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العدد )4632(
السنة السابعة عشرة

االثنين )16( آذار 2020

وي���رز ذلك اخلوف اأهمية املدر�س���ة يف تنبيه الآراء، 
وتوجي���ه الف���كار ل���دى الط���الب نح���و الالمركزي���ة، 
والأبل���غ م���ن ذل���ك ان تاأث���ر الط���الب مبا�س���رة باأفكار 
وطموح���ات "احلزب احلر املعت���دل" الب�سري، الذي 
كان فرعًا ل� "حزب احلرية والئتالف"، الذي تاألف يف 
ا�ستانبول بو�سفه حزب���ًا معار�سًا لالحتاد والرتقي، 
مما اوجد له �سدى وا�سع بني الزعماء العرب، �سواء 
يف ا�ستانبول او يف الوليات العربية؛ كونه مناف�سًا 
ل�سيا�سة الإحتادي���ني، واتخذ �سعار "القطار العربية 

للعرب" واأيد الالمركزية يف الدولة العثمانية.
والأه���م من ذلك ان���ه كان لتاأثر طالب مدر�سة احلقوق 
يف بغ���داد باأفكار احل���زب احلر املعت���دل اأهمية تكمن 
يف اأن���ه كان م�ستق���اًل يف وحدت���ه وكيان���ه ع���ن حزب 
ا�ستانب���ول، وترتك���ز مب���ادوؤه على ان�س���اف العرب، 
واإ�سرتجاع حقوقه���م، واملطالبة مبا يعود على البالد 
العربي���ة باخلري، ويق���ارع الحتادي���ني، وي�سع حدًا 
ملظاملهم، وفق �سياغة معتمدة، وان كل ذلك كان ميثل 
اأه���داف الوطني���ني "الط���الب"، يف ذل���ك الوقت، وقد 
عّدت ال�سلط���ات هذا المر ن�ساطًا �سري���ًا �سيا�سيًا بني 

الطالب.
ان م���ا �سبق عر�سه كان �سببًا مهمًا لدفع الوايل جمال 
با�سا، اىل التخطيط لغلق مدر�سة احلقوق بعد توليه 
ولي���ة بغداد يف 26 اآب 1911، وكانت حجته يف ذلك 
�سع���ف م�ستوى التدري�س فيه���ا، غري انه يف احلقيقة 
مل يك���ن يرغب يف "اأن يك���ون للعراق مكتب يتعلم فيه 
العراقي���ون الطرق القانوني���ة"، التي كانت من �ساأنها 
اأن تنب���ه اأذهانهم اىل املطالب���ة بحقوقهم القومية يف 

امل�ستقبل، وهذا بالفعل ما كان يتوقعه جمال با�سا.
اأثار قرار جمال با�سا رد فعل كبري بني املثقفني واعيان 
بغ���داد وامل���دن الأخ���رى، ل �سيم���ا بني طلب���ة مدر�سة 
احلق���وق انف�سهم الذين مار�سوا ن�ساط���ًا وا�سعًا مهمًا 
يف جميع اأبعاده، �سواًء من حيث ا�ساليب العمل التي 
مار�سوه���ا، او من حيث الهداف التي اثاروها، ويف 
الواقع فاإنه حدث يف املدر�سة ا�سبه مايكون باإ�سراب 
طالبي، اإذ ا�سبح الطالب "يف هياج �سديد، واإ�ستمرت 
حالة الفو�سى وعدم اللتزام"، هذا ماورد على ل�سان 

حممود �سبحي الدفرتي يف جريدة الهايل.
وقب���ل كل �س���يء اتخذ ط���الب املدر�سة ق���رارًا يق�سي 
بتاألي���ف وف���د طالب���ي يقاب���ل ال���وايل جم���ال با�س���ا، 
يتاأل���ف من ثمانية طالب، اثنني م���ن كل �سف و�سعبة 
الحتياط، لك���ن الوايل رف����س ا�ستقبالهم، وعلى اثر 
ذل���ك قرر ط���الب احلقوق عق���د اجتم���اع يف دار لطف 
راقم، وه���و من طالب املدر�سة، حي���ث "امتالأت الدار 
بالط���الب وعلت فيها ال�سو�ساء واخلطب ال�ساخبة" 
كما يقول حممود �سبحي الدفرتي وهو �ساهد عيان، 
ثم ق���رر املجتمعون تخوي���ل جلنة الثماني���ة من اجل 

اإتخاذ ما يلزم للتعامل مع موقف الوايل.
عق���دت اللجنة اإجتماعها ب�س���ورة �سرية، وهذه املرة 
يف بي���ت الطالب حممود �سبح���ي الدفرتي، وعلى ما 
يبدو ان ال�سرطة كان���ت تراقب ن�ساط طالب احلقوق 
تنظي���م  تاألي���ف  اللجن���ة  ق���ررت  لذل���ك  وحتركاته���م، 
خا����س با�سم "جمعية حق���وق بغ���داد"، والعمل على 
ا�سف���اء �سفة قانونية عليها، لذل���ك و�سعت لها نظامًا 
اوليًا، واأّجروا بوا�سطة "خمت���ار حملة" دارًا لتكون 
مق���رًا له���ا، وقرروا تق���دمي طلب خا�س لل���وايل با�سم 
اع�سائه���ا، وبو�سفه���م الهيئ���ة املوؤ�س�س���ة للجمعي���ة، 
وج���اء يف الطلب م���ا ياأتي، عل���ى حد رواي���ة الطالب 

حممود �سبحي الدفرتي:
ب�ا�سم  تاأ�سي�س جمعية  اأدناه، قررنا  "نحن املوقعون 
جمعي���ة احلق���وق يف بغ���داد، غايته���ا تاأكي���د حق���وق 
الدرا�س���ة، واملحافظ���ة على كيان املدر�س���ة، وحقوقها 
العلمي���ة والإدارية، نقدم اىل دولتك���م يف طيه منهاج 
اجلمعية املذيل بختمها القان���وين، وقد اتخذنا الدار 
الواقع���ة يف حمل���ة احليدرخانة واملرقم���ة برقم كذا، 
مركزًا جلمعيتنا، نرجو التف�سل باإجراء ما يلزم ملنح 

الجازة الالزمة يف هذا ال�ساأن".
حم���ل الطل���ب اثنان م���ن اأع�س���اء جلن���ة الثمانية اىل 
ال���وايل جم���ال با�س���ا، وق���د ابلغ الوف���د باأن���ه �سوف 
يبا�سر باأعمال اجلمعي���ة خالل )48( �ساعة من تقدمي 
الطل���ب، وق���د ا�ستقبلهم���ا ه���ذه امل���رة ال���وايل وذي���ل 
الطل���ب مبوافقته، واأوعز الطل���ب اىل مدير ال�سرطة، 
واىل مدي���ر املعارف ح�سب النظ���ام، وعلى حد تعبري 
الدفرتي، ان هذا المر اأحدث "رجة عنيفة يف البالد"، 
وبعده���ا نه����س و�سل���م الطل���ب اىل الطالب���ني، واخذ 
يقول ح�سب رواية الطالب حممود �سبحي الدفرتي: 
"اهنئكم على اقدامكم هذا، وادعو جلمعيتكم باخلري 
والتوفي���ق، واين م�ستع���د لقبول رئا�سته���ا الفخرية، 
وراجعوين كلما لقيتم �سعوبات وعراقيل يف تنفيذ 

امل�سروع".
اأثم���رت ه���ذه ال�سغ���وط واجله���ود وحقق���ت جناحًا 
م�سه���ودًا، حي���ث تراجع ال���وايل جمال با�س���ا بعد اأن 
تلق���ى توجيه���ات وا�سح���ة ب�س���دد الغ���اء ق���رار غلق 
املدر�س���ة م���ن ا�ستانبول، وق���د طلب ال�س���در العظم 
من���ه اأن يخ���ر "احلزب احل���ر املعت���دل" يف الب�سرة 
ل �سيم���ا باأن يتخل���ى عن فكرة غل���ق مدر�سة احلقوق 
ببغ���داد، ويروي لن���ا الب "ان�ستا�س م���اري الكرملي 
على �سفحات "لغة الع���رب" ق�سة تراجع جمال با�سا 

على النحو التي:
"كان يف نية ح�سرة والينا جمال بك اأن يلغي مكتب 
احلقوق يف بغ���داد بو�سائط تهون هذه ال�سربة على 
اه���ل املدين���ة، لك���ن مل���ا راأى يف الع���رب م���ن املدافعة 
الت���ي ل تنك���ر، وان ه���ذا الإلغ���اء �سوف يخل���ق �سوء 
عقبى، َعدل ع���ن فكرته الوىل، واليوم يجري املكتب 

على ماألوفة عادته".
اأم���ا ردود الفعل على هذا المر فقد كانت كثرية، منها 
ماقام به ال�سيد طالب النقيب نائب الب�سرة مبراجعة 
اجلهات املخت�سة، اإذ اأر�سل اىل طلبة مدر�سة احلقوق 

برقية جاء فيها:
تق���رر  احلق���وق  مدر�س���ة  مت����س  الت���ي  الي���دي  "اأن 

اإ�ستئ�سالها من جذورها".
اأما موقف ال�سحاف���ة، فقد كان �سيء ُيفتخر به، حيث 

ذكرت جريدة "�سدى بابل" ما ن�سه: 

اإلغ���اء مكت���ب  املع���ارف  ني���ة نظ���ارة  اأن يّف  "بلغن���ا 
احلق���وق يف بغ���داد يف اأول الع���ام اجلدي���دة، وق���د 
�ساءن���ا هذا اخلر ج���دًا، و�ساء كل وطن���ي ل يهمه ال 
تقدم وطنه باملعارف والفنون والداب على ما توؤمله 
المة افتتاح مثله يف كل ولية لإنت�سار التقدم، فاإلغاء 
هذا املكتب الذي اخذت تنبع اثماره، بل دنا اجتنائها 

مما يوهم ثقتها بالتقدم والنجاح".
ي���ك م���ن ام���ر او داع، فلي����س يف ذلك من  " ومهم���ا 

