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البالط الملكي واألقطاع في لواء العمارة
البد هنا ان نسجل مالحظة مهمة
لما نحن بصدد توضيحه من مواقف
مختلفة من عالقة اإلقطاعي بالفالح
في لواء العمارة ،وهي اننا اعتبرنا ان
الحديث عن اإلقطاع ينصرف او ً
ال الى
بؤرة اإلقطاع ،ولواء اإلقطاع ,ليس
في العراق فقط ،وانما ،في العالم
اجمع .نعم ان لواء العمارة الذي وصل
فيه ظلم واستبداد اإلقطاعيين الى
مستوى اليطاق ،وان الحديث عن
اإلقطاعيين يتوجه او ً
ال الى "عميد
االقطاع" مجيد الخليفة وآخرين من
اقطاعيي العمارة  ,إذ كانت  99بالمائة
من االراضي الزراعية واقعة في قبضة
هوالء االقطاعيين الذين يستأجرونها
من الحكومة ببدالت ايجار اسمية.

د  .حميد حسون العكيلي
ان ه ��ذا اللواء هو املثال النموذجي لالقطاع ال�س ��يما وان
ع ��دد املالكني ال�صغار مل يتج ��اوز حتى عام  1952حوايل
� 178شخ�ص� � ًا وامل�س ��احة التي بحوزتهم التتجاوز واحد
باملائة من االرا�ضي املزروعة  ,ومقابل هوالء يوجد 304
م ��ن االقطاع�ي�ن ي�ستحوذون عل ��ى 99باملائة م ��ن امل�ساحة
بحي ��ث و�صلت امالك بع�ض ال�شي ��وخ اىل ع�شرات الآالف
م ��ن الدومن ��ات ,يف حني ان ن�سبتهم اقل م ��ن واحد باملائة
م ��ن �س ��كان الري ��ف ,لذل ��ك مل يك ��ن غريب� � ًا ان يك ��ون لواء
العم ��ارة عنوان� � ًا للظلم واال�ستغ�ل�ال االقطاع ��ي مما اثار
ردود فعل ومواقف �شتى.
عل ��ى �أي ��ة ح ��ال ,حاول ��ت احلكوم ��ات العراقي ��ة املتعاقبة
�إب ��ان حقبة امللك في�ص ��ل االول  ,اتخاذ بع� ��ض االجراءات
وت�أ�سي�س بع� ��ض الدوائر وامل�ؤ�س�س ��ات اخلا�صة بالقطاع
الزراع ��ي ,والتو�س ��ع يف ا�ستخ ��دام امل�ضخ ��ات  ,مما ادى
اىل زي ��ادة امل�ساحات املزروعة بالتايل اىل زيادة ملحوظة
يف االنت ��اج الزراع ��ي ,ال ��ذي وج ��د ق�سم ًا من ��ه طريقه اىل
اال�سواق اخلارجية .
ملا كانت الزراعة متثل العم ��ود الفقري لالقت�صاد العراقي

يف تل ��ك املرحلة ،لذا كان من الطبيعي ج ��د ًا ان يويل امللك
في�ص ��ل االول الزراع ��ة اهتمام� � ًا بالغ� � ًا ،وعل ��ى الرغم من
و�صف بع�ض امل�ؤرخني حلركته يف هذا امليدان باملحدودة
ال�سيم ��ا وان ��ه ال ي�ستطي ��ع تخط ��ي العالق ��ات ال�سائدة يف
الري ��ف اال يف ح ��دود �ضيق ��ة ،فيم ��ا كان يعتم ��د كل تطور
زراعي حقيقي على الت�صدي لتلك العالقات قبل كل �شيء،
ثم ان الربيطانيني مل يروا من م�صلحتهم ان يطال التغيري
اجل ��ذري الهي ��كل االجتماع ��ي القائ ��م ،ال ��ذي وج ��دوا فيه
�ضمانة لبقاء عر�ش امللك في�صل االول.
وم ��ا جتدر الي ��ه اال�ش ��ارة  ,ان املل ��ك في�ص ��ل االول ،الذي
�ص ��درت يف ال�سنت�ي�ن االخريتني من حكمه اه ��م القوانني
اخلا�ص ��ة باالرا�ض ��ي ،مل يعرتف يف مذكرت ��هِ التي وجهها
�اب ال�سيا�س ��ة العراقي�ي�ن يف اذار  ،1932بوجود
اىل اقط � ِ
م�شكل ��ة ا�سمه ��ا م�شكلة االرا�ض ��ي ،فقط وامن ��ا ،حاول ان
يق ��دم ت�صوره حلل تلك امل�شكلة .اذ يعتقد ان حلها �سيقوي
رواب ��ط الفالح�ي�ن باالرا�ض ��ي ،وان ذل ��ك له عالق ��ة كبرية
ب�شيوخ الع�شائر ونفوذهم ،وعليه يجب اال�سراع بتطبيقه
اال ان ��ه ا�ست ��درك قائ�ل ً�ا " :ال يج ��ب ان ي�شع ��ر ال�شي ��وخ
والآغ ��وات ب�أن ق�صد احلكومة الق�ضاء عليهم ،وامنا يجب
ان نطمئنهم عل ��ى معي�شتهم ورفاهيتهم".وبالرغم من ذلك
مل يح ��اول الذين ت�صدوا مل�س�ؤولية احلكم ان يفعلوا �شيئ ًا
فيما يخ�ص م�شكلة الأرا�ضي حتى وفاة امللك في�صل االول
يف  8ايلول .1933
�أحدث ��ت وف ��اة املل ��ك في�ص ��ل االول اخت�ل�ا ًال �سيا�سي� � ًا
كبري ًا و�سادت اج ��واء ال�صراع والتناف� ��س ال�سيا�سي بني

الكت ��ل ال�سيا�سية املختلفة وبالت ��ايل مل ي�ستطع خلفه امللك
غ ��ازي الذي مي يك ��ن مهيئ ًا للحكم ان مي�ل��أ الفراغ النا�شئ
ع ��ن ذلك .و�س ��ادت اجواء ال�ص ��راع والتناف� ��س ال�سيا�سي
ب�ي�ن الكتل ال�سيا�سية املختلف ��ة  ،ف�ضاع امللك اجلديد متام ًا
ب�ي�ن تفا�صيلها املقيتة .اما فيما يخ� ��ص موقف امللك غازي
م ��ن الإقطاع عموم� � ًا وعالقة الإقطاع ��ي بالفالح على وجه
اخل�صو� ��ص ،ف�إننا نكتفي بالق ��ول ،ان امللك غازي مل يتخذ
من الإقطاعي جا�سم حممد العريبي �صديق ًا حميم ًا فح�سب
و�إمنا ،وقع حتت ت�أثريه الكبري اي�ض ًا.
ام ��ا موق ��ف البالط خ�ل�ال حك ��م املل ��ك في�صل الث ��اين من
املو�ض ��وع ال ��ذي نح ��ن ب�صدده  ،فق ��د كان �ضعيف� � ًا  ,اذ ان
عب ��د الكرمي االزري وزير املالي ��ة يف وزارة حممد فا�ضل
اجلمايل االوىل ا�ستط ��اع ان يقنع جمل�س الوزراء ب�إقرار
الئحة قانونية لتعديل قانون منح اللزمة يف لواء العمارة،
ليح�صل الفالحون على حلمه ��م التاريخي وهو احل�صول
عل ��ى قطعة ار�ض زراعية.االمر الذي اثار غ�ضب �إقطاعيي
العمارة ،ال�سيما ع�شرية البوحممد ،وا�ستنجدوا بالبالط
من خ�ل�ال رفعهم �شكوى اىل االمري عبد االله ،الذي �سارع
لنجدته ��م ،وعق ��د اجتماع� � ًا برئا�ست ��هِ يف الب�ل�اط امللكي،
وح�ض ��ره العديد من ال ��وزراء ويف مقدمته ��م عبد الكرمي
االزري ال ��ذي ا�صبح وزير ًا لالعم ��ار يف حكومة اجلمايل
الثاني ��ة ،ولفي ��ف م ��ن االقطاعي�ي�ن.اذ ب ��د�أ وزي ��ر االعمار
باال�ستفهام من االقطاعيني عن حقيقة موقفهم من الالئحة
الت ��ي تبناه ��ا جمل�س ال ��وزراء  ،والتي مل تع � ِ�ط للفالحني
غ�ي�ر ن�صف االرا�ضي .لذا كان موق ��ف االقطاعيني راف�ض ًا
لل ّالئحة جمل ��ة وتف�صي ًال ،وجاء الرف�ض على ل�سان "عميد
االقط ��اع" جمي ��د اخلليفة بقول ��ه �" :إننا ال نع ��رف ال�سبب
يف معاملتن ��ا معامل ��ة تختلف عن بقية ال�شي ��وخ يف باقي
االلوي ��ة ،اذ ال ي�ش ��ارك الف�ل�اح ال�شي ��خ يف االر� ��ض ،لذلك
ف�إنن ��ا ال نوافق عل ��ى املبد�أ الذي قامت علي ��ه الالئحة وهو
اعطاء ن�ص ��ف االر�ض للفالحني" ،وم�ض ��ى جميد اخلليفة
يق ��ول بتهديد �صريح�" :إننا �سنقاوم هذا املخطط  ،بكل ما
منل ��ك من قوة ،لذلك ف�إننا ا�شرتينا االكفان والبنادق ،الننا
نن ��وي ان منوت يف �سبيل ار�ضنا التي ورثناها عن �آبائنا
و�أجدادنا".
انه ��ى عبد االل ��ه االجتم ��اع بغ�ض ��ب ،معلنا بو�ض ��وح انه
ال يقب ��ل التفري ��ط بحلف ��اء النظام م ��ن الإقطاعيني ،وعليه
مل يك ��ن باالم ��كان احلديث ع ��ن الالئحة.عنده ��ا ادرك عبد
الك ��رمي االزري بعدم امكانية متريره ��ا يف اروقة جمل�س
االمة فقدم ا�ستقالته من الوزارة يف 6ني�سان .1954
ظل االمري عبد االله مدافع ًا �صلب ًا عن مواقف حلفاء النظام
امللكي حتى �آخر ايامه ،فعندما تب ّنت �آخر وزارة يف العهد

امللك ��ي برئا�س ��ة احم ��د خمت ��ار باب ��ان ،م�شروع� � ًا ب�سيط ًا
لال�صالح الزراعي وانعا�ش القرى العراقية ,رف�ض ُه االمري
ب�ش ��دة  ,كما رف�ض كل الدعوات امل�ؤي ��دة لهذا امل�شروع من
�أمث ��ال دعوة ال�شاعر عل ��ي ال�شرقي التي دع ��م فيها موقف
احلكوم ��ة املتبني للم�شروع  ,وقد ك�شف االمري عن موقفه
الراف�ض لهذا لهذا امل�شروع ب�شكل �صريح حني قال:
" لق ��د خ�سرن ��ا اهل املدن ،فهل يري ��دون ان نخ�سر اهل
الريف".
يف �ض ��وء تل ��ك املواق ��ف ،مل يك ��ن عب ��د احلمي ��د الكن�ي�ن
خمطئ� � ًا عندما ق ��ال� " :إن كل م ��ا ا�صاب الع ��راق من �سوء
امن ��ا كان م�صدره ن ��وري ال�سعيد بالدرج ��ة االوىل ،وعبد
االل ��ه بالدرجة الثانية " .احلقيقة الت ��ي اكدها امل�ؤرخ حنا
بطاط ��و بقول ��هِ � :إن ن ��وري ال�سعيد وويل العه ��د مل يكونا
رحيمني ابد ًا بحياة النا�س.
عن رسالة ( عالقة اإلقطاعي بالفالح في العراق
) 1958 - 1932
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في ذكراه(  8مايس )1997

