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في أيام األحتالل البريطاني

ضرائب طريفة وغريبة فرضت على العراقيين
ف��ل��اح م���ح���م���ود ال���ب���ي���ات���ي  -ع���ب���د ال���ك���ري���م ح��س��ي��ن ع��ب��د
فر�ضت احلكومة الربيطانية بعد ا�ستقرارها يف معظم مدن
العراق �ض ��رائب كثرية ،عّدت دافعيها (داللة ظاهرة للعيان
تدل على اعرتاف العرب باخل�ضوع ...يعترب مقيا�س ًا بارز ًا
للوالء)� ،أثقلت كاهل ال�شعب العراقي ،بع�ضهم مل ي�ألفها يف
احلكم العثماين ،يف تنظيم مراقبة بيع وجتهيز امل�شروبات
الروحية ،ور�س ��مي الطوابع وعلى جثث املوتى ،و�أوجبت
عل ��ى النا� ��س دفع �ض ��ريبة م ��اء ال�ش ��رب والبناء و�ض ��ريبة
الوردية التي ت�ؤخذ عل ��ى حيوانات الأجرة ،وما يجبى من
�إثمان احليوانات التي تباع يف ال�سوق (امليدانية) وغريها،
والت ��ي بلغ جمموعها املايل عام 1920-1919م� ،ض ��عف ما
جمعه العثمانيون يف ال�سنة املالية1912-1911م.
كانت �ض ��ريبة الدفن جلثث املوتى مربحة ،وت�ؤخذ على من
يتجاوز عمره ثالث �س ��نوات ممن يدف ��ن يف مقربة النجف
حي ��ث بلغت ح�صيلتها عام 1918م ( )48000روبية ،ف�ضال
عن ال�ضريبة املتممة له ��ا (الكرنتينة) احلجر ال�صحي ،هي
الأخ ��رى حقق ��ت ربحا كب�ي�را للمحتل�ي�ن بلغ ��ت قيمتها يف
الع ��ام نف�س ��ه ( )53000روبي ��ة ،ويذكر احلاك ��م ال�سيا�سي
يف تقري ��ره ع ��ن �ضرائب النجف (�إن م ��ا جمعناه يف الربع
الأول من �سنة 1918م يزيد على مثيله يف ال�سنة املا�ضية)،
وبذل ��ك حت ��ول االحت�ل�ال الربيط ��اين �إىل ع ��بء اقت�صادي
ثقي ��ل عل ��ى كاهل العراقي�ي�ن ،الذين مل ي�ستطيع ��وا جماراة
احلالة �أو ال�سكوت عنها ،بل وجدوا يف الت�صدي لالحتالل
م ��ا ي�ضمن الغ ��اء �أو تخفي�ض تلك ال�ضرائ ��ب ،والتي حللها
امل� ��ؤرخ (عبا� ��س الع ��زاوي) (ال يرج ��ح ه ��ذا العه ��د بوج ��ه
عل ��ى ما �سبقه م ��ن العه ��ود والع�صور ،ف ��ان �ضرائبه فتكت
باالهلي�ي�ن وجعلته ��م ال ي�شبع ��ون خب ��زا وان التحك ��م بلغ
الذروة ،وجت ��اوز املعهود املعقول واال�ستطاعة ،ولو قابلنا
ال�ضرائب يف العه ��ود ال�سابقة ب�ضرائب هذا العهد لو�صلنا
�إىل نتائ ��ج حمزنة جدا ،وملا امكنن ��ا �إال �إن نت�ضرع �إىل الله
تع ��اىل �أن يب�صر العت ��اة بان يقللوا من �شره ��م) ،وو�صفت
جري ��دة الف ��رات النجفي ��ة �أ�سل ��وب جم ��ع ال�ضرائ ��ب ب�أنهم
�سلب ��وا (احلب حتى من منقار الطائ ��ر) وا�ستخرجوا (املخ
من العظم) و�ضاعفوا (اخلراج �إ�ضعافا للزراع) ،ومار�سوا
�أب�ش ��ع الو�سائل يف جمعه ��ا من خالل ا�ستخ ��دام الطائرات
لإرهاب النا�س ،ف�ضال ع ��ن �أك�ساء الهارب من دفع ال�ضريبة
مالب� ��س حم ��راء والطواف ب ��ه يف �سوق املدين ��ة ،والتي ال
تخلوا قواعدهم الر�سمية من جلد املخالفني.
ومنع� � ًا النت�ش ��ار االوبئ ��ة عل ��ى �صح ��ة جن ��ود االحت�ل�ال،
فر�ض ��وا غرام ��ة قدره ��ا ( )10روبي ��ة عل ��ى كل م ��ن يتغوط

يف الطرق ��ات ،و( )5روبي ��ة عل ��ى من يتبول فيه ��ا ،ونفذوا
االم ��ر بال�ضرب وال�شدة واالهانة الت ��ي ا�ستخدمها (امليجر
ديل ��ي) يف الديوانية ،االمر ال ��ذي اظهر نتائجه على �سمات
نظافة بع�ض مدن العراق ،لكن عامة النا�س تذمروا من هذه
ال�سيا�سة واال�سلوب املتخذ يف احلد من تلك الظاهرة.
فرق ��ت حكوم ��ة االحتالل بني �شي ��وخ الع�شائ ��ر يف �سيا�سة
جم ��ع ال�ضرائ ��ب وفقا لوالئه ��م لل�سلطة املحتل ��ة ،فمنهم مت
اكرام ��ه ب�سخ ��اء و�شطب ��ت ديون ��ه وخف� ��ض م ��ا يدفعه من
�ضرائب �إىل اك�ث�ر من الن�صف ،كما ح�صل مع ال�شيخ (فالح
ال�صيه ��ود) يف منطقة قلعة �صالح م ��ن ( )9000لرية تركية
�إىل ( )1,600ل�ي�رة زائ ��دا ( )200ل�ي�رة عن ك ��ودة االغنام،
يف ح�ي�ن خف� ��ض قليال ايج ��ار ال�شي ��خ (زب ��ون اليا�سر) من
( )14000ل�ي�رة �إىل ( )7,600ل�ي�رة زائ ��دا ك ��ودة قدره ��ا
( )193ل�ي�رة ،تبعا ملوق ��ع ارا�ضيهم املهمة يف زحف القوات
املحتل ��ة ،وبقيا ممثل�ي�ن ر�سميني حلكوم ��ة االحتالل ب�صفة
م�ؤقتة يف منطقتيهما.
رك ��زت ال�سلط ��ة الربيطاني ��ة عل ��ى ا�ستخ ��دام العراقي�ي�ن
يف �إعم ��ال ال�سخ ��رة ال�ستكم ��ال م�شاريعه ��ا اال�ستعماري ��ة
ومراكزه ��ا الع�سكري ��ة ،الت ��ي وج ��د جنودها فيه ��م و�سيلة
هيمن ��ة يف التهك ��م واالهان ��ة عل ��ى ال�س ��كان العراقي�ي�ن،
واعرتف حاكم ال�شنافية الربيطاين ب�أنه (ا�ستخدم عدد من
العم ��ال يف بن ��اء �سكة احلديد ،وكنا نلج� ��أ �إىل جمع العمال
بالق ��وة يف ح ��االت كث�ي�رة) ،ف�ضال ع ��ن ا�ستخ ��دام �سيا�سة
النف ��ي خ ��ارج الع ��راق للمعار�ض�ي�ن العراقي�ي�ن ل�سيا�ستها،
و�إزاء تل ��ك ال�سيا�سة القاهرة ،قامت الثورات واالنتفا�ضات
ال�شعبي ��ة والع�شائرية يف معظم م ��دن العراق ،ففي النجف
قت ��ل الكابنت (مار�شال) ع ��ام 1918م ،ثم قيام ثورة 1920م
يف اكرث مدن ومناطق ع�شائر العراق.
كم ��ا وج ��دت ال�سلط ��ة الربيطانية و�سائل �أخ ��رى يف جمع
املبال ��غ لإدام ��ة مواردها املالي ��ة ،ف�أج�ب�رت املواطنني على
دف ��ع مبال ��غ كب�ي�رة با�س ��م التربع ��ات ،منها لبن ��اء املالجئ
للجن ��ود يف بريطاني ��ا ولت�شيي ��د �صرح كبري ميث ��ل القائد
(م ��ود) وتربع ��ات لل�صلي ��ب الأحم ��ر ،وب�أ�سالي ��ب كث�ي�رة
دعوته ��ا النا� ��س على دفع مبال ��غ التربعات الكث�ي�رة م�ؤلفة
جل ��ان من خمتلف الطوائف جلمعه ��ا ،وح�صلت على مبالغ
كث�ي�رة من اخذ الدية (الف�صل) م ��ن القاتل وفقا لإجراءاتها
الت ��ي اعتمدته ��ا يف ح ��ل م�ش ��اكل الفالحني عل ��ى التحكيم
الع�شائ ��ري ،يف بلورته ��ا لإ�ص ��دار قان ��ون ا�سمت ��ه (نظ ��ام
دعاوى الع�شائر املدنية واجلزائية).

�ص ��ادرت ال�سلط ��ة الربيطانية بع� ��ض الأرا�ض ��ي الزراعية
بحج ��ة �إقامة مع�سكراتها �أو �ش ��ق الطرق فيها ،واال�ستيالء
على دور املالكني لإيواء اجلند ،الذي ولد �شعور ًا بالغي�ض
وع ��دم الر�ضا ينت�شر بني �أ�صح ��اب الدور ،وا�ستملكت عدة
مقاطعات م ��ن �أ�صحابها وال�ستخدامه ��ا لأغرا�ض حكومية
ت�ش ��رف عليه ��ا دائ ��رة ال ��واردات ،ومل ي�سل ��م م ��ن �أ�سلوب
امل�ص ��ادرة �أ�صح ��اب احلواني ��ت والفنان ��ون و�أمثالهم من
امل�سا�س ب�أو�ضاعهم ،وو�ضع ��ت بريطانيا اليد على بع�ضها
لأغرا� ��ض ع�سكرية ،ف�ضال عن فر�ض �ضريبة الأمالك عليهم
من مبلغ االجار ال�سنوي.
نت ��ج ع ��ن انتفا�ض ��ة النج ��ف ع ��ام 1918م ،عق ��اب جماعي
ومعامل ��ة ا�ستبدادية من خالل ح�ص ��ار القوات الربيطانية
ملدينة النجف �أربعني يوما ذاق �سكانها فيه �أنواع امل�شقات
واله�ل�اك ،ف�ضال عن دفع غرام ��ة قدرها خم�سني �ألف روبية
وت�سلي ��م �آلف بندقية ونفي مائة �شخ� ��ص من الثائرين �إىل
الهند ك�أ�سرى حرب.
بع ��د ف�شل ث ��ورة الأك ��راد يف ال�سليمانية ع ��ام 1919م يف
مقاومته ��م ال�سلط ��ة الربيطاني ��ة بقيادة ال�شي ��خ (حممود)
و�صه ��ره ال�شيخ (غريب) قب�ض عليهم ��ا وحكم على ال�شيخ
(حممود) بالإعدام ثم ا�ستبدل باحلب�س ملدة ع�شر �سنوات،