ا�سابة او ترجيح، بل هو راأي غري م�سيب".
جت�سدت ابع���اد حركة احتجاج طلبة مدر�سة احلقوق 
ل فق���ط م���ن خ���الل تراج���ع ال�سلط���ة بخ�سو�س غلق 
مدر�ستهم، بل من خالل ال�سيا�سة اجلديدة التي تبناها 
ال���وايل جمال با�سا يف تعامله معهم، فاإنه عر�س على 
موؤ�س�سي )جمعية حقوق بغداد( كما ا�سلفنا اأن يكون 
هو الرئي�س الفخري جلمعيتهم، وانه اأبدى رغبة يف 
زيارة املدر�س���ة �سخ�سيًا، و�سجل لنا حممود �سبحي 

الدفرتي بهذا ال�سدد ما ياأتي: 
اأن ي�سلح مابينه وبني الطالب، فطفق  "اأراد الوايل 
يج����س نب�س التالمي���ذ ملعرفة م���ا اإذا كان���ت املدر�سة 
ترح���ب باإ�ستقبال���ه ا�ستقب���اًل ودي���ًا عند زيارت���ه لها، 
ولكنن���ا مت�سكنا ب�س���دة يف اأن تكون الزي���ارة ر�سمية 
يق���وم به���ا ال���وايل مت���ى �س���اء ب���دون اأن يتلق���ى م���ن 
الط���الب، او من ممثليهم اي خطبة ترحيبية، وانتهى 

المر عند هذا احلد".
مرموق���ة  موؤ�س�س���ة  اىل  احلق���وق  مدر�س���ة  حتول���ت 
وموؤث���رة يف بدايات القرن الع�سري���ن، بعد اأن اأثارت 
مهنة املحام���اة يف بداية ظهورها يف العراق قبل ذلك 
التاري���خ باأقل من ن�سف قرن اإ�ستي���اء النا�س، و�سكّل 
هذا المر حت���وًل مهمًا يف اإطار ال�س���راع بني القدمي 
واحلدي���ث ل�سالح الخري منهم���ا، ومل تتوقف عملية 
التح���ول املهمة هذه اإل ب�سبب ن�سوب احلرب العاملية 
الوىل 1914، اإذ اأغلق���ت مدر�س���ة احلق���وق اأبوابه���ا 
على اثر ذلك، بعد اأن بلغ عدد املتخرجني فيها اىل ذلك 
احلني حوايل )150( طالبًا، ومنهم )حممود �سبحي 
الدف���رتي، وح�سن ر�سا، وعبد الوه���اب �ساكر، وعبد 
العزيز اخلي���اط، وحممد ح�سني الب���زركان، وحمدي 
�سدر الدين، وقا�سم ثروت، وناجي الزهاوي، وكمال 
ال�سام���ي، وحممود ج���الل، وعبد الل���ه �سائب، وعبد 
ال���رزاق الرو�سي���دي، وعب���د املجيد ال جمي���ل، وعبد 
احلمي���د ال�سيخ عل���ي، وحممد ح�سن كب���ة، وعبد الله 
ال�س���اوي، وروؤوف اجلادرج���ي، ون���وري القا�س���ي، 
وحممد زكي، وعطا اخلطيب، وغريهم( ممن تلقدوا 
وظائ���ف مهم���ة يف مرحل���ة تاأ�سي�س الدول���ة العراقية 

فيما بعد.
اأم���ّا الطالب الذين كان���وا يف ال�سف���وف الخرية من 
مدر�س���ة احلقوق، واأكمل���وا الدار�سة فيم���ا بعد نذكر 
منهم، )اإبراهيم كمال، وحممد علي حممود، واإبراهيم 
زه���دي، واأحمد �سامي، ح�سن �سام���ي تاتار، وعبا�س 
العزاوي، ويو�سف لوقا، واإبراهيم الواعظ، وحممد 
�سدق���ي، وتوفيق النائ���ب، وداود ال�سعدي، وحوكي 
عن���ر، وخلو�س���ي النا�س���ري، وم�سطف���ى اخللي���ل، 
واحمد ط���ه، وجمدي النائ���ب، وعبد اجلب���ار جميل، 
وكام���ل �سعي���د، واحمد ني���ازي، و�سوك���ت ال�سعدي، 
ومك���ي الورفل���ي، وعب���د اجلب���ار التك���ريل، و�سليم 
مع���روف، واحم���د الراوي، وعب���د ال���رزاق القا�سي، 
وم�سطف���ى العمري، وحممود خريي النائب، وخليل 
م���ردان، وعبد القادر جمي���ل، وتوفيق فكرت، وفهمي 
ن�س���رت، وح�س���ني جاه���د، وعب���د الوه���اب اأفن���دي، 
وغريهم( ممن حتول جله���م اىل ا�سماء معروفة على 

ال�سعد ال�سيا�سية والإدارية والفكرية فيما بعد.
عن: رسالة )كلية الحقوق العراقية )1928-
1958م( دراسة تاريخية(

إن اقبال الطلبة عىل 
االلتحاق مبدرسة الحقوق 
التي ُعّدت يف تلك املدة 

منربًا للعلم والثقافة، وأداة 
مهمة لنرش الوعي الوطني، 
كان له دور مهم يف صياغة 

الوعي الثقايف والقانوين 
واالجتامعي والسيايس 
يف املجتمع العراقي، 

ذلك الدور الذي رسعان 
ما أدركه االتراك عندما 

شعروا بالخطر خوفًا من 
املطالبة بحقوق العرق، 

وقطع الصلة بني استانبول 
والعراق.

تغريد عباس السعدي

كيف كان العراقيون يواجهون االمراض؟عندما حاول جمال باشا )السفاح( اغالق مدرسة الحقوق

الطب الشعبي في أوائل القرن الماضيذكريات الدفتري تكشف الحقيقة

مل يقت�س���ر الطب ال�سعب���ي على الت���داوي بالع�ساب 
ملعاجلة المرا�س وامنا ا�ستعملت فيه ادوية متنوعة 
خمتلف���ة ) معدنية وحيوانية ونباتي���ة( والنباتات ل 
تقت�سر على الع�ساب بل ا�ستملت على خمتلف انواع 
النب���ات الطبيعي ، ف�ساًل عن ) ج���ذره و�ساقه وورقه 
واغ�سان���ه وثم���ره وبذرت���ه وق�سرت���ه  وع�سارت���ه (. 

ويدخل فيه الدعاء والطال�سم وال�سحر واخلرافة.
وظه���ر يف بغ���داد اطب���اء ميار�س���ون الط���ب الق���دمي. 
يعاجل���ون خمتل���ف المرا����س وبع�سه���م يفع���ل ذلك 
كان  فق���د  ال�سعبي���ة.  املناط���ق  يف  �سيم���ا  ل  جمان���ًا 
والكحال���ون  والّعراف���ون  والعط���ارون  احلالق���ون 
واحلجامون ورجال الدين وال�سادة وامل�سايخ وكبار 
ال�سن والقابالت وال�سحرة والدجالون وامل�سعوذون 

هم طبقة الطباء واجلراحني. 
ب���رز يف اململكة العراقية عام���ة ويف بغداد على وجه 
التحديد عدد كبري من احلالقني   الذين مار�سوا مهنة 
الط���ب ال�سعبي وكانوا يقومون بختان الولد. وقلع 
ال�سنان ومعاجلة اجلروح وت�سميدها وازالة بع�س 
النت���وءات مث���ل ال�سام���ات بكيها بالتي���زاب وبع�سهم 
يقوم  باحلجامة  ومعاجلة امل�سابني بالقرع وتفجري 
الدمام���ل وتربي���ة دود العل���ق م���ع قليل م���ن املاء  يف 
)كيزان الفخار( وت�ستعمل لغر�س امت�سا�س الورام 
املتقيح���ة وذلك بعد و�س���ع الدودة  ف���وق " الدمبلة " 
فتق���وم بامت�سا����س الدم وت�سقط بع���د امتالء جوفها 
وبع�سه���م يعي���د ا�ستعمالها م���رة ثانية بع���د ع�سرها 

ع�سرًا خفيفًا.
وكان للعطاري���ن اثر كبري يف معاجلة المرا�س بفعل 
املمار�س���ة الطويل���ة والتعام���ل ) بامل���واد العطاري���ة ( 
ال�سائدة اآن���ذاك اإذ اكت�سبوا خ���رة يف و�سف وجمع 
م���واد الدوي���ة ال�سعبي���ة وجمعه���ا ملعاجل���ة بع����س 
المرا����س. ومار�س العراف���ون ] العرافة[ مهنة الطب 
ال�سعبي با�ستعم���ال الكي بو�ساطة ق�سيب �سغري من 
احلدي���د او م�سم���ار او منج���ل بع���د ان يحم���ى بالنار 
يك���وى ب���ه املري�س ال���ذي ي�سك���و م���ن اآلم الظهر او 
بو�ساط���ة قطعة م���ن القما�س )عطاب���ة( ي�سعل را�سها 
ويطف���اأ وي�ستعم���ل عن���د اجل���روح والدمام���ل وعرق 

الن�سا و�سداع الراأ�س.
وق���ام رجال الدين وال�س���ادة وال�سيوخ بعمل الطباء 
او  الكرمي���ة  القراآني���ة  والآي���ات  الأدعي���ة.  بق���راءة 
بو�ساط���ة ) التن�سري على املري����س بالبخور او بقدح 
املاء ( بع���د قراءة الأدعي���ة عليه واعطائ���ه للمري�س. 
وقد اأورد خريي العمري مثاًل معرًا عن اميان بع�س 
النا����س بجدوى ه���ذه املعاجلات وق���درة رجال الدين 
عل���ى ال�سفاء من المرا�س ، اإذ يذكر ان وزير ال�سحة 
حمم���د مه���دي بح���ر العل���وم يف احلكوم���ة العراقي���ة 
املوؤقت���ة ع���ام 1920 ن�س���ح اقارب���ه الذي���ن ق�س���دوه 
طالبني من���ه التو�سط لدى احد الطب���اء الريطانيني 
ليعال���ج مري�سه���م ، ب���ان يراجع " املال ج���واد " الذي 

يعالج المرا�س بالأدعية  . 
ويع���د ) فت���اح الف���ال (.  اكرث ه���وؤلء املتطببني الذين 

عرفوا مبمار�ستهم " للدجل وال�سعوذة " يف املجتمع 
البغ���دادي ، ين���ادي ب�سوت جه���وري يف ال�سوارع " 
فت���اح ف���ال – عداد       جنم " ويق���وم بكتابة التعاويذ 
واحلجاب���ات ورد املظ���امل وابطال ال�سح���ر واحل�سد 
وف����س املنازع���ات وف���ك ال���زوج املرب���وط ورج���وع 
الغائ���ب واملحبة وغريها ، بخط���وط غري وا�سحة او 
بكلمات       غري مفهومة ويفر�س اجور نقدية وعينية 
ل �سيم���ا الدجاج وال�ساب���ون وال�سك���ر وال�ساي لكي 
يعزم عليها اجلن ] ح�سب ادعائِه [ بعد ان يعرف ا�سم 
من يريد الفال وا�سم امه ، على الرغم من          ان هذه 
الو�سائ���ل مل ينزل الل���ه بها من �سلط���ان وهي لغر�س 
ابت���زاز الموال بط���رق �سهل���ة و�سريع���ة لكنها كانت 
مهن مقبولة اجتماعيًا لدى الفئات الب�سيطة ال�ساذجة 
التي توؤمن مبا يقول���ه هوؤلء امل�سعوذون ل �سيما يف 

املناطق ال�سعبية من بغداد  .

