة �أ�ش ��هر ،ثم خفف �إىل
ثالثة �أ�ش ��هر ،وعلى �أحمد قا�س ��م راجي ،و�سليم زلوف
باحلب�س مل ��دة ثالثة �أ�ش ��هر ،ثم خفف �إىل �ش ��هر واحد،
وعلى عبد املجيد ح�سن مدير مطبعة الآداب  ،باحلب�س
ملدة �ش ��هر وغل ��ق املطبعة ملدة �ش ��هرين بع ��د التخفيف،
وبر�أت املحكمة ك ًال من عمر خلو�ص ��ي  ،وح�سني جميل
 ،لأنهما مل يوقعا على طلب عقد االجتماع.
�س ��اعد املوق ��ف املعار� ��ض ملعاه ��دة ع ��ام  ، 1930عل ��ى
التق ��ارب ب�ي�ن ه� ��ؤالء ال�ش ��باب لتوحي ��د جهوده ��م ،
م ��ن �أجل حتقي ��ق الإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي
واالجتماع ��ي  ،كم ��ا هي� ��أت هذه املعار�ض ��ة ع ��دد ًا �آخر
من ال�ش ��باب للم�ش ��اركة يف اجلانب ال�سيا�س ��ي  ،و�أخذ
ه� ��ؤالء يكرثون م ��ن ات�ص ��االتهم ولقاءاته ��م  ،وبعدها
اتفق ��وا عل ��ى تو�ض ��يح مواقفهم ال�سيا�س ��ية ون�ش ��رها
يف بع� ��ض ال�ص ��حف �أو عن طري ��ق بع� ��ض الكراري�س
 ،وه ��م كل من عزي ��ز �ش ��ريف  ،وعبد القادر �إ�س ��ماعيل
 ،وعب ��د الفتاح �إبراهيم  ،وفائق ال�س ��امرائي  ،ف�أ�ص ��در
ح�س�ي�ن جميل الكرا�س ��ة الأوىل بعنوان ( :الإنكليز يف
جزي ��رة العرب )  ،وتتناول فيه الوجود الربيطاين يف
اجلزي ��رة العربية  ،وما له من دور يف حتطيم ال�ش ��عب
العرب ��ي  ،و�أ�ص ��در فائ ��ق ال�س ��امرائي كرا� ��س بعنوان
( :ع ��دم التع ��اون) ويتلخ� ��ص م�ض ��مونه بالق ��ول �أن
الطريق ��ة املجدي ��ة للعمل ال�سيا�س ��ي �ض ��د الربيطانيني
و�أعوانه ��م تكم ��ن يف املقاطعة وعدم التع ��اون  ،وعدم
فر�ض ال�ضرائب  ،مت�أثر ًا بن�ضال الزعيم الهندي غاندي
وكفاحه ال�س ��لمي  ،لكن هذه الكرا�س مل ي�ص ��در ب�سبب
�سجن فائق ال�سامرائي .
وعل ��ى الرغم من املوقف ال�ش ��عبي املعار� ��ض للمعاهدة
العراقي ��ة ـ الربيطاني ��ة  ،لك ��ن مت الت�ص ��ديق عليه ��ا يف
جمل� ��س النواب يف ( 16ت�ش ��رين الث ��اين  ، )1930مبا
فيها من فقدان ملظاهر اال�ستقالل اخلارجي  ،وتبعياتها
الكث�ي�رة التي ال تع ��ود على العراق ب�أي فائدة  ،ف�ض�ل ً�ا
عن النفقات الطائلة وامل�ص ��اريف الباه�ض ��ة  ،وبعد �أن
ا�س ��توفى العراق ال�ش ��روط الت ��ي ت�ؤهل ��ه الدخول يف
ع�ص ��بة الأمم � ،أعل ��ن جمل� ��س الع�ص ��بة قب ��ول العراق
ع�ض ��و ًا يف ع�صبة الأمم يف (  3ت�شرين الأول )1932
 ،وبذل ��ك �أ�ص ��بح الع ��راق دول ��ة م�س ��تقلة  ،م ��ع �أن هذا
اال�ستقالل كان �شكلي ًا �أكرث منه عملي ًا وواقعي ًا .
تعر� ��ض موقف ه�ؤالء ال�ش ��باب املعار� ��ض لالنتخابات
واملعاه ��دة �إىل النق ��د والت�أوي ��ل  ،فق ��د ع� �دّه م�ؤي ��دو
احلكوم ��ة �أن ق ��رار مقاطعة االنتخابات هو من �ص ��الح
املر�ش ��حني ولي�س من �صالح املنتخبني ،كما �أنها منافية
للواج ��ب الوطن ��ي والقوم ��ي  ،بينم ��ا ذكر خلي ��ل كنة ،
�أن �س ��بب معار�ض ��ة ه�ؤالء كان نتيجة عدم ا�ش�ت�راكهم
ب�أي حزب �سيا�س ��ي  ،فا�س ��تغلوا من �أحزاب املعار�ض ��ة
ب�صورة خا�صة يف معار�ضة ت�صديق املعاهدة العراقية
ـ الربيطانية .
ويف �ض ��وء ما تق ��دم جند �أن ه� ��ؤالء ال�ش ��باب املثقفني
كان ��وا يف طليع ��ة املطالب�ي�ن بالإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي ،
بحي ��ث ع ��زوا �أ�س ��باب االحتجاج ��ات ال�سيا�س ��ية �إىل
تدهور العامل االقت�ص ��ادي  ،كما ت�أثروا بن�ضال الزعيم
الهن ��دي غان ��دي يف مقاطع ��ة االنتخاب ��ات  ،وم ��ن هذه
الأح ��داث ال�سيا�س ��ية جن ��د م ��دى ت�أثر عزيز �ش ��ريف ،
بالواقع ال�سيا�س ��ي والوطن ��ي الذي كان مير به العراق
حينذاك  ،ومنها م�شاركته يف تظاهرة �ضد الفريد موند
 ،ومعار�ض ��ته ملعاه ��دة  ، 1930الت ��ي كان ��ت �س ��بب يف
دخوله �إىل جتمع �سيا�سي مهم وهو جماعة الأهايل.
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شخصية موصلية رئيسا لبلديتها في الثالثينيات
يعد خري الدين حسن محمود العمري (1371-1308هـ1951-1890/م) من شخصيات األرسة العمرية
التي كان لها دور سيايس واضح  .ولد خري الدين العمري يف املوصل سنة (1308هـ1890/م) وفيها
اكمل تعليمه االبتدايئ واالعدادي سنة (1325هـ ، )1907-مال خري الدين العمري منذ شبابه إىل
العمل يف حقل السياسة  ،وكان موجودا يف استانبول حينام قام االنقالب الدستوري العثامين
سنة (1326هـ1908/م)  ،ولكنه مل ميكث هناك طويال فعاد إىل املوصل يف السنة ذاتها .
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وب ��د�أ يراق ��ب اعم ��ال االحتادي�ي�ن و�سيا�س ��اتهم ومل
يت�أث ��ر بطروحاته ��م وب ��د�أ يجه ��ر بالوق ��وف �ض ��د
�سيا�س ��تهم املعادي ��ة للعروب ��ة ،ال �س ��يما بع ��د ان تر�أ�س
ادارة جري ��دة النج ��اح املو�ص ��لية لتك ��ون املن�ب�ر الذي
يط ��رح من خ�ل�ال كتابته فيه ��ا اف ��كاره واراء ُه املعادية
ل�سيا�س ��ة االحتاديني .ان�ضم العمري �إىل حزب احلرية
واالئت�ل�اف ف ��رع املو�ص ��ل  ،ن�ش ��ر يف جري ��دة النجاح
العدي ��د من املقاالت امل�ؤيدة ل�سيا�س ��ة احل ��زب  ،وبذلك
ا�ص ��بحت النجاح تنطق با�سم حزب احلرية واالئتالف
املعار�ض ل�سيا�سة االحتاديني.
لق ��د تعر� ��ض خري الدي ��ن العم ��ري �إىل االعتق ��ال جراء
موقف ��ه املعار� ��ض  ،بتهم ��ة باطل ��ة ف ��اودع ال�س ��جن ،
واجلدي ��ر بالذك ��ر  ،ان خ�ي�ر الدي ��ن العم ��ري مل يك ��ن
معار�ض ��ا للدولة العثمانية وال�سلطان بل كان معار�ضا
ل�سيا�س ��ة االحتادي�ي�ن  ،وكان يدع ��و يف طروحات ��ه
ال�سيا�سية �إىل الرابطة العثمانية .
عندما احتلت املو�ص ��ل بيد ق ��وات االحتالل الربيطاين
(1337ه� �ـ1918/م)  ،ف�ص ��ل خريالدي ��ن م ��ن وظيفته

