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ول��د " مري ب�صري " يف بغداد 1911
كان اليهود �آنذاك ي�شكلون ربع �سكانها
لأب عربي عراقي من �أ�سرة عوبيديا
املعروفة و �أم من عائلة دنكور العلمية
ال�ت��ي ك��ان منها ك�ب��ار �أح �ب��ار الطائفة
املو�سوية� ،أتقن الفرن�سية والإنكليزية
غري العربية و العربية اىل احلد الذي
أ�شعار يف الفرن�سية
كانت له بواكري � ٍ
ك �م��ا ك���ان ل ��ه ول���ع ب��ال���ش�ع��ر العربي
القدمي و احليث ودر���س �أ�شعار كبار
�شعراء العربية �أم�ث��ال" ،بيـــــــــالك "
و" �شنيئور " و" ت�شرنيخوف�سكي " ثم
نظم بالفرن�سية وكتب نقد ًا غزير ًا عن
"المارتني " و " بايرون " ثم ترك هذا
كله اىل ال�شعر العربي نقد ًا ونظم ًا .
وظ��ف �أول م��رة يف وزارة اخلارجية
بعد �إكماله الدرا�سة يف الإليان�س يف
عام  1928ثم كان مدير ًا لت�شريفاتها
و يف  1935ان�ت�ق��ل للعمل يف غرفة

جتارة بغداد حتى �صار مدير ًا لها يف
ع��ام  1943ك��ان لقيام ا�سرائيل على
�أر�ض فل�سطني الأثر الكارثي على يهود
العراق و بالت�أكيد على رئي�س طائفتهم
و ت�صاعدت هي�سترييا التهجري التي
تتفنن ع ��ادة احل �ك��وم��ات ال�ع��رب�ي��ة يف
تنفيذها
بكل حمولتها م��ن حكايات ودرو���س
لالجيال العراقية اجلديدة الباحثة عن
قب�س يف العتمة .فالرجل مل يكن �آخر
املثقفني اليهود ال��ذي��ن ا�ضطروا اىل
االن�سالخ عن بغداد ،بعد طول عناء ،بل
قطعة ثمينة من تاريخ البلد ،يف ال�شعر
والرتاجم واالقت�صاد والدبلوما�سية.
� �س ��أل �ت��ه ،ذات � �ص �ي��ف ،و�أن� ��ا �أزوره
يف بيته ال��واق��ع يف �ضاحية لندنية
ه��ادئ��ة ،ع��ن �سبب ب�ق��ائ��ه يف العراق
بعد ان غ��ادره �أغلب اليهود يف فرتة
م�ب�ك��رة م��ن اخلم�سينيات .ق ��ال« :مل

اه��اج��ر اىل ا��س��رائ�ي��ل م��ع م��ن هاجر
لأنني كنت ا�شعر ب�أنني يهودي الدين
عراقي الوطن عربي الثقافة» .ثم راح
يروي يل ،وهو يدفع ح��رارة الطق�س
عن وجهه مبروحة من �سعف النخيل
«مه َّفة» حملها معه من بغداد ،كيف ان
حكومات ذل��ك ال��زم��ان مهدت للهجرة
اجلماعية لليهود عام  ،1950منذ اعالن
قيام ا�سرائيل ،اذ كانت ت�ضايق اليهود
وت�سجن �شبابهم وتطرد موظفيهم من
ال��دوائ��ر وتقطع اج ��ازات اال�سترياد
عن جتارهم ،بحيث �صار اغلب افراد
الطائفة من العاطلني عن العمل .فلما
�صدر قانون �إ�سقاط اجلن�سية عنهم ،مل
يجدوا بد ًا من ترك البلد الذي ما عاد
يوفر لهم حياة �آمنة كرمية.
ب�ق��ي يف ال� �ع ��راق ،ب�ع��د ت�ل��ك الهجرة
اجل �م��اع �ي��ة ،ح� ��وايل ال �ع �� �ش��رة �آالف
ي� �ه ��ودي ،وك� ��ان ب�ي�ن�ه��م م�ي�ر ب�صري

وال�شاعر �أن��ور � �ش��ا�ؤول وال�صحايف
�سليم الب�صون وعدد �آخر من الكتاب
ال ��ذي ��ن ���ش��ع��روا ب� ��أن� �ه ��م ،ب ��رغ ��م كل
الظروف ،ما زالوا يف وطنهم.
ث��م ج ��اءت ح ��رب ح ��زي ��ران ،وهزمت
ا�سرائيل اجليو�ش العربية واحتلت
ال�ضفة الغربية ،وانعك�س ذل��ك �سلبا
على من بقي من اليهود يف العراق،
ح�ي��ث ف��ر��ض��ت عليهم اح �ك��ام قا�سية
وج��ردوا من حقوقهم املدنية و�سجن
العديد منهم وخطف �آخرون وقتلوا.
ي ��روي م�ير ب���ص��ري« :ك �ن��ت حينذاك
رئي�سا فخريا للطائفة اليهودية .وقد
جرى اعتقايل ملدة �شهرين ب�سبب ما
كنت ابذله من جهود للدفاع عن ابناء
ط��ائ �ف �ت��ي .وك �ت �ب��ت اىل اح �م��د ح�سن
البكر واىل �صدام ر�سائل اطالب فيها
بحقوق املواطنني اليهود الذين بد�أوا
يهربون من البلد تباعا .ويف الوقت

الذي منعت فيه عنهم جوازات ال�سفر،
فان اغلبهم فر عن طريق ايران.
ك��ان القن�صل ال�بري �ط��اين يف بغداد
(ال ��ذي يبا�شر عمله ل��رع��اي��ة �ش�ؤون
االن�ك�ل�ي��ز يف ال��ع��راق م��ن م�ك�ت��ب يف
ال �� �س �ف��ارة ال �� �س��وي��دي��ة ب���س�ب��ب قطع
ال�ع�لاق��ات ب�ين ل�ن��دن وب �غ��داد اوا�سط
ال�سبعينيات) يزور مري ب�صري يف دار
الطائفة اليهودية ،مرة يف اال�سبوع،
لكي ي ��زوده ب��اال��س�ت�م��ارات املطلوبة
للح�صول ع�ل��ى ��س�م��ات ال��دخ��ول اىل
بريطانيا.
فقد ك��ان اليهود القالئل املتبقون يف
العراق يخ�شون مراجعة القن�صلية او
�أي �سفارة اجنبية ،حالهم حال �سائر
العراقيني �آنذاك .وكان ب�صري يعطي
تلك اال��س�ت�م��ارات للراغبني بال�سفر،
فيملأونها ثم يعيدها اىل القن�صل.
ويف �صيف  1974ا�ستدعت بريطانيا

ذل ��ك ال�ق�ن���ص��ل وع�ي�ن��ت غ�ي�ره حمله.
وقبل ان يغادر البلد ،ذهب لزيارة مري
ب�صري ومعه القن�صل الذي �سيخلفه،
لكي يعرفه عليه .وملا انتهت الزيارة
وق ��ام ب���ص��ري ليودعهما ع�ن��د الباب
اخل��ارج��ي ،ق��ال ل��ه القن�صل املغادر:
«لقد خدمت طائفتك يا م�سرت ب�صري
مبا فيه الكفاية ،و�أظ��ن ان الوقت قد
حان لتفكر بنف�سك وعائلتك».
ي �ق��ول« :ك ��ان معنى ك�لام��ه ،باللهجة
الدارجة :روح و ّ
يل ع��اد! لكنني كنت
�أب� � ًا لأرب ��ع ف�ت�ي��ات ،ع��اي��دة يف الكلية
التكنولوجية ون��ورا قد تخرجت يف
الثانوية وال�صغريتان يف املدار�س،
وم��ن ال�صعب قطعهن ع��ن درا�ستهن
وت�شوي�ش م�ستقبلهن .لكن ملا ر�أينا
ان اكرثية اليهود يرحلون بالتدريج،
علي بال�سفر،
ب��د�أت البنات باالحلاح َّ
ف�ت�رك ��ت ب �ي �ت��ي يف ح ��ي ال�سعدون
و�أخ� � ��ذت ا� �س��رت��ي و�� �س ��اف ��رت .وق��د
�صادرت احلكومة بيتي و�سيارتي».
غادر مري ب�صري العراق ،مع زوجته
ال���س�ي��دة م��ار��س�ي��ل ه� ��ارون م�صري،
دامعي الأع�ين .لقد فارق املدينة التي
ول��د فيها ع��ام  1911يف حملة «حتت
التكية» ،ق��رب �سوق ال�سراي ،وفيها
ع��ا���ش وم���ات وال� ��ده ت��اج��ر القما�ش
�شا�ؤول ب�صري ،وفيها عا�شت وماتت
وال��دت��ه ف��رح��ة ،ابنة احل��اخ��ام االكرب
عزرا دنكور.
��س�ل��ك ال��رج��ل درب ال �ه �ج��رة ب�ع��د ان
جت��اوز ال�ستني ،وه��و يراجع ف�صول
حياته يف الوطن ال��ذي كان جنة لكل
ابنائه ،قبل ان تتدهور االم��ور .ففي
ع��ام � 1937أوف��دت��ه احل�ك��وم��ة ،وهو
اليهودي ،اىل فرن�سا لال�شراف على
اجلناح العراقي يف معر�ض باري�س
ال� ��دويل ،ب��رف�ق��ة ال��دك �ت��ور ع�ب��د االل��ه
حافظ .ولأن��ه كان قد در���س االقت�صاد
يف ب�غ��داد ،فقد انتهز الفر�صة وادى
االمتحان يف اح��د املعاهد الفرن�سية
ونال �شهادة من هناك.
قبل تلك ال�سفرة ،اجتاز مري ب�صري
امتحان الدخول اىل وزارة اخلارجية،
و� �ش �غ��ل م�ن���ص��ب االم �ي�ن ال��ع��ام فيها
ووكيل مدير الت�شريفات .ثم ا�صبح
م��دي��را لغرفة جت��ارة ب�غ��داد ،و�أ�صدر
جملة خا�صة بها ملدة ثماين �سنوات.
ويف عام  1944اوفد ع�ضوا يف الوفد
العراقي اىل م�ؤمتر التجارة الدويل
يف ن�ي��وي��ورك ،برئا�سة ن��وري فتاح،
وب �ق��ي ب �ع��د امل� ��ؤمت ��ر ع ��دة ا� �ش �ه��ر يف
ال��والي��ات املتحدة ،يلقي املحا�ضرات
عن االقت�صاد والتجارة يف العراق.
ولأن���ه ��ش��اع��ر ب��ال�ف�ط��رة� ،سعى للقاء
�شعراء املهجر ،ويف مقدمتهم ايليا
�أب��و ما�ضي .وفوجئ وه��و ي��رى ذلك
ال �� �ش��اع��ر ال �ك �ب�ير ي�ع�م��ل يف مطبعته
امل ��ؤل �ف��ة م��ن غ��رف �ت�ين يف بروكلني،
ي�ساعده عامل واحد يعمل على ماكنة
�صغرية حم�شورة يف ال�سرداب .ومن
هناك كانت ت�صدر جريدة «ال�سمري»
التي يتلهف لو�صولها اىل ادباء
العراق.
�شكا ال���ش��اع��ر اللبناين
ل��زائ��ره ال�ع��راق��ي من
ان دواوينه طبعت
يف النجف ،وان
ق�صائده حلنت
وغ �ن �ي��ت يف
ال� �ق ��اه ��رة،
م � ��ن دون
ان يناله

�شيء من حقوق امل��ؤل��ف .وق��د ات�صل
ب��ال���س�ف��ارة ال�ع��راق�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت قد
افتتحت حديثا يف وا�شنطن ،فقيل
له ان العراق مل ي�شرتك يف االتفاقية
الدولية للحقوق الفكرية.
كتب م�ير ب�صري ال�شعر يف خمتلف
امل��و��ض��وع��ات ،حتى ان��ه نظم ملحمة
ح��ول «ال�ف��اي�ك�ي�ن��غ» ،وك ��ان ي�ق��ول ملن
ي�س�أله ع��ن �سبب اهتمامه ب�ه��م« :ان
ال�شاعر غري م�س�ؤول عن وحيه» .ويف
مطلع �شبابه ب��د�أ يكتب «ال�سوناتات»
ذات الأب� �ي ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة وال��ق��وايف
املتنوعة .وق��رر ان يرتجم م�صطلح
«�سوناته» اىل العربية ،وا�ستقر ر�أيه
على لفظة «�إرنانة» ،ن�سبة اىل الرنني،
ع�ل��ى اع �ت �ب��ار ان ال�ل�ف�ظ��ة الفرن�سية
م�شتقة من ال�صوت .وجمع الأرنانة
�أرانني� ،أي �سوناتات� .أعجبته الكلمة،
فراح وعر�ضها على �صديقه م�صطفى
ج� ��واد ،ال �ع�لام��ة ال �ل �غ��وي ،ف�ك�ت��ب له
ان��ه ي�ستح�سنها لأن�ه��ا ت� ��ؤدي املعنى
املق�صود .وبعد ذلك راح يكتب الأرانني
وين�شرها يف جريدة «العراق» لرزوق
غنام ،التي ا�ستقبلتها بحفاوة تليق
بها.
ن�شر مري ب�صري ،ما بني بغداد ولندن،
اك�ث�ر م��ن ارب �ع�ين م ��ؤل �ف��ا ،بالعربية
واالنكليزية .بينها تراجم لأعالم الأدب
العراقي احلديث ،ولأع�لام ال�سيا�سة،
و�أع�ل��ام ال��ك��رد ،و�أع�ل��ام الرتكمان.
وك �ت��ب ع ��ن ث� ��ورة مت���وز  1958يف
العراق يقول انها كانت ثورة ع�سكرية
ول�ي���س��ت �شعبية ،لأن �ه��ا ق�ضت على
احلياة الربملانية يف العراق وفتحت
باب االنتفا�ضات واالنقالبات.
يقول« :ملا ن�شر ريا�ض الري�س كتابي
ع ��ن ث� ��ورة مت� ��وز ،ح� ��اول التمل�ص
م��ن الآراء ال� ��واردة ف�ي��ه ،فكتب على
الغالف الأخري ان مري ب�صري جاء
ب � ��آراء ح��رة وغ��ري�ب��ة ونحن
نن�شرها لتكون مو�ضوعا
للمناق�شة» .ويتوقف
ق �ل �ي�ل�ا ع� ��ن ال� �ك�ل�ام
وي� � � � ��روح ي� �ح ��رك
املهفة �أم��ام وجهه
ب� � ��� � �س � ��رع � ��ة
و ع�صبية ،
واخ� � �ي� � ��را
ي� ��� �ض� �ي ��ف:
«م� �ن ��اق� ��� �ش ��ة
م��ن؟ مناق�شة
ال� � � � �ط� � � � �غ � � � ��اة
والدكتاتوريني؟».
من �أعماله :
 .1م � �ب� ��اح� ��ث يف
االق �ت �� �ص��اد العراقي
 1948بغداد.
 .2رجال و ظالل
 ق�ص�صو

�صور قلمية  /بغداد 1955
 .3دور االديب العربي يف بناء املجتمع
العربي الع�صري  /بغداد 1968
 .4اع�لام اليقظة الفكرية يف العراق
احلديث .
 .5جتارة العراق يف مائة عام 1960 /
 .بحث ملحق بدليل العراق الر�سمي
ال��ذي ا� �ش�ترك م��ع ال�ي��اه��و دن �ك��ور يف
حتريره .
 .6رحلة نايهولت اىل العراق ( ترجمة
)1966 /
 .7اعالم الكرد .
 .8اعالم الأدب يف العراق احلديث (
ثالثة اجزاء )1966 /
 .9اغاين احلب و اخللود ( �شعر)
 .10اعالم الوطنية و القومية العربية
يف العراق.
 .11اع�لام الفن العراقي احل��دي��ث و
املعا�صر 1966 /
ب�ق��ي �أن ن���ش�ير م��ن ط ��رف ق��ري��ب �أو
ب�ع�ي��داىل �أن " م�ير ب�صري " �ساهم
ب�سخاء ن�ت�رك ت�ق��دي��ره ل �ل �ق��ارىء يف
ع ��دد ��ض�خ��م م��ن امل �� �ش��اري��ع اخلريية
ويح�ضرنا هنا م �ث��االن ،الأول حني
��ض��اق ب��ه ال �ع��راق وا��ض�ط��رت��ه �سلطة
البدو للرحيل منح قبيل �سفره مكتبته
العامرة ب�أكرث من �أربعة �آالف عنوان
ه��دي��ة ل�ل�م�ك�ت�ب��ة ال��وط �ن �ي��ة وال �ث��اين
م�شاركته الفاعلة يف متويل م�شروع
دار الدولة لرعاية الكبار عام 1947
و كل ما تركه على ج��دران هذه الدار
يف ال�شما�سية (طلبوا �سالم البلد الذي
�أوعزت بنقلكم اليه �أ�سرى و �صلوا اىل
الله من اجله ففي �سالمه �سالم لكم).
�أرميا  /العهد القديم
* باحث عراقي مقيم
يف باري�س

مري ب�صري ..
�سرية ال�شاعر
تلقى تعليمه يف مدر�ستي التعاون والأليان�س ببغداد ،ثم الزم الأب �أن�ستا�س
ماري الكرملي يف جمل�سه العلمي ،والزم م�صطفى جواد ،كما در�س التاريخ
على عبا�س العزاوي ،والعرو�ض على حممود املالح.
تثقف بثقافة ع�صره وامتزج باملجتمع الثقايف وال�سيا�سي.
عمل �سكرتريًا �أوال ووكيال ملدير الت�شريفات ب��وزارة اخلارجية (- 1928
 ،)1953ومدي ًرا لإدارة غرفة جتارة بغداد ورئي�سا لتحرير جملتها (.)1953
تر�أ�س الق�سم الإجنليزي من الدليل العراقي الر�سمي ( ،)1936وعمل معاونا
ملدير عام جمعية التمور العراقية يف بغداد ،وعمل حمر ًرا غري متفرغ لالقت�صاد
والتجارة يف عدد من ال�صحف وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية حتى �أجربته الظروف
ال�سيا�سية على مغادرة العراق ( )1974لي�ستقر يف لندن حتى وفاته.
مثل ب�لاده يف ع��دد من امل��ؤمت��رات واللقاءات الدولية ،منها :الإ��ش��راف على
اجلناح العراقي يف معر�ض باري�س الدويل ( ،)1937وكان ع�ضوً ا يف الوفد
العراقي �إىل
م�ؤمتر التجارة الدويل يف نيويورك (.)1944
النتاج ال�شعري:
 ديوان �شعر بعنوان :احلرية  ،1928و�أغاين احلب واخللود (�شعر)  -لندن.1991
الأعمال الأخرى:
 رج��ال وظ�لال ،ق�ص�ص و�صور قلمية  -مطبعة �شركة التجارة والطباعة -بغداد  ،1955وله �أكرث من  40م�ؤل ًفا بالعربية وبالإجنليزية ،منها :مباحث
يف االقت�صاد العراقي  ،1948ور�سالة الأديب العربي  ،1969و�أعالم اليقظة
الفكرية يف العراق احلديث  ،1983و�أعالم الوطنية والقومية العربية  -دار
احلكمة للطباعة والن�شر والتوزيع  -لندن  ،1999و�أع�لام الأدب يف العراق
احلديث  -دار احلكمة للطباعة والن�شر والتوزيع  -لندن  ،2000و�أعالم
ال�سيا�سة يف العراق احلديث  -دار ريا�ض الري�س  -لندن ،و�أعالم الكرد  -دار
ريا�ض الري�س  -لندن ،وقبيلة �شمر العربية (مكانتها وتاريخها ال�سيا�سي
 - )1958 - 1800دار احلكمة للطباعة والن�شر والتوزيع ( 2001باال�شرتاك
مع جون فريدريك وليام�سون).
�شاعر وطني عا�شق لطبيعة بالده ،ات�سعت جماالت اهتمامه بني الغزل والتغني
بالوطن والطبيعة ،غنى لبغداد ،وللربيع العراقي .نظم املعار�ضات ،كما نظم
ملحمة حول «الفايكينغ» مدافعًا عن عمله بقوله�« :إن ال�شاعر غري م�س�ؤول عن
وحيه» ،كما نظم يف مطلع �شبابه «ال�سوناتات» خمتلفة املو�ضوعات ،متنوعة
القوايف ،وو�ضع لها امل�صطلح العربي «�أرنانة» ،ن�سبة �إىل الرنني ،على اعتبار
�أن اللفظة الفرن�سية م�شتقة من ال�صوت وجمعها �أرانني ،وعار�ض احل�صري يف
«ليل ال�صب».
بغداد

جبل و�سهلِ
على الأوطان يف ٍ
�سالم
�سال ُم الله ،ع ُِّط َر مِ نْ ِ
بالدي ح ُّبها م َددِي وديني
تغلغ َل يف اجلوارح والعظام
هي الأ ُّم التي خلقت كِ ياين
وجادت با ُ
حل�شا�شة وال َقوَام
حنان
و� ِ
أرهفت امل�شاعر يف ٍ
أوقدت القريح َة ّ
بال�ضرام
و� ِ
وال�سجايا
ول َّق ِ
نت املكارم ّ
و�أوحتْ باخلواطر والكالم
هت الف�ؤا َد من الدنايا
ون َّز ِ
ّ
َّ
ري عن املالم
ورفع َِت ال�ضم َ
ر�ضعتُ لِبانها طف ًال �صغريًا
َ
وذقت نعيمها منذ الفِطام
عببتُ من الهواء الطلق �صفوً ا
ومن ماءٍ �أل َّذ من املدام
وكحّ لتُ العيونَ
ب�سحر حُ ْ�س ٍن
ِ
تلألأ يف ّ
ال�ضياء ويف ّ
الظالم
للح�سن من بغدا َد �أ�ضفى
فيا
ِ
على الوديان و�شيًا والأَكام
مغان قد �صفا فيها �شرابي
ٍ
ُ
العي�ش يف ع ِّز املقام
وراق
جملة املوا�سم 1998
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«مل �أهاجر �إىل �إ�سرائيل لأنني كنت �أ�شعر
ب�أنني يهودي الدين عراقي الوطن عربي
الثقافة»
ب��رح�ي��ل م�ير ب���ص��ري ع��ن  94ع��ام��ا يف
ل�ن��دن ،تكون ذاك��رة عراقية ث��رة اخرى
قد انطف�أت قبل ان تلقي بكل حمولتها
من حكايات ودرو���س لالجيال العراقية
اجلديدة الباحثة عن قب�س يف العتمة.
فالرجل مل يكن �آخر املثقفني اليهود الذين
ا�ضطروا اىل االن�سالخ عن بغداد ،بعد
ط��ول ع�ن��اء ،ب��ل قطعة ثمينة م��ن تاريخ
البلد ،يف ال�شعر وال�تراج��م واالقت�صاد
والدبلوما�سية.
�س�ألته ،ذات �صيف ،و�أنا �أزوره يف بيته
ال��واق��ع يف �ضاحية لندنية ه��ادئ��ة ،عن
�سبب بقائه يف العراق بعد ان غادره �أغلب
اليهود يف فرتة مبكرة من اخلم�سينيات.
ق ��ال« :مل اه��اج��ر اىل ا��س��رائ�ي��ل م��ع من
هاجر لأنني كنت ا�شعر بانني يهودي
الدين عراقي الوطن عربي الثقافة» .ثم
راح يروي يل ،وهو يدفع حرارة الطق�س
ع��ن وج�ه��ه مب��روح��ة م��ن �سعف النخيل
«مه َّفة» حملها معه م��ن ب�غ��داد ،كيف ان
ح �ك��وم��ات ذل ��ك ال��زم��ان م �ه��دت للهجرة
اجلماعية لليهود عام  ،1950منذ اعالن
قيام ا�سرائيل ،اذ كانت ت�ضايق اليهود
وت�سجن �شبابهم وتطرد موظفيهم من
الدوائر وتقطع اج��ازات اال�سترياد عن
جتارهم ،بحيث �صار اغلب افراد الطائفة
من العاطلني عن العمل .فلما �صدر قانون

�إ�سقاط اجلن�سية عنهم ،مل يجدوا بد ًا من
ت��رك البلد ال��ذي ما ع��اد يوفر لهم حياة
�آمنة كرمية.
ب �ق��ي يف ال � �ع� ��راق ،ب �ع��د ت �ل��ك الهجرة
اجلماعية ،حوايل الع�شرة �آالف يهودي،
وكان بينهم مري ب�صري وال�شاعر �أنور
�شا�ؤول وال�صحايف �سليم الب�صون وعدد
�آخ��ر م��ن الكتاب ال��ذي��ن �شعروا بانهم،
برغم كل الظروف ،ما زالوا يف وطنهم.
ث ��م ج � ��اءت ح� ��رب ح� ��زي� ��ران ،وه��زم��ت
ا��س��رائ�ي��ل اجل�ي��و���ش العربية واحتلت
ال�ضفة الغربية ،وانعك�س ذلك �سلبا على
م��ن بقي م��ن ال�ي�ه��ود يف ال �ع��راق ،حيث
فر�ضت عليهم اح�ك��ام قا�سية وج��ردوا
من حقوقهم املدنية و�سجن العديد منهم
وخطف �آخرون وقتلوا.
يروي مري ب�صري« :كنت حينذاك رئي�سا
ف�خ��ري��ا للطائفة ال�ي�ه��ودي��ة .وق��د جرى
اع �ت �ق��ايل مل��دة ��ش�ه��ري��ن ب�سبب م��ا كنت
ابذله من جهود للدفاع عن ابناء طائفتي.
وك�ت�ب��ت اىل اح �م��د ح���س��ن ال�ب�ك��ر واىل
�صدام ح�سني ر�سائل اطالب فيها بحقوق
املواطنني اليهود الذين ب��د�أوا يهربون
من البلد تباعا .ويف الوقت الذي منعت
فيه عنهم ج��وازات ال�سفر ،ف��ان اغلبهم
فر عن طريق ايران .وا�ستطيع ان اقول
انني متكنت ،اىل ح��د م��ا ،مبراجعاتي
ل �ل �م �� �س ��ؤول�ين ور� �س��ائ �ل��ي اىل رئي�س
اجل �م �ه��وري��ة ،ان اخ ��رج ال�ك�ث�يري��ن من
ال�سجن وتخلي�ص بع�ضهم من القتل».