وي�سري املال عبود الكرخي. وهو �ساهد عيان معا�سر 
لتلك احلقائق – اىل ا�سم���اء جمهرة كبرية من اأولئك 

الأطباء واحلكماء ب�سعره ال�سعبي قائاًل : 
 وحممد ابو الفينة طبيب الق�وم

و�سلمان بن باقر واحمد وعا�س�ور
واملرزه علي وحاج فرج فاه�م

وابو ن�سعه علي و�سيد ابو القا�س�م
وابن �سيد ربيع احللي و افراي�م

واجلدة احلكيمة رمية بنت �سرور  .
واث���رت الع���ادات والتقالي���د يف الع���الج ال�سعب���ي ، 
فق���د و�سع بع����س البغدادي���ني املعلقات عل���ى ابواب 
بيوته���م كرا�س الغ���زال واباريق اخل���زف ذات اللون 
الخ�سر لطرد الرواح ال�سريرة. وبهذا ال�سدد ي�سري 
بع����س املوؤرخني اىل اعتق���اد ال�سذج م���ن البغداديني 
والبغدادي���ات مبعج���زات طوب ابو خزام���ة ، اذ انهم 

ي�سعل���ون ال�سم���وع حول���ه ويترك���ون ب���ه. وتق���وم 
القابل���ة )اجل���دة( بحم���ل املول���ود اجلدي���د يف يومه 
ال�ساب���ع وتدخل���ه يف فوهت���ه ث���الث مرات ث���م تذهب 
ب���ه اىل امل�سبغة حيث يق���وم ال�سب���اغ بو�سع بع�س 
النق���ط على قطع���ة خا�س���ة بالطفل ثم تذه���ب به اىل 
حم���ل ال�سجناء ثم اىل املدبغة واىل الثكنة الع�سكرية 
لخراجه من حتت ال�سالح ثم اىل اجلوبة ) مكان بيع 
املا�سي���ة ( وتعود ب���ه بعد ذلك وهي فرح���ة م�سرورة. 
وق���د ذكر الكرخ���ي بع�س معتقدات العام���ة من �سكان 
بغداد وم���ا فيها من خراف���ات وا�ساط���ري فعلى �سبيل 

املثال قيام الم بحمل �سعفة طويل�ة بع�د ان
 ت�سرم النار بها بهدف معاجلة طفلها امل�ساب باحلمى 
وت�س���ري بها نح���و النهر. ف���اذا انطف���اأت يف منت�سف 

الطريق كانت نذير �سوؤم مبوت الطفل قائاًل :
الرجعي�ة اذ مكموعه�ا ت�ورط 

ب�سخونة وحرارة مهلكة وانح�ط 
ت�سعل �سعفة من مهجوهها لل�س�ط 

جبارة طويلة اأط�ول ال�سعف�ات.
وميك���ن الق���ول ان الع���ادات والتقالي���د ق���د اأثرت يف 
حتدي���د تخ�س�س الطباء بالمرا����س الن�سائية لعدم 
وجود العدد الكايف من العن�سر الن�سوي املتخ�س�س 
يف ه���ذا املجال فقد كان امل���وت مبر�س  حمى النفا�س 
ام���رًا طبيعي���ًا جله���ل الأمه���ات احلوام���ل والقابالت 
وانع���دام النظافة وعدم وج���ود اللقاحات ال�سرورية 
للطفل الذي يرتك للقدر وعناية الله ، وحاول الطباء 
ال�سعبي���ون معاجل���ة امرا�س امل���راأة املختلفة ل �سيما 
احل�سا�سي���ة والآلم الداخلي���ة الت���ي ت�سم���ى مر����س 
احلرارة )بالع�سبة واجلوبجيني(. بعد قليها باملاء ثم 
�سربها ب�سرط ان يحافظ على الهدوء وان ل يقوم اأي 
اح���د بازعاج املري�س خ�سية ان تنقلب الية ويح�سل 

�سرر الدواء بدًل من نفعه ح�سب اعتقادهم.
وعال���ج الطب ال�سعبي خمتل���ف المرا�س التي عانى 
منها املجتم���ع البغدادي على �سبي���ل املثال ل احل�سر 
الروماتي���زم واآلم املفا�س���ل وت�سنج���ات الع�س���اب 
وال�سع���ف اجلن�سي والكزمي���ا والبوا�سري وت�ساقط 
ال�سع���ر وامرا�س املعدة. وا�ستعمل���وا �سعف النخيل 
ك�س���ور  جتب���ري  يف  واللفائ���ف  اخل�س���ب   وال���واح 
الرج���ل والي���ادي ، وقد ب���رع يف هذا املج���ال خليل 
احلوي�س���اوي وابناوؤه ا�ستعمل���وا زيت �سمك اجلري 
وبطن �سمك ال�سبوط ودهن الكو�سج وزيت الزيتون 

ملعاجلة ك�سور العظام مبختلف انواعها.
وو�سع الطباء ال�سعبيون الو�سفات الطبية القدمية 
لكث���ري م���ن المرا����س ، فتناقله���ا النا����س بالوراث���ة 
او ع���ن طري���ق التج���ارب لمرا����س احلم���ى وال�سلل 
والعيون وال�سن���ان والقلب والراأ�س والكلى واجللد 
والطاعون واملالريا ، وقد ا�سار الكرخي اىل ق�سم من 

هذه المرا�س قائاًل :
املالريا باردة ي�سمونها يف احلال

ذبّوا عاملري�س جالل مال زم�ال
واذا وجعته الكلية �سوية م�سلوكة
واذا جارت عليه يحموله طابوكة

اذا جارت على امل�راأة او الرجال
واكله �سوربة من مت�ن املخم�ور

طماط�ة وفلف�ل احم�ر ريوك�ه
احلكيم يكول خا�سرته عليه اجتور 

عن: كتاب )الحياة االجتماعية في مدينة بغداد 
)1958– 1939

عاىن املجتمع العراقي بصورة عامة من امراض مختـلفة حاول معالجتها بشتى الطرائق املعروفة ، ومبختلف الوسائل 
املتاحة ، كان من اهمها الطب الشعبي ، الذي مثل املحاوالت االوىل يف عالح األمراض ، وكان دلياًل عىل عالقة 
االنسان بالطبيعة ، ومدى تأثره بعقائده وعاداته وتقاليده التي امتدت اليها الخرافات واألوهام يف بعض االحيان.

د. عباس فرحان الموسوي
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الأوىل: م���ا ذك���ره الأب ان�ستا����س م���اري الكرمل���ي، 
�سديق���ه القدمي يف جملته " لغ���ة العرب " من اأنه ولد 

�سنة1904م/ 1322ه .
الثانية : ما ذك���ره م�سطفى جواد نف�سه �سنة 1934م 
يف رده على املرحوم ال�سيخ حممد �سعيد الراوي ) ت 
1936م ( ، فقدذكر الراوي يف ردوده املو�سومة ) نقد 
يف التاريخ ( ان م�سطفى جواد ل يعرف خطط بغداد 
لأنه لي�س منه���ا ، فرد عليه جواديف " جريدة الطريق 
" البغدادي���ة يوم 9 متوز 1934م مدافعًا عن نف�سه 
فق���ال ان ورق���ة جن�سيت���ه العثمانية توؤك���د ولدته يف 
بغداد �سنة 1904م اأي �سنة 1322ه الرومية الرتكية 
وبقين���ا يف بغداد �سبع �سن���وات ثم �سافرنا مع والدنا 

اىل دلتاوه .....
واملع���روف ان وال���د م�سطف���ى ج���واد وه���و ] ج���واد 
ب���ن م�سطفى ب���ن ابراهي���م [ واأ�سله من ق���ره تبه يف 
كرك���وك ، كان ي�سك���ن يف حملة الق�س���ل ببغداد ، وانه 
كان خياطًا ماهرًا يف �سوق اخلياطني ببغداد ، بل انه 
ناعه  كان من اأ�سهر خياط���ي اجلبب فيها ، واأ�سبح �سُ
– العاملون معه – من كبار اخلياطني ، ويفتخرون 
بانه���م تالم���ذة الأ�سط���ة ج���واد ، وك���ف ب�س���ر والده 
ال���ذي ناهز عم���ره على ال�سبع���ني ، فانقطع عن العمل 
و�س���ار يعول على حا�س���الت ب�ساتينه يف اخلال�س ، 
واحلا�سالت كانت التمر وهو اأرخ�س املحا�سيل كما 
ل يخف���ى .  ويذكر املرح���وم فوؤاد عبا����س ان ب�ساتني 
الأ�سط���ة ج���واد كانت اأك���رث من ع�س���رة ب�ساتني ، وقد 
اأ�سرتاها ا�ستجابة لن�سيح���ة �سديقه املرحوم عبا�س 
حبابة – والد املرح���وم فوؤاد عبا�س – واأبتنى له يف 
و�سطه���ا دارًا له )اأجوب���ة للمرحوم ف���وؤاد عبا�س كان 
ق���د اجاب به���ا �سن���ة 1975م يف مكتب���ة الأ�ستاذ علي 

