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العدد )4627(
السنة السابعة عشرة
االثنين )9( آذار 2020

يقول احلنف���ي يف مذكراته " اأن البعث���ة الدينية هذه 
كانت على نفق���ة امللك فاروق وكانت الأوقاف متنحنا 
�ص���هريا ً ثالث���ة دنان���ر واحلكومة امل�ص���رية تدفع لنا 
مثله���ا كل �ص���هر والواقع اأنه راتب �ص���ئيل ل ي�ص���من 
ول يغن���ي من ج���وع ، وكن���ت اأخرج يف ال�ص���باح اأنا 
وزمي���ل يل فنفطر اأفطارا ً ب�ص���يطا ً معلقا ً على رغيف 
عي�س وقطعة �صغرة من اجلنب الهولندي وكاأ�س من 
ال�ص���اي ثم نتجه م�صيا ً اإىل كلية ال�صريعة فنبلغها بعد 

.  " ما يقرب من �صاعة 
اأما عن الدرا�ص���ة يف الأزهر فذك���ر احلنفي اأن العلوم 
الديني���ة هن���ا وهناك اأي يف الع���راق واحدة وكانت " 
ت�ص���مى عندنا يف العراق ) اجلادة ( ولكنه يف الأزهر 
اأدق تنظيم���ا ً اأو اأكثف تعليما ً واأغ���زر عطاء اأو اأعلى 

.  " يف خريجيه عددا ً 
وخ���الل وج���وده الق�ص���ر يف القاه���رة زار معامله���ا 
الأهرام���ات  منه���ا منطق���ة  املقدم���ة  التاريخي���ة ويف 
واحل���ارات واملقاه���ي حي���ث الأن�ص���ان امل�ص���ري على 
طبيعت���ه فه���ل وج���د احلنف���ي اأختالف���ا ً بين���ه وب���ن 
العراق���ي اآن���ذاك نع���م " فطبيعة امل�ص���ري تختلف عن 
طبيعة العراقي ف����ي �ص���يء وتت�صابه يف �صيء كالذي 

هو كائن بن الب�صر من الت�صابه والأختالف" .
كم���ا �ص���اهد احلنف���ي يف �ص���وارع القاه���رة م�ص���اهد 
اج�راءت الحتفال باملحمل الذي يحمل الك�ص���وة اإىل 
الكعب���ة وراأى تقالي���دا ً واعراف���ا ً هن���اك يف مثل هذه 
املنا�ص���بة . واملراد باملحمل هودج اأو ما ي�صبه الهودج 
تك���ون في���ه الك�ص���وة املحمول���ة اإىل الكعب���ة . وتاب���ع 
احلنف���ي على الرغم من وجوده الق�ص���ر يف القاهرة 
، اإحتفالت النا�س هناك وعا�ص���ر اأعيادها وطقو�صها 
وكتب فيها ف�صول ً يف مذكراته ومن هذه الأحتفالت 
تل���ك التي تق���ام يف العبا�ص���ية بذكرى املول���د النبوي 
حيث �ص���اهد امللك فاروق وي�ص���ر على جانبه الأمين 
ال�ص���يخ ) م�ص���طفى املراغي ( وهو �ص���يخ الأزهر يف 

الثالثينات  . 
يف كراجي اأي�ص���ا ً زار احلنفي اأ�ص���واقها و�ص���احاتها 

الت���ي يعر����س فيها النا�س ب�ص���ائعهم وق���د وقف على 
جمموعة من ال�صور الأجتماعية ت�صرح حالت النا�س 
بع�ص���ها غريب وبع�صها يدعو الت�صاوؤل لكنها جميعا ً 
�ص���وٌر ت�ص���ور جمتمعا ً �ص���رقيا ً كانت ماآ�صي اجلوع 
واخلراف���ة تنه����س يف النا����س ، وتطرق اإىل و�ص���ائل 
النقل من جمال وثران وحمر ت�ص���ر يف ال�ص���وارع 
الرئي�ص���ة ُي�ص���رها رج���ال واأطف���ال نهك���ت عظامهم . 
ولعل من غرائب الأمور يف كراجي اأنه �ص���اهد بع�س 
النا����س على الأر�ص���فة مم���ن يعمل يف حرف���ة تركيب 
الأ�ص���نان " وكل منه���م قد و�ص���ع اأمام���ه جمموعة من 

 .  " ال�صنان املقلوعة للدعاية اإىل حرفته 
ودخل اأحد الأيام اإىل �ص���احة قائمة على اأزقة متفرعة 
ل ي���دري اإىل اين تف�ص���ي به واذابه ي�ص���اهد " اأنا�ص���ا 
عل���ى  بالع���زف  الأفاع���ي  يرق�ص���ون  ملون���ة  بلح���ى   ً
الناي���ات والتقطت له يوما ً �ص���ورة م���ع بع�س هوؤلء 
ال�حواة للذكرى" . وكتب ال�ص���يء الكثر عن ال�ص���حر 
واخلراف���ات التي كانت منت�ص���رة يف جمتمع كراجي 

مما يعك�س �صورا ًللحياة الأجتماعية هناك.
ويف العام نف�ص���ه اأي ع���ام )1956 ( زار الكويت،قبل 
هدم �ص���ورها الق���دمي ويف هذه الزي���ارة قابل اأمرها 
ال��ص���يخ ) عبد الله �ص���امل ال�ص���باح (يف مقره بق�ص���ر 
ال�ص���يف . ونظ���را ً لأهتمام���ه بالق�ص���ايا الأجتماعي���ة 
اأبدى رغبت���ه لدائرة ال�ص���وؤون الأجتماعية يف زيارة 
بع����س دور اأيت���ام الطف���ال البن���ات فقيل ل���ه ل ميكن 
بحال من الأحوال لرجل اأن يغ�ص���ى ه�ذه املالجئ لأن 
دخولها حمظور على غر الن�صاء فحرم بذلك من هذه 

املهمة الأجتماعية  .
ويف ع���ام ) 1959( عاد احلنفي لزيارة الكويت ثانية 
، وجاءت ه���ذه الزيارة بدعوة من دائرة الأوقاف يف 
الكوي���ت حيث كلف باأمامة جامع ) العو�ص���ي ( نظرا 
ً ل�ص���فر اأمامه اإىل الديار املقد�ص���ة لأداء فري�صة احلج 

. وق���د اأجن���ز احلنف���ي حينه���ا تاأليف كت���اب ) املعجم 
للعامي���ة الكويتي���ة ( حي���ث اأم�ص���ى ثالث���ن يوما ً يف 

جمع مفردات هذا املعجم .
وكان برناجمه اليومي يف الكويت يت�ص���من التجول 
�ص���باحا ً يف الأزق���ة يبح���ث عن اأ�ص���ماء م���ا تقع عليه 
عينه من ال�ص���ياء ، وعند الظهر يتغذى غذاء  ي�ص���را 
ً ث���م ي�ص���رب ال�ص���اي يف ) جايخان���ة ( عراقي���ة ليعود 
اإىل الفن���دق لرت���اح وبعد ذلك يغ���ادره لأداء فرائ�س 

ال�صالة  .
ويف عام ) 1960 ( رجع اإىل الكويت ليتثبت من األفاظ 
اأ�ص���طرب عليه تف�ص���يل حالها ، كما اأنه قام بت�صجيل 
اأحداث التغر التي اأنتقلت بها هذه الدولة من اأحوال 
الب���داوة اإىل احل�ص���ارة . ثم عاد اإل����ى العراق  . ويف 
ع���ام ) 1964 ( طبع كتابه ) معجم الألفاظ الكويتية ( 

ببغداد من خم�صمائة ن�صخة فقط .
وك���ان للحنفي رحالت عدة اإىل ال�صن ، فكانت الأوىل 
عام ) 1966 ( واأ�صتمرت اأربع �صنوات ، والأخرى عام 
) 1975 ( وا�صتمرت نحو عامن ، واأخرى ثالثة عام) 
1987 ( وكان���ت هذه الرح���الت بتكليف من احلكومة 
العراقية حيث ذهب يف مهمة علمية غر�ص���ها تدري�س 
اللغ���ة العربية يف معاهد اللغ���ات الأجنبية يف كل من 

بكن و�صنغهاي  . 
�ص���نوات  اأرب���ع  اأ�ص���تمرت  الت���ي  الأوىل  رحلت���ه  يف 
غادر ال�ص���ن بعد قيام الث���ورة الثقافية هناك وخالل 
وجوده يف ال�ص���ن عكف على درا�ص���ة اللغة ال�صينية 
وتفهمها عن طريق ال�ص���ماع والأختالط والدرا�ص���ة. 
وو�صع نتيجة ذلك قامو�س �صيني / عربي وهو اأول 
قامو�س يف هذا الأطار وكانت طريقته يف اأ�ص���تخدام 
ه���ذا القامو�س يقوم على م�ص���اعدة الناطق���ن باللغة 
العربية على نطق املقاطع ال�صينية م��ن خالل حروف 
تكون م�ص���ابهة لالأ�صوات ال�ص���ينية ، حيث جعل على 

�صبيل املثال اأربع نقاط حلرف النون يف حالة اأ�صباع 
هذا احلرف ب�صكل وا�صع وثالث نقاط يف حالة اأخرى 