وحك ��م على ال�شيخ (غريب) باحلب�س خم�س �سنوات ودفع
غرامة مقدارها (ع�شرة �أالف) روبية.
ويف انتهاء ثورة الع�شرين� ،أ�صدرت ال�سلطات الربيطانية
قائم ��ة غرامات توجب على ع�شائر الف ��رات االو�سط دفعها
ممن �شاركت يف الثورة �ضدها على النحو التايل:
ُغرم �شيخ ع�شرية �آل فتلة (�شمران) �ألفي روبية و�سبعمائة
بندقي ��ة ،و ُغ ��رم ال�شي ��خ غال ��ب ال�سلط ��ان �أل ��ف روبية مع
خم�سمائ ��ة بندقي ��ة ،وجرت عل ��ى ع�شرية طفي ��ل دفع �آلفني
روبي ��ة وخم�سمائ ��ة بندقي ��ة ومائت ��ي ر�أ� ��س غن ��م و�أل ��ف
ر�أ� ��س بقر ،وتغ ��رمي ع�ش�ي�رة الرباجع ثالث ��ة �أالف روبية
وخم�سمائ ��ة بندقي ��ة ،وغرمت ع�شرية خفاج ��ة ثالثة �أالف
روبية ومائتي بندقية ،ف�ضال عن م�صادرة موا�شي ع�شرية
�آل فتل ��ة بح ��دود �آلف ر�أ�س م ��ن البقر وثماني ��ة �أالف ر�أ�س
غن ��م وخم�سمائ ��ة ر�أ�س خيل ،وفر�ضت عل ��ى مدينة كربالء
ت�سلي ��م �أربع ��ة �أالف بندقي ��ة ن�صفه ��ا من الط ��راز احلديث
ومائ ��ة ر�صا�صة مع كل بندقية وبخ�ل�اف ذلك ت�ؤدي غرامة
مقداره ��ا ع�شري ��ن ل�ي�رة عثمانية ع ��ن كل بندقي ��ة وروبية
ع ��ن كل ر�صا�ص ��ة ال ت�سل ��م ،ويف منطق ��ة ال�شامي ��ة �سلمت
ع�شائره ��ا ثماني ��ة �أالف بندقي ��ة ومائتي �أل ��ف خرطو�شة،
وغرم ��ت مدينة النجف على دفع ثالثمائ ��ة بندقية �أو بدلها
�إح ��دى وثمان�ي�ن لرية ذهبي ��ة ،ويف ال�شم ��ال فر�ض امليجر
(لونكري ��ك) غرامة على مدينة (كف ��ري) بت�سليم خم�سمائة
بندقية ودف ��ع ع�شرة �أالف روبية ،وبه ��ذا الأ�سلوب حققت
ال�سلط ��ة الربيطاني ��ة �ضرب ��ة �ساحق ��ة لق ��وى الث ��ورة يف
جميع �إنحاء العراق جميع ��ا ،وتهي�أت لهم �إمكانيات كبرية
يف احلف ��اظ عل ��ى تفوقهم الع�سك ��ري والتكتيك ��ي وتقوية
مركزهم الذي تزعزع خالل الثورة.
كذل ��ك مار�ست �سيا�س ��ة التفريق ومتزيق اللحم ��ة الأ�سرية
والع�شائري ��ة من خالل م�ص ��ادرة �أمالك ال�شي ��وخ ومنحها
�إىل جمامي ��ع �أخ ��رى ممن متا�ش ��ت �سريتهم م ��ع �سيا�ستها
لتخل ��ق فجوة كبرية ب�ي�ن الأ�س ��رة نف�سها عندم ��ا �أ�صدرت
حك ��م الإع ��دام عل ��ى ال�شي ��خ (�شخ�ي�ر الهيم� ��ص) ،و�أمرت
مب�ص ��ادرة �أرا�ضي ��ه و�إعطائه ��ا �إىل �شقي ��ق �شي ��خ ع�شرية
الب ��و �سلطان (عداي اجلريان) (املعتم ��د من قبل ال�سلطات
االنكليزي ��ة) ،وجرى الأم ��ر نف�سه على ع�ش�ي�رة بني م�سلم
الت ��ي �صادرت �أكرث �أرا�ضيه ��ا يف منطقة الهندية بعد ثورة
الع�شري ��ن ومنحته ��ا �إىل ال�شي ��خ (حمي ��د �ألب ��و �صافندي)
رئي� ��س ع�شرية الكراف ��ة ،لتدب فيه ��م روح النزاع ومتزيق
وحدته ��م مب ��ا ي�ضمن جن ��اح �سيا�ستها وتنفي ��ذ �أمرها عند
الع�شائر الأخرى.
عن بحث (�سيا�سة االحتالل الربيطاين للعراق يف منطقة الفرات
االو�سط 1920-1917م)
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من تاريخنا األدبي المنسي

مجلس صبيحة الشيخ داود ،ذكريات طريفة
ج����ع����ف����ر ال���خ���ل���ي���ل���ي

ي�ض ��م �صال ��ون �صبيح ��ة ال�شي ��خ داود خمتل ��ف االجنا�س
من النا� ��س رجاال ون�س ��اء فان االحادي ��ث التي جتري يف
�صالونها تتناول خمتل ��ف املوا�ضيع من احاديث �سيا�سية
وتعليق ��ات عل ��ى االخب ��ار ،ومناق�ش ��ات ادبي ��ة ،وطرائ ��ف
عام ��ة وخا�صة ،كم ��ا ان ه ��ذا املجل�س ال يخل ��و احيانا من
التواف ��ه والزبد الذي يذهب جفاء وكث�ي�را ما ينتقل املفيد
مما يجري يف ه ��ذا ال�صالون اىل ال�صحف وعلى االخ�ص
�صحيف ��ة (احلار�س) التي انتدب ��ت خ�صي�صا لنقل االخبار
االدبي ��ة واملناق�ش ��ات الت ��ي جت ��ري يف كل ي ��وم خمي� ��س،
كذل ��ك كانت جري ��دة (الزمان) كثريا ما تعك� ��س اخبار هذا
ال�صالون وما يجري فيه.
وذات م ��رة بل ��غ البالط امللك ��ي ان بع�ض ح�ض ��ار �صالون
�صبيح ��ة ال�شي ��خ داود قد تناول الو�صي عب ��د االله ب�شيء
من النقد .وكان ان ابلغ �شاكر الوادي وكان حينذاك وزيرا
لل�ش� ��ؤون االجتماعية �صبيحة ال�شيخ داود ا�ستنكار البالد
و�سخط ��ه مل ��ا ج ��رى او يج ��ري يف �صالونها وطل ��ب منها
تنزيه م ��ا يدور يف هذا ال�صالون يف مث ��ل هذه التقوالت،
االم ��ر ال ��ذي دعا �صبيح ��ة ان تت�صل باالم�ي�رة �شقيقة عبد
االل ��ه م�ستنكرة وم�ستغربة مثل هذا احلجر على احلريات
اخلا�صة ،وكم كان غريبا حني وجدت االمرية نف�سها ت�ؤيد
�صبيح ��ة فيم ��ا ترتئي وتلوم اخاها عل ��ى مثل هذا التدخل
ب�ش�ؤون النا�س الداخلية.
وج ��اء يف جري ��دة احلار� ��س يف �سن ��ة  1953ان جعف ��ر
اخلليل ��ي قد اثار يف احدى جل�سات ندوة �صبيحة وبع�ض
احلقوقيني مو�ضوع االدب ووجوب افرازه عن املوا�ضيع
االخ ��رى التي تدور يف ه ��ذا ال�صالون وذل ��ك بتعيني يوم
خا� ��ص باالدب ��اء يقت�ص ��ر عليه ��م دون غريهم وق ��د رحبت
�صبيح ��ة بهذا االق�ت�راح ،واقرتح من�ي�ر القا�ضي ان يكون
اخلمي� ��س من كل ا�سبوع هو الي ��وم املعني لالدب واالدباء
كما اقرتح ان تكون جري ��دة (احلار�س) منربا الخبار هذا
اليوم فتن�شر خال�صة ما يدور فيه.
وبالفع ��ل طال ��ت االيام االدبي ��ة يف بي ��ت �صبيحة وكرثت
االق ��وال واالراء التي نقلتها جري ��دة احلار�س عنه وربام
تناقلتها �صحف اخرى عن (احلار�س).
وكان لعب ��د املجيد لطفي الذي الزم هذا اليوم االدبي مقال
طري ��ف عن هذا الي ��وم يف (احلار�س) وكان ��ت �صبيحة قد
اه ��دت ح�سني عل ��ي االعظم ��ي م�سبحة جميلة ج ��اءت بها
معها من لبنان وقد اعجب ��ت احلا�ضرين مداعبة االعظمي
خلرزات هذه ال�سبحة وطقطقاتها املو�سيقية ،فتناول عبد
املجي ��د لطفي ه ��ذه امل�سبحة يف اح ��دى مقاالت ��ه وقال ان
لطقطق ��ة هذه اخل ��رزات رنة ونغمة تقوم مق ��امل التفاعيل
يف موازي ��ن ال�شع ��ر ،ولعله ��ا ه ��ي ال�سب ��ب يف جعل هذه
املو�سيق ��ى اخلالبة ال�ساح ��رة تفي�ض من �شع ��ر االعظمي
اكرث من التفاعيل التي تعلمها من علم العرو�ض ،وقد هاج
هذا املقال قريحة ال�شاعر ح�سني علي االعظمي فجاءنا يف
الن ��دوة التالي ��ة من اخلمي� ��س بق�صيدته الرائع ��ة عن هذه
امل�سبح ��ة و�ضنعته ��ا وقد�سيته ��ا وكل هذا كان ق ��د نوق�ش
يف اجلل�س ��ة التي كت ��ب عنها عبد املجيد ملق ��ال ،وقد قرئت
الق�صي ��دة ون�شرها (احلار� ��س) وتناقلتها بع�ض ال�صحف
عن احلار�س وهي التي اوردها هنا:
جاءت ا ّ
يل ب�سبحة من ادمع
او �سبحة من اكبد وقلوب
من جيد راهبة ت�سبح بزحلة
وخلعت يف بغداد ثوب ذنوبي
وعكفت يف حمراب قلبي خا�شعا
النال يف حمرابه مطلوبي
متعلقا بالله جل جالله
مت�شفعا بحبيبه وحبيبي

متو�سال ،مت�أمال ،مت�ضرعا
متطلعا يف لوحه املكتوب
لتدور بي �شم�س بدون غروب
وت�سري يف بحر الوجود �سفينتي
ب�شراع روحي او بخار لهيبي
وتطوف حول حبيبها هيمانة
بجماله من غري عني رقيب
فهو القريب لهائم يف قربه

وملن جفا ون�أى فغري قريب
وهو املجيب لعا�شقيه �س�ؤالهم
وملن طغى يف االر�ض غري جميب
اين الهواه واخوى قربه
م�ستعذبا يف حبه تعذيبي
لآرى بنور جالله ما ال ترى
عني امرئ من �سره املحجوب
واحل من ملكوته يف موطن
فيه غريب الدار غري غريب
يا نف�س هذا منزيل فا�ستب�شري
يا نف�س يف وطن اخللود وطيبي
ان ��ه والله من العقوق امل ��ر ان نن�سى ح�سني علي االعظمي
ال ��ذي طامل ��ا ا�سدى لوطن ��ه املعروف وهو وكي ��ل ومعاون
لعمي ��د كلي ��ة احلقوق ،وق ��د تخرجت على يدي ��ه املئات من
احلقوقي�ي�ن الذي ��ن ال ي ��زال الكث�ي�ر منه ��م الي ��وم ق�ض ��اء،
وحكاما وحمام�ي�ن ،ومن العق ��وق ان نتنا�سى �شاعرا كان
املجل ��ي يف الكث�ي�ر م ��ن املنا�سب ��ات التاريخي ��ة والوطنية
والغري ��ب اننا مل نعد نذكره حت ��ى ا�سطرتدا وعر�ضا حني
مي ��ر ذكر الذين ا�سمهموا يف خدمة كلية احلقوق او الذين
مير ذكرهم ك�شعراء يف هذه الفرتة من الزمن.
ومم ��ا ذكر يف ي ��وم اخلمي�س الذي خ�صت ��ه �صبيحة باهل
االدب وال�شع ��ر واحلق ��وق ان مناق�ش ��ة ج ��رت بيني وبني
اال�ست ��اذ من�ب�ر القا�ض ��ي .واال�ست ��اذ من�ب�ر القا�ض ��ي عامل
مع ��روف وفقيه �شهري وقع يف ا�شتب ��اه او �سهو ولكن ذلك
اال�شتباه وال�سهو لن يقلل من قيمته كعامل جليل ،فقد روى
ذات ليل ��ة فيما روى بيتا من ال�شع ��ر رواه على هذا النحو
م�ست�شهدا به:
واين ر�أيت النا�س فيما ر�أيتهم
ظواهرهم لي�ست كالبواطن.
وكان ق ��د روى يل يف جمل� ��س ىخر م ��ن جمال�س �صبيحة
ال�شي ��خ داود بيت ��ا �آخر م ��ن ال�شعر كان ه ��و االخر خارجا
عل ��ى الوزن وكان ��ت يل معه وقفة ،فقلت ل ��ه ان هذا البيت
غ�ي�ر م ��وزون ،والب ��د ان يك ��ون العج ��ز مث�ل�ا (ظواهرهم
لي�س ��ت كم ��ا يف البواط ��ن) ،او يكون مث�ل�ا (واهرهم غري