اخلاقاين( .
وق���د ُذك���ر ان الب�سات���ني مل تع���د مهمة ل���دى م�سطفى 
جواد عن���د انتقاله اىل بغ���داد ، وا�ستقراره فيها فيما 
بع���د ، ومل ي�ستف���د منها ال بع���د اأربعني ع���ام ، عندما 
ا�ستملكته���ا الدول���ة واقام���ت عل���ى بع�سه���ا �س���راي 
اخلال����س ، ويق���ول املرح���وم جعف���ر اخلليل���ي ان ما 

و�س���ل م�سطفى جواد من بي���ع الب�ساتني اأربعة الأف 
دينار،اأ�سافها اىل ما متلك���ه زوجته واأ�سرتى باملبلغ 

كله دارًا يف املن�سور ببغداد.
اأنتق���ل م�سطف���ى ج���واد مع اأبي���ه اىل اخلال����س �سنة 
1911م ودخ���ل كتاتي���ب امللة �سفية ، عل���ى الرغم من 
اأن���ه دخ���ل املدر�سة البتدائي���ة ببغداد قبي���ل انتقاله ، 
ال ان���ه �سرعان ما تدارك اأهله الأم���ر واأدخل املدر�سة 

البتدائية يف اخلال�س .
ويف اخلال����س توف���ى والده ، ليبق���ى يف رعاية اأخيه 
الكب���ري املدعو كاظم واملقي���م يف دار اأبيه ، وتعلم يف 
هذه الي���ام الكثري من عادات املزارع���ني و�سمائلهم ، 

ويب���دو ان الت�ساقه باخلال����س وب�ساتينها كان كبريًا 
، وم���ن ذكريات���ه الطريف���ة يف دلت���اوه الت���ي ذكره���ا 
لأ�سدقائ���ه ، اأن���ه تعل���م فيها �سي���د الطي���ور ، وابتكر 
نوع���ًا من امل�سائد التي ل تخطئ ، كما برع يف ت�سلق 
النخي���ل والن���زول منها على راأ�س���ه كالثعبان ، وتعلم 
يف اخلال�س التميز بني اأن���واع التمور وموا�سفاتها 
، حت���ى اأن���ه نظ���م ق�سي���دة �سماه���ا " درر النحور يف 
اأو�س���اف التمور " ، واأبتك���ر الة مكونة من مروحتني 
هوائيت���ني من �سفائ���ح التنك ن�سبه���ا يف اأعلى نخلة 
كانت مو�س���ع رعاية اأ�سرته جل���ودة مترها وندرته ، 
وتكفي الن�سمة اخلفيف���ة لتحريك املروحتني ، وبذلك 

تفر الطيور ول تقرتب من التمر.
لق���د بقيت ذكري���ات اخلال�س حية يف ذه���ن م�سطفى 
ج���واد ، وعلى الرغم م���ن ق�سوة احلي���اة التي عا�سها 
يف ه���ذه البلدة ، ال اأنها كان���ت مو�سع حبه وتقديره 
، حت���ى اأنه ف�سل ان يلقب بالديلتاوي يف الع�سرينات 
القرن املا�سي عندما ولج عامل البحث والكتابة ، وكان 
يحمل هذا اللقب حتى �سفره اىل باري�س للدرا�سة  . 

وق���د ذكر – رحم���ه الله – اأنه ع���اد اىل بغداد وهو مل 
يزل يف مدر�سة دلتاوه ، ب�سبب خالف بني اأخيه كاظم 
ووالدت���ه حول تركة والده ، فقد نقله اأخيه اىل بغداد 
واأدخل���ه املدر�سة اجلعفرية ثم اأنتقل اىل مدر�سة باب 
ال�سي���خ البتدائي���ة )  ذك���ر جعف���ر اخلليل���ي انه عمل 
يف دلت���اوه راعي���ا لغنام تعود ل�سه���ره ، ال ان اأبناء 
عمومت���ه يف بغداد �سمعوا باأمره ، وبعثوا مبن ياأتي 
به اىل بغداد ، وقد ذكر املرحوم ما ي�سبه هذه الرواية 
) اجوب���ة ف���وؤاد عبا����س ( ،ورمب���ا كان م�س���در رواية 

اخلليلي هو فوؤاد عبا�س نف�سه (.
ث���م ت���رك الدرا�سة مرة اأخ���رى والتح���ق بوالدته بعد 
ح�سوله���ا على حكم بالو�سية على اأبنها " م�سطفى " 

واأكمل درا�ست���ه البتدائية يف اخلال�س �سنة 1920م 
، وعندم���ا اندلعت الث���ورة العراقية �سنة 1920م كان 
يف اخلال�س ، فكتب م�ساهداته وذكرياته عن حوادث 
الث���ورة با�سل���وب اأدب���ي ، وه���ذا م���ا نقدم���ه يف هذه 
الوراق ، ويف ال�سن���ة التالي���ة 1921م عاد اىل بغداد 
ليدخ���ل دار املعلمني البتدائية وتب���داأ �سهرته الدبية 

بالظهور .
وق���د كت���ب الدكتور م�سطف���ى جواد �سيئ���ا عن حياته 
يف اخلال����س يف �س���رية خمت�س���رة ل���ه فق���ال : " وقد 
اأ�س���اب العمى وال���دي ب�سبب من ال�سب���اب التي اىل 
ه���ذه العاه���ة ، فح�سن له بع����س اأ�سدقائ���ه ان يقتني 
اأم���الكًا يف ناحية دلتاوه املعروف���ة اليوم باخلال�س ، 
ويتعي�س بها ... ونقلني والدي معه اىل دلتاوه ، وملا 
بلغ���ت الدر�س يف الكتاتيب ، وكانت خمتلطة الأطفال 
يجتمع فيه���ا البناء والبن���ات ، فا�سلمني والدي اىل 
كتاب معلمة للقران الكرمي تعرف بامللة �سفية يجتمع 
فيه���ا البن���اء والبن���ات ، ب���داأت الق���ن الق���ران العزيز 
بع���د درا�ستي ح���روف الهجاء على ال�سل���وب القدمي 
املع���روف ، ث���م نقلن���ي وال���دي اىل مدر�س���ة دلت���اوه 
البتدائي���ة وكان���ت ت�سم���ى اأيامئ���ذ با�س���م " املكتب " 
واتذك���ر من معلميها �س���ري اأفندي ، وكان كما يظهر 
من اأحواله عاري���ا من العلم ، وعبد املجيد العظمي ، 
وعليه تدربت على خط الرقعة الذي هو خطي املعتاد ، 
وجزت ال�سف الثاين البتدائي بح�سب نظام التعليم 
العثم���اين وانتقل���ت اىل ال�س���ف الثال���ث البتدائي ، 
و�ستاء تلك ال�سنة دخل اجلي�س النكليزي دلتاوه اأي 
�سن���ة 1917م متعقبًا اجلي����س العثماين املنهزم نحو 
ال�سمال ، وقد مر اجلي����س املذكور باملدر�سة لوقوعها 
عل���ى الطريق العام من املدينة ب���ل الناحية وكان ذلك 

اليوم اأخر اأيام درا�ستي يف الع�سر العثماين.

عاش مصطفى جواد 
فرتة من حياته األوىل يف 

مدينة الخالص " دلتاوه 
" وعىل وجه التحديد 

قبل ان يتجاوز العرشين 
من عمره ، فعىل الرغم 

من وجود اختالف يف 
تعيني سنة والدته ، اال 

اننا نرجح سنة 1904م 
فباالضافة اىل االسباب 

التي ذكرها الدكتور البكاء  
، واملالحظ ان تعيني 

سنوات أخرى لوالته ، 
متت يف أوقات متأخرة 
نسبيًا ، وتوجد وثيقتان 

قدميتان تؤيدان ما ذهبنا 
اليه من ان والدته كانت 

يف سنة 1904م.

رفعة عبد الرزاق محمد

كان ه���ذا اللقاء يف �سه���ر رم�سان اأواخ���ر اآذار 1959 يف 
ي���وم ممط���ر ويب���دو ان الزعي���م انتب���ه اأخ���ريًا اإىل موعد 
الفط���ار، حيث اأمر بالرج���وع اإىل وزارة الدفاع لالفطار، 
وم���ن ثم متابعة اجلولة امليدانية كان معنا امني العا�سمة 
ومهند�س���و المان���ة والوقاف، وقد انده�س���ت عندما اأمر 
الزعي���م ببقائي معه دون الخرين ملتابع���ة جولته الليلية 
املعت���ادة يف بغ���داد، وا�سار يل باجللو����س اإىل جانبه يف 
ال�سيارة، ا�ستغرقت اجلولة زهاء ت�سع �ساعات متوا�سلة 

ابتداأت يف ال�ساعة ال�سابعة لتنتهي يف الرابعة فجرا .
واأتذك���ر ان���ه كان �سدي���د الغ�س���ب، عندم���ا راأى من�س���وب 
المط���ار وهي تغط���ي بع�سا من اجل�س���ور حتت الن�ساء 
يف قناة اجلي�س، فاأمر مرافقه بالت�سال باأمني العا�سمة، 
وعن���د خماطبته لأم���ني العا�سمة ا�ستغرب���ت لأنه مل يذكر 
ل���ه ما �سهدناه م���ن واقع حال املكان ، ق���ال له روح اك�سف 
مناط���ق اجل�سور وقدم تقريرك ح���ول الو�سع هذه كانت 
عب���ارات الزعيم، واعتق���د كان يحاول دوم���ا ابقاء القرار 
اإىل �ساح���ب ال���راأي وامل�سوؤولي���ة ، وفعال يب���دو ان امني 
العا�سمة ادرك مبتغى املكاملة واجته ليال اإىل املوقع، ومت 

�سحب املاء ليال وجتفيف املوقع بالكامل .
يف ال�سيارة كان الزعيم يحمل معه راديو تران�سرت �سغريًا 