كان القن�صل الربيطاين يف بغداد (الذي
يبا�شر عمله لرعاية �ش�ؤون االنكليز يف
العراق من مكتب يف ال�سفارة ال�سويدية
ب�سبب قطع العالقات بني لندن وبغداد
اوا�سط ال�سبعينيات) يزور مري ب�صري
يف دار ال �ط��ائ �ف��ة ال �ي �ه��ودي��ة ،م ��رة يف
اال� �س �ب��وع ،ل�ك��ي ي� ��زوده باال�ستمارات
املطلوبة للح�صول على �سمات الدخول
اىل بريطانيا.
ف�ق��د ك��ان ال�ي�ه��ود ال�ق�لائ��ل امل�ت�ب�ق��ون يف
العراق يخ�شون مراجعة القن�صلية او
�أي �سفارة اجنبية ،حالهم ح��ال �سائر
العراقيني �آنذاك .وكان ب�صري يعطي تلك
اال�ستمارات للراغبني بال�سفر ،فيملأونها
ثم يعيدها اىل القن�صل.
ويف �صيف  1974ا�ستدعت بريطانيا
ذلك القن�صل وعينت غريه حمله .وقبل
ان يغادر البلد ،ذهب لزيارة مري ب�صري
ومعه القن�صل الذي �سيخلفه ،لكي يعرفه
عليه .ومل��ا انتهت ال��زي��ارة وق��ام ب�صري
ليودعهما عند الباب اخل��ارج��ي ،ق��ال له
القن�صل املغادر« :لقد خدمت طائفتك يا
م�سرت ب�صري مبا فيه الكفاية ،و�أظن ان
الوقت قد حان لتفكر بنف�سك وعائلتك».
ي��ق��ول« :ك� ��ان م�ع�ن��ى ك�ل�ام��ه ،باللهجة
ال��دارج��ة :روح و ّ
يل ع��اد! لكنني كنت
�أب � � ًا لأرب� ��ع ف �ت �ي��ات ،ع��اي��دة يف الكلية
التكنولوجية ون���ورا ق��د ت�خ��رج��ت يف
الثانوية وال�صغريتان يف املدار�س ،ومن
ال�صعب قطعهن عن درا�ستهن وت�شوي�ش

م�ستقبلهن .ل�ك��ن مل��ا ر�أي �ن��ا ان اكرثية
اليهود يرحلون بالتدريج ،بد�أت البنات
علي بال�سفر ،فرتكت بيتي يف
باالحلاح َّ
حي ال�سعدون و�أخذت ا�سرتي و�سافرت.
وقد �صادرت احلكومة بيتي و�سيارتي».
غ��ادر م�ير ب�صري ال �ع��راق ،م��ع زوجته
ال�سيدة مار�سيل هارون م�صري ،دامعي
الأع�ين .لقد ف��ارق املدينة التي ولد فيها
ع��ام  1911يف حم�ل��ة «حت��ت التكية»،
قرب �سوق ال�سراي ،وفيها عا�ش ومات
وال��ده تاجر القما�ش � �ش��ا�ؤول ب�صري،
وفيها عا�شت وماتت والدته فرحة ،ابنة
احلاخام االكرب عزرا دنكور.
�سلك الرجل درب الهجرة بعد ان جتاوز
ال�ستني ،وهو يراجع ف�صول حياته يف
الوطن الذي كان جنة لكل ابنائه ،قبل ان
تتدهور االمور .ففي عام � 1937أوفدته
احل�ك��وم��ة ،وه��و ال�ي�ه��ودي ،اىل فرن�سا
ل�لا� �ش��راف ع �ل��ى اجل �ن��اح ال �ع��راق��ي يف
معر�ض باري�س ال��دويل ،برفقة الدكتور
عبد االل ��ه ح��اف��ظ .ولأن ��ه ك��ان ق��د در�س
االقت�صاد يف بغداد ،فقد انتهز الفر�صة
وادى االمتحان يف احد املعاهد الفرن�سية
ونال �شهادة من هناك.
ق�ب��ل ت�ل��ك ال���س�ف��رة ،اج �ت��از م�ير ب�صري
امتحان الدخول اىل وزارة اخلارجية،
و�شغل من�صب االمني العام فيها ووكيل
مدير الت�شريفات .ثم ا�صبح مديرا لغرفة
جتارة بغداد ،و�أ�صدر جملة خا�صة بها
مل��دة ث�م��اين ��س�ن��وات .ويف ع��ام 1944

اوف���د ع���ض��وا يف ال��وف��د ال �ع��راق��ي اىل
م�ؤمتر التجارة ال��دويل يف نيويورك،
برئا�سة نوري فتاح ،وبقي بعد امل�ؤمتر
ع��دة ا�شهر يف ال��والي��ات املتحدة ،يلقي
املحا�ضرات عن االقت�صاد والتجارة يف
العراق.
ولأنه �شاعر بالفطرة� ،سعى للقاء �شعراء
املهجر ،ويف مقدمتهم ايليا �أبو ما�ضي.
وفوجئ وه��و ي��رى ذل��ك ال�شاعر الكبري
يعمل يف مطبعته امل�ؤلفة من غرفتني يف
بروكلني ،ي�ساعده عامل واحد يعمل على
ماكنة �صغرية حم�شورة يف ال�سرداب.
ومن هناك كانت ت�صدر جريدة «ال�سمري»
التي يتلهف لو�صولها ادباء العراق.
�شكا ال�شاعر اللبناين ل��زائ��ره العراقي
من ان دواوينه طبعت يف النجف ،وان
ق�صائده حلنت وغنيت يف القاهرة ،من
دون ان يناله �شيء من حقوق امل�ؤلف.
وقد ات�صل بال�سفارة العراقية التي كانت
ق��د افتتحت حديثا يف وا�شنطن ،فقيل
ل��ه ان ال �ع��راق مل ي�شرتك يف االتفاقية
الدولية للحقوق الفكرية.
ك�ت��ب م�ير ب���ص��ري ال���ش�ع��ر يف خمتلف
املو�ضوعات ،حتى انه نظم ملحمة حول
«الفايكينغ» ،وك��ان يقول ملن ي�س�أله عن
�سبب اهتمامه ب�ه��م« :ان ال�شاعر غري
م�س�ؤول عن وحيه» .ويف مطلع �شبابه
ب��د�أ يكتب «ال���س��ون��ات��ات» ذات الأبيات
املختلفة وال�ق��وايف املتنوعة .وق��رر ان
يرتجم م�صطلح «�سوناته» اىل العربية،
وا�ستقر ر�أيه على لفظة «�إرنانة» ،ن�سبة
اىل ال ��رن�ي�ن ،ع �ل��ى اع �ت �ب��ار ان اللفظة
الفرن�سية م�شتقة م��ن ال�صوت .وجمع
الأرنانة �أران�ين� ،أي �سوناتات� .أعجبته
ال�ك�ل�م��ة ،ف ��راح وع��ر��ض�ه��ا ع�ل��ى �صديقه
م�صطفى ج��واد ،العالمة اللغوي ،فكتب
ل��ه ان��ه ي�ستح�سنها لأن�ه��ا ت���ؤدي املعنى
املق�صود .وبعد ذلك راح يكتب الأرانني
وين�شرها يف جريدة «ال �ع��راق» لرزوق
غنام ،التي ا�ستقبلتها بحفاوة تليق بها.
ن�شر مري ب�صري ،ما بني بغداد ولندن،
اك �ث�ر م ��ن ارب� �ع�ي�ن م���ؤل��ف��ا ،بالعربية
واالنكليزية .بينها تراجم لأعالم الأدب
ال�ع��راق��ي احل��دي��ث ،ولأع�ل�ام ال�سيا�سة،
و�أع�لام الكرد ،و�أع�لام الرتكمان .وكتب
عن ثورة متوز  1958يف العراق يقول
انها كانت ثورة ع�سكرية ولي�ست �شعبية،
لأن��ه��ا ق���ض��ت ع �ل��ى احل��ي��اة الربملانية
يف ال �ع��راق وفتحت ب��اب االنتفا�ضات
واالنقالبات.
ي�ق��ول« :مل��ا ن�شر ري��ا���ض الري�س كتابي
ع��ن ث ��ورة مت ��وز ،ح ��اول التمل�ص من
الآراء ال��واردة فيه ،فكتب على الغالف
الأخ�ير ان مري ب�صري ج��اء ب ��آراء حرة
وغريبة ونحن نن�شرها لتكون مو�ضوعا
للمناق�شة» .ويتوقف قليال ع��ن الكالم
ويروح يحرك املهفة �أمام وجهه ب�سرعة
وع�صبية ،واخريا ي�ضيف« :مناق�شة من؟
مناق�شة الطغاة والدكتاتوريني؟».
جريدة ال�شرق االو�سط 2005

مري ب�صري ي�ؤرخ ليهود العراق �أيام الوحدة الوطنية
ب�ضمنهم حاخامات و�أدباء و�أطباء و�صيارفة ومو�سيقيون ووزراء

ر�شيد اخل ُّيون
�أن� ��� �ش� ��أ م �ن��اح �ي��م � �ص��ال��ح دان� �ي���ال دار
«امل�ي�ت��م الإ� �س�لام��ي» ب�ب�غ��داد  1928من
م��ال��ه اخل��ا���ص .وك��ان �أول ط�ي��ار مدين
ع��راق��ي ه��و ال�ي�ه��ودي �سا�سون دانيال
�صالح،وكان لليهود يف الع�شرينيات
عزاء ح�سيني بكربالء.
ر� �ص��د ال��راح��ل م�ير ب���ص��ري يف كتابه
«�أع �ل�ام ال�ي�ه��ود يف ال �ع��راق احلديث»
(ال� ��وراق  ،)2006وال ��ذي ��ص��در بُعيد
وفاته ،لأكرث من مائة �شخ�صية يهودية
عراقية ،وم��ن طبقات خمتلفة :احلياة
ال �ع��ام��ة ،رج ��ال ال��دي��ن ،ال�ف�ك��ر والأدب
وال�صحافة ،االقت�صاد وال�ت�ج��ارة ،عن
دار «ال� � ��وراق» ال� ��ذي ا��س�ت�ه�ل��ه بثالث
م��ق��دم��ات .ك �ت��ب امل �ق��دم �ت�ين الأول� �ي�ي�ن
الربوفي�سور �شوموئيل موريه ،رئي�س
رابطة اجلامعيني اليهود النازحني من
ال �ع��راق ،وك�ت��ب امل�ق��دم��ة الثالثة دافيد
�صميح ،وهي عبارة عن �سرية امل�ؤلف
ال��ذات �ي��ة ،حت��ت ع �ن��وان «ع��راق��ي عربي
يهودي».
ي�شعرك ال�سطر الأول من م�ستهل الكتاب،
وهو ن�ص من ِ�سفر «ارميا» من الكتاب
املقد�س� ،أن ه ��ؤالء العراقيني ،بحجم
امل�س�ؤولية التي يحملها ه���ؤالء جتاه
ال �ع��راق« :مب�س�ؤولية جت��اه��ه» اطلبوا
�سالم البلد ال��ذي �أوع ��زت بنقلكم �إليه
�أ�سرى ،و�صلوا �إىل الله من �أجله ،ففي
�سالمه �سالم لكم .وت��أت��ي يف امل�ستهل
�أي���ض� ًا ��ش�ه��ادات م��ن ع��راق�ي�ين �آخرين،
�أ� �ش��ارت �إىل عمق الآ� �ص��رة الوطنية،
قيا�س ًا مبا حدث بعد الأربعينيات،
وبعد قيام �إ��س��رائ�ي��ل ،وه�ج��رة اليهود
�إليها .جاء يف خطاب امللك في�صل الأول،
وه��و يف �ضيافة يهود العراق ببغداد:
«ال �شيء يف عرف الوطنية ا�سمه م�سلم
وم�سيحي و�إ�سرائيلي ،بل هناك �شيء
ي �ق��ال ل��ه ال� �ع���راق ...و�إين �أط �ل��ب من
�أبناء وطني العراقيني �أن ال يكونوا �إال

عراقيني ،لأننا نرجع �إىل �أرومة واحدة،
ودوحة واحدة  .....ولي�س لنا اليوم �إال
وا�سطة القومية القوية الت�أثري».
وبعد �إعالن وعد بلفور ،وعدم اكرتاث
وجهاء يهود العراق به ،عندما ا�ستطلع
�آراءهم نائب احلاكم الربيطاين بالعراق
�أنذاك ،كتبت جريدة «دجلة» يف  3يوليو
(متوز)  1921تقول�« :إن ما ذكرناه يف
بع�ض �أع��دادن��ا عن ال�صهيونيني لي�س
له عالقة مبواطنينا املو�سويني .فيهود
العراق بنظرنا ع��رب وعراقيون ،وكل
ف��رد منهم ميت بعربيته �إىل ال�سمو�أل
ال�ي�ه��ودي ال�ع��رب��ي ،ال��ذي ن��زل��ت الميته
امل�شهورة يف قلوبنا منزلة الإلياذة يف
قلوب الإغ��ري��ق ،و�أ�شعار �شك�سبري يف
ق�ل��وب �أب �ن��اء اللغة الإجن�ل�ي��زي��ة» .وقد
�أك�ث�ر امل ��ؤل��ف يف م�ستهله م��ن �أبيات
�شعراء م�سلمني عراقيني تنبهوا مبكر ًا
�إىل حماوالت ا�ستغالل الفِرقة الدينية،
ل�ضرب ال��وح��دة العراقية .وي ��أت��ي يف
مقدمتها بيت ملعروف الر�صايف« :وهل
هم يف الديانة من خالف..ن�صارى �أو
يهود وم�سلمونا» .وبيت للأديب ال�شاعر
حممد �صادق الأعرجي« :رغم اختالف
الدين �سوف يظللنا ..وطن يوحد بيننا
د��س�ت��وره» .ون�صو�ص �أخ��رى �أورده��ا
امل�ؤلف ليعزي بها نف�سه ،وه��و يعي�ش
يومياته البغدادية يف منزل �شيخوخته
ب �ل �ن��دن ،حت�ي�ط��ه ت ��راج ��م العراقيني،
وم�ؤلفاتهم و�أ�ضابري ر�سائلهم ال�شخ�صية
له ،امل�ستمرة من بغداد حتى ُقبيل وفاته،
مردد ًا بيت زميله ال�شاعر املحامي �أنور
�شا�ؤول« :يا ديار ًا حبها تيمني ..لك يف
قلبي غرام �أبدي» ،الذي مات �سنة 1984
بعيد ًا عن العراق �أي�ض ًا.
لقد �سمي مري ب�صري ،وعن حق ،مب�ؤرخ
الطبقات العراقية جلهوده الكبرية يف
تراجم العراقيني ،وم��ا ه��ذا الكتاب �إال
جزء ي�سري من ِ�سفره «�أعالم العراق يف
القرن الع�شرين» ،الذي ترجم فيه لأكرث
من �أل��ف �شخ�صية عراقية ،من خمتلف
الأديان واملذاهب والقوميات.

كان يهود العراق ن�شطاء يف كل جماالت
احلياة� :صيارفة ،و�أطباء ،ومهند�سني،
واقت�صاديني ،ورجال �أعمال ،ومزارعني،
وق �� �ض��اة ،وم��و� �س �ي �ق �ي�ين ،ومطربني،
ووزراء ،وحاخامات� .إال �أن ن�شاطهم
يف املجال االقت�صادي قد فاق الأن�شطة
الأخرى،
وه��ذه �صفة ي�شرتك فيها اليهود ب�شكل
عام .لقد �أداروا �أول بنك ت�أ�س�س ببغداد
 ،1889ثم �أداروا البنوك الإجنليزية.
ويُذكر �أن التجار العراقيني مل يكرتثوا
لأه�م�ي��ة اخل��دم��ات البنكية ،ف�ك��ان هذا
البنك هو ال��ذي «يذهب» �إىل دكاكينهم
يف �سوق بغداد .فكان اليهودي يو�سف
�سموحة يدور عليهم �صباح ًا ،ب�صحبة
فرا�ش يحمل �أكيا�س النقود .ومل ي�ستمر
يو�سف يف ه��ذه الوظيفة ،ف�سرعان ما
تركها �إىل بريطانيا ،ثم هاجر �إىل م�صر
ليكون من �أغنيائها ،و�شيد هناك مدينة
�سياحية ،هي مدينة «�سموحة» .وحكاية
�سموحة واحد من مئات حكايات اليهود
العراقيني ،ال��ذي��ن ب��رزوا يف ال�شتات،
و�أ�صبحوا م��ن ال��وج�ه��اء ،فعائالت �آل
�سا�سون و�أدورد �شلدون تبو�أ �أبنا�ؤها
منا�صب وزاري��ة يف بريطانيا .على �أن
«�صرايف با�شي» ،رئي�س �صيارفة بغداد،
ه��رب �إىل مدينة �أب��ي �شهر الإيرانية
بعدما غ�ضب وايل بغداد اململوكي عليه،
وهناك �أ�س�س خالل ع�شر �سنوات �أ�سرة
داود �سا�سون ،التي ا�شتهرت بالتجارة
وال��ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ،ث��م �أ� �س �� �س��ت يف
بريطانيا «روت�شيلد ال�شرق».
وكان ترجمان وايل بغداد ،الوزير فيما
بعد� ،سا�سون ح�سقيل ،رئي�س ال�صيارفة
من اليهود �أي�ض ًا ،وهو مبثابة حمافظ
البنك امل��رك��زي ال�ي��وم .وال�سبب يعود
�إىل اهتمام اليهود بالتعليم ،وقد افتتح
�أغنيا�ؤهم� ،إ�ضافة �إىل املدار�س املغلقة،
م��دار���س للعراقيني ك��اف��ة .وي ��رى مري
ب�صري �أن فتح ف��رع مدر�سة االليان�س
الباري�سية ببغداد ( )1865وفتح قناة
ال�سوي�س ( ،)1869كانا وراء تقدم يهود

العراق ،فاالوىل علمتهم اللغات وفنون
الإدارة ،وال�ث��ان�ي��ة فتحت لهم �أب ��واب
التجارة مع الغرب مبا�شرة .وقدمي ًا ذكر
اجلغرايف ابن ُخردا ُذبَة (ت نحو 912
ميالدية) يف كتابه «امل�سالك واملمالك»
ن�شاط يهود العراق التجاري بني ال�شرق
وال �غ��رب ،فكانوا يجلبون م��ن ال�صني
والهند :امل�سك ،والتوابل ،والكافور،
ومن الغرب الفراء ،والديباج ،واجللود
واجلواري.
ال ين�سى التاريخ ليهود العراق دورهم
يف ت�أ�سي�س ال��دول��ة العراقية احلديثة
( ،)1921وال�ن�ه���ض��ة ال �ع��راق �ي��ة التي
�أعقبتها.
كان �سا�سون ح�سقيل �أول وزير للمالية،
وبف�ضله �أخذ العراق ي�سرتجع واردات
النفط بالباون الذهبي ،بد ًال من العملة
الورقية ،بعد �إ�صراره على هذه املعاملة
يف امل�ف��او��ض��ات ( )1925م��ع اجلانب
الربيطاين ،رغم اعرتا�ض �أع�ضاء الوفد
العراقي على ذلك .وقد قدر العراقيون،
يف ما بعد� ،أهمية ه��ذا امل��وق��ف� .إال �أن
ت��دخ��ل الربيطانيني منع �سا�سون �أن
يكون وزير ًا ثانية .وكان �سا�سون منظم
�أول ميزانية مالية يف تاريخ العراق،
و�أول منظم لهيكل ال�ضرائب على الأ�س�س
احل��دي�ث��ة .وك��ان ق��د � �ش��ارك يف م�ؤمتر
ال �ق��اه��رة ( )1921ب��رئ��ا��س��ة ون�ستون
ت�شر�شل ،ال��ذي خ�ص�ص ملباحثات قيام
اململكة العراقية .وي�لاح��ظ �شاموئيل
موريه يف مقدمة الكتاب ،ب�شعور يجمع
بني الأمل والعتب� ،أنه كيف يتحول ا�سم
ح�سقيل (ك�شخ�صية عامة) �إىل مادة لثلب
اليهود مبا ي�شار �إليه بالبخل واجلنب.
�إال �أن رث��اء معروف الر�صايف ملواطنه
�سا�سون ح�سقيل يف ق�صيدة ع�صماء،
كان حمم ًال باالعتذار:
َ
�أال ال تقل :قد مات �سا�سون بل فقل تغـور
من �أفـق املكارم كـوكب
فقـدنا بـه �شيخ الربملـان ينجلي بـه ليله
الداجي �إذا قـام يخطـب
وكان اليهودي العراقي �إبراهيم الكبري،

مدير عام املحا�سبة واملالية ،هو �أول َمنْ
و�ضع النقود العراقية ( )1932بد ًال من
الروبية الهندية واللرية الرتكية .و�أن�ش�أ
�سليمان عنرب جريدة «تفكر» باللغتني
العربية والرتكية ( ،)1912وكانت ت�صدر
�إىل جانب جملة «لغة العرب» ل�صاحبها
الأب ان�ستا�س الكرملي (ت.)1947
وغري هذا ا�شرتك مع توفيق ال�سويدي
(رئي�س وزراء فيما بعد) يف امل�ؤمتر
العربي بباري�س  .1913و�أن�ش�أ مناحيم
�صالح دان �ي��ال دار «امل�ي�ت��م الإ�سالمي»
ببغداد  1928من ماله اخلا�ص .وكان
�أول ط�ي��ار م��دين ع��راق��ي ه��و اليهودي
�سا�سون دانيال �صالح .ومل يكن يهود
العراق ال�سيا�سيون انتهازيني ،بل ي�شهد
للوجيه عزرا مناحيم دانيال اعرتا�ضه
على حماولة الو�صي على العر�ش عبد
الإل��ه تو�سيع �صالحياته ( .)1943ومل
تكن بني العراقيني احل�سا�سية الدينية
وامل��ذه�ب�ي��ة ،ال�ت��ي ت�شغلهم ال �ي��وم ،فقد
ك��ان متعهد الدفن يف العتبات املقد�سة
ال�شيعية يهوديا عراقيا ،ومن �أ�سرة �آل
حردون ،وكان لهم يف الع�شرينيات عزاء
ح�سيني بكربالء.
احتفظت ذاكرة العراقيني ،وخ�صو�ص ًا
البغداديني ،بنوادر كثرية لأول طبيب
�أع�صاب بالعراق وه��و اليهودي جاك
ع �ب��ود ،ال ��ذي ت ��وىل ت��أ��س�ي����س و�إدارة
م�ست�شفى الأم��را���ض العقلية ،وكانت
ل��ه ج��والت م��ع مر�ضاه املجانني ،حتى
ا�ستخدم ا�سمه على �سبيل امل ��زاح يف
ال���ش��ارع ال �ب �غ��دادي ،وه��و الآخ ��ر مات
مغرتب ًا بربيطانيا.
كان مري ب�صري من �أواخر �أعالم اليهود
الذين غادروا العراق (� ،)1974أم ًال يف
حت�سن احل��ال ،وك��ان ه��و نف�سه كفاءة
ال تعو�ض ،عمل يف وزارة اخلارجية،
وال�ت�ج��ارة ،ومثل ال�ع��راق يف �أك�ثر من
م�ؤمتر ،ومنها م�ؤمترات امل�ست�شرقني،
وح�ضر مو�سم املربد (� )1969إىل جانب
ال�شاعر �أن ��ور � �ش��ا�ؤول ،وك��رم بو�سام
لإب��داع��ه الأدب ��ي ،وه��و واح��د من مئات
ممنْ
الكتاب والأدب��اء والفنانني اليهود َ
خ�سرهم العراق ،وت�شتت �أحوالهم من
ب �ع��ده ،ومل ي �ق��ووا ع�ل��ى ال�ك�ت��اب��ة بغري
العربية ،ومل يفارقهم احل�س العراقي.
لقد ح��ذر تقرير جلنة «بيل» بعد زيارة
�إ�سرائيل ( )1937من خطورة ت�شتت
تلك العقول ،وجاء فيه�« :إن ان�شاء دولة
�إ�سرائيلية يعني الق�ضاء على اجلاليات
اليهودية ال��زاه��رة يف العراق وم�صر،
وغريها» .وقد حتقق هذا!
مل يكن كتاب «�أع�لام اليهود يف العراق
احل��دي��ث» ت��راج��م �شخ�صية فح�سب،
�إمن��ا حوى �صفحات من تاريخ العراق
ال�سيا�سي واالجتماعي ،وحراكه الثقايف
يف عقود الع�شرينيات حتى ال�ستينيات
م���ن ال� �ق���رن ال �ع �� �ش��ري��ن .ف �م��ن خ�ل�ال
ال�شخ�صية اليهودية تفرع مري ب�صري
�إىل �شخ�صيات عراقية �أخرى ،وحوادث
ما زالت جمهولة .ي�ضاف �إىل ما فيه من
جت��ارب ت��دل على التعاي�ش والت�سامح
يف املجتمع ال�ع��راق��ي ،ق��د ي�أن�س بهما
العراقيون يف غيهب التع�صب والفِرقة
الطائفية ال�سائدة يف هذه الأيام.
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يف الدليل العراقي الر�سمي ل�سنة  1936والذي حرره ب�شكل رئي�سي حممود فهمي
دروي�ش �إىل جانب نخبة من املثقفني العراقيني البارزين �آنذاك ،و�صدر �سنة 1937
كان ا�سم مري ب�صري واحدا من معدي هذا الدليل التاريخي االقت�صادي ال�سيا�سي
االجتماعي الثقايف املهم  ،والذي يعد حتى يومنا هذا م�صدرا من م�صادر درا�سة
تاريخ العراق املعا�صر  .ولعل ابرز ما ميكن �أن يقال يف هذا ال�صدد �أن مري ب�صري
كتب املباحث املتعلقة بتجارة العراق عرب الع�صور التاريخية  ،وكانت مباحثه علمية
ودقيقة ومعربة عن واقع التجارة يف العراق وما�ضيها وم�ستقبلها ..