يف جري ��دة املو�ص ��ل ومطبعة الوالية انذاك  ،وان�ض ��م
يف تلك الف�ت�رة �س ��نة (1339ه� �ـ1919/م) �إىل النادي
العلم ��ي الذي كان واجه ��ة للعمل القوم ��ي ولكنه اغلق
م ��ن ل ��دن الق ��وات املحتل ��ة  .وحينم ��ا اراد املحت ��ل ان
يك�س ��ب �ش ��رعيته عم ��ل على اجب ��ار النا�س عل ��ى كتابة
بع�ض امل�ض ��ابط التي ت�ؤيد �سيا�سته  ،ولكن خري الدين
العمري  ،ومبا ميتلكه من روح وطنية  ،عمل بال�ضد من
ذلك واقدم على جمع م�ضابط ترف�ض االحتالل وحملها
�إىل �س ��وريا م ��ن اج ��ل تو�ض ��يح حقيقة االمر الع�ض ��اء
جمعية العهد يف بالد ال�ش ��ام  .ولكن ال�س ��لطات املحتلة
واعوانها علمت بامر هذه امل�ضابط  ،وبف�ضل ذكاء خري
الدين العمري  ،ا�ستطاع ان يتجاوز املفرزة التي تبعته
واعرت�ض ��ت طريقه عند مدينة تلعفر و�أو�صل امل�ضابط
اىل بالد ال�شام .
وملا اعتلى االمري في�ص ��ل االول عر�ش العراق (-1340
1352هـ1933-1921/م) ،ا�صبح خري الدين العمري
م ��ن امن ��اء امللك  ،وذل ��ك الن امللك في�ص ��ل كان يتو�س ��م
اخل�ي�ر في ��ه  ،ويف مكوثه يف بغداد تع ��رف خري الدين
العمري على �شخ�صيات �سيا�س ��ية معروفة �آنذاك منهم
عبد املح�سن ال�سعدون وغريه  ،وقد ربطته بال�سعدون
عالقة �ص ��داقة متينة كان ��ت وراء ان�ض ��مامه �إىل حزب
التقدم الذي ت�أ�س ���س يف بغداد يف �س ��نة (1343هـ17/
اذار1924م)  ،وكان اغلب اع�ضائه من (نواب الربملان

العراق ��ي) الذي ب ��د�أ اعمال ��ه يف (1344ه� �ـ 16/متوز
1925م) ك�أول برملان عراقي  ،وكان ال�س ��عدون رئي�س
للحكوم ��ة يف وزارت ��ه الثاني ��ة  ،و�ش ��غل خ�ي�ر الدي ��ن
العمري النيابة يف الربملان عن املو�صل لدورتني .
كان خل�ي�ر الدي ��ن العمري موقف وا�ض ��ح من م�ش ��كلة
املو�ص ��ل  ،وعلى الرغ ��م من املوانع الت ��ي كانت حتول
دون الظهور ب�شكل علني عندما قدمت جلنة اال�ستفتاء
يف (1344هـ/ايل ��ول 1925م) �إىل املو�ص ��ل م ��ن اجل
درا�س ��ة امل�ش ��كلة ورفع تقرير �إىل ع�ص ��بة االمم  ،النه ،
وكما ا�س ��لفنا  ،كان من امناء امللك في�ص ��ل االول  ،على
الرغ ��م م ��ن ذلك ا�س ��تطاع ال�س ��فر نحو املو�ص ��ل بطلبه
اجازة مر�ض ��ية  ،وان�ضم على الفور �إىل جمعية الدفاع
الوطن ��ي التي ت�ش ��كلت يف �س ��نة (1344ه� �ـ1925/م)
للدف ��اع عن عروب ��ة وعراقي ��ة مدينة املو�ص ��ل  .وكذلك
كان متابع ��ا للم�ش ��كلة ب�ش ��كل مبا�ش ��ر وه ��و يف بغ ��داد
ويظه ��ر ذلك من الر�س ��ائل التي كان يبع ��ث بها �إىل ابن
خاله �س ��امل نامق اغا ال�س ��عرتي يف املو�ص ��ل مو�ضحا
ومتابعا للم�ش ��كلة اوال باول �إىل ان انتهت امل�ش ��كلة يف
(1345هـ/حزي ��ران 1926م) بابق ��اء املو�ص ��ل �ض ��من
وطنه ��ا احلبي ��ب الع ��راق  .كان خ�ي�ر الدي ��ن العم ��ري
وطيل ��ة فرتة مكوثه يف بغداد يرا�س ��ل ابن خاله �س ��امل
نام ��ق ال�س ��عرتي  ،وفيم ��ا يتعل ��ق مب�ش ��كلة املو�ص ��ل ،
هناك ر�س ��ائل خلري الدين العمري يتناول فيها م�ش ��كلة

املو�ص ��ل منها  ،ر�س ��الة م�ؤرخ ��ة يف  16ايلول ، 1925
واخ ��رى بتاري ��خ � 11آب  ، 1925واخ ��رى بتاريخ 17
�آب � ، 1925ض ��من جمموعة ر�سائل بحوزة خري الدين
ح�سن خري الدين العمري.
ع�ي�ن خ�ي�ر الدي ��ن العم ��ري يف (1351هـ/ت�ش ��رين
الث ��اين1932م) رئي�س ��ا لبلدي ��ة املو�ص ��ل  ،ويف ه ��ذا
املن�صب ظهرت مقدرة وكفاءة العمري االدارية  ،اذ تعد
فرتة بقائه يف رئا�س ��ة بلدية املو�صل من اهم الدورات
الرئا�س ��ية الت ��ي ج ��اءت �إىل بلدية املو�ص ��ل يف تاريخ
الع ��راق املعا�ص ��ر واملو�ص ��ل ان ��ذاك  ،فق ��د نه�ض خري
الدين العمري بكافة مرافق واق�سام البلدية وبعث فيها
الروح واحلياة بعد ان دب اخلمول والك�س ��ل او�صالها
وجهازها االداري .
واجن ��ز خري الدين العمري خالل فرتة رئا�س ��ته لبلدية
املو�ص ��ل العديد من امل�ش ��اريع اخلدمية والتي ا�ستحق
ان يكاف� ��أ عليه ��ا باقامة ن�ص ��ب ت ��ذكاري ل ��ه يف حديقة
ال�ش ��هداء يف املو�ص ��ل ملا قام به من اجن ��ازات خدم بها
مدينة املو�صل  ،كما �سمي احد �شوارع اجلانب االي�سر
من املو�صل با�سمه .
واه ��م امل�ش ��اريع التي ق ��ام به ��ا  :فتح وتبلي ��ط الطرق
اجلديدة وتبلي ��ط االزقة داخل املدين ��ة القدمية بالقري
ب ��دل القالدي ��رم وحت�س�ي�ن وتو�س ��يع الط ��رق القائم ��ة
كاف ��ة  ،وفت ��ح ال�ش ��وارع اجلدي ��دة وتخطي ��ط الق�س ��م
اجلدي ��د م ��ن املدين ��ة وه ��و الق�س ��م املبتدئ من �ش ��ارع
حل ��ب احل ��ايل و�إىل املطار وما ي�س ��مى الآن الدوا�س ��ة
واملنطرد وغريها  ،وكذلك ان�ش ��اء االق�س ��ام البلدية يف
بناي ��ات حديث ��ة موزعة عل ��ى املدين ��ة  ،وردم اخلنادق
من باب اجلديد فباب البي�ض واىل تل كنا�س وامل�ش ��فى
اجلدي ��د  ،وفت ��ح ال�ش ��وارع احلالي ��ة من ب ��اب اجلديد
�إىل امل�ست�ش ��فى (�ش ��ارع ابن االثري)  ،هدم انقا�ض باب
اجلدي ��د وفتح �ش ��ارع الفاروق وفتح �ش ��ارع ال�ص ��ديق
يف املو�ص ��ل �إىل املحطة  ،وان�ش ��اء ابنية امالك للبلدية
كاالق�س ��ام البلدي ��ة وبناي ��ة البن ��ك ال�ش ��رقي القدمي يف
باب الط ��وب وبناية �س ��ينما غازي القدمي ��ة واملحالت
التجاري ��ة فيها ودار �ض ��يافة  ،وبه ��و البلدية واملتحف
احل ��ايل واحلدائ ��ق املحاطة ب ��ه وغريها م ��ن االبنية ،
وان�ش ��اء حديقة ال�ش ��هداء  ،وتنظيم حديقة ال�شعب يف
ال�س ��احل االي�س ��ر من مدينة املو�ص ��ل وتنظي ��م حدائق
و�س ��طية يف ال�ش ��وارع وت�ش ��جري ال�ش ��وارع �س ��نويا ،
وتو�س ��يع م�ش ��روع املاء وتعميمه على ال ��دور  ،وجعل
دائ ��رة طبيب البلدية خا�ض ��عة ملراقبة االدارة من حيث
التطبيق ��ات واعطاء تقارير عنه ��ا اىل البلدية  ،وقامت
البلدي ��ة بدور (مديرية االعا�ش ��ة) اثناء احلرب العاملية
الثاني ��ة (1365-1358ه� �ـ1945-1939/م) �إذ قام ��ت
بان�شاء االفران وتوزيع اخلبز وال�صمون على االهايل
با�سعار منا�سبة وقامت بتوزيع ال�سكر بالبطاقات على
االه ��ايل ملعاونة دائ ��رة التموين انذاك  ،وان�ش ��اء اول
م�ش ��روع للكهرب ��اء عائ ��د لبلدية املو�ص ��ل بع ��د ان كان
الكهرباء اهليا فف ��ي (1352هـ 5/متوز 1933م) اجنز
امل�شروع وا�ص ��بحت مدينة املو�صل م�ضاءة ليال ب�شكل
جيد بعد ان كانت حالة الكهرباء يرثى لها .
عن :رسالة (االسرة العمرية في الموصل
دراسة في دورها السياسي والثقافي)
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صورة قلمية طريفة للدكتور مصطفى جواد
ماذا بين جواد والوردي؟