يتنق���ل مبوؤ�س���ره بني حني واخ���ر اإىل الذاع���ات املختلفة 
لي�ستم���ع اليه���ا، وي�ساألن���ي ع���ن اأم���ور تتعل���ق مب�ساريع 
العمار التي تدخ���ل �سمن اخت�سا�سي الهند�سي، خا�سة 
م���ا يتعلق بان�ساء ج�سور قناة اجلي����س التي ت�ساعد على 
تطوي���ر الت�سال، وباأ�سالي���ب هند�سية جديدة حيث كنت 
امل�سمم لهذه اجل�سور عندما عملت م�ست�سارًا فنيًا ملديرية 
الوقاف العامة، واأنا اأجيب عن ا�ستف�ساراته عر�س علي 
فكرت���ه يف ا�سن���اد من�سب وزاري يل، لكن���ي اعتذرت عن 
قب���ول ذل���ك مقدما ل���ه تريرات���ي ان اأكون وكي���ل وزارة، 
ولي����س وزي���رًا، وذل���ك ليك���ون ال�س���راف عل���ى امل�ساريع 

مب�ستوى عال اكرث من تويل املن�سب الوزاري.
ويف ال�سباح �سدرت ال�سحف املحلية وهي حتمل اخبار 
جولت���ه الليلية تل���ك، مع ال�س���ارة اإىل ان مهند�س���ًا مدنيًا 
معروف���ًا ق���د رافقه فيها، وكن���ت املق�سود بذل���ك، ثم عادت 
ال�سحف يف اليوم التايل لتن�سر خرا مفاده بان املهند�س 

املدين املعروف، الذي �سبق ان ا�سري اليه باأنه رافق عبد 

الكرمي قا�سم يف جولته الليلية قبل يومني، مر�سح لتوىل 
من�س���ب وزير ال�س���كان، حيث كانت الني���ة متجهة يومها 

ل�ستحداث تلك الوزارة .
كان ال�سي���د حممد حديد وزير املالية اآنذاك قد اقرتح على 
عب���د الكرمي قا�سم تر�سيحي لتويل ذل���ك املن�سب، بعد ان 
ع���رف برغبت���ه يف ا�سناد املن�س���ب اإىل �سخ�سي���ة كردية، 
و�سب���ق ان ع���رف بكفاءاتي م���ن خالل زمالت���ي للمهند�س 
رفعة اجلادرجي الذي كان والده كامل اجلادرجي رئي�سا 
للح���زب الوطن���ي الدميقراط���ي، وكان ال�سي���د حديد احد 

ابرز قادة احلزب املذكور اآنذاك.

نصب الحرية
بع����د قي����ام ثورة 14 مت����وز 1958 اختمرت فك����رة ان�ساء 
ن�سب احلري����ة يف �ساحة التحرير، ليج�سد واقع ال�سعب 
العراق����ي قب����ل الث����ورة وبعده����ا، وق����د و�س����ع املهند�����س 
املعم����اري رفع����ة اجلادرج����ي الت�سامي����م املعمارية 
للن�سب، م�ستلهما الفكرة من الالفتات التي يرفعها 
املتظاه����رون. و�سع����ت الت�سامي����م الن�سائية لهذا 
العم����ل ال�سخم، وا�سرفت على تنفيذه، اما املقاول 
فكان املهند�س ح�سيب �سالح وقد �سمم املنحوتات 

الرونزية ونفذها الفنان جواد �سليم .
يعد هذا العمل ال�سخم من اهم العمال يف تاريخ 
النحت العراق����ي والعربي، ث����م تق�سيم اجلدارية 

اإىل ث����الث اق�سام قبل الثورة، يوم الث����ورة، بعد الثورة، 
ي�ستح�س����ر العم����ل اجماد املا�س����ي وح�سارت����ه با�سلوب 
معا�س����ر، وتظه����ر الهمي����ة ال�ستثنائية ملوق����ع الن�سب، 
حيث تت�س����در حديقة المة. ميتد الل����وح املعلق خم�سني 
مرتًا بارتف����اع ثمانية امتار عن م�ستوى الر�س، وتعمل 
دعامت����ان كبريت����ان، ميين����ا وي�س����ارا عل����ى رف����ع اجلدار 

املعلق.
وق�سة ان�ساء الن�سب لتخلو من املفارقات، اذكر منها انه 
يف املراح����ل الخرية من العمل هبت رياح قوية ادت اإىل 
هدم القالب اخل�سبي الذي كانت عملية ربطه قد ا�ستغرقت 
�سهرا كامال واتذكر انه يف ليلة العا�سفة، وعندما كلمني 
املهند�����س ح�سيب �سالح هاتفيا، ذهبت م�سرعا اإىل موقع 
الن�سب ليال، وقد تطلب املوقف م�ساعفة اجلهود لن�ساء 
قالب خ�سب����ي جديد، وتقوية ا�س�س اعم����دة الركائز على 
ط����ول اجل�س����ر املعل����ق، لتاأم����ني حتم����ل القال����ب اخل�سبي 
للق����وى واذكر اي�سا انن����ي مل امن يف الليل����ة التي �سبقت 
نهار ف����ك القالب، خ�سية عدم حتمل الن�سب لثقله الكبري، 
واجلدير بالذكر ان هذا الن�سب قد حظى باهتمام الزعيم 
عبد الك����رمي قا�سم الذي كان حري�سا عل����ى متابعة العمل 

�سخ�سيا ويف فرتات متعاقبة .

نصب الجندي المجهول 1959
اق����رتح املهند�س املعماري رفعة اجلادرج����ي فكرة ان�ساء 
ن�س����ب للجن����دي املجه����ول حي����ث مل يك����ن هن����اك ن�س����ب 
ت����ذكاري يخل����د ت�سحي����ات اجلن����دي العراق����ي. و�سعت 
الت�ساميم الن�سائية لهذا الن�سب وا�سرفت على تنفيذه، 
الذي تاأملت كثريا عندما جرى تهدميه عام 1981 لن�ساء 
ن�س����ب جديد يف موقع اخر �سمم����ه الفنان خالد الرحال، 
ف����اىل جانب �س����كل الن�س����ب الب�سيط كان موق����ع الن�سب 
متمي����زا، حيث كن����ت اأقراأ �سكل الن�س����ب كبوابة مفتوحة 
عل����ى امتداد �س����ارع ال�سعدون وق����د كان املهند�س ح�سيب 
�سال����ح املقاول الرئي�سي وال�سط����ة عبد ح�سن العزاوي، 

مقاول ثانويًا.
كان ن�ساط العمل يف امليدان م�ستمرا طول الليل من دون 
انقطاع حتى الفج����ر احيانا وقد ا�ستعمل عقدان طرفيان 
وان�س����ئ الباقي من املن�ساأ كبالطة لتحمل القوى و�سغط 
الري����ح كما ا�ستخدمت يف تثبي����ت الرخام كالبات خا�سة 

لتحمل ثقل القطعة .
افتت����ح الن�سب خالل احتف����ال اقيم يف موقع����ه بالعلوية 
ح�سره عبد الك����رمي قا�سم القائد الع����ام للقوات امل�سلحة 
العربي����ة  ال����دول  ال����وزراء وال����وزراء، ووف����ود  رئي�����س 
والجنبية التي قدمت اإىل بغداد للم�ساركة يف احتفالت 
14 مت����وز 1959 والقى رئي�س جلنة احتفالت 14 متوز 
علي غالب عزيز كلمة باملنا�سبة ت�سمنت ال�سادة بجهود 
املهند�س����ني، ثم ق����ام عبد الك����رمي قا�سم فاقتب�����س لهبًا من 
ال�سعلة التي جيئ بها من مع�سكر املن�سور، واأوقد �سعلة 

الن�سب التذكاري ايذانًا بافتتاحه .

قصة منارة جامع سوق الغزل
اأتذكر يف عهد الزعيم قا�سم عام 1961 انه كلف د. حممد 
مكية بت�سميم جامع يرتب����ط مبنارة جامع �سوق الغزل، 
ال����ذي تعود عمارت����ه اإىل زمن اخلليف����ة العبا�سي املكتفي 
بالل����ه، وق����د كان مكية م����رتددا يف قب����ول العر�س، بحكم 
�سيق امل����كان املحاط بالدكاكني وقل����ة املبالغ املخ�س�سة، 
وقد كن����ت م�ست�سارا لدائرة الوقاف يف حينها، فحاولت 
اقناع����ه بقب����ول العر�س لنق����اذ املوقع بدل م����ن حتويله 
اإىل دكاك����ني وفع����ال مت اقناعه، وكتب مكي����ة ر�سالة با�سم 
الوق����اف اإىل المان����ة مو�سوعه����ا من����ع المان����ة من بيع 
قط����ع الرا�س����ي املحيطة باملن����اورة، وقد ح����دث بعد ذلك 
احل�س����ول عل����ى موافق����ة مدي����ر الوق����اف بزي����ادة املبلغ 

املخ�س�س للم�سروع.
عن: مذكرات الدكتور احسان شيرزاد

تم اللقاء مع الزعيم يف جامع أيب حنيفة، حيث كنت انتظر مجيئه وعند اللقاء به وضحت له ان التصميم الجديد 
سوف لن يؤثر عىل التكوين العام للجامع، اكد يل من جانبه وجوب مراعاة عدم تأثر املعامل. وبعد انتهاء هذه املهمة 
استدعاين إىل مكتبه يف وزارة الدفاع وطلب مني ان أرافقه للكشف واالطالع عىل سري العمل يف املشاريع التي كانت 

قيد االنشاء ومنها مواقع الجسور الخاصة بقناة الجيش.