مري ب�صري وا�سهاماته
يف خدمة حركة الثقافة
العراقية املعا�صرة

العدد ()1855
السنة السابعة
الخميس ()22
تموز 2010
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ج��اء يف الدليل العراقي الر�سمي ((ان
مري ب�صري من �أدب��اء ال�شباب املطلعني
ع �ل��ى الآداب ال �غ��رب �ي��ة كالفرن�سية
والإنكليزية وله ق�ص�ص و�أبحاث �أدبية
 .وق��د ا�شغل وظيفة مالحظ يف وزارة
اخلارجية ووكالة مديرية الت�شريفات
وهو �أالن ( )1936معاون �سكرتري غرفة
جتارة بغداد )) .
وبعد ث��ورة  14مت��وز  1958و�سقوط
النظام امللكي وت�أ�سي�س اجلمهورية ،
ا�ستقر ال ��ر�أي على �إ� �ص��دار دليل جديد
للعراق  ،وقد �صدر �سنة  1961ببغداد
ما عرف بـ ( دليل اجلمهورية العراقية
) وب �ت �ح��ري��ر حم �م��ود ف�ه�م��ي دروي ����ش
وم �� �ص �ط �ف��ى ج � ��واد ويف ال�صفحات
الأخ�ي�رة من الدليل التي بلغت (قرابة
� 800صفحة من القطع الكبري) جاء ذكر
حم��رري الدليل وم��ن بينهم ف�ضال عن
جواد ودروي�ش  ،الأ�ستاذ الدكتور عبد
ال��رزاق حميي الدين والأ�ستاذ الدكتور
عبد ال�صاحب العلوان  ،والأ�ستاذ كور
كي�س ع ��واد والأ� �س �ت��اذ حم�م��د ر�ؤوف
الغالمي والأ�ستاذ م��راد ر�شيد �آل مراد
والأ���س��ت��اذ ال��دك �ت��ور ��ض�ي��اء خلو�صي
والأ�� �س� �ت ��اذ ال��دك �ت��ور ���ص��ادق اخلياط
والأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور راغ��ب فهمي خليل
والأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور عبد ال ��رزاق ح�سن
والأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور عبد اجل�ب��ار البكر
والأ�ستاذ الدكتور خالد اجلادر والأ�ستاذ
ب�شري اللو�س والأ� �س �ت��اذ ح��اف��ظ جميل
والأ�ستاذ الدكتور باقر كا�شف الغطاء
والأ�ستاذ الدكتور ح�سن كتاين  .وكان
م��ن بينهم الأ��س�ت��اذ م�ير ب�صري كذلك .
ولد مري �شا�ؤول ب�صري يف � 19أيلول
� /سبتمرب �سنة  ، 1911وه��و بغدادي
من �أ�سرة (عوبديا) اليهودية املعروفة.
تعلم يف مدر�ستي التعاون واالليان�س
البغداديتني وهما من املدار�س الأهلية.
در���س االقت�صاد ومار�س الأدب العربي
ب �ك��ل ف �ن��ون��ه وم �ن��ه الأدب التاريخي
وق ��ر�أ م��ن الأدب (الإف ��رجن ��ي)  ،وظف
يف وزارة اخلارجية م��دة  ..هكذا جاء
يف دل�ي��ل اجل�م�ه��وري��ة ال�ع��راق�ي��ة ل�سنة
 1960وعلى ال�صفحة  . 793ومما جاء
كذلك �أن مري ب�صري عني مديرا الدارة
غ��رف��ة جت��ارة ب�غ��داد وق��د ت��وىل �إ�صدار
جملتها ال�شهرية (جم�ل��ة غ��رف��ة جتارة

بغداد) ثماين �سنوات ( 1938ـ)1945
 .ا�شرف على �إ�صدار الق�سم الإنكليزي
م��ن ال��دل �ي��ل ال �ع��راق��ي ل���س�ن��ة . 1936
و�أوف��دت��ه غرفة جت��ارة ب�غ��داد حل�ضور
م ��ؤمت��ر ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة امل�ن�ع�ق��د يف
راي من �أعمال نيويورك يف الواليات
املتحدة الأمريكية �سنة  . 1944انتخب
بعد ذلك ع�ضوا يف املجل�س العام للواء
بغداد وجمل�س �إدارة اللواء  .عني مديرا
للدعاية وال�ت�ج��ارة يف مديرية جمعية
التمور العامة فمعاونا ملديرها العام .
له ع��دة م�ؤلفات مطبوعة يف االقت�صاد
واالجتماع والأدب منها  ( :مباحث يف
االقت�صاد العراقي ) ( ( ) 1948رجال
وظ�لال )  ،و(�أغ��اين احل��ب واخل�ل��ود) ،
(نفو�س ظامئة) و(احل��ري��ة ) و(ر�سالة
الأدب ال �ع��رب��ي) وغ�يره��ا وه��و مثقف
وا��س��ع االط�ل�اع وخا�صة يف االقت�صاد
ال��ع��راق��ي  ،ك �ت��ب ل��دل �ي��ل اجلمهورية
العراقية مبحث ( التجارة يف العراق)
وا�ستغرق ال�صفحات  748ـ 757ويف
هذا املبحث حتدث عن ( جتارة العراق
قبل قرن واح��د) � ،أي يف القرن التا�سع
ع�شر وجت��ارة العراق قبل ن�صف قرن (
�أي يف مطلع القرن الع�شرين) ثم تطور
جت��ارة ال�ع��راق اخلارجية وق�سمها �إىل
خم�س مراحل �أو كما �سماها هو (ادوار)
وهي الدور الأول  :دور ما قبل احلرب
العاملية الثانية ودور
احل���رب  1942ـ 1945ودور م��ا بعد
احل ��رب  1946ـ  1950ودور م��ا قبل
الثورة  1951ـ 1957ودور الثورة من
 . 1958وحت��دث وب��الأرق��ام عن جتارة
اال��س�ت�يراد واه��م الب�ضائع امل�ستوردة
وا� �س��واق التجهيز وجت ��ارة الت�صدير
وقيمة ال���ص��ادرات وا� �س��واق الت�صدير
وجتارة املرور( الرتان�سيت) .
م�ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن املا�ضي
 ،ق ��ر�أت ل��ه كتابا مهما �أرخ فيه للفكر
العراقي احلديث وكان بعنوان �(( :أعالم
اليقظة الفكرية يف ال�ع��راق )) (1983
) وك ��ان ب�ح��ق م��ن �أوائ� ��ل ال�ك�ت��ب التي
تناولت مو�ضوع اليقظة الفكرية يف
العراق املعا�صر كما ا�صدر �سنة 1994
كتابه (�أعالم الأدب العراقي احلديث يف
جزءين) وا�صدر كتابا مهما �آخر  ،ال يزال
يعد من ابرز م�صادر التاريخ االقت�صادي

يف العراق وه��و بعنوان ((مباحث يف
االقت�صاد العراقي))  .ومما �ساعده على
�إخراج هذا الكتاب عمله يف غرفة جتارة
بغداد ول�سنوات طويلة .
كتب الأ� �س �ت��اذ ع��زي��ز ق ��ادر ال�صماجني
مقدمة لكتابه املو�سوم((�أعالم الرتكمان
والأدب ال�ترك��ي يف ال�ع��راق احلديث))
والذي ن�شرته دار الوراق يف لندن �سنة
 1997فقال �أن الأ�ستاذ مري ب�صري غني
ع��ن التعريف  .وق��د غ��ادر ال�ع��راق �سنة
 1974واق��ام يف لندن  ..ول��ه مذكرات
من�شورة بعنوان ( رحلة العمر ) ومن
ب�ي�ن م ��ؤل �ف��ات��ه ك �ت��ب ت�ت���ض�م��ن تعريفا
برجاالت العراق و�إ�سهاماتهم ال�سيا�سية
والثقافية والأدبية وهي على التوايل
 . 1اعالم ال�سيا�سة يف العراق املعا�صر
 ،وقد ن�شرته دار ريا�ض الري�س للكتب
والن�شر  ( ،بريوت . )1987 ،
� . 2أع�لام الكرد وقد ن�شرته دار ريا�ض
الري�س  ،يف لندن . 1991
� . 3أع�ل�ام الوطنية والقومية العربية
 ،ون�شرته دار احلكمة يف ل�ن��دن �سنة
1999
� . 4أع�لام الرتكمان والأدب الرتكي يف
العراق احلديث وقد ن�شرته دار الوراق
يف لندن �سنة . 1997
يف كتابه (�أع�ل�ام ال�سيا�سة يف العراق
امل�ع��ا��ص��ر ) �أرخ م�ير ب���ص��ري ل �ـ () 14
�شخ�صية ع��راق�ي��ة ك��ان ل�ه��ا دوره���ا يف
تكوين العراق املعا�صر �أبرزها ( في�صل
الأول) و( في�صل الثاين) و( عبد الرحمن
النقيب)  (,عبد املح�سن ال�سعدون) و(
جعفر الع�سكري) و(يا�سني الها�شمي)
و (يو�سف ال�سويدي) و(ناجي �شوكت)
وتوفيق ال�سويدي )  .كما ت�ضمن الكتاب
مبحثني مهمني تعر�ض يف الأول لوقائع
ونتائج واث��ار الثورة العراقية الكربى
 . 1920ون��اق����ش يف ال �ث��اين جمريات
( ث��ورة  14مت��وز  . ) 1958ويف هذا
امل�ب�ح��ث ق ��ال �أن الإن �ك �ل �ي��ز ا�ست�أثروا
بالعراق بعد احتاللهم له ( 1914ـ1918
) لتحقيق ثالثة �أهداف هي على التوايل
 :ت�أمني طريق الهند واالحتفاظ بح�صة
كبرية من التجارة العراق وت�أمني موارد
النفط  .لكنه مل يغفل دورهم يف حتقيق
الوحدة العراقية والق�ضاء على حركات
التمرد يف ال�شمال واجلنوب وم�ساعدة

ال �ع��راق ع�ل��ى ن�ي��ل ا��س�ت�ق�لال��ه ودخوله
ع�صبة الأمم �سنة  1932قبل �أي��ة دولة
عربية �أو نامية �أخرى  .كما انهم ي�سروا
ت �ف��اه��م ال� �ع ��راق م��ع ج�ي�ران��ه وحتديد
احلدود مبا ي�ضمن م�صلحة القطر و�أمنه
 ،فاحلقت والية املو�صل بالعراق بف�ضل
ج�ه��وده��م وق��ام��وا بت�سوية اخلالفات
وت��وط�ي��د ال�ع�لاق��ات م��ع تركيا و�إي ��ران
واململكة العربية ال�سعودية وفرن�سا
 ..ومع �أننا ال نتفق مع مري ب�صري يف
بع�ض �آرائ��ه وا�ستنتاجاته وانطباعاته
عن ال�شخ�صيات التي قدر لها �أن حتكم
العراق طوال �أل(� )70سنة املا�ضية �إال
�أننا نقدر اجتهاداته ونحرتمها  ،فهي
ن �ت��اج ت�ك��وي�ن��ه وظ��روف��ه وخ�ب�رات��ه يف
�أو� �ض��اع ال �ع��راق و�سيا�ساته الداخلية
واخلارجية .
�أم��ا يف كتابه �أع�ل�ام ال�ك��رد فقد حر�ص
على ذك��ر حيوية ال�شعب الكردي  ،وما
�أجنبه من زعماء و�أدباء وقادة و�شعراء
ك��ان لهم اث��ر وا��ض��ح لي�س يف التاريخ
العربي وح�سب ب��ل يف ت��اري��خ ال�شرق
الأو�سط برمته  .وممن �أرخ لهم ال�شيخ
احمد البارزاين و�شقيقه املال م�صطفى
و��س�ع�ي��د ق� ��زاز وع �ل��ي ح �ي��در �سليمان
والدكتور �شوكت الزهاوي وحممد �أمني
زك��ي وف��ائ��ق بيكه ���س ورف �ي��ق حلمي .
كما وقف عند �آل بابان وتعر�ض لبع�ض
ال�شخ�صيات ال�ك��ردي��ة وال �ت��ي �أ�ضافت
الكثري على �صعيد الفكر والثقافة العربية
ك�أحمد تيمور با�شا وعائ�شة التيمورية
وحممود تيمور وحممد تيمور وال�شيخ
حممد عبده وقا�سم �أمني وبهدف و�ضع
هذه ال�شخ�صيات يف �إطارها التاريخي
ف �ق��د ت��ن��اول ب�ع����ض ج��وان��ب التاريخ
الكردي والإم ��ارات الكردية ك��إم��ارة �آل
بابان يف ال�سليمانية .
ويف ك �ت��اب �أع �ل�ام ال�ترك �م��ان  ،تناول
م�ير ب���ص��ري يف ق�سمه الأول تاريخ
الرتكمان وعالقاتهم بالعراق و�أعالمهم
املخ�ضرمني ع�ل��ى ال�صعيد ال�سيا�سي
والع�سكري  ..كما �أ�شار �إىل �أثار الأدب
والأدباء الرتكمان يف بناء �صرح الثقافة
العراقيةاملعا�صرة ..ومل يغفل ادوار
بع�ضهم يف م �ي��ادي��ن الأدب وال�شعر
والإدارة  .وم��ن اب ��رز ال��ذي��ن تناولهم
ال �ل��واء ع��زت ب��ا��ش��ا ال�ك��رك��وك��ي و�أم�ي�ر

اللواء فتاح با�شا وعمر نظمي و�صالح
ب��ا��ش��ا النفطجي وحم �م��د ع�ل��ي ق�ي�ردار
واللواء عمر علي وفتحي ق�يردار والد
الباحث جندة فتحي �صفوت  ،والدكتور
اح�سان دوغ��راجم��ي  ..وال �ل��واء خليل
زكي �إبراهيم ون�ش�أت �إبراهيم واللواء
م�صطفى راغب وناجي الهرمزي وحممد
�سعيد الو نداوي  ..وتو�سع يف املبحث
ال��ذي ت�ن��اول فيه �آل ال��دف�تري ودوره��م
يف بناء العراق املعا�صر  ،فتوقف عند
حم �م��ود �صبحي ال��دف�ت�ري و�إبراهيم
حلمي الدفرتي و�إ�سماعيل حقي الدفرتي
و�آخرون .
ومل�ير ب�صري كتاب راب��ع ا�ستكمل فيه
مو�سوعته حول ال�شخ�صيات العراقية
ال�ي�ه��ودي��ة  ،وع �ن��وان��ه (�أع�ل��ام اليهود
يف ال �ع��راق احل��دي��ث) وف�ي��ه حت��دث عن
�إ�سهامات العراقيني اليهود يف املجاالت
ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية ولعل
من �أبرزهم �سا�سون ح�سقيل وزير املالية
يف العهد امللكي .
لقد �أراد مري ب�صري من خالل كتبه التي
تناول فيها الأع�ل�ام الذين ا�سهموا يف
تكوين العراق املعا�صر � ،إب��راز دورهم
وت��ذك�ير الأج �ي��ال ال�شابة مبجهوداتهم
واالقتداء ب�صفاتهم الوا�ضحة وخا�صة
يف جمال نظافة الكف والإخال�ص للعراق
والعمل من اجله وهكذا فانه ا�ستطاع
توظيف التاريخ لأغرا�ض تربوية .
كانت طريقته ومنهجه يف درا�سة التاريخ
 ،ال�ترك�ي��ز على �إب ��راز م�لام��ح التكوين
الثقايف وال�سيا�سي واالقت�صادي للعراق
 ،وي�ب��دو ان��ه ك��ان يكتب م��ادة كتبه يف
�أوقات خمتلفة وبعد ذلك يعمل على جمع
ما كتب يف كتاب م�ستقل لذلك ات�سمت
بع�ض ك�ت��اب��ات��ه ب��وج��ود ن��وع م��ن عدم
االن�سجام والتن�سيق بني مو�ضوعات
الكتاب  ،لكن ه��ذا مل يكن حاجزا �أمام
امل� ��ؤرخ�ي�ن وط�ل�اب ال��درا���س��ات العليا
الذين وجدوا يف كتاباته م�صدرا ثرا من
م�صادر التاريخ العراقي املعا�صر  ،ومما
عزز ذلك انه كان يعد �شاهد عيان لكثري
من الأحداث والوقائع التي كتب عنها .
ظ��ل م�ير ب�صري خمل�صا للعراق الذي
عا�ش فيه واهله ردحا من الزمن مع انه
غ��ادره �سنة  1974وتويف يف لندن عن
عمر جتاوز �أل( )94عاما �سنة 2005

مري ب�صري� ..سرية تراث
مازن لطيف
ي���ص��در يف االي ��ام ال �ق��ادم��ة ك�ت��اب « مري
ب�صري� ..سرية وتراث» للباحثة املتميزة
«فاتن حميي حم�سن» حيث كتب د .ر�شيد
اخليون �شهادة عن الكتاب و�ضعت على
ال �غ�ل�اف االخ�يرح �ي��ث ك�ت��ب �إن ت�أليف
كتاب ع��ن م�ير ب�صري ،بعد خلو بغداد
م��ن �أبنائها اليهود يُعد وف��ا ًء وتقدير ًا
وعمل نا�صح ًا ،ي�صد من جيل عا�ش ثقل
ال��دع��اي��ة املتع�صبة �ضد ه��ذه الكائنات
الوفية لبغدادها ،ويكفي �أن يكون ب�صري
عنوان ًا لإطروحة �أكادميية ،بعد ما ح�صل
ليهود العراق� ،أنه م�ؤ�شر �إىل �سالمة تلك
اجليل ،الذي ابتلى بعهود من الكراهية.
ال �ك �ت��اب ب�ف���ص��ول��ه ك ��ان درا�� �س ��ة ج ��ادة،
وحماولة لإنعا�ش النفو�س بعد خوائها
ملا م� َّر على العراق من م�صائد ومكائد،
مت�ك�ن��ت ال �ب��اح �ث��ة ف��ات��ن حم �ي��ي حم�سن
م��ن ت �ق��دمي � �ص��ورة وا� �ض �ح��ة ع��ن حياة
مري ب�صري ،وم��ا يتداخل يف الدرا�سة
م��ن ح�ي��اة الطائفة اليهودية العراقية،
و��ص��ورة جامعة �شاملة لرتاثه الفكري
والأدبي ،فهو بحق يُع ُّد مرتجم الطبقات
العراقية بالعراق احلديث.
وك�ت��ب مقدمة ال�ك�ت��اب د�� .ص��ادق ح�سن
ال�سوداين حيث قال  :ي�س�أل �سائل هل
ي�ستحق م�ير ب���ص��ري ر� �س��ال��ة علمية ؟
الإجابة على ذلك بالقطع دون تردد نعم
ثم نعم ثم نعم  .بل �أن��ا �أذه��ب �أبعد من
ذل��ك لأق��ول ان م��ن واج��ب حمبي الأدب
وال �ث �ق��اف��ة وال �ت��اري��خ ال �ع��راق��ي  ،ومري
ب�صري واح ٌد منهم  ،ان يكتبوا عنه وعن
غريه ممن مل ت�شب عراقيتهم �شائبة  ،بل
كانت هويته العراقية وحبه للعراق �أر�ض ًا
و�شعب ًا وتراث ًا �أم��ر ًا ي�ستحق الإعجاب .
وبالتايل نحن ال منن على مري ب�صري
و�أهله حني نكتب ر�سالة علمية عنه بل هو
�صاحب امل ّنه لأننا ابحرنا يف بحر عطائه
وعلمه وكتاباته  ،بل ان الواجب الوطني
من جهة وحب العراق ومثقفيه وحمبيه
وع�شاقه م��ن جهة اخ��رى يفر�ض علينا
و��ض��ع اعالمنا يف اماكنهم ال�صحيحة

التي ي�ستحقونها الن م��ا يجمعنا مبري
ب�صري كثري ب��ل وكثري ج��د ًا  ،وم��ن ثم
فهو �صاحب امل ّنه ال نحن  ،وهو �صاحب
الف�ضل ال نحن  .وما �أقوله لي�س من قبيل
املبالغة �أو اال�سراف يف االطراء على مري
ب�صري  ،ب��ل ه��و ن�ت��اج قناعة واعجاب
وتقدير.
وذكرت الباحثة فاتن حميي حم�سن يف
مقدمتها كان مري ب�صري �شخ�صية غري
منطية  ،فلم تكن اهتماماته من�صرفة
اىل االدب وال �ل �غ��ة ف�ح���س��ب  ،ب��ل كان
م�ؤرخ ًا وباحث ًا اقت�صادي ًا  ،وكاتب ًا بليغ
ال�ع�ب��ارة ،وم�ترج�م� ًا دق�ي�ق� ًا ،ع��ن اللغات
احلية التي ك��ان يجيدها وه��ي العربية
واالنكليزية والفرن�سية  ،ف�ض ًال عن ما
قدمه من اجنازات يف اثناء عمله االداري
واالقت�صادي.
حظي تاريخ اليهود يف العراق باهتمام
وا�� �س ��ع م ��ن امل � ��ؤرخ �ي�ن واالك��ادمي��ي�ي�ن
العراقيني والعرب واالجانب  ،اذ �صدرت
العديد من الر�سائل اجلامعية وامل�ؤلفات
والدرا�سات والبحوث من وجهات نظر
ع��دة ،ناق�شت جوانب خمتلفة من حياة
الطائفة اليهودية يف العراق ،وال�سيما يف
اثناء العهد امللكي ( .)1958-1921اال ان
اي ًا من هذه الدرا�سات مل ت�سلط ال�ضوء
على ال�شخ�صيات اليهودية العراقية التي
كان لها �أثر يف احداث العراق املعا�صر.
لدواع عدة  ،يف مقدمتها اخل�شية واحلذر
ٍ
يف ت �ن��اول ه��ذه ال�شخ�صيات ومنطية
النظرة اىل اليهود وعدهم يف االحوال
جميعها �صهاينة مل يتع َد دورهم اجلوانب
ال�سلبية يف املجتمعات التي عا�شوا فيها
 ،ل��ذل��ك ي �ه��دف ه ��ذا ال �ك �ت��اب اىل ك�شف
النقاب عن �شخ�صية يهودية عراقية متثل
اجليل القدمي من اليهود ممن عا�صروا
العهدين امللكي واجلمهوري .ونحاول
معرفة م�ق��دار ت��أث�ير العوامل الداخلية
واخلارجية يف عالقة مري ب�صري بوطنه
العراق ،وما مقدار تقبله او رف�ضه االفكار
ال�صهيونية ال�ت��ي ح��اول��ت ال�صهيونية

العاملية تر�سيخها يف املجتمعات اليهودية
يف ال �ع��امل ،وه��ل ا�ستطاع م�ير ب�صري
امل��زاوج��ة بني هويته العراقية وديانته
اليهودية ؟ وك�ي��ف تفاعل م��ع االح��داث
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والفكرية يف العراق؟ واخري ًا هل ي�ستحق
مري ب�صري تخ�صي�ص كتاب علمي له ؟ ان
هذه الت�سا�ؤالت �ستكون حمور ًا لف�صول
هذا الكتاب.
ت�ألف الكتاب من ثالثة ف�صول  ،الأول
ت��ن��اول � �س�يرة م�ي�ر ب �� �ص��ري ال��ذات �ي��ة :
ه��و م�ير �شلومو ح��اي ب��ن � �ش��ا�ؤول بن
ب�صلئيل  ،امل�ع��روف ب�أ�سم ب�صري  ،بن
ع��زرا بن يهو�شع بن عوبديا بن ا�سحق
حييم بن مو�شي بن ابراهيم بن ن�سيم
 .ول��د يف بغداد  ،ي��وم الثالثاء املوافق
التا�سع ع�شر من �أيلول ع��ام  1911يف
دار ال�ع��ائ�ل��ة ال��واق �ع��ة يف حم�ل��ة (حتت
التكية) قرب �سوق ال�سراي  ،تلك الدار
التي ا�شرتاها وال��د جده (ع��زرا يهو�شع
عوبديا) عام  ، 1859وبقي ي�سكنها حتى
انتقل اىل االح�ي��اء اجل��دي��دة يف �شمايل
بغداد عام  1948ينتمي مري ب�صري اىل
�أ�سرة يهودية عرفت ب��ادىء االمر ب�أ�سم
(�آل ب�صري) ثم ا�شتهرت بعد ذلك ب�أ�سم
(عوبديا)  .وبعدها عادوا اىل ا�ستخدام
ت�سمية (�آل ب�صري) يف اواخ ��ر القرن
التا�سع ع�شر.
وعن منابعه الفكرية ذكرت الباحثة  :ن�ش�أ
مري ب�صري ن�ش�أة علمية  ،وا�سعة الأفق ،
اذ ادخلته عائلته يف �صيف عام ، 1915
يف كتاب املعلم (ابراهيم الق�صري)  ،يف
حملة (التوراة) يف بغداد  ،ومل يتجاوز
الرابعة من عمره  .لكنه مل ي�ستمر يف
الدوام �سوى �أيام معدودة  .ويف خريف
ذلك العام دخل مدر�سة (التعـاون االهلية)
يف بغــداد  ،لتلقـي درو�سـه االبتـدائية.
تعلم يف مرحلته الدرا�سية ه��ذه علوم
الطبيعيات والريا�ضيات واجلغرافية
 ،وم �ب��ادىء اللغة ال�ع�بري��ة وال �ت��وراة .
ودر�� ��س ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى ي��د ج��واد

حم�م��ود الأوق��ات��ي ،ال��ذي زرع فيه حب
االدب ال �ع��رب��ي  .ب �ع��د �أمت� ��ام درا�سته
االبتدائية  ،وا�صل درا�سته الثانوية يف
مدر�سة االحتاد اال�سرائيلي (االليان�س)
يف خريف عام  ، 1922و�أخ��ذ يجد فيها
وي�ق���ض��ي � �س��اع��ات ط��وي�ل��ة يف الدر�س
واملطالعة  ،حتى تخرج فيها عام .1928
وك��ان��ت الهيئة التدري�سية م��ؤل�ف��ة من
مدر�سني من ذوي الثقافة اجليدة بحكم
تتبعهم ال��درا� �س��ي ال�ط��وي��ل  ،و�إتقانهم
ال �ل �غ��ات االج �ن �ب �ي��ة  ،وت ��واف ��ر الكتب
امل �ط �ب��وع��ة مب�خ�ت�ل��ف ال �ل �غ��ات  .ومنهم
ال�شيخ حممد �صالح ال�سهروردي ،ويذكر
مري ب�صري ان �أخاه (�صالح ب�صري) كان
ير�سل له من م�صر بع�ض الكتب واملجالت
 ،ف�إقتب�س منها معلومات وو�ضع كتاب ًا
بعنوان (ت��اري��خ م�صر احل��دي��ث) ن�سخه
بخط يده وقدّمه اىل ال�شيخ ال�سهروردي
 .ف�إ�ستح�سنه واثنى على جهده يف ت�أليفه
 .وق��ام بتدري�سه ال�شيخ (ع�ب��د العزيز
ال �� �ش��واف) و (حم �م��ود ال��وت��ري) الذي
خلفه مل��دة ق�صرية ال�ك��ات��ب وال�صحفي
واالدي��ب (توفيق ال�سمعاين) والب��د من
ذكر ال�شاعر ال�سوري حممد الفراتي الذي
جاء اىل بغداد هارب ًا من نقمة الفرن�سيني
 ،ف�إحت�ضنته مدر�سة (االليان�س) وكلفته
بالتدري�س فيها .وك��ان حممد الفراتي
يعتني بثقافة مري ب�صري وير�شده يف
جمال ال�شعر ،وملا عر�ض عليه مري ب�صري
باكورة �شعره نبهه ب�إختالل وزن �أ�شعاره
وا�شار عليه بدرا�سة العرو�ض .كما انه
�أفاد كثري ًا من ات�صاله باملحقق واللغوي
االب ان�ستا�س م��اري الكرملي ،لت�ضلعه
من اللغة العربية .والزم بعد ا�ستكمال
تعليمه اللغوي االديب واملحقق م�صطفى
جواد ل�سنوات عدة فثقفه بف�صيح اللغة
العربية
وتتلمذ يف تاريخ العراق على يد امل�ؤرخ
عبا�س العزاوي .
ال �ف �� �ص��ل ال� �ث���اين ت� �ن ��اول ��ت الباحثة
ن � �� � �ش� ��اط م� �ي��ر ب � �� � �ص� ��ري الإداري