ال يعد بني قصار القامة وال يحسب ضمن طوال القامة ..وإمنا هو بني بني ..اسمر الوجه تخالط سمرته حمرة خفيفة تجعل لونه
رائقا عذبا ..وهذه الحمرة هي دليل الحيوية والنشاط وكرثة الحياء..بعيد ما بني الكتفني تعرفه موليا كام تعرفه مقبال ،يرتنح
يف مشيته ذات اليمني واليسار ،هادئ السعي بطيء الحركة اىل حد الجمود ..له نظرات نفاذة من عينيه السوداوين وهام رس
جاذبيته بسوادهام ووسعهام وبريقهام..
جه ��وري ال�ص ��وت يف القائ ��ه متطي ��ط وترجي ��ع
وحتري ��ك ..ل ��ذا فاجلميع يعرفون الدكتور م�ص ��طفى
ج ��واد �إذا �ألق ��ى حديثا م ��ن دار الإذاعة ول ��و مل يذكر
ا�س ��مه ..وحتى �إذا �ألقى عنه بالنيابة فيعرف له �أي�ضا
لك�ث�رة م ��ا ي ��ردد يف �أحاديث ��ه م ��ن الأ�س ��ماء الطويلة
العوي�ص ��ة الغريبة على ال�س ��مع والذوق ..وقد مثلت
م ��رة فرقة الزبانية م ��ن دار الإذاعة رواية هزلية على
طريق ��ة �إلق ��اء الدكتور م�ص ��طفى جواد فكان ��ت نكتة
املو�سم.
ي�س�ي�ر رخ ��وا واالبت�س ��امة ال تفارق �ش ��فتيه ورجاله
تر�سم يف الطريق ن�صف دائرة لكرثة ما يبعثها ميينا
وي�س ��ارا .وندر �أن �شاهدته م�س ��رعا يف �سريه و�إمنا
هو مي�شي رخوا هادئا مبت�سما ذاهال �إذا كان م�شغوال
بالبحث عن كلمة جديدة او مفاج�أة لغوية حديثة.
الدكتور م�صطفى جواد الآن ع�ضو يف املجمع العلمي
العراقي ويف املجمع العلمي العربي بدم�شق و�أ�ستاذ
يف دار املعلمني العالية منذ �آكرث من (� )15سنة و�آخر

ما قام بتحقيقه ون�ش ��ره من الكتب هو كتاب (اجلامع
الكبري) البن الأثري وهو الآن يف �س ��بيل �إ�صدار كتاب
يف (فقه اللغة على الأ�صول العلمية احلديثة).
يقول الدكتور م�ص ��طفى جواد انه ولد �سنة ()1904
�أي �أن عمره الآن ( )52عاما يف حني �أن الدكتور علي
الوردي الذي يدخل الآن يف �ش ��يخوخته املباركة كان
تلميذا للدكتور م�ص ��طفى جواد يف االبتدائية ما بني
�س ��نتي  1928 – 1927ويعل ��ل الدكت ��ور م�ص ��طفى
ج ��واد ه ��ذا ب�أن ��ه كان معلم ��ا مبك ��ر ًا وكان الدكت ��ور
ال ��وردي متاخ ��را وال غرابة اذا ت�س ��اوي عم ��ر املعلم
والطالب..
ولد الدكتور يف (دلتاوة) ق�ض ��اء اخلال�ص الآن وكان
يف ب ��دء كتابات ��ه يوقع هك ��ذا( :خادم الع ��رب ولغتهم
م�ص ��طفى ج ��واد) وتوقيعات اخ ��رى ال جمال لذكرها
الآن لأنها تكاد تكون م�ضحكة يف هذه الأيام.
ي ��روي الدكت ��ور ال ��وردي ان ��ه عندم ��ا كان طالب ��ا يف
االبتدائي ��ة ومعلمه الدكتور م�ص ��طفى جواد انه كان
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يحلق ر�أ�س ��ه باملو�س (منرة �ص ��فر) كمودة طالب ذلك
الزم ��ان ومرة اعتدى علي ��ه احد الط�ل�اب بنقره على
(�ص ��لبوخته) ب�أ�صابع يده ف�ش ��كاه للدكتور م�صطفى
ج ��واد وكان يف ذلك الوقت يحم ��ل يف يده (كرباجا)
مطاطي ��ا فعاقب الطالب ب�ض ��ربه ع ��دة (قرابيج) ومع
كل (قرباج) كان يقول له يا (م�س ��تبعر) يا (م�ستحمر)
يا (م�س ��تبقر) �إىل �آخر الكلمات و(القرابيج) .ويقول
ال ��وردي �إن هذه احلادثة كان ��ت من احلوادث النادرة
التي يعاقب فيها الظامل على ظلمه..
تقرع على الدكتور م�صطفى جواد باب داره وهي دار
متوا�ض ��عة قرب �س ��احة الو�ص ��ي فيخرج اليك وبيده
قلم حرب وبالأخرى ورقة ليربهن لك انه �أما م�ش ��غول
او ق ��ام على عج ��ل ففتح لك الب ��اب� ،أما �إذا ا�س ��تعرت
منه كتابا ف�ل�ا ميكنك �أن تقر�أه لكرثة ما جتد عليه من