ونقطتن وهكذا جرى العمل على حروف اأخرى  .
ولك���ن ه���ذا القامو����س مل ي���ر الن���ور حيث تعر�ص���ت 
ال�صفينة التي تقله وحتمل اأمتعته اإىل الغرق . ف�صاع 
مع ما اأ�ص���تجمع لديه من كتب واأوراق �ص���مت اأ�صول 
ً لكت���ب ومقالت مع م���ا تراكم لديه م���ن اأمتعة ، حيث 
ت�ص���رب اليه���ا املاء يف م�ص���تودع الباخ���رة ماحيا ً كل 
ما كت���ب فكان ذلك احل���ادث فاجعة حقيقية ل لل�ص���يخ 
احلنف���ي وحده واأمنا للطلبة ال�ص���ينين الذين كانوا 
ينتظ���رون طب���ع ذلك القامو����س يف �ص���يغته النهائية 
بعد اأن �ص���رف فيه احلنفي قرابة �ص���بع �ص���نوات من 
البحث واملتابعة والتدقيق و�صول ً اإىل و�صع املعنى 
ال�ص���حيح . ومل ينقذ من ذلك القامو�س �ص���وى �ص���يء 
ي�ص���ر وهو موج���ود حاليا ً يف مكتبة بيته اخلا�ص���ة 
. واكتف���ى فيم���ا بعد بو�ص���ع من���وذج م�ص���غر له لكي 
يكون دليال ً لالآخرين ومل يتمكن من اأعادته ل�ص���عوبة 

الأمر.
وق���د �ص���رد احلنفي ق�ص���ة هذا القامو����س يف مقالة له 
عنوانه���ا " اخلط ال�ص���يني وحماول���ة كتابته باخلط 
"  اإذ ذك���ر قائ���ال ً " وقد هممت ي���وم كنت يف  العرب���ي 
ال�ص���ن اأن اأقحم احلرف العربي ب�صكله املعروف يف 
الكتابة ال�صينية"واأ�صاف قائال ً"حيث اإ�صتغلت بهذه 
املهمة زمنا ً غر ق�صر راجعت دور م�صابك احلروف 
يف ب���روت ولبن���ان لأ�ص���ع احلروف املتمم���ة يف الة 
الطابع���ة الت���ي امتلكه���ا.وان تلك امل�ص���ابك طلبت من 
املال القدر الكبر الذي ل اأملكه".وحتى يح�ص���ل على 
دعم مايل لأمتام م�ص���روعه راجع �صركة كولبنكيان " 
لت�ص���اعدين مالي���ا ً على هذا اجلهد فاأعت���ذرت بان ذلك 
لي����س م���ن اأخت�صا�ص���ها،وراجعت الدول���ة العراقي���ة 
فوع���دت بوع���ود تع���د اإىل اآم���ال ج���د بعيدة،واأخرا ً 
غرق���ت الباخرة التي حتمل �ص���ناديق املعجم واتلفت 
مادته املخبوءة فيها و�صعفت قوة الأب�صار يف عيني 
كذل���ك فتوق���ف الأمروالتقطت امل�ص���ودات م���ن البحر 
وع����دت بخف���ي حن���ن ول���رب راجٍ حي���ل دون رجائه 

.  " وموؤمل ذهبت به الآمال 
وع�ل�ى الرغم من ذلك فقد بقي اأ�ص���مه يكت�ص���ب �ص���هرة 
بن دار�ص���ي العربية من ال�ص���ينين ومل يكن يزعجه 
منه���م حتوي���ل ) احلاء ( اإىل ) خ���اء ( عند تلفظ كنيته 
) احلنف���ي ( ب���ل كان يقابل هذه الت�ص���مية باأبت�ص���امة 

كبرة  .
كتب عن بع�س م�ص���اهداته يف ال�ص���ن مبقال عنوانه 
:الأزق���ة ال�ص���ينية والهواتف وما اإىل ذل���ك " ذكر فيه 
" كنت اأم�ص���ي امل�ص���افات الطويلة واأنا اأغادر منطقة 
الأ�صواق ال�ص���ينية املعروف ب� )وان فوجن( قا�صدا 
وق���د  ال�ص���ارع  اأق�ص���ى  العراقي���ة يف  ال�ص���فارة  اإىل   ً
ي�ص���تغرق م�ص���يا ً عل���ى الأق���دام �ص���اعة فلكي���ة ، ويف 
طريق���ي اأرى اأطف���ال ً �ص���ينين �ص���غارا ً و�ص���بيانا 
يلعبون على جانب الطريق واىل جنبهم جهاز هاتف 
معل���ق باجلدار غ���ر اين مل اأجد �ص���بيا ً منهم مد يده 
اإىل ذلك الهاتف ليقلبه اأو ليمعن النظر فيه اأو ليحاول 
الأ�صتماع اليه فذاك مما ل مير ببال اأي منهم ول يعن 
عليه ، وعندنا يف بغ���داد عندما وزعت دوائر الهاتف 
اأجهزة الهواتف على بع�س املراكز هنا وهناك قال يل 
م�ص���وؤول الهاتف اأنهم وجدوا ح�ص���ى وقطعا ًمعدنية 
يف داخ���ل الهواتف ، هذا اأمر كان يحز يف نف�ص���ي اأن 
اأرى الأطفال يف ال�ص���ن ل مي����س اأحدهم جهازا ًيعلم 
اأن���ه و�ص���ع مل�ص���لحة من مير م���ن هناك فيحت���اج اليه 
في�ص���تعمله من دون �صكان ذلك احلي من �صبيان ومن 

كان من منطهم ان ميد اأحدهم يده اليه"  .
عن: رسالة )جالل الدين الحنفي وأثره الثقافي 
في المجتمع العراقي(

كانت رحلتالشيخ جالل 
الحنفي  األوىل إىل القاهرة 

يف اوائل عام)1939( 
لأللتحاق باألزهر ولكن يف 

العام نفسه إندلعت الحرب 
العاملية الثانية ، لذا عطلت 
الدراسة يف سائر الجامعات 

املرصية ومن جملتها 
األزهر فعاد الـحنفي هو 
ومجموعة من الطلبة إىل 
العراق يف متوز من عام 

. )1940(

انوار ناصر حسن

في ذكرى رحيله

من طرائف الشيخ جالل الحنفي في رحالته
مع جواد سليم في نصب الحرية

ُكل���ف رفعة اآنذاك من قبل عبد الك���رمي قا�صم بت�صميم 
ثالثة اأن�صبة يف بغداد - كما ذكرت �صابقًا.

عر����س رفع���ة قاع���دة ن�ص���ب 14  مت���وز الت���ي طولها 
52  م���را و عر�صه���ا 6  اأمت���ار، يف ان ميالأه���ا جواد 
بالتماثي���ل. حتم����س ج���واد للفكرة، قائال ل���ه: مل يقام 
ن�صب يف العراق بهذا احلجم منذ الع�صر الآ�صوري. 
و ب���داأ جواد بر�ص���م التخطيط���ات الأولية. ثم �ص���افر 
ب�ص���حبة عائلته اإىل اإيطاليا لإجناز الن�صب، و ق�صى 

ما يقارب ال�صنتن حتى اأكمل امل�صروع. 
و عندم���ا اأو�ص���ك جواد على �ص���ب ت�ص���ميم اجلدارية 

بالربون���ز، تناهي اإىل �ص���معه اأن رئي�س الوزراء عبد 
الكرمي قا�صم، يرغب يف اأن تتجلى اإجنازاته الثورية 
يف هذا الن�صب.  يعنى بذلك اأن �صورته كقائد للثورة 

ت�صبح بارزة يف الن�صب.
و رمب���ا راج���ع النح���ات خال���د الرح���ال مق���ر عبد 
الكرمي قا�صم و اأخربهم اأن جواد مل ي�صمم �صورة 
اأن ي�صلح  ، وباأنه م�صتعد  الن�ص���ب  "الزعيم" يف 
هذا النق�س، واأو�صل هذه املعلومات اإىل ال�صفارة 

العراقية يف روما، التي ل تقل �صلبية اجتاهه.   
للتاأكي���د جل���واد يف  اإىل فلورن����س  ف�ص���افر رفع���ة 
ال�ص���تمرار بعمل���ه. عانى ج���واد يف تل���ك املدة من 
حالة نف�ص���ية ع�صيبة، اأدت به اإىل دخول امل�صت�صفى 
لالأمرا�س الع�ص���بية. كنت ب�ص���حبة رفعة و زوجته 
لورن���ا و النحات حممد غن���ي، عندما زرنا جواد يف 
امل�صت�ص���فى يف فلورن�ص���ا، �ص���عر بعدم الرتياح يف 
البداية عندما �ص���اهدنا، كان مرتديًا بيجامة بي�ص���اء 
مقلمة بخطوط، و �ص���رة ب���ال اأزرار، و لذا كان يلف 
جانبيه���ا بيده، و القلق باد على تقا�ص���يم وجهه، لكنه 
ارت���اح عندم���ا طلب منه رفع���ة اأن يرتدي مالب�ص���ه و 

يخرج معنا من امل�صت�صفى. 