لنتذكر الفنان سليم البصري ( حجي راضي )
عبد الكريم الحسيني

لم يصل اي عمل فني عراقي الى
الشهرة التي وصل اليها مسلسل
( تحت موس الحالق) الذي شغل
الناس واليزال يمتع الكثير من الكبار
الذين عاصروه او الصغار الذين
لم يعاصروه حتى باتت مفرداته
على كل لسان وبرز فيه الثنائي
الفني ( المرحوم سليم البصري
والفنان حمودي الحارثي ) اضافة
الى شخصيات فنية اكثرها رحل
عنا منهم (المرحوم خليل الرفاعي
والمرحوم راسم الجميلي والمرحوم
عبد الجبار عباس واخرين ) بعد ان
اغنوا الحركة الفنية واثروها بالكثير
من االعمال الفنية الجميلة التي
ستظل ذكرى لهم ولالجيال االحقة
من بعدهم

الفن ��ان التلقائ ��ي الكومي ��دي املرح ��وم �سليم عب ��د الكرمي
الب�ص ��ري من موالي ��د بغداد حمل ��ة الهيتاوي�ي�ن قرب باب
ال�شي ��خ يف الر�صاف ��ة يف ع ��ام 1926م واكم ��ل درا�ست ��ه
االبتدائي ��ه يف مدر�س ��ة (العوين ��ه) وبعد اكمال ��ه الدرا�سه
االعداديه دخل اىل كلية االداب ق�سم اللغه العربيه وتخرج
منه ��ا عام 1954م متزوج م ��ن ال�سيده لطيفه العبيدي وله
منها اربعة اوالد ..
كثريين من يعتقد انه م ��ن الب�صرة العزيزة ولكنه العالقة
له بالب�ص ��ره وبالرغم من حمله لقبه ��ا وكان اللقب مطابقا
الخ�ل�اق الب�صرة واهلها وهي �صفاته رحمه الله يف االدب
واالخالق وح�ضور النكته وحا�ضر البديهيه وكان يع�شق
التمثي ��ل من ��ذ �صب ��اه وق ��د ا�ش�ت�رك يف اول فرق ��ه حملي ��ه
للتمثي ��ل كان مقره ��ا ق ��رب متث ��ال الر�ص ��ايف احلايل يف
عام 1942م وع�ضوا فعاال يف فرقة الكليه امل�سرحيه حيث
ق ��دم ( م�سرحية ال�صحراء وم�سرحي ��ة �سليم الب�صري يف
�ساحة التدريب وفنان رغما عنه ) ,,
كان ��ت بدايته موظف ��ا يف امل�صرف الزراع ��ي وحتى مطلع
ال�سبعين ��ات حي ��ث ق ��دم طلبا لنقل ��ه اىل م�ؤ�س�س ��ة االذاعة
والتلفزي ��ون ( مل يك ��ن الفن ��ان يف الف�ت�رات ال�سابقه قادر
ان ي�ؤم ��ن لنف�س ��ه لقمة العي� ��ش ولذلك كان اك�ث�ر الفنانني
موظف�ي�ن يف دوائ ��ر الدول ��ه ) وا�صب ��ح املرح ��وم �سلي ��م
الب�ص ��ري قريب ��ا من حب ��ه االزيل وهو التمثي ��ل يف مكانه
اجلديد واظه ��ر الكثري من كوامنه الفني ��ه التي مل تقت�صر
عل ��ى الكوميدي ��ا بل تعدى ذل ��ك اىل الدرام ��ا وادى ادوارا
مهمه يف افالم وم�سل�سالت غريت النظره التي �سادت على
ادائه الكوميدي فقط .
لق ��د كتب املرحوم �سليم الب�صري حلقات هذا امل�سل�سل يف
ع ��ام 1961م ولكنه مل يجد فر�صه الظهاره اىل الوجود اال
يف ع ��ام 1964م باال�ش�ت�راك مع نخبه م ��ن الفنانني الكبار
م ��ن امثال ( خلي ��ل الرفاعي  ,عب ��د اجلبار عبا� ��س  ,را�سم

اجلميلي  ,حمودي احلارثي ,طعمه التميمي �,صادق علي
�شاهني � ,سهام ال�سبتي  ,ابت�سام فريد واخرين ) واخرجه
الفن ��ان عمان�ؤيل ر�سام وا�شتهر هذا امل�سل�سل لي�س عراقيا
فح�س ��ب بل تع ��دى ذلك اىل الوطن العرب ��ي وخا�صة حلقة
(املكتوب ) وكانت تهدف للت�شجيع على االلتحاق مبدار�س
مكافح ��ة االميه وحلقة (الدكتور) ومو�ضوع (بطل امل�سهل
\ الع ��رق ) ويقال ان الدكت ��ور حمودي احلارثي (عبو�سي
) كان يعم ��ل الكثري من املقالب باملرح ��وم �سليم  ,,لقد كان
�سب ��ب �شهرة �سليم الب�صري الوا�سع ��ه هو م�سل�سل (حتت
مو� ��س احلالق) وكذلك احلال مع حم ��ودي احلارثي الذي
ذه ��ب اىل م�ص ��ر ون ��ال �شه ��ادة املاج�ست�ي�ر وم ��ن ث ��م نال
�شه ��ادة الدكتوراه ولكنه مل ي�ستفاد منه ��ا حيث مل ي�شارك

�سلي ��م الب�صري باي عمل فني ويكر� ��س ما ح�صل عليه مع
زميله الكبري وال�شيء بال�شيء يذكر فان الدكتور حمودي
احلارث ��ي كان ق ��د تغ�ي�ر عم ��ا كان علي ��ه �سابق ��ا قب ��ل نيل
ال�شهاده العليا وا�صبح يكره من يناديه من املعجبني با�سم
(عبو�سي ) الذي تعود عليه البغداديون من املعجبني ,,
املرحوم �سليم الب�صري اعم ��ال فنيه عديده فهو باال�ضافه
اىل التمثي ��ل فانه كات ��ب م�سرحي جيد ور�س ��ام وقد كتب
العديد من الن�صو� ��ص (العربه واحل�صان  ,فايق يتزوج ,
اوراق اخلري ��ف  ,عماره , 13/كا�سب كار  ,حب يف بغداد
 6 /كرا�س ��ي  ,وجهة نظر  ,ال�شارع اجلديد  ,اىل من يهمه
االمر  ,لعابة ال�ص�ب�ر /وادى الدور فيها يو�سف العاين ..
لعابة ال�صرب اين �صرب وانتي �صرب لي�شوكت ا�صطرب ) ..
وم ��ن اك�ث�ر امل�سل�سالت الت ��ي كان له دور متمي ��ز فيها هي
(الذئ ��ب وعيون املدينه ) وقام ب ��دور (غفوري ) وهو دور
مل ي�ألف ��ه امل�شاهد العراق ��ي للفنان ى�سلي ��م وتبعه (الن�سر
وعي ��ون املدينه واالحف ��اد وعيون املدين ��ة ) ا�شرتك �سليم
الب�صري يف بع� ��ض االفالم مثل(اوراق اخلريف  1963و
فايق يتزوج ,,) 1964
اختلف ��ت بع� ��ض املواق ��ع يف م ��كان والدته فمنه ��م من ذكر
انه ��ا يف احلل ��ه واخ ��ر يف الب�ص ��رة وال�صحي ��ح ه ��و يف
بغ ��داد كما ذكر موقع (�ص ��وت الكرد الفيلي ��ه) ان املرحوم
�سلي ��م الب�صري من الك ��ورد الفيليه ومل اجد م ��ا ي�ؤكد ذلك
او ينفيه.
يف ي ��وم  1997 \ 5 \ 8نق ��ل رحم ��ه الل ��ه اىل م�ست�شف ��ى
النعم ��ان عل ��ى اث ��ر نوب ��ة قلبية وف ��ارق احلي ��اة وكان يف
موك ��ب جنازته �ست ��ة ا�شخا�ص فق ��ط منهم اربع ��ة فنانني
احده ��م حمودي احلارثي واثنان اخران احدهم هو زوج
ابنت ��ه واحد اجلريان ووري ال�ث�رى بعد ان ترك ارثا فنيا
كبريا اليزال يت�صدر مكتبة الفن يف العراق ..
ق ��ال فيه املرحوم را�س ��م اجلميلي  :يف كث�ي�ر من االوقات
كن ��ت اظن ان عمله حقيقي وان ��ه الميثل من �شدة التلقائيه
التي لديه ...
وق ��ال فيه حمودي احلارثي  :ان م ��ن اهم ا�سباب هجرتي
خ ��ارج الع ��راق هو ع ��دم الوفاء ال ��ذي �شاهدت ��ه عند وفاة
املرحوم �سليم الب�صري .
كان رحم ��ه الله جنم ��ا من جنوم العراق ال ��ذي بذل حياته
وعمره يف �سبيل خدمة الوطن  ,,رحم الله �سليم الب�صري
وا�سكنه ف�سيح جناته .....
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لمناسبة عيد العمال العالمي

أدباؤنا الرواد والطبقة العاملة العراقية
�أت�شاغب�ي�ن على (الفقري) وق ��د �أتى لكٍ قبل �أن ي�أتيه نو ُر
�س�ؤالكِ
و (تمُ َ ��ر مِ ري ��ن) ف� ��ؤاد َه بتالع � ٍ�ب و ُتك�سّ ري ��ن عظا َم ��ه
بفعالكِ
لغو فاه فيه
موالت ��ي ان ال�سم� � َع �أ�صبح مثق ًال م ��ن ُكرث ٍ
رجالكِ
يف كل ي ��وم (للمدي ��ر) خطاب� � ٌة ول�سادت ��ي الأجناب من
ُعمّالكِ
وبي ��ان اح�ص ��اءٍ يع ُّد خ�سائ ��ر ًا ا�ستنزلوا – ُ
الظ ّال ُم –
فيه �سعالك
ما �ش�أن (فحم املوقد) امل�سكني قد جعلوه اثناء احل�ساب
فدىً لك
و (النف ��ط) ازمته تعالت واجنلتْ فاذا به ا�ستوىل على
اط ِاللِكِ
وال�س ��ادة (الغرباء) ماذا ح ُّل فيـ ـهم ما ا�ستزادوا بينه ْم
اغاللك