د. احسان شيرزاد

أيام مصطفى جواد في الخالص .. ذكريات وطرائف مع عبد الكريم قاسم في جولة في بغداد

كيف أختمرت فكرة نصب الحرية والجندي المجهول؟
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ول���د اأب���و امل���كارم عبد املح�س���ن بن حممد ب���ن علي بن 
املح�س���ن ب���ن حمم���د ب���ن �سال���ح بن عل���ي ب���ن الهادي 
النخع���ي يف مدين���ة الكاظمية املقد�س���ة يف حملة التل 
عل���ى مقربة م���ن مرقد المام���ني اجلوادي���ن )ع( وذلك 
ليل���ة الن�سف م���ن �سعب���ان 1282ه����- 1865م وكانت 
اأ�سرته من ال�سر املي�سورة التي عرفت باملجد والغنى 
ف���كان جده الكر احلاج حم�سن من كبار التجار وكان 
يوؤم���ه الفق���راء يلتم�س���ون معروفه ثم خلف���ه يف مكانه 
احل���اج علي جد �ساعرنا ولك���ن هذه ال�سرة مالبثت ان 
ا�سطرب���ت اموره���ا املادية فعو�ست التج���ارة والغنى 
بالدب والعل���م فنه�س بها افذاذ العلم���اء والأدباء فقد 
اجن���ب احلاج حممد اب���ن احلاج علي ثالث���ة اأولد هم 
ال�سي���خ حممد ح�سني الذي كان م���ن موؤ�س�سي النه�سة 
الدبي���ة يف مدينة الكاظمية وال�سي���خ احمد الذي كان 
�ساعرًا مطبوعًا ملم���ًا باأ�سعار العرب يقول عنه ال�سيخ 
حمم���د ر�سا ا�س���د الل���ه: )ان ال�سيخ احم���د كان يحفظ 
دي���وان احلما�سة كل���ه و�سعر اأخيه عب���د املح�سن وجل 
ا�سع���ار الع���رب( اأم���ا ثال���ث اولد احل���اج حمم���د فه���و 

�ساعرنا الذي فاق اخويه علمًا واأدبا.
درج عب���د املح�سن ب���ني بيئات الدب وحلق���ات الدباء 
ودر����س العل���وم ال�سالمي���ة كم���ا اطل���ع عل���ى الآداب 
الفار�سي���ة، وق���د ا�ستفاد الكاظمي م���ن خزائن مكتبات 
الكاظمية فنهل من كتاب اجلمهرة والعني كما ا�ستوعب 
الكث���ري من كت���ب اللغة فن�س���اأ �ساع���رًا جمي���دًا ولغويا 
كب���ريًا، يقول عن���ه ال�سيد ع���ز الدين اآل يا�س���ني: )كان 
ميل���ي �سعره عن طب���ع واأُفق، ووحي حا�س���ر وبديهة 
م�ستع���دة وروح قوية وقريحة متحفزة وله يف ال�سعر 
نف�س طويل يعود اىل كرثة ما كان خمتزنًا يف حافظته 
م���ن �سعر العرب( وقيل ان هذه احلافظة ت�سع ما يربو 

على الثني ع�سر الف بيت من ا�سعار العرب.
ن���زح الكاظم���ي ع���ن بغ���داد بع���د مط���اردة املحتلني له 
وبع���د ان ا�سط���ر اهله اىل رم���ي جميع م���ا انتجه من 

�سعر يف نهر دجل���ة خ�سية وقوع �ساعرهم حتت طائلة 
ال�سلطات، فغادر الع���راق اىل الهند ثم ا�ستقر به املقام 
يف م�س���ر وقد عرفته م�سر �ساعرًا جزل التعبري مبتكر 
ال�سل���وب �سريع البديهة عبق���ري الرجتال كما عرفته 
مثاًل حل�سن اخللق اأبيًا عفيفًا يف�سح �سعره عن �سرفه 

العريق ون�سبه الرفيع:
ل���و على ق���در همت���ي واعتزامي �سال نطق���ي بلغت كل 

مرامي
هّمة ترهق النجوم وعزم �سارب يف اجلبال والآكام

واإبائ���ي ي���رى م���ن ال�سي���م ان يحم���ل يف الده���ر من���ة 
للغمام

كان �ساعرن���ا �سدي���د التعل���ق بعقيدت���ه متم�س���كا بدينه 
وحب���ه لأهل البي���ت "ع" فقال معرًا ع���ن حبه وحنينه 

لزيارة مرقد المام علي "ع" وهو يف م�سر:
ك���ن غدي���ري يا ب���دران مت يل الع���ذر واب���دي مناك ليل 

التماِم
واحم���ل ال���روح لالم���ام فج�سم���ي حيل م���ا بينه وبني 

الماِم
ع���رف �ساعرن���ا بارجتال���ه ال�سع���ر يف غاي���ة الروع���ة 
والج���ادة وح�سن الرتكيب و�سعره املرجتل مهما طال 
وك���رث فه���و يتدف���ق ح���الوة و�سال�سة ف���كان يرجتل ما 
يربو على مائ���ة البيت يقول حممد مهدي اجلواهري: 
)اإن اأه���م امليزات التي تتجّل���ى يف حياة الكاظمي ويف 
�سع���ره اي�س���ا – وه���و �س���ورة �سادق���ة ع���ن حياته – 

كون���ه مراآة �سافي���ة جليله وجمتمع���ه، وعلى غري هذا 
القيا����س ي�سع���ب يف راأيي املقارنة بين���ه وبني �سعراء 
العراق والآخرين حتى من الذين عا�سروه كالزهاوي 
والر�س���ايف وال�سبيبي وال�سرق���ي وهنالك ميزة ثانية 
ه���و ك���ون �سع���ر الكاظم���ي ذخ���رية م���ن ذخائ���ر اللغة 
العربي���ة النقية ومفرداتها اجلميل���ة( ونرى هذه اللغة 

النقي���ة مع �سدق العاطفة وق���وة ال�سبك تتجلى يف كل 
�سعره ولن�ستمع اليه يف هذه الأبيات

الرائعة:
اأجرياننا مبغاين احلمى ومن اأين مني جريانيه

�س���روا يخبط���ون الدج���ى واحل�س���ا عل���ى اأث���ر اآثارهم 
�سارية

امامهم القلب جار لهم وعيناي خلفهم جاريه
كما ي���دل �سعره عل���ى اجادته ملختل���ف اأغرا�س ال�سعر 

وهذه البيات يف الرثاء:
�سروف الدهر اأهونها ا�سّد اذا نزل الق�ساء فال مرُدّ

اأجل الرزء ما ترك الرايا تروح على مرارته وتغدو
واأده���ى اخلطب ما جلب الرزاي���ا ومل يح�س�س له برق 

ورعُد
وهذه يف الدهر:

اأراأيت كيف الدهر ينتقُل باملالكني وكيف يقتبُل
الم���الك  لق�سائه���ا  دول���ة خ�سع���ت  اّل  الده���ر  م���ا 

والدوُل
ما �ساء اأو �ساءت رغائبه لما ت�ساء البي�س وال�سُل

خل���ف الكاظمي ديوانًا كبريًا مبجلدين احتوى على 
175 ق�سي���دة �سم���ت 8618 بيت���ا كله���ا م���ن ال�سعر 
الرائ���ق اجل���زل قال عن���ه الدكت���ور م�سطف���ى جواد 

املحقق امل�سهور: )ان ق�سيدته التي مطلعها:
اىل ك���م جتيل الطرف والدار بلق���ع اما �سغلت عينيك 

باجلزع اأدمُع
ا�سلوبه���ا  الثامن���ة( يف  )املعلق���ة  تك���ون  لأن  ت�سل���ح 
وف�ساحتها وطرازها الب���دوي و�سحة معانيها و قوة 
مبانيه���ا(، و�س���دق م�سطفى ج���واد فق���د جمعت هذه 
الق�سي���دة من مع���اين البالغة ما يجعله���ا اعجوبة يف 

وقتها وهي ق�سيدة طويلة يقول الكاظمي فيها:
اأاأن���ت مع���ريي عرة كلم���ا دن���ت يحّفزها ب���رج الغرام 

فت�سرُع
وه���ل ُعريت اأر����سٌ ك�سوت اأدميها مب���اء �سوؤوين فهي 

زهراء ممرُع
فم���ن حّر اأنفا�سي وفي�س حماجري م�سيف تراءى يف 

ثراها ومربُع
اأمل ت���ر جرع���اء احلم���ى كي���ف رّو�ست و�س���ال مبحمر 

ال�سقائق اأجرُع
فهاتي���ك من دمع���ي وهاذاك م���ن دمي فللع���ني ذا مبكى 

وللقلب جمزُع
اأما توفيق البكري فقد قرنه بال�سريف الر�سي ومهيار 

الديلمي بقوله:
ومهي���ار  الر�س���ي  ال�سري���ف  اثن���ني  ثال���ث  الكاظم���ي 
الديلم���ي( وكت���ب عج���اج نويه�س يف جري���دة الزمان 

1961 قائال(:
الن�سال  ت���راث  م���ن  ج���زء حي���وي  الكاظم���ي  "�سع���ر 
العرب���ُي ه���و �سع���ر كالذه���ب ل يفق���د قيمته اب���دًا على 
اخت���الف اليام" لق���د كان الكاظمي مدر�سة يف ال�سعر، 
مدر�س���ة من اجمل مدار����س ال�سعر العرب���ي واأجودها 
بقيت تزخر بعطائها فكانت مراآة لروح المة ونرا�سًا 

لها ورو�سة جتد فيه العطر العبق الذي ينعتها:
نح���ن ق���وم اذا �سهدن���ا الهياج���ي به���ر امل���وت يوُمن���ا 

امل�سهوُد
نحن قوم العال الأىل اإن يهموا مل تعقهم تهائم وجنوُد

حلفوا للعال فاإما قيام ترت�سيه العال واإما قعوُد
وم�سوا للردى فاإما �سبور يقف املوت عنده اأو �سعود
واذا مل يك���ن �س���وى امل���وت ورد دون ني���ل املن���ى فنعم 

الورود
ذاكرة عراقية : كنا قد نشرنا هذا الموضوع 
في ملحقنا سنة 2015، وقد تبين انه منقول 
عن مقال لالستاذ منذر الخفاجي الذي نعيد 
نشر المقال باسمه، فمعذرة للكاتب والقاريء 
الكريم..

وسط حديقة  جميلة يف مدينة الكاظمية املقدسة ينتصب متثال شامخ يحيك شموخ صاحبه. 
رأس  مرفوع كالنخل، جبني واسع كالضفاف يكاد يشف عام يكتنفه من إباء، عينان  كبريتان 
توحيان للناظر بذلك النقاء وصدق الرسيرة، إنه متثال الشاعر الكبري  الشيخ عبد املحسن 

الكاظمي شاعر الفطرة واالرتجال والوراثة، إذ إنه يتصل  بنسبه من جهة األم بشاعر الطالبيني 
الرشيف الريض فورث عنه مالمح من شعره  واخالقه وإبائه.