 اأكد رفعة جلواد اأن طلب �ص���ورة الزعيم يف الن�ص���ب 
هي حم�س �صائعات ل اأ�ص���ا�س لها، و بذاك زال القلق 
الذي كان يعاين منه يف تلك الفرة. كانت تلك مبادرة 

اأتخذه���ا رفعة عل���ى عاتقه كرئي�س للجنة ن�ص���ب  14 
مت���وز، و حّتمل بذلك امل�ص���وؤولية التي ترتب عليها. 
فعب���د الكرمي قا�ص���م كان يرغب يف ت�ص���جيل ما اأجنز 
يف عهده من الإطاحة بالعهد امللكي يف ن�صب �صخم. 
فمنذ بداية التاريخ �ص���جل احلاكم �ص���رة حياته على 
احلجر، و وا�ص���ل تلك املحاولة خالل الع�ص���ور التي 
مرت عليه يف ت�ص���جيل حياته حلفظها من ال�صياع، و 
مل ي�ص���جل "الزعيم" اإجنازاته يف بن���اء مباين فخمة 
اأو ق�ص���ور لنف�ص���ه،  بل رف�س النتق���ال و العي�س يف 
الق�ص���ر امللكي الذي اأجنز يف عه���ده، و ظل مقيمًا يف 
وزارة الدفاع، و لكنه اأ�ص���ر عل���ى رفعة قبل اأن يذهب 
اإىل اإيطاليا يف اأن يكون ن�صب 14 متوز، ن�صب ميثل 

ثورة 14 متوز يف الع�صر احلا�صر!
ع���اد جواد اإىل بغداد يف نهاية العام، و بداأت ور�ص���ة 
العمل يف باب ال�صرقي، و اأحيطت بنوع من ال�صرية، 
لكي ل ي�ص���ل خ���رب اإىل رئي����س الوزراء عب���د الكرمي 
قا�ص���م، اأن اجلداري���ة تخلو م���ن �ص���ورته. و ما اأكرث 
املتربع���ن يف هذا املجال، من اأمثال خالد الرحال اإىل 

ال�صفارة العراقية يف روما.
و اعتربه���ا رفعة موق���ع العمل ك� "منطقة ع�ص���كرية" 
ل ي�ص���مح لأح���د دخول ال�ص���احة من غ���ر موافقة من 
اجله���ات املعني���ة. كان يغط���ى كل متث���ال يو�ص���ع يف 
املكان املخ�ص����س ل���ه ح���اًل بقما�س اخلي����س. و لعب 
عب���د الأم���ر النجار دورًا مهمًا يف ذل���ك الرتيب، فقد 
كانوا يعملون ل�ص���اعة متاأخرة من النهار، يف �ص���باق 
م���ع الزمن، كنت اأرافق رفعة اأحيانًا اإىل موقع العمل، 
و مل يك���ن ي�ص���عر بارتياح م���ن ال�ص���ائعات التي كانت 
تدور يف بغ���داد حول الن�ص���ب، و كان جواد مواظبًا 
يف تل���ك الفرة على التواجد يف موقع  العمل، و لكن 
الإره���اق و القل���ق اللذين ا�ص���تبدا به �ص���ببت له نوبة 

قلبية مفاجئة! 
ذهبُت يف اليوم التايل مع رفعة اإىل امل�صت�ص���فى، كان 
جواد �صاحب اللون، ل قدرة له على الكالم، يف داخل 
خيمة من الأوك�ص���جن، وقفنا اإىل جانبه، حتى و هو 
يف تل���ك احلال���ة م���ن املر����س، كان يفكر بن�ص���ب  14 
متوز،  و يقول له رفعة: كل �صيء �صائر ح�صب اخلطة 
الت���ي و�ص���عناها معًا، و املهم اأن تتح�ص���ن �ص���حتك و 
تخ���رج م���ن امل�صت�ص���فى. ثم اأ�ص���يب بنوب���ة ثانية يف 
امل�صت�ص���فى اأدت اإىل وفات���ه بعد ع�ص���رة اأي���ام يف 20 

كانون الثاين عام 1961.
�صارك رفعة يف ت�ص���يع اجلنازة، اإىل جانب عدد كبر 
م���ن الفنانن و الأ�ص���دقاء، الذين خي���م عليهم الأمل و 
احل���زن، على جواد الذي اختطف���ه املوت من بينهم و 
ه���و يف عنف���وان حيات���ه و يف اأوج اإبداع���ه الفني، اإذ 
كان يبلغ م���ن العمر الثانية و الأربعن. كان ال�ص���علة 
الت���ي اأنارت الطري���ق للفنانن العراقي���ن، و برحيله 
فق���د العراق و العامل العرب���ي فنانًا من الطراز الأول، 
و كان لفقدان���ه تاأث���ر على اجتاه احلرك���ة الفنية يف 
الع���راق فقد كان لولبه���ا الدائم يف اخلل���ق و الإبداع 
و البت���كار، ينته���ل م���ن ال���راث و ي�ص���هره مبفاهيم 

حديثة.  
عاد رفعة ذلك اليوم اإىل الدار حزينًا، لفقدانه �ص���ديق 
فكر عزيز عليه، و كاأن ع�ص���و قد بر من ج�ص���ده، فقد 
كان يعتق���د اأن احلرك���ة الفني���ة �ص���تتعرث بع���د فقدان 

جواد. 
عن: كتاب )هكذا مرت االيام( الصادر عن دار 
المدى

طلب رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم من رفعة تصميم ثالثة أنصبة، الجندي املجهول،  نصب 14 متوز و نصب 
الحرية. زرنا جواد – رفعة و أنا- يف داره يف املساء بعد ثورة 14  متوز بأشهر، وحدثه رفعة عن مرشوع نصب  14 

متوز، و قدم له رفعة قاعدة لبناء ضخم تشبه الالفتات التي كانت ترفع يف التظاهرات آنذاك، عىل أن ميألها 
بالجداريات أو النحت النافر. أما بالنسبة للجندي املجهول فقد صممه رفعة بأقل من ساعتني.

بلقيس شرارة
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وكلمة امللك في�ص���ل الأول ما زالت ترن يف اأذين حتى 
الآن. فيوم مت تعييني )1927( قال يل: »ابني حممد، 
هذه الوظيفة هي ج�صر تعرب عليه اإىل اأعلى املراكز«. 

حتى )احلمار( يفهم معنى ذلك.
ق���راأت منذ اأي���ام، يف اإح���دى مفكرات���ي القدمية، هذه 
العبارات التي خاطبني بها امللك في�صل الأول: »اأنت، 
غدا، �صتكون �صاعر العراق«. وللحقيقة والتاريخ لقد 

حتمل مني امللك في�صل ما مل يتحمله اأحد غره.
م�ص���اكل كثرة عانى منها امللك ب�صبب اأ�صعاري. ومع 
ذلك كان يتحملني. فهناك ق�صائد يل اأقامت الدنيا ومل 
تقعده���ا، اأولها كانت يوم نظمي ق�ص���يدة اأنتقد فيها 
العلم���اء، علما باأن عائلت���ي تنتمي اإىل هذه الفئة. فقد 
انتقدت فيهم الأنانية والبورجوازية التي تتحكم بهم 
وباحلا�صية ال�ص���يئة التي حتيطهم، متنا�صن الفقراء 

امل�صاكن الذين يق�صون جوًعا.
ورغم اأنني كنت يف مركز ح�صا�س ويجب اأن اأفكر يف 
كل م���ا اأكتبه لئ���ال اأتخطى حدودي، فقد �ص���ربت بكل 
ه���ذه املقايي����س عر����س احلائط، ونظمت م���ا نظمت. 
وب���داأت الحتجاجات ت�ص���ل اإىل امللك في�ص���ل الأول: 
»ه���ذا الذي ينتقد العلماء، يعمل يف حماك«    للحقيقة 
والتاري���خ. كن���ت متوقع���ا ذل���ك. ويف الي���وم الث���اين 
ن���اداين امللك قائال: »ما هذه الق�ص���يدة التي ن�ص���رتها 
قبل اأيام؟ هل فكرت باإحراجي قبل ن�صرها؟«. فاأجبته: 
العفو �ص���يدي.. ل بد اأنني اأحرجتك. ق���ال: »اأتعلم اأن 
مئات الربقيات والر�صائل و�صلتني احتجاجا عليك؟« 
فقلت له: نعم. كنت متوقعا ذلك. لكن، هكذا كان يجب 
اأن اأقول. وللحقيق���ة، ل اأريد اإحراجك اأكرث. قال: »ما 

معنى ذلك؟«. قلت: معنى ذلك..
وفهم امللك ق�ص���دي، فاأجابني: »ل ي���ا بني.. لي�س اإىل 

هذا احلد. عد اإىل عملك«.
وكانت هناك ق�ص���ائد اأخرى �ص���ببت له الإحراج. مثال 
ق�ص���ائدي الغزلية التي مل ي�ص���بق لها �صابق يف الأدب 

املك�صوف. وهذا �ص���يء غر مقبول، لي�س يف العراق 
وح���ده ب���ل يف الوطن العربي كله. بع�ص���ها ل ين�ص���ر 
اليوم، فكيف قبل ن�ص���ف قرن تنظم وتن�ص���ر؟ تن�ص���ر 

اأيام كانت العادات والتقاليد الع�صائرية �صائدة.
يومها اأثرت ال�ص���جة حول ق�ص���يدة »جربيني« التي 

ن�صرت يف جريدة »العراق« )1927(.
مل اأكن اآنذاك مغفال، اأو متنا�ص���يا مركزي يف الديوان 
امللكي. بل كنت متاأكدا مما �صتجره علي تلك الق�صيدة 
م���ن م�ص���ائب. لكن ال���ذي �ص���جعني على ن�ص���رها هو 
رئي����س الدي���وان امللك���ي ر�ص���تم حيدر. اإذ ح�ص���ر يف 
اأح���د الأيام و�ص���األني عن جدي���دي يف النظم فقلت. ل 
�ص���يء. فاأجاب: »ل اأعتقد ذلك«. عندها، قلت له: ر�صتم 
بك عن���دي جديد. لكني اأتهيب مقام���ك. فكان رده: »ل 
مقام���ات يف ال�ص���عر.. اق���راأ«. وقراأت له نحو خم�ص���ة 
اأبي���ات م���ن »جربين���ي« فاأعج���ب برقته���ا وبالغته���ا. 

ون�ص���رت الق�ص���يدة، ويف ذهني اأنها �ص���تثر �صجة. 
حت���ى اجلرائ���د، كان بع�ص���ها موؤيدا وبع�ص���ها الآخر 
معار�ص���ا. وو�ص���لت اأ�ص���داء احلكاي���ة اإىل الدي���وان 

امللكي.
ومثلت يف ح�ص���رة امللك في�صل الأول واأنا متاأكد مما 
يريده مني. قال: »مرحبا.. اأن�ص���رت ق�ص���يدة جديدة 
يف ال�صحف؟«. وحل�ص���ن احلظ اأن »جربيني« ن�صرت 
با�ص���م م�ص���تعار هو »ابن �ص���هل« اإذ كنت يومها اأن�ص���ر 

حتت هذا ال�صم وا�صم اآخر هو »طرفة«.
وكان جواب���ي على امللك التايل: �ص���يدي. لو �ص���األني 
اإن�ص���ان اآخ���ر لقل���ت ل. فالق�ص���يدة من�ص���ورة با�ص���م 
اأ�ص���دقك  اأن  اإل  اأ�ص���تطيع  ف���ال  اأن���ت،  اأم���ا  م�ص���تعار. 