زينب جبار العكيلي
ثم ��ة حقيقة تاريخي ��ة ال ميكن جتاوزه ��ا يف �أي حال من
االح ��وال ،ب� ��أن ق�ضاي ��ا العم ��ال والق�ضاي ��ا االجتماعي ��ة
عموم ًا قد �شغلت جانب ًا معين ًا من اهتمامات ادبائنا خالل
م ��دة البحث (� ،)1939-1932إذ وج ��ه ال�شعراء والأدباء
اهتمامه ��م ملعاجلة ه ��ذه الق�ضايا عار�ض�ي�ن لها وحمللني
ومف�سري ��ن ،نا�صح�ي�ن وواعظني ،حتى �أنه ��م �صاروا يف
احيان كثرية اكرث اقرتاب� � ًا من ق�ضايا العمال وم�شاكلهم.
واك�ث�ر حت�س�س ًا لآالمهم و�آمالهم ،وعلي ��ه فقد ذكر ال�شاعر
الر�ص ��ايف ف�ضل الطبق ��ة العاملة يف الكي ��ان االجتماعي،
وكي ��ف ت�ستغ ��ل طبقة الأغني ��اء طبق ��ة العم ��ال وت�ست�أثر
بالغ�ل�ال ،و�ض ��رب لذل ��ك الأمثلة ،كم ��ا عر� ��ض الر�صايف
لعبودي ��ة املع�سري ��ن للمو�سرين .بعد ذلك كل ��ه �أو�ضح ما
ا�سماه باحلق املتمث ��ل يف مذهب اال�شرتاكية فيما يتعلق
بالأموال .ثم دعا اىل حتقيق احتاد العمال وحياهم بذلك
الن�ص
أعمال
أموال لي�س اال نتيج َة ال ِ
كل ما يف البالد من � ِ
ٌ
للعمال
عي�ش فالف�ضل
يطب يف حياتنا االجتماعية
ِ
�أن ْ
واالبدال
فبف�ضل االنتاج
و�إذا كان يف البالد ثراء
ِ
نحن ُ
املك�سال
خلق املقدّرات وفيها ال حيا ُة للعاطل
ِ
باطل وحمال
عندنا اليوم يف احلياة نظام قد حوى كل ٍ
�سعي �أج ٍري لغني م�ست�أثر بالغالل
حيث ي�سعى الفق ُ
ري َ
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ذل ��ك عر� ��ض الر�ص ��ايف ا�ستغ�ل�ال الطبق ��ة
الر�أ�سمالي ��ة للطبق ��ة العاملة الفق�ي�رة لقاء �أج ��ور تافهة،
وهي م ��ن الأفكار اال�شرتاكي ��ة يف ال�صميم يف ق�صيدة له
بعنوان (معرتك احلياة) وهذا ن�صها -:
�أرى كل ذي فقر لدى كل ذي غنى
�أجري ًا له م�ستخدم ًا يف عقارهِ
ومل يعطهِ �إال الي�سري وامنا
على كدَّه قامت �صروحُ ي�سارهِ
ويلب�س من تذليله الع َّز �ضافي ًا
وينظره �شزر ًا بعني احتقارهِ
ف�ض�ل ً�ا عن ذل ��ك ن�شر الر�ص ��ايف �أبيات ًا م ��ن ق�صيدته التي
تتحدث ع ��ن الفقر وال�سقام يف جريدة" حبزبوز"  ،وهي
ق�صة واقعية ،ملخ�صها م�أ�ساة عامل ب�سيط ي�شتغل باجر

زهي ��د ليعي ��ل �أخوت ��ه .ومرت الأي ��ام وهو يح ��ارب الفقر
حت ��ى رماه الدهر مبر�ض الروماتي ��زم احلاد الذي �أقعد ُه
ع ��ن ال�شغل فقيّده يف فرا�شه احلقري ويف نهاية الق�صيدة
يتوفى العامل من �شدة املر�ض واجلوع .وهذه بع�ض من
ابيات ق�صيدته -:
ان �سُ قم ًا به و ُعدْم ًا �أملا
فهو حين ًا ي�شكو �إىل ال�سقم عدما
تركاه يذوب يوم ًا فيوماً
		
وهو ي�شكو حينا �إىل العدم �سقما
باكيا من كليهما ب�أنتحاب
مييل ال�شاعر �إىل اال�شرتاكية فيقول -:
ايها االغنياء كم قد ظلمتم نعم الله حيث ما ان رحمتم
�سه ��ر البائ�س ��ون جوع� � ًا ومنت ��م لهن ��اء م ��ن بعدما قد
طعمتم
من طعام منوع و�شراب
كم ��ا تن ��اول الر�ص ��ايف يف ق�صي ��دة �أخ ��رى ل ��ه الف ��وارق
االجتماعية واالقت�صادية بني العراقيني عندما قال :
هم يعدون باملئات ذكور ًا واناث ًا لهم ق�صور م�شاله
ونعيم ورفعة وجالله
ولهم �أعبد بها واماء
تركو ال�سعي والتك�سب يف الدنيا وعا�شوا اعلى الرعية
عاله
يتجلى النعيم فيهم فتبكي اعني ال�سعي من نعيم البطال ْة
ويف ال�سي ��اق نف�س ��ه ،ذك ��ر �شاع ��ر الع ��رب حمم ��د مهدي
اجلواهريف ��ي ق�صيدت ��ه لعب ��ة التجارب الت ��ي نظمها يف

�سنة  ،1934الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية �إذ قال:
م�ش ��ى ال�شع ��ب منهوك القوى واهن اخلطى كواهله قد
�أثقلت بال�ضرائب
وق ��د حي ��ل ما بني احلي ��اة وبينه فللم ��وت منه بني عني
وحاجب
وكم ��ت به االفواه ع ��ن ك�شف �س ��وءة ك�أن مل يكن من ثم
عتب لعاتب
ي�صمي الغيور مقا�صر �أطلت على جمحورة
و�أوجع ما ُ
يف الزرائب
يب�ي�ن على احلطيان �ش ��رخ نعيمها وتغمرها اللذات من
كل جانب
كان م ��ن الطبيع ��ي �أن يهتم ال�شع ��راء ال�شعبي ��ون ،الذين
يع ��دون الأقرب للعمال والطبق ��ات الفقرية ،مبو�ضوعات
عمالي ��ة�،إن ير�سم ��وا لنا �صورة رائعة ،فق ��د كتب ال�شاعر
ورئي�س حترير جريدة "الكرخ" املال عبود الكرخي() يف
دواوينه ع ��ن معاناة الفقراء .ومنه ��ا ق�صيدة "املجر�شة"
ن�صه -:
حيث ذكر يف بع�ض االبيات وهذا ّ
�ساعة واك�سر املجر�شة اتك�سّ ر وام�شي ابليله
البغداد لل�شاعر الكرخي اعتني واحجيله
من التعب وال�سهر والـ جوع وعط�ش ا�شجيله
يكتبها بالكرخ اجلريدة وللملك يحجيها
كم ��ا ن�ش ��رت جري ��دة "الك ��رخ" ق�صي ��دة هزلي ��ة بعن ��وان
"عري�ض ��ة التما� ��س وا�سرتحام .اىل �سيدت ��ي وموالتي
�شرك ��ة ال�س ��كك احلديدي ��ة" .بقل ��م فت ��ى النه�ض ��ة وه ��ذا
ن�صها-:

ومن املفيد �أن ن�شري اىل الق�صيدة التي تالها عبد الرحمن
البن ��اء حم ��رر جري ��دة "بغ ��داد" ،الت ��ي تغن ��ت وا�شادت
بالعم ��ال وذلك يف االحتف ��ال الكبري ال ��ذي اقامته جمعية
العم ��ال يف اوتي ��ل اله�ل�ال ي ��وم  4كانون الث ��اين 1933
وهذا ن�صها -:
باالعمال
حالمِ ًا ين�شد الفتى من محُ ِال كل �شيءٍ يتم
ِ
املنال
ُر ًّب امر �صعب املنال بعي ٍد جعل ْته االعما ُل �سه َل ِ
ُ
اجلالل
عرو�ش
لنفع وعليه تبنى
ِ
ايها العام ُل املرجَّ ى ٍ
ُق ْم وحقق �آمال �شعبك و�أنفع مب�ساعيك و�ضع اال�ستقالل
اح�سن ال�صنعة التي لك فيها ثمر من جهادك املتوايل
االجيال
�سالف
كفاح
م�ستمٌر من ِ
امنا هذه احلياة ٌ
ِ
لي� ��س مث� � َل العم ��ال م ��ن م�ستق ��ل حت ��ت ظ ��ل اال�شغ ��ال
واالعمال
تتباهى (وزار ُة اال�شغاِل)
بقدر عُالها
مهن ٌة حر ُة ِ
ف�أ�ستعدوا منها يد ًا لتقيكم �شراهل االذى و�أهل ال َّنكال
العمال ٌ
ان ُّ
ال�ضالل
�صريح عبثت فيه كف اهل
حق
حق
ٌ
ِ
ِ
م كان مق ��ال االدي ��ب ال�سي ��د ع .احل�ساب ��ي الث ��اين ال ��ذي
حم ��ل عن ��وان "�أه ��م م ��ا يحتاجه الع ��راق .رف ��ع م�ستوى
الطبق ��ة الو�سط ��ى وتنظيم حي ��اة العام ��ل والفالح" اكرث
مالم�س ��ة للواق ��ع العراق ��ي �آن ��ذاك .ويف م�ستهل ��ه �أ�ش ��ار
�إىل حقيق ��ة ال يُخطئه ��ا ذو ل ��بّ  ،وه ��ي �أن درج ��ة تق ��دم
االم ��ة تقا� ��س ع ��ادة مبقيا� ��س تق ��دم الطبق ��ة الو�سط ��ى
فيه ��اَ .فرقي ّه ��ا يتوق ��ف على رقي ه ��ذه الطبق ��ة وعظمتها
ت�ستم ��د من عظمتها .وا�سرت�سل يق ��ول � :أن كان م�ستوى
الطبق ��ة الو�سطى رفيعا كانت االم ��ة رفيعة املنزلة معتزة
مبعنويتها رافع ��ة الر�أ�س .و�إذا كان م�ستوى هذه الطبقة
منحط� � ًا وكان ��ت مت�أخرة كانت الأمة �ضعيف ��ة تتهالك على
م ��وارد انح�س ��رت وم�ضى ي�ض ��ع نق ��اط الت�شخي�ص على
ح ��روف الواق ��ع املعا�ش عندما اك ��د � :أن االم ��ة ال ت�سقط
اال لأنخفا� ��ض م�ست ��وى الطبقة املتو�سط ��ة فيها عن احلد
الطبيعي .ف�إذا حافظت ه ��ذه الطبقة على م�ستواها بقيت
االم ��ة حية ناه�ضة ول ��و قل فيها العظم ��اء والزعماء� .أما
�إذا كان العك� ��س ف�إن االمة تتده ��ور وتندثر معامل جمدها
ومتحى من عامل الوج ��ود .ثم ا�سرت�سل قائ ًال  :باال�ضافة
اىل ذل ��ك كل ��ه تط ��رق الكاتب املذك ��ور اىل و�ض ��ع العامل
والف�ل�اح ،فدع ��ا اىل ال�سعي �إىل حت�س�ي�ن و�ضعهما ورفع
م�ستواهم ��ا بتح�س�ي�ن امل�صن ��ع وانعا�ش القري ��ة ،الن ذك
بر�أي ��ه �سي�ضفي طابع الرقي والتقدم على جمتمعنا .ختم
الكات ��ب مقالته امللمة املاما رائع� � ًا بطبيعة و�ضع املجتمع
العراق ��ي ،وال�سيما اكرثيت ��ه بهذه الكلم ��ات التي ت�شرف
الأدب �إذ ق ��ال :م ��امل نرفع م�ست ��وى �أكرثية �شعبن ��ا ،ف�إذا
متكن ��ا ان نخلق من هذه الأكرثية خلق� � ًا جديد ًا ،يتنا�سب
واجتاهاتن ��ا ،فهذا يعني �أننا �أ�صبنا الهدف وح�صلنا على
الغاية الكاملة والأمل املن�شود.
عن رسالة (الموقف الرسمي والشعبي من الطبقة
العاملة ) )1939-1932
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في ذكرى رحيله في االول من مايس 1935

صديقي عب��د المحس��ن الكاظمي

قرأت في الرسالة (عدد )96نعي شاعر
العرب األكبر الشيخ عبد المحسن
الكاظمي رحمه اهلل .فألمت لفقده،
وتذكرت سابق عهده ،وقديم وده .
وقد ذكر ناعيه من خبره( :إنه الذ
بكنف اإلمام محمد عبده الذي ظاهر
نعمه عليه .وإنه نكد عيشه بعد
اإلمام ،فرضى بالكفاف من الرزق)
فرأيت خدمة للتاريخ ،وتوفية لحق
الصديق ،وتنويراً لسيرة حياته  -أن
أضيف إلى الجملة المذكورة ماله من
اتصال بها ،أو هو كالشرح يعلق عليها.
عرفت الشيخ عبد المحسن في
إدارة (المؤيد) ألول عهدي بالتحرير
فيه .وهناك توثقت بيني وبينه عرى
المودة ،وأخذت أعرف من دخيلة أمره
ما ال يعرفه سواي .وكان ذلك بعد
وفاة أستاذنا األمام بسنة ونيف.

