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ففهم���ت ب���اأن هناك ام���رًا مهما �سيح���دث ي���وم 14 متوز.. 
ويف �سبيح���ة يوم الرابع ع�سر من متوز علمت عن طريق 
الرادي���و ب���اأن الثورة ق���د اندلع���ت، فخرج���ت اىل ال�سارع 
وخطب���ت باجلماهري يف املو�سل. وبع���د الظهر ات�سل بي 
ام���ر املوقع املرحوم )ناظم الطبقجلي( واخربين باأن قادة 
الث���ورة يف بغداد يطلبون ح�سوري اىل بغداد، وو�سعت 
�سي���ارة ع�سكري���ة حتت ت�س���ريف ومت االت�س���ال باال�ستاذ 
املرح���وم )عبد اجلب���ار اجلومرد( اي�س���ا، فرتكنا املو�سل 
بع���د الظهر، ولك���ن اال�ست���اذ اجلومرد تخل���ف يف كركوك 
الإ�سابت���ه مبر�ض طارىء فيما اعتق���د، فتخلف يف كركوك 
ووا�سل���ت اأن���ا ال�سفر اىل بغ���داد التي و�سلته���ا فجر يوم 

اخلام�ض ع�سر من متوز.
وذهبت اىل دار املرحوم )كام���ل الچادرچي( للتداول معه 
ومعرفة التفا�سيل، وما جرى بيني يوم اجلمعة امل�سادف 
7/11 اىل ي���وم 7/14 وكان يف ال���دار جماعة من احلزب 
الوطني الدميقراطي وغريه���م، وكذلك كان ال�سيد )حممد 
مهدي كبة( وال�سيد )ابراهيم كبة( وغريهم كثريون، ولقد 
تداولنا يف اأم���ر الثورة واالأو�ساع ال�سائ���دة فاأتفقنا على 
�سرورة امل�ساركة الفعالة والتاأييد والدعم بكل قوة لنجاح 
الثورة و�سمان بقائها، وق���د اثري مو�سوع تدخل القوات 
اخلارجية، �سواًء كانت من االردن او غريها وكذلك بع�ض 
اال�ساعات حول عدم والء بع�ض قطاعات اجلي�ض للثورة، 
وقد الحظ���ت يف هذا اليوم باأن اال�ست���اذ ابراهيم كبة كان 
مرتب���كا وقلق���ا له���ذه اال�ساع���ات ال�سيم���ا ان م�سري نوري 

ال�سعيد اليزال جمهوال ومل يلق القب�ض عليه بعد.
م�س���ر  وب���ن  بينك���م  ات�س���ال  هن���اك  كان  ه���ل  ن�س���ري: 
واجلمهوري���ة ال�سوري���ة؟ )اجلمهوري���ة العربي���ة املتحدة 

فيما بعد(؟!.
 حمم���د حديد -كان هن���اك ات�سال بيننا وب���ن ال�سورين، 
فمث���ا كان ي���زور بغ���داد �سخ�ض ينتحل �سف���ة تاجر، وقد 
عرفن���ي علي���ه املرح���وم عزي���ز اأب���و التمن”اإب���ن املرحوم 
جعف���ر اب���و التمن”وه���ذا ال�سخ����ض ه���و ال�سي���د طلع���ت 
النابل�سي”ع�سكري”وقد عن بعد الثورة ُم�ساعدًا للملحق 
الع�سكري يف �سفارة اجلمهورية العربية املتحدة”م�ساعدا 
لعبد املجيد فريد”وقد التقيت به عدة مرات، وكان احلديث 
يدور حول التن�سيق والتعاون بن جبهة االحتاد الوطني 
واحلركة الوطني���ة واجلمهورية ال�سوري���ة واجلمهورية 
العربية املتحدة”فيما بعد”وحول تاأييد الثورة اذا حدثت 

ب�سكل �سريع وفعال.
وكذلك ات�سلت بامللحق الع�سكري امل�سري يف اجلمهورية 
العربي���ة ال�سوري���ة يف دم�س���ق وه���و ال�سيد عب���د الرحمن 

زغلول حول املو�سوع نف�سه.
ويف �سي���ف ع���ام 1957 ذهب���ت اىل ب���ريوت ومنه���ا اىل 
دم�سق لات�سال بال�سي���د عبد احلميد ال�سراج وكان مديرا 
للمخاب���رات ال�سورية يف ذلك الوق���ت بناًء على تكليف من 
ال�سي���د عبد الك���رمي قا�سم رئي�ض تنظي���م ال�سباط االحرار 
بوا�سط���ة ال�سيد )ر�سيد مطلك( ح���ول احتمال تدخل حلف 
بغ���داد يف �سوريا ع�سكريا، ولك���ن ال�سيد ال�سراج كان غري 
موج���ود يف دم�سق، فقد ات�سلت بال�سيد مي�سيل عفلق ومت 
االجتم���اع بيني وبين���ه يف اأوتي���ل )�سمريامي�ض( لوجود 
ات�س���ال �ساب���ق به فاأخربت���ه بذل���ك وتعهد ال�سي���د مي�سيل 

مب�سوؤولية اإخباره.