الهوام� ��ش باللون الأحم ��ر ،وال ي ��زال الدكتور يحب
الكتابة على( :ركبة ون�ص)..
زار لندن وم�ص ��ر وباري�س و�أم�ي�ركا ومدنا �أوروبية
و�ش ��رقية �أخرى ..ويتحدث عنه خل�ص ��ا�ؤه بان ن�ساء
م�ص ��ر وباري� ��س اعج�ب�ن بالدكت ��ور كث�ي�ر ًا ..ونحن
الندري اي جانب من جوانب �شخ�ص ��يته كان مو�ضع
�إعجابهم ولكن الذي ندريه �أن الدكتور يتذوق اجلمال
وين�ش ��ده ويبحث عن ��ه ويتهالك علي ��ه ..وله ذكريات
رائعة يف باري�س وحماماتها وغزالنها النفارة ..وله
�ص ��بوات وب ��دوات يف القاهرة ولن ��دن .وقد ترك يف
�أكرث عوا�صم الدنيا قلوبا تهتز وت�ضطرب لذكراه.
الدكتور م�صطفى جواد لغوي وباحث قل �أن يجارى
وه ��و معج ��م الع ��راق يف اللغ ��ة وجغرافي ��ة الأماكن
والأ�ش ��خا�ص وتلفونه م�شغول ليل نهار يف الرد على
ال�سائلني وامل�ستف�سرين واملعجبني واملفتونني ب�أدبه
وخلقه ال�سمح الر�ضي ..وهو زاخر املعلومات ولكنه
�صعب العبارة غري م�شرق الديباجة تعجبك وتده�شك
معلومات ��ه ولكن �أ�س ��لوبه ال ير�ض ��يك فه ��و معقد غري
وا�ض ��ح يح�ش ��ر في ��ه كلم ��ات وعب ��ارات ا�ص ��لب م ��ن
احلج ��ارة على القلب والف�ؤاد والذوق ..وهو �ش ��اعر
�أي�ضا ومن ح�سن احلظ انه مقل ولو جئنا بنماذج من
�شعره هنا على �أكرث القراء.
للدكت ��ور م�ص ��طفى ج ��واد �ش ��هرة مدوي ��ة يف الب�ل�اد
العربية ولدى دوائر اال�ست�ش ��راق يف العامل ببحوثه
وكتب ��ه القيم ��ة وحتقيقات ��ه النادرة ويعرف ل ��ه �أدباء
م�ص ��ر مكانته العلمي ��ة والزلت �أتذكر حما�ض ��رته يف
القاهرة عن امل�آخذ يف كتاب النرث الفني للدكتور زكي
مبارك حيث �أده�ش ��ت كل �أديب يف م�ص ��ر .والدكتور
علم م ��ن �إع�ل�ام اللغة والف�ص ��احة والبالغ ��ة والبيان
وفخر العراق يف التفكري ودقة البحث.
ناع ��م نعومة احلري �إذا مل�س ��ته ..ولكنه يكون كاملوج
الهدار �إذا �أثرته ،قليل االختالط ،يبتعد عن اخل�صومة
وميقت ال�ضجيج والإعالن عن نف�سه وال ي�سعى وراء
من�ص ��ب ..طيبة يف القلب و�س�ل�امة يف اخللق ..حلو
املع�ش ��ر طري ��ف احلديث خفيف ال ��روح رفيق النف�س
نبيل الل�س ��ان ..ترى فيه وداع ��ة احلمام ومل اره مرة
غا�ض ��با و�إمن ��ا يف كل م ��ا �أراه �أجده �ض ��حوك الوجه
يحب املداعبة ويطرفك ب�ألوان النكت من كل لون.
وكان الدكت ��ور م�ص ��طفى ج ��واد م ��ن رفق ��اء العالمة
الكرمل ��ي وكت ��ب ل ��ه كث�ي�را يف جمل ��ة (لغ ��ة العرب)
وعند �س ��فره اىل م�صر كان قد ا�ستقر�ض من الكرملي
مبل ��غ ( )20دينار ًا احتاجه ��ا الدكتور يف ذلك الوقت.
وعن ��د رجوع ��ه م ��ن م�ص ��ر اىل بغ ��داد كان يف جملة
م�س ��تقبليه الكرملي وكان �أول �س�ؤال وجهه للدكتور:
�أين الع�ش ��رين دينار ًا .فبهت الدكتور م�صطفى جواد
و�أجابه حقيقة �أن �أخالقك �أخالق (مطريجية) م�شري ًا
�إىل م�س ��كن الكرملي يف �س ��وق الغزل الذي هو رواد
باع ��ة الطي ��ور وهواته ��ا :وكان ه ��ذا احلادث �س ��بب
القطيع ��ة بني الدكتور م�ص ��طفى جواد والكرملي مما
�سبب ت�شا�ؤمهما على �صفحات ال�صحف واملجالت.
ال يحب �أن تدفع عنه �إذا �صحبك يف با�س �أو �سينما �أو
مطعم ..ي�ص ��فه بع�ض �أ�ص ��دقائه ب�أنه غري ميال لعمل
اخل�ي�ر للمحتاج�ي�ن �إىل م�س ��اعدته وو�س ��اطته وان ��ه
يتهرب من ذلك.
ل ��ه مكتب ��ة فيه ��ا بع� ��ض املخطوط ��ات الن ��ادرة بقلمه
ا�ستن�س ��خها يف باري�س ولديه بع�ض الكتب القيمة..
ويرتاد دور ال�س ��ينما ،حمب لأ�سرته و�أوالده عطوف
عليهم ،وله �شخ�صية مرموقة بني الطالب واال�ساتذة
واالدباء وال�صحافيني.
ه ��ذا ه ��و الدكتور م�ص ��طفى ج ��واد وجه م ��ن وجوه
العراق امل�شرفة.
عن :جريدة (الزمان) البغدادية نيسان 1955
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الرحالة البريطانية فريا ستارك بين اليزيديين
في الثالثينيات
كان لفريا ستارك
نشاط اجتامعي
وثقايف واضح يف
العراق يف الثالثينيات
واالربعينيات ،وتعد
انطباعاتها يف هذا
الجانب ،ومالحظاتها
مصدر ًا مه ً
ام يف فهم
العديد من التطورات
السوسيولوجية يف
العراق  .مل تكن
عاملة آثار ،ومل
متتلك الجانب العلمي
يف هذا العلم عىل
االطالق ،بل كانت
متخصصة يف وصف
الشعوب البرشية،
اذ كان لفريا ستارك
خاصية ،او ميزة كونها
رحالة ومراقبة  ،كام
انها ادركت ان الصفة
الرئيسة للسفر تكمن
يف تسليم املرء نفسه
اىل التجربة واالندماج
الكيل مع الناس
املحيطني به ،وتقبل
ما هو آت  ،وبهذه
الطريقة يصبح جزءا
من االرض.
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ابتسام حمود محمد الحربي

زارت فريا �س ��تارك غالبية مناطق العراق من ال�شمال
اىل اجلنوب ،واختلطت مع طبقات ال�ش ��عب املتعددة
ور�ؤ�ساء الطوائف الدينية و�شيوخ الع�شائر والن�ساء
واالطف ��ال  ،ومل ترتك منطقة �ش ��عبية اال ودخلتها ،اذ
كان ��ت هوايته ��ا ومتعتها مراقبة احلي ��اة االجتماعية
والعادات ال�ش ��عبية يف العراق ،ودونت ما �ش ��اهدته
يف جمموع ��ة من م�ؤلفاتها الت ��ي اثمرت عن زياراتها
املتكررة للعراق.
زيارتها اىل مناطق اليزيديني :
اطلق الكثري من الكتاب الغربيني ،ومن بينهم الرحالة
فريا �س ��تارك ،ا�سم معبد ال�ش ��يطان على مرقد ال�شيخ
عدي  ،يف حني يطلق عليه اليزيديون ا�س ��م مركة او

(مريكة) احيانا ومعناها الغوطة .ي�سكن اليزيديون
يف �ش ��مال املو�ص ��ل التي تق ��ع على بع ��د ثمانني ميال
�ش ��رقي �س ��نجار على �ض ��فة دجلة ،وتقع اثار نينوى
عرب النهر و�س ��فوح ه�ض ��اب جبال كرد�س ��تان وجبل
اجلودي على ه ��ذه القمم ومن منطقة التالل املغطاة
بال�ش ��جريات يت�س ��لق الف ��رد م ��ن جه ��ة ع�ي�ن �س ��فني
الت ��ي يعتقد ان �س ��فينة النب ��ي نوح ر�س ��ت عليها  ،اذ
ق�ص ��د ال�ش ��يخ عدي (اللي� ��ش –  )Lalishلالنزواء
واالنعزال فيها  ،وكان بع�ض الن�صارى يعتزلون منذ
الق ��رن االول املي�ل�ادي عل ��ى جبل ه ��كاري  ،تلك هي
رب ��وع اليزيدي�ي�ن املوزعة بني الت�ل�ال  ،وان الطريق
ال ت�س ��لكه ال�سيارات لوعورته ،والطريقة امل�ستخدمة
هي البغال.
و�صفت فريا �س ��تارك اليزيديني بعد ان زارتهم بانهم
انا�س م�س ��املني ،م ��ا زالوا عل ��ى بدائيته ��م منذ مئات
ال�س ��نني  ،فالرع ��اة مازال ��وا يبحث ��ون ع ��ن مواط ��ن
الكلأ لرعي اغنامه ��م وماعزهم ،والفالحون يزرعون
حما�صيلهم يف تلك ال�سهول اخل�صبة وال�سفوح الندية
بطرقهم البدائية  ،كما عدتهم كفار ُا مقارنة بامل�سلمني
 ،فلي� ��س لهم كتاب كاليهود او امل�س ��يح ،وان �س ��جلهم

اليع ��ود اىل ما�ض ��ي بعي ��د  ،الن �ش ��يخهم كان يعي�ش
يف القرن الثاين ع�ش ��ر امليالدي  ،وا�س�ل�افه غام�ضني
ي�شوبهم �ش ��يء من اخلرافة ،وو�صفهم املحلي ين�ص
عل ��ى انهم من بقايا االمويني وان عبادتهم لل�ش ��يطان
ب ��د�أت يف حكم ��ة لرجل دينه ��م الذي ق ��ال  " :ال تلغي
احدا وال ال�شيطان".
وت�شري فريا �ستارك ان هذا اخليار قد منحهم خرافات
�شاذة غريبة وغري م�ؤذية ،مثل كراهيتهم للون االزرق
 ،الل ��ون املقد�س ال�س ��ماوي  ،وجتنبه ��م اكل اخل�س ،
والفجل وهما النباتان اللذان رف�ض ��ا اخفاء ال�شيطان
حت ��ت اوراقهما عندما ه ��رب من الل ��ه العظيم  .ويف
الواق ��ع رمبا يعود تاريخهم اىل ما قبل اال�س�ل�ام وما
قبل العبادة امل�سيحية .ان اليزيديني مهما كان ا�صلهم
االول جمعتهم عالقة م�ص ��اهرة مع االكراد يف �شمال
الع ��راق  ،ل ��ذا يتكلمون اللغة الكردي ��ة بلهجة املنطقة
التي ي�سكنوها ولهجاتهم هي عموما لها عالقة بلهجة
الكرماجن ��ي الكردية  ،وهم اقرب اىل االكراد ولو ان
ن�س ��ب كثري منهم عربي  ،وهم ي�شابهون االكراد لي�س
يف ال�ش ��كل العام وال�صفات واملظهر فقط  ،بل وحتى
يف الكثري من العادات والطبائع.