الشيخ عبد القادر المغربي
ومم ��ا �أخربين به �أن الإمام رحمه الله كان يتعهده يف �آخر
كل �شه ��ر بع�شرة جنيهات :يودعها غالف� � ًا ثم ت�سلم �إليه يف
داره م ��ن دون �أن ي�شع ��ر مبا يف الغالف �أح ��د .وبعد وفاة
الإم ��ام مل يج ��د مندوح ًة ع ��ن ال�سعي لدى اخلدي ��و يف �أن
يك ��ون ل ��ه مرت ��ب �شهري م ��ن الأوق ��اف .فتو�س ��ط يف هذا
الأم ��ر ال�شيخ عل ��ي يو�سف �صاح ��ب امل�ؤيد .ف ��كان ال�شيخ
يراجع اخلدي ��و يف تقرير الراتب ،واخلدي ��و ي�أبى  -كلما
روج ��ع ب�ش�أن ��ه � -إال الر�ض ��خ ل ��ه من م ��ال الأوق ��اف بنحو
خم�س�ي�ن جنيه ًا؛ وكنت �أذهب م ��ع ال�شيخ عبد املح�سن �إىل
الدي ��وان فيقب�ضه ��ا .وق ��د تكررت ه ��ذه املعامل ��ة املرة بعد
امل ��رة .وال�شيخ عبد املح�سن يف كل م ��رة يظهر الت�أفف من
تناول ��ه املعونة على هذه ال�صورة التي ما كان يراها تتفق
مع كرامته و�إباء نف�س ��ه .وكان يلح على ال�شيخ علي :تار ًة
بنف�س ��ه ،وطور ًا بوا�سطت ��ي � -أن يكل ��م اخلديو يف تعيني
رات ��ب �شهري مقط ��وع( :ع�شرة جنيهات فق ��ط) يربحه بها
م ��ن عن ��اء التو�س ��ط ومكاب ��دة املعام�ل�ات الديواني ��ة وان
انت�س ��اب ال�شي ��خ الكاظم ��ي �إىل الإم ��ام املفت ��ي �إن كان من
�ش�أن ��ه �أن يحدث فت ��ور ًا نحوه يف نف�س اخلدي ��و ،فما كان
ق ��ط ليحدث مثل هذا الفتور يف نف�س ال�شيخ على يو�سف.
فكنا ننزه ال�شيخ علي ًا عن و�صمة الفتور ،لكننا كنا واقفني
وقف ��ة الإيجا�س م ��ن حالة اخلديو عبا�س ث ��م �ضاق ال�شيخ
عب ��د املح�سن بالأمر ذرعا ،فكلفن ��ي �أن اخذ من ال�شيخ علي
وعدا ب�إجناز امل�س�ألة مع اخلديو� :أما �سلبا يريح النف�س �أو
�إيجاب ًا يزيح العلة.
فرتك ��ت ال�شي ��خ عبد املح�س ��ن يف غرفة التحري ��ر ،ودخلت
عل ��ى ال�شي ��خ علي ،وبلغت ��ه الر�سال ��ة ،وكان ي�صحح مقال ًة
للطبع .فرتك القلم من يده ،وتنف�س ال�صعداء ثم قال :ماذا
�أ�صن ��ع يا �أ�ستاذ؟ �أنهيت الق�ضي ��ة �أم�س مع اخلديو ،ووعد
وع ��د ًا �أكي ��د ًا ب�إ�صدار �أمره بتعيني الرات ��ب ،وقد �شكرت له
وخرج ��ت من عن ��ده .لكنني مل �أكد �أب ��رح الباب حتى دخل

عليه بع�ض النا�س (ومل ي�سه يل) فقال للخديو :ر�أيت فالن ًا
خارج� � ًا م ��ن عندك ،فماذا يبغ ��ي؟ قال :قررن ��ا راتب ًا لل�شيخ
عبد املح�س ��ن الكاظمي .ق ��ال� :أن�سيت �أن ��ه ال�شاعر املفتى،
وقد قال فيه من ال�شعر كذا وعر�ض فيك بكذا وكذا؟
ق ��ال ال�شي ��خ عل ��ي :فم ��ا كان من اخلدي ��و �إال ال�ش ��ح برفده
والنكول عن وعده.
فلم ��ا وعي ��ت هذا رجع ��ت �إىل ال�شي ��خ الكاظم ��ي ،ف�أخربته
اخل�ب�ر ،فت�أث ��ر جد الت�أثر ،وق ��ال يل� :أتعرف من هو بع�ض
النا�س؟ قلت :ال .قال :هو �أحمد �شوقي
وكن ��ت �إىل ذل ��ك احلني مل �أع ��رف �سعادة �أحم ��د �شوقي بك
رحم ��ه الل ��ه ،وال اجتمع ��ت ب ��ه ،و�إمن ��ا لقيته بع ��د ذلك يف
�إدارة امل�ؤي ��د وقد طلب من ال�شيخ عل ��ي �أن يراين فتالقينا
وتعارفنا.
ث ��م قال يل ال�شيخ عبد املح�سن :وما احليلة الآن يا �أ�ستاذ؟
قل ��ت :حت�سني العالقة م ��ع �أحمد �شوقي ب ��ك ،ففارقته على
ني ��ة اللق ��اء يف وق ��ت نذه ��ب في ��ه �إىل (كرمة اب ��ن هانئ)،
وكانت الكرم ��ة بنيت ،حديث ًا فذهبنا �إليه ��ا و�أر�سل ال�شيخ
عب ��د املح�س ��ن بطاقت ��ه �إىل الب ��ك ،ف�أجي ��ب ب�أنه خ ��رج� ،أما
ال�شي ��خ عب ��د املح�سن فقد �أق�س ��م �أنه مل يخ ��رج ،و�إمنا �أراد
�أال يقابله.
وم ��ن ذلك احلني يئ�س من اخلديو والراتب .وفو�ض �أمره
�إىل الل ��ه .ث ��م ملا ا�شت ��د ب ��ه املر� ��ض ،والزم داره يف (درب
الكحكيني) جعلت �أتردد �إليه فيها ،وكنا نق�ضي �ساعات يف
احلديث ورواية ال�شع ��ر ومطارحة الأدب و�أخبار الأدباء،
وخا�ص ��ة �أدباء الع ��راق م ��ن ال�شيعة ،وق ��د خل�صت بع�ض
�أحاديث ��ه عنهم يف �أملي ��ة العدد ال�ص ��ادر يف  1يوليو �سنة

 1907م ��ن (�آم ��ايل الأدب) التي كن ��ت �أن�شرها يف (امل�ؤيد)
من وقت �إىل �آخر.
وقول ��ه (الأزم ��ا) بك�س ��ر الهم ��زة وفت ��ح الزاي جم ��ع �أزمة
مبعن ��ى ال�شدة وال�ضيق ،وه ��و جمع نادر .ومنه قولهم يف
جمع (بدرة) (بدر) ومل �آ�سف على �شيء �أ�سفي على خربين
كان حدثني بهما فلم �أ�ستق�ص تدوينها يف مذكراتي عنه .
(الأول) م ��ا و�صفه يل م ��ن ن�ش�أته ال�شعرية حت ��ت �إ�شراف
�أخي ��ه الأك�ب�ر ،وكانت دار �أخي ��ه (يف بغ ��داد �أو الكاظمية)
مثاب ��ة ل�شعراء ال�شيع ��ة و�أدبائهم .ف ��كان الكاظمي احلدث
يطارحه ��م الأدب وي�سابقه ��م �إىل قر� ��ض ال�شع ��ر ،وكان
�أحيان� � ًا يجي ��د �إج ��ادة يعجب بها الق ��وم ويهتز له ��ا �أخوه
طرب ًا و�سرور ًا .و�أن�ش ��دين قطع ًا من �شعره قالها ملنا�سبات
عر�ض ��ت يف تلك االجتماعات فاتني تدوينها مع املنا�سبات
التي قيلت فيها .
(الث ��اين) م ��ا و�صفه يل من �إحل ��اح الفاقة علي ��ه يف بع�ض
الأي ��ام حت ��ى �أنه �س� ��أل تاجر الدج ��اج ال ��ذي كان يبتاع من
دجاج ��ه �أن ي�ص ��ف ل ��ه طريقت ��ه يف تفريخه ��ا وتغذيته ��ا
والقي ��ام عليها ليعتا�ش هو م ��ن وراء ذلك .فو�صفها الرجل
ل ��ه .وح ��اول �أن يجربها ،ففع ��ل .و�أ�صبح عن ��ده �ألوف من
الفراري ��ج .وكان يعتني بها ويطعمها الأرز ،لكنه مل ينجح
يف جتربته ،وكانت اخل�س ��ارة عليه عظيمة .قال :وما كان
يخط ��ر يل ق ��ط �أن الكتاكيت �سريعة العط ��ب ،رقيقة املزاج
�إىل ه ��ذا احلد .و�أنها �إذا مل يتدب ��ر �صاحبها �أمرها بانتباه
وفرط حيط ��ة ،ومراعاة الأ�ص ��ول يف تغذيتها وتدفئتها ال
يبقى من الألف منها �سوى ب�ضعة ع�شر كتكوت ًا .
وكان يف �س ��رده له ��ذه احلادث ��ة ا�ستق�صاء دقي ��ق ،ودر�س