احلقيقة.
كانت الق�ص���يدة اأمامه. نظر اإليها ثم التفت اإيل وقال: 
»اإنها رائع���ة. لكن اأتعلم ملاذا ناديت���ك؟ اأخي امللك علي 

ات�ص���ل بي هاتفيا وقال: اأتعلم ماذا فعل )ابنك حممد 
الي���وم؟( ف���كل ما اأطلب���ه من���ك الآن، هو الذه���اب اإليه 

والعتذار منه«.
ويف امل�صاء اجتهت نحو ق�صر امللك علي، فا�صتقبلني 
هو مع مفتي بغداد يو�ص���ف العبد. ت�ص���وري موقفي 
وق�ص���يدة »جربين���ي« بن املل���ك عل���ي املتدين ورجل 

الدين مفتي بغداد.
التف���ت اإيل امللك علي وق���ال: »احلمد لله اأننا راأيناك«. 
وكان ردي اأنن���ي اأق���در ظروف���ه لذا ل اأح���ب اإزعاجه. 
ق���ال: »وم���ا الذي اأت���ى ب���ك الآن؟«. قلت: جئ���ت طالًبا 
العت���ذار من���ك رغم اأنني ب���ريء يا �ص���يدي.. وكل ما 
كتبته ل يتعدى الكالم.. كالم �صعراء، ل اأكرث ول اأقل. 
واأنا ينطبق علي املثل ال�ص���ائع: »عفة النف�س وف�ص���ق 
الأل�ص���ن«. عندها قال يل: »احلقيقة اأنني ل�صت را�صيا 
عنك. اأن�ص���يت اأنك ابن ال�صيخ �صاحب اجلواهر؟ ابن 
املرجع الأعلى يف الدين ينظم اأمثال هذه الق�صائد؟«. 
ودار ح���وار بيني وبينه قال يف نهايته: »عذرتك على 
األ تع���ود اإىل ذل���ك ثاني���ة«. فقلت �ص���مًعا وطاعة. لكن 
م���ا اإن تخطي���ت العتبة حتى قلت يف �ص���ري. �ص���اأعود 
واأع���ود واأع���ود اإىل ذلك. وبالفعل كتبت عدة ق�ص���ائد 
م���ن امل�ص���توى نف�ص���ه. مث���ل »انيت���ا« و»اأفرودي���ت«، 
واكتمل الن�ص���اب عندما نظمت »النزغة!.. اأو ليلة من 

ليايل ال�صباب« ومعناها اخلروج عن املاألوف.
ه���ل ت�ص���دقن اأن هذه الق�ص���ائد ن�ص���رت منذ ن�ص���ف 
قرن؟ علما باأن بع�صها ل ين�صر حتى يف اأواخر القرن 

الع�صرين.
بع���د كل هذه الق�ص���ائد، ح�ص���رت نف�ص���ي للرحيل يف 
اأي حلظ���ة. وامللك مل ي�ص���األني عل���ى الإطالق عن هذه 
الق�ص���ائد، رغ���م اأنن���ي تخطي���ت كل الربوتوكولت. 
وبكل براءة وطفولة، تقدمت بطلب ترخي�س جريدة 
من وزارة الداخلية، دون ا�صتئذان امللك في�صل الأول 

متنا�صيا اأنني اأعمل يف الديوان امللكي.
بعد فرة، ح�ص���ر وزير الداخلي���ة اإىل الديوان امللكي 
ملقابلة امللك. وم���ا اإن اقرب مني حتى قال يل: »كيف 
تطل���ب ترخي����س جري���دة واأنت م���ا زل���ت موظفا يف 
الديوان امللكي؟ األ تعرف اأن امتياز �صحيفة ل يعطى 
اإل ل�ص���خ�س م�صتقل ول يعمل يف اأي دائرة ر�صمية؟« 

عندها قررت ال�صتقالة.
ودخل���ت على املل���ك اأ�ص���تاأذنه بذلك. وق���ال يل بلهجة 
بدوي���ة �ص���رفة: »�ص���ديقك م���ا يقول���ك به���ذا« اأي اأن 
�ص���ديقك ال�ص���دوق ل ين�ص���حك بذلك. ثم تابع حديثة 
قائ���ال: »ابني حمم���د، اأترك الديوان اإىل ال�ص���حافة؟ 

نوري ال�صعيد ن�صحك بذلك؟«. قلت: ل �صيدي.
وكان املل���ك ق���د اأدرك اأن ه���ذا الواق���ف اأمام���ه، حممد 
مه���دي اجلواهري، ل ميكن بق���اوؤه يف هذا املكان مع 
كل م���ا ميلك من اإمكانيات اأدبية و�ص���عرية. وعرف اأن 

م�صتقبلي يجب اأن يبنى خارج الت�صريفات.
ث���م تاب���ع امللك ح���واره معي فق���ال: »هن���اك اأول بعثة 
عراقية �صر�ص���ل قريب���ا اإىل باري�س. فلم���اذا ل تكون 
اأن���ت يف عداده���ا. ومعلوم لدي���ك اأن باري�س هي عامل 
الأدب والفن. واأنت �ص���اعر لك م�صتقبل. و�صتتقا�صى 
راتب���ا اأثناء �ص���فرك يف البعثة. كم���ا اأن راتبك هنا لن 
ينقط���ع و�ص���يبقى للعائلة. ا�ص���مع ن�ص���يحتي. ولدى 
عودت���ك �ص���تجد اأن ال�ص���حافة ما زال���ت موجودة يف 

انتظارك«.
وم���ن باب اخلجل قلت ل���ه اأن ميهلني ف���رة للتفكر. 
لكن يف اليوم الثاين قدمت ا�صتقالتي لرئي�س الديوان 
امللكي �ص���فوت با�صا العوى. وبقيت ا�صتقالتي معلقة 

مدة طويلة قبل اأن تقبل.
اليوم، عرفت فداحة غلطتي. 

عن: احاديث الجواهري الى الصحفية العربية 
هدى المر )مجلة المجلة 1982(

أنا محمد مهدي 
الجواهري، الجالس 
أمامك، ماذا فعلت 

بنفيس؟ كان يتملكني 
هوس صحايف الظاهر 

أن مرده كان إىل الشعر 
واألدب وكتابة الكلمة.

والصحافة أعتربها من 
األغالط الكبرية التي 

بدلت مجرى حيايت. إذ 
كان السم الصحيفة رنة 

تختلف عن كل يشء.
ماذا أريد؟ الصحافة. 

وتناسيت أنني عند امللك 
فيصل األول، وأنه ال 

ميكن الخروج من باب 
الترشيفات إال إىل مرتبة 

نائب أو وزير أو وكيل 
وزارة.

وعلى ذكر قرب النجف من البحر ودعوى �صحة ق�صة 
الفريق املذكور ينبغي توجيه ذلك اأو نفيه، فكيف كان 
البحر يبلغ النجف، اأو يّت�ص���ل باأر�صه املطمئنة ويف 
اأخبار احلرة يف �صدر الإ�صالم ما يوؤيد وجود البحر 
هناك، فقد ذكر ال�ص���ريف املرت�صى التحاور بن خالد 
ب���ن الوليد وعبد امل�ص���يح بن بقيلة الغ�ص���اين، قال له 
خالد فيما قال: "كم اأتى لك؟ قال: خم�ص���ون وثالثمائة 

�صنة، قال: فما اأدركت؟
 ق���ال: اأدرك���ت �ص���فن البح���ر يف ال�ص���ماوة يف ه���ذا 
اجل���رف، وراأي���ت امل���راأة تخ���رج من احلرة وت�ص���ع 

مكتلها على راأ�صها ل تزّود اإّل رغيفًا حتى تاأتي ال�صام 
ثّم قد اأ�ص���بحت خرابًا يباب���ًا وذلك داأب الله يف العباد 

والبالد.
ق���ال اب���ن وا�ص���ح يف كتابه البل���دان يف ال���كالم على 
الكوف���ة: "واحلرة منها على ثالث���ة اأميال، واحلرة 
عل���ى النج���ف والنجف كان �ص���احل بح���ر امللح وكان 
يف ق���دمي الده���ر يبلغ احل���رة وهي من���ازل اآل بقيلة 

وغرهم.
وُاري���د بالبحر اأحيانًا الفرات نف�ص���ه، جاء يف ل�ص���ان 

العرب يف مادة ب ح ر وقال عدي بن زيد:

وتذكر رب اخلورنق اإذا اأ�ص�
�رف يومًا وللهوى تذكر

�صره ماله وكرثة ما مي�
لك والبحر معر�صًا وال�صدير

اأراد بالبح���ر هاهن���ا الف���رات لأّن رب اخلورن���ق كان 
ي�صرف على الفرات".

وق���ال ياقوت يف كالمه على احلرة: "زعموا اّن بحر 
فار�س كان يّت�صل بالنجف".

وق���ال امل�ص���عودي: "وق���د كان الفرات لأك���رث من مائة 

ينته���ي اإىل بالد احلرة ونهرها ب���ِنّ اإىل هذا الوقت 
في�ص���ب يف البح���ر احلب�ص���ي يف املو�ص���ع املع���روف 
بالنج���ف يف ه���ذا الوق���ت، وكانت تتقّدم هناك �ص���فن 
ال�صن والهند ترد اإىل ملوك احلرة، وقد ذكر ما قلنا 
عبد امل�ص���يح بن عمرو بن بقيلة الغ�صاين حن خاطب 
خال���د ب���ن الولي���د يف اأي���ام اأبي بك���ر بن اأب���ي قحافة 

)ر�صي الله عنه( حن قال له: ما تذكر؟ قال:
اأذكر �ص���فن ال�صن وراء هذه احل�ص���ون، فلما انقطع 
امل���اء ع���ن ذل���ك املو�ص���ع انتقل البح���ر برًا ف�ص���ار من 
البح���ر يف هذا الوقت على م�ص���رة اأي���ام كثرة ومن 
راأى النج���ف واأ�ص���رف علي���ه تب���ّن ل���ه ما و�ص���فنا".