الت ��ي يف البواط ��ن) او يك ��ون غري هذا فقال ان ��ا متاكد ان
البيت قد ورد على هذه ال�صورة فقلت من اجلائز ان يكون
اخلط�أ من الطبع اذا كان الن�ص مطبوعا ،ومن النا�سخ اذا
كان الن� ��ص خمطوط ��ا او ان يكون البيت م ��ن حمفوظات
ال�صغ ��ر ،اذ كث�ي�را ما يعلق ال�شيء بذه ��ن املرء من �صغره
وه ��و خط� ��أ فيظ ��ل مرت�سما يف الذه ��ن حتى ول ��و بعد ان
يتمكن املرء من اللغة والنحو وال�صرف والعرو�ض.
وب ��دا يل ان (القا�ض ��ي) مل يرت� ��ض بق ��ويل ،ومل يج ��ر بنا
النقا� ��ش اىل اكرث من هذا فالرج ��ل كبري ال�ش�أن ،وحمرتم،
وع ��امل بح ��ق ،وكفاين اين كتب ��ت البي ��ت يف مذكرتي ،ثم
ن�سيته ،وقد بحثت عن اليوم يف عدد من املذكرات اجليبية
حني ج ��اء ذكر ال�صال ��ون حتى وجدته ،و�ص ��ار عندي من
اليق�ي�ن ان العل ��م وح ��ده او علم العرو�ض وح ��ده ال يكفي
ل�ضبط الوزن عند العلماء ما مل تكن ال�سليقة الفنية �سليمة
عند ه�ؤالء العلماء.
وج ��رى مرة يف هذه الندوة من يوم اخلمي�س ذكر الطالق
وم ��ا اذا كان يج ��وز للمراة ان متنح ح ��ق الطالق ،وكانت
املناق�ش ��ة عنيف ��ة ،وكان ��ت �صبيح ��ة ت ��رى وج ��وب تعديل
(االح ��وال ال�شخ�صي ��ة) ومن ��ح امل ��ر�أة ه ��ذا احل ��ق ،وكان
من�ي�ر القا�ضي يخالف هذا الر�أي وي ��رى فيه خروجا على
ال�شريعة اال�سالمية.
فقلت ان الذي اعرفه عن املذهب اجلعفري وال ادري ما اذا
كانت املذاهب اال�سالمية هي االخرى ترى مثل هذا الر�أي
ام ال ،ه ��و ان بام ��كان املر�أة ان تطلق زوجها اذا جرى مثل
ه ��ذا ال�شرط يف عقد الزواج ،كان يتن ��ازل الزوج عن حقه
ه ��ذا له ��ا ويعهد به اليه ��ا .ال اذكر م ��ا كان رد من ح�ضر من
الفقهاء على هذا الر�أي ،ولكني اذكر ان منري القا�ضي اراد
مي ��زح فقال :ل ��و اردنا ان جنعل الطالق بي ��د املر�أة ملا غنب
اح ��د غريي يف عامل الرجال النن ��ي �ساكون اول من تطلقه
زوج ��ه وذلك النع ��دام املزاي ��ا الت ��ي تتطلبه ��ا الزوجة يف
زوجه ��ا يف �شخ�صي ،ف�ضحك اجلمي ��ع ،وا�ستغفر بع�ضهم
مل ��ا يعرف ��ون لل�شيخ القا�ضي م ��ن املزاي ��ا الفائقة من حيث
دمائه اخللق واالن�سانية ف�ضال عن علمه وادبه.
عن كتاب (هكذا عرفتهم) اجلزء اخلام�س
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غاده سالم مطربة العائلة العراقية
ح���ي���در ش���اك���ر ال��ح��ي��در

نعم هكذا تسمى هذه الفنانة التي من أين ابتدأ
كتابتي عنها وعن جمال صوتها الذي عرف كيف
يثبت جدارته وسط أسماء من المطربات اللواتي
ملئن الساحة الغنائية العراقية بروائع اإلعمال
ولعقود زمنية سميت بعقود الجمال الغنائي
العراقي ..هكذا هو حال مبدعتنا غاده سالم
التي شاءت الظروف أن نطلق على ما قدمته من
أعمال غنائية مختلفة المواضيع (بصوت العائلة
العراقية) لنتذكر أغانيها (احمد ومحمد وحسين
وبشرى وعدويه) وصب الجاي مع فخري عمر
واغنية فطومه دزتلي خبر  /انه امك يا شهيد
وإعمال أخرى اجتمعت من خاللها جمال الموضوع
وروعة اللحن.

غاده التي ولدت يف العام  1940مبدينة بغداد هي �شقيقة
الفنانة مليعه توفيق وا�سمها الثالثي (حليمه خالد ر�ؤوف)
ويبدو �أنه ��ا �أحبت الغناء من خ�ل�ال �شقيقتها مليعه �إ�ضافة
�إىل ا�ستماعه ��ا لبقية املطرب ��ات واملطربني املتواجدين يف
�ساحة الط ��رب العراقي �آن ��ذاك  ,يف �صوتها ندرك احلنان
والأداء البغ ��دادي املميز الذي كان من �أهم ميزات الأغنية
البغدادية والعراقية عموم ًا.
ه ��ل ن�ستطي ��ع �أن ن�ضي ��ف ت�سمي ��ة �أخ ��رى له ��ذه الفنان ��ة
وهي �إح ��دى �سفريات الغناء العراق ��ي ب�أ�صوات مطرباته
�ستك ��ون �إجابتن ��ا بنع ��م  ,فق ��د ا�ستطاع ��ت غ ��اده ان ت�صل
�صوتها �إىل امل�ستمع العربي يف م�صر وبقية بلدان الوطن
العرب ��ي فالدعوة التي وجهت �إليها م ��ن قبل راديو �صوت
الع ��رب ب�صحب ��ة الفن ��ان ر�ضا عل ��ي تعد م ��ن �أهم حمطات
حياته ��ا الفنية فق ��د جذبت ب�صوتها اب ��رز امللحنني العرب
وغن ��ت من احلان حممد �سلطان �أغنيـــة (كنت عندي) ومن
احلان بليغ حمدي �أغنية (�آخر كلمه) �أما امللحن عبد املنعم
احلريري فغنت من احلانة �أغنية (ن�سمة َ
�شوك).
هك ��ذا كان ��ت م�س ��ارح م�ص ��ر على موع ��د مع ه ��ذا ال�صوت
العراقي الن�سائي املبدع لتظل م�صر حمطة مهمة مب�سرية
هذه الفنانة.
قد يكون الع ��ام  1965هو الآخر مميز ًا بق�صة هذه الفنانة

ففي ذل ��ك العام دخلت ل ��دار الإذاعة والتلفزي ��ون العراقي
ووقف ��ت �أمام جلنة االختب ��ار لتنال ر�ضاه ��م ويتم قبولها
مطرب ��ة يف الكور� ��س الإذاعي الت ��ي ا�ستف ��ادت منه كثري ًا
حي ��ث اكت�سب ��ت خ�ب�رة الأداء والتع ��رف عل ��ى الكثريي ��ن
ممن عمل ��وا يف الإذاع ��ة والتلفزيون مطرب�ي�ن ومطربات

وملحن�ي�ن ومو�سيقي�ي�ن و�آخ ��رون �إذ ًا الع ��ام  1965ه ��و
االنطالقة الأوىل والرحلة �إىل م�صر العروبة هي الثانية.
�س� ��ؤال �آخ ��ر يطرح من �سماه ��ا بغاده �سامل؟ الب ��د من ذكر
الفن ��ان املو�سوع ��ي واملو�سيق ��ار �سامل ح�س�ي�ن عبد الأمري