عبد المحسن الكاظمي شاعر االرتجال
منذر الخفاجي

عندما متكنت القوات الربيطانية 
من احتالل مدينة بغداد يف 11 آذار 
S.(1917بقيادة الجرنال ستانيل مود
MOOD( أتخذ الربيطانيون أسلوبًا 
يعتمد عىل التطمني املبني عىل 
الود تجاه العرب واملسلمني . حيث 
أصدرت وزارة الخارجية الربيطانية 
اوامرها اىل السري بريس كوكس بأعداد 
مسودة بيان لنرشها يف بغداد.

وعلى اأثر ذلك قام ال�س���ري بر�سي كوك�س باأعداد م�سودة 
بيان وذلك يف 18 اآذار 1917، اأكد فيها على اإن بريطانيا 
تك���ن م�ساع���ر ودي���ة للغاية جتاه رج���ال الدي���ن و�سكان 
الق���وات الريطاني���ة �ستعم���ل  الماك���ن املقد�س���ة، وان 
جاهدة على اتخاذ كافة التداب���ري والحتياطات الالزمة 
للمحافظة على حرمة الماكن املقد�سة وحمايتها . ف�ساًل 
عن ذلك حماية كافة املراقد واملزارات املقد�سة يف جميع 

اأنحاء العراق من اأي �سرر خالل العمليات الع�سكرية.
ونتيجة للو�سع اجلديد الذي ح�سل بعد �سيطرة القوات 
الريطانية املحتلة على مدينة بغداد، عملت هذه القوات 
على اإهم���ال البيان ال�سابق الذكر ومت ا�سدار اوامر اىل 
اجلرنال مود باأن يعلن للعراقيني اإن القوات الريطانية 
جاءت اىل العراق حمررة ولي�ست فاحتة. وقد اأُعدَّ بيان 
 )MARK SAYX(م���ن قبل ال�سري م���ارك �سايك����س

ومت ار�سال�ه من لن�دن اىل بغداد
لق���د ا�ست���اء اجل���رنال م���ود م���ن ه���ذا البيان حي���ث عده 
غ���ري مالئ���م من كل الوج���وه اإذ اإن���ه �سوف ينع����س اآمال 
العراقي���ني ويجعله���م يطالب���ون باحلري���ة وال�ستقالل، 
يف وق���ت يج���ب اأن تبقى فيه �سلط���ة اجلي�س الريطاين 
يف الرا�سي املحتلة هي ال�سائ���دة وغري متنازع عليها. 
غري اإن احلكومة الريطاني�ة اأهملت ه�ذا الحتجاج ومل 
ت�ستج���ب له.اإذ وج���ه اجلرنال مود بيان���ه للعراقيني يف 

19 اآذار 1917.
وجاء يف بيانه :

الغر�س من معاركن���ا احلربية دحر العدو واخراجه من 
هذه ال�سق���اع وامتامًا لهذه املهمة وجه���ت ايّل ال�سلطة 
العلي���ا املطلق���ة على جمي���ع الأطراف التي حت���ارب فيها 
جنودن���ا، اإل اإن جيو�سن���ا مل تدخ���ل مدنك���م واأرا�سيكم 
ب���ل مبنزل���ة حمرري���ن، فق���د خ�س���ع  مبنزل���ة قاهري���ن 
مواطنوك���م منذ اأي���ام هولكو ملظامل الغرب���اء، فتخريب 
ا�سخا�سك���م  ومعان���اة  حدائقك���م  وجتري���د  ق�سورك���م 
واأ�سالفك���م ال�ستعباد. ولقد �سي���ق اأبناوؤكم اىل حرب مل 
تن�سدوه���ا وجردكم القوم الظلم���ة من ثروتكم وبددوها 

يف اأ�سقاع �سا�سعة.
ومم���ا يالحظ على بيان اجلرنال م���ود، تركيزه امل�ستمر 
عل���ى املا�سي الألي���م وخ�سوع العراقي���ني اىل ال�سيطرة 
املغولي���ة من���ذ عهد هولكو حي���ث و�سفهم باأنه���م  كانوا 
عبي���دًا لهم، وان العرب قد �سح���وا بالكثري من اأ�سرافهم 
يف �سبي���ل انت���زاع احلرية من اأي���دي العثمانيني، مذكرًا 
اإياه���م باأنهم خ�سعوا مل���دة �ستة وع�سري���ن جياًل �سادها 
ال�سق���اق الذي زرع���ه العثمانيني يف �سبي���ل م�سلحتهم، 

وب���ني اإن العثماني���ني والملان ق���د اتخذوا بغ���داد وملدة 
ع�سري���ن عامًا مرك���زًا ملهاجمة نفوذ بريطاني���ا وحلفائها 
يف اي���ران والبالد العربية . واأ�سار البيان اىل اإن اطالق 
كلم���ة ا�سالح���ات عل���ى العم���ال الب�سيطة التي ق���ام بها 

مدحت با�سا هي باطلة وبدون جدوى تذكر.
وق���د عل���ل البيان ب���اأن الغر�س من املع���ارك احلربية يف 
الع���راق هو دح���ر الع���دو )العثماني���ني( واخراجهم من 
العراق، وان القوات الريطانية مل تدخل للعراق فاحتة 

واإمنا حمررة.
واأ�س���اف البي���ان ع���زم بريطاني���ا والمم املتحالفة معها 
عل���ى اأن ت�سمو الم���ة العربية من جديد عظم���ة و�سياًء 
واأن ت�سع���ى وراء ه���ذه الغاية بالحت���اد والوئام، وتلك 
ه���ي اأمني���ة جالل���ة مل���ك بريطاني���ا وال���دول العظم���ى 

املتحالفة معها .
واأ�س���ار البي���ان اىل انه يجب عل���ى الع���رب اأن ل يظنوا 
ب���اأن بريطانيا ت�سعى لفر�س اأنظمة اأجنبية عليهم واإمنا 

تعمل جاهدة �سد �سيا�سة التفرقة وال�سقاق(.
لق���د ع���رج البيان عل���ى ال�سريف )ح�سني ب���ن علي( الذي 

ا�ستطاع طرد العثمانيني من اجلزيرة العربية بالتعاون 
م���ع عرب اجلزيرة وبالأخ�س احلجاز، وهو الآن حليف 
الأمم املحارب���ة �س���د الدولة العثماني���ة واأملانيا، ويحكم 
بال�ستقالل واحلري���ة، وا�سار اىل اإن هناك عربًا اآخرين 
يف اجلزيرة هم حلفاء لريطانيا من اأمراء جند وع�سري، 
كم���ا اأ�سار البي���ان اىل اإن هناك روابط جتارية وم�سالح 
متبادلة ما بني العرب وبريطانيا منذ )مائتي �سنة(. وان 
بريطانيا تبذل اأق�سى جهدها من اأجل الهتمام بحرفكم 

التجارية، وتاأمينكم من الظلم واجلور العثماين( .
وق���د دعا البي���ان املواطنني العراقي���ني اىل امل�ساركة يف 
اإدارة م�ساحلهم امللكية بوا�سطة اأ�سرافهم وكبار ال�سن، 
من اأجل معا�سدة ممثلي بريطانيا ال�سيا�سيني املرافقني 
للجي����س بالن�سمام اىل اأبن���اء جلدتهم �سم���اًل وجنوبًا 

�سرقًا وغربًا لتحقيق طموحهم القومي.
يف ح���ني ن���رى ان الدارة الريطاني���ة مار�س���ت �سيا�سة 
ع�سكرية جت���اه العراقيني خالل �سنوات احلرب العاملية 
الوىل، فق���د فر�س���ت ح�سارًا �سمل جمي���ع املناطق لكنه 

تركز على اأهايل بغداد .

فف���ي الول م���ن اأيل���ول 1917 اأ�س���در القائ���د الع�سكري 
اجل���رنال مود بيانًا اآخر حدد فيه واجبات يجب اأتباعها 
م���ن اأه���ايل بغداد، م�س���ريًا اىل اإن الق���وات العثمانية قد 
اندح���رت من جميع املناطق با�ستثن���اء املو�سل ولقد مت 
ا�ستب���دال تلك احلكوم���ة ب�سلطة القائد الع���ام يف تولية 
اأم���رة قي���ادة الق���وات الريطاني���ة، وبنّي اجل���رنال مود 
يف بيان���ه ب���اأن هناك جماعة م���ن اأهايل بغ���داد يجهلون 
م���ا عليهم م���ن التزامات جت���اه الق���وات الريطانية مما 
يوؤث���ر عل���ى �سمعته���م، واأ�س���ار البي���ان اىل اإن ال�س���كان 
امل�سامل���ني يتمتع���ون بحريته���م ب�سكل كام���ل يف متابعة 
اأعماله���م ووظائفهم العتيادية طاملا يك���ون ذلك متالئمًا 
م���ع ال�سرورات الع�سكرية جلي�س الحتالل الريطاين، 
واأ�س���اف البي���ان باأنه يج���ب على العراقي���ني اأن يكونوا 
طوع���ًا للم�سوؤول���ني الريطاني���ني واأن ل ي�سارك���وا يف 

الأعمال العدائية �سدهم.
كم���ا حدد البي���ان ع���دة اأعمال تع���د �سارة لأم���ن القوات 
الريطاني���ة وفعالياته���ا حم���ذرًا املواطنني م���ن الوقوع 
فيه���ا، واأ�س���ار اىل من���ع حم���ل ال�س���الح اأو امتالك���ه اإل 
مبوافق���ة الق���وات امل�سلح���ة يف اأي منطق���ة جت���ري فيها 
الفعاليات الع�سكري���ة يف كل من مدينة بغداد ونواحيها 
والب�س���رة ونواحيها، وح���ذر البيان م���ن تزويد اأو نقل 
املعلوم���ات مهما كان نوعه���ا اىل الق���وات العثمانية، اأو 
حم���ل الر�سائل ب���ني العدو وال�سخا����س املوجودين يف 
املنطق���ة املحتلة. وحذر كذلك م���ن تدمري الآلت احلربية 
والتلغ���راف  احلدي���د  �س���كك  مث���ل  الت�س���ال  وو�سائ���ل 
والو�سائ���ل الخرى باأي طريق���ة كانت، ومن التاآمر على 
اجلي����س الريطاين اأو اأي ع�س���وًا فيه اأو �سد احلكومة 
الريطاني���ة، و�سدد العقوبة عل���ى كل من ي�سلل القوات 
الع�سكري���ة عمدًا وير�سدهم اىل جه���ة مغايرة ومن يقدم 
العون للق���وات العثمانية كت�سهيل عملياتها �سد القوات 
الريطاني���ة اأو م���ن يعم���ل ل���دى العثماني���ني كمر�سد اأو 