و�صياأتي قول اإ�صحاق بن اإبراهيم املو�صلي:
 ُحَفّت برب وبحر من جوانبها

فالرُبّ يف طرف والبحر يف طرف
ولكننا ل نعد ذلك ت�صديقًا لوجود بحر حقيقي، واإمنا 
نفه���م اّن الف���رات كان ي�ص���يح م���اوؤه يف تل���ك البطاح 
ويرف���ده اخلن���دق ال���ذي �ص���قه �ص���ابور ذو الأكت���اف 
)310-380م( يف غرب���ي الفرات ب���ن اأعايل العراق 
الغربي���ة واأ�ص���افله، وترفده كذلك الأودي���ة التي تاأتي 
من النجاد الغربية من �ص���حراء ال�صماوة القدمية من 
�ص���مايل جزيرة الع���رب، فتكون بطائح وا�ص���عة ترى 

كاأنه���ا البح���ر وكان من بقاياه���ا "بحر ال�ص���نافية" و 
"بحر النجف" املعروف ال�صم حتى اليوم، ول يبعد

اأما منبع بحر النجف فهو منخف�س واقع على الفرات 
من اجلنوب ال�ص���رقي من احلرة عرف يف ع�ص���ورنا 
الأخرة با�ص���م "القرنة" وهو غ���ر "القرنة" الواقعة 
عل���ى ملتقى دجل���ة والفرات، ومنخف����س اآخر ل يبعد 
كث���رًا ع���ن "القرن���ة" يع���رف "باملدلك" وب���ن هذين 
املنخف�صن منخف�س اآخر �صمى بالفتحة: وقد وجدت 
الفي�ص���انات العالية يف هذه املنخف�صات املتقاربة ما 
ي�ص���اعد على اندفاع املياه وانحدارها من الفرات اإىل 
املنخف�ص���ات الوا�صعة من الأرا�صي املّت�صلة باحلرة 
والنجف وتكون ب�ص���بب ذلك � بحر النجف � وقد تغّر 
ب�ص���بب ذلك جم���رى نهر الفرات عدة مّرات، ويّت�ص���ح 
م���ن تتّب���ع التاري���خ اّن حم���اولت متعّددة ل�ص���ّد هذه 
املناب���ع وقطع ال�ص���لة ب���ن الفرات وبح���ر النجف قد 
حدثت بق�ص���د ا�صت�صالح الأرا�صي الزراعية وتنظيم 
ط���رق املوا�ص���الت النهري���ة فكان ه���ذا البح���ر يجّف 
زمن���ًا ثّم يعود م���ّرة ُاخرى حن تكون منا�ص���يب مياه 
الفي�ص���ان قد جت���اوزت احلدود املاألوف���ة بحيث تهدم 

ال�صدود الرابية وتقلعها من اأ�صا�صها.
وكانت يف مثل هذه احلالة، تقوم ال�صفن بنقل املوؤون 
والب�صائع التجارية، والزوار وامل�صافرين والقادمن 
من الب�ص���رة م���ارة بال�ص���ماوة وال�ص���نافية و�ص���الكة 
طريق هذه املنخف�ص���ات، ورا�صية يف النجف بالقرب 
من ب�ص���تان ال�ص���يد �ص���قر املعروف باجلريوية اليوم 
الواق���ع على بعد كيلومرين من جنوب �ص���ور مدينة 
النجف . وقد و�ص���ف امل�صر بارلو هذا الق�صم من نهر 
الفرات كما �ص���اهده يف �ص���نة 1889م 1306ه� فقال: 
اّن النهر امل�صمى نهر الهندية يجري يف اجلهة اليمنى 
م���ن الف���رات وهو يحمل ن�ص���ف مياه الف���رات فيرك 
مدين���ة كربالء عل���ى جهته الغربي���ة، واطالل بابل يف 
اجلهة ال�ص���رقية، ثّم ي�ص���ل اإىل مدينة النجف في�صّب 
هن���اك يف بحرة ت�ص���مى "بحر النج���ف" يبلغ طولها 

60 ميال وعر�صها 30 ميال .
واملي���اه بعد اأن تتجّمع يف بح���ر النجف تتغّلب عليها 
امل���واد املعدني���ة وتغدو مياهه���ا كمي���اه البحر ماحلة 
وغ���ر �ص���احلة لالفادة منه���ا ولك���ن هذا البح���ر كان 
خر طريق للموا�ص���الت بن النجف و�صائر اجلهات 
العراقي���ة، بل وحتى بن النجف وخارج العراق، فقد 
ذكر امل�ص���ر بارل���و اّن اأكرث الزائري���ن الذين يقدمون 
من الهند لزيارة الأماكن املقد�صة يف كربالء والنجف 
كان���وا ي�ص���لكون طريق الفرات "فالعط�ص���ان" ف�ص���ط 
"ال�صنافية" واّن �صفنًا كبرة ذات حمولة خم�صن طنًا 

متّر من هذا الطريق النهري الذي ينتهي بالنجف .
وم���ن املح���اولت الأخ���رة الت���ي ج���رت يف �ص���ّد تلك 
الفتحات النهرية التي تت�ص���رب منها مياه الفرات اإىل 
بحر النجف حماولة وقعت �ص���نة 1305ه� - 1887م 
وق���د مّت بها اإحكام ال�ص���دود وانقط���اع املياه عن بحر 
النج���ف، وحتّول���ت م���ن هن���اك مرا�ص���ي ال�ص���فن اإىل 
الكوفة"  "�ص���ريعة  ا�ص���م  عليها  ُاطلق  "الكوفة" التي 
لهذا ال�ص���بب . ومل متّر ب�ص���ع �ص���نوات حت���ى تدّفقت 
املياه مّرة ُاخرى من جانب "القرنة" وكانت اأرا�ص���ي 
البحر اجلاف هذا قد ا�صت�ص���لحت وزرعت، واأنتجت 
عددًا كبرًا من النخيل والأثمار و�صّدت حاجة النجف 
من اخل�ص���ر، فغمرها البحر وق�ص���ى على جانب كبر 
م���ن مزروعاتها الأمر الذي دعا اإىل م�ص���اعفة اجلهود 
لإحكام هذه ال�صدود يف تلك املوا�صع من نهر الفرات، 
ومنذ اأكرث من اأربعن �صنة وبحر النجف يجّف نهائيًا 
ب�صبب تقّدم الفّن الهند�صي ومعاجلة ال�صدود معاجلة 

فني.
عن: بحث ) النجف قديما( في موسوعة 
العتبات المقدسة ، قسم النجف .

قيل اّن النجف كان قريبًا من البحر وذكر ابن الدبيثي يف تاريخه اّن عبد الجبار بن معية العلوّي قال: "خرج قوم من 
أهل الكوفة يطلبون األحجار الغروية يجمعونها أليام الزيارات واملعيشة بها، وبالكوفة من يعمل ذلك إىل اليوم 

وأبعدوا يف الطلب إىل النجف وساروا فيه حتى خافوا التيه فوجدوا ساجة كأنها سكان مركب عتيقة وإذا عليها كتابة، 
فجاؤوا بها إىل الكوفة، فقرأناها فإذا عليها مكتوب: سبحان مجري القوارب، وخالق الكواكب، املبتيل بالشّدة امتحانًا، 

واملجازي باالحسان إحسانًا، ركبت يف البحر يف طلب الغنى ففاتني الغنى وكرس يب، فأفلّت عىل هذه الساجة، 
وقاسيت أهوال البحر وأمواجه، ومكثت عليها سبعة أيام ثم ضعفت عن مسكها فكتبت قصتي مبدية كانت معي يف 

خريطتي فرحم الله عبدًا وقعت هذه الساجة إليه فبىك يل، وامتنع عن مثل حايل".

د. مصطفى جواد

الجواهري في اعترافاته

انا والملك فيصل االول
نص نادر لمصطفى جواد عن بحر النجف

عندما كانت سفن الهند والصين ترسو في النجف
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كما �ص���رح رايت لحقاآ يف حديث ل���ه لإذاعة نيويورك  
)WNYC ( يف برنامج معمار يف ع�ص���ر الف�ص���اء،  
باأن���ه ذاه���ب لت�ص���ميم دار اأوب���را حيث توج���د جذور 
احل�ص���ارة يف الع���راق واأنتقد ب�ص���كل لذع ت�ص���رفات 
بلدي���ة نيوي���ورك وع���دم اإهتمامه���ا بال���ذوق املعماري 
الر�ص���ن وع���دم مراعاته���ا اجلوان���ب الإن�ص���انية يف 
تخطيطها وت�صميمها اىل جملة من ال�صوارع واملباين 
يف مركز املدينة،  )اأحتفظ بت�صجيل �صوتي كامل لهذا 

اللقاء ( .
وكان راي���ت قد رف�س يف حينها ت�ص���ميم اأوبرا مدينة 
نيويورك  )حلم اأي معماري بالعامل (  معتذر اأنه �صوف 

ي�صمم  دار اأوبرا حيث بدء احل�صارات يف بغداد.
حينها ظهرت ال�صحف الأمريكية بالعناوين العري�صة 
،  لقد تلب����س اجلني فرانك لويدرايت واأخرين اأعطوه 
كني���ة جني بغ���داد، ولعل اأهم تعليق ذل���ك هوما ذكرته 
جري���دة الوا�ص���نطن بو�ص���ت حت���ت عن���وان جن���ي يف 

م�صباح معماري..
ح���زم راي���ت اأم���ره وتوجه اىل بغ���داد وقبل و�ص���وله 
وم���ن  املط���ار 