زارت فريا �س ��تارك مرقد ال�ش ��يخ عدي ب�صحبة �شيخ
املكان الذي كان يرتدي املالب�س البي�ضاء  ،مع عمامة
او�س ��ع من تلك التي يرتديها امل�س ��لمون  ،و�ش ��اهدت
ع�ي�ن زمزم ،يف اجلانب ال�ش ��رقي للمرق ��د بعد املرور
بكهف ال�ص ��فار وحجراته  ،التي تبدو كالتنور اطلق
عليه ا�سم تنور ال�ست ا�سيا �أم ال�شيخ عدي.
ر�أت فريا �س ��تارك يف داخل املعبد املظلم �أر�ض ًا رطبة
ت�س ��قط عليها قطرات من الزيت ،يف �صحون معدنية
مربعة ال�ش ��كل معلقة يف �س ��قف احد الغ ��رف التابعة
للمعب ��د  ،وحاملا خرجت من املعبد عرب العتبة العالية
�شعرت بان �س�ل�ام الوادي ال�صغري قد احاط بها ،مما
يدل على ان فريا �س ��تارك كانت ت�شعر باخلوف وعدم
االمان وهي داخل املعبد .
عندما انهت فريا �س ��تارك مرا�س ��م زيارة قرب ال�ش ��يخ
عدي التقت ببع�ض الن�سوة ،ومن بينهن اخت ال�شيخ
الذي ا�صطحبها لزيارة املرقد ( ،الذي مل تذكر ا�سمه،
او ا�سماء الن�س ��وة اللواتي التقت بهن) مع جمموعة
من االطفال ال�ص ��غار  ،كن متزوجات با�س ��تثناء اخت
ال�ش ��يخ  ،وق ��د �س� ��ألت فري ��ا �س ��تارك فيم ��ا اذا كان ��ت
متزوجة  ،فاجابت بالنف ��ي  ،لذا حظيت باحرتامهن،
وخا�ص ��ة اخت ال�ش ��يخ التي قالت له ��ا  " :انت راهبة
مثلي".
و�ص ��فت فري ��ا �س ��تارك املعب ��د بان ��ه م�ش ��ابه للمعابد
الواقع ��ة يف الت�ل�ال البعي ��دة يف ايطالي ��ا  ،اذ ان
ال�ض ��ريح قائ ��م بني ا�ش ��جار با�س ��قة ،تظل ��ه بفروعها
الوارف ��ة يف م�ض ��يق ب�ي�ن جبل�ي�ن عالي�ي�ن  ،وه ��ذا
امل�ض ��يق متفرع من الوادي الكب�ي�ر املقد�س  ،اذ يرى
امل ��رء حقول الرز حتدق بها ا�ش ��جار الدفلة بازهارها
الوردية البديعة  ،وهي تك�س ��و �ض ��فتي امل�ضيق على
�س ��فح كل م ��ن اجلانبني  .ويج ��ري يف هذا امل�ض ��يق
جدول �ص ��ايف امل ��اء ،ينقلب فيه كاللج�ي�ن ،او ينحدر
يف �ش�ل�االت رائع ��ة ي�س ��مع هديره ��ا ب�ي�ن ال�ص ��خور
املل�س ��اء ممتزجا بتغريد الطيور وزقزقة الع�ص ��افري
ونقي ��ق ال�ض ��فادع  .ويع ��د اثما كل من قت ��ل طريا ،او
ح�ش ��رة ،او قطع اي �ش ��جرة يف هذا الوادي املقد�س،
الذي يرقد ب�س�ل�ام طوال ال�س ��نة حتى قبل ا�سبوع او
نحوه من مو�س ��م احلج اىل مرقد ال�شيخ عدي  ،حيث
يات ��ي اليه احلجاج اليزيديون عرب املمرات ال�ض ��يقة
القامة �شعائرهم القدمية.
عن :رسالة (فريا ستارك وأثرها السياسي
واالجتماعي في العراق)
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المصور األهلي قدري عبد الرحمن
القلب ولم تنطفئ الذاكرة
سكن
ُ

محمد كامل عارف

وكان امل�ص ��ور الأب عب ��د الرحم ��ن حمم ��د ع ��ارف
ورث هواي ��ة الت�ص ��وير ع ��ن �أبي ��ه ال�ض ��ابط يف
اجلي� ��ش العثم ��اين وتع ��رف عل ��ى طريق ��ة �ص ��نع
مكائ ��ن الت�ص ��وير خ�ل�ال وج ��وده يف الأ�س ��ر يف
مدين ��ة ال�س ��وي�س يف م�ص ��ر بع ��د انهي ��ار الث ��ورة
العربي ��ة بقي ��ادة احل�س�ي�ن �ش ��ريف مك ��ة ،والت ��ي
كان عب ��د الرحم ��ن �أحد �ض ��باطها �إىل جانب نوري
ال�سعيد وجعفر الع�سكري و�سعيد املدفعي و�سعيد
التكريتي و�آخرين.
�أول ال�ص ��ور التاريخي ��ة الت ��ي التقطه ��ا امل�ص ��ور
الأهل ��ي وه ��ي �ص ��ورة مظاه ��رة ت�ش ��ييع ال�ش ��يخ
�ض ��اري� ،أحد �أبطال ثورة الع�شرين �ضد االحتالل
الربيطاين للع ��راق ،والذي كان ق ��د �أعدم الغتياله
�ضابط املخابرات الإنكليزي لي�شمن.
ومن �ص ��وره يف العام نف�س ��ه تتويج امللك في�ص ��ل
الأول على عر�ش العراق ،وهي �ص ��ورة م�ش ��هورة
ظهرت فيها �إىل جانب امللك في�ص ��ل الآن�سة بل التي
لعب ��ت دور ًا ب ��ارز ًا يف ت�أ�س ��ي�س اململك ��ة العراقية.
ومن �ص ��ور فرتة الع�ش ��رينات �إن�ش ��اء �أول ف�صائل
اجلي� ��ش العراق ��ي ،وت�أ�س ��ي�س الق ��وة اجلوي ��ة
العراقي ��ة ،و�أول جمل� ��س لغرفة جت ��ارة بغداد عام
 ،1924و�إقام ��ة الربمل ��ان العراق ��ي  .1928كم ��ا
�ص � ّ�ور الأهلي املظاهرات والإ�ضرابات ال�سيا�سية،
مث ��ل �أح ��داث � 1930ض ��د املعاه ��دة الربيطانية –
العراقية ،و�إ�ض ��رابات العمال يف الن�ص ��ف الثانية
م ��ن الثالثيني ��ات ،ووثبة كان ��ون الث ��اين (يناير)
� 1948ضد معاهدة جرب -بيفن وتق�سيم فل�سطني.
حف ��ظ الأهل ��ي ب�ص ��وره �س ��جالت تاريخي ��ة نادرة
ل�شوارع وج�سور بغداد و�أحيائها الأثرية القدمية
التي يرجع تاريخ بع�ض ��ها �إىل الع�ص ��ر العبا�س ��ي
و�أزيل ��ت يف م ��ا بع ��د ،مث ��ل �أب ��واب مدين ��ة بغداد
القدمية والواجهات القدمية لأ�سواقها وجوامعها
التاريخية.
و�إىل جان ��ب الأح ��داث وال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية
والع�س ��كرية العراقي ��ة �ص � ّ�ور الأهل ��ي الأح ��داث
االجتماعي ��ة ،مثل �أول م�ؤمت ��ر لأدباء العراق الذي
عق ��د ع ��ام  1922حت ��ت عن ��وان "�س ��وق ع ��كاظ"،
ويب ��دو يف ال�ص ��ورة امللتقط ��ة للم�ؤمت ��ر �أدب ��اء
الع ��راق البارزي ��ن �آن ��ذاك :مع ��روف الر�ص ��ايف
وجمي ��ل �ص ��دقي الزه ��اوي و�س ��اطع احل�ص ��ري

ولد كامل بن رفعة بن رؤوف بن محمود اغا بن محمد اغا بن بكر اغا ببغداد يف الرابع من نيسان  ،1897يف
محلة الحيدرخانة ،ومل يكن هذا االسم هو نفسه منذ الطفولة ،فقد جرت العادة عند العائالت املعروفة
يف املدن الكبرية السيام بغداد ان يكون اسامء ابنائها مركبة وهذا ما لحق بأسم (كامل الجادرجي)
فقد سمي بعمران نسبة إىل احد مراقد األمئة عمران بن عيل املقام يف اطالل بابل بالقرب من قرية
الجمجمةهي قرية تبعد عن مركز محافظة بابل نحو عرشة كيلو مرتات شامال  ،فسجل والده يف سجله ولد
عمران كامل...