الذي هو من �سمى تلك الفنانة غاده �سامل حيث منح ا�سمه
كم ��ا منح ��ه فيما بعد للفن ��ان ف�ؤاد �سامل  ,كي ��ف ال وهو من
�أعطـــى لغاده �سالـــــم اغنية (ماليات املاي) واعمال اخرى.
بداي ��ات وال �أروع منه ��ا بحي ��اة ه ��ذه الفنان ��ة املميزة من
ي�ستمع بدقة الأعمال الغنائي ��ة لغادة �سامل يجد �إنها جتيد
التن ��وع الغنائ ��ي العراق ��ي كامل ��وال والق�صي ��دة والأغنية
الوطنية والعاطفية وكذلك الغناء الكردي العراقي � ,أعمال
ملئها اجلمال النغمي ب�صوت غاده �سامل.
ويف جمال ال�سينما كان لغاده �سامل م�ساهمة بفلمني الأول
الب�صرة  11وقدمت بذلك الفلم �أغنية (�شلون �شلون ياميه
بحايل �شلون) والفلم الآخر بعنوان مرحب ًا �أيها احلب مع
الفنان فاروق هالل الذي �أدت بذلك الفلم �أغنية ندمان التي
حلنها ل�صوتها امللحن يحيى حمدي.
هك ��ذا كان ��ت غ ��اده �س ��امل مبدع ��ة حقيقي ��ة بزم ��ن الإبداع
الغنائ ��ي فقدمت �أغنية (اجلوبي) تل ��ك الأغنية التي �أدتها
مب�س ��ارح م�صر اثناء رحلته ��ا املميزة وكلن ��ا نعلم ب�أهمية
اجلوب ��ي كرق�صة ا�شتهرت مبناطق الع ��راق الغربية ويف
�سلم ��ان ب ��اك واليو�سفي ��ه وباق ��ي م ��دن الع ��راق العا�شقة
لرتاثنا اخلالد.
و �س� ��ؤال �أخ ��ر يتعل ��ق بنجاح ه ��ذه الفنان ��ة والأ�شخا�ص
الذي ��ن كان ��وا �سبب م ��ن �أ�سباب ت�ألقه ��ا امل�ستم ��ر هنا البد
م ��ن ذكر �أ�سماء امللحن�ي�ن حممد نو�ش ��ي  /كوكب حمزه /
�س ��امل ح�سني  /خزعل فا�ضل  /عب ��د الفتاح حلمي  /احمد
اخلليل  /عبا�س جميل  /عبد احل�سني ال�سماوي و�آخرون
وباملقاب ��ل م ��ن �شع ��راء �أغانيها ح�ض ��ره بن�صو� ��ص �سامل
ح�سني وعبد اجلبار العا�شور  /جا�سم �أحمد االلو�سي
وهنا يتبادر �إىل ذهن القارئ هل كانت بدايات هذه الفنانة
�أ�سا� ��س �صلب بتكوين �شخ�صياتها الفنية هنا البد من ذكر
فرقة املو�شحات التي �أ�س�سه ��ا الفنان ر�ضا علي الدروي�ش
يف العق ��د اخلم�سيني حيث تعد ه ��ذه الفرقة �أ�سا�س ببناء
�شخ�صيتها �سيما وان غن ��اء املو�شح يعد من �أ�صعب واهم
الأل ��وان الغنائية العربية وكما هو معلوم فان هذه الفرقة
�ضم ��ت �أ�سم ��اء روحي اخلما� ��ش وجميل ق�شط ��ه وعبا�س
جمي ��ل وخالده عب ��د اجلليل و�آخرون كان ��وا فيما بعد من
رموز الغناء واللحن العراقي اخلالد.
بع ��د هذه امل�سرية املميزة له ��ذه الفنانة نت�ساءل هل ظلمت
ه ��ذه الفنان ��ة �إعالميا �سيم ��ا و�إنها عا�ص ��رت مطربات من
الرعي ��ل الث ��اين �أمث ��ال عفيف ��ه ا�سكن ��در واح�ل�ام وهب ��ي
ومائده نزهت ووحيده خلي ��ل واخريات �ستكون الإجابة
وب�ل�ا تردد �إنه ��ا مل تظلم فلو ظلمت مل ��ا ا�ستطاعت �أن تقدم
للذائق ��ة العراقية �أعم ��ال غنائية وقف خلفه ��ا �أنا�س كانوا
�ضم ��ن مدار� ��س الإب ��داع اللحن ��ي العراق ��ي كملحن�ي�ن �أو
�شعراء �أغاين.
وقد ذكرن ��ا ق�سم من ه�ؤالء وعذر ًا �إن مل نذكر الق�سم الآخر
و�سب ��ب ذل ��ك التوثيق ال ��ذي ب�سببه غيبت �أ�سم ��اء كرث من
املبدعني.
يف �شه ��ر �أيل ��ول م ��ن ع ��ام  2021ات�صل ��ت بغ ��اده �س ��امل
وحتدث ��ت معها وكانت �سعيدة بات�صايل على �أمل �أن اقوم
بزي ��ارة له ��ا يف بغداد كونه ��ا حاليا م ��ع ابنتها يف بريوت
وكانت يل الرغبة بتوجيه �س�ؤال عن تلك االعمال الغنائية
الت ��ي �أدتها باللغة الكردية اذا ما علمن ��ا انها ولدت ببغداد
وم ��ن �أ�س ��رة عربية ظل ه ��ذا �س�ؤا ًال دون اجاب ��ة وبعد هذا
االنتظ ��ار تاتين ��ي االجاب ��ة عن ه ��ذا ال�س�ؤال م ��ن الباحث
ا�س�ل�ام خزع ��ل فا�ض ��ل ال ��ذي ق ��ام بزي ��ارة الفنان ��ة ومتت
االجاب ��ة م ��ن قبله ��ا انه ��ا كانت ت� ��ؤدي بع�ض م ��ن االعمال
الغنائية باللغة الكوردية عن طريق حفظ اللغة اي قراءتها
كما تقر�أ الق�صائد العربية ومن املعلومات التي ال يعلم بها
اح ��د عن هذه الفنان ��ة تتعلق باغنية هلهل ��ي يالله يا�سمره
الت ��ي ادتها الراحلة احالم وهبي تبني ان هذه االغنية هي
م ��ن ادته ��ا قبل الفنان ��ة احالم وهب ��ي و�سجلته ��ا ب�صوتها
يف االذاع ��ة وهي من احل ��ان الراحل خزع ��ل فا�ضل اال ان
االغنية ا�شته ��رت ب�صوت احالم وهب ��ي وهي حيث كانت
تبث يف االذاعة العراقية وبا�ستمرار ب�صوت احالم وهذه
املعلوم ��ات ذكرته ��ا يف اللق ��اء م ��ع الباحث ا�س�ل�ام خزعل
ب�شهر ايار  2022يف اال�سبوع االول منه.
عن كتابه (اال�صوات الن�سائية يف الغناء العراقي) املعد للن�شر
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بقية الحديث عن األسرة الشابندرية ببغداد
رفعة عبد ال��رزاق محمد

كنت قد كتبت يف �أيام �سابقة عن اال�سرة ال�شابندرية ببغداد،
البي ��ت التجاري وال�سيا�سي املع ��روف ،فعلق احد اال�صدقاء
االفا�ض ��ل طالبا املزيد ،وال�سيما ع ��ن املرحوم حممود جلبي
ال�شابندر .واحلقيقة ان احلديث عن اال�سر البغدادية القدمية
يعد من التاريخ االجتماعي اجلدير بالتحقيق ،وقد فطن اليه
ع ��دد من امل�ؤرخ�ي�ن البغداديني ،ف�سجلوا لنا م ��ا �سجلوه عن
اال�سر والبيوت ��ات واملجال�س ،وبقي االكرث حبي�س ال�صدور
لدى عدد حم ��دود من النا�س و�أغلبهم درجوا اىل رحمة الله،
ف�ضاع الكثري من هذا التاري ��خ االجتماعي ،يف الوقت نف�سه
التي �أ�صبحت املدين ��ة ،واعني بغداد على وجه اخل�صو�ص،
خلي ��ط كب�ي�ر ال يعرب باي ح ��ال من االح ��وال ع ��ن تاريخها،
حت ��ى لفرتة قريبة االنق�ضاء ،وا�صب ��ح البغداديون �أقلية يف
مدينته ��م ،بع ��د ان ترك ��ت الكثري م ��ن اال�سر بغ ��داد وتفرقت
يف ا�صق ��اع االر�ض ،حتى ان بع�ض ه ��ذه اال�سر مل يبق منها
اح ��د يع ��ول عليه يف حفظ ت ��راث ا�سرت ��ه ! وان �أبدى بع�ض
الوافدي ��ن اليها بع�ض التبغدد ،وا�صبح احلديث عن التاريخ
االجتماعي لبغداد له ما يربره تاريخيا واجتماعيا..
ه ��ذه مقدم ��ة �سريع ��ة ،وددت التنوي ��ه بها قب ��ل احلديث عن
اال�س ��رة ال�شابندري ��ة يف ه ��ذا اال�ست ��دراك ،متمني ��ا ان ينال
قب ��ول ال�سائ ��ل الك ��رمي ،معتمدا عل ��ى ر�سالة جامعي ��ة مهمة
ع ��ن املرحوم مو�س ��ى ال�شابندر،قدمتها الباحث ��ة �سـعـاد عـبـد
اجلـبـ ��ار كـاظـ ��م عـلـي ،وهي بح ��ث �أهل للتقدي ��ر واالكبار ملا
ت�ضم ��ن م ��ن جه ��د وا�ضح ،قلم ��ا جت ��ده يف بع� ��ض الر�سائل
املقدمة لنيل ال�شهادات العليا.
ي�ش� � ْر مو�س ��ى ال�شابن ��در يف مذكرات ��ه� ،أو يف �أحاديث ��ه
مل ِ
لل�صحاف ��ة العراقي ��ة �إىل �أ�ص ��ول �أ�سرت� � ِه ب�شكل وا�ض ��ح� ،إ ْذ
اكتف ��ى بالق ��ول� « :إنه ��م م ��ن رعاي ��ا الدول ��ة العثماني ��ة و�إن
�أخوال ��ه ات ��راك و�أن عم ��ه �صالح م ��ن �سكنة ا�سطنب ��ول و�إنه
من �أ�س ��رة تنتمي �إىل الطبقة الو�سط ��ى يف بغداد» .يبدو �أن
�سب ��ب عدم ذكر مو�سى ال�شابن ��در �إىل ن�سب �أ�سرته يعود �إىل
اعتبارات �سيا�سية عل ��ى الأرجح ،منها التمثيل الدبلوما�سي
ل ��دى عائلته ،وا�ستالمهم املنا�صب الرفيعة يف عهد ال�سلطات
العثمانية.
ت ��زوج (حمم ��د �سعيد) اب ��ن احلاج �أحم ��د �أغ ��ا ال�شابندر من
اح ��دى كرميات عائلة عبد الغني ال ��راوي ف�أجنبت ل ُه ولدين
ه ��م (�صال ��ح) و (حمم ��ود) ،فبالن�سبة ل�صالح فل ��م يكن عند ُه
�أوالد �س ��وى �أرب ��ع بن ��ات ،وتزوج ��ت �إحداه � ّ�ن م ��ن حممود
�شكري الآلو�سي �أح ��د علماء بغداد� ،أما حممود االبن الثاين
ملحم ��د �سعي ��د ال�شابندر فت ��زوج من قم ��ر كما ذكرن ��ا �سابق ًا،
و�أجنب ��ت له ول ��دان كان �أحدهما مو�س ��ى ال�شابندر والثاين
ال ��ذي �شغل منا�ص ��ب دبلوما�سية عدَّة منه ��ا وزير اخلارجية
يف حكوم ��ة الدفاع الوطن ��ي يف وزارة ر�شيد عايل الكيالين
ع ��ام  ،1941فتزوج من وداد ال�سباع ��ي من �أ�صل �شامي �أبنة
عبدالك ��رمي ال�سباع ��ي ،و�أجنب ��ت من� � ُه (حمم ��ود) و(غيدة)،
وتزوج ��ت غي ��دة م ��ن م�صطفى اخلال ��دي من �أ�ص ��ل لبناين،
ف�أجنب ��ت من ��ه بنت �أ�سمه ��ا دميا حم ��ل �سكنه ��ا يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
�أن عميداال�س ��رة (حمم ��د �سعي ��د جلبي ال�شابن ��در) وهو ابن
احل ��اج �أحمد �أغا ال�شابندر ،من كب ��ار جتار بغداد ،من �سكنة
الأعظمي ��ة ،كان حمب ًا للخ�ي�ر والإح�سان(كما يق ��ول اال�ستاذ
ولي ��د االعظم ��ي .وعلى وف ��ق التقارير الربيطاني ��ة كان �أول
وبني ل ��ه ق�صرين
تاج ��ر م�سل ��م �سك ��ن بغ ��داد ع ��ام 1887مَ .
مطلل�ي�ن على نه ��ر دجل ��ة ،يف الأعظمية يف حمل ��ة ال�سفينة،
�سكنهم ��ا يف ف�صل ال�صي ��ف ،وحولهما ب�ست ��ان ،وله جمل�س
عام ��ر بالأعيان والتجار والأكاب ��ر ،و�أو�صى ابن ُه حممود �أن
يدفن� � ُه يف حديقة الدار ،و�أن ين�ش� ��أ له م�سجد بجوارها وهو
ال ��ذي ت ��وىل تعلية �أر� ��ض جامع الإم ��ام الأعظ ��م وكان ينقل
بالن�صة ،و�أعطيت ل ُه تلك الأر�ض
الرتاب من حملة (النزيزة) ّ
مقاب ��ل دفنها.كم ��ا ُبن ��ي ل ��ه م�سج ��د ًا يف العم ��ارة و�أوقف له
�أم�ل�اك ًا وذلك مبوجب الوقفي ��ة امل�ؤرخة يف غ ّرة رم�ضان عام
1886م ،و ُبن ��ي له الآخر يف بعقوبة عام 1900م ،عندما كان
�شيخ ًا ومدير ًا للمدر�سة الر�شدية.
بن ��ي م�سج ��د ال�شابن ��در يف الأعظمي ��ة حمل ��ة ال�سفين ��ة عام