واالق��ت�����ص��ادي وم��وق �ف��ه جت� ��اه بع�ض
الق�ضايا الوطنية والقومية (-1928
 )1974ون�شاطه الإداري واالقت�صادي
( )1945-1928و ن���ش��اط��ه الإداري
واالقت�صادي (.)1974-1945
اما الف�صل الثالث فقد تناول  :ن�شاط مري
ب�صري الثقايف ( )2006-1928و�آثاره
من الكتب املن�شورة و نتاجه من البحوث
واملقاالت املن�شورة وم�شاركاته الثقافية
وع�لاق�ت��ه باملثقفني العراقيني  ،وكذلك
تناولت اهم ما كتب عنه بعد وفاته حيث
كتب ر�شيد اخليون وزه�ير كاظم عبود
و�آخرون .
يف خامتة كتابها ا��ش��ارت الباحثة اىل
مت �ت��ع م�ي�ر ب �� �ص��ري مب �ي��زات وم��واه��ب
خمتلفة  ،اذ ي�ع��د م��ن �أول �ئ��ك ال��ذي��ن مل
يرتكوا باب ًا اال وطرقوه وال مو�ضوع ًا
اال وبحثوه  ،فقد �أط�ل��ق ع�ن��ان قلمه ملا
جت��اوز ال�سابعة ع�شرة من عمره  ،فهو
�شخ�صية جمعت بني التاريخ واالقت�صاد
واالدب وال�شعر  ،مما جعل منه �شخ�صية
ديناميكية يف العمل وامل�س�ؤولية .فقد
ك��ان عطائه الفكري ث��ر ًا وق��دم للمكتبة
العربية م�ؤلفات قيمة تناولت مو�ضوعات
تاريخية وادب�ي��ة واقت�صادية �أ�صبحت
م�صادر مهمة يغرتف منها الباحثون .كان
مري ب�صري �صريح ًا يف التعبري عن �آرائه
و�أف �ك��اره يف �أك�ث�ر االح �ي��ان ومل يعرف
عنه التحفظ فيها .و�أن �آرائه يف جمملها
واقعية مرنة  ،بعيدة ع��ن املثالية ،مما
يجعل تطبيقها على �أر���ض الواقع �أمر ًا
�سه ًال .وق��د ح��اول �أن يكون متفائ ًال يف
خمتلف الظروف .
ك� ��ان خ� �ب�ي�ر ًا �إق �ت �� �ص��ادي � ًا ووج� �ه� � ًا من
�أب��رز وج��وه الفكر االقت�صادي  ،اذ �أنه
ورث ال�ت�ج��ارة م��ن �أج� ��داده منذ �صباه
ف�ك��ان خ �ب�ير ًا فيها  ،ث��م م��ار���س الكتابة
وكتب �أبحاث ًا وم�ق��االت ع��دة يف املجال
االقت�صادي  ،ف�ض ًال عن كتابة (مباحث
يف االقت�صاد العراقي)  .و�أظهر مهارة
و�أطالع ًا وا�سع ًا يف الق�ضايا االقت�صادية
واملالية عن طريق املنا�صب االدارية التي
�شغلها  .ت��رك��ز ك�ف��اح م�ير ب�صري على
ت�أكيد والء اليهود نحو العراق  ،ب�إظهار
م�شاعره الوطنية العراقية  ،واال�صرار
على االثر الثانوي للدين يف بناء الهوية
الوطنية العراقية امل�شرتكة  ،وعلى وفق
ذلك ف�إن اليهودية من وجهة نظره تتحدد
بامل�سائل الدينية  ،و�أن ر�ؤيته للقومية
�أك�ثر �شمو ًال �إنها القومية العربية التي
ت�شمل احل�ضارة العربية عموم ًا  .وميكن
القول ان مري ب�صري قد عا�ش ما �أ�صطلح
عليه بـ(الع�صر الذهبي) للطائفة اليهودية
يف العراق .
كتاب « م�ير ب�صري � ..سرية وت��راث»
وث�ي�ق��ة م�ه�م��ة ت ��ؤر� �ش��ف وت� � ��ؤرخ حياة
الراحل مري ب�صري بتفا�صليها الدقيقة
وق��د جنحت الكاتبة وب��إم�ت�ي��از تناول
جميع اجلوانب يف حياة ب�صري.
* الكتاب ي�صدر عن دار ميزوبوتاميا يف
بغداد_ �شارع املتنبي
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حاوره يف لندن د  .مهدي ال�سعيد
منذ ��س�ن��وات وان ��ا اق ��ر�أ ك��ل ج��دي��د من
ا� �ص��دارات الباحث واالدي ��ب العراقي
امل �ع��روف م�ير ب�صري  ،وك�ن��ت اعجب
بطاقة هذا ال�شيخ اجلليل الذي احت�ضن
العراق ط��وال �سنوات اغرتابه  ،حيث
يحمله معه كما يحمل متاعه اليومي
 ،ف�ف��ي ك��ل ن ��دوة ي�ت�ح��دث فيها تنطلق
ال �ع �ب��ارات مليئة بالعاطفة العراقية
اخلال�صة ويف كل لقاء تلفزيوين ا�سمع
نب�ض قلبه وك ��أن��ه يخفق ع�ل��ى هدير
مياه دجلة وال �ف��رات  ،ويف ك��ل م�ؤلف
له ال�صميمة  ،واملده�ش حقا انه �صنع
من بيته عراقا �صغريا يعو�ض ا�شتياقه
ل�ع��راق��ه ال�ك�ب�ير املختطف  ،فو�سيلته
وفنه من�صبان على ا�سرتجاع املا�ضي
وت�سجيل احلا�ضر كي ال ي�ضيع الوطن
وال تختفي اث��ار النا�س ال��ذي��ن كحلوا
عيون العراق وزينوه بادبهم وثقافتهم
وفنهم .
م �ن��ذ ���س��ن��وات وان � ��ا اط� �م ��ح ملالقاته
والتعرف عليه ويف كل م��رة كنت اعد
نف�سي ملفاحتة �صديقي الدكتور جودت
القزويني الذي يحتفظ ب�صداقة عميقة
م��ع ه��ذاال���ش�ي��خ االدي ��ب  ،ول�ك��ن م��ا ان
التقي بجودت حتى ان�سى ما (اري��د )
واخ�يرا ق��ررت االت�صال باديبنا  ،وما
ان حتدثت اليه بالهاتف حتى انطلقت

ع �ب��ارات الرتحيب وااله�ت�م��ام بلقائي
وبلقاء ( امل�سلة ) وهكذا حملت نف�سي
ب�صحبة ال�صحفي ال�ع��راق��ي املعروف
كاظم عي�سى  ،وبعد عناء البحث عن
داره يف احد االحياء اللندنية و�صلنا
اليه  ،ك��ان بانتظارنا يف ب��اب املنزل ،
وح��امل��ا �سلمنا عليه  ،ق��ال �ستفاج�أون
حينما ت�ع�ل�م��ون ان ال��دك �ت��ور ج��ودت
القرويني موجود هنا  ،وهكذا التقينا
جميعا دون حاجة للوا�سطة .
االدي ��ب م�ير ب�صري اح��دى ال�شذرات
ال�ت��ي بقيت لنا م��ن ال�ع�ه��ود ال�سالفة ،
والن ��ه ع��ا��ص��ر م��راح��ل ت��اري�خ�ي��ة هامة
ف��ان��ه ي�ح�ت�ف��ظ ب��ار� �ش �ي��ف ه��ائ��ل ل�ل�ادب
والثقافة العراقية  ،وقد ا�صدر ع�شرات
الكتب التي دونت وترجمت لرموز تلك
املراحل  ،وهاهو االن يوا�صل م�سريته
اخل�لاق��ة مبدعا يحمل طاقة هائلة من
العطاء الواعد بعد ه��ذه ال�سنوات من
العمل الت�أليفي اي�ضا .
ح�ين ك�ن��ت احت ��دث م�ع��ه  ،ا��ش�ع��ر باين
احت ��دث اىل �صديق واخ كبري اعرفه
منذ ف�ترة طويلة  ،يف ح�ين ان لقائي
به كان االول من نوعه  ،ان�سان ب�سيط
ومتوا�ضع توا�ضع العلماء  ،ي�ضحك
كما ي�ضحك االطفال االبرياء  ،يف وجهه
نلمح ال�شهامة طافحة  ،وملحة من الود
واالطمئنان  ،كان ينتظر مني ان اقول

�شيئا  ،فا�ستح�سن ذلك  ،ثم طرحت عليه
ال���س��ؤال تلو االخ��ر  ،وفيما يلي ن�ص
املقابلة :
 ا�سمي م�ير ب�صري ول��دت يف بغدادق �ب �ي��ل احل � ��رب ال �ع �ظ �م��ى االوىل من
ع��ائ �ل��ة ع��ري �ق��ة ق��دمي��ة يف ب��غ��داد وقد
در� �س��ت يف م��در��س��ة ( ت ��اون ) االهلية
ثم يف مدر�سة ( االليان�س ) الفرن�سية
املتو�سطة وال�ث��ان��وي��ة  ،ودر��س�ن��ا فيها
ال�ع�ل��وم واالداب وال �ل �غ��ات الفرن�سية
واالجنليزية والعربية والعربية  ،وكان
لنا اح�سن اال�ساتذة يف اللغة العربية
اذكر منهم ال�شيخ عبد العزيز ال�شواف
ال ��ذي ا��ص�ب��ح فيما ب�ع��د ق��ا��ض��ي بغداد
وكذلك �شاعر دير الزور حممد الفراتي
الذي جاء اىل بغداد �سنة  1925هاربا
من ال�سلطة الفرن�سية على اثر ن�شوب
الثورة يف �سوريا  ،وقد ا�ستفدنا منهم
اح�سن الفوائد يف اللغة  ،وتخرجت يف
املدر�سة الثانوية �سنة  1928وا�شرتكت
يف امتحان لوزارة اخلارجية يف اوائل
ت�أ�سي�سها وكنت الفائز يف االمتحان
فعينت كاتبا اول  ،وق�ضيت يف وزارة
اخل��ارج �ي��ة اك�ث�ر م��ن خ�م����س �سنوات
ا�صبحت من خاللها �سكرتري ال��وزارة
ووكيل مدير الت�شريفات وقمت مرارا
باعمال مدير اخلارجية العام اثناء �سفر
املرحوم موفق االلو�سي مدير اخلارجية

ال �ع��ام ال ��ذي ك��ان ي��وف��د مب �ه��ام خا�صة
اىل ال�ب�لاد العربية  ،ث��م تركت وزارة
اخلارجية ودر�ست االقت�صاد واالداب
العربية والعاملية ووظفت بعد ذلك يف
غرفة جتارة بغداد وكنت مديرها .
* م���ا ال��وظ��ائ��ف الر�سمية
ال��ت��ي �شغلتها وال��ت��ي تت�صل
باالقت�صاد والتجارة وم��اذا
عن ا�صدار جملة ( الغرفة ) ؟
 ا�صدرت جملة ( الغرفة ) ال�شهرية وهيجملة غرفة جت��ارة بغداد خ�لال ثماين
�سنوات  ،ون�شرت كذلك تقارير الغرفة
التجارية باللغتني العربية واالنكليزية
 ،وا��ش�ترك��ت ك��ذل��ك يف ذل��ك ال��وق��ت مع
امل��رح��وم حم �م��ود ف�ه�م��ي دروي�����ش يف
ا�صدار ( الدليل العراقي الر�سمي ) ل�سنة
 1936باللغتني اع��رب�ي��ة واالنكليزية
وكان دليال مهما جامعا  ،بلغت �صفحاته
باللغة العربية اك�ثر م��ن ال��ف �صفحة
 ،وباللغة العربية االنكليزية اي�ضا
،وقد قمت بالرتجمة مع اخي املرحوم
ب�صري  ،ويف �سنة  1937اوف��دت اىل
باري�س اىل املفو�ضية العراقية يف ذلك
الوقت لال�شرتاك مع الدكتور عبد االله
حافظ يف ان�شاء اجلناح العراقي يف
معر�ض باري�س الدويل  ،وكان الوزير
املفو�ض �آن��ذاك علي ج��ودت االيوبي ،

كممثل للعراق  ،وقمنا با�صدار ن�شرات
واق��ام��ة اجل�ن��اح العراقي ال��ذي ك��ان له
اثر مهم يف التعريف بالعراق يف حينها
ث��م تركت بعد ذل��ك غرفة جت��ارة بغداد
ال��ص�ب��ح م��دي��را ل�شركة جت��اري��ة  ،هي
(�شركة جت��ارة ال�شرق) وكنت ع�ضوا
ملجل�س ل��واء بغداد العام وكذلك ع�ضو
جمل�س ادارة لواء بغداد  ،وعينت بعد
ذلك معاون املدير العام (جلمعية التمور
العامة ) بوزارة االقت�صاد  ،وكان املدير
العام عبد الإله الق�صاب وزير الداخلية
اال�سبق .
وخ�ل�ال احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة كنت
ع�ضوا يف جلنة متوين برئا�سة امل�سرت
�سوان م�ست�شار وزارة املالية العراقية
وك� �ن ��ا جن �ت �م��ع م ��رت�ي�ن او ث �ل��اث يف
اال�سبوع للنظر يف جتارة العراق خالل
احل��رب ويف �ش�ؤون التموين وحتديد
اال�سعار  ،فكنت ب�صورة غري ر�سمية
م�شاورا اقت�صاديا لوزير املالية �صالح
جرب و�سائر وزراء املالية يف ذلك احلني
 ،ويف �سنة  1944اوف��دت �ضمن الوفد
ال�ع��راق��ي اىل م��ؤمت��ر ال�ت�ج��ارة الدويل
امل �ع �ق��ود يف ن �ي��وي��ورك يف ال��والي��ات
املتحدة االمريكية  ،وملا انتهى امل�ؤمتر
ق�ضيت يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة نحوا
م��ن �ستة ا�شهر احا�ضر ع��ن االقت�صاد
العراقي يف الواليات املتحدة املختلفة

 ،كذلك يف اذاع��ة وا�شنطن ويف �صوت
امريكا ويف غرفة جتارة نيوريوك .
* ما اول اثر ادبي ن�شرته يف ال�صحف
او امل� �ج�ل�ات ال �ع��راق �ي��ة وك �ي��ف كانت
املناخات الثقافية �آنذاك ؟
 غ��ادرت وظيفة احلكومة ع��ام 1952 ،و�صرت احد مدراء �شركة �شيفروليت
االمريكية التي كانت وكيلة ل ( جرنال
م��وت��ورز) لل�سيارات و�سائرال�شركات
االمريكية الكربى  ،واق��ول انني كنت
اميل اىل االدب ونظم ال�شعر منذ كنت
على مقاعد الدرا�سة  ،وقد ن�شرت اول
اثر ادبي يل �سنة � 1928شعرا منثورا
ع �ن��وان��ه( احل��ري��ة ) يف اح ��دى جرائد
ب �غ��داد  ،وان �ن��ي �سعيد ان اق ��ول انني
ن���ش��أت يف بيئة ع��راق�ي��ة ح��رة ناه�ضة
 ،ال تفريق فيها بني امل��ذاه��ب واالدي��ان
 ،املختلفة ول��ذل��ك ك��ان ا��ص��دق��ائ��ي من
جميع الطوائف وامل��ذاه��ب واالدي ��ان ،
ومن الذين ربطتني بهم �صداقة وثيقة
احمد ح��ارث ال�صراف ال��ذي ك��ان مدير
الدعاية العام  ،االديب العراقي الكبري
و امل��رح��وم جعفر اخلليلي ال�صحفي
واالدي��ب ومنهم اي�ضا تعرفت ملحمود
�صبحي الدفرتي الذي كان حينها وزير
ال�ع��دل�ي��ة ووزي���ر اخل��ارج �ي��ة العراقية
وك��ان ل��ه جمل�س اجتماعي �صباح كل
جمعة يعرف مبجل�س الدفرتي  ،وهذا
املجل�س قدمي يف بغداد منذ زمن اجداد
حممود �صبحي بيك  ،وك��ان يح�ضره
رج��ال ال�سيا�سة واالدب وتبحث فيه
خمتلف املوا�ضيع عدا ال�سيا�سة والدين
 ،وكان ملحمود �صبحي الدفرتي ع�شرات
ال�ق�ط��ط وب�ع����ض ال �ك�لاب  ،ول �ه��ا خادم
خا�ص يقوم باطعامها وخدمتها  ،فكان
حم�م��ود �صبحي وه��و ادي��ب باللغتني
الرتكية والفار�سية وي�ع��رف العربية
جيدا  ،ورج��ل فا�ضل ج��دا م��ن افا�ضل
ال�ع�ه��د ال �ق��دمي يف ال �ع��راق  ،وك ��ان اذا
تطرق بع�ض املجتمعني اىل امور دينية
او �سيا�سية يبد�أ بقر�أة �شعر تركي او
فار�سي ويرتجمه لكي يبدل املو�ضوع
 ،او ي�صيح على اخل��ادم ليدعوه جللب
ال�ق�ط��ة ال�ف�لان�ي��ة او ال�ك�ل��ب ال �ف�لاين ،
وبذلك ي�شغل املجتمعني  ،وكان يجتمع
يف جمل�سه اف��ا� �ض��ل ب �غ��داد ورجالها

ال�سيا�سني واالدب ��اء اذك��ر منهم نوري
ال�سعيد وجميل املدفعي وم��ن االدب��اء
اب��راه �ي��م ��ص��ال��ح �شكر واك�ث�ر النواب
واالع�ي��ان ورج��ال احلكم  ،وه��ذه خالل
��س�ن��وات ال�ث�لاث�ي�ن��ات واالربيعينيات
واخلم�سينيات  ،اي يف تلك ال�سنوات ،
وا�ستطيع ان اقول انني ح�ضرت جمل�س
الدفرتي خالل اكرث من ثالثني �سنة منذ
تعرفت به اىل ان غادرنا العراق �سنة
 ، 1974حيث جئنا اىل انكلرتا لنقيم
فيها .
* هل تعطينا �صورة عن ادباء
بغداد �آنذاك ؟
 م��ن ال��ذي��ن اذك��ره��م وت�ع��رف��ت عليهماملرحوم االب ان�ستا�س ماري الكرملي
اللغوي ال�شهري  ،وك��ان يعقد جمل�سه
اي�ضا اي ��ام اجلمعة ويح�ضره رجال
الف�ضل واالدب  ،يف دير االباء الكرمليني
 ،ومن الذين عرفتهم و�صادقتهم اي�ضا
الدكتور م�صطفى جواد وقد افدت منه
ومن االب ان�ستا�س ماري الكرملي فوائد
لغوية كثرية وكان يل مئات اال�صدقاء
ام� �ث ��ال ط ��ه ب��اق��ر االث � � ��اري امل�شهور
والدكتور احمد �سو�سة واخرين ككمال
ع �ث �م��ان ال �� �ش��اع��ر – ال �� �ض��اب��ط و�سامل
االلو�سي مدير الثقافة العام .
*هل اقت�صرت االجتماعات االدبية على
( امل�ج��ال����س االدب �ي��ة ) ام ام �ت��دت اىل
املقاهي والنوادي  ،وكيف كانت طبيعة
اللقاءات التي جتري يف هذه املجال�س ؟
 كانت املجال�س االدب �ي��ة والدواويناالجتماعية اماكن اجتماع لالدباء وكنا
جن�ت�م��ع اك�ث�ر االوق � ��ات يف دورن� ��ا يف
املقاهي ال�ب�غ��دادي��ة وك��ذل��ك يف ( نادي
القلم ) الذي كان رئي�سه جميل �صدقي
ال��زه��اوي وب�ع��د ذل��ك امل��رح��وم ال�شيخ
حممد ر�ضا ال�شبيبي وبعد ذلك الدكتور
ف��ا� �ض��ل اجل� �م ��ايل  ،وك � ��ان االع �� �ض��اء
يجتمعون باملناوبة يف دورهم وجتري
املباحثات االدبية فقد القيت يف بع�ض
اجتماعات نادي القلم ملحمتي املنظومة
( نهاية االبطال ) وبحوثا ادبية اخرى .
وم ��ن ا� �ص��دق��ائ��ي ال��ذي��ن ات���ص�ل��ت بهم
وعرفتهم اذكر اال�ستاذ عبا�س العزواي
م � � ��ؤرخ ال� �ع���راق واخ� � ��اه ع �ل��ي غالب
العزواي املحامي اي�ضا الذي كان يحفظ

ع�شرات االالف من االبيات ومن ال�شعر
والق�ص�ص ك��ان رج�لا فا�ضال وق��د كف
ب�صره يف اواخر ايامه  ،لكنه كان خارق
الذكاء  ،وم��ن ا�صدقائي الذين تعرفت
بهم حم�م��ود امل�ل�اح ال�شاعر املو�صلي
وق��د كتبت ع��ن اك�ث�ر ه� ��ؤالء يف كتاب
(اع�لام االدب يف العراق احلديث) يف
اج��زائ��ه ال�ث�لاث��ة ويف كتبه االخ ��رى ،
ومن ا�صدقائي اي�ضا الدكتور وحممود
االمني العامل االثاري وامل�ؤرخ واملحقق
وغريهم كثري .
ك��ان اجل��و ال�ث�ق��ايف ج��وا ح��را وكانت
جم�ل�ات ك �ث�يرة وج��رائ��د ادب �ي��ة كثرية
اي�ضا  ،ومن اجلرائد واملجالت (الهاتف)
جلعفر اخلليلي وكذلك كانت اجلرائد
العراقية كجريدة (العراق) لرزوق غنام
وج��ري��دة (ال��زم��ان) لتوفيق ال�سمعاين
وغريها من اجلرائد كلها فيها �صفحات
ادبية ي�شرتك يف كتابتها االدباء .
كان يل ا�صدقاء كثريون  ،حينما كنت
ا�صدر جملة (الغرفة) اذكر منهم ها�شم
ج� ��واد ال� ��ذي ا� �ص �ب��ح ف�ي�م��ا ب �ع��د وزي��ر
اخلارجية يف العهد اجلمهوري وكان
ممثال للعراق يف مكتب العمل الدويل ،
واليه يرجع الف�ضل يف ا�صدار قوانني
العمل يف العراق النه انتدب للعمل يف
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية العراقية
ف��و� �ض��ع ق ��وان�ي�ن ال �ع �م��ل واال�� �ص�ل�اح
االجتماعي وال�ضمان االجتماعي  ،وقد
كلفته بكتابة مقاالت يف جملة (الغرفة)
وق��د كتب مقاالت كثرية وترجم ملجلة
تقرير بيفرج ال�شهري الذي و�ضعه ال�سري
هرني بيفرج اخلبري االنكليزي والذي
ا�صبح تقريره خ�لال احل��رب العظمى
وبعد ذل��ك ا�سا�سا لل�ضمان االجتماعي
وال�صحة االجتماعية يف انكلرتا .
* عدا ها�شم جواد هل هناك
م���ن ك����ان ي��ك��ت��ب يف جملة
(ال��غ��رف��ة ) م���ن ال��ب��اح��ث�ين
واملعنيني ب�ش�ؤون االقت�صاد
والتجارة والتاريخ ؟
 م��ن االخ��ري��ن ال��ذي��ن طلبت اليهم انيكتبوا بحوثا يف جملة غرفة جتارة
ب��غ��داد اال� �س �ت��اذ ي �ع �ق��وب ��س��رك�ي����س ،
ال �ب �ح��اث��ة امل �� �ش �ه��ور وك ��ان ��ت بحوثه

التاريخية واالقت�صادية وكذلك بحوث
ال ��دك� �ت ��ور م���ص�ط�ف��ى ج � ��واد وعبا�س
العزواي وغريهم  ،تدور حول التاريخ
االقت�صادي للعراق يف خمتلف االدوار
 ،كلها كانت تن�شر يف جملة ( الغرفة )
ومن اف�ضل م�ؤرخي العراق يف البحوث
االقت�صادية وغريها يو�سف غنيمة وزير
املالية  ،وقد و�ضع تاريخا ليهود العراق
 ،النه در�س يف مدر�سة ( االليان�س ) وله
م�ق��االت ع��ن ال�ضمان االجتماعي وعن
احلياة االقت�صادية يف العراق وكتاب
ع��ن ال�ت�ج��ارة العراقية ق��دمي��ا وحديثا
وغريها من الكتب  ،وكان باحثا فا�ضال
عاملا يعرف اللغات املختلفة وله م�ؤلفات
كثرية معروفة .
* م���ا ن��ت��اج��ات��ك االدب���ي���ة
والفكرية والثقافية ؟
 ك �ن��ت ام �ي��ل اىل ن �ظ��م ال���ش�ع��ر واىلالكتابة منذ ان كنت على مقاعد الدرا�سة
 ،وقد بد�أت بنظم ال�شعر  ،فكان ا�ستاذنا
حممد الفراتي �شاعر دير الزور يدر�سنا
العربية وق��د �سمي ب�شاعر دي��ر الزور
الن��ه م��ول��ود يف دي��ر ال��زور وذه��ب بعد
ذلك اىل دم�شق  ،وهرب اىل بغداد حينما
ا�شتدت ال�ث��ورة ال�سورية �سنة 1925
فعني ا�ستاذا يف مدر�سة ( اليان�س ) يف
بغداد  ،وهو �شاعر �سوري م�شهور وله
دواوين �شعرية معروفة وقد كتبت عن
�سريته .
وقد در�ست االقت�صاد بنف�سي  ،وبعد ذلك
ادي��ت االمتحان يف باري�س وو�ضعت
ك�ت��اب��ا ا��س�م��ه ( م�ب��اح��ث يف االقت�صاد
ال �ع��راق��ي ) ط�ب��ع �سنة  1948مبقدمة
للمرحوم يو�سف غنيمة وزي��ر املالية
 ،وك��ان وزي��ر املعارف املرحوم ال�شيخ
ر�ضا ال�شبيبي  ،ف�أمر ب�شراء مئات الن�سخ
منه ووزع ��ت على امل��دار���س  ،الن هذا
الكتاب مل يكن خمت�صا فقط باالقت�صاد
العراقي  ،لكنني بحثت فيه اي�ضا عن
االقت�صاد العاملي واقت�صاديات احلرب
و�ش�ؤون التموين والتجارة وغري ذلك
من البحوث مع االح�صاءات املختلفة
 ،وطبع يف اخ��ر معجم لال�صطالحات
االقت�صادية باللغات العربية والفرن�سية
واالنكليزية واعتقد انه كان مرجعا مهما