في ذكرى رحيله في االول من شباط 1968
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املصور األهيل قدري عبد الرحمن،
وهو صاحب أول ستوديو عراقي
للتصوير الفوتوغرايف أسسه أبوه عبد
الرحمن يف بداية عام  1921وتابع منذ
ذلك الوقت تسجيل األحداث السياسية
مكون ًا ما ُيعترب
واالجتامعية يف العراق ّ
األرشيف الفوتوغرايف الخاص بحياة
املجتمع العراقي منذ تأسيس الدولة
الحديثة.
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كامل الجادرجي في نشأته ودراسته
سعاد محمد التميمي

عبد الرحمن عارف

جعفر �أبو التمن والأب �أن�ستا�س الكرملي.
واهتم امل�صور الأهلي بت�صوير الفنانني والفنانات
و�أبطال الريا�ض ��ة العراقية منذ الع�ش ��رينات ،مثل
حمم ��د القباجن ��ي الذي كان يعترب مط ��رب العراق
الأول ،وحقي ال�ش ��بلي م�ؤ�س�س احلركة امل�سرحية
يف العراق ،واملطربات والراق�صات امل�شهورات يف
بداية القرن الع�شرين ،مثل املغنية جليلة العراقية
َوزو ْر وجميلة
وبدرية �أنور ،والراق�ص ��ة منرية اله َ
الطي وجميلة عراط وبدرية هالل ،واجليل الالحق
لهن؛ زكية جورج و�س ��ليمة مراد و�صديقة امل ّالية،
كما �ص � ّ�ور �أم كلثوم وحممد عبد الوهاب ويو�سف
وهبي وفاطمة ر�شدي وغريهم من الفنانني العرب
�أثناء زياراتهم للع ��راق و�إحيائهم احلفالت الفنية
فيه .ومن ال�ص ��ور الطريفة يف هذا املجال �ص ��ورة
املطربة امل�صرية نادرة وهي تغني يف ملهى الهالل
البغدادي الأغنية امل�شهورة يف ذلك الوقت:
"يقولون ليلى يف العراق مري�ضة
�أال ليتني كنت الطبيب املدوايا"
وي�ض ��م �أر�ش ��يف امل�ص ��ور الأهل ��ي �ص ��ور ًا ن ��ادرة
للحرك ��ة الريا�ض ��ية العراقي ��ة و�أبط ��ال الريا�ض ��ة
الأوائل ،مثل �صورة الأمري غازي يف فرقة الك�شافة
عام  1924و�أبطال امل�صارعة ورفع الأثقال :عبا�س

قدري عبد الرحمن

الديك و�صربي اخلطاط وجميد لولو ومهدي زنو
و�آخرون.
نافذة الذاكرة

وتع ��د ناف ��ذة �س ��توديو الأهلي يف قل ��ب بغداد يف
�ش ��ارع الر�ش ��يد مبثابة متحف دائ ��م يتجمع عندها
النا�س لي�ش ��اهدوا �ص ��ور م ��ن تاريخ الع ��راق .فقد
حر� ��ص امل�ص ��ور الأهلي على عر�ض ��ها با�س ��تمرار
للمحافظ ��ة على ما كان ي�س ��ميه بـ"ذاك ��رة النا�س"،
ولقي ب�س ��بب ذلك متاعب لي�س ��ت قليل ��ة ،كان �أولها
اعتقال امل�صور الأهلي الأب ،و�إتالف ال�صور التي
التقطه ��ا ملظاهرة الطلبة �ض ��د �ألف ��رد موند الداعية
ال�صهيوين يف بغداد عام .1928
و�س ��جن امل�ص ��ور الأهل ��ي الإب ��ن خالل وثب ��ة عام
ُ
 ،1948وكان التقط �صور ًا عدة مل�شاهد من الوثبة،
منها �ص ��ورة الفتاة العراقية التي قتلت وهي تلقي
الأ�ش ��عار احلما�س ��ية وتقود مظاهرة عربت ج�س ��ر
بغ ��داد القدمي ،و�أطلق عليها �إ�س ��م "فتاة اجل�س ��ر"
و�سمي اجل�سر يف ما بعد "ج�سر ال�شهداء".
ُ
ومل ُتهمل عد�سة امل�صور الأهلي ت�صوير اجلوانب
ال�ش ّيقة من احلياة البغدادية وظرفائها امل�شهورين
مثل ال�ص ��حافيني الهزليني حبزبوز "نوري ثابت"
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وقزموز "فا�ض ��ل قا�س ��م راجي" وال�شاعر ال�شعبي
ال�س ��اخر م�ل ّ�ا عب ��ود الكرخ ��ي ،والق ��زم الظري ��ف
خليلو ،و�ش ��فتالو موزع القهوة الأهبل املتهكم يف
مقهى ح�س ��ن عجمي ،التي ما تزال من معامل بغداد
املتميزة يف موقعها يف �شارع الر�شيد.
وتك�ش ��ف ال�ص ��ور ال�شخ�ص ��ية "البورتري ��ه" التي
التقطه ��ا يف الثالثين ��ات والأربعين ��ات للرج ��ال
والن�س ��اء ع ��ن نزع ��ة حداثة الفت ��ة لالنتب ��اه كانت
ت�سود حياة الطبقة املتو�سطة البغدادية بالأخ�ص.
يبدو ذلك يف املالب�س وت�سريحات ال�شعر وجتميل
الوج ��ه عل ��ى �أح ��دث ط ��راز �أوروبي ذل ��ك الوقت:
لقط ��ات �آ�س ��رة حل�س ��ناء بغدادي ��ة تق ��ر�أ كتاب� � ًا� ،أو
حتمل �ض ��مة ورد� ،أو تتكئ يف جل�سة �شاعرية على
عري�شة و�سط حديقة غناء.
وعل ��ى الرغم من �أن امل�ص ��ور الأهلي ك ّر� ��س جاني ًا
كبري ًا من جهوده كم�ص ��ور حم�ت�رف لأغرا�ض غري
فنية ف�إن كثري ًا من �صورة لقطات فنية رائعة ،وكما
يق ��ول امل�ص ��ور الفوتوغ ��رايف الأمريك ��ي برين�س
�آبوت "الوثيقة الفوتوغرافية اجليدة �صورة فنية
جيدة".
و�ص ��ور الأهل ��ي التي ال يخل ��و منها كتاب ي�س ��جل
�أحداث الع ��راق احلديث وثائق اجتماعية ت�ص ��ور
التن ��وع املده� ��ش للمجتم ��ع العراق ��ي بقوميات ��ه
وطوائف ��ه الديني ��ة وم�س ��توياته االجتماعي ��ة،
وه ��ي تعك� ��س قبل كل �ش ��ئ ،رمبا الروح ال�س ��محة
املتفتح ��ة الفكه ��ة للمجتمع البغ ��دادي الذي توالت
علي ��ه طيل ��ة قرون م�ش ��اهد م ��ن تقلب ��ات وتغريات
وموجات ب�شرية .ويف �أعمال امل�صور الأهلي نرى
ق ��ول الأدي ��ب واملفك ��ر العراقي امل�ش ��هور اجلاحظ
"�إن النا� ��س ل ��و عرفوا �أخ�ل�اق كل ملة وزي �أهل
كل لغ ��ة وعلله ��م عل ��ى اخت�ل�اف �ش ��اراتهم و�آالتهم
وهيئاته ��م وما ع ّلة كل �ش ��ئ من ذل ��ك ومل اجتلبوه
ومل تك ّلفوا لأراحوا �أنف�سهم وخل ّفت م�ؤونتهم على
من خالطهم".و�إذا كانت املهمة احلقيقية للم�ص ��ور
الفوتغ ��رايف طبق� � ًا للناق ��دة الأمريكي ��ة �س ��وزان
�سونتاغ تعريف الإن�س ��ان على نف�سه ،ف�إن امل�صور
الأهلي �س ��اهم يف تعري ��ف املجتم ��ع العراقي على
نف�س ��ه ،وهذا �أق�ص ��ى ما كان يطمح �إلي ��ه� ،أن يكون
جزء ًا م ��ن الذاكرة احلية للنا� ��س .ذاكرة ال تنطفئ
حتى عندما ي�سكن القلب".

علما ان اال�سم الأول مل يكن معروفا الآن لدى بع�ض
الأ�ش ��خا�ص ويف الواقع ان اال�س ��م ه ��و عمران نور
الدين ال عمران كامل كما جاء يف �سجل والده ولي�س
كامل وحده ،كما هو معروف لدى النا�س يف الوقت
احلا�ض ��ر ،ويعد هذا اال�سم املركب كنية لال�سم الأول
وقد اختري ا�س ��م ن ��ور الدين كنية له و�أحلق با�س ��مه
الأول عمران وبقي اال�س ��م لب�ضعة ا�شهر عمران نور
الدي ��ن اال ان بع� ��ض الأق ��ارب اقرتح ا�س ��تبدال نور
الدين بكامل فكان اال�سم عمران كامل.
وعندم ��ا عادت الأ�س ��رة من اال�س ��تانة ع ��ام 1922م،
وج ��د النا� ��س يلقب ��ون انف�س ��هم ب�ألق ��اب العائ�ل�ات،
ف�أ�صبح اال�سم املركب عمران كامل ثقيل على ال�سمع،
فاحتفظت العائلة باال�س ��م الذي ُع� � ِّر َف به الآن وهو
كامل اجلادرجي طبقا ملا وثقه اجلادرجي يف �أوراقه
اخلا�صة.
مل يع ��رف اجلادرجي احلرم ��ان يف حياته ،بل عا�ش
يف ق ��در كبري من اال�س ��تقرار العائلي حيث ن�ش� ��أ يف
ظل عائلة ار�س ��تقراطية� ،ش ��به غني ��ة وتتمتع مبركز
اجتماع ��ي مرم ��وق ،وهك ��ذا حر�ص ��ت عائلت ��ه عل ��ى
تعليم ��ه من ��ذ ال�ص ��غر ،فب ��د�أ تعليم ��ه بدخول ��ه اح ��د
الكتاتي ��ب يف بغداد ،لكنه مل ميكث اال ب�ض ��عة ايام،
ف�أر�س ��ل �إىل مدر�س ��ة حكومية بالقرب من داره وهي
مدر�س ��ة دينية تق ��ع يف منطقة ب ��اب املعظم وعرفت
با�س ��م مدر�س ��ة علي افن ��دي االلو�س ��ي اال ان مكوثه
يف املدر�س ��ة املذك ��ورة مل ي ��دم طوي�ل�ا ،الن ال ��دار
التي ت�ش ��غلها املدر�سة �س ��كنها بعد وقت ق�صري مدير