 ،1904تق ��در م�ساحت ُه 100م 2تقريب� � ًا ،ويحتوي على حرم
م�ستطيل �صغري �سقف ُه معقود بالآجر املتني على �شكل �أطواق
و�أمام ��ه طارم ��ة وغرف ��ة مرتفعة عل ��ى �سط ��ح الأر�ض حتتها
�س ��رداب وتك ��ون عل ��ى اجلهة اليمن ��ى من امل�سج ��د ،و�ساحة
�صغ�ي�رة ،وحمل الو�ضوء ،وباب رئي�س ��ة توّ جت بالكا�شاين
كتب عليها بعد تعمريه جامع ال�شابندر عام .1938
يف ع ��ام � 1937أ�ضيف ��ت ل� � ُه قطع ��ة �أر�ض من حديق ��ة الق�صر
املج ��اور ل ��ه ق ��درت م�ساحته ��ا ()300م 2بني ��ت فيه ��ا غرف ��ة
وا�سعة بجان ��ب غرفة ال�سرداب وبني ��ت �أمامها طارمة تقوم
على �شكل �أ�سطوانت�ي�ن متوّ جتني بنقو�ش جميلة كما توّ جت
الطارمة بالآية الكرميةَ ﴿:فمَن َي ْع َم ْل مِ ْث َقا َل َذرَّةٍ َخيرْ ًا َي َر ُه ﴾
وفي ِه �أي�ض ًا �ساحة مبلطة بالكا�شي ي�ص ّلون فيها وقتي املغرب
والع�ش ��اء يف ف�صل الربيع وال�صيف وحديقة متيزت بغر�س
�أ�شج ��ار الن ��ارجن والورد والت�ي�ن واليا� ��س بجانبها ،وخلف
احل ��رم امل�سجد غرف ��ة �صغرية للأث ��اث ،وكان اجلامع ب�إدارة
احل ��اج �أمني حممد العلو وبق � َ�ي مدة من الزمن حتت �إ�شرافه
وم ��ن ثم ترك ُه �إىل ال�سيد عبد الوه ��اب �أفندي املختار ،وبقي
في ��ه �إىل �أن توفاه الله عام  ،1946ومن ثم تعينّ بعده ال�شيخ
ها�ش ��م الأعظمي حتى عام  ،1949وبعد ذل ��ك �أعطيت �إدارته
�إىل احلاج ح�سن عبد الرزاق الأعظمي.
كان ملحم ��ود جلب ��ي دور ب ��ارز يف امليدان الثق ��ايف� ،إذ كانت

لدي ��ه مطبعة ال�شابن ��در التي ان�ش�أها ع ��ام  1907والتي طبع
فيها كثري م ��ن امل�ؤلفات ون�شرها على نفقت ��ه اخلا�صة .و ُتع ُّد
�أول مطبع ��ة بخاري ��ة ا�ستعملت يف الع ��راق ،وهي الوحيدة
م ��ن نوعه ��ا املوج ��ودة يف بغ ��داد تعم ��ل بالبخ ��ار حينذاك،
ومتيزت بتفوقها بطاقاته ��ا و�إمكانياتها على مطبعة الوالية
�آن ��ذاك الت ��ي ا�ستوردها وايل الع ��راق امل�صل ��ح مدحت با�شا
لإ�ص ��دار �أول �صحيف ��ة يف بغ ��داد والع ��راق ه ��ي �صحيف ��ة
(ال ��زوراء) ،وقد قامت �أي�ض ًا بطب ��ع الكتب الأدبية والرتاثية
والعلمي ��ة والقانونية ،ف�ض ًال عن عدد من ال�صحف واملجالت
وال�سالنامات الت ��ي مت �صدورها يف بغداد منذ ت�أ�سي�س هذه
املطبع ��ة باللغة العربي ��ة واللغات الأُخرى .وكان ��ت له �أي�ض ًا
مكتبة فخمة جتمع بني امل�ؤلف ��ات القدمية واحلديثة ونوادر
الكت ��ب املخطوط ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن امتالكه ��م املقه ��ى امل�شهورة
(مقه ��ى ال�شابن ��در) الواقعة يف رك ��ن �شارع املتنب ��ي ،مقابل
مدخ ��ل �سوق ال�سراي م ��ن جهة الق�شلة ،وق ��د �شيّد يف موقع
مقه ��ى ال�شابن ��در �أول مطبع ��ة عربي ��ة ـ تركي ��ة يف �أواخـ ��ر
العه ��د العثمـاين ويف الطابق العل ��وي يف املبنى تقع مكاتب
�صحيف ��ة (الك ��رخ) ،و�صحيف ��ة (حبزب ��وز) يف الثالثينيات،
وم ��ا ي ��زال املقهى الرتاث ��ي قائم ًا حل ��د الآن ،عل ��ى الرغم من
املح ��اوالت اليائ�س ��ة لتحويل ��ه �إىل حم�ل�ات جتارية(.انظ ��ر
مقالنا :زمان الو�صل يف ال�شابندر).
كم ��ا كان لأ�س ��رة حممود جلب ��ي ال�شابندر جمل� ��س عامر يف
دارهم الواقعة على ر�أ�س اجل�سر القدمي يجمع �أرباب الف�ضل
والكم ��ال و�أعي ��ان البل ��دة يعق ��ده حمم ��ود جلب ��ي ال�شابندر
بنف�س� � ِه ،وي�ت�ردد عليه وج ��وه التج ��ار �أعقبه بع ��د ذلك ابنه
�إبراهيم ال�شابندر �أخو مو�سى ال�شابندر ال�صغري الذي �شغل
منا�صب ع� �دّة منها :ع�ضوية غرفة جت ��ارة بغداد ،وامل�صرف
الزراعي ،وال�صناعي ،ووزير املالية ،وانتخب نائب ًا للربملان
لدورات عدَّة ،وعُرف �أي�ض ًا يف العديد من امل�شاريع اخلريية،
منه ��ا :ع�ضوية ورئا�سة جمعيات حماي ��ة الأطفال ،ومكافحة
ال�سل ،والهالل الأحمر ،واجلمعيات اخلريية الأخرى.
ودع ��اه وال ��د ُه (مو�س ��ى كاظ ��م) ن�سب� � ًة �إىل م ��ا ه ��و مذك ��ور

يف النفو� ��س العثماني ��ة عل ��ى ا�سم ج ��ده (مو�س ��ى امل�شري)،
ون�ش� ��أ مو�سى ال�شابن ��در يف �أح�ضان والدي ��ه حممود جلبي
ال�شابن ��در ال ��ذي كان موف ��ر ًا ل ��ه املربيات الكردي ��ات ،فكانت
مربية مو�سى ال�شابندر ا�سمها فاطمة ،ومربية �أخيه �إبراهيم
ا�سمه ��ا م�صرى ،ووالدته قمر مو�س ��ى كاظم �أ�صلها �شرك�سية
تركي ��ة �أ�سمه ��ا (ال�شرك�س ��ي كان كبيج ��ان) من القفق ��از التي
كان ��ت �أح ��د الأقالي ��م التابع ��ة للدول ��ة العثماني ��ة ،وهاجرت
م ��ن قفقاز �إىل ا�ستانب ��ول بعد ا�ستيالء رو�سي ��ا عليها ،وقتل
والدها �أثناء احلرب الرو�سي ��ة العثمانية عام 1878-1877
وتبناها امل�شري مو�سى كاظم با�شا جد مو�سى ال�شابندر ومن
بع ��ده �سموها (قمر) وتزوجت م ��ن حممود جلبي ال�شابندر،
وتوفي ��ت يف الثالث ع�شر من كان ��ون الثاين عام  1914على
�أثر �إ�صابتها مبر�ض الطاعون.
م ��ن املقربات ملو�سى ال�شابندر بع ��د والدته قمر جدته عدولة
وال ��ذي كان يجل� ��س �إىل جانبه ��ا دائم� � ًا ويح� � ُّ�س باحلن ��ان،
عندما ي�ضع ر�أ�سه على ركبتيها ويغفو وهي تق�ص الق�ص�ص
علي ��ه� ،أما املربي ��ة التي كان يحبهـا مو�سى بعـ ��د �أُمه ،وجدته
عدول ��ة وميي ��ل �إليها باحلب هي (داد ن ��ادر) الذي كان ي�سمع
ق�ص�صه ��ا ب�ش ��وق كب�ي�ر� .أم ��ا حممود ب ��ن مو�س ��ى ال�شابندر
فت ��زوج م ��ن عائل ��ة الدملوجي ،وله منه ��ا بنت وول ��د� ،سكنا
بب�ي�روت �أما الأب ��ن الثاين فه ��و �إبراهيم بن حمم ��ود جلبي
ال�شابندراملتوف ��ى عام  1958الذي �شغل من�صب وزير املالية
يف وزارة م�صطف ��ى العمري عام  1952كم ��ا كان ع�ضو ًا يف
حمكم ��ة التميي ��ز العراقي ��ة �سابق ًا ،وق ��د ت ��زوج �إبراهيم من
عائل ��ة فتاح با�شا وله بنت واحدة ا�سمها �سهيلة وثالث �أوالد
هم �سنان و�سمري و�سعيد وهم كانوا من جتار بغداد تاجروا
بالأرا�ض ��ي الزراعي ��ة والعق ��ارات وال�سي ��ارات (.بالن�سب ��ة
ل�سن ��ان و�سمري فرحال �إىل الواليات املتح ��دة الأمريكية� ،أما
�سعي ��د فق ��د �أغتي ��ل يف بغ ��داد ع ��ام  ،2006يف ح�ي�ن ال تزال
�سهيل ��ة تعي�ش يف بغداد منطقة املن�ص ��ور ،دور ال�سود ،ولن
ت�سم ��ح لأي �شخ� ��ص كان ملقابلته ��ا �أو يتكل ��م معه ��ا (هاتفي ًا)
لظروفها ال�صحية).
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كيف ألف الكرملي كتابه (ديوان التفتاف)؟

« ديوان التفتاف أو حكايات بغداديّات» صدر هذا
الكتاب في طبعته األولى سنة  2003بـ  740صفحة
من الحجم الكبير بعد أن جمعه وشرحه وع ّلق
يتضمن
عليه األستاذ عامر رشيد السامرائي.
َّ
الشعبية التي
الكتاب  52حكاية من الحكايات
ّ
ترويها النساء في بيوتهن لألطفال .والحكايتان
األخيرتان ال ينطبق عليهما مفهوم الحكاية
الشعبية ،وإنَّما هما وصف للتقاليد والعادات
ّ
والمعتقدات واألزياء البغداديّة في مناسبتَي
(الزواج) و (الموت) .وليس لهذه الحكايات عناوين،
الشعبية التي
وإنّما أرقام( .تمام ًا مثل الحكايات
ّ
جمعها األخوان غريم ،فقد كانت في الطبعة
األولى بال عناوين ،بل تحمل ُّ
حكاية رقم ًا
كل
ٍ
تسلسلي ًا).
ّ