الطائرة �ص���اهد جزيرة اأم اخلنازي���ر )الأعرا�س حالياآ(  
واجلادرية . و�ص���ل رايت بغداد يف الأ�ص���بوع الأخر 
من �ص���هر حزيران ع���ام برفق���ة زوجته و�ص���هره وليم 
وزيل وكان يف انتظ���اره اأح���د اأه���م طالب���ه والعاملن 
معه �ص���ابقاآ املعمار الإيراين نظام اأمري والذي �صبق 
واأن اأخربه رايت باأنه �ص���وف يكون هو امل�ص���وؤول عن 
امل�ص���روع وكان حينها قد اأ�ص����س مكتب اإ�صت�صاري يف 
طهران و�ص���مم ق�ص���ور فخمة   لعائلة ال�ص���اه، كما كان 
يف اإنتظاره املعمار الرائ���د نزار جودت الأيوبي )اأبن 
رئي����س ال���وزراء يف حينه اأطال الله عم���ره(  وزوجته 
املعمارية الفذة اأمريكية الأ�صل األن ) اأطال الله عمرها 
( ،  ونزل يف فندق اخليام جماور ل�صينما اخليام الذي 

كان قد اأفتتح للتو .  
جت���ول راي���ت يف اأنحاء بغ���داد وزار املتح���ف والتقى 
ب�ص���ياء جعفر رئي�س جمل�س الإعمار وناق�س امل�صروع 

مع اأع�ص���اء املجل�س، ويف ه���ذا اللقاء اأخربه اأع�ص���اء 
جمل����س الإعم���ار بتكلي���ف اأخ���ر جدي���د وهو ت�ص���ميم 
البناي���ة املركزي���ة للربق والربيد كما كانت ت�ص���مى يف 
حينها ويف نف�س املوقع الذي حتتله الأن بناية الربيد 
املركزية يف ال�صنك امل�صممة من قبل رفعت اجلادرجي، 
وكانت عملية مفاجئة له وقد اإعرف رايت لوليم وزيل 
)اأن لي�س لدي  اأي فكرة عًما �صاأفعل، لذلك اأنا يف عجالة 
لتجميع الأمور وتقدميها لهم قبل فوات الأوان ،  يبدو 
اأنني قد جئت يف نهايات الأمور،  ل اأعرف اأي انطباع 

�صوف اأعطي، ولكني مع هذا �صاأحاول( .
كان اأه���م حدث له هو عند لقائ���ه باملعمارين والفنانن 
العراقي���ن يف النادي الأوملبي( على اأثر معر�س كانت 
ق���د اأقامته جمعية الت�ص���كيلين العراقي���ن والذي كان 
يراأ�ص���ها املعم���اري الرائد حمم���د مكية  . وم���ن هوؤلء 
املعمار الرائد حممد مكيه والفنان الرائد جواد �ص���ليم 

رايت والفنان والآثاري طارق مظلوم واملعمار الرائد 
رفع���ت اجلادرجي والفن���ان حممود �ص���ربي واملعمار 
الرائد قحطان عوين والفنانة لورنا �ص���ليم. كما األتقى 
الفن���ان الرائ���د ج���واد �ص���ليم ال���ذي كان يعم���ل جاهداآ 
لإن�ص���اء مدر�صة جديدة ت�صكيلية عراقية متتد جذورها 
اىل اأعماق احل�صارات العراقية القدمية  دون تقليدها 
لأي ط���راز تاريخ���ي عراقيواإمنا حماكاة احل�ص���ارات 
ب�ص���كل خف���ي مب���دع �ص���عيًا لإعط���اء الهوي���ة احلقيقية 
للفن الت�ص���كيلي العراقي  . يف حينها اأخرب املعمارين 
ب�ص���رورة اإقتف���اء مثل جواد يف العم���ارة وقال )اإذا ما 
اأردمت املعا�ص���رة فعليكم دخولهاع���رب تاريخكم املجيد 
(  نب���ه ااإىل �ص���رورة ع���دم التمادي يف تقلي���د العمارة 
العراقي���ن)  املعماري���ن  م���ن  ق�ص���م  واأّن���ب  الغربي���ة 
اأن���ه مل يك���ن �صخ�ص���يًا  واأخ���ربين قحط���ان املدفع���ي 
م�ص���روراآ بذلك التاأنيب وقاط���ع رايت ومل يتجول معه 
كباقي املعمارين ( ،  بعد ذلك قدم حما�صرة يف جمعية 
املهند�ص���ن العراقين ُنقلت ن�ص���ًا  يف حينها يف جملة 
املهند�ص���ن اأدن���اه ن�ص���ها الإجنليزي ل�ص���مان العر�س 

الدقيق والأمانة التاريخية وجتنب احتمال التاأويل.
ح�ص���ي رايت بلقائن مثرين مع امللك في�ص���ل الثاين، 
الأول كان للتع���رف على بع�ص���هما البع����س  وكان لقاء 
مثر حقًا فمن املعتاد عند ح�صور امللك اأن ينادي املنادي 
عاليًا )�ص���احب اجلاللة امللك في�ص���ل املعظ���م(  ويبدو 
اأن ه���ذا قد ا�ص���تثاره فتقدم اىل املل���ك يف احلال مقدمًا 
نف�ص���ه... �ص���احب اجلاللة املواطن الأمريكي...فرانك 
لوي���د راي���ت،  بعد هذا اللق���اء كان احلديث يدور حول 
احل�ص���ارة العراقية لكن رايت كانت ثقافته الب�ص���رية 
متاأث���ره بالف���ن الفار�ص���ي وما اأ�ص���ار األيه م���ن اإعجاب 
كان يح�ص���ب على الفن الفار�ص���ي وهذا مل يجد �ص���دى 
جي���د عند املل���ك. بعد ذل���ك تغر احلديث ح���ول املوقع 
املقرح لدار الأوبرا،  واأعرب رايت عن عدم �صالحيته 
واق���رح موقع جزي���رة اأم اخلنازير )الأعرا�س(  وهذا 
ما ين�ص���جم وتفكر راي���ت وعمارته الع�ص���وية وفاجاأ 
املل���ك رايت بقوله )اجلزيرة لك يا�ص���يد رايت(  وكانت 
هذه العبارات موؤثرة جداآ وعلق �صاخرًا لحقاآ )العراق 
الغ���ر دميوقراطي،  جيد بع�س ال�ص���يء فال توجد فيه 
جمال����س اإدارة وجل���ان روتينية لأجل احل�ص���ول على 
املوافقات..جم���رد حرك���ة من اليد واجلزي���رة لك( قال 
ذل���ك م���ع اأميان���ه العمي���ق بالدميوقراطية، اأم���ا اللقاء 

الثاين فكان لتوديع امللك و�صكره.
جل����س راي���ت ملياآ ليفك���ر عاليا وب���داأ العم���ل على هذا 

التحدي وهنا يذكر.
)الأن وق���د ح�ص���لنا عليه���ا )موق���ع اجلزي���رة(،  لدين���ا 
فر�ص���ة كب���رة يف غ���رف الت�ص���اميم لنثبت اأننا ل�ص���نا 
بقوة مدمرة ولكن بناءه حيث م�ص���در القوة التي بنت 
ح�ص���ارة العامل. ل�ص���نا هنا لن�ص���فعهم عل���ى وجوههم 
واإمن���ا لنكرمه���م ب���كل مامنل���ك م���ن اإمكاني���ات،  هكذا 
)كمااأظ���ن(  يجب على العمارة اأن تتخ���ذ منهج للحياة 
املوروث���ة م���ن املا�ص���ي الت���ي ت�ص���تحق كل الإحرام، 
ل حُت���رم الأ�ص���ياء كم���ا تعرفها اأنت مبج���رد تقليدها، 
و�ص���وف لن نقل���د اأي �ص���يء ولكنا �ص���نعيد اإ�ص���تعمال 
اأ�ص����س واأفكار  ذلك الأب���داع الذي جعل منه قوة كبرة 
يف الأف���كار الإن�ص���انية وم�ص���اعرهم، ونعمل ما نتمكن 
من���ه لإ�ص���تمراريته، ه���ذا )م���ا اأعتقد( واج���ب العمارة 

احلديثة(.
كان هاج�س رايت هو ربط احلا�ص���ر باملا�ص���ي ولذلك 
نراه ويف مكان اخر ي�ص���تدرك  ليقول اأنها من املفارقة 
اأن اأكون اأنا عميد احلداثة كما )يلقبوين اأو �ص���يء من 
هذا القبيل(  اإرجع اىل اأ�ص���ل احل�ص���ارة لكي اثبت ما 

توؤول األيه الأن .
عن: كتاب ) جني بغداد ( الصادر عن دار المدى

يعد فرانك لويدرايت أهم معامري القرن العرشين ومؤسس العامرة الحديثة والعامرة العضوية، أعجب بالعراق 
وتاريخه. صمم للعراق والعامل  جنة عدن كام يسميها.  كانت لرحلته املبدعة الغريبة املتعبة مع العراق وتاريخه 

وعامرته حيث بدء سفره الكبري مع العراقني. أعلن يف يوم عيد ميالده التسعني املصادف الثامن من حزيران عام يف 
مدينة سربنك كرين يف الواليات املتحدة األمريكية وبحضور زوجته ولكفانا وأبنته لوفانا وحشد من من ضيوفه انه قد 
أستدعي من قبل امللك فيصل الثاين ملك العراق لتخطيط وتصميم مركزثقايف عىل ضفاف دجلة يف بغداد، وذكرت 

جريدة )SaturdayPost( املسائية يف حينها أن   فرانك لويدرايت قد ذكر معقبآ )  أنها أجمل هدية عيد ميالد(.