وبع���د ذلك ذهب���ت اىل القاهرة وات�سل���ت بال�سيد املرحوم 
)حممد فوؤاد ج���ال( الذي كان رابطة االت�سال بيننا وبن 
ال�سلط���ات امل�سرية، فنظ���م اجتماعا بين���ي وبن املرحوم 
ال�سيد جم���ال عبد النا�سر وقد اخربت���ه فيه باأن اجتماعي 
هذا بناًء على طلب من ال�سباط االحرار حول معرفة تاأييد 
م�سر ودعمها للث���ورة عند قيامها، وقد �سرحت لل�سيد عبد 
النا�س���ر االهداف التي �سوف تتبناه���ا الثورة عند قيامها 

ونوع احلكم الذي �ستقوم عليه.
فاأك���د يل ال�سيد )جمال عبد النا�سر( باأنهم �سوف يدعمون 
الث���ورة بكل قواه���م، وكذلك ان الكتل���ة اال�سرتاكية �سوف 
توؤيده���ا ح���اال بكل اأن���واع الدعم م�سيف���ا باأن���ه يعتقد باأن 
االحت���اد ال�سوفيت���ي �سوف يدعم الث���ورة باأعتبارها ثورة 
حترري���ة ويتدخل حلمايتها عندئذ من الدول اال�ستعمارية 
باأنه �سوف ي�سعى  انطباعا  –حلف بغداد- واأنه اعطاين 

بهذا املجال.
ويف نهاي���ة الع���ام 1957 وعن���د انعقاد موؤمت���ر الت�سامن 
اال�سي���وي االفريق���ي يف القاهرة ات�سل���ت بال�سيد )حممد 
ف���وؤاد ج���ال( وجمعن���ي بال�سي���د كم���ال رفع���ة ال���ذي كان 
حينذاك رئي�سا للمخاب���رات امل�سرية واأخربته عن الثورة 
واملرحلة التي و�سلت اليها فاأبدى ال�سيد كمال رغبة ملحة 
يف اال�ستعج���ال بالتنفيذ و�سرورة القيام بالثورة باأ�سرع 

ماميكن النقاذ �سوريا من موؤامرات حلف بغداد.
ن�سري : لق���د كان �سائدا باأن النظام امللكي الميكن ا�سقاطه 
اال باأ�ستعم���ال العن���ف، فم���ا ه���و موقف احل���زب الوطني 

الدميقراطي؟
 حمم���د حدي���د -لق���د وافق احل���زب من حي���ث املب���داأ، بعد 
درا�س���ة الو�س���ع وم�ساوىء النظام و�س���رر بقائه فرتة قد 
تك���ون طويل���ة، على تغيري النظ���ام بوا�سطة الث���ورة، الأن 
اال�سالي���ب الدميقراطي���ة والد�ستوري���ة ق���د انعدمت متاما 
يف الع���راق ومل يب���َق اأي جم���ال لتغي���ري النظ���ام املرتبط 

باال�ستعمار اال بهذه الطريقة.
ن�س���ري: ه���ل ت�ستطي���ع اأن تعت���رب عب���د الك���رمي قا�سم من 

موؤيدي احلزب الوطني الدميقراطي وباأي �سكل؟
حمم���د حديد -اأعتق���د اأن ال�سيد عبد الك���رمي قا�سم كان من 
موؤي���دي احل���زب الوطن���ي الدميقراطي قب���ل الثورة مبدة 
طويلة جدا، وعندما قرر االت�سال باملدنين كان مع احلزب 
الوطني الدميقراطي واراد التعاون معنا ب�سكل قوي جدا 
كان يطل���ب امل�س���ورة من���ا قبل الث���ورة وهو يوؤي���د منهاج 
احل���زب الوطن���ي الدميقراط���ي و�سيا�س���ة )االأه���ايل( منذ 
القدم، وم�سب���ع باآرائها ومعجب مبواقفه���ا، وكان ي�سرح 
باأن���ه ل���ن يق���وم بالث���ورة اال مب