املدر�س ��ة احلميدي ��ة االبتدائي ��ة ،فار�س ��ل بعدها �إىل
املدر�س ��ة احلميدية وبهذا اجت ��از املرحلة االبتدائية
ع ��ام 1906م .ويف ع ��ام 1907م دخ ��ل مدر�س ��ة
(االعدادي ملكي)  ،وكانت مدة الدرا�س ��ة فيها �س ��بع
�س ��نني ،وت�ش ��مل على ق�سم من الدرا�س ��ة االبتدائية،
واملتو�س ��طة واالع ��دادي ،وبذل ��ك اجتاز ال�س ��نوات
املق ��ررة لتل ��ك املدر�س ��ة ب�ص ��ورة اعتيادي ��ة وبدون
توقف.
ومم ��ا ذكره اجلادرجي يف �أوراقه اخلا�ص ��ة انه كان

مييل �إىل درو�س االجتماعيات مثل التاريخ واالدب،
وان هن ��اك عامل�ي�ن م�ؤثرين يف اهتمام ��ه لذلك ،هما
ب�س ��بب الظروف ال�سيا�س ��ية التي كانت قائمة �آنذاك
و�س ��بب �آخ ��ر ه ��و تغي�ي�ر املدر�س�ي�ن وا�س ��تبدالهم
باح�س ��ن منه ��م� ،إذ مت تدري� ��س م ��ادة التاري ��خ يف
ال�ص ��ف ال�س ��اد�س او ال�س ��ابع على يد �أ�س ��تاذ �ش ��اب
ا�س ��مه حممد غ ��زايل ،ار�س ��ل م�ؤخرا من اال�س ��تانة،
وق ��د اهتم اهتمام ��ا كبريا بتدري�س ح ��وادث الثورة
الفرن�س ��ية ،بتفا�ص ��يلها كلها حتى

جعلهم ي�ش ��عرون وك�أنهم يف زمن الثورة ،ور�سخت
مبادئها وهي احلرية واالخاء وامل�ساواة.
اكم ��ل كام ��ل اجلادرج ��ي درا�س ��ته الثانوي ��ة �س ��نة
1913م ،وبق ��ي م ��دة احل ��رب العاملي ��ة الأوىل يف
بغ ��داد ،وام�ض ��ى م ��دة يف اجلي� ��ش لبلوغ ��ه �س ��ن
اجلندية ،وت�س ��رح منها لأ�سباب �ص ��حية ،يروي لنا
اجلادرجي هذا املو�ض ��وع بال�ش ��كل التايل " :عندما
جندت مل�س ��ت يف اجلندية بغ�ض االتراك للعرب مل�سا
واقعي ��ا حتى اين مل ا�س�ت�رخ�ص �ش ��يئ ًا يف تلك املدة
كم ��ا ا�سرتخ�ص ��ت احلياة ،واعرتف ب� ��أين مل اخجل
م ��ن اجله ��ود التي كانت تب ��ذل لتخلي�ص ��ي من دورة
�ض ��باط االحتياط لأكون جنديا عاديا كي ي�سهل امر
بقائي يف بغداد."...
وعندم ��ا نفي ��ت عائلت ��ه �إىل اال�س ��تانة – كما �أ�ش ��رنا
�س ��ابقا – دخل املدر�سة الطبية الرتكية عام 1921م،
اال انه قطع درا�سته لأ�سباب ا�ضطرارية وذلك ملر�ض
اخيه �س ��ليمان ووفاته وت�أخر (كام ��ل) عن الدرو�س
ملدة م ��ن الزم ��ن يف بداية ال�س ��نة الدرا�س ��ية كما ان
هن ��اك ب ��وادر لرجوعه ��م �إىل بغداد،ه ��ذه العوام ��ل
كلها ادت �إىل ا�س ��تبدال الدرا�س ��ة الطبية
باحلقوق م�ستمع ًا.
والتحق مبدر�س ��ة احلقوق يف اال�ستانة
كم�ستمع ،وعاد مع ا�سرته يف �أواخر تلك
ال�سنة �إىل بغداد ،ودخل مدر�سة احلقوق
يف ع ��ام 1922م ،وينبغي ان ن�ش�ي�ر هنا
�إىل ان كام ��ل اجلادرج ��ي عل ��ى الرغ ��م
م ��ن ان ��ه كان طالب ��ا يف مدر�س ��ة احلقوق
اال ان ��ه كان يعم ��ل موظفا مبن�ص ��ب مدير
لتحريرات مت�صرفية لواء بغداد وذلك يف
مت ��وز 1922م ،وبقي مواظب ��ا فيها حتى
ع ��ام 1924م حيث نق ��ل فج� ��أة �إىل احللة
بحجة ان انظمة اخلدمة ال ت�س ��مح ببقائه
يف دائرة يت�ص ��ل مديرها ب�أ�سباب القرابة
مع املت�ص ��رف حيث كان مدير املت�ص ��رفية
يف بغداد كان ناجي �شوكت (عديله)  ،وقد
رف� ��ض كامل تنفيذ االمر وا�س ��تقال معتذرا
ب�أن ��ه تلميذ يف مدر�س ��ة احلق ��وق .فتخرج
منه ��ا ع ��ام 1926م ،لين ��ال بعد ذلك �ش ��هادة
احلقوق.
ويبدو �أن اجلادرجي اختار درا�سة احلقوق
لأنها تتعلق بحقوق وواجبات املجتمع هذا
م ��ن جه ��ة ،وم ��ن جه ��ة �أُخ ��رى ان درا�س ��ته
للحق ��وق �س ��تمكنه فيم ��ا بع ��د من ممار�س ��ة
مهن ��ة املحاماة ،وهي املهنة الأقرب �إىل هموم
ومعاناة املجتمع.
وبع ��د تخرج ��ه يف كلي ��ة احلق ��وق ب ��د�أت ب ��وادر
الن�ض ��وج ال�سيا�س ��ي عند كام ��ل اجلادرجي يف تلك
ال�س ��نوات والذي كان خريج ��و كلية احلقوق طليعة
النخبة ال�سيا�سية من ال�شباب الذين اخذوا يحتلون
املراكز الوظيفية بعد ان تقدم ال�سن برجاالت احلكم
القدامى ،هذا ف�ض�ل�ا عن انهم كانوا طليعة الن�ض ��ال
ال�سيا�س ��ي يف الع�ش ��رينيات ،فق ��د كان ��ت االح ��داث
ال�سيا�س ��ية على ا�شدها يف العراق ،اذ تفاقم ال�صراع
بني الأحزاب ال�سيا�سية من جهة واالحتالل وال �سيما
مو�ض ��وع عقد املعاهدات بني العراق وبريطانيا من
جهة وم�س�ألة امتيازات النفط ف�ضال عن قيام م�شكلة
املو�ص ��ل والت ��ي طالب ��ت احلكوم ��ة الرتكي ��ة ب�ض ��م
املو�ص ��ل اليها لأ�سباب تتعلق بال�ش� ��ؤون الع�سكرية
املرتبط ��ة باحل ��رب العاملي ��ة الأوىل واالحت�ل�ال
الربيطاين للعراق.
عن :رسالة (كامل الجادرجي وإسهاماته
الصحفية)