تزويدهم بالمدادات والموال وتوفري املاوى لهم .
الع���ام  القائ���د  ك�س���ف   1918 الث���اين  ت�سري���ن   2 ويف 
للق���وات الريطاني���ة يف الع���راق اجل���رنال ولي���م ري���ن 
مار�س���ال)MARSHAL( يف خطاب���ه ال���ذي الق���اه، 
اثن���اء الحتف���ال الذي اأقي����م يف بغداد مل�ساع���دة جمعية 
ال�سلي���ب الحمر، عن م���دى املعاناة الت���ي عا�سها اأهايل 
بغ���داد وال�سغط النف�سي الذي م���ّر به البغداديون جراء 
�سيا�سة احلكومة الع�سكري���ة جتاههم، وعر يف خطابه 
ع���ن ح�سن نوايا بريطانيا جتاه العراقيون وانها �سوف 

تقوم بتحقيق ما ي�سبو اليه العراقيون.
عن: رسالة )بيانات واعالنات االدارة البريطانية 
في العراق 1921-1914(

باسم وحيد الربيعي

في ذكرى احتالل بغداد في 11 آذار 1917

حقيقة بيان الجنرال مود الى اهالي بغداد



يقول ال�ستاذ خالد جر م�ستذكرا العاين:
اأحبب���ت املط���رب الفن���ان دواد الع���اين من���ذ �سباي 
وكن���ت متابع���ًا لأخب���اره الفنية واغنيات���ه اجلميلة 
وق���د يك���ون هذا العجاب ه���و ما دفعني يف �س���تاء 
عام 1961 اىل ال�س���تماع ب�س���غف عر املذياع اىل 
لق���اء اجراه معه املذيع املعروف مال الله اخل�س���اب 
، حت���دث فيه ع���ن حكاية اول اغنية ل���ه وهي اغنية 
)احبه واطيعه( حيث قال : بعد جناحي يف برنامج 
رك���ن الهواة والذي كان يع���ده ويقدمه الفنان كمال 
عاك���ف مت اعطائ���ي كلم���ات اغنية )احب���ه واطيعه( 
وه���و ما يعد فر�س���ة كب���رية وقتها،وحفظت اللحن 
بدقة وانا �س���عيد جدًا باأين �ساأ�سبح مطربًا معروفاُ 
مت�س���وقا ليوم اخلمي�س املحدد لت�س���جيل الغنية..
ولك���ن يف منت�س���ف ليل���ة الربع���اء ت���ويف اخ���ي 
الكب���ري رحمه الله وحت���ول بيتنا اىل ح���زن وبكاء 
ون���واح وكنت معهم م���ن الباكني وعندما ال�س���باح 
حل وجاءت معه حريتي .. هل �س���اذهب لت�س���جيل 
الغني���ة؟ ام ابق���ى يف موكب الع���زاء وتذهب مني 
فر�س���ة العمر الذهبية التي ع�س���ت انتظرها..كانت 
حلظات �سراع �سعبة جدًا واخريًا قررت ان اذهب 
خل�س���ة لت�سجيل الغنية بعد ان تركت 
الفرق���ة  وج���دت  وفع���اًل  الع���زاء 
واأديت  املو�سيقية واملخرج 
ب�س���وت  الغني���ة 

حزي���ن والدموع تت�س���اقط من عين���ي وظن املخرج 
واملو�سيقيون انني ابكي على كلمات الغنية لنهم 
مل يكونوا يعلمون انني ابكي على اخي الذي توفاه 
الله. بقي���ت هذه احلكاية يف ذهن���ي كما ذكرت عام 
1961. وت�ساء ال�سدفة ان التقي هذا الفنان الكبري 
ع���ام 1992 يف كافيرتيا دائرة الذاعة والتلفزيون 
وكانت فر�س���ة لأن ا�ستعيد معه حكاية اغنية )احبه 
واطيعه( ف�س���ردها يل مثلما حت���دث بها عام 1961 
وكان �سادق���ًا �سدوقًا ومل ي�س���ف كلمة واحدة مما 
جعلن���ي احبه كثريًا ، وبعدها ك���رثت لقاءاتنا ويف 
اح���دى امل���رات �ساألت���ه ع���ن اعتزال���ه الغن���اء وه���و 
�ساح���ب ال�سوت الرائع فاأجابن���ي : مت منع عر�س 
اغنياتي يف الذاعة والتلفزيون لنني غنيت اغنية 
عن الزعيم عبد الك���رمي قا�سم وعند قيام موؤامرة 8 
�سباط 1963 مت اعتقايل من قبل احلر�س القومي ، 
وه���ذا العتقال �سبب يل كثريًا من الحباط كما انا 
الن ل ا�ستطيع ان ا�سارك مع املجاميع التي تن�سد 

: )م���ن عمرنا على عمرك يا�س���دام( )ويا حوم اتبع 
ل���و جرينا( )ومي���ة البارود من ا�ستم���ه ريحة هيل(

فانا كنت وما زلت حم�سوبًا على الزعيم عبد الكرمي 
قا�سم..وبعد فرتة م���ن الزمن، ويف احدى لقاءاتنا 
، طلب���ت منه �سريطًا �سوتي���ا لغنياته النادرة لنها 
غري موج���ودة يف الت�سجيالت ووعدين قائال: عند 
لقائن���ا يف ال�سبوع القادم �سوف اهديك �سريطًا مع 
�سورتي ال�سخ�سي���ة امللونة.. وفع���اًل فرحت بهذه 
الهدية وجاء ال�سبوع ولكنه مل ياأت ورحت التم�س 
الع���ذار لتاأخ���ره واتخي���ل ان���ه رمب���ا كان م�سغوًل 
ولكنن���ي بع���د �ساعة م���ن النتظ���ار �ساه���دت عامل 
الديك���ور يحم���ل لفتة �س���وداء فيها بخ���ط عري�س 
)انتق���ل اأم�س الفن���ان داود الع���اين اىل رحمة الله( 
ووقف���ت اأمام تلك الالفت���ة لأذرف الدموع على فنان 

عراقي كبري عا�س ب�سمت ومات ب�سمت .
ويذكر ال�ستاذ عبد اللطيف املعا�سيدي:

قلت خدماته اىل فرقة الر�سيد التي ا�سبحت الفرقة 

القومي���ة للفن���ون ال�سعبي���ة م���ع زمالئ���ه الخرين، 
عبدالرحم���ن خ�س���ر، �سع���دي احللي، جب���ار عكار، 
رحمه���م الله جميعا.وبق���ى يف هذه الفرق���ة تقريبا 
ب���ال عمل وبق���ى �سامتا هادئا ل ُيطال���ب ول يطالب 
كان توجه���ه وان�سرافه اىل عائلت���ه واولده يوؤدي 
الفرائ����س الدينية ومل يطالب ب�سف���رات وايفادات 
م���ع الفرق���ة القومي���ة الت���ي كان���ت جت���وب الع���امل 

واخ���ريا مت ال�ستغن���اء عن���ه يف الفرقة 
م���ع زمالئه �سعدي احلل���ي وجبار عكار 

حي���ث مت نقله���م اىل ا�ستعالمات الدائرة 
)وجب���ات  الوجب���ات  يتقا�سم���ون  وكان���وا 

العم���ل( يف ال�سب���اح حتى العا�س���رة ليال اي ان 
ا�ستعالم���ات دائ���رة ال�سينما وامل�س���رح كان يديرها 
فنانون معروفون جماهرييا ول ادري �سبب و�سع 

هوؤلء بهذا املوقع وهذه الواجهة.
يوم 2010/11/10 التقيت ال�سيدة ام حممد زوجة 
املرحوم داود الع���اين يف نقابة الفنانني وحدثتني 
عن اآخ���ر يوم يف حياة الفنان قائلة: كنا ننام داخل 
البي���ت وين���ام املرح���وم يف �سط���ح ال���دار لإ�سابته 
بداء الربو نزل ال�ساعة 5.00 �سباحا وكان جمهدا 
للغاي���ة وق���د �س���اق �س���دره وطل���ب ال���دواء املعتاد 
وعن���د جلب الدواء وهي حبة م���ع قدح ماء. قال يل 
ل ميكنن���ي بلع احلبة و�سرب امل���اء لأين اح�س بان 
كل حوا�س���ي �سل���ت عندها نلقن���اه للم�ست�سفى وكنا 
نعتقد بانه قد اغم���ّي عليه كما يحدث كل مرة ولكن 
نتيج���ة الفح�س تبني بانه فارق احلي���اة. رحم الله 
ابو حممد داود �سلمان عبداللطيف العاين �ساحب 

اخللق الكرمي والنف�س املهذبة.
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يف تاريخ الغناء العراقي 
الكثري من املحطات 
املنسية ، وقد دأب 

العراقيون عىل نسيان من 
كانوا مأل العني واالذن 

، وال يذكروهم اال ملاما 
او يف مناسبات طارئة ، 
والقامئة تطول .. ولكن 

هل تذكرتم صاحب اغنية 
: احبه واطيعة ، التي كنا 

نرددها بكل ود وفرح 
؟ داود العاين الذي كنا 

نسميه العندليب العراقي 
تيمنا بالعندليب االسمر 
عبد الحليم حافظ اود 
ان انقل لكم يف هذه 

االضاممة بعض ما قيل 
عنه ؟

المطرب العراقي المنسي داود العاني

سالم نوري الربيعي