د .ع���ل���ي ال��ق��اس��م��ي
ويب ��دو �أنَّ اهتم ��ام ال�سامرائ ��ي يف ت ��راث الكرملي قدمي
يعود �إىل �أوائل ال�ستينيّات ،و�أنه ح َّقق « ديوان التفتاف «
�أو �ش ��رع يف حتقيق ��ه من ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن .فق ��د الح ��ظ �أحد
الباحث�ي�ن ذل ��ك وق ��ال « :وم ��ن الغري ��ب� ...أ َّنن ��ي وج ��دت
الأ�ست ��اذ كوركي�س عواد ي�شري يف كتابه عن الأب الكرملي
ال ��ذي �صدر ببغداد �سنة � 1966إىل �أنَّ الأ�ستاذ عامر ر�شيد
ال�سامرائي قد ح ّق ��ق هذا الكتاب ،و�أعدّه للن�شر ...ومكمن
َ
التاريخني[ تاريخ �إ�شارة عواد وتاريخ
الغرابة هو �أن بني
ن�ش ��ر الكتاب] �سبع ًا وثالثني �سنة ،وهي م� �دّة طويلة ج ّد ًا
ل�ص ��دور كت ��اب ،ولع� � َّل هن ��اك �أ�سباب� � ًا يجهله ��ا الباحث» .
وميك ��ن القول ِّ
بكل مو�ضوعي ��ة �إنَّ املح ِّقق الكرمي الأ�ستاذ
ال�سامرائ ��ي بذل جهد ًا متمي ��ز ًا يف حتقيق الكتاب ،وكتابة
مق ِّدم ��ة �ضافية عن حي ��اة الأب الكرمل ��ي و�أعماله ،و�شرح
�ألف ��اظ حكايات ��ه وحتليله ��ا ،والتعلي ��ق عليه ��ا .فقد الحظ
يف حتليل ��ه �أنَّ لغ ��ة القا� �ِّ�ص ت�ضط ��رب �أحيان� � ًا في�ستعمل
بع� ��ض الألف ��اظ الت ��ي ال ُت�ستع َم ��ل يف اللهج ��ة البغداديّة،
�أو ي�ستعمله ��ا مبعنى خمتلف� ،أو يكتبه ��ا بطريقة ال مت ّثل
نطقه ��ا؛ وا�ستنتج من ذل ��ك �أن راوي بع�ض تلك احلكايات
مل يكن بغداد ّي ًا �أ�صي ًال .كما �ضبط املح ِّقق الفا�ضل الكلمات
و�صح ��ح الن�صو� ��ص ال�شعريّة
بال�ش ��كل لت�سه ��ل قراءتها،
َّ
الغنائية التي وردت يف الق�ص�ص والتي وقعت فيها بع�ض
الأغالط.
كان الأب الكرمل ��ي قد ت ��رك الكتاب خمطوط ًا يف ن�سخ َتني
تق ��ع ك ٌّل منهم ��ا يف � 496صفح ��ة ،حتم ��ل �إحداهما عنوان
« دي ��وان التفتاف « والثانية « دي ��وان التفتاف �أو حكايات
بغداد ّي ��ات» .وكال العنوا َن�ي�ن بخ ��ط الأب الكرمل ��ي ،وق ��د
اختار املحقق الفا�ضل عنوان الن�سخة الثانية.
وي�ش ��رح لن ��ا الأب الكرمل ��ي يف هام� ��ش �صفح ��ة الغالف
الداخل � ّ�ي للن�سخة الأوىل معنى « التفتاف « نق ًال عن معجم
« تاج العرو�س « للزبيدي» على الوجه التايل:

« يف الت ��اج :ال َت ْف َتاف َمن يلقط �أحاديث الن�ساء كاملتفتف.
واجلمع تفتافون وتفاتِف».
ويف ت�صدي ��ر الكت ��اب ،يبينّ لن ��ا الأب الكرمل ��ي م�ضمون
الكتاب� ،إذ كتب:
« ت�صدير
بع ��د حمد الل ��ه تع ��اىل والثناء عل ��ى �آالئه اجلم ��ة� ،أقول،
و�أن ��ا الفقري �إلي ��ه تع ��اىل ،الأب �أن�ستا�س م ��اري الكرملي،
كن ��تُ قد ُع ِني ��تُ  ،منذ عودتي من دي ��ار الإفرجن �إىل م�سقط
ر�أ�سي بغ ��داد ،بجمع ما يرويه بع� ��ض العوام من �ضروب
احلكاي ��ات بلهجته ��م العام ّي ��ة البدو ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة .ومل ��ا
اجتم ��ع عندي منها َق� � ْد ٌر ي�ستح � ُّ�ق التبيي� ��ض ،دفع ُتها �إىل
�أح ��د ال ُن َّ�ساخ لينقلها بقلمه اجلل � ّ�ي الوا�ضح ،فجاءت بهذه
ال�صفح ��ات ...بغ ��داد يف �سن ��ة  1933يف 7كان ��ون الأول
منها»
ن�ستخل�ص من هذا الت�صدير املعلومات التالية:
1ـ� �ـ �إنّ الأب الكرمل ��ي يعت ّز بتقاليد الت�ألي ��ف العربيّة فيبد�أ
كتاب ��ه بـ « بعد حم ��د الله تعاىل والثناء عل ��ى الآئه اجلمة»
ويق� �دّم ا�سمه بعبارة « و�أنا الفقري �إلي ��ه تعاىل» وهي ذات
العب ��ارات الرتاثيّة التي ي�ستعملها فقه ��اء امل�سلمني �آنذاك
يف م�ؤ َّلفاتهم.
2ــ �إنّ العمل يف جمع هذه احلكايات وا�ستن�ساخها ا�ستمر
� 39سن ��ة من �سن ��ة � 1894إىل �سنة  ،1933طبع ًا �إىل جانب
ان�شغاالته الأخرى.
3ــ �إنّ الأب الكرملي كان قد َّ
خطط �أثناء درا�سته العالية يف
فرن�سا للمجاالت املعرفيّة الت ��ي �سي�شتغل فيها بعد عودته
�إىل بغداد.
4ـ� �ـ �إنّ الأب الكرمل ��ي ،بو�صف ��ه مت�ض ِّلع� � ًا م ��ن فق ��ه اللغ ��ة
احلدي ��ث� ،آن ��ذاك ،يجمع احلكايات م ��ن «اللهج ��ة العاميّة
البدو ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة» الت ��ي قد تختل ��ف �صوت ّي� � ًا و�صرف ّي ًا
ودالل ّي ًا ع ��ن اللهجة العام ّي ��ة العراقية املدن ّي ��ة الن�صرانيّة
�أو اليهود ّي ��ة التي جمع �أمثاله ��ا وحكاياتها يف كتاب �آخر.
وه ��ذا االختالف ن ��اجت من املب ��د�أ الل�س ��اين القائ ��ل بت�أ ُّثر
اللهج ��ات االجتماع ّي ��ة للغ ��ة بالثقاف ��ات الفرع ّي ��ة للثقاف ��ة
الواحدة داخل القطر الواحد.

يف مو�ض ��ع الح ��ق م ��ن الت�صدي ��ر ،يب�ّي نّ لن ��ا الأب
الكرمل ��ي �أ ّن ��ه طل ��ب م ��ن النا�س ��خ �أن ي�ضي ��ف �إىل الكتاب
«� أن ��واع احلكاي ��ات الت ��ي ُت ��روى يف جمال� ��س الن�س ��اء
يف ِّ
لي�شجع ��ه عل ��ى ذل ��ك.
كل بي ��ت» مقاب ��ل �أج ��ر �إ�ض ��ايف َّ
ويخربن ��ا الأب الكرمل ��ي �أنَّ « ه ��ذا الف ��نّ يع ��رف عن ��د
الإف ��رجن بالكلمة  Folkloreومعنى  Folkق ��وم وجم ��ع
حم�صل اللف ��ظ الإنكليزيّ
ومعنى  Loreمعرف ��ة ،فيك ��ون ّ
علم القوميّات)21( ”.
ال�شعبي ناجت عن
وهكذا فهو ال يخفي �أن ا�شتغاله بالرتاث
ّ
ت�أ ُّثره بالثقافة الأوربيّة واحتكاكه بها وحماكاته لها.
طبيعة حكايات الكتاب :
حكايات الكتاب هي حكايات ترويها الن�ساء ،فهي تختلف
ع ��ن احلكاي ��ات الت ��ي يرويه ��ا الرج ��ال يف جمال�سه ��م �أو
مقاهيه ��م �أو بع�ض ال�ساح ��ات العامّة مثل حكاية �سيف بن
ذي ي ��زن ،وحكاية عنرت بن �ش ��داد وحكاية الزير .كما �أ ّنها