المعماري العالمي الكبير فرانك 
رايت في بغداد سنة 1957

د. موفق جواد الطائي

متيز املجتمع العراقي بكرثة االمراض 
املستوطنة والوافدة التي اثرت كثريًا 
عىل املستوى الصحي , وجعلت 
نسبة الوفيات تزداد بشكل مضطرد 
والسيامبني االطفال، كام ان انتشار 
االمية بشكل مخيف بني صفوف 
املواطنني عامل اخراسهم يف اضعاف 
املستوى الصحي.

ف�ص����ال عن ذل����ك انخفا�س امل�ص����توى املعا�ص����ي للمواطنن 
ب�ص����كل ع����ام مما حال دون ا�ص����تقرارهم يف م�ص����اكن جيدة 
ذات موا�ص����فات �ص����حية ، م����ع مالحظة قلة امل�صت�ص����فيات 
وافتقارها اىل ال�ص����رطن الطبي وال�صحي قيا�صا اىل عدد 
ال�صكان ، فكانت تظهر ن�صبة الوفيات كبرة جدا قيا�صا اىل 
ن�ص����بة الولدات، كما كان القط����اع التعليمي متخلف جدًا، 
وكانت كفة المين هي الرجح ، اذ ان الغلبية ال�ص����احقة 
من املواطنن حمرومة من حق التعليم نتيجة عدم اهتمام 
الدولة بهذا القطاع واهمالها له وعدم تخ�ص����ي�س ميزانية 

كافية لهذا الغر�س.
تاأ�ص�ص����ت جمعي����ة حماية الطف����ال يف 20 اذار عام 1928 
بع����د ان مت اتف����اق جمموع����ة م����ن الوجهاء والطب����اء على 
ال�ص����روع يف ه����ذا العم����ل اخل����ري ، بهدف تقلي����ل وفيات 
الطفال عامة وال�ص����عي بكل الو�صائل الفنية والجتماعية 
لربيتهم ب�ص����ورة �ص����حيحة وحت�صن الن�ص����ل وم�صاعدة 
العائ����الت الفق����رة ، وكان له����ذه اجلمعي����ة )19( فرعًا يف 
جمي����ع انحاء الع����راق واغلبية هذه الفروع م�صتو�ص����فات 

خا�صة بها.
كان هدف اجلمعية هو التذليل من انت�صار العادات القبيحة 
التي تاأخذ �ص����حاياها من الرواح الب�صرية وعلى الخ�س 
الطفال ، وا�صت�ص����راء عادات غر جيدة مثل اجلري حفاة 
وايديهم ووجوههم وثيابهم و�ص����خة اىل اق�ص����ى حد ، ان 
جمرد تعليم القواعد ال�ص����حية و�صرورة النظافة ب�صورة 
عامة ل يكفي، بل يجب ان تكافح املدار�س العادات القبيحة 
املنت�صرة بن ال�صكان واحدة واحدة وا�صتبدالها بالعادات 
ال�ص����حية، وكان����ت غاي����ة اجلمعي����ة كم����ا حددته����ا )امل����ادة 
اخلام�ص����ة والرابع����ة والع�ص����رون( من نظامها ال�صا�ص����ي 
"التقليل من وفيات الطفال عامة وال�صعي بكل الو�صائل 
الفنية والجتماعية لربيتهم ب�ص����ورة �ص����حية وحت�صن 
الن�ص����ل وم�صاعدة العائالت الفقرة وذلك بتوزيع احلليب 
و�ص����ائر الحتياج����ات الالزم����ة لربي����ة الطفلولالإر�ص����اع 
ال�ص����ناعي واجراء املداواة جمان����ًا وتوزيع املالب�س على 

الطفال".
م����ن املفي����د ان نذك����ر ان املوؤ�ص�ص����ن للجمعية ه����م )احلاج 
يا�ص����ن اخل�ص����ري ، ابراهيم حمم����ود ال�ص����ابندر، طاهر 
حمم����د �ص����ليم ، ح�ص����ن ر�ص����ا ، �ص����امي �ص����وكت ،�ص����امي 
�ص����ليمان ،ابراهيم عاكف اللو�ص����ي ، �ص����ائب �صوكتوعبد 
احلمي����د الباجة جي( وكان غر�س اجلمعية هو الخذ بكل 
الو�ص����ائل املمكنة لإ�ص����الح حال����ة الطفل العراق����ي ، ولهذا 
فه����ي تقوم بالأعم����ال ال�صا�ص����ية التالية م����ن دون انقطاع 
، فح�����س املراجعن م����ن قبل طبيب اجلمعية وت�ص����خي�س 
املر�����س واعطائه����م ال����دواء م����ن �ص����يدلية اجلمعي����ة التي 
حتت����وي على كل ما مت�س احلاج����ة اليه من الدوية ، ويف 

اجلمعية ممر�ص����تان تقومان بت�ص����ميد اجلروح ومداواة 
الطف����ال مبا يف ذلك امرا�����س العيون ، كما تقوم اجلمعية 
بخنت الطفال الفقراء يف كل عام على نفقتها مع اك�ص����ائهم 
ومعاجلتهم حتى يتم لهم ال�ص����فاء ، والك�ص����اء ل ينح�ص����ر 
يف الطفال املختون����ن وحدهم بل تنتظر اجلمعية بع�س 
املوا�ص����م كالأعي����اد لتوزيع املالب�����س جمانًا عل����ى الطفال 

الفقراء.

ام����ا بالن�ص����بة لتمويل اجلمعي����ة ، فقد ا�ص����تمدت اجلمعية 
مقومات وجودها من تربعات املح�صنن وهبات احلكومة 
والوقاف وامانة العا�صمة والبلديات وتعهدات الع�صاء 
ال�ص����هرية والعانات واليان�ص����يب ال����ذي كان يعد واردها 
الرئي�س(كما وا�صدرت اجلمعية طوابع خا�صة بها، وذلك 

للح�صول على مورد مايل �صبه ثابت .
 اه����م اعمال اجلمعية التي ابتداأت من 16 ت�ص����رين الثاين 

1928 اىل نهاي����ة اي����ار 1929 هي معاجل����ة املراجعن من 
املر�ص����ى ، وكان عدده����م )3791 ( طف����ال ، وق����د وزع����ت 
اجلمعية 762م من القم�ص����ة و206 علبة حليب ، وغرها 
من امل�صاعدات التي متكنت اجلمعية من اجرائها اثناء ايام 

العيد ، وختان الطفال والتكفل مب�صاريفهم ولوازمهم.
اجلمعي����ة  نظ����ام  م����ن  ال�صاد�ص����ة(  )امل����ادة  اىل  ا�ص����تنادا   
ال�صا�ص����ي ت�ص����عى اجلمعي����ة لتاأ�ص����ي�س ف����روع له����ا خارج 
العا�ص����مة وداخلها فقد افتتح فرع جلمعية حماية الطفال 
يف الكاظمية بتاريخ 6 حزيران 1936)كما وافقت وزارة 
الداخلي����ة عل����ى فت����ح ف����روع يف الوي����ة الدلي����م والعم����ارة 
والك����وت واربي����ل والديواني����ة واملنتفك ودي����اىل بتاريخ 
12 كان����ون الول 1938، وفرع اخر يف الأعظمية بتاريخ 
18كانون الثاين 1939،وفرع اخر يف ال�صليمانية يف 15 

متوز 1944.
كان له����ذه اجلمعية دور فاع����ل يف حياة املجتمع البغدادي 
، عن طريق ن�ص����اطاتها املتميزة، والتي تركت اثر ايجابي 
يف نفو�س النا�س ، فقد ا�ص����فرت جهودها عن ان�صاء اربعة 
م�صتو�ص����فات يف مناط����ق العظمي����ة والكرادة ال�ص����رقية 
والكرخ وباب ال�ص����يخ ، ف�صال عن افتتاح م�صت�صفى خا�س 
ملعاجل����ة الطف����ال والن�ص����اء وا�ص����رف على افتتاح����ه امللك 
غازي عام 1936(وقد حققت اجلمعية جناحًا ملمو�صًا يف 
عملها المر الذي �صجع اع�صاءها لتو�صيع فروعها وتقدمي 
خدماته����ا لأك����رب عدد من الطفال ، فافتتح لها فرع ن�ص����وي 
يف لواء املو�ص����ل ع����ام 1937، وكانت الهيئة التاأ�صي�ص����ية 

تتكون من ن�صاء الذوات وترا�صتها فخرية عمر نظمي.
امت����دت ن�ص����اطات اجلمعي����ة لت�ص����مل مناط����ق خمتلفة من 
الن�ص����ائي  اأ�ص�����س فرعه����ا  بغ����داد  فف����ي مدين����ة   ، الع����راق 
م�صت�صفى با�صم )م�صت�صفى دار الولدة ورعاية الطفل( يف 
�ص����ارع احلريري ، ويف الب�صرة ا�ص����تقرت م�صت�صفاها يف 
مقر اجلمعية هناك ب�ص����عة )60( �ص����ريرا ، واجنزت بناية 
م�صت�ص����فى حماية الطفال يف مدينة ال�صماوة على عر�صة 
امري����ة ملكت له����ا ع����ام 1951 ، اما يف مدينة النا�ص����رية 
فقد افتتحت م�صت�ص����فى ع����ام 1956 ، وكان اعتمادها على 
تربع����ات املح�ص����نن، وللجمعي����ة م�صت�ص����فيات يف الكوت 

والرمادي وغرها .
حماي����ة  م�صت�ص����فى  ه����و  م�صت�ص����فياتها  اك����رب  وكان 
الطفال)املرك����ز( يف منطقة باب املعظ����م وقد احتوى عام 
1957 عل����ى )157(�ص����ريرًا، وهو يق����وم بوقاية ومعاجلة 
مراجعي����ه من الطف����ال وايواء الطفال اللقط����اء والعناية 
بهم، اما لقطاء الألوية الخرى فيودعون يف امل�صت�صفيات 
احلكومية، وم�صت�ص����فيات المومة والطفولة عند العثور 
عليهم، ثم ير�صلون اىل هذا امل�صت�صفى وامل�صت�صفى موؤجر 
ل����وزارة ال�ص����حة ببدل ايج����ار �ص����نوي مق����داره )1375( 
دينار ي�ص����رف يف الغالب على تو�ص����يع بناية امل�صت�ص����فى 