اقت�ص ��ادي عمي ��ق ،وفكاه ��ة ت�س ��ري ع ��ن النف� ��س البائ�سة
ك�آبته ��ا ،وتعيد �إىل الأ�سارير العاب�س ��ة ب�شا�شتها وملا زرته
يف ال�سن ��ة املا�ضي ��ة م ��ع �صديق ��ي الأ�ستاذ (اله ��راوي) يف
داره مب�ص ��ر اجلدي ��دة ظننت �أنه ميكنن ��ي حمادثته ب�ش�أن
كتاكيت ��ه ،فلم �أ�صادف من �صحت ��ه ون�شاطه ما ي�ساعد على
الكالم يف هذا املو�ضوع ،و�إمنا اقت�صر حديثنا على و�صف
امل�سرة بتالقينا بعد نحو ثالثني �سنة من تنائينا.
والكاظم ��ي ينظم ال�شعر على طريقة �شعراء عرب اجلزيرة
من حيث متانة الأ�سلوب وجزالة الألفاظ ،ورمبا امتاز عن
كثريين منهم يخلو �شعره من املعاظلة والتعقيد والأغراب
.
وكم ��ا �أنه تفوق على �شع ��راء زمانه به ��ذه الطريقة الفحلة
ن ��راه امت ��از عنه ��م �أي�ض� � ًا يف �أنه يرجت ��ل ال�شع ��ر ارجتا ًال
غاي ��ة يف ال�سال�س ��ة ال جمجمة فيه وال تلك� ��ؤ .و�إذا �إرجتله
وقع �شعره املرجتل يف قال ��ب طريقته ال�شعرية املطبوعة،
�أي �إن ��ه مهما طال نف�سه يف االرجت ��ال جاء �شعره املرجتل
مو�سوم� � ًا بطابعه ال�شخ�صي ،متق ��اود ًا م�ستوى املتون ،ال
ت�شاخ� ��س فيه وال تف ��اوت؛ ال يخذل �آخ ��ره �أوله ،وال ينوء
عجزه بكلكله ،وهذا مو�ضع الغرابة يف ارجتاله .ورمبا ال
يجاري ��ه يف هذه املزية �إال القليل من ال�شعراء الأقدمني بله
املت�أخرين من �شعراء هذه الأيام .
وم ��ن ظري ��ف �أخب ��ار بداهت ��ه م ��ا اتف ��ق يل معه :ذل ��ك �أنه
زارين يوم� � ًا يف �إدارة امل�ؤي ��د ،فابت ��دره زميلي ال�صحايف
امل�شه ��ور �سليم �سركي� ��س رحمه الله بالعت ��ب ال�شديد عليه
لإغفال ��ه تهنئت ��ه بزيه البل ��دي اجلديد وكان م ��ن خرب هذا
ال ��زي �أن (�سليم ًا) ت�ضايق من اللبو� ��س الإفرجني املحزق
وال �سيما ياقة القمي�ص املكوي ،وربطة الرقبة (الكرافات)
و�شطاطه ��ا �أو بكلته ��ا الت ��ي كان ��ت متنعه احلرك ��ة و�إدارة
ر�أ�س ��ه مينة وي�سرة وه ��و يحرر ويرتج ��م والف�صل ف�صل
ال�صي ��ف واحلر حر القاهرة .فما كان منه �إال �أن �أعلن هجر
ذل ��ك الزي والزراية عليه ،وا�صطن ��ع لنف�سه الزي البلدي:
قفطان ًا م�ش ��دود الو�س ��ط بالزنار ،ويحيط �أعل ��ى القفطان
بعنق ��ه من دون الياقة وال ع ��رى وال �أزرار؛ وقد �سدل فوق
القفط ��ان جب ًة بلدي ًة خم�صرة الو�س ��ط ،ف�ضفا�ضة الأذيال،
�سهل ��ة الطي� ،سريعة الل ��ي .و�أعلن خربه هذا يف ال�صحف
املحلي ��ة م�شفوع� � ًا ير�سم ��ه العربي الأ�صي ��ل ،وزيه البلدي
اجلميل؛ و�أخ ��ذ �إخوانه املحررون  -وه ��م كرث  -ي�صفون
خربه يف �صحفهم ،وال�شعراء منهم يهنئونه بق�صائدهم .
وكان �صديقن ��ا (�سليم) تعجبه طريقة ال�صحايف الأمريكي
الكب�ي�ر (برزباي ��ن) الذي يتخذ يف مو�ضوع ��ات كتابته من
احلب ��ة قبة ،فكيف ال يتخذ ه ��و مو�ضوع ًا يلذ امل�صريني من
القفطان واجلبة؟
وكم م ��رة �سمعته يقول� :إنني �أنا الكات ��ب ال�صحايف ،وقد
تلقي ��ت ف ��ن ال�صحاف ��ة م ��ن �سف ��ري �إىل �أمري ��كا ومعا�شرة
�صحفييه ��ا� .أما زميالي( :املنفلوط ��ي) و (املغربي) فلي�سا
�صحافيني باملعن ��ى املق�صود من كلم ��ة ال�صحافة :املغربي
كات ��ب ع ��امل ،واملنفلوط ��ي كاتب �شاع ��ر .فلما دخ ��ل علينا
ال�سيد الكاظمي و�أ�سمعه �سليم عتبه عليه قال له:
�أ ِل ُق دواتك واقربُ  ...وخذ �أداتك واكتبُ
ث ��م جع ��ل يرجت ��ل �شع ��ر ًا يف م ��دح �سلي ��م ،وو�ص ��ف زي ��ه
اجلدي ��د .ميلي ��ه علي ��ه وه ��و يكت ��ب .حت ��ى �إذا ط ��ال نف�س
الق ��ول اعرت�ضته �أنا قائ ًال� :أرى �أنه �سيكون لهذه الق�صيدة
نب� ��أ عظيم ب�ي�ن �أدب ��اء القاهرة ،فل ��م ال يك ��ون يل فيها ذكر
و�أن ��ا ثالثكم ��ا و�شاه ��د حادثتكم ��ا؟ فتح ��ول الكاظم ��ي عن
(�سليم) و�أقب ��ل علي ،وخاطبني بب�ضع ��ة �أبيات من �شعره
املرجت ��ل على وزن ��ه وقافيته .ثم ع ��اد �إىل �إمتام الكالم يف
�سلي ��م حت ��ى �أكمل ق�صيدة بلغ ��ت الثالثني بيت� � ًا فيما �أذكر،
وق ��د ن�شره ��ا �صديقي �سلي ��م يف جملت ��ه � -سنته ��ا الثانية
�أو الثالث ��ة  -وحك ��ى الق�ص ��ة كم ��ا وقع ��ت ،لكن ��ه ذهب �إىل
�أنن ��ي� ،إمن ��ا اقرتحت على ال�سيد الكاظم ��ي �أن يذكرين يف
الق�صيدة امتحان ًا له ،وا�ستيثاق ًا من �أمر ارجتاله .رحم الله
(الكاظمي) وعو�ضنا الدهر منه وال �أراه فاع ًال .
م  .الرسالة ـ العدد 98في 1935 – 05 - 20ـ
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جولة في العدد األول من (حبزبوز)
!  ...ت ��ايل الن�س ��وي قن ��زة ون ��زة ! معل ��وم ح�ضرتك ��م !
الداع ��ي (قاب�سز) (اي ب ��دون وظيفة ) والوكت حام�ض !
واجلي ��ب م�ضروب اوت ��ي !  ..لأجل كل ذلك ومن ف�ضلكم
عجلو بب ��دالت اال�ش�ت�راك وخلونا ن�شتغل مث ��ل االوادم
يرح ��م والديكم او ه ��اي تركناها مي جنابتك ��م !!!!!!!!!
�أ .حبزبوز

اعداد  :ذاكرة عراقية
يف  - 29ايلول � 1931 -صدر العدد االول من جريدة حبزبوز
ل�صاحبه ��ا نوري ثابت  ،وهي ا�شه ��ر جريدة فكاهية يف تاريخ
ال�صحافة العراقية  ،واليك مقتطفات من عددها االول :
حبزبوز و�شروط امتياز ال�صحيفة
ــ ثورنا ال�صحايف
 ايه � ...سيدي حبزبوزوالتهون اين �صاريل � 7سنني ا�شتغل وياك وجنت اوفى واخل�ص منكل ايل اكلو نعمتك وجحدوهه مو متام .
 ا ي ابديني متام واين ه�سه ا�سرتحم منك بان ت�أذن يل بتقدميامتياز جلريدةا�سبوعية ا�سوة بالبقية .
 عجايب ؟؟؟؟؟ لي� ��ش عجاي ��ب قابل الذي ��ن ا�صبحو يف م�ص ��اف ال�صحفينياح�س ��ن من ��ي اذا همه الب�س�ي�ن قوط اين الب� ��س بوجنور واذا
الب�س�ي�ن مناظر باغ ��ه اين الب�س ذهبي ��ه واذا ايكم�ش ��ون القلم
بانامله ��م اين اكم�شه بظلفي واعطي القل ��م حقه اح�سن منهم .
 كل ه ��ذا �صحي ��ح ولك ��ن هناك �ش ��روط يج ��ب ان تتوفر بيك .1ان تكون عراقيا .
عل ��ى را�سي وهاي ورق ��ة اجلن�سية م�سجلة بدائ ��رة البيطرة .
2ــ الزم عمرك اكرث من � 25سنة .
طي ��ب اين م ��ن م ��ات ابوي ��ه �سن ��ة  1918رث ��اه
امل�ل�ا عب ��ود الكرخ ��ي بق�صي ��دة والل ��ي كال بيه ��ه
وين اودي �سجته وفدانه .........
ي ��وم االك�ش ��ر ي ��وم ع� ��ض ال�سان ��ه
ج ��ان اب ��ذاك الوكت عمري � 10سن�ي�ن فاح�س ��ب ح�سابك اليوم
عربت ال  30وا�ستحق نيابة مو �صحافه .
3ـ� �ـ الزم اتك ��ون غري حمك ��وم بجناية غري �سيا�سي ��ة او جنحة
خملة بال�شرف .
هاي ا�سهل مايكون هذه دائرة التحقيقات اجلنائية ( �سي.
�أي  .دي ) وا�س� ��أل يف �شعب ��ة طب ��ع اال�صابع ع ��ن طبع ظلفي .
4ـ� �ـ يج ��ب ان تك ��ون متخرج ��ا م ��ن مدر�س ��ة عالي ��ة
وعن ��دك �شه ��اده وم ��ن ذوي ال�سمع ��ة احل�سن ��ه
ام ��ا م�س�أل ��ة ال�سمع ��ة احل�سن ��ة ف�سي ��دي اع ��رف به ��ا م ��ن
غ�ي�ره وام ��ا م�س�أل ��ة الدرا�س ��ة وال�شه ��ادة فه ��ذه ا�سه ��ل
مايك ��ون اذه ��ب اىل وح ��دة م ��ن ال ��دول املج ��اورة وا�ص ��رف
ج ��م فل� ��س وجيبل ��ك اح�س ��ن �شه ��ادة عالي ��ة وال�س�ل�ام .
5ــ يجب ان تكون غري موظف وغري ع�ضو يف جمل�س النواب .
احلمد لله اين النائب وال موظف .
6ــ يجب ان يكون لديك حمل اقامة !!
 حم ��ل اقامت ��ي يف زرائ ��ب اجلامو� ��س يف حمل ��ة العوين ��ةوه ��ذا حم ��ل عج ��زت كل ال�سلط ��ات ع ��ن تغي�ي�ر حمل ��ه !!!!
 ه ��ذه ال�شروط ال�سته يف قان ��ون املطبوعات وماكو غريهه . ولق ��د وجدته ��ا متوفرة يف خادمكم املطي ��ع ( بحذف العني ) نعم اذن انا ا�صري �صحايف رغما عن االنوف . ب�س اكو م�س�ألة مهمه ومهمه جدا وهي انك ( ذو قرنني) . �سيدي يرحم موتاك لتخليني اكول باع وا�شك الكاع!!!!!!خط ��ة اجلري ��دة يف الع ��دد االول منها م ��ن (�أ .حبزب ��وز) اىل
ال�شعب العراقي الكرمي.
احلم ��د لل ��ه وال�ص�ل�اة عل ��ى خ�ي�ر خلق ��ه وبع ��د..
يعل ��م الق ��راء انن ��ي اكات ��ب ال�صح ��ف العراقي ��ة من ��ذ ب�ض ��ع
�سن ��وات با�سم ��اء م�ستع ��ارة خمتلفة ف ��كان االخري منه ��ا ا�سم
(�أ  .حبزب ��وز) وبع ��د ان �ضايقتن ��ي اجله ��ات املعلومة  -وهي
حمق ��ة بذل ��ك  -تقل�ص ه ��ذا اال�سم ف�ص ��ار (�أ  .حبزب ��وز) وهو
ال ��ذي  -عل ��ى م ��ا اعلم  -ق�ضى عل ��ى حيات ��ي يف الوظيفة ومن
اج ��ل ذل ��ك اتخذت ��ه عنوان� � ًا ل�صحيفتي ه ��ذه وكن ��ت منذ زمن
بعي ��د ا�شعر بالرغبة عن حي ��اة التوظيف راغب� � ًا يف ال�صحافة
وال�سيم ��ا الفكاهي ��ة فيه ��ا  ...واحلم ��د لل ��ه عل ��ى اخلامت ��ة .
ان هذه ال�صحيفة فكاهية ادبية فنية بحتة (على طول !) العالقة
له ��ا (توبه ا�ستغفر الل ��ه العظيم) بال�سيا�س ��ة واالحزاب مطلقا
تختل ��ف الظنون على مبدئي وحتوم ال�شكوك حول نوعيتي..
لذا وددت ان ازيح ال�ستار واقدم نف�سي  -بريزنته  -اىل القراء
ي ��راين البع�ض كث�ي�ر االت�ص ��ال با�شخا�ص ال ��وزراء احلاليني
معجب ��ا برئي�سه ��م ال�ش ��اب النبي ��ل فيظنن ��ي (عه ��دي) -