يف مو�ضوعه .
وكنت انظم ال�شعر وقد ن�شرت كثريا من
ال�شعر والق�ص�ص يف املجالت واجلرائد
ال��ع��راق��ي��ة وال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وال �� �س��وري��ة
وامل�صرية  ،مثال يف جملة ( االدي��ب )
و ( االداب ) ويف جملة ( ال��ر��س��ال��ة )
وجملة ( دم�شق ) التي كانت ت�صدر يف
دم�شق  ،وا�صدرت جمموعة من ال�شعر
�سنة  1971ا�صدرت يل وزارة االعالم
العراقية كتاب ( اعالم اليقظة الفكرية
يف العراق احلديث ) تناولت فيه تراجم
عدد من الرجال الذين اعتربتهم ميثلون
النه�ضة الفكرية يف ال �ع��راق احلديث
امثال الر�صايف والزهاوي .
* كيف ك��ان توا�صل االدب��اء
وال�شعراء يف ظل ال�صراعات
االدبية النا�شبة بينهم ؟
 التقيت ال��زه��اوي قبل وف��ات��ه مراتقليلة والتقيت اي�ضا مبعروف الر�صايف
قليال قبل وف��ات��ه اي�ضا  ،وق��د �شهدت
�سنوات احلرب العاملية الثانية وبعدها
�صراعات ادبية كثرية  ،لكنها كانت كلها
مناق�شات مهذبة م�ؤدبة  ،مثال اذك��ر ان
االب ان�ستا�س ماري الكرملي كتب ملجلة
غرفة بغداد ح�سب طلبي بحوثا لغوية
تتعلق بالتجارة واالقت�صاد ف��رد عليه
تلميذه الدكتور م�صطفى ج��واد ب�أدب
وطالت املناق�شات بينهما.
جرت مناق�شات اي�ضا حول الر�صايف ،
وحتى انه كغر واتهم بالزندقة لبع�ض
كتاباته  ،و�سبب ذلك انه ن�شر ( الر�سالة
املحمدية ) او �شيئا م��ن ه��ذا  ،وكانت
ل��ه اراء اعتربها بع�ض املتزمتني من
رج��ال ال��دي��ن خمالفة للدين اال�سالمي
 ،ف� ��رد ع �ل �ي��ه ب �ق �� �ص��ائ��د ه �ج��اه��م فيها
هجاءا مرا  .ومن ا�صقائي ال�صميمني
امل��رح��وم م�صطفى علي االدي��ب الكبري
وال��ذي كان اول وزي��ر عدلية يف العهد
اجلمهوري  ،وكان م�صطفى علي يذكر
يل مناق�شاته يف الع�شرينيات حول
حت��ري��ر امل ��ر�أة  ،وق��د ك��ان ه��و وح�سني
الرحال  ،وبطبيعة احلال قبلهما جميل
�صدقي ال��زه��اوي ي��داف�ع��ون ع��ن امل��ر�أة
ويطالبون بحريتها ويطلبون بحقوقها
ومم��ن رد عليهم ال�شاعر عبد احل�سني
االزري وطالت املناق�شات بني ا�صحاب
ال�سفور وا�صحاب احلجاب  ،ومما يذكر
يف هذا الباب ان الدكتور �سامي �شوكت
الذي كان مديرا عاما للمعارف ومديرا
ع��ام��ا لل�صحة وال �� �ش ��ؤون االجتماعية
 ،وك ��ان بعد ذل��ك وزي ��را يف احلكومة
العراقية اخذ ين�شر مقاالت عن حترير
امل��راة بتوقيع (امل��ر�أة) وقد كتبت ذلك ،
وال��دك�ت��ور �سامي �شوكت ال��ذي عرفته
بعد ذلك وكان من اح�سن ا�صدقائي كتبت
عنه يف اجلزء الثالث من كتابي (اعالم
االدب يف العراق احلديث) والذي �صدر
م�ؤخرا وذك��رت مقاالته يف الدفاع عن
املر�أة ويف طلب ال�سفور بتوقيع (ان�سة)
والاذكر ا�سم االن�سة التي كان يوقع فيها
 ،لكنني ذكرتها يف كتابي .
* طبيعة ال�صراع بني املثقفني
يف املرحلة الراهنة تختلف
كثريا ع��ن طبيعة ال�صراع
قي ذلك الوقت اي يف مرحلة
االربعينيات واخلم�سينيات
فهل ترى ذلك مثلي ؟
_ نعم كانت دائ�م��ا املناق�شات جتري
ب�صورة دمثة وباحرتام وال تخرج عن
حدود االدب والت�صل اىل حد املناو�شات
والت�شهري والت�شنيعات ،واحلقيقة انني
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ن�ش�أت يف زمن كانت احلرية فيه مطلبا
كبريا الدب��اء العراق ومفكريه  ،واذكر
يف هذه النا�سبة انني حينما كنت على
ممقاعد الدرا�سة ح�ضرت جمل�سا ادبيا
ال �ق��ى ف�ي��ه م �ع��روف ال��ر� �ص��ايف ق�صدة
داف��ع فيها ع��ن ط��ه ح�سني وع��ن العامل
امل�صري علي عبد الرزاق وذلك يف �سنة
 1926وكانت املنا�سبة انه اقيم احتفال
ملبايعة �شوقي ب�إمارة ال�شعر  ،واقيمت
حفلة يف ب�غ��داد ح�ضرتها وال�ق��ى فيها
الر�صايف ق�صيدة دافع فيها عن احلرية
 ،زقال يف هذا املعنى نحن نبايع �شوقي
ب�إمارة ال�شعر  ،ولكن ملاذا نرى يف م�صر
ت�ضييقا على احلرية فيكفر طه ح�سني
ويهاجم ال�شيخ علي عبد ال��رزاق الذي
الف كتابا عن ا�صول احلكم  ،وكان اجلو
يف العراق جوا من احلرية الثقافية .
ه��ل اث��رت �سلبا ال�صراعات
ال�سيا�سية والدينية يف اجلو
الثقايف يف تلك املرحلة ؟
_ اذك��ر ان ذل��ك اث��ر �سلبا  ،ع��دا ما يف
ق���ض�ي��ة ال �� �س �ف��ور واحل� �ج ��اب وق�ضية
تكفري الر�صايف يف اواخ��ر حياته عن
ر�سالته املحمدية  ،وهي عبارة عن كتاب
الفه الر�صايف  ،وقد كتبت عن ذلك يف
ترجمتي لل�شاعر معروف الر�صايف يف
كتاب ( اعالم االدب يف العراق احلديث
) وف�صلت ذلك تف�صيال  ،فيما عدا ذلك
مل حت�صل ثمة حادثة  ،ومل يكن هناك
اي خالف ادبي  ،وكانت هناك بال �شك
خالفات �سيا�سية يف املناهج ال�سيا�سية
 ،وقليال م��اك��ان��ت تنعك�س على االدب
 ،ول �ك �ن �ه��ا ك��ان��ت ت �ظ �ه��ر يف اجل��رائ��د
وخ�صو�صا �ضد ال�شيوعية .
ربطتك عالقة حميمة مع
جعفر اخلليلي  ،كيف بد�أت
هذه العالقة وكيف تطورت؟
 ع��رف��ت جعفر اخلليلي منذ ك��ان يفالنجف  ،كان ي�أتي اىل بغداد يف اواخر
�سنوات احلرب العاملية  1944و 1945
وك ��ان كلما ي ��أت��ي اىل ب �غ��داد يزورنا
ونبحث يف االمور االدبية  ،وكنت انظم
وان�شر يف جريدته ( الهاتف) وجاء اىل
بغداد لالقامة فيها �سنة  ، 1948وا�صدر
( ال�ه��ات��ف ) م��ن ب �غ��داد وث��م جعلها يف
اخلم�سينيات جريدة يومية �سيا�سية
 ،لكنه مل يرتك املجال االدب��ي  ،بل كان
ي��وا� �ص��ا ا� �ص��دت��ر جم �م��وع��ات �سنوية
ق�ص�صية واغلقت جريدته ال�سيا�سية
�سنة  1954حينما قررت احلكومة الغاء
جميع ال�صحف وطلب امتيازات جديدة
 ،فلم يطلب امتيازا جديدا  ،وكان يعقد
جمل�سا ادب�ي��ا ك��ل ي��وم يف دار الهاتف
يف ب�غ��داد يح�ضره الكثري م��ن االدب��اء
وال���ش�ع��راء  ،وجت ��ري ف�ي��ه املناق�شات
االدبية واملباحثات اللغوية  ،ومن الذين
ك��ان��وا ي�ح���ض��رون ال��دك �ت��ور م�صطفى
ج��واد وال�شاعر املحامي ان��ور �شا�ؤول
وال�شاعر كمال عثمان املقدم ال�سابق يف
اجلي�ش العراقي وكثريون غريهم .
ما عالقتك باجلواهري ؟
 -عرفت اجلواهري ولكني ال ا�ستطيع
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ان اقول اين عرفته معرفة طويلة ولكن
كانت لنا معرفة طيبة  ،فكنت قد كتبت
عنه وق��درت �شعره بطبيعة احل��ال كما
ق��در ذل��ك جميع ادب ��اء ال �ع��راق ولكني
ا�ستكمل حديثي عن اخلليلي  ،فانه قد
و��ض��ع ك�ث�يرا م��ن امل ��ؤل �ف��ات يف مقدمة
ذل ��ك امل �ج �م��وع��ات ال�ق���ص���ص�ي��ة (اوالد
اخلليلي) وغريها وا�س�س بعد اغالق
ج ��ري ��دة م�ك�ت�ب��ا ل�ل���ص�ح��اف��ة واالع�ل��ان
وا�صدر �سل�سلة كتب (العتبات املقد�سة)
وطلب من الكثري من االفا�ضل واالدباء
ان ي�شرتكوا فيها فكتب كل واح��د عن
املوا�ضيع التي اخت�ص بها  ،وكتبت انا
اي�ضا ع��ن ترجمة بع�ض ال��رح�لات عن
�سامراء  ،وك��ان جعفر اخلليلي ينظم
ال�شعر ولو قليلال لكنه و�ضع كتابا عن
االدب الفار�سي وكان يعرف بالفار�سية
 ،وترجم يف كتابه وترجم يف كتابه عن
االدب الفار�سي كثريا من ال�شعر  ،وملا
جاء حزب البعث اىل احلكم يف بغداد
يطارد النا�س  ،مبا فيهم عائلة اخلليلي
 ،حيث اعتربهم من ا�صول ايرانية مع
انهم �سكنوا العراق وكانوا عراقيني منذ
القدمي  ،ونفى الكثري من ا�سرة اخلليلي
وغ�يره��م  ،فلما راى جعفر اخلليلي
ان بع�ض اف��راد ا�سرته قد اخرجوا من
العراق  ،ت��رك العراق اىل عمان  ،وقد
ذكرت ذلك يف ترجمتي جلعفر اخلليلي
يف ك�ت��اب��ي  ،اع ��رف ان ��ه ق�ضى بع�ض
�سنوات حياته يف االم���ارات العربية
امل�ت�ح��دة اب��و ظبي حيث تقيم ابنته ،
وتويف يف ايران .
* ك��ي��ف ك���ان���ت ���ص��ع��وب��ات
اغ�ت�راب���ك  ،وم���ا نتاجاتك
خالل هذه الفرتة ؟

 خرجنا من ال�ع��راق �سنة  1974بعدان قا�سينا الويل على يد حكومة البكر
– �صدام وكانت العالقات مقطوعة مع
انكلرتا فا�ضطررنا لل�سفر اىل هولندا
حيث بقينا ا�شهرا ث��م اتينا لنقيم يف
انكلرتا ومازلنا فيها منذ �سنة ، 1974
ويف خالل هذه املدة ا�صدرت �ستة كتب
باللغة االنكليزية عن االقت�صاد يف البالد
العربية يف ال�ع��راق واململكة العربية
ال�سعودية وغريها بتكليف من احدى
ال�شركات  ،وب��د�أت بن�شر كتبي ومنها
دي��وان �شعر ومذكراتي التي ا�صدرت
ال �ت��ي ���ص��درت ع ��ام  1991وو�ضعت
ون �� �ش��رت ك �ت��ب خم�ت�ل�ف��ة م�ن�ه��ا (اع�ل�ام
االدب يف ال�ع��راق احل��دي��ث) و ( اعالم
الرتكمان) و(اع�ل�ام ال�ك��رد) وجمموعة
ق�ص�ص  ،وحا�ضرت يف لندن يف ندوات
كثرية ع��ن ال�شرق االو��س��ط  ،ونظمت
ال�شعر باللغة االنكليزية اي�ضا .
ويف امل�ستقبل ل��دي جمموعات كبرية
م��ن ال�شعر اري ��د ن�شرها  ،خ�صو�صا
جمموعة �سميتها (م��واك��ب الع�صور)
يف االف االب �ي��ات وه��ي ت ��أخ��ذ تاريخ
ال �ع��امل وا� �س��اط�يره م�ن��ذ ب ��دء اخلليقة
وتكوين االن�سان حتى الوقت احلا�ضر
 ،وت� �ت� �ن ��اول ال � �ت� ��واري� ��خ ال �ي �ه��ودي��ة
واال��س�لام�ي��ة وامل�سيحية  .وه��و �شعر
تقليدي (�سباعيات) �سميتها (ارانني)
وهي تقابل كلمة ( �سونيت ) االنكليزية
و (�سونيه) الفرن�سية و�سميتها بالعربية
( النيابة ) وجمعها (االرانني) .
وعدا هذه لدي كتب اخرى للن�شر ومنها
جمموعة مقاالت وبحوث ادبية ن�شرت
اكرثها يف املجالت العراقية وامل�صرية
واللبنانية وغ�يره��ا خ�لال ال�سنوات ،
والكثري منها اذي�ع��ت يف اذاع��ة بغداد

واذاعة لندن  ،وتتناول مباحث ادبية من
ال�شرق والغرب  ،مثال عن طاغور �شاعر
الهند العظيم  ،واذك��ر طاغور انه دعي
من قبل امللك في�صل لزيارة العراق �سنة
 1931وكنت �آن��ذاك موظفا يف وزارة
اخلارجية و ُ�شكل وف��دان ال�ستقباله ،
وقد ذهب اىل خانقني ال�ستقبال ال�شاعر
ال ��ذي ك ��ان �آت �ي��ا م��ن اي� ��ران ح�ي��ث كان
م��دع��وا م��ن ال���ش��اه ر��ض��ا بهلوي ووفد
اخ��ر ال�ستقباله يف حمطة ال�ق�ط��ار يف
بغداد برئا�سة ممثل وزارة اخلارجية
وع�ضوين ممثلني عن وزارة املعارف
وغ�يره��ا  ،وك���ان ي��ر�أ���س وف ��د وزارة
اخلارجية امل��رح��وم توفيق ال�سعدون
مدير الت�شريفات  ،لكنه يف يوم و�صول
طاغور اىل بغداد اعلم توفيق ال�سعدون
بوفاة ابنه فانتدبت رئي�سا لوفد وزارة
اخل��ارج �ي��ة حم�ل��ه وك ��ان مي�ث��ل وزارة
امل��ع��ارف ال��دك �ت��ور ف��ا��ض��ل اجل �م��ايل ،
ذهبنا وا�ستقبلنا ال�شاعر وبقيت مالزما
له بتكليف من وزارة اخلارجية خالل
اقامته يف بغداد  ،فاحتفلت به بغداد ،
امانة العا�صمة واحلكومة العراقية يف
حفالت متعددة  ،وكتبت عنه بعد ذلك
وت��رج�م��ت ق�سما م��ن �شعره ع��ن اللغة
االنكليزية .
* يف ه��ذه املرحلة هل تهتم
بال�شعر اك��ث��ـ��ر م��ن امل��ي��دان
االقت�صادي او البحثي ؟
 اه �ت �م �م��ت ب��االق �ت �� �ص��اد ك �ث�ي�را فيما�سبق ،اما االن فرتكت االقت�صاد تقريبا
ان�صرفت اىل ال�ب�ح��وث االدب �ي��ة واىل
ال�شعر .
انني اعترب االدب دائما ادب��ا ان�سانيا
يدعو اىل املحبة واالخ��اء ال�سيما انني
ن���ش��أت يف بيئة ع��راق�ي��ة ح��رة مثقفة ،

مل ي�ك��ن ه �ن��اك اي ف ��ارق ب�ين املذاهب
وال �ط��وائ��ف واالدي�� ��ان امل�خ�ت�ل�ف��ة على
كرثتها يف العراق  ،فلم نكن نعرف ان
هذا كردي وهذا عربي �سني او �شيعي
وهذا يهودي وهذا م�سيحي وهذا م�سلم
 ،وكنا دائما اخوانا على �سنن خمتلفة ،
ومل تكن هناك اية تفريقات يف ال�سيا�سة
كما تو�صف يف العهد امللكي الذي مهما
يقال فيه  ،فانه كان عهد نه�ضة وحرية
كبرية وعهد تفاهم وقد جاء امللك في�صل
االول رحمه الله اىل العراق �سنة 1921
فكان اول خطبه ق��ال  :الاع��رف ان يف
ال�ع��راق ملال وادي��ان��ا وم��ذاه��ب خمتلفة
 ،بل اع��رف ان هناك عراقني مواطنني
 ،ع��راق �ي�ي�ن م �ت �� �س��اوي��ن يف احل �ق��وق
ومت�ساوين يف كل �شي  ،وقد عمل يف
هذا ال�سبيل رئي�س ديوانه ر�ستم حيدر
الذي رافقه  ،عمال كثريا  ،وكان هذا مبد�أ
وا�سا�س ال�سيا�سية العراقية .
ك��ان ه �ن��اك م �ب��د�أ ال�ت���س��ام��ح والتفاهم
واالح�ت�رام  ،خ�صو�صا ان يف العراق
ملال وطوائف ومذاهب واديانا وفرقا
خمتلفة  ،التفاهم كان ي�سود بني اجلميع.
وانطالقا من هذا  ،ادعو جميع االخوان
اىل انتهاج �سيا�سية التفاهم والتواد
والت�سامح فهذه ا�س�س االدب وا�س�س
الثقافة وا�س�س احلياة االجتماعية يف
داخل العراق ويف خارجه ال�سيما االن
 ،ح�ي��ث خ��رج اك�ث�ر املثقفني واالدب���اء
يف العراق وتفرقوا يف خمتلف انحاء
العامل  .فيما ارى ان �ألفة كهذه مطلوبة
كي نعيد للعراق مكانته ومو�ضع الفعل
اخلالق الن�سانه .
اجرى احلوار ابراهيم ال�سعيد
جملة امل�سلة ال�صادرة عام 2000

انت�صرنا حلرية الفكر و الثقافة يف م�صر ودافعنا عن طه ح�سني و علي عبد الرازق
بغداد الأربعينيات و اخلم�سينيات عا�شت ازدهاراً ثقافي ًا وادبي ًا

مري ب�صري..
وفاء وحنني دائم للعراق
�شمخي جرب
م�ي�ر ب �� �ص��ري ول ��د يف ب �غ��داد يف 19
ايلول العام  1911من ا�سرة يهودية
عراقية عرفت با�سم (عوبديا) كان احد
�شخ�صياتها عمه ي�شغل من�صب رئي�س
املحكمة ال�شرعية .در�س مري ب�صري يف
مدر�ستي التعاون واالليان�س يف بغداد
عمل ال��راح��ل يف العديد من الوظائف
العامة واخل��ا��ص��ة وح�ضر العديد من
امل�ؤمترات الدولية
���ص��درت ل��ه اع��م��ال م �ع��روف��ة وكتب
ق �ي �م��ة م ��ن ب�ي�ن ه� ��ذه ال �ك �ت��ب (اع �ل�ام
ال�سيا�سة يف ال�ع��راق احلديث)1987
و(اع�لام ال �ك��رد )1991و(اغ��اين احلب
واخللود.)1991
يف كتابه اع�لام ال�سيا�سة يف العراق
احلديث ال يفرق بني احد واخر بح�سب
االنتماء الديني او العرقي بل تناول
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية على ان العراق
بن�سيجه املتنوع ،وطوائفه املتباينة،
ومذاهبه املختلفة ،م��ن �سنة و�شيعة،
وم��ن �أك��راد وتركمان ،وع��رب م�سلمني
وم���س�ي�ح�ي�ين ،و�أق �ل �ي��ات ي �ه��ودي��ة ،قد
ع��رف دائ�م� ًا كيف يحافظ على وحدته
ال�سيا�سية واالقليمية.
حتى قال عنه ر�شيد اخليون مبنا�سبة
رح�ي�ل��ه (ب��رح�ي��ل م�ير ب���ص��ري ع��ن 94
ع��ام��ا يف ل �ن��دن ،ت�ك��ون ذاك ��رة عراقية
ثرة اخرى قد انطف�أت قبل ان تلقي بكل

حمولتها من حكايات ودرو�س لالجيال
العراقية اجلديدة الباحثة عن قب�س يف
العتمة .فالرجل مل يكن �آخ��ر املثقفني
اليهود الذين ا�ضطروا اىل االن�سالخ عن
بغداد ،بعد طول عناء ،بل قطعة ثمينة
من تاريخ البلد ،يف ال�شعر والرتاجم
واالقت�صاد والدبلوما�سية) .يقول مري
ب�صري حني �سئل عن �سر مت�سكه ببغداد
وبقائه يف العراق وعدم هجرته مع من
هاجر من اليهود اىل ا�سرائيل (مل اهاجر
اىل ا�سرائيل مع من هاجر لأنني كنت
ا�شعر انني يهودي الدين عراقي الوطن
عربي الثقافة) وكان يحز يف نف�سه ان
متار�س �ضد مواطنني عراقيني ممار�سة
التهجري الق�سري ،بعد ان �صدر قانون
�إ�سقاط اجلن�سية عنهم ،مل يجدوا بد ًا
من ترك البلد الذي ما عاد يوفر لهم حياة
�آمنة كرمية .ولكن رغم كل الظروف وما
تعر�ض له املواطن العراقي اليهودي من
م�آ�س اال ان هناك من بقي يف العراق
متحمال �شتى ا�صناف العذاب النف�سي
ثمنا لتم�سكه بوطنه اذ بقي يف العراق،
بعد تلك الهجرة اجلماعية ،نحو ع�شرة
�آالف يهودي ،وكان بينهم مري ب�صري
وال���ش��اع��ر �أن ��ور � �ش��ا�ؤول وال�صحايف
�سليم الب�صون وع��دد �آخ��ر من الكتاب
الذين �شعروا انهم ،برغم كل الظروف
مرتبطني بوطنهم ،وم�ير ب�صري كما

يروي يف لقائه مع ر�شيد اخليون فان
احلكومة مل ت�ترك ل��ه �شيئ ًا حتى بيته
و�سيارته �صادرتهما.
غ��ادر مري ب�صري ال�ع��راق ،مع زوجته
ال�سيدة مار�سيل هارون م�صري ،دامعي
الأعني .لقد فارق املدينة التي ولد فيها
العام  1911يف حملة "حتت التكية"،
قرب �سوق ال�سراي ،وفيها عا�ش ومات
وال��ده تاجر القما�ش ��ش��ا�ؤول ب�صري،
وفيها عا�شت وم��ات��ت وال��دت��ه فرحة،
ابنة احلاخام االكرب عزرا دنكور .كان
�شاعرا له �آرا�ؤه اذ يقول (ان ال�شاعر
غ�ير م�س�ؤول ع��ن وح�ي��ه) يقول ر�شيد
اخل��ي��ون وق� ��رر ان ي�ترج��م م�صطلح
"�سوناته" اىل العربية ،وا�ستقر ر�أيه
على لفظة "�إرنانة" ،ن�سبة اىل الرنني،
ع �ل��ى اع �ت �ب��ار ان ال �ل �ف �ظ��ة الفرن�سية
م�شتقة م��ن ال���ص��وت .وجمع الأرنانة
�أران�ين� ،أي �سوناتات� .أعجبته الكلمة،
ف��راح وعر�ضها على �صديقه م�صطفى
ج��واد ،العالمة اللغوي ،فكتب ل��ه انه
ي�ستح�سنها لأنها ت�ؤدي املعنى املق�صود.
وبعد ذلك راح يكتب الأرانني وين�شرها
يف جريدة "العراق" لرزوق غنام ،التي
ا�ستقبلتها بحفاوة تليق بها.
ك �ت��ب م�ي�ر ب �� �ص��ري وال � ��ف يف �شتى
املجاالت االدبية والتاريخية وال�سيا�سية
(اك�ث�ر م��ن ارب �ع�ين م ��ؤل �ف��ا ،بالعربية

واالنكليزية .بينها تراجم لأعالم الأدب
العراقي احلديث ،ولأع�لام ال�سيا�سة،
و�أعالم الكرد ،و�أعالم الرتكمان) وكانت
له ارا�ؤه ال�سيا�سية واالجتماعية يف
التاريخ العراقي وجمرياته ،اذ كتب عن
ثورة متوز  1958يف العراق يقول انها
كانت ث��ورة ع�سكرية ولي�ست �شعبية،
لأن �ه��ا ق���ض��ت ع�ل��ى احل �ي��اة الربملانية
يف ال�ع��راق وفتحت ب��اب االنتفا�ضات
واالنقالبات.
ع ��ا� ��ش ال� �ي� �ه ��ود يف ال � �ع� ��راق يف ظل
بيئة م��ن الت�سامح ال��دي�ن��ي عك�س ما
تعر�ضوا له يف اوروب��ا من ع��زل ونبذ
اج �ت �م��اع��ي ب ��ل مت �ت �ع��وا يف احل �ي��اة
العراقية م�شاركني وبفعالية يف احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية،ال�سيما يف
ال�ع��راق احل��دي��ث بعد ت�أ�سي�س الدولة
ال �ع��راق �ي��ة ال� �ع ��ام  1921ف �ك��ان منهم
ال� � ��وزراء واع �� �ض��اء جم�ل����س ال �ن��واب
وال �ك �ث�ير م��ن ال��وظ��ائ��ف احلكومية،
ور��ص��د ال��راح��ل م�ير ب�صري يف كتابه
"�أعالم اليهود يف ال�ع��راق احلديث"
(ال���وراق  ،)2006وال ��ذي ��ص��در بُعيد
وفاته ،لأكرث من مائة �شخ�صية يهودية
عراقية ،وم��ن طبقات خمتلفة :احلياة
ال�ع��ام��ة ،رج ��ال ال��دي��ن ،الفكر والأدب
وال�صحافة ،االقت�صاد والتجارة ،فقد
جاء يف خطاب امللك في�صل الأول ،وهو

يف �ضيافة ي�ه��ود ال �ع��راق ب�ب�غ��داد" :ال
�شيء يف ع��رف الوطنية ا�سمه م�سلم
وم�سيحي و�إ�سرائيلي ،بل هناك �شيء
ي �ق��ال ل��ه ال� �ع ��راق ...و�إين �أط �ل��ب من
�أب�ن��اء وطني العراقيني �أن ال يكونوا
�إال ع��راق�ي�ين ،لأن�ن��ا ن��رج��ع �إىل �أروم��ة
واح � ��دة ،ودوح� ��ة واح � � ��دة ...ولي�س
لنا اليوم �إال وا�سطة القومية القوية
الت�أثري" .يقول الر�صايف" :وهل هم
يف الديانة من خالف ..ن�صارى �أو يهود
وم�سلمونا" .وب�ي��ت ل�ل�أدي��ب ال�شاعر
حممد �صادق الأعرجي" :رغم اختالف
الدين �سوف ي�ضلنا ..وطن يوحد بيننا
د�ستوره" .اذ ان من املعروف �أن عوام
امل�سلمني وخا�صتهم قد ال يتوج�سون
من اليهود مثل توج�سهم من غريهم،
فالقا�سم امل�شرتك بينهم هو حترمي حلم
اخل�ن��زي��ر ومم��ار��س��ة �شعرية اخلتان،
وك �ث�ير ًا م��ا يتم خ�تن �أط �ف��ال امل�سلمني
على يد جراح يهودي ،بل �أن حترميات
التوراة للأ�سماك والطيور واحليوانات
الأخرى هي نف�سها حمرمة عند املذهب
ال�شيعي ،وه��ذا م��ا يرفع احلظر عنهم
بدافع الطهارة يف الدول التي ي�سودها
ه���ذا امل��ذه��ب،ي��ق��ول م�ي�ر ب �� �ص��ري يف
اح��د لقاءاته مع ر�شيد اخليون (نحن
بالعراق فال نعرف الغيتو ،كنا ن�سكن
خم�ت�ل�ط�ين م��ع م��واط�ن�ي�ن��ا امل�سلمني،
�شيعة و�س َّنة ،ون�صارى .وجدير بالقول
�أن الت�سامح الإ�سالمي بلغ �أوج��ه يف
الأن��دل ����س ،حيث وج��د ال�ي�ه��ود املجال
الف�سيح للعمل والتعاون مع امل�سلمني
يف ميادين الأدب والعلوم واالجتماع،
وحتى يف ال�سيا�سة واحل��رب .لقد نبغ
يف ال�شعر �إبراهيم ابن �سهل الأ�شبيلي
الإ�سرائيلي �صاحب املو�شحات الرائعة،
ونقل ال�شعراء اليهود �أوزان اخلليل
�إىل العربية ،ونظموا بها وبرزوا فيها،
وك��ان �إ�سماعيل بن النغريلة القرطبي
وزير �صاحب غرناطة وقائد جي�شه).
وكعراقي �شارك ابناء قومه احزانهم
واف��راح��ه��م وع��ا���ش ت��اري �خ �ه��م  ،عرب
وب�ضمري عراقي نقي عن واقعة الطف
وا�ست�شهاد االمام احل�سني يف �أرجوزته
"مواكب الع�صور"�" :أنا للحق �أنا �سبط
الر�سول� ..أنا للعدل وللدين قومي ..يا
لأر�ض قد تروت بالدماء ..وقف الدهر
�أ�سى يف كربالء.
وحتى بعد هجرته اىل خ��ارج العراق
بقي وفيا للعراق وهو املتخ�ص�ص يف
الثقافة والتاريخ والأدب وال�سيا�سة
العراقية واملعرفة العامة ،فعلى الرغم
من كونه امل�س�ؤول الديني الأول للطائفة
املو�سوية للعراقيني يف اخل��ارج ،ف�أنه
ب�ق��ي خم�ل���ص� ًا ع�ل��ى ع��راق�ي�ت��ه ووفائه
للعراق وعلى ان�سانيته وعلى تفانــيه
م ��ن �أج � ��ل خ��دم��ة احل �ق �ي �ق��ة والكلمة
والعراق..