حكاي ��ات ُتروى للأطف ��ال يف الأُم�سيات لتزجية الوقت يف
زمن مل ي ُكن فيه مذي ��اع وال �سينما وال تلفاز وال حا�سوب.
ولهذا ف�إنَّ هذه احلكايات ت ّت�سم بالإطالةّ .
وكل حكاية تبد�أ
بعبارة (هناك ما هناك) وهي تقابل عبارة (كان يا ما كان)،
وتنتهي بعبارة (كنا عندك ��م وجئنا) وهي �إ�شارة اخلتام.
وم ��ن �أج ��ل الت�شويق ت�ستخ ��دم هذه احلكاي ��ات كثري ًا من
اجلنّ  ،وال�ساح ��رات ،واخلوارق ،واحليوان ��ات الناطقة،
واحليوانات التي تمُ َ�سخ ب�شر ًا وبالعك�س .وهذه العنا�صر
ال�سحريّة لي�ست وقف ًا على احلكايات ال�شعبيّة العربيّة ،بل
جندها يف احلكايات الأملانيّة التي جمعها الأخوان غرمي،
ويف احلكاي ��ات الدمناركيّة الت ��ي جمعها هان�س كر�ستيان
�أندر�س ��ون يف الق ��رن التا�س ��ع ع�شر نف�س ��ه( .)22وملا كان
ال ��راوي تنق�صه اخل�ب�رة الفنيّة يف ال�سرد ،ف� ��إنَّ الق�ص�ص
�ضعيف ��ة احلبك ��ة ،والو�ص ��ف فيه ��ا ن ��ادر ،وال�شخ�صي ��ات
والأماك ��ن غ�ي�ر حم� �دَّدة املَعالمِ  ،م ��ا يُطلِق خي ��ال ال�سامع،
وي�ت�رك له احلر َّية يف ت�ص ��وّ ر التفا�صي ��ل .وتت�ض َّمن هذه
احلكاي ��ات بع� ��ض اخل�ص ��ال الإن�سانيّة ال�سلب َّي ��ة كالغرية
واحل�س ��د والرغب ��ة يف االنتقام بحيث ي�ضط ��ر البطل �إىل
مقاومة ال�ش ِّر واالنت�صار عليه يف النهاية.
احلكايات
يبدو يل �أنَّ الأب الكرملي ،بعد �أن جمع يف ُك ُت ٍب
ِ
والأمثا َل والأغاين ال�شعب ّي ��ة بلهجتها العاميّة� ،أدرك مدى
ال�ض ��رر ال ��ذي ت�س ّبب ��ه ه ��ذه ال ُكت ��ب لدعوت ��ه �إىل �صيان ��ة
العربيّة الف�صح ��ى ون�شرها وا�ستعمالها ،ف�أحجم عن ن�شر
تل ��ك ال ُك ُتب ،فبقي ��ت خمطوط ًة بع ��د وفات ��ه .والدليل على
ذل ��ك �أنه ن�شر �أثناء حياته  23كتاب� � ًا من م�ؤ َّلفاته ،لي�س من
كتاب واحد باللهجة العام ّي ��ة ،و�إنمّ ا جميعها باللغة
بينه ��ا ٌ
العربيّة الف�صح ��ى ( .)28وكان يف مي�سوره ـ �أثناء حياته
وق ��د تبو�أ مكان ��ة اجتماعيّة مرموقة ت�ؤهِّ ل ��ه للم�شاركة يف
ت�أبني امللك الراحل في�صل الأول ـ �أن ين�شر كتبَه املخطوطة
املتع ِّلقة بالأمثال العام ّي ��ة ،والأغاين العاميّة ،واحلكايات
العاميّة .ولك ّنه مل يفعل ّ
وف�ضل تركها خمطوط ًة.
عن كتاب :العراق يف القلب :درا�سات يف ح�ضارة العراق
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يهود بغداد في اواخر العهد العثماني ..نظرة عامة
د .ول����ي����د خ�������دوري
كان يه ��ود الع ��راق ي�شكلون ج ��زءا اليتجزء م ��ن املجتمع
وكان ��ت ممار�ساته ��م الثقافة واالجتماعية ه ��ي ممار�سات
ال�س ��كان يف جمموعهم« :كانت طائف ��ة معربة متاما ..فقد
كان (اليهود) يتحدثون العربية فيما بينهم ،وي�ستخدمون
العربية يف �شعائرهم الدينية ،ويكتبون العربية بحروف
عربي ��ة يف مرا�سالته ��م وكان ��ت حياته ��م االجتماعية هي
حي ��اة الع ��رب ،وكذل ��ك مطبخه ��م .وخرافاته ��م وحت ��ى..
احلرمي».
وكان ��وا اي�سر حاال باملقارنة باليه ��ود الذين يعي�شون يف
املجتمعات ال�شرقية االخرى.
فقد وجد احلاخام ا�سرائيل بنياين – الذي طاف باملنطقة
يف منت�ص ��ف الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر –ان الطائفة اليهودية
يف بغداد م�ستقرة متاما.
«مل اج ��د اخوتي اال�سرائيليني ب�أي مكان �آخر من ال�شرق،
يف مثل هذه الظروف ال�سعيدة ،وال مبثل هذه اجلدارة».
وكان اغلب معتديل الدخل اليهود يعي�شون – كغريهم من
املجموعات االجتماعية – يف قطاعهم اخلا�ص يف بغداد،
يف حني يعي�ش اقرانهم من االغنياء يف بيوت مرفهة على
�شاط ��ئ دجل ��ة اىل جانب االعي ��ان امل�سلم�ي�ن وامل�سيحيني
واملوظف�ي�ن االتراك ،وهك ��ذا كانت الظ ��روف االقت�صادية
– االجتماعية لليهود العراقيني تختلف من حي اىل �آخر
يف املدين ��ة ،ومن منطقة اىل اخ ��رى يف البالد ،كما كانت
ترتبط ارتباطا وثيقا باملهنة التي يختارون ،وب�شكل عام
كان ��وا اكرث ا�شتغ ��اال بالتجارة ،وقليال م ��ا كانوا يعملون
بالزراعة.
وكان ��ت التج ��ارة مرك ��زة يف و�س ��ط الع ��راق وجنوب ��ه.
وبخا�ص ��ة يف بغ ��داد والب�ص ��رة حيث كان ج ��زء كبري من
الطائف ��ة اليهودي ��ة ي�سه ��م يف التجارة .وعمل ��ت عائالت
كثرية يف التج ��ارة اخلارجية ،واقامت بيوتا جتارية يف
فار�س والهند واجنلرتا.
وطيل ��ة ه ��ذه الف�ت�رة – ح�ي�ن كان ��ت االدارة املركزي ��ة
�ضعيف ��ة او غ�ي�ر موج ��ودة – كانت اجلماع ��ات الطائفية
يف بغ ��داد خا�ضع ��ة للنف ��وذ ال�سيا�س ��ي والدين ��ي املبا�شر
لب�ض ��ع عائ�ل�ات ح�صلت عل ��ى �سلطاتها بحك ��م الن�سب او
احرتام ��ا لعلمه ��ا وثروتها وكان ��ت هذه العائ�ل�ات نتيجة
لقل ��ة عدده ��ا والمتيازاته ��ا اخلا�ص ��ة – مث ��ل االعفاء من
ال�ضرائ ��ب وم ��ن اخلدم ��ة الع�سكري ��ة – تتن ��ازع فيم ��ا
بينه ��ا ،وتدب ��ر املكائد لبع�ضه ��ا البع�ض .وكث�ي�را ماكانت
العائل ��ة ترتبط بوال مع�ي�ن ،بت�أرجح م�صريها مع ت�أرجع
م�ص�ي�ره وكان ��ت عالقتها بالطوائ ��ف الت ��ي متثلها عالقة
ا�ستبداديةوانت�شرت حوادث الر�ش ��وة واملظامل .وكجزء
م ��ن حا�شي ��ة ال ��وايل كانوا ينف ��ذون رغبات ��ه ويقت�سمون
االموال التي يوزعها.
وكان ��ت ا�سهام ��ات هذه العائ�ل�ات يف الدرا�س ��ات الدينية
والعلمي ��ة قليل ��ة ال�ش� ��أن واملدار�س الت ��ي يديرونها كانت
تخرج رج ��ال دين موظفني ،رجعي�ي�ن يف نظرتهم اىل كل
من العامل الروحي والعامل الدنيوي.
وكان احلاخ ��ام با�شي ه ��و املمثل الديني االك�ب�ر للطائفة
اليهودي ��ة .اما حاخ ��ام با�شى اال�ستانة فق ��د كان ممثل كل
يه ��ود االمرباطوري ��ة يف جمل� ��س الدول ��ة وكان م�س�ؤوال
ع ��ن حتدي ��د ن�سب ��ة ال�ضرائ ��ب وجبايته ��ا م ��ن الطائف ��ة.
والت�صديق عل ��ى تعيني احلاخامات االدن ��ى مرتبة .ويف
بغ ��داد كان ممثل ��و الطائف ��ة املحلي ��ة يخت ��ارون احلاخام
با�ش ��اى ،وي�صدق عل ��ى اختياره ال ��وايل وحاخام با�شى
اال�ست ��ان غري ان ��ه مع الزمن انعزل ع ��ن الطائفة ،وا�صبح
�صنيع ��ة للوايل اكرث من ��ه ممثال للطائف ��ة ،وادى هذا اىل
ن ��زاع كبري داخل �صفوف الطائفة اليهودية يف بغداد عام
 .1879فقد ظ ��ل �سا�سون بن ايليا �سوميخ ،حاخام با�شي
يف ذل ��ك الوقت ،خم�س ��ا وثالثني عام ��ا يف من�صبه ،وكان
يتمتع بت�أييد الوايل وحاخ ��ام با�شي اال�ستانة .وكان من
دواعي تذمر الطائف ��ة �ضده اختال�س ال�ضريبة الع�سكرية
ووجه ��ت اغلبي ��ة الطائف ��ة اليهودي ��ة – وبينه ��م عدد من
احلاخام ��ات االدنى مرتبة – عري�ضة اىل الوايل يطلبون

فيها عزله .و�شعر الوايل بانه م�ضطر اىل اال�ستجابة لهذا
الطل ��ب على الرغم من �صداقت ��ه ل�سموحة .غري ان حاخام
با�ش ��ي اال�ستانة الغى الق ��رار .اال ان ع ��ودة �سموحة اىل
من�صب ��ه كانت ف�ص�ي�رة االجل .فقد ادى م�سلك ��ه بالطائفة
اليهودي ��ة اىل ار�سال برقي ��ة اىل اال�ستانة ،واخريا تدخل
ال�سلط ��ان نف�س ��ه وفر�ض عزل �سموح ��ة .ويف ذلك الوقت
كان الن ��زاع ق ��د ادى اىل انق�س ��ام كب�ي�ر داخ ��ل �صف ��وف
الطائفة اليهودية يف بغداد.
واىل جان ��ب احلاخ ��ام با�ش ��اى كان هي ��كل ال�سلطة داخل
الطائف ��ة اليهودي ��ة ي�شم ��ل بي ��ت الدي ��ن – ال ��ذي يف�ص ��ل

يف املنازع ��ات داخ ��ل الطائف ��ة – يف ح�ي�ن كان احلاخ ��ام
يح ��دد العقوبات .وكان بيت الدي ��ن يت�ألف عادة من افراد
العائ�ل�ات اليهودي ��ة التجارية الرثية .والواق ��ع ان عائلة
مبفرده ��ا كثريا ما كانت تت ��وارث كل هذه املنا�صب قرونا
باكملها.
وكان “النا�سي” هو املمث ��ل الدنيوي للطائفة ،وكثريا ما
كان اغنى جتاره ��ا كما كان اي�ضا �صاحب بني مال الوايل
او م�ست�ش ��اره امل ��ايل .ويدي ��ر �ش� ��ؤون الطائف ��ة املالية –
وا�سا�س ��ا جباية ال�ضرائ ��ب – جمل�س امللة ال ��ذي تنتخبه
الطائف ��ة ،ويت�ألف من ع�شرة اعيان ي�شرفون على الربامج