الصفحة الثالثة

ن�سب ��ة اىل ح ��زب العه ��د ال ��ذي كان يرا�س ��ه ن ��وري ال�سعي ��د.
ويف احلقيق ��ة اين اق�س ��م لك ��م بق�ضبان احلدي ��د يف (البالكون
املعهود) على انني ل�ست ذاك  -وهو يعني هنا (البالكون) املطل
من عيادة الدكتور فائق �شاكر احد اع�ضاء حزب العهد يومذاك.
وي ��راين البع� ��ض اكت ��ب يف جريدة االخ ��اء الوطن ��ي (البالد)
و�شدي ��د االعج ��اب بادمغ ��ة االخائي�ي�ن فيظننياخائ ��ي)
وان ��ا اق�س ��م لك ��م بالبي ��ت (الها�شم ��ي) الرفي ��ع  -وه ��و
يعن ��ي هن ��ا بي ��ت يا�س�ي�ن الها�شم ��ي رئي� ��س ح ��زب االخ ��اء
الوطن ��ي  -وبرتب ��ة (الكي�ل�اين) املقد�س ��ة  -ويق�ص ��د ر�شي ��د
ع ��ايل الكي�ل�اين معتم ��د ح ��زب االخ ��اء الوطن ��ي  -وب ��كل
(ج ��ادر) ين�ص ��ب يف اي ��ام الزي ��ارات عل ��ى انن ��ي ل�س ��ت ه ��ذا.
ا�ش ��ار اىل كام ��ل اجلادرج ��ي ع�ض ��و ح ��زب االخ ��اء الوطني -
ويذه ��ب البع� ��ض مذهب ��ا اخر فيظنن ��ي (تقدم ��ي)  -ن�سبة اىل
ح ��زب التق ��دم ال ��ذي يرا�سه عب ��د املح�س ��ن ال�سع ��دون  -ل�صلة
قراب ��ة جتمعن ��ي م ��ع بع�ض رج ��ال ه ��ذا احل ��زب  -يق�صد عبد
العزي ��ز الق�صاب زوج اخته الذي كان احد اقطاب حزب التقدم
 فان ��ا اق�س ��م لكم (بامل�سناي ��ة مال خ�ضر اليا� ��س)  -ا�شارة اىلدار يو�س ��ف ال�سويدي رئي�س جمل�س االعيان  -يومذاك والتي
كان يلتق ��ي فيه ��ا اع�ضاء ح ��زب التق ��دم واق�سم لك ��م مب�سبحة
مع ��ايل (الق�ص ��اب) يعن ��ي عب ��د العزي ��ز انن ��ي ل�س ��ت كذل ��ك.
وي ��راين البع� ��ض اتظاه ��ر بالوطني ��ة املتطرف ��ة ! وادغ ��دغ !
احيان ��ا حمل ��ة (الكرميات)  -حي ��ث تقع دار املن ��دوب ال�سامي
الربيط ��اين (خمت ��ار ذاك ال�ص ��وب ) -ال�سف ��ارة الربيطاني ��ة
فيم ��ا بع ��د  -فيظنني م ��ن (احلزب الوطن ��ي) فانا اق�س ��م لكم بـ
(جب ��ة) مع ��ايل جعفر اب ��و التم ��ن واقب ��ل االي ��ادي (الع�ضبة)
ل ��كل م ��ن حمم ��ود رام ��ز واالخ الب ��دري  -يعن ��ي عب ��د الغفور
وكالهم ��ا م ��ن احل ��زب الوطن ��ي  -فاق ��ول انن ��ي (م ��و منهم !)
ويذه ��ب فريق اخ ��ر مذهب� � ًا بعيد ًا نح ��و املا�ض ��ي فيظنني من
(احلزب احلر العراقي) املرح ��وم والكل يعلم انني (ما�ضربت
لكمة) يف الرتجمانية حيث ب�ستان ال�سيد عبد الرحمن النقيب
رئي� ��س احل ��زب احل ��ر  -وال تناولت طع ��ام االفط ��ار يف ليايل

رم�ض ��ان يف (ال ��دركاه) املعل ��وم ويق�ص ��د دركاه ال الكي�ل�اين
 ..اذ مل يب ��ق اال �ش ��يء واح ��د وهو انني ال اىل ه� ��ؤالء وال اىل
ه� ��ؤالء اي بال حزب يعني (حزب �س ��ز) وهنا اق�سم لكم  -وهو
الق�س ��م االخ�ي�ر  -بحي ��اة ال�شيخ عل ��ي ! على انن ��ي ل�ست كذلك
اذ ًا م ��ن �أن ��ا ! وم ��ا ه ��ي نوعيت ��ي؟
ان ��ا (حبزب ��وز) وحبزب ��وز فق ��ط  ...خ ��ادم اجلمي ��ع و�س ��اع
وراء حت�س�ي�ن �صحيفت ��ي الت ��ي �ستك ��ون (فكاهية فني ��ة) فقط
 ...لعل ��ي ا�ص ��ل به ��ا ح ��د ال�صحف امل�صري ��ة وال�سوري ��ة مقال
(الفكاه ��ة والك�شك ��ول  ،والدب ��ور  ،وامل�ضحك املبك ��ي  ...الخ)
وعلى الله وحده اتكايل وهو خري معني ون�صري.
ماذا ت�ضمن العدد االول :
الصفحة االولى

ال � � � �ع� � � ��دد  1 -ث� � �م � ��ن ال � �ن � �� � �س � �خ� ��ة �آن � � � � � ��ة واح� � � � ��دة
ال� ��� �س� �ن ��ة االوىل �� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ف� �ك ��اه� �ي ��ة ا�� �س� �ب ��وع� �ي ��ة
ل� � ��� � �ص � ��اح� � �ب� � �ه � ��ا  :ن�� � � � � � � ��وري ث � � � ��اب � � � ��ت �� � �ص � ��اح � ��ب
االم� � �ت� � �ي � ��از وامل � � ��دي � � ��ر امل � � �� � � �س � � ��ؤول  :ن� � � � ��وري ث ��اب ��ت
م� � � �ط� � � �ب� � � �ع � � ��ة  :ال � � � � �� � � � � �س� � � � ��ري� � � � ��ان  -ب� � � � �غ � � � ��داد
ب � �غ� ��داد  :ال� �ث�ل�اث ��اء يف  15ج� �م ��اد االوىل 29 1350
اي �ل��ول  1931وق ��د ن���ش��ر حت��ت ع �ن��وان اجل ��ري ��دة � �ص��ورة
م ��ؤط��رة للملك في�صل االول بعنوان  :اه�لا بامللك املفدى
ن��زي��ن ��ص��در ال�ع��دد االول م��ن �صحيفتنا بت�صوير �صاحب
اجلاللة الها�شمية امللك املفدى (في�صل االول) املعظم مبنا�سبة
ت�شريفه عا�صمة ملكه ع�صر ه��ذا ال �ي��وم وال �� �ص��ورة متثل
جاللته ن��از ًال م��ن الطيارة وا��ش��ر على جانبي ��ص��ورة امللك
حم ��ل االدارة � �� :ش ��ارع ال� ��� �س ��راي  :ع� �م ��ارة ال�شابندر
الصفحة الثانية

احلبزبزي ��ات ب�أ�سم ��ك الله ��م املق ��ال االفتتاح ��ي ال ��ذي �سب ��ق
احلدي ��ث عنه ث ��م  :اىل ح�ض ��رة امل�شرتك�ي�ن الكرام م ��ن اولها

�أثاري انا �شاعر ومايل خرب ..
 اوف ؟ اوف االفال� ��س زجن�ي�ر العفاري ��ت يافح ��ل ..ق ��م م ��ن ال�صب ��اح اذه ��ب اىل قه ��وة ام�ي�ن كه ��وة
وج ��كارة ولقلقي ��ات مت ��ر م ��ن امام ��ك ال�سي ��ارات حتمل
(املنتف�ش�ي�ن) وكل واحد منه ��م (�شايل خ�شم ��ة للغيمه) ،
ومت ��د اي ��دك بجيب ��ك تطل ��ع ورق ��ة مبع�ث�رة
تفتحه ��ا وتقر�أه ��ا واذا ه ��ذه االي ��ة الكرمي ��ة :
(كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام)
ق ��م م ��ن القه ��وة واذه ��ب اىل البي ��ت البط ��ن جوعان ��ه؟
(اخت ��ك) حبزب ��وزة طابخ ��ة بامي ��ة  ,اكل  ,ن ��ام
 ولك هذي مو عي�شه ولك تعال جاي اين لي�ش ماا�صري �شاعر ؟يعن ��ي �شن ��و ؟ قاب ��ل ال�شع ��راء اح�س ��ن من ��ي ؟ تع ��ال
حا�سبن ��ي ! ه ��ذا ام ��ر�ؤ القي� ��س كب�ي�ر ال�شع ��راء
! يعن ��ي ا�ش ��كال جناب ��ة يف املعلق ��ة ؟ عا�ش ��ق
عني ��زة ووا�ص ��ف عني ��زة ! وابوك ��م الل ��ه يرحم ��ه !
عن ��دك هذا عنرتة ابن �شداد ! عا�ش ��ق عبلة و�شنو عبلة !
يعني قابل (ال�ست ام كلثوم) الله اليدري فرد وحده مثل
هذين بياعات الروبة !
ال ! ال ! ابد ًا ماي�صري الزم ا�صري �شاعر !
فكوين ! هدوين! التلزموين! بعدما احتمل !
 يالله !العب�س ��ي
�ش ��داد
اب ��ن
عن�ت�رة
ق ��ال
(ه ��ل غادر ال�شعراء من م�ت�ردم  ......ام هل عرفت الدار
بعد توهم ؟)
وقال هو :
ي ��ادار (عم�ش ��ة) بالفـلو� ��س تكلم ��ي وخ ��ذي فلو�س� � ًا دار
(عم�شة) و�أ�سلمي !
والتم ��ر يف احللق ��وم عن ��د (مذي ��ل)
كالعلق ��م
مذاق ��ه
اجلي ��وب
خ ��ايل
واذا راى ف ��وق الدوايل ح�صرم� � ًا خزت (روالته !) لأجل
احل�صرم!
امـــــ ��ا املتيم باحل�سان ف�أنــــــه ان ناله (التذبيل) غري متيم
ايعي� ��ش يف خري العراق دخيله وميوت من اليها ينتمي
الله يلهمني احلقيقة كلها فاقولها ! والله خري ملهم
الصفحة الرابعة