مع الموسيقار العراقي الرائد

يوسف زعرور

سامي موريه

ادرك املوسيقار يوسف
زعرور أهمية تطور
املوسيقى العراقية من
املوسيقى الشعبية اىل
املوسيقى الحديثة،
فقد احتل مكانة خاصة
يف عامل املوسيقى يف
بغداد  .سافر القبانجي
مع يوسف زعرور
اىل برلني لتسجيل
اسطوانات وارشطة
عديدة ،حني كانت
برلني مركزا عامليا
ملثل هذه التكنولوجيا
الحديثة ،واذيعت
الحفالت املوسيقية
العديدة من إذاعة
برلني العربية باالضافة
اىل حفالت خاصة
قدمت اكراما للجالية
العراقية هناك.
وعندم ��ا عق ��د امل�ؤمت ��ر العامل ��ي الأول للمو�س ��يقى
العربية يف القاهرة ،كان معظم اع�ض ��اء اجلوق الذي
مث ��ل الع ��راق يف ه ��ذا امل�ؤمتر م ��ن العازف�ي�ن اليهود
العراقي�ي�ن مب�ص ��احبة الفنان امل�س ��لم الوحي ��د قارئ
املق ��ام اخلالد حممد القباجني .وكان من بني من قادة
اجل ��وق العراق ��ي اىل جناحه الباهر كل من يو�س ��ف
زع ��رور وع ��زوري اه ��ارون وبت ��و ،وروى اال�س ��تاذ
وامل�ؤرخ الكبري للمو�سيقى العراقية اال�ستاذ ح�سقيل
قوجمان لال�ستاذ �ش ��موئيل موريه عندما كان يد ْر�س
يف اجلامع ��ة العربي ��ة ،ب ��ان مرا�س ��ل االه ��رام اهت ��م
مبكانة فن املو�س ��يقى يف العراق ،و�س� ��أل املو�س ��يقار
يو�س ��ف َب َت� � ْو ع ��ازف ال�س ��نطور قائ�ل�ا�" :إزاي حالة
الف ��ن يف الع ��راق" ،فاجابه املو�س ��يقار
بلهجت ��ه اليهودي ��ة العربية" :هيي
ف ��ن م ��ال قب ��ور بالع ��راق،
نحن ��ا عب ��ارة ع ��ن
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يعزمونا للعرا�ص ��ة ن ��دق ،وملا يقدمون امل ��زة ويلعب
العرق برا�س ��هم ،يق ��وم تلعب اخلنيجر وال�س ��كاكني،
ونحن ��ا نقوم نرك� ��ض ونختب ��ي بالأدب ��ات" ،مل يفهم
مرا�س ��ل الأه ��رام كلم ��ة مم ��ا ق ��ال باللهج ��ة العربي ��ة
اليهودي ��ة البغدادي ��ة ،ومل ��ا �س� ��أله ع ��ن معن ��ى كلم ��ة
الأدبات [املراحي�ض] ،اج ��اب بتو بقوله :ما قا �أحكي
وي ��اك بالعربي ،انت ما تفهم عرب ��ي؟" .رحم الله تلك
االيام التي ات�س ��مت بالت�سامح والت�آخي وتقييم الفن
الأ�صيل بدون نعرات دينية �أو مذهبية او �سيا�سية.
وقد لفت اال�س ��تاذ يو�س ��ف زعرور بعزفه الرائع على
القان ��ون يف ه ��ذا امل�ؤمت ��ر وتف ��وق في ��ه ون ��ال املقام
االول وح�ص ��ل على امليدالية الذهبية .وقد ا�س ��تطاع
مبوهبت ��ه الفني ��ة من تو�س ��يع ع ��دد املو�س ��يقيني يف
اجلالغ ��ي العراق ��ي م ��ن ع ��زف مب�ص ��احبة اق ��ل عدد
ممك ��ن من العازفني عل ��ى الآالت االيقاعي ��ة اىل جعل
القان ��ون الآل ��ة املو�س ��يقية الرئي�س ��ية يف اجلالغ ��ي،
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وكان لتقا�س ��يمه املنف ��ردة اث ��ر كبري على �ش ��هرته يف
ه ��ذا الف ��ن العراق ��ي الأ�ص ��يل من ��ذ ع ��ام  1931واىل
هجرت ��ه الق�س ��رية ع ��ام  1951ح�ي�ن �ص ��احب جميع
الف ��رق العراقية بعزفه املله ��م املتنوع وبرع يف عزف
فنون مو�س ��يقية متعددة كاملقام والتوا�شيح امل�صرية
واملو�س ��يقى الفار�س ��ية والكردي ��ة والرتكية .وعندما
كرر اال�س ��تاذ �س ��امي ال�ش ��وا زيارته للعراق لت�سجيل
اغ ��اين املطرب ��ات واملطرب�ي�ن العراقي�ي�ن م ��ن امث ��ال
منرية الهوزوز و�ص ��ديقة املالية و�س ��ليمة با�شا مراد
على ا�س ��طوانات ل�ش ��ركات �ش ��هرية منه ��ا غرامافون
و�أودي� ��ؤون وبوليف ��ون ،مل يج ��د اال�س ��تاذ �س ��امي
ال�شوا من ي�ضاهي ال�س ��يد يو�سف زعرور عازفا على
القان ��ون وعزرا اه ��رون عازفا على العود ،ف�ض ��مهما
اىل جوقته.
التق ��ى يو�س ��ف زع ��رور مبطرب ��ة ال�ش ��رق �أم كلث ��وم
ومبو�س ��يقار االجي ��ال حممد عبد الوه ��اب يف عامي

 1933-1932وع ��زف معهم ��ا عل ��ى القان ��ون يف
�سل�س ��لة حفالتهم ��ا يف العراق ،فقد كان �ص ��احبنا من
ع ��ازيف القان ��ون الذي ي�ش ��ار الي ��ه بالبن ��ان منذ عام
 1933واىل ع ��ام  1951ومن اف�ض ��ل عازيف القانون
يف الع ��امل ،وعزف يف حفالته التي اقامها يف م�ص ��ر
ولبن ��ان و�س ��ورية وتركي ��ا وغريه ��ا م ��ن البل ��دان.
وعند ت�أ�س ��ي�س اجلوق املو�س ��يقى االول لدار االذاعة
العراقي ��ة عام  1936كان املو�س ��يقار يو�س ��ف زعرور
وامللحنني �ص ��الح وداود الكويتي م ��ن كبار العازفني
يف ه ��ذا اجل ��وق .وعندم ��ا اقيل االخ ��وان الكويتيني
من االذاعة العراقية ،عني يو�س ��ف مديرا عاما لق�س ��م
املو�سيقى ب�إ�ش ��ارة من رئي�س الوزراء نوري ال�سعيد
الذي قدر مواهبه ،وقد �شغل زعرور هذا املن�صب اىل
ي ��وم  3مايو عام  1951ال�س ��قاط اجلن�س ��ية العراقية
عن ��ه .ويف نط ��اق عمل ��ه �ش ��كل ثالثة اج ��واق للعزف
بع ��د ان اجرى لهم مقابالت خا�ص ��ة ،وهي فرقة عزف
املو�س ��يقى العراقية وفرقة عزف املو�س ��يقى الكردية
وفرق ع ��زف املو�س ��يقى امل�ص ��رية كما ق ��ام بانتخاب
قارئ القران الكرمي يف �إذاعة بغداد .
ويف نط ��اق عمل ��ه يف دار االذاعة العراقي كان ي�ض ��ع
برنام ��ج االذاع ��ة اليوم ��ي وميتح ��ن املو�س ��يقيني
واملطرب�ي�ن يف برنامج االذاعة وم ��ن بينهم الفنانون
اليه ��ود من امثال �س ��ليم �ش ��بث والب�ي�ر اليا�س عازف
الن ��اي ،وابراهي ��م داوود وابراهيم �س ��لمان وداوود
اكرم ويعقوب �ش ��بث و�شواع ح�سقيل واليا�س زبيدة
و�سا�سون عبدو ويو�سف يعقوب �شيمطوب واملغني
ال�ش ��اب �صالح ال�ش ��بلي ،وما زال بع�ضهم من االحياء
وقد قام اال�ستاذ �ش ��ا�ؤول بار-حاييم بتعيني بع�ضهم
يف دار االذاعة اال�س ��رائيلية وا�ص ��ر عل ��ى دفع اجور
م�س ��اوية للفنانني اال�سرائيليني القادمني من اوروبا،
وم ��ا يزال بع�ض ��هم �ش ��ارك يف احلفالت الت ��ي تقيمها
اجلالي ��ة اليهودي ��ة يف ا�س ��رائيل وخا�ص ��ة يف مركز
ت ��راث يهود الع ��راق ومتحفه يف �أور-يه ��ودا ونادي
الرافدي ��ن ب ��ادارة ي�س ��رائيل �ش ��هرباين
يف رم ��ات ج ��ان الذي ي ��زوره ا�س ��بوعيا
الع�ش ��رات من القادمني من البالد العربية،
يف حما�ض ��رات ع ��ن الع ��راق وتاري ��خ يه ��ود
العراق ومو�س ��يقى وغناء كب ��ار الفنانني االحياء
واحفاده ��م ممن وا�ص ��ل الدرا�س ��ة وممار�س ��ة الغناء
واملو�سيقى العراقية خا�صة وامل�صرية عامة.
وعندم ��ا جن ��ح ناظم الغزايل ع ��ام  1947يف امتحان
القبول يف دار االذاعة العراقية الذي اجراه له زعرور
غن ��ى الغزايل اغنية م�ص ��رية ،قال له "لعل من الأوىل
ان تغن ��ي اغنية عراقية ،ف�أنا اظن ان ذلك اكرث مالءمة
ل ��ك" .فغنى الغزايل مقام حكيمي ،قال له زعرور ،انك
تغن ��ى غناء رائعا و�س ��يكون لك م�س ��تقبل باهر!" .ثم
وق ��ع مع الغ ��زايل اتفاقية للغن ��اء يف دار االذاعة ملدة
�س ��تة ا�ش ��هر �أوىل .ود�أب ناظ ��م الغزايل عل ��ى زيارة
زعرور يف داره ثالث مرات يف اال�س ��بوع لكي يتعلم
منه قراءة املقام والغناء العراقي ،وحلن له عدة �أغان
عراقي ��ة .وذكر عازف الكم ��ان ال�ش ��هري اليا�س زبيدة
الذي كان يعمل م ��ع زعرور يف دار االذاعة بان تلقني
ا�س ��تاذه كان له الف�ض ��ل يف �ش ��هرة ناظ ��م وجمده يف
او�ساط املو�سيقى العربية.
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