التعليمية واالجتماعية للطائفة.
وخ�ل�ال القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر وبداية القرن
التا�سع ع�شر كان “نا�سى” بغداد  -ولي�س احلاخام با�شى
– ه ��و ال ��ذي ي�سيطر على ال�سلط ��ة ال�سيا�سية الفعالة يف
الطائف ��ة .وقد توارثت عائلة �سا�س ��ون هذا املن�صب جيال
بعد جيل.
وكان ��ت تربطه ��ا باال�ستان ��ة روابط وثيف ��ة .وحني و�صل
داود با�شا – �آخر الوالة املماليك – اىل ال�سلطة يف بغداد
ع ��ام  1817كان عليه ان يعتمد على �آل �سا�سون للح�صول
على فرمان من اخلليفة .غري ان هذا العمل بالتحديد اثار
العداء لآل �سا�سون داخل حا�شية الوايل ،االمر الذي ادى
يف النهاي ��ة اىل هجرة ف ��رع من العائل ��ة اىل الهند ثم اىل
اجنلرتا فيما بعد .ويف العقود التي اعقبت “التنظيمات”
ظ ��ل اغن ��ى جتار املدين ��ة ي�شغ ��ل من�ص ��ب “النا�سى” لكن
ال�سلطة ال�سيا�سية عادت اىل احلاخام با�شاى.
ادى ادخ ��ال “التنظيم ��ات” يف الق ��رن التا�س ��ع ع�شر اىل
حت ��ول يف الو�ضعي ��ة الر�سمي ��ة اله ��ل الذم ��ة .فق ��د منح
املر�س ��وم الهمايوين ع ��ام  – 1856وبدرجة اقل املر�سوم
ال�شري ��ف لع ��ام  – 1839حقوق املواطن ��ة املت�ساوية لكل
�شع ��وب االمرباطوري ��ة مبا يف ذلك �ضم ��ان ت�أمني احلياة
وامللكي ��ة ،وااللتح ��اق بالوظائ ��ف املدني ��ة والع�سكري ��ة،
وامل�س ��اواة يف ال�ضرائ ��ب ،وحري ��ة العب ��ادة ،واملحاك ��م
اخلا�ص ��ة واملختلطة ،وامل�ساواة يف حق ال�شهادة ومل يعد
النظ ��ام الطائف ��ي قائما اال م ��ن حيث ا�ستم ��رار ال�سلطات
الديني ��ة يف ال�سيط ��رة عل ��ى ام ��ور مدني ��ة مث ��ل ال ��زواج
واملرياث.
ومن ��ح د�ست ��ور  1876ح ��ق التمثي ��ل ال�صح ��اب امللكي ��ة
يف املجال� ��س والهيئ ��ات الت�شريعي ��ة املحلي ��ة واالقليمية
واالمرباطوري ��ة ،وكان لهذه امل�ؤ�س�س ��ات اجلديدة اهمية
رمزي ��ة كب�ي�رة رغ ��م ان ال�سلط ��ات كانت هي الت ��ي تنتقي
ه� ��ؤالء النواب :ورغ ��م ان وظائفهم كانت حمدودة .وكان
م ��ن بني الن ��واب اليه ��ود مناحيم دنيال احد ن ��واب بغداد
الثالث ��ة يف اول برمل ��ان ع ��ام  ،1877و�سا�س ��ون حزقيال
ال ��ذي �شغل ه ��ذا املقعد يف برمل ��ان ع ��ام  ،1909ويو�سف
كرك� ��س ع�ض ��و املجل� ��س االداري يف بغ ��داد ع ��ام .1872
ويو�سف �شنطوب ع�ضو املجل�س عام  .1888وكان ه�ؤالء
جميع ��ا من اثرياء التجار فيما عدا �سا�سون حرقيال الذي
كان موظف ��ا ب ��وزارة التج ��ارة ،ثم ا�صبح بع ��د اول وزير
مالية للعراق ،واحتفظ بهذا املن�صب طيلة �سنوات.
ويف العق ��د االخري م ��ن القرن التا�س ��ع ع�شر ب ��د�أ التعليم
اليه ��ودي يتمت ��ع مب�ساع ��دات اجنبي ��ة ال م ��ن الطوائ ��ف
اليهودي ��ة العراقية الرثية يف الهن ��د فح�سب ،ولكن اي�ضا
عن طري ��ق ،االليان� ��س اال�سرائيلي العامل ��ي ،يف باري�س،
واجلمعي ��ة االنكل ��و – يهودي ��ة يف لن ��دن ،لبن ��اء مدار�س
ابتدائي ��ة وثانوية ،وقد �سبقت ه ��ذه املدار�س كل من نظم
التعلي ��م الع�سك ��ري وامل ��دين التي ب ��د�أت يف ع ��ام 1870
وتخ ��رج منه ��ا نحو �ست�ي�ن باملائة من كل ط�ل�اب املدار�س
الثانوية يف العراق قبل بداية القرن احلايل.
وطيل ��ة ه ��ذه الف�ت�رة مل ت�سجل �سوى ب�ضع ��ة حوادث من
التوت ��ر ب�ي�ن الطائف ��ة اليهودي ��ة وغريها م ��ن اجلماعات
وكانت هذه االح ��داث القليلة �ضئيلة ال�ش�أن .وعلى �سبيل
املث ��ال ثار ن ��زاع يف عام  1860حني اوقف ��ت ال�سلطات –
دون �سب ��ب حمدد – احلج اىل �صريح حزقيال على مقربة
م ��ن بغ ��داد ،ومت ��ت ت�سوية امل�س�أل ��ة بعد تدخ ��ل اجلمعية
االجنل ��و – يهودي ��ة لدى ال�سلطان .ويف ع ��ام  1889بيع
�ضري ��ح خارج بغ ��داد ي�سمى النب ��ي يو�ش ��ع – وهو احد
ا�ضرح ��ة حاخامات بغداد – الح ��د امل�سلمني خالل النزاع
ب�ي�ن �سا�سون �سموح ��ة احلاخ ��ام ال�ساب ��ق وجمل�س امللة
وخ�ل�ال نف�س العام ت ��ويف احد احلاخامات وث ��ار النزاع
حول ملكي ��ة املكان .والقى القب�ض عل ��ى احلاخام با�شاى
وب�ضع ��ة ا�شخا� ��ص �آخرين .ومتت االت�ص ��االت من جديد
باجلمعي ��ة االجنلو – يهودية وهيئة الن ��واب اليهود يف
لن ��دن ،الذي ��ن ات�صلوا بدوره ��م بال�سف�ي�ر الربيطاين يف
اال�ستانة .وادى ه ��ذا اىل عودة املكان للطائفة بالرغم من
البي ��ع ال�سابق ،واطل ��ق �سراح احلاخام با�ش ��اى واتباعه
وعزل ال�سلطان وايل بغداد.
م .جامعة املو�صل 1976

ألفاظ عراقية طريفة ونادرة
ح����س����ي����ن ال����ك����رخ����ي
َح َبنْترَ ي:
م ��ن الفرن�سي ��ة ( )AVANTUREوتعن ��ي املحت ��ال ،قال
ال�شاعر الكرخي:
ﻳﭽﺪ ابو كال�ش ويعتني وياكل ابو اﻟﭽﺰمه هَ نِي
والنا�س مـن �آل وبنـي يـﭽــدّون للحبنرتي
(ح َب ْنتي) وغريهما:
ومن ا�شتقاقاتها (حمبرت) و َ
حمبرت و�صاير يل بغل مب�صلحته زارعله نخل
**************
من م�صر جانه احلبنتي (حممد) و (طريه) �إج ّتي
ويق ��ول الباح ��ث اال�ست ��اذ كاظم �سع ��د الدي ��ن يف العددين
الأول والثاين من جملة (الرتاث ال�شعبي)-:1979
(وارى ان الكلم ��ة حمورة من اللفظ ��ة الف�صيحة (الهبرت،
�أي الق�ص�ي�ر ،وادخل ��ت عليه ��ا الن ��ون ،وان العامي يحور
اللفظة اىل (عونطجي) ،واللفظ ��ة هذه اي�ض ًا عربية وهي
إنط) ،وا�ضيفت لها الالحقة الرتكية
من كلمتني (هات) و (� ِ
(ﭽـ ��ي) ،وبع�ضه ��م ينطقه ��ا (هاونطة ،ويعن ��ي بذلك دون
نظام).
حـَنـْقـَباز:
م�شع ��وذ ،حمت ��ال ،خفيف الي ��د كال�ساحر ،وا�ص ��ل اللفظة
–عربي ��ة اعجمي ��ة( -حّ قب ��از) مبعن ��ى الالع ��ب بالعل ��ب
(حق:علبة) ،وتعني اي�ض ��ا الريا�ضي الذي ي�ؤدي حركات
(ﭘـهلواني ��ة) عل ��ى احلب ��ل او العُقل ��ة او االر� ��ض .جاء يف
ال�شعر ال�شعبي-:

من امللعنة� ،أُ ْت ُرك و َلك
ياحنقباز ا�شمحيلك
َد ْرگـزليّ :
من ا�صل اعجمي ،وتعني الكواز ،ويف بغداد �أ�سرة قدمية
حتمل ه ��ذا اللقب ،ذكرها ال�شاعر العراقي املعروف ال�سيد
ج ��واد زين ��ي ال�سياهـﺒﻮ�ش ��ي ،يف ق�صيدت ��ه الت ��ي تقع يف
( )94بيت� � ًا والتي تناول بها اال�سر البغدادية املعروفة قبل
مئة و�ستني عام ًا.
و(الدرگـﺰليّ ) كالعطبول حيق به مك ٌر ،و�ش� �دّوه يف
حبل من ال ِق َن ِب
ٍ
داعيك:
ومثله ��ا داعيك ��م ،مبعن ��ى الداع ��ي لك ��م باخل�ي�ر ،وكان ��ت
ت�ستعمل كثري ًا اىل وقت غري بعيد يف املخاطبات ال�شفوية
والتحريري ��ة .حت�ض ��رين نكت ��ة بطله ��ا الفن ��ان �شعوب ��ي
ابراهي ��م –عازف اجل ��وزة امل�شهور -فقد �ش ��كا �صديق له
يدع ��ى عبد الرحم ��ن الريّ�س ،من ان ��ه كان يكتب يف بع�ض
ال�صحف العربي ��ة ويتلقى مكاف�أة نقدية قليلة ،يف حني ان
زمي ًال ل ��ه يتقا�ضى اكرث منه مبجرد ان ��ه ي�ضع احلرف (د)
قب ��ل ا�سمه ،ا�شارة اىل درجته العلمية كدكتوراه ،فن�صحه
�شعوب ��ي ان ي�ضع هو الآخر هذا احل ��رف قبل ا�سمه لينال
نف� ��س م ��ا يناله زميل ��ه من مكاف� ��أة .فقال ل ��ه (الري�س) :انا
ل�س ��ت دكت ��ور ًا ،فبماذا اجي ��ب من يعرت�ض عل � ّ�ي؟ ف�ضحك
�شعوب ��ي وقال له :قل مل ��ن ي�س�ألك انها تعن ��ي (داعيكم عبد
الرحمن الري�س) وانت �صادق.
دنغوز:
اللئيم ،اخلبي ��ث ،الذي ال ي�ؤمن جانبه وال يفعل غري ال�شر
والأذى .وي ��رى الزمي ��ل عب ��د احلميد الر�ش ��ودي انها من
عالنا�س لتعبرّ كلك
لوتي وتلعب عاحلبل

ا�سم (دقناووز) امل�شهور
مبحاربته لالمي ��ان ابان
ظه ��ور امل�سيحي ��ة ،ومن
طغيان ��ه ه ��رب (اه ��ل
الكه ��ف) ال ��وارد ذكرهم
يف الكتاب العزيز .ومن
اقوال الع ��وام يف �ضرب
املثل بال ِق ��دم( :من زمان
دقناووز).
�ﺻﺎﺑﻮﻧﭽﻴﻪ:
�أ�س ��م حمل ��ة م ��ن حمالت
ر�صاف ��ة بغ ��داد ،حمرف
م ��ن (ال�صم ��اﻧﭽﻴﻪ) ،و
ال�صمان باللغ ��ة الرتكية
(الت�ب�ن) و يب ��دو �أنه كان
يب ��اع يف ه ��ذه املحلة كطعام لدواب اجلي� ��ش العثماين ،و
�أ�ستعمل ��ت الكلم ��ة لقب ��ا ،و �أ�شه ��ر من عرفت ب ��ه يف �أوائل
الق ��رن احل ��ايل (فطوم ��ة بن ��ت �ﺃﻟ�ﺼﻤﻨﭽﻲ) .و ق ��د ورد
ذكره ��ا يف ق�صيدة �ساخرة لأمري �شع ��راء العامية يحفظها
املخ�ضرمون من البغداديني:
(فطوم ��ه
هنيئا لك يـ (ﺑﻴگ) �أ�شهد فحل رجال ب� �ـ
�ﺃﻟ�ﺼﻤﻨﭽﻲ) تزوّ جت يف احلال
َ�ص َم ْنـﭽﻲ:
كلم ��ة تركي ��ة (�صم ��ان � )SAMANأي الت�ب�ن و (ﭼﻲ)
للن�سب ،فيكون املعنى بائع التنب ،ا�شتهرت بهذا اللقب يف
بغ ��داد الع�شرينات غانية غاي ��ة يف اجلمال تدعى (فطومة
ل�ص َم ْن� �ـﭽﻲ) تعاقب على الزواج منه ��ا (داود َّ
�ﺃﻟﻠﻤبـَﭽﻲ) و
�ﺃ َ

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

(ابراهيم ﺑگ الطنب ��وري) و الظريف البغدادي املعروف
ح�سني فخ ��ري ،و للكرخ ��ي عنها ق�صائ ��د رائعة تدخل يف
ع ��داد ال�شعر املك�ش ��وف يحفظها عن ظهر قل ��ب الكثري من
املخ�ضرم�ي�ن ،و ك ��ان املطرب املرحوم يو�س ��ف عمر غنـّاها
مع اجلالغي يف �سه ��رة خا�صة ،و من هذه الق�صائد مرثية
�ساخرة ،نظمها عند وفاة زوجها الأول� ،أولها:
مات ( َّ
�ﺃﻟﻠﻤبَـﭽﻲ داود ) و �أر�سومه
تعالوا دا �أنعزي اليوم (فطومه)
و الثاني ��ة عن ��د زواجه ��ا م ��ن الثاين قب ��ل �أكم ��ال عدتها و
مطلعها:
هنيئا لك ﻳَﺒﻴگ �أ�شهد فحل رجـّال
ل�ص َم ْنـﭽﻲ) تزوجت يف احلال
بـ (فطومه �ﺃ َ

رئيس التحري��ر التنفيذي :علـي حس��ـين
سكرتير التحرير :رفعة عبد الرزاق
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