االلقاب �ضريبة
ا��ص�ح��اب الفخامة  -ه��م ر�ؤ� �س��اء ال� ��وزراء املفو�ضني
ا�صحاب املعايل  -هم الوزراء جمال�س االعيان والنواب
ا�صحاب ال�سعادة  -هم املت�صرفون وامل��دراء العامون
ح� � � � � ��� � � � � �ض � � � � ��رات  -ه� � � � � � ��م امل� � � � � � � ��ام� � � � � � � ��ورون
ام��ي��ن ال� �ع ��ا�� �ص� �م ��ة  -رئ� �ي� �� ��س ب� �ل ��دي ��ة ال��ع��ا���ص��م��ة
ب�� � ��ا�� � � �ش�� � ��ا  -ل� � � �ق�� � ��ب ي � � �ع � � �ط� � ��ى مب� � ��ر� � � �س� � ��وم
ك � � � � � � � � � � � ��ذل � � � � � � � � � � � ��ك
ب � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ك
اف � � � � � �ن� � � � � ��دي  -ال � � � � � � � � ��ذي ي � � � � �ق� � � � ��را وي� � �ك� � �ت � ��ب
اغ � � ��ا – االم � � � ��ي  ,ج� �ل� �ب ��ي  -ال � �ت� ��اج� ��ر ال� �غ� �ن ��ي
حبزيوز  -انا ومن ا�شكويل  ..لكن � :آين مايل تك !
الصفحة االخيرة

�صورة كاريكاتريية بعنوان (�سي ��ارة حبزبوز اجلديدة
وقلم ��ه ال�سيال) ظهر فيها وقد اعتلى (طوب ابو خزامة)
 املدفع املعروف  -ورفع بيده قلما كبريا وكتب حتتها : �شن ��و ه ��اي حبزب ��وز ؟ ا�ش ��و راك ��ب عل ��ى ط ��وباب ��و خزام ��ة  ...تري ��د ت�ص�ي�ر مث ��ل �سلط ��ان م ��راد ؟
 ال ! موالن ��ه ! لك ��ن ! مادام ابن�ص اوتي ��ل ان�ضرب �ستر�صا�ص ��ات ! فمن ��ا وغادي ق ��ررت بعدما ارك ��ب بعربانة
او �سي ��ارة !  ...بل اخذت هذا الط ��وب من وزارة الدفاع
حتى اجتول عليه !  ..وهم امل�سالة اقت�صادية الن املعلوم
ح�ضرتكم هذا يلهم ال�ت�راب ي�صري بارود ويلهم احلجار
ي�صري دان (اي قنابل) واريد رجال اليتجدم!
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م��ع ال��ج��واه��ري  ..ذك��ري��ات
حسين مردان

كانت االعمال االدبية في الخمسينات
تطرح من قبل صاحبها للنقد
والمناقشة بكل تواضع للحصول على
تزكيتها او الحكم باعدامها وقد يستمر
الجدل حول قصيدة واحدة ساعات
طويلة ،وغالبا ما كنا نحن الذين نقرر
صالحها للنشر ،،فقد كنا نسيطر عن
طريق غير مباشر على الصفحات
االدبية التي كانت تخصص في بعض
الجرائد ،حيث كان معظم المشرفين
على تحرير تلك الزوايا االدبية من
حاشيتنا ،وكان باستطاعتنا ان نثلم
شهرة اي شاعر او اديب يحاول الخروج
او التمرد على مفاهيمنا االدبية
والفنية ،اما المجالت االدبية العالية
فقد كانت هي الحلم االوحد الذي يقوم
ويقعد معنا ،فعندما كان يحصل انسان
ما على امتياز مجلة ادبية ،كنا نركض
اليه من المقاهي كافة لكي نضع مجلته
ضمن نفوذنا االدبي

واذك ��ر به ��ذه املنا�سب ��ة ان واحدا م ��ن ه�ؤالء ق ��د طلب من
عبداملل ��ك ن ��وري ق�صة الحتم ��ل اي طاب ��ع �سيا�سي وطلب
من ��ي ق�صيدة خالي ��ة من ال�ص ��ور اجلن�سي ��ة وق�صيدة من
عبدالوهاب البياتي بعيدة عن اال�شارات الثورية ،وعندما
قلن ��ا مل ��اذا؟ اج ��اب وه ��و يتلفت حول ��ه :النني اخ ��اف من
احلكوم ��ة! وعندئ ��ذ �صحنا ب�ص ��وت واحد ..ول ��ذا نقرتح
علي ��ك ان تطب ��ع الغ�ل�اف وح ��ده وتكتب علي ��ه ..مبا انني
اخ�ش ��ى ال�سج ��ن فقد ق ��ررت ا�ص ��دار جملتي به ��ذا ال�شكل
الفري ��د ..وهن ��ا كان الب ��د لن ��ا م ��ن ان منن ��ح ه ��ذا املت�أدب
امل�سك�ي�ن اح ��د االلق ��اب البهلوانية الت ��ي كن ��ا نطلقها على
امثال ��ه ،وقد ف ��از بقلب (الطائر اخل ��رايف) ..وبقدر ما كنا
من�سجمني من ناحية اجتاهاتنا الفكرية العامة كنا نختلف
احيان ��ا من حي ��ث ا�ساليبن ��ا وطموحاتنا الفردي ��ة ،ولعلي
الوحيد الذي مل يدخل يف �صميم امل�شاحنات االدبية ،التي
كانت حتدث دائما بني االدب ��اء والتي غالبا ماكانت ت�ؤدي
اىل اخل�صام وقطع العالقات.
وا�شه ��ر تل ��ك اخل�صوم ��ات ه ��ي الت ��ي كان ��ت حت ��دث بني
ال�سياب م ��ن جهة وعبدالوهاب البيات ��ي وكاظم جواد من
جهة اخ ��رى ،وكان كاظم هو مركز الثق ��ل يف هذه املعارك
ف ��ان ان�ضمام ��ه اىل اح ��د الطرف�ي�ن كان يعن ��ي ف ��وز ذل ��ك
الط ��رف ..وكان كل م ��ن الفريقني يح ��اول اال�ستعانة بي،
ا ّال انن ��ي كنت ارف�ض مثل ه ��ذه املواقف واعمل على ازالة
اجلف ��اء وتقري ��ب وجه ��ات النظر ب�ي�ن اجلبهت�ي�ن فقد كان
ال�ص ��راع يف حقيقته يدور حول الزعام ��ة ال�شعرية! وهو
عمل كن ��ت انظر اليه من جانب ��ي با�ستخفاف وبامتعا�ض،
الين مل اك ��ن م�ؤمنا مبث ��ل هذه ال�سخاف ��ة� ،سخافة االمارة
واالمتياز االدب ��ي ،ومع اين كنت اعتقد ان هذه املنازعات
تخل ��ق رجة ال غن ��ى عنها للحركة االدبي ��ة ،ولكنني مل اكن
ا�سم ��ح بتطورها اىل درجة العنف ولذلك كنت اقف �ضدها
با�ستمرار .كان انتقالنا اىل (مقهى ال�صباح) يف بداية عام
 1948وهو العام الذي �صدر فيه ديوان بدر �شاكر ال�سياب
(ازه ��ار ذابل ��ة) ودي ��وان عبدالوه ��اب البيات ��ي (مالئك ��ة
ال�شيطان) ويف نف�س ال�سنة طبع بلند احليدري جمموعته
(خفق ��ة الط�ي�ن) وا�ص ��درت ن ��ازك املالئك ��ة كذل ��ك ديوانها
(�شظاي ��ا ورم ��اد) ..وهك ��ذا بد�أت حي ��اة املقاه ��ي الكئيبة
تر�صع �سماء ال�شعر القدمية بنجوم ذات بريق جديد ،وقد
قوبلت ه ��ذه املجموعات ال�شعرية ب�شيء من احلما�سة من
قبل القراء ال�شباب ومن املثقفني ب�صورة خا�صة ،،اال انها
ا�ستقبل ��ت بنوع �شديد من احلذر م ��ن جانب املتزمتني من
عباد الثال ��وث ال�شعري املتكون م ��ن الزهاوي والر�صايف
واجلواه ��ري ..يف الوقت الذي كانت فيه �شهرة الزهاوي
ق ��د اخذت متيل اىل اال�صفرار وخم ��دت ال�سنة اللهب على
حافة ب ��ركان الر�ص ��ايف ..وبرز اجلواه ��ري مرتديا بردة
الزعام ��ة ..ومل يك ��ن هناك م ��ن يرف�ض االع�ت�راف بقيادة
اجلواه ��ري للحرك ��ة ال�شعري ��ة ..فقد كان ��ت ق�صائده ترن
يف كل م ��كان ..وعندما �صدر دي ��واين (ق�صائد عارية) يف
مطلع ع ��ام  1949و�أمرت احلكوم ��ة مب�صادرته وتقدميي
اىل املحاك ��م بتهمة اف�ساد اف ��كار ال�شباب ..جاءين القا�ص
عبدال ��رزاق ال�شي ��خ علي واخ�ب�رين ان اجلواه ��ري يريد
ر�ؤيت ��ي ويدع ��وين اىل زيارت ��ه ..ولكني رف�ض ��ت الذهاب
وقل ��ت ل ��ه :لي�أتي اجلواه ��ري ا ّ
يل يف املقه ��ى ..ويبدو ان
اب ��ا ف ��رات كان يفهم م ��دى الغ ��رور الذي يحمل ��ه ال�شعراء
ال�شب ��اب!! فا�ستع ��ان بدميوقراطيت ��ه وح�ض ��ر اىل مقه ��ى
الر�شي ��د حي ��ث كان مق ��ري الدائ ��م حي ��ذاك ،،وق ��د نه�ضنا
ال�ستقبال ��ه مبا يلي ��ق به باعتب ��اره الوري ��ث ال�شرعي لكل
ابداع ��ات ال�ت�راث ال�شع ��ري من ��ذ الع�ص ��ر اجلاهل ��ي اىل
يومن ��ا ذاك ..وبع ��د حديث ق�صري اظه ��ر اجلواهري ا�سفه
مل�ص ��ادرة دي ��واين وحماكمت ��ي وعر� ��ض عل � ّ�ي م�ساعدته،
واظن انه حتدث مع احلاك ��م الذي احيلت اوراق الدعوى