العدد ()1855
السنة السابعة
الخميس ()22
تموز 2010
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يف الوق��ت الذي كان يفتخر العراقي بالتعدد الديني
والقومي واالجتماع��ي بني �أهل الع��راق ومايحكمه
من �أع��راف وتقاليد وقيم من�سجمة مع طبيعة احلياة
اليومية للنا�س  ،بل يفتخر �أهل العراق بهذا التكاتف
االجتماع��ي والتجان���س الأن�ساين واح�ترام العقائد
والأدي��ان يف بلد قل نظ�يره يف املنطقة من نواحي
التعدد الديني والقومي والطائفي .
وكان يه��ود العراق �ضمن هذه الت�شكيلة الوطنية من
امل�ساهم�ين الفاعلني يف بن��اء الوطن  ،ويف تر�سيخ
القي��م والأع��راف والتقاليد م��ع اعتزازه��م ال�شديد
مبدنهم وحمالتهم  ،وبعالقاتهم االجتماعية املتميزة
م��ع �أبنــــ��اء العراق م��ن امل�سلم�ين وامل�سيحيني �أو
ال�صابئة املندائية �أو الأيزيديني .
مل تزل ذاك��رة اهل العراق العبق��ة حتمل الكثري من
الذكريات ع��ن اليهود العراقي�ين الذين مت ترحيلهم
عل��ى م�ض���ض  ،فغ��ادروا وطنه��م ومت اقتالعهم من
جذوره��م وقلوبه��م تتك�سر �أمل��ا ولوعة عل��ى الفراق
امل�ستعج��ل والذي مل يكن يف البال وتركوا �أرواحهم و
ثرواتهم وقلوبهم وذكرياتهم خلفهم .
زهري كاظم عبود
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مل ت��زل ال��ذاك��رة العراقية حتكي ق�صة
الوجع العراقي حني مت �سلب �أن�سانية
امل��واط��ن لتجعله ال���س�ل�ط��ات يهرول
الي�ح�م��ل م�ع��ه � �س��وى روح ��ه ال �ف��ارة ،
والي��دري �أين يجعلها ت�ســتقر وترتاح
ب�ع��د �أن ف�ق��د الأم� ��ان يف وط �ن��ة وبني
�أهله.
وق�ص�ص ال��وج��ع ال �ع��راق��ي املبثوثة
ع�بر الزمـن الطويل رغ��م تعددها اال
�أن �أك�ثره��ا اي�لام � ًا و�أ��س�ت�م��رار ًا  ،ذلك
ال�شهيق ال��ذي ي�صاحب ا�سم العراق
يف ثنايا قلوب �أهله من يهود العراق
 ،اليهود ال��ذي��ن م��ا ق��دم��وا لوطنهم اال
اخل�ي�ر واخل�ب�رة وال�ع�ل��م وامل�ساهمة
يف تطويره وبنائه والتفاخر باجلهد
الوطني الذي قدمته الأ�سماء اليهودية
العراقية التي �سجلت ح�ضورها يف
تاريخ العراق ال�سيا�سي �أو االقت�صادي
�أو التجاري �أو الثقايف �أو االجتماعي
 ،وق��دم��وا ل��ه ك��ل م��اي �ق��درون ع�ل�ي��ه ،
وخدموه بكل �أخال�ص ووطنية حتى
ن��زع عنهم الوطن غيلة وكراهية ومت
رميهم على م�صاطب املخافر احلدودية
امل��وح �� �ش��ة ويف زن���ازي���ن التوقيف
بانتظار الت�سفري املقيت و�سط زمن
مليء بالوح�شة وامل ��رارة  ،ف�أ�ضحوا
�ضحايا اللعبة ال�سيا�سية الدولية
فكانوا الأوراق التي تقت�ضيها اللعبة
الدولية  ،فا�ستغلت م�شاعرهم وكيانهم
وجتمعاتهم الب�شرية �ضمن هذه اللعبة
ال�سيا�سية الكبرية .
مل يكن �أه��ل العراق من اليهود �سوى
النتاج املتجان�س لهذا اخلليط الديني
و الأجتماعي والطيف الوطني الذي
يتباهى ب��ه ال �ع��راق  ،وي��زه��و ب��ه بني
بلدان الله  ،احلرية الدينية التي يتمتع
بها اجلميع ت��دل��ل على عمق املعاين
الأن���س��ان�ي��ة و��س�ع��ة امل���س��اح��ة العقلية
التي تتمـتع بها العقليات واملرجعيات
الدينية املتجان�سة يف زم��ن بعيد عن

ال �ي��وم  ،الأح� �ت��رام امل �ت �ب��ادل لبيوت
العبادة وال�شعائر والطقو�س الدينية
 ،يهود العراق الذين كانوا يتعاملون
يف التجارة دون �سندات مكتوبة �أو
�صكوك م�صدقة وال��ذي��ن عرفهم جتار
العراق ومزارعوه بالأمانة وال�صدق
والأخال�ص يف التعامل التجاري والثقة
هي الأ�سا�س يف عالقاتهم الأن�سانية
 ،يهود العراق الذين تداخلوا ب�شكل
اليقبل الأنف�صال �ضمن ج�سم املجتمع
العراقي  ،فالجتد يهوديا اال وله عالقة
بعائلة م�سلمة �أو م�سيحية �أو �صابئية
�أو �أيزيدية دون وجود حواجز دينية
�أو مذهبية  ،فكان ف�صلهم عن العراق
مبثابة امل��وت البطيء  ،وبالرغم من
لوعة العقل العراقي و�شجون الفراق
وم �� �س��اح��ة ال� �ع ��ذاب ال �ت��ي �أكت�سحت
�أرواح��ه��م ف�ق��د ب�ق��ي ه� ��ؤالء ينوحون
على النا�س والذكريات وعلى العراق
وطنهم احلقيقي ال��ذي ترعرعوا فيه
وتربوا فيه ونهلوا من مائه .
منهم م��ن رح��ل اىل �أورب ��ا ومنهم من
�أ�ضطر لل�سكن يف �أر�ض �أ�سرائيل  ،لكن
ه��ذه املجاميع بقيت (ع�ين على الدنيا
وع�ين على ال �ع��راق)  ،لغتهم الدينية
ال �ع�بري��ة مل ت�ستطع �أن ت�ط�غ��ي على
لهجتهم اليهودية العراقية املحببة لي�س
لهم فقط بل للعراقيني �أي�ض ًا  ،وحدهم
من بني القادمني املهاجرين اجلدد من
ك��ان ح��ري���ص� ًا ع�ل��ى ال�ث�ق��اف��ة العراقية
وال�ت�راث العراقي الأ�صيل  ،وه��م يف
دول التوطني �أو يف �أ�سرائيل نف�سها
يتجمعون ويرتا�صفون اليربطهم دين
�أو فكر �سيا�سي �أمنا يكون العراق هو
الأ��س��ا���س  ،مل ت�ستطع �أي��ة جالية من
اجل��ال�ي��ات ال�ن��ازح��ة اىل �أ��س��رائ�ي��ل �أن
تفر�ض عالقاتها الأجتماعية وتراثها
وقيمها ولهجتها يف �أر���ض �أ�سرائيل
مثلما فعلت اجل��ال�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة التي
�شكلت جمعيات ثقافية و�أجتماعية

وفنية عراقية  ،ونقلوا ب�أمانة املطبخ
ال �ع��راق��ي وت�ق��ال�ي��د احل �ي��اة العراقية
وع �ل �م��وا �أوالده � ��م ال�ل�ه�ج��ة العراقية
وغر�سوا يف قلوبهم حب العراق .
ول�ي����س غ��ري �ب � ًا �أن نطلع ع�ل��ى تقرير
�أخباري من قناة ( العربية ) ينقل احلي
العراقي لليهود القاطنني يف �أ�سرائيل ،
ويتجول امل�صور يف املطاعم العراقية
وي�شاهد الأك�ل�ات العراقية واملقاهي
ال �ب �غ��دادي��ة وامل �ق��ام��ات ال �ت��ي مل يزل
يحييها اجلالغي البغدادي  ،و�صوت
ن � ��ادل امل �ق �ه��ى ال �ع �ج��وز ال � ��ذي يحلم
مب�شاهدة ب�غ��داد وه��و ي�ترمن ب�أغاين
(الب�ستات ) البغدادية القدمية .
الزمن املرير مل ين�سهم مطلق ًا م�ساحات
الوطن البهيج والأم��اك��ن املقد�سة يف
املدن العراقية وال�أماكن ال�سهر واللهو
يف امل��دن العراقية و�أم��اك��ن جتارتهم
والأ�سماء الأ�صيلة التي مل ين�سوها �أو
يتنا�سوها  ،رغم جرحهم النازف الكبري
ال��ذي خلفه ترحيلهم ع��ن ال �ع��راق يف
�أرواح�ه��م  ،وحرمانهم من ممتلكاتهم
وث��روات �ه��م ال �ت��ي ج�ن��وه��ا وجمعوها
بعرق العمر وبكد الأي��ام املتعبة � ،أذ
لي�س من ال�سهل �أن يتم �سلب الأن�سان
كل ماميلك ومابناه يف ح�صيلة عمره
بلحظة خاطفة لي�س لها دالل��ة �سوى
احلقد الب�شري والب�شاعة يف كراهية
الأن�سان للأن�سان دون �سبب منطقي
�أو معقول �سوى عبادة الله بدين من
الأديان ال�سماوية .
بقيت يف قلب العراقي اليهودي حمنة
انتمائه و�أ�صراراملواطن على عراقيته
رغم انتمائه اىل دولة �أنت�صرت يف عدة
ح��روب على حكومات عربية بائ�سة
ت��دع��ي ال �ق��وة وه ��ي �أ� �ض �ع��ف م��ن ذلك
ب�سبب التباعد بينها وبني ال�شعوب ،
لكن يهود العراق من كان منهم خارج
العراق �أو داخل �أ�سرائيل �أو من تبقى
م��ن ال�ق�ل��ة القليلة ال�ت��ي �آث ��رت البقاء

يف ال �ع��راق ك��ان��وا جميع ًا يتم�سكون
بوطنيتهم وحبـــهم للمواطن و للوطن
ال �ع��راق��ي  ،وم��ازل��ت �أت��ذك��ر �صديقي
التاجر اليهودي ( ناجي ) الذي �ألتقيته
عند مدخل �سوق ال�شورجة يف بغداد
و�س�ألته �أن كان له رغبة �أن يغادر اىل
خارج العراق بالنظر للمحنة واحل�صار
والظلم الذي يع�ش�ش يف ربوع العراق
ح�ين ك��ان الطاغية جاثم ًا ف��وق رقاب
�أهل العراق  ،نظر يل ملي ًا وقال وهل
تريدين �أن �أموت من ال�شوق واحلزن
� � ،س ��أم��وت ه�ن��ا ن�ع��م ول�ك��ن �أم ��وت يف
وطني بهدوء حيث مل يتبق يل �سوى
هذا الوطن و�أنتم الوجوه الطيبة التي
مل تزل تتذكر �أهلي و�أعمامي و�أخوتي
الذين حملوا العراق يف �أهدابهم ويف
�شغاف قلوبهم يكفيني البقاء هنا حتى
الرمق الأخري  ،وبقي يف وطنه .
كنت �أق���ر�أ للكاتب ال�ع��راق��ي الأ�ستاذ
م�ير ب�صري حينما كنت يف العراق
حيث ت�صلنا البع�ض م��ن �أ�صداراته
عن طريق كرد�ستان املفتوحة ثقافي ًا
وكانت ت�صلنا الكتب �سر ًا فنتداولها
فيما بيننا  ،و�أ�ستمتع مبا يقدمه هذا
امل �ب��دع م��ن �أث ��ار تاريخية و�سيا�سية
وث�ق��اف�ي��ة و�أج�ت�م��اع�ي��ة تخ�ص ت�أريخ
ال�ع��راق وحم�ط��ات ذاك��رة العراقيني ،
و�أجد �أن لكتاباته احلاجة املا�سة التي
ت�سد ثغرة يف املكتبة العراقية العربية
يف امل �ج��االت ال�ت��ي يكتب ب�ه��ا  ،حتى
ت�ستحيل كتاباته اىل م��راج��ع ميكن
الأ�ستناد اليها ،ويف بحثي عن حياة
�سعيد قزاز وزير الداخلية يف النظام
امللكي والأ� �س��رار التي حتيط بحياة
هذا الرجل فقد خاطبت الأ�ستاذ ب�صري
دون معرفة م�سبقة مبا قمت به  ،فبادر
اىل م�ساعدتي والكتابة يل عن بع�ض
الأم� ��ور واحل � ��وادث ال �ت��ي ك��ان طرف ًا
فيها فيما يخ�ص حياة �سعيد قزاز وقد
وثقتها يف نهاية كتابي  ،ومل �أ�ستغرب

حينما �أج��د ال�سيد ب�صري متخ�ص�ص ًا
يف الثقافة والتاريخ والأدب وال�سيا�سة
العراقية واملعرفة العامة ،فبالرغم من
كونه امل�س�ؤول الديني الأول للطائفة
املو�سوية للعراقيني يف اخلارج  ،ف�أنه
ب�ق��ي خمل�ص ًا لعراقيته واالن�سانية
وعلى تفانــيه من �أجل خدمة احلقيقة
والكلمة والعراق  ،و�أجن��ز من الكتب
ما ي�ستحق الثناء والتقدير والتكرمي
 ،وي�ستحق �أن تلتفت اليه امل�ؤ�س�سات
العراقية الوطنية وهي تخط مبدادها
ال��وط �ن��ي �أول �صفحة م��ن �صفحات
ال�ت��اري��خ ال�ع��راق��ي اجل��دي��د  ،وت�سارع
اىل تكرميه و�أحت�ضانه ورد الأعتبار
العراقي اليه  ،بل والأ�سراع اىل مل�سة
حنو نهدهد بها �شيخوخته ونكفكف
حزنه الطويل بلم�سة من الكف الوطنية
ال �ع��راق �ي��ة ل �ه��ذا امل �ب��دع واملو�سوعي
واملثابر واملجتهد والأم�ين والوطني
العراقي مري ب�صري .
�أن يف ذاكرة ال�سيد مري ب�صري الكثري
من �أ�سرار ال�سيا�سة العراقية والكثري
�أي�ض ًا م��ن ال��ذك��ري��ات والأح���داث التي
جند من ال�ضروري توثيقها وكتابتها
ون �� �ش��ره��ا خ��دم��ة ل �ل �ع��راق والأج� �ي ��ال
القادمة .
وق��د ال�أغ ��ايل �أذا قلت ه��ذا  ،فبعد �أن
فتحت جرح ًا عميق ًا كان كل العراقيني
ي�شكون منه  ،كل الأق�لام والأ�صوات
الوطنية تطالب به  ،قد �أزعم �أنني من
القلة التي �أطلقت ال�صيحة بالتنبيه
لهذه الأ�سماء العراقية الأ�صيلة  ،التي
مل تزل تربق ومتطر وتعطي وت�سجل
ح���ض��وره��ا ال �ع��راق��ي امل�ث�م��ر ال ��ذي مل
يتوقف .
يف ال� ��ذاك� ��رة ال �ع��راق �ي��ة ال �ك �ث�ير من
الق�ص�ص اجلميلة التي مل تزل الذاكرة
تخزنها ب �ح�لاوة ال�ع�لاق��ة الأن�سانية
واحلرية والأخوة التي تكلل كل اليهود
وال�صابئة وامل�سيحيني والأيزيديني

وامل�سلمني يف ال �ع��راق  ،وم�ث��ل هذه
الذاكرة التي نتباهى بها  ،والتي ت�شكل
لنا رمز ًا نعتز به ونفتخر يف الأن�سجام
والت�آخي والتعاي�ش والت�سامح الديني
والأجتماعي والقومي وال�سيا�سي ،
ولي�س �أعتباط ًا �أن يحزن اجلميع يف
موا�سم احل��زن العراقية امل�شهورة ،
ولي�س �أعتباط ًا �أن يفرح اجلميع ب�أعياد
امل�سيحيني واليهود وبقية الديانات .
زم��ن م�ضى ك��ان فيه ال�ي�ه��ود م��ن �أهل
ال� �ع ��راق ال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري للتجارة
وال���س�ي��ا��س��ة يف ب �ل��د ن��ا� �ش��ىء يعتمد
ب�ت��وا��ض��ع ع�ل��ى منتجاته ومايزرعه
فيغطي احل��اج��ة  ،و�ساهم ه��والء يف
بناء كيان الدولة العراقية وتنظيمها
وت��أ��س�ي����س دوائ��ره��ا دون �أن يلم�س
�أح��د م��ن امل ��ؤرخ�ين مثلبة واح ��دة يف
عملهم الوطني  ،مثلما �ساهمت نخبة
من املثقفني منهم يف ت�أ�سي�س �أحزاب
ع��راق�ي��ة وط�ن�ي��ة ت��داف��ع ع��ن ال�شرائح
الفقرية واملعدمة يف ال�ع��راق وتهدف
اىل ت�شييد وطن عراقي جميل يحرتم
الأن�سان .
ت ��رك ال �ي �ه��ود ال �ع��راق �ي��ون �أث� � ��ار ًا من
العقارات اجلميلة التي تدل على الذوق
ال��ري��ادي يف ال�ط��راز املعماري و�شكل
البناء والهند�سة املدنية ويف تفا�صيل
حياتهم املختلطة بني الب�ساطة وبني
الأ�صالة العراقية التي كانوا يحر�صون
عليها  ،وت��رك��وا �أرث� � ًا م��ن امل�ساهمات
الوطنية التي �سجلها التاريخ العراقي
املحايد بفخر و�أعتزاز .
م�ث�ل�م��ا ب �ق��ي ال��ع��راق��ي��ون ي �ت��ذك��رون
الطقو�س الب�سيطة واجلميلة التي
ميار�سونها  ،وامل��رح ال��ذي ك��ان يغلف
حياتهم قبل �أن يغزوها املوت والغربة
وال��دم��ار وال�ن�ه��ب وال�ق�ت��ل والأب �ت��زاز
وهــتك الأع��را���ض فيحيلها اىل جحيم
اليطاق .
ون �ق��ول ب�ع��د ان ف��ات الآوان لتكرمي
الأ�ستاذ مري ب�صري بعد �أن قدم ما ميليه
عليه �ضمري العراقي املعطاء دون �أن
يكل �أوميل� ،أو �أن تكون غربته و�سنني
عمره الطاعنة عائق ًا ملا قدمه للعراق من
م�ساهمة فعالة و�أكيدة للثقافة العراقية
 ،ون �ح��ن يف زم ��ن امل �ح �ن��ة العراقية

ينبغي لنا �أن نلتفت اىل مبدعينا نلملم
وجعهم ون��ذك��ره��م ب��أن�ه��م مل يغادروا
ذاك��رة ال�ع��راق  ،ال��ذي �سيفتح ذراعيه
ل�ه��م يب�شرهم ب��اخل�ير وي�ق�ي��م املحبة
وال�ت���س��ام��ح والأخ � ��وة ال �ت��ي بعرثتها
�سيا�سة ال�سلطات القمعية والتي �آن
الآوان لنا �أن ن�شطب كل القيم الهجينة
م��ن حياتنا اجل��دي��دة  ،حياتنا احللم
التي ن�ستعيد بها دمعة اليهودي امل�شرد
م��ن وط�ن��ه ال �ع��راق ون�شيج امل�سيحي
املغرتب يف كاليفورنيا �أو ديرتويت
وبكاء ال�صابئي املندائي املمتحن قرب
�شواطيء �أ�سرتاليا �أو نحيب الأيزيدي
ال�ساكن يف �شعاب �أمل��ان�ي��ا بعيد ًا عن
الل ����ش امل�ق��د��س��ة �أو ال���ص��رخ��ات التي
يكتمها امل�سلم يف جماهل الأر�ض بعيد ًا
عن قباب الأئمة والأولياء والأهل .
�أن تكرمي مري ب�صري و�سمري نقا�ش
وكل غرباء العراق الذين عانوا وكابدوا
ورحلوا عنا دون تكرمي و�أ�ستذكار يليق
مبا قدمته اناملهم العراقية الأ�صيلة
 ،ج��زء مهم م��ن �أ��س�ترج��اع �أن�سانيتنا
ال�ت��ي �سلبتها ال�سلطات الهمجية يف
ال��زم��ن امل��ر  ،ودل�ي��ل �أك�ي��د على �أ�صالة
�شعبنا وقدرته على �أ�سرتجاع مافات
من �أيامنا املبعرثة .ويعد الراحل مري
ب�صري م��ن �أب ��رز الكتاب وامل�ؤرخني
العراقيني ال��ذي وافته املنية يف لندن
عن عمر جتاوز الـ 94عاما ب�أ�شهر قليلة
 ,وب��وف��ات��ه فقد ال �ع��راق كاتبا و�أديبا
وم�ؤرخا بارعا ومبدعا �أعطى للمكتبة
العراقية العديد من امل�ؤلفات الفريدة
والثمينة يف �أث��ره��ا ال�ث�ق��ايف  .فلقد
�أرخ مري ب�صري ل�شخ�صيات و�أدوار
و�سري وم��راح��ل ثقافية عراقية بجهد
مثابر ور�صانة ثقافية الجتدها اال عند
القالئل من �أمثاله املثقفني املبدعني يف
العراق الذين اغنوا الثقافة العراقية
بعطائهم املميز .
ولد الأدي��ب والكاتب وامل ��ؤرخ الراحل
مري �شا�ؤل ب�صري يف بغداد يف التا�سع
ع�شر من �أي�ل��ول ع��ام 1911م��ن �أ�سرة
عراقية عريقة عرفت ب�أ�سم ( وبديا)
كان احد �شخ�صياتها ( عمه ) الذي كان
ي�شغل من�صب رئي�س املحكمة ال�شرعية
ببغداد عام  1848م  .در�س مري ب�صري

يف مدر�ستي التعاون والأليان�س يف
بغداد  ,والزم الأب �أن�ستان�س الكرملي
وال��دك�ت��ور م�صطفى ج��واد حيث �أخذ
ع�ن�ه�م��ا ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة  ,ك �م��ا در���س
ت��اري��خ ال �ع��راق على عبا�س العزاوي
والعرو�ض على ال�شاعر حممود املالح.
وعمل الراحل مري ب�صري يف العديد
من الوظائف العامة واخلا�صة مابني
عامي  1928ـ ) 1952ام�ضى �شطرا
م�ن�ه��ا يف وزارة اخل��ارج �ي��ة وح�ضر
العديد م��ن امل ��ؤمت��رات الدولية ممثال
ل�ل�ع��راق ث��م �أن���ص��رف ل�ل�آع�م��ال احلرة
ولكتابة الأدب والت�أريخ وعمل حمررا
وباحثا يف ال�صحافة العراقية ف�صدرت
ل��ه �أع �م��ال م�ع��روف��ة منها دي ��وان �شعر
بعنوان ( احلرية  ) 1928و( مباحث
يف الأق �ت �� �ص��اد ال �ع��راق��ي (, ) 1948
رجال وظالل  (, ) 1955ر�سالة الأديب
ال �ع��رب��ي � ( , ) 1969أع �ل�ام اليقظة
الفكرية يف العراق احلديث , ) 1983
( �أع�لام ال�سيا�سة يف العراق احلديث
.)1987
( �أع�لام الكرد � ( , )1991أغ��اين احلب
واخل� �ل ��ود � ( , )1991أع �ل��ام الأدب
العراقي احلديث يف جزئني ) 1994
وله م�ؤلفات �أخرى بع�ضها ينتظر الن�شر
 ,غادر مري ب�صري العراق ليعي�ش يف
ل �ن��دن م �ن��ذ ع ��ام  1974ب �ع��د تعر�ضه
للأعتقال والأذى  ,فوا�صل يف لندن
ن�شاطه الأدب��ي والثقايف والأجتماعي
بكل همة وجترد و�أخال�ص وظل يحمل
لوطنه ال �ع��راق حبا �ساكنا يف حنايا
�ضلوعه وخفقات قلبه.
كنت �أقر�أ للكاتب العراقي الأ�ستاذ مري
ب�صري حينما كنت يف ال�ع��راق حيث
ت�صلنا البع�ض من �أ�صداراته عن طريق
ك��ورد��س�ت��ان املفتوحة ثقافي ًا وكانت
ت�صلنا ال�ك�ت��ب � �س��ر ًا ف�ن�ت��داول�ه��ا فيما
بيننا،
و�أ�ستمتع مبا يقدمه هذا املبدع من �آثار
تاريخية و�سيا�سية وثقافية واجتماعية
تخ�ص ت�أريخ العراق وحمطات ذاكرة
العراقيني  ،و�أجد �أن لكتاباته احلاجة
امل��ا� �س��ة ال �ت��ي ت���س��د ث �غ��رة يف املكتبة
العراقية والعربية يف امل�ج��االت التي
يكتب بها ،حتى ت�ستحيل كتاباته اىل