وحت�صينها من اأجل تقدمي خدمات اف�صل للمواطنن(.
يع����د الدكت����ور )عبد الل����ه ق�ص����ر( (الأب الروحي جلمعية 
حماي����ة الطفال والت����ي كان لها الدور الأ�ص����ا�س يف رعاية 
الطف����ل العراق����ي ، وق����د ا�ص����هم يف رف����ع م�ص����توى الط����ب 
والطباء ورعاية الطباء اثناء مدة ع�ص����ويته يف جمل�س 
النواب ، ونقابة الطباء وقد ن�صر مقالت كثرة واحاديث 
دورية يف الذاعة لتوعية المهات يف ال�ص����بل ال�ص����حيحة 
للعناي����ة بالأطفال.كما و تاأ�ص�����س الفرع الن�ص����وي جلمعية 
حماي����ة الطفال يف بغ����داد يف 12 اذار عام 1945، بهدف 
ان�ص����اء جيل �ص����حيح الربية عن طريق العناية بالأطفال 
واحلوام����ل ، وتاألف����ت الهيئ����ة الداري����ة للف����رع الن�ص����وي 
م����ن) الرئي�ص����ة ا�ص����يا توفي����ق وهب����ي، ونائب����ة الرئي�ص����ة 
ع�ص����مت بهاء ال�صعيد وال�صكرترة �ص����بيحة ال�صيخ داود 
والع�ص����وات �صرية اخلوجة و�ص����فيقة الباجة جي و�صعاد 
العم����ري وممدوحة الفار�س ، وناه����دة احليدري، ومائدة 

احليدري (.
عن: رسالة )الجمعيات االجتماعية والدينية 
والفنية واثرها الثقافي في بغداد(

د. اياد يونس عريبي

من تاريخ النشاط الصحي في العراق

كيف أقنع رايت ملك العراق بافكاره؟

وجهاء بغداد يؤسسون جمعية لحماية االطفال



 يق���ول الباح���ث املو�ص���يقي ال�ص���تاذ حي���در �ص���اكر 
احليدر  ان مدر�ص���ة القندرجي هي امتداد ملدر�ص���ة 
اأحمد الزيدان. م�صرًا اىل انه يعد مدر�صة كال�صيكية 
ام���ام مدر�ص���ة القباجن���ي ال���ذي ج���دد يف املقام من 
الكالمي���ة  املف���ردة  وو�ص���وح  الداء  ط���رق  خ���الل 
واختياره���ا، ل���ذا جن���د ق���راء املق���ام الكال�ص���يكين 
يوؤكدون على ال�ص���وت بغ�س النظر عن فهم معاين 
الكالم.: القندرجي كان ي�صر على ا�صلوب الطريقة 
القدمي���ة التي م���ن اب���رز �ص���ماتها �ص���عوبة معرفة 
الق�ص���يدة او الزهري او فهم م�صامينها. مو�صحًا 
بانها مدر�ص���ة تهتم بالقدرة ال�صوتية للمطرب وهو 
يوؤدي املقامات بطبقات �ص���وتية حارة على ح�صاب 

ادغام الكلمة.
وا�صار قارئ املقام خالد ال�صامرائي اىل اهم ا�صرار 
متيز �ص���وت القندرج���ي حيث اإن���ه تعر�س حلادث 
مم���ا  ال�ص���وتية  الوت���ار  يف  مت���زق 
افق���دُه القرارات وكان هذا �ص���ببًا 
ل�ص���تخدامه ا�ص���لوب الزير 
يف املق���ام و بذلك 

ا�ص���تهر القندرجي بالجوبة فكان غناوؤه باأ�ص���لوب 
جواب اجلواب ، كما اأدى املقام الرئي�صي والفرعي 
وناف����س يف ذل���ك القباجن���ي . اأن القندرج���ي تتلمذ 
عل���ى يد اليهود و�ص���بق القباجن���ي يف الغناء وكان 
اكرث ع���ازيف املق���ام العاملن معه من اليه���ود ، كما 
ادى القندرج���ي املق���ام البراهيم���ي وتناف����س يف 
هذااملق���ام مع القباجني وبالرغ���م من اأن لكل منهما 
ه���ذا  ان  اإل  الإبراهيم���ي  املق���ام  اداء  ا�ص���لوبه يف 

التناف�س وّلد خالفًا بينهم .
و اأو�ص���ح الباح���ث  يف املو�ص���يقى ال�ص���تاذ حممد 
لقم���ان اأن القندرج���ي عا�ص���ر الكثر م���ن املطربن 
امث���ال جن���م ال�ص���يخلي والقباجني و امت���د غناوؤه 
اىل الربعينيات ، و اعترب من الطبقة الراقية التي 
ا�ص���تهرت بق���راءة املقام العراقي ، و جعل اأ�ص���لوبة 
املمي���ز يف ق���راءة املق���ام مدر�ص���ة جدي���دة يف ه���ذا 
املجال ومتيز بطبقات ال�ص���وت العليا ، كما تاأثر به 
عدد من ال�صخ�صيات من تالمذتِه امثال )عبد القادر 

ح�ص���ون ، ا�ص���ماعيل عبادة ، مكي احلاج �ص���الح ،و 
�ص���يد حمم���د البيات���ي ( . اإن القندرج���ي كان مولعًا 
بجل�ص���ات املقام العراق���ي حيث اإنه كان يح�ص���رها 
من���ذ طفولت���ِه جال�ص���ًا حتت م���ا ي�ص���مى ب�)التخت( 

لي�صتمع ملطربي املقام العراقي .
وب���ّن الكات���ب كم���ال لطي���ف �ص���امل ان القندرج���ي 
تتج�ص���د في���ه ال�صخ�ص���ية البغدادي���ة ب���كل ابعادها 
فهو املول���ود مبنطقة العوينة ببغداد وقد ت�ص���ربت 
ا�ص���ماعه براتي���ل منطقة ب���اب ال�ص���يخ حيث مرقد 
الكيالين الذي كان ين�ص���د فيه خ���رة قراء الذكار، 
ا�صافة اىل املقاهي التي تقام فيها حفالت اجلالغي. 
م�ص���رًا اىل انه كان كثر ال�صتماع اىل قارئ املقام 
احم���د الزيدان ال���ذي يقراأ على الطريق���ة الزيدانية 
يف مقهى القي�ص���رية.: ذات مرة تخلف الزيدان عن 
املج���يء فح���ل مكان���ة القندرجي وادى كم���ا ينبغي 
فاأبه���ر ال�ص���امعن، وحن دخ���ل الزيدان وا�ص���تمع 
الي���ه اعج���ب به كث���رًا وقال باحل���رف الواحد انت 

خليفت���ي. ومن���ذ ذل���ك احلن اخ���ذ القندرج���ي يقراأ 
املقام وكانت الفرقة املو�ص���يقية امل�ص���احبة له اكرث 
اأع�ص���ائها م���ن اليهود وكان���وا من خ���رة العازفن 
يف ذلك الوقت. لفتًا اىل انه قراأ املقامات الرئي�ص���ة 
الر�ص���ت واملن�ص���وري والبيات لكن���ه اجاد يف مقام 

البراهيمي املكون من ثالث وع�ص���رين 
ويع���د  نغمي���ة،  انتقال���ة  اأي  �ص���عبة 

القندرجي اف�صل من ادى هذا النوع من 
املقام. عزف القندرجي عن الزواج ل�صببن: 

حب���ه للمقام وحب���ه لوالدت���ه وخوف���ه عليها من 
زوجة قد توؤذيها. مبينًا ان نوري ال�صعيد كان يحب 
ال�ص���تماع اليه، ومرة ات�صل بالذاعة يف وقت كان 
ر�صيد يوؤدي فيه املقام لو�صلة ت�صتغرق ع�صر دقائق 
طالبًا ا�ص���تمراره لوقت ا�ص���ايف، فا�ص���تمر خلم�س 
دقائق اأخرى، ومت اعطاوؤه خم�صة دنانر مكافاأة له 

مقابل هذا الوقت الإ�صايف!
و و�ص���فه ع���ازف )اجل���وزة( و قائ���د فرق���ة اأنغ���ام 
الرافدين ال�ص���تاذ طه غريب باأنه رمز للوفاء ، فبعد 
اأن كان وفي���ًا لفنه وكر�س حياته له كان وفيًا اأي�ص���ًا 
حلياته اخلا�صة حيث تويف القندرجي بعد ا�صبوع 
واحد من وفاة والدته ، وقد تاألق يف بدايات القرن 
الع�صرين ومتيز �صوته ب�صيء من احل�صرجة ، كما 
كان القندرج���ي مقرب���ًا م���ن الطبق���ة احلاكمة حيث 
اعت���ربوه علمًا م���ن اأعالم املق���ام العراق���ي وقد قراأ 
املقام بطريقة م�صتعارة تعرف بالزير ، وقد اعتربُه 

الباحثون رائدًا يف هذا املجال.
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يف مثل هذه االيام 
فقد العراق احد رواد 

موسيقاه العريقة ، 
املقام العراقي ، ليرتك 

لالجيال التالية طريقته 
التي اصبحت مدرسة 

رئيسة من مدارس االداء 
للمقام العراقي ، ففي 
الثامن من اذار من عام 

1945 تويف ببغداد الفنان 
رشيد القندرجي ، من 
مشاهري قراء املقام 

العراقي وفق الطريقة 
البغدادية ، وقد اصبحت 

طريقته ازاء طريقة الفنان 
الكبري محمد القبانجي 

من ابرز معامل الفن 
املوسيقي العراقي يف 

الجيل املايض.

75 عاما على رحيله
شهادات عن رائد المقام رشيد القندرجي

اعداد: ذاكرة عراقية