الي ��ه ..وعل ��ى الرغم من عدم امي ��اين بعبقرية اجلواهري
ب�ص ��ورة مطلقة فق ��د ظل يعاملني مب ��ودة خا�صة ،،وحتى
عندما هاجمته ب�سل�سلة من املقاالت النقدية حول ق�صيدته
(الالجئ ��ة يف العي ��د) مل ا�سم ��ع من ��ه كلمة واح ��دة تنم عن
الك ��ره ،ولكني مل�س ��ت موقفه املتحفظ مني خ�ل�ال ن�شاطنا
داخ ��ل احتاد االدب ��اء العراقي�ي�ن ،،وقد ا�ستط ��اع ان يبعد
ا�سم ��ي من قائمة املر�شحني للهيئة االدارية ،مما ا�ضطرين
اىل خل ��ق عدة تكت�ل�ات ادبية ملجابهة جبه ��ة اجلواهري-
�ص�ل�اح خال� ��ص ..وق ��د كان االدي ��ب خال� ��ص عزم ��ي ه ��و
�ساع ��دي االمين يف حومة ذلك ال�ص ��راع اخلفي ..ومل ازل
اذك ��ر خلال�ص دوره الفع ��ال ومواقفه اجلريئ ��ة ..وعندما
عق ��دت املفاو�ض ��ات ب�ي�ن اجلانب�ي�ن كان القا� ��ص عبدامللك
ن ��وري ه ��و ممثلنا فيه ��ا ،،ولكنهم مل يحرتم ��وا ما وعدوا
ب ��ه من حرية االنتخاب ..فعم ��دت اىل مهاجمتهم يف اثناء
امل�ؤمتر ،وقد حملتني ا�صوات ا�صدقائي القدماء من ادباء
و�شع ��راء املقاه ��ي اىل كر�سي الهيئة االداري ��ة ..لقد �سقت
هذه احلادثة كدليل على قوة ونفوذ االدباء ال�شباب الذين
كان ��وا يحلم ��ون يف الثورة على كل مظاه ��ر االدب القدمي
وخا�ص ��ة يف مي ��دان ال�شع ��ر ،ولق ��د ظل ��ت تل ��ك الذكريات
امل�شرتكة ت�شد بع�ضنا اىل بع�ض فرتة طويلة ،فعلى الرغم
من الطبيعة ال�سيا�سية الحتاد االدباء العراقيني فقد بذلت
امل�ستحي ��ل من اجل ان�ضم ��ام ال�شاعر بلن ��د احليدري وقد
�ساع ��دين يف ذلك كل م ��ن عبدالوهاب البيات ��ي وعبدامللك
ن ��وري ،،ام ��ا بالن�سبة لب ��در �شاكر ال�سياب فق ��د كان هناك
تيار �شبه عام �ضد قبوله ..ومع ذلك فقد حاولت اال انني مل
ا�ستطع ان اقنع حتى الذي ��ن كانوا ي�ؤمنون ب�شاعرية بدر
وقابلياته االدبية .ان ال�صور التي جتمعت يف ذاكرتنا عن
ايام مقهى ال�صباح كانت كثرية ومتعددة ،فقد كان �صاحب
املقهى وا�سمه �صبيح اكرث رقة من اي �صاحب مقهى �آخر..
ومع ذلك فقد اقرتح احدنا التحول اىل (مقهى الر�شيد) يف
احليدرخان ��ة ..وبع ��د ان نوق�ش االقرتاح م ��دة �شهر كامل
تقرر االخذ به..
عن كتاب ”األزهار تورق داخل الصاعقة“

ليست هناك مدينة في الكون مثل بغداد صنعت
تاريخها بعذاباتها.
مجدها شعراؤها حتى وصفوها بجنة الخلد ،ورثوها
بمراثيهم حتى وصفوها بارض الخراب وينبوع الدم.
ماتت ثم قامت للحياة عشرات المرات انها بعشر
ارواح.
تستنسخ علماءها وافذاذها وكرامها وشعراءها
مثلما تستنسخ انذالها ولصوصها وطغاتها.

يوم عرفت بغداد الكهرباء وأعمدتها
محمد العمر
انه ��ا اعجوبة االم ��ل واعجوبة االمل ،ورغ ��م كل �شيء تبقى
بغ ��داد هي بغ ��داد كما و�صفه ��ا ياقوت احلم ��وي يف معجم
البلدان' :ام الدنيا و�سيدة البالد'.
ب�ي�ن �سنة 1917و�سنة  1929اثنت ��ا ع�شرة �سنة .ويف هذه
ال�سن ��وات االثنت ��ي ع�شرة ح�صلت يف بغ ��داد احداث مهمة،
لع ��ل من ابرزه ��ا انتقال الع ��راق من التبعي ��ة العثمانية اىل
التبعي ��ة الربيطاني ��ة .فلق ��د انق�ض ��ى ع�ص ��ر اخ ��ذ م ��ن عمر
الع ��راق اربعة قرون ،وبد�أ ع�ص ��ر جديد ا�صبحت فيه بغداد
ت ��دار من قبل اجلي� ��ش الربيطاين ،وكان عل ��ى هذا اجلي�ش
ان ي�ؤل ��ف حكوم ��ة لبغ ��داد وان يدير املدينة مب ��ا ينبغي ان
يجع ��ل اهله ��ا يحب ��ون العي� ��ش فيه ��ا ال ان يهجروه ��ا .لكن
احل ��دث االهم هو دخ ��ول 'الكهرباء' اىل بغ ��داد عام .1917
وتخي ��ل ح�ي�ن تدخ ��ل الكهرباء اىل بل ��د كان يعي� ��ش احلياة
اليدوي ��ة ،اي كل �ش ��يء كان ي ��دار بالي ��د وكان ��ت اي ��دي
النا� ��س تتلم� ��س الطري ��ق ب�صعوب ��ة و�سط ظ�ل�ام احلياة..
ظ�ل�ام يخي ��م عل ��ى العق ��ول والنفو� ��س حت ��ى ح�ي�ن كان ��ت
ال�شم� ��س ت�ش ��رق على ه ��ذه املدين ��ة التي ت�ض ��ع اقدامها يف
وح ��ل الفي�ض ��ان واالوبئ ��ة كل ثماني ��ة ا�شه ��ر م ��ن كل عام.
فف ��ي ت�شري ��ن االول م ��ن ع ��ام  1917انتهت عملي ��ات غر�س
اعم ��دة الكهرب ��اء ال�ضخم ��ة يف و�س ��ط بغ ��داد .وربط ��ت
اال�س�ل�اك الناقلة للتيار الكهربائ ��ي عليها .ويف اول ليلة من
�شه ��ر ت�شرين الثاين ع ��ام  1917ت�ألقت االن ��وار يف اجلادة
اجلدي ��دة (�ش ��ارع الر�شيد).وخ ��رج اه ��ل بغ ��داد ع ��ن بكرة
ابيه ��م اىل ال�شارع وراح ��وا يتحلقون حول اعم ��دة النور،
ونظراتهم تتطلع اىل اعلى حيث تلك امل�صابيح التي ت�شتعل
ب ��دون كاز او نف ��ط او �شخ ��اط .ك�أنه ��ا عيون اجل ��ن .وراح
بع�ضه ��م ي�صرخ ب�ي�ن املتجمعني بان ه ��ذه اال�ضوية ت�شتعل
ب�سح ��ر ال�شيط ��ان .وان االنكلي ��ز الكفرة ج ��اءوا بال�شيطان
معهم بعد ان اخرجوا العراق من رحمة اخلالفة الإ�سالمية.
وكان امل�ل�ا (�صق ��ر) ال ��ذي يتخ ��ذ من حمل ��ة الدهان ��ة لغاية
حمل ��ة اخل�ل�اين اىل ال�شورج ��ة جم ��اال لن�شاط ��ه اك�ث�ر
النا� ��س كراهي ��ة للكهرب ��اء حتى ان ��ه اطلق على ذل ��ك اليوم
و�ص ��ف ي ��وم 'االثن�ي�ن اال�س ��ود' ،رغ ��م ان النا� ��س كان ��وا
يلب�س ��ون ال�س ��واد ويعي�ش ��ون يف الظ�ل�ام من ��ذ ق ��رون.
التقته خديجة احلافوفة وهي ت�صحب ابناءها االربعة عند
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مدخل الزقاق .قائلة له بفرح:
 خديجة :الل ��ه ي�ساعدك مال �صقر� ..شعجب اليوم مارايحوي النا� ��س للحيدرخانة؟ النا�س كلها راحت يامال  ..اليوم
راح ي�شعلون الكهرباء؟
رد عليها املال بغ�ضب وتهكم:
 م�ل�ا �صقر :ي�شعل ��ون جهن ��م ..مااريد ادخ ��ل جهنم مثلجياخدوجة!
جتفل خديجة احلافوفة �صائحة با�ستغراب:
 خديجة :ابه دادة! لي�ش يامال ،لي�ش؟ لي�ش دخلتني جهنملي� ��ش؟ وانا ام�س كنت بالكاظم ودعيتلك وانطيت مية فل�س
نذر للح�ضرة .لي�ش مال على بختك دخلتني جهنم؟ �شم�سويه؟!
ي ��رد عليها م�ل�ا �صقر وهو يلف طرف عباءت ��ه وك�أنه اليريد
املكوث طويال مع هذه اجلاهلة:
 مال �صقر :كلمن يروح ي�شوف ال�شيطان يروح وياه جلهنم. خديج ��ة :و من ��و ق ��ال ل ��ك �آين رايح ��ة ا�ش ��وفال�شيط ��ان يام�ل�ا ؟ عل ��ى بخت ��ك ان ��ا رايح ��ة ح ��ايل ح ��ال
النا� ��س ا�ش ��وف الكهرب ��اء الل ��ي خلوه ��ا االنكلي ��ز.
 مال �صقر :انتي تعرفني هذه الكهرباء �شبيها ما بيها ؟ خديجة :ال والله مال ؟ م�ل�ا �صقر :تعرف�ي�ن �شنو اللي وراها و�شن ��و اللي كدامهاومنواللي �سواها ومنو اللي جابها؟
 خديج ��ة :ال والل ��ه م�ل�ا .ان ��ا ح ��ايل ح ��ال النا� ��س.ا�سمعه ��م يقول ��ون بع ��د م ��اراح ن�ستعم ��ل الفواني� ��س
واللمب ��ات وال املهف ��ات .وراح ت�ص�ي�ر عدن ��ا معام ��ل
وراح ن�ش ��رب م ��اي م�ب�رد؟ وراح �ش ��وارع بغ ��داد ت�ص�ي�ر
م�ضوي ��ة ونخل� ��ص م ��ن احلرامي ��ة وكل�ش ��ي ي�ص�ي�ر زين.
 م�ل�ا �صق ��ر :النا�س جهل ��ة ،موكل�شي اتقول ��ه النا�س احناان�صدق ��ه .ه ��ذي الكهرب ��اء قطع ��ة م ��ن ن ��ار جهن ��م .وذوله
االنكليز املالعني هم حرا�س جهنم اللي الله �سبحانه ذكرهم
بالقر�آن.
خديج ��ة جتفل �صائحة وهي جتمع اوالدها ب�أيديها وتعود
ادراجها من حيث اتت:
 خديج ��ة :اب ��ه دادة! �صخ ��ام ال�صخمن ��ي!! ان ��ا رايح ��ةجلهن ��م وم ��ا ادري (تخاطب اوالده ��ا) يالله مي ��ه يالله خل
نرج ��ع نكع ��د يف بيتن ��ا اح�س ��ن مم ��ا ن�ص�ي�ر ابجهن ��م على
قول ��ة امل�ل�ا  ..ينطي ��ك العافي ��ة م�ل�ا( .تلتف ��ت نح ��وه) مال!
ان ��ا الي ��وم طابخ ��ة بامي ��ة تري ��د اوديل ��ك طا�س ��ة بامي ��ة؟؟
 م�ل�ا �صقر (يلتف ��ت نحوه ��ا) وياريت وياه ��ا �صحن متنحتى ادعيلج اليوم ب�صالتي.

رئيس التحري��ر التنفيذي :علـي حس��ـين
سكرتير التحرير :رفعة عبد الرزاق
االخراج الفني :علي كاطع

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

العدد ( )4935السنة الثامنة عشرة
االثنين ( )3أيار 2021
www.almadasupplements.com

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