مراجع ميكن الأ�ستناد �إليها  ،ويف بحثي
عن حياة �سعيد قزاز وزير الداخلية يف
النظام امللكي والأ� �س��رار التي حتيط
بحياة هذا الرجل فقد خاطبت الأ�ستاذ
ب�صري دون معرفة م�سبقة مب��ا قمت
ب��ه ،فبادر اىل م�ساعدتي والكتابة يل
ع��ن ب�ع����ض الأم� ��ور واحل � ��وادث التي
كان طرف ًا فيها فيما يخ�ص حياة �سعيد
قزاز وقد وثقتها يف نهاية كتابي ،ومل
�أ�ستغرب حينما �أج��د ال�سيد ب�صري
متخ�ص�ص ًا يف الثقافة والتاريخ والأدب
وال�سيا�سة العراقية واملعرفة العامة،
ف�ب��ال��رغ��م م��ن ك��ون��ه امل �� �س ��ؤول الديني
الأول للطائفة املو�سوية للعراقيني يف
اخل ��ارج ،ف��أن��ه بقي خمل�ص ًا لعراقيته
ولإن�سانيته وتفانــيه من �أج��ل خدمة
احلقيقة وال�ك�ل�م��ة وال� �ع ��راق ،و�أجن��ز
من الكتب ما ي�ستحق الثناء والتقدير
وال�ت�ك��رمي ،وي�ستحق �أن تلتفت اليه
امل��ؤ��س���س��ات ال�ع��راق�ي��ة الوطنية وهي
ت�خ��ط مب��داده��ا ال��وط�ن��ي �أول �صفحة
من �صفحات التاريخ العراقي اجلديد،
وت�سارع اىل تكرميه واحت�ضانه ورد
الأع�ت�ب��ار ال�ع��راق��ي ال�ي��ه ،ب��ل الأ�سراع
اىل مل�سة حنو نهدهد بها �شيخوخته
ون�ك�ف�ك��ف ح��زن��ه ال �ط��وي��ل بلم�سة من
ال�ك��ف الوطنية ال�ع��راق�ي��ة ل�ه��ذا املبدع
واملو�سوعي واملثابر واملجتهد والأمني
والوطني العراقي مري ب�صري.
�أن يف ذاكرة ال�سيد مري ب�صري الكثري
من �أ�سرار ال�سيا�سة العراقية والكثري
�أي���ض� ًا م��ن ال��ذك��ري��ات والأح� ��داث التي
جند من ال�ضروري توثيقها وكتابتها
ون �� �ش��ره��ا خ��دم��ة ل �ل �ع��راق والأج� �ي ��ال
القادمة
 .وق��د ال �أغ��ايل اذا قلت ه��ذا ،فبعد �أن
فتحت جرح ًا عميق ًا كان كل العراقيني
ي�شكون منه ،ك��ل الأق�ل�ام والأ�صوات
الوطنية تطالب به ،قد �أزع��م �أنني من
القلة التي �أطلقت ال�صيحة بالتنبيه
لهذه الأ�سماء العراقية الأ�صيلة ،التي
مل تزل تربق ومتطر وتعطي وت�سجل
ح���ض��وره��ا ال �ع��راق��ي امل�ث�م��ر ال���ذي مل
يتوقف.
يف ال� ��ذاك� ��رة ال �ع��راق �ي��ة ال �ك �ث�ير من
الق�ص�ص اجلميلة التي مل تزل الذاكرة

تخزنها ب �ح�لاوة ال�ع�لاق��ة الأن�سانية
واحلرية والأخوة التي تكلل كل اليهود
وال�صابئة وامل�سيحيني والأيزيديني
وامل���س�ل�م�ين يف ال �ع��راق  ،وم �ث��ل هذه
الذاكرة التي نتباهى بها ،والتي ت�شكل
لنا رمز ًا نعتز به ونفتخر يف الأن�سجام
والت�آخي والتعاي�ش والت�سامح الديني
والأج�ت�م��اع��ي وال�ق��وم��ي وال�سيا�سي،
ولي�س �أعتباط ًا �أن يحزن اجلميع يف
م��وا��س��م احل ��زن ال�ع��راق�ي��ة امل�شهورة،
ولي�س �أعتباط ًا �أن يفرح اجلميع ب�أعياد
امل�سيحيني واليهود وبقية الديانات.
ت ��رك ال �ي �ه��ود ال �ع��راق �ي��ون �أث� � ��ار ًا من
العقارات اجلميلة التي تدل على الذوق
ال��ري��ادي يف ال�ط��راز املعماري و�شكل
البناء والهند�سة املدنية ويف تفا�صيل
حياتهم املختلطة ب�ين الب�ساطة وبني
الأ�صالة العراقية التي كانوا يحر�صون
عليها  ،وت��رك��وا �أرث� � ًا م��ن امل�ساهمات
الوطنية التي �سجلها التاريخ العراقي
امل�ح��اي��د بفخر واع� �ت ��زاز .مثلما بقي
العراقيون يتذكرون الطقو�س الب�سيطة
واجلميلة ال�ت��ي ميار�سونها ،وامل��رح
الذي كان يغلف حياتهم قبل �أن يغزوها
املوت والغربة والدمار والنهب والقتل
والأب �ت��زاز وهــتك الأع��را���ض فيحيلها
اىل جحيم اليطاق .ونقول بعد ان فات
الآوان لتكرمي الأ�ستاذ مري ب�صري بعد
�أن ق��دم ما ميليه عليه �ضمري العراقي
امل�ع�ط��اء دون �أن يكل �أومي� ��ل� ،أو �أن
ت�ك��ون غربته و�سنني ع�م��ره الطاعنة
عائق ًا ملا قدمه للعراق من م�ساهمة فعالة
و�أكيدة للثقافة العراقية ،ونحن يف زمن
املحنة العراقية ينبغي لنا �أن نلتفت اىل
مبدعينا نلملم وجعهم ونذكرهم ب�أنهم
مل يغادروا ذاكرة العراق ،الذي �سيفتح
ذراع �ي��ه ل�ه��م يب�شرهم ب��اخل�ير وبقيم
املحبة والت�سامح والأخوة التي بعرثتها
�سيا�سة ال�سلطات القمعية وال�ت��ي �آن
الآوان لنا �أن ن�شطب كل القيم الهجينة
م��ن حياتنا اجل��دي��دة ،حياتنا احللم
التي ن�ستعيد بها دمعة اليهودي امل�شرد
م��ن وط�ن��ه ال �ع��راق ون�شيج امل�سيحي
امل�غ�ترب يف كاليفورنيا �أو ديرتويت
وبكاء ال�صابئي املندائي املمتحن قرب
�شواطئ �أ�سرتاليا �أو نحيب الأيزيدي
ال�ساكن يف �شعاب �أمل��ان�ي��ا ب�ع�ي��د ًا عن
الل ����ش امل�ق��د��س��ة �أو ال �� �ص��رخ��ات التي
يكتمها امل�سلم يف جماهل الأر�ض بعيد ًا
عن قباب الأئمة والأولياء والأه��ل� ،أن
تكرمي مري ب�صري و�سمري نقا�ش وكل
غ��رب��اء ال �ع��راق ال��ذي��ن ع��ان��وا وكابدوا
ورحلوا عنا دون تكرمي و�أ�ستذكار يليق
مبا قدمته اناملهم العراقية الأ�صيلة،
جزء مهم من ا�سرتجاع �أن�سانيتنا التي
�سلبتها ال�سلطات الهمجية يف الزمن
امل��ر ،ودل�ي��ل �أك�ي��د على �أ��ص��ال��ة �شعبنا
وقدرته على ا�سرتجاع مافات من �أيامنا
املبعرثة.
وي �ع��د ال��راح��ل م�ير ب���ص��ري م��ن �أب��رز
ال�ك�ت��اب وامل� ��ؤرخ�ي�ن ال�ع��راق�ي�ين الذي
وافته املنية يف لندن عن عمر جتاوز
ال�ـ 94عاما ب�أ�شهر قليلة ،وبوفاته فقد
ال�ع��راق كاتبا و�أدي �ب��ا وم ��ؤرخ��ا بارعا
ومبدعا �أعطى للمكتبة العراقية العديد
م��ن امل ��ؤل �ف��ات ال �ف��ري��دة وال�ث�م�ي�ن��ة يف
�أثرها الثقايف .فلقد �أرخ مري ب�صري
ل�شخ�صيات و�أدوار و��س�ير ومراحل
ثقافية عراقية بجهد مثابر ور�صانة
ثقافية الجت��ده��ا اال ع�ن��د ال�ق�لائ��ل من
�أم�ث��ال��ه املثقفني امل�ب��دع�ين يف العراق
الذين اغنوا الثقافة العراقية بعطائهم
املميز
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مري ب�صري
يف اخلم�سينيات عرفت مري ب�صري حني كان مديرا لوكالة �سيارات �شوفر االمريكية وكان مقره
على بداية �شارع الر�شيد من الباب ال�شرقي .وكان �شارع الر�شيد �آنذاك عامرا باملخازن املكتنزة
بالب�ضائع .منها (ح�سو اخوان) و (اوروزدي باك) وكان يف عهدما (خمازن �سوبر) و (ال�سينمات)
و (امل�صورين الفوتوغرافيني) اهمهم (امل�صور �أر�شاك) واملقاهي كـ (مقهى الزهاوي) واجلوامع منها
(جامع احليدرخانة) و (�ساحة القا�ضي) وعيادات االطباء وال�صيدليات .لهذا كلما تعبت وانا يف
طريقي يف �شارع الر�شيد اجل�أ اىل ادارة وكالة �سيارات �شوفر حيث (مري ب�صري) املك�شوف بالزجاج
فاحتدث معه على �شرب ا�ستكان �شاي عراقي لهذا توطدت بيننا عالقات الن (مري ب�صري) كان
من�شغال يف العمل وال يجد وقتا غري اجلمعة ،برغم ان اليهود يعتربون (ال�شباط) ال�سبت عطلتهم
اال ان العمل فوق املمار�سات الدينية.
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بعد ثورة  14متوز  1958و�سقوط النظام
امللكي وت�أ�سي�س اجلمهورية� ،صدر دليل
ج��دي��د للعراق ع��ام  1961ببغداد عرف
بـ (دليل اجلمهورية العراقية ) حمرره
حممود دروي����ش وم�صطفى ج��واد ويف
ال�صفحات الأخرية من الدليل التي بلغت
(ق��راب��ة � )800صفحة ج��اء ذك��ر حمرري
الدليل ف�ضال ع��ن ج��واد ودروي ����ش ومن
بينهم مري ب�صري والدكتور عبد الرزاق
حميي ال��دي��ن وال��دك �ت��ور عبد ال�صاحب
العلوان وكوركي�س عواد وحممد ر�ؤوف
الغالمي وم��راد ر�شيد �آل مراد والدكتور
�ضياء خلو�صي والدكتور �صادق اخلياط
والدكتور راغ��ب فهمي خليل والدكتور
عبد ال��رزاق ح�سن والدكتور عبد اجلبار
ال�ب�ك��ر وال��دك �ت��ور خ��ال��د اجل���ادر وب�شري
ال�ل��و���س وح��اف��ظ جميل وال��دك �ت��ور باقر
كا�شف الغطاء والدكتور ح�سن كتاين.
ت��ذك��رت (م�ير ب�صري) وان ك��ان حيا يف
ذاك��رت��ي ح�ين ن�شرت (�إن �ع��ام كجه جي)
من باري�س مقابلتها مع (مري ب�صري) يف
لندن قبل رحيله بعنوان (امل�ؤرخ وال�شاعر
مري ب�صري يرحل يف لندن وعينه على
بغداد التي مل تفارقها روح��ه) وقوله (مل
�أه��اج��ر �إىل �إ�سرائيل لأن�ن��ي كنت �أ�شعر
ب�أنني يهودي الدين عراقي الوطن عربي
الثقافة) و�ساكتب يوما مقالة تعريفية
عن (�إنعام كجه جي) النني اعرفها معرفة
عائلية متبادلة .على اي حال فان مقالها
ذك��رين ب�ـ (م�ير ب���ص��ري) وب�ه��ا( ,انعام)
ذك��رت (برحيل مري ب�صري عن  94عاما
يف لندن ،تكون ذاكرة عراقية ثرة اخرى
ق��د ان�ط�ف��أت قبل ان تلقي بكل حمولتها
من حكايات ودرو���س لالجيال العراقية
اجل��دي��دة الباحثة ع��ن قب�س يف العتمة.
فالرجل مل يكن �آخر املثقفني اليهود الذين
ا�ضطروا اىل االن�سالخ عن ب�غ��داد ،بعد
ط��ول ع �ن��اء) ،ف��ال��ت ان �ع��ام (ذات �صيف،
و�أن��ا �أزوره يف بيته الواقع يف �ضاحية
لندنية هادئة ،عن �سبب بقائه يف العراق
ب�ع��د ان غ� ��ادره �أغ �ل��ب ال �ي �ه��ود يف فرتة
مبكرة م��ن اخلم�سينيات) .اج��اب�ه��ا (مل
اهاجر اىل ا�سرائيل مع من هاجر لأنني
كنت ا�شعر ان�ن��ي ي�ه��ودي ال��دي��ن عراقي
ال��وط��ن ع��رب��ي ال�ث�ق��اف��ة) ث��م راح يروي
لها وهو يدفع ح��رارة الطق�س عن وجهه
مبروحة من �سعف النخيل (مه َّفة) حملها
معه م��ن ب �غ��داد ،كيف ان ح�ك��وم��ات ذلك
ال��زم��ان مهدت للهجرة اجلماعية لليهود
عام  ،1950منذ اعالن قيام ا�سرائيل ،اذ
كانت ت�ضايق اليهود وت�سجن �شبابهم
وت �ط��رد موظفيهم م��ن ال��دوائ��ر وتقطع
اج��ازات اال�سترياد عن جت��اره��م ،بحيث
�صار اغلب افراد الطائفة من العاطلني عن
العمل .فلما �صدر قانون �إ�سقاط اجلن�سية

عنهم ،مل يجدوا بد ًا من ترك البلد الذي ما
ع��اد يوفر لهم حياة �آمنة كرمية وخطف
�آخ ��رون وق�ت�ل��وا ..بقي يف ال �ع��راق ،بعد
تلك الهجرة اجلماعية ،ح��وايل الع�شرة
�آالف ي �ه��ودي ،وك��ان بينهم م�ير ب�صري
واملحامي ال�شاعر ال�صحفي �أنور �شا�ؤول
وال�صحفي �سليم الب�صون وعدد �آخر من
الكتاب الذين انهم ،برغم كل الظروف ،ما
زالوا يف وطنهم .اما واملحامي ال�صحفي
ال�شاعر �أن��ور ��ش��ا�ؤول فقد عرفته لكونه
�صحفيا ميلك مطبعة يف الكرخ يف ال�شارع
القريب من االذاع��ة وقد زرته م��رار�أ .اما
ال�صحفي �سليم الب�صون فقد زاملته او
زاملني يف جريدتني (البالد) بعد رحيل
م�ؤ�س�سها (روف��ائ �ي��ل ب �ط��ي) ال�صحفي
الالمع يف ع�صور ال�صحافة امللكية وما
بعد وقد انتخب نائبا يف جمل�س النواب
و�آخر ايامه كان مقر جريدته قرب �ساحة
القا�ضي وق��د زرت��ه م��رات ع��دي��دة لن�شر
مقاالتي .اما ال�صحفي �سليم الب�صون فقد
تزاملنا ا�ضافة اىل (ال�ب�لاد) يف جريدة
اجل��واه��ري (ال� ��ر�أي ال �ع��امل) ك��ان �سليم
الب�صون �ضليعا يف (ال�سكرتارية) وهي
مهمة ال��ص��دار اجل��ري��دة اذ ك��ان ا�صحاب
اجل��ري��دة ح�ين ي�ن��ال��ون اج ��ازة اال�صدار
جاهلني عن مهمة ا��ص��دار اجل��ري��دة لهذا
ي�ستعينون ب�سكرتاريي التحرير وكانوا
قليلني ومنهم �سليم ال�ب���ص��ون .الواقع
ان �سليم ال�ب���ص��ون ك�م��ا ج ��اء يف مقال

(ان� �ع ��ام) ب�ق��ي يف ب �غ��داد الن اث �ن�ين من
اوالده كانا حائزين على بعثة درا�سية يف
لندن وانتظر حتى تخرجهم ف�سافر اىل
ا�سرائيل حيث عمل يف اذاع��ة ا�سرائيل
يالعربية وك��ان ال�ع��راق�ي��ون ي�سمعونها
للح�صول على االخبار غري امل�سموعة من
االذاعات العربية ما عدا اذاعة لندن.
ب�ع��د ح ��رب ح��زي��ران ب�ه��زمي��ة اجليو�ش
العربية ال�شنعاء انعك�س ذلك �سلبا على
م��ن ب�ق��ي م��ن ال�ي�ه��ود يف ال��ع��راق ،حيث
ف��ر��ض��ت عليهم اح �ك��ام قا�سية وج ��ردوا
من حقوقهم املدنية و�سجن العديد منهم
ي��روي مري ب�صري (كنت حينذاك رئي�سا
ف�خ��ري��ا للطائفة ال �ي �ه��ودي��ة .وق ��د جرى
اع �ت �ق��ايل مل ��دة ��ش�ه��ري��ن ب���س�ب��ب م��ا كنت
ابذله من جهود للدفاع عن ابناء طائفتي.
وك �ت �ب��ت اىل اح �م��د ح���س��ن ال �ب �ك��ر واىل
�صدام ح�سني ر�سائل اطالب فيها بحقوق
املواطنني اليهود الذين بد�أوا يهربون من
البلد تباعا .ويف تلك الفرتة اعدم (�شفيق
عد�س) اليهودي وكيل �سيارات ف��ورد اذ
ات�ه�م��وه ب��ان��ه زود معلومات �سرية اىل
ا�سرائيل تغطية النهزاماتهم ال�شنيعة.
ويف الوقت الذي منعت فيه عنهم جوازات
ال�سفر ،فان اغلبهم فر عن طريق ايران.
وا�ستطيع ان اقول انني متكنت ،اىل حد
ما ،مبراجعاتي للم�س�ؤولني ور�سائلي اىل
رئي�س اجلمهورية ،ان اخ��رج الكثريين
من ال�سجن وتخلي�ص بع�ضهم من القتل).

يقول مري عن مواعيد القن�صل الربيطاين
(كان معنى كالمه ،باللهجة الدارجة :روح
و ّ
يل ع��اد! لكنني كنت �أب � ًا لأرب��ع فتيات،
ع��اي��دة يف الكلية التكنولوجية ون��ورا
ق��د تخرجت يف الثانوية وال�صغريتان
يف امل��دار���س ،وم��ن ال�صعب قطعهن عن
درا��س�ت�ه��ن وت�شوي�ش م�ستقبلهن .لكن
مل��ا ر�أي� �ن ��ا ان اك�ث�ري��ة ال �ي �ه��ود يرحلون
علي
بالتدريج ،ب��د�أت البنات ب��االحل��اح َّ
بال�سفر ،فرتكت بيتي يف حي ال�سعدون
و�أخ��ذت ا�سرتي و�سافرت .وقد �صادرت
احل�ك��وم��ة بيتي و��س�ي��ارت��ي) .غ ��ادر مري
ب �� �ص��ري ال� �ع ��راق ،م��ع زوج �ت��ه ال�سيدة
مار�سيل ه��ارون م�صري ،دامعي الأعني.
لقد فارق املدينة التي ولد فيها عام 1911
يف حم�ل��ة (حت ��ت ال �ت �ك �ي��ة) ،ق ��رب �سوق
ال�سراي ،وفيها عا�ش ومات وال��ده تاجر
القما�ش ��ش��ا�ؤول ب�صري ،وفيها عا�شت
وماتت والدته فرحة ،ابنة احلاخام االكرب
ع ��زرا دن �ك��ور .نظم م�ير ب�صري ال�شعر
منها ملحمة (الفايكينغ) وه��م املقاتلون
وع �ن��دم��ا ��س�ئ��ل ع��ن ��س�ب��ب اه�ت�م��ام��ه بهم
اجابهم (ال�شاعر غري م�س�ؤول عن وحيه).
ويف مطلع �شبابه بد�أ ينظم (ال�سوناتات)
ذات الأبيات املختلفة والقوايف املتنوعة.
ق��رر ان يرتجم م�صطلح (�سوناته) اىل
العربية ،على (�إرن��ان��ة) ،من الرنني ،الن
اللفظة الفرن�سية م�شتقة م��ن ال�صوت.
وجمع الأرنانة �أران�ين� ،أي (�سوناتات).

�أع�ج�ب�ت��ه ال�ك�ل�م��ة ،ف ��راح وع��ر��ض�ه��ا على
�صديقه م�صطفى جواد ،العالمة اللغوي،
فكتب له انه ي�ستح�سنها لأنها ت�ؤدي املعنى
املق�صود .وبعد ذل��ك راح يكتب الأرانني
وين�شرها يف ج��ري��دة (ال �ع��راق) لرزوق
غنام ،التي ا�ستقبلتها بحفاوة تليق به.
ن�شر مري ب�صري ،بني بغداد ولندن ،اكرث
من اربعني م�ؤلفا ،بالعربية واالنكليزية.
ب�ي�ن�ه��ا ت��راج��م لأع �ل��ام الأدب العراقي
احلديث ،ولأعالم ال�سيا�سة .ولأنه �شاعر
بالفطرة� ،سعى للقاء �شعراء املهجر ،ويف
مقدمتهم ايليا �أبو ما�ضي .وفوجئ وهو
يرى ذلك ال�شاعر الكبري يعمل يف مطبعته
امل�ؤلفة من غرفتني يف بروكلني ،ي�ساعده
ع��ام��ل واح ��د يعمل ع�ل��ى م��اك�ن��ة �صغرية
حم�شورة يف ال�سرداب .ومن هناك كانت
ت���ص��در ج��ري��دة (ال���س�م�ير) ال�ت��ي يتلهف
لو�صولها اىل ادباء العراق.
ول��د (م�ير � �ش��ا�ؤول ب���ص��ري) ع��ام 1911
يف بغداد من �أ�سرة (عوبديا) اليهودية
امل �ع��روف��ة .تعلم يف م��در��س�ت��ي التعاون
واالليان�س يف بغداد وهما من املدار�س
الأهلية واجلدير بالذكر ان االليان�س كانت
يف الب�صرة وتدر�س االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية .در�س (مري) االقت�صاد والأدب
العربي بكل فنونه ومنه الأدب التاريخي،
نهل من الأدب (العاملي) ،وظف يف وزارة
اخلارجية فرتة عني بعدها مديرا لغرفة
جت��ارة ب�غ��داد واه�ت��م مبجلتها ال�شهرية

(جملة غرفة جتارة بغداد) لثمانية اعوام
 1938ـ .1945ا�شرف على �إ�صدار الق�سم
الإنكليزي من الدليل العراقي لعام 1936
ث��م �أوف��دت��ه غرفة جت��ارة ب�غ��داد حل�ضور
م�ؤمتر التجارة العاملية ال��ذي انعقد يف
ن �ي��وي��ورك ع ��ام  .1944ان�ت�خ��ب بعدئذ
ع�ضوا يف املجل�س ال �ع��ام ل �ل��واء بغداد
وجمل�س �إدارة اللواء .عني مديرا للدعاية
وال �ت �ج��ارة يف م��دي��ري��ة جمعية التمور
العامة فمعاونا للمدير العام .له العديد
امل�ؤلفات يف االقت�صاد واالجتماع والأدب
منها (مباحث يف االقت�صاد العراقي) عام
 1948و (رجال وظالل) و (�أغاين احلب
واخللود) و (نفو�س ظامئة) و (احلرية)
و (ر�سالة الأدب العربي) وغريها كتب
ل��دل �ي��ل اجل �م �ه��وري��ة ال �ع��راق �ي��ة مبحث
(ال �ت �ج��ارة يف ال �ع��راق) يف ه��ذا البحث
حت ��دث ع��ن ( جت���ارة ال��ع��راق ق�ب��ل قرن
واحد) �أي يف القرن التا�سع ع�شر وجتارة
العراق قبل ن�صف قرن ثم تطور جتارة
ال �ع��راق اخل��ارج�ي��ة وق�سمها �إىل خم�س
مراحل �أو كما �سماها هو (ادوار) الدور
الأول عن ما قبل احل��رب العاملية الدور
الثاين�( .أعالم اليقظة الفكرية يف العراق)
 1983كما ا�صدر عام  1994كتابه (�أعالم
الأدب العراقي احلديث يف جزءين) .غادر
العراق ع��ام  1974واق��ام يف لندن ن�شر
مذكرات بعنوان (رحلة العمر) ومن بني
م�ؤلفاته كتب تت�ضمن تعريفا برجاالت
العراق و�إ�سهاماتهم ال�سيا�سية والثقافية
والأدبية وهي على التوايل والتي �صدر
بع�ضها يف ل�ن��دن( :اع�ل�ام ال�سيا�سة يف
ال �ع��راق امل�ع��ا��ص��ر) ،و (�أع�ل�ام الوطنية
والقومية العربية) و (�أع�ل�ام الرتكمان
والأدب الرتكي يف ال�ع��راق احل��دي��ث) و
(�أع�ل�ام ال�سيا�سة يف ال�ع��راق املعا�صر).
�أرخ مري ب�صري لـ (� ) 14شخ�صية عراقية
كان لها دورها يف تكوين العراق املعا�صر
�أب��رزه��ا في�صل الأول وفي�صل الثاين
وع �ب��د ال��رح�م��ن النقيب وع �ب��د املح�سن
ال���س�ع��دون وجعفر الع�سكري ويا�سني
الها�شمي وي��و��س��ف ال���س��وي��دي وناجي
� �ش��وك��ت وت��وف �ي��ق ال �� �س��وي��دي .يف هذا
البحث قال �أن الإنكليز ا�ست�أثروا بالعراق
بعد احتاللهم له  1918 - 1914لتحقيق
ث�لاث��ة �أه� ��داف ه��ي ع�ل��ى ال �ت��وايل ت�أمني
طريق الهند واالح�ت�ف��اظ بح�صة كبرية
م��ن ال �ت �ج��ارة ال�ع��راق�ي��ة وت ��أم�ين م��وارد
النفط  .لكنه مل يغفل دوره��م يف حتقيق
الوحدة العراقية والق�ضاء على حركات
التمرد يف ال�شمال واجلنوب وم�ساعدة
العراق على نيل ا�ستقالله ودخوله ع�صبة
الأمم عام  1932قبل �أية دولة عربية �أو
نامية �أخ���رى .كما ان�ه��م ي���س��روا تفاهم
العراق مع جريانه وحتديد احل��دود مبا
ي�ضمن م�صلحة القطر و�أم �ن��ه ،فاحلقت
والي��ة املو�صل بالعراق بف�ضل جهودهم
وق ��ام ��وا ب�ت���س��وي��ة اخل�ل�اف ��ات وتوطيد
ال �ع�لاق��ات م��ع ت��رك�ي��ا و�إي � ��ران واململكة
العربية ال�سعودية وفرن�سا .مري ب�صري
يف �آرائ��ه وا�ستنتاجاته وانطباعاته عن
ال�شخ�صيات التي قدر لها �أن حتكم العراق
ط��وال �أل�ـ (� )70سنة املا�ضية اجتهاداته
ك��ان��ت ن�ت��اج تكوينه وظ��روف��ه وخرباته
يف �أو�ضاع العراق و�سيا�ساته الداخلية
واخلارجية.
ممن دون (مري) �سريهم من العرب �أحمد
تيمور با�شا وعائ�شة التيمورية وحممود
تيمور وحممد تيمور وال�شيخ حممد عبده
وقا�سم �أم�ي�ن .ام��ا العراقيون فالدكتور
�شوكت الزهاوي وحممد �أمني زكي وفائق
بيكه �س ورفيق حلمي واللواء عزت با�شا
الكركوكي و�أمري اللواء فتاح با�شا وعمر

نظمي و�صالح با�شا النفطجي وحممد
علي ق�ي�ردار وال �ل��واء عمر علي وفتحي
قريدار والد الباحث جندة فتحي �صفوت
والدكتور اح�سان دوغراجمي
وال� � �ل � ��واء خ �ل �ي��ل زك��ي
�إب ��راه� �ي ��م ون �� �ش ��أت
�إب��راه�ي��م واللواء
م� � ��� � �ص� � �ط� � �ف � ��ى
راغ� ��ب وناجي
ال� � � �ه � � ��رم � � ��زي
وحم �م��د �سعيد
ال � � � ��ون � � � ��داوي
وحم�� � � � � �م� � � � � ��ود
��ص�ب�ح��ي ال��دف�تري
و�إب � ��راه� � �ي � ��م حلمي
الدفرتي و�إ�سماعيل حقي
ال��دف�تري واالب ان�ستا�س ماري
الكرملي و�آخرون .ملري ب�صري كتاب رابع
ا�ستكمل فيه مو�سوعته حول ال�شخ�صيات
العراقية اليهودية ،عنوانه (�أعالم اليهود
يف ال �ع��راق احل��دي��ث) وف �ي��ه حت��دث عن
�إ�سهامات العراقيني اليهود يف املجاالت
ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية ولعل
م��ن �أب ��رزه ��م � �س��ا� �س��ون ح���س�ق�ي��ل وزي��ر
املالية يف العهد امللكي وال نن�سى (�شارع
ال�سمو�أل) ال�شارع التجاري يف بغداد
الذي اخذ ا�سمه من ال�شاعر اليهودي يف
قدمي الزمن الذي قال (اذا املرء مل يدن�س
من اللوم عر�ضه فكل رداء يرتديه جميل).
بقي (مري ب�صري) خمل�صا للعراق الذي
عا�ش فيه واهله ردح��ا من الزمن مع انه
غادره �سنة  1974تويف يف لندن عن عمر
جتاوز �ألـ ( )94عاما عام .2005
ع��ا��ص��ر (م�ي�ر ���ش��ا�ؤول ب���ص��ري) عهدين
االول (الع�صر الذهبي لليهود يف العراق)
وال�ث��اين (ع�صر الهجرة وال� ��زوال) .يف
(الع�صر الذهبي لليهود) حل منذ االنتداب
ال�بري �ط��اين ح�ت��ى زوال احل �ك��م امللكي.
االغلبية او جميعهم �آث��روا الرحيل اىل
ا�سرائيل .كنا �آنذاك نعتربهم جمانني ان
يرتكوا العراق حيث ك��ان اغلبهم جتارا
وا� �ص �ح��اب خم ��ازن واط �ب��اء و�صيادلة،
اال ان االمر ظهر اننا نحن كنا املجانني.
فا�سرائيل الآن تبز كافة االقطار العربية
يف الثقافة واجل��ام�ع��ات العالية املكانة
يف البحوث العلمية .حني ترى امل�شاهد
ال �ع��ام��ة يف ا� �س��رائ �ي��ل ع �ل��ى ال�شا�شات
التلفزيونية تظنها يف كندا او امريكا.
يف (الع�صر الذهبي) كانوا �شريحة عالية
الثقافة .اتذكر يف الب�صرة در�سنا اثنان
م��ن ال�ي�ه��ود يف االب �ت��دائ �ي��ة وث�لاث��ة يف
الثانوية .وكانت البنوك ت�ضم جميعها
ال�ي�ه��ود وامل���س�ي�ح�ين .وك��ان��ت اغلبيتهم
ال�غ��ال�ب��ة تعمل يف اال� �س �ت�يراد وخم��ازن
البيع .يف عيد (الويل العزير) حيث يرقد
يف قرية �شمال القرنة ك��ان يتوافد على
�ضريح الآالف من يهود الب�صرة وبغداد،
ال�ضريح الآن يعاين اخلراب رمبا تعر�ض
لل�سرقات( .مري �شا�ؤول ب�صري) كان ابرز
اليهود مل ي�ضاهيه يهودي يف زمانه ولي�س
هذا فح�سب بل هو قطب المع كعراقي قدم
للعراق كان له ان يكون من�سيا لوال (مري
ب�صري) .لو كان العراق الآن عراق االم�س
ملنح (مري �شا�ؤول ب�صري) و�سام الرافدين
ولو�ضعت م�ؤلفاته يف مكتبات اجلامعات
العراقية ومتحف الرتاث .لن يحدث هذا
بعد ان ت�صومل العراق وت�أفغن وتلبنن
وغدا عراق�ستانا.

* م�ؤرخ عراقي
مقيم يف تورونتو
ع�ضو احتاد امل�ؤرخني العرب

مري ب�صري ..ر�ؤية عراقي
فاروق �صالح با�سالمة
ان� ��ه م � � ��ؤرخ الفكر
ال�ع��راق��ي يف القرن
الع�شرين؛ درج يف
كتاباته عن العراقيني
ع� �ل ��ى «احل� �ق ��ان� �ي ��ة»
و«الإن�صاف» و«الر�ؤية
الوا�ضحة».
وهذه قيم فكرية ،و�شيم معرفية،
وافكار علمية .اتقن مري ب�صري ادراجها
يف كتبه عن العراق والعراقيني.
يغلب ع�ل��ى م��ؤل�ف��ات��ه ال�تراج��م والت�أريخ
للرجال �سواء يف جمال ال�سيا�سة او الأدب
او االع� ��راق كما فعل يف كتابيه« :اع�لام
ال�ك��رد» و«اع�ل�ام ال�ترك �م��ان»!! ولكنه ابدع
وت ��أل��ق يف كتابيه« :اع�ل�ام ال�سيا�سة يف
العراق احلديث» و«اعالم الأدب يف العراق
احلديث» كذلك.
اذ ر�سم عن ال�سيا�سيني العراقيني� ،صورهم
ال�ف�ك��ري��ة  -يف ال�ك�ت��اب االول � -سيا�سي ًا
ودبلما�سي ًا وع�سكري ًا وحربي ًا منذ امللكية
اىل ع��ام 1958م .وذل ��ك ب�سقوط نوري
ال�سعيد الذي طاملا قب�ض بيد من حديد على
وك��ال��ة وزارة ال��دف��اع حتى �شكل ال ��وزارة
ومت�سك ب ��وزارة ال��دف��اع اىل م�صرعه يف
جنوب بغداد م�سحوق ًا من قبل اجلماهري
�سنة 1958م .ان مري ب�صري يتخطى حاجز
ال�سيا�سة اىل الأدب وهو ي�ؤرخ لل�سيا�سيني،
ويتخطى ��س��ور الأدب وه��و ي�ت�ح��دث عن
رج� ��ال الأدب اىل ال���س�ي��ا��س��ة وال �ق��ان��ون
والرتبية والثقافة .وبذلك ويف ذلك يبدع
بقلم االديب وبقلم الدبلما�سي او القانوين
ان �صح التعبري .ويف ر�أي��ي املتوا�ضع مل
مير بالعراق احلديث م�ؤرخ جامع و�شامل
بالت�أريخ واالدب� ،شخ�ص متميز مثل مري
ب�صري  -على االختالف يف ما قد يكون فيه
اختالف اذ انه من يهود العراق .-
وعمل املفكر الإن�سان قد يكون للناقد ر�ؤية
فيه .ف�أنا ال اكتب عن هذا الكاتب جزاف ًا اذ
ادعو القارئ اىل النظر يف ما كتب ،وال اريد
من هذا القارئ الإمالة او التع�صب« :وفوق
ك��ل ذي علم ع�ل�ي��م» .ي�ق��ول اح��د الدار�سني
لعلم ال�ت��اري��خ« :ال�ت��اري��خ يعد اول م�سجل
ب�شري ،او عمل ب�شري م�سجل  -ب�شكل او
ب�آخر  -يجمع التجربة الب�شرية مبختلف
انواعها ومفاهيمها ،وهو االطار الذي �ضم
جميع الفكر الب�شري بن�شاطاته الدينية
والوجدانية ،واالجتماعية واملادية ..الخ».
د .ح���س�ين حم �م��د ��س�ل�ي�م��ان :امل��دخ��ل اىل
درا�� �س ��ة ع �ل��م ال �ت��اري��خ .ط دار اال� �ص�لاح
���ص - 15الدمام 1984م .فالن�ص املنقول
ه��ذا يو�ضح �سوا�سية الكتابة الت�سجيلية
للتاريخ لكل مفكر ب�شرى �أي ًا كان .طاملا كتب
مثل هذا امل�ؤرخ ،ولعل ابن العربي �صاحب
«خمت�صر ال��دول» قرين ًا للكاتب ب�صري يف
التناول الت�أريخي للنا�س من االعالم ،ومن
البلدان وال��دول ،حكم ًا وا�سلوب ًا يزيدك ان
العراق يف فرتة زمنية كان ذا زخم ح�ضاري
وب��ال��ذات اي��ام امللكية �سواء من النواحي
ال�سيا�سية او الفكرية او االجتماعية او
الزراعية والتجارية .هذه االجواء اوجدت
الفكر الت�أريخي ان يتحرك لي�سجل االحداث
وي�ترج��م ل�لاع�لام وه��و م��ا فعله كوركي�س
عواد يف «معجم امل�ؤلفني العراقيني» .وباقر
ام�ين ال ��ورد يف «معجم العلماء العرب».
وحميد املطبعي يف «مو�سوعة اعالم العراق

يف القرن الع�شرين» .وعبدالله اجلبوري يف
«معجم اعالم العرب» مبن فيهم العراقيون
و�سواهم.
وه� �ن ��اك م � ��ؤرخ� ��ون م ��ن ال� �ع ��راق �أرخ� ��وا
للتاريخ ال�ق��دمي مثل ج��واد علي وحممود
�شيت خطاب .ه�ؤالء اثروا الفكر التاريخي
احلديث مبا كتبوه من ت�سجيالت معرفية
وثائقية على اخل��ط التاريخي ال�صادق،
وال�ط��ري��ق ال��روائ��ي للتاريخ �أم��ان��ة وعلم
وثقة .وي�أتي مري ب�صري يف اطار العلماء
بالتاريخ املعا�صر للعراق ،اذ انه خ�ص�ص
قلمه لهذا املجال من تاريخ العراق احلديث،
وال نكاد نراه يف الكتابة ذا هوى �سوى يف
العراق والعراقيني! وهو حدث يف ال�ش�أن
ال�ع��راق��ي االدب ��ي وال�ك�ت��اب��ي :والتاريخي
ي�شكل ر�ؤية عراقية من خالل كتبه املذكورة
هنا وك��ذا كتابيه« :اع�لام اليقظة الفكرية
يف ال �ع��راق احل��دي��ث» و«واع�ل�ام الوطنية
العربية» وهما متممان العالم العراق كلهم
يف الع�صر احلديث علماء وادب��اء و�سا�سة
ومفكرين وغريهم .وما مييز كتبه عن ه�ؤالء
قوله« :عرفت �شخ�صي ًا بع�ض ال�شخ�صيات
التي ترجمت لها ..والتي لعبت دور ًا يف
ال�سيا�سة واحلكومة العراقية ،فاقتب�ست
منهم معلومات مفيدة.
منهم حممود �صبحي الدفرتي ،وروفائيل
ب �ط��ي ،وحم �م��د ر� �ض��ا ال�شبيبي وحممود
امل�ل�اح «ال ��خ» اع�ل�ام ال�سيا�سة يف العراق
احل��دي��ث ���ص  311ط دار احلكمة  -لندن
�سنة 2005م .ذلك ان امل�ؤلف مري ب�صري -
كما يقول الدكتور جليل العطية يف تقدميه:
«ينفرد عن كل كتاب الرتاجم العرب بنقاء
العبارة ور�شاقة اال�سلوب ،وتوخي االيجاز
غري املخل .وال ابالغ اذا قلت انه ميتلك كل
امل��وا��ص�ف��ات ال�ت��ي يحملها ال�ع�ل�م��اء ،وهي
احليدة والتوا�ضع واملو�ضوعية».
اعالم الوطنية العربية ملري ب�صري �ص،18
 19ط دار احلكمة  -لندن �سنة 1999م.
وهذا حديث يتوخى النقد النزيه ،والو�صف
ال �� �ص��ادق ،وال�ت��وج�ي��ه املن�صف فقد م�ضى
الأ�ستاذ مري ب�صري وهو ي�ؤلف عن اعالم
العراق دون ان ينتظر من ميدحه او يعطيه
كالم ًا .اما والدكتور العطية قد قال ما قال
ف ��إن م��ن حقه ذل��ك خا�صة وم�ير ب�صري قد
ا�ستحق ذلك عن كفاءة وا�ستحقاق.
وم ��ن امل �ن��ا� �س��ب ان ن ��دع ��ش�ي��خ امل ��ؤرخ�ي�ن
ال�ع��راق�ي�ين يف ال�ع���ص��ر احل��دي��ث الدكتور
عبدالعزيز الدوري ي�ؤطر لنا معرفة التاريخ
مبنا�سبة احلديث عن تلميذه مري ب�صري:
«يلقي علم التاريخ ونظرياته اهتمام ًا خا�ص ًا
من امل�ؤرخني يف ال�سنوات الأخ�يرة ،وذلك
الهميته الكبرية يف البحث التاريخي ويف
اجتاهاته .ومل يعد النقا�ش يقت�صر على كون
التاريخ علم ًا �أو ادب ًا ،او باالحرى حول ن�سبة
التاريخ اىل احد فرعي املعرفة اال�سا�سيني،
بل اجته الر�أي اىل اهمية التاريخ كمو�ضوع
ح �ي��وي ل��ذات��ه ،ل��ه ا��س���س��ه وط��رائ��ق بحثه
واهدافه ،وله خطورته اخلا�صة بني حقول
امل�ع��رف��ة ،حتى اطلق بع�ضهم على الع�صر
احلديث «ع�صر التاريخ» .من كتابه ن�ش�أة
علم التاريخ عند العرب �ص  7من ا�صدارات
مركز زاي��د للرتاث والتاريخ ط 1420ه -
2000م  -العني /االمارات العربية املتحدة.
ول �ع��ل ال �ن ����ص امل�� ��ورود ي�ح�ق��ق ل �ن��ا الفكر
التاريخي ال��ذي انتهج نهجه م�ير ب�صري

يف كل كتاباته وجعل منها تاريخ ًا للعراق
املعا�صر وب��ال��ذات يف جم��ال الرتجمية..
ترجمة االعالم وال�شخ�صيات �سواء ال�سنة
وال�شيعة واالك� ��راد وال�ترك �م��ان .وان ذلك
يجعل من تاريخ ه ��ؤالء مو�ضوع ًا حيوي ًا
له ا�س�سه وطرائف بحثه كما يقول الدكتور
الدوري.
فالقارئ املعا�صر مل االطالع على االحداث
وي��ود يف حينه معرفة �صانعي التاريخي
وكتبته وم��ؤرخ�ي��ه و�شخ�صياته ،ال�شيء
ال��ذي رك��ز عليه مري ب�صري يف كتبه .وان
يف التاريخ تاريخ ًا للرجل والن�ساء مبختلف
الطبقات وال�شخ�صيات واملجموعات املتميزة
التي �صنعت تاريخ االمة مبدار من نور.
وهناك ظاهرة احل�سن يف كتابة مري ب�صري
ا�سلوب ًا وترجم ًة وادراك ًا ملا وراء ال�شخ�صية
العراقية التي يعرف بها او يرتجم عن حياتها
علمي ًا وعملي ًا ادبي ًا وفكري ًا ثقاف ًة واجناز ًا،
ف �ي ��أت��ي احل ��دي ��ث ال �ت ��أري �خ��ي والرتجمة
احل�ي��ات�ي��ة غ��اي��ة يف ال��دق��ة واملو�ضوعية
والو�ضوح ،فال تكلف يف ال�سرد وال خلل يف
الو�صف وال خ��روج يف العبارة عن املعنى
املق�صود او الغاية امل�ستهدفة .هذا التح�سني
الكتابي والتجميل الت�أليفي لل�شخ�صيات
التي كتب هذا امل�ؤلف عنها ،هما من مبادئ
وقيم امل� ��ؤرخ ،وت��دالن  -ا�ضافة اىل ذل��ك -
على �صفاء ونقاء فكره ومن الدالئل على ذلك
ما قاله عن امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
�آل �سعود طيب الله ثراه:
«��ش��اه��د امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز ت�ق��دم ب�ل�اده من
حالتها البدوية يف �شبابه اىل دولة وا�سعة
االرج��اء ،غنية امل��وارد ،ذات مقام مرموق
بني ال��دول العربية ويف املحافل الدولية»
اىل قوله:
«وقد طالت احلياة ب�أبيه االمام عبدالرحمن
حتى ر�أى دولة ابنه يف ات�ساعها وازدهارها؟
ثم يورد قو ًال للم�ؤرخ خري الدين الزركلي:
«ق ��ال ال��زرك�ل��ي ان عبدالعزيز ك��ان يرجع
اليه  -اي وال��ده عبدالرحمن  -يف ك��ل ما
يهم من ام��وره ،ويقف بني يديه اذا جل�س
موقف اخل��ادم اىل ان ت��ويف» .مري ب�صري
كتابه اع�لام الوطنية والقومية �ص ،155
 156ط دار احل�ك��م ل�ن��دن الطبعة االوىل
1999م .وهذه ر�ؤية عراقية نحو ملك �شهم
كعبدالعزيز ،ي�سلط بها مري ب�صري ،ال�ضوء
لقرائه ،بقول ق�صري العبارات ،لكنها ذات
داللة بالغية حا�سمة ،متر عربها الف�صاحة
البيانية واالدبية ممر ًا جمي ًال ومعرب ًا رائد ًا
بحيث ي�صدق عليها امل�ث��ل ال�ق��ائ��ل« :خري
الكالم ما قل ودل».
ويف كتاب الأ�ستاذ مري ب�صري ا�سرت�سال
بياين حينما يقت�ضي الكالم ذلك وهو الذي
ب�شري البالغيون اليه بقولهم �صيغة مقت�ضى
احلال .وا�ضيف اىل ذلك قولهم ل�سان احلال
ال ل�سان امل �ق��ال؛ وذل ��ك يف م��واق��ف كثرية
لالعالم الذين كتب عنهم يف جميع كتبه بال
مبالغة وان��ا اق��ول ذل��ك .وقد قيل ملحمد بن
احلنفية ما البالغة؟ ف�أجاب :ان تقول وال
تبطئ وتتكلم وال تخطئ».
وه��ذه مقوالت مري ب�صري عليها بال�شك.
وا�ستطاع ان يقف موقف امل�ؤرخني ال�شو�س
يف م��ا ك�ت��ب م��ن ت��اري��خ ال �ع��راق احلديث
واملعا�صر .ولله يف خلقه �ش�ؤون.
جريدة الريا�ض ال�سعودية
اذار 2006

العدد ()1855
السنة السابعة
الخميس ()22
تموز 2010
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�أحداث العراق
علي ح�سني حميميد
ولد مري �شلوموحاي بن �شا�ؤل بن ب�صلئيل املعروف
با�سم ب�صري يف بغداد يف التا�سع ع�شر من �أيلول
عام 1911م من �أ�سرةٍ عراقيةٍ عريقة عُرفت با�سم
(عُوبديا) .كان من �أبرز �شخ�صياتها (عمه) الذي َ
�شغل
من�صب رئي�س املحكمة ال�شرعية ببغداد عام 1848م.
تلقى مري ب�صري تعليم ُه يف مدر�ستي التعاون
والأليان�س يف بغداد،والز َم الأب �أن�ستا�س ماري
الكرملي والدكتور م�صطفى جواد فعنهما �أخذ اللغة
العربية ،كما در�س ت�أريخ العراق على املحامي عبا�س
العزاوي والعرو�ض على ال�شاعر حممود املالح.
عمل الراحل مري ب�صري يف الكثري من الوظائف
العامة واخلا�صة مابني عامي(1952 -1928م)،فقد
�شغل من�صب �سكرتري وزارة اخلارجية يف احلكومة
العراقية،ووكي ًال ومدير ًا للت�شريفات فيها،وح�ضر
الكثري من امل�ؤمترات الدولية ممث ًال للعراق ،وقد
تر�أ�س عام 1938م حترير املجلة ال�شهرية لغرفة
جتارة بغداد وملدة ثماين �سنوات .ثم ان�صرف
للأعمال احلرة ولكتابة الأدب والت�أريخ وعمل حمرر ًا

وباحث ًا يف ال�صحافة العراقية.
ويف عام 1969م تعر�ض مري ب�صري لالعتقال ،بعد
�أن �أعلن رئي�س اجلمهورية يف حينها �أحمد ح�سن
خطاب �شديدٍ له �أنه �سيمحق التج�س�س
البكر يف
ٍ
لأمريكا و�أنكلرتا ويق�ضي على العمالء و�أذناب
الدول الغربية .فقد مت القب�ض على ع�شرات الرجال
وال�صبيان ،من يهود وم�سيحيني وم�سلمني ،بتهمة
التج�س�س والقوا يف غيابات ال�سجون .لذا داهمت
قو ُة من الأمن دار مري ب�صري و�أخذت البع�ض من
�أوراقه وطابعتني عربية و�أنكليزية ومت �أعتقاله يف
موقف الأمن بتهمة اعطاء معلومات �سرية تفيد العدو
ل�سيدة �أمريكية كانت قد زارته قبل عام ،اال �أنه �أو�ضح
لهم �أن هذه ال�سيدة تكتب �أطروحة عن ت�أريخ العراق
القدمي لتقدميها �إىل بع�ض اجلامعات الأمريكية.
وقد جاءت ب�صورةٍ ر�سمية و�أت�صلت بوزارة الرتبية
ورجال العلم والأدب للمباحثات يف املو�ضوع الذي
تتناوله .وقد نظم ال�شاعر اليهودي �أنور �شا�ؤول الذي
كان م�شاور ًا حقوقي ًا لرئي�س الطائفة املو�سوية �أبيات ًا

من ال�شعر قال فيها:
�إن كنت من مو�سى قب�ست عقيدتي
ف�أنا املقيم ب ّ
ـظل ديـن حممــّد
و�سماحة الإ�ســــــالم كانت مـوئـلي
وبالغة القر�آن كانت مــــــوردي
مــا نــال مـن حبي لأ ّمة �أحــــمـــــد
كوين على دين الكليم تعـ ّبدي
�س�أظل ذ ّياك ال�سمو�أل يف الوفــــــا
�أ�سعدتُ يف بغداد �أم مل �أ�سعد
وقدم هذه الأبيات �إىل املحامي �سلمان بيات الذي
�أو�صلها �إىل نائب رئي�س الوزراء ووزير الداخلية
�صالح مهدي عما�ش عن طريق �أخيه �سكرتري جمل�س
الوزراء �صالح بيات� ،أ�ستح�سن عما�ش هذه الأبيات،
وكان هونف�سه �أديب ًا �شاعر ًا ،فحدثه �صالح بيات ب�أمر
�أعتقال مري ب�صري ف�أ�ستغربه لأنه مل يكن يعلم به.
ويف احلال كلم مدير الأمن العام حامد العاين تلفوني ًا
و�أمره ب�إطالق �سراح مري.
�صدرت ملري ب�صري م�ؤلفات عدة منها ديوان �شعر

بعنوان(احلرية)عام 1928م،و(مباحث يف االقت�صاد
العراقي)عام1948م و(رجال وظالل)عام1955
و(ر�سالة الأديب العربي)عام 1969م و(�أعالم اليقظة
الفكرية يف العراق احلديث)عام1983م و(�أعالم
ال�سيا�سة يف العراق احلديث)عام 1987م و(�أعالم
الكرد)عام 1991م و(�أغاين احلب واخللود)عام
1991م و(رحلة العمر من �ضفاف دجلة �إىل وادي
التيم�س ذكريات وخواطر)عام 1992م و(�أعالم
اليهود يف العراق احلديث) يف جزءين عام 1993م
و(�أعالم الأدب يف العراق احلديث)يف جزءين عام
1994م.
تناول مري يف م�ؤلفاته ما عا�شه وعا�صره من �أحداث
يف ت�أريخ العراق احلديث على جميع ال�صعد فكانت
مرجع ًا ثر ًا للباحثني عن تلك احلقبة.
أنفا�س ُه الأخرية يف غربته التي
لفظ مري ب�صري � َ
ُمر ناهز اخلام�سة
ق�ضاها يف لندن ،عام2006م عن ع ٍ
والت�سعني .وقد عا�ش خواطره وهو يتوق �إىل
�أ�ستعادة ولو حلظةٍ على �شاطئ دجلة.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير
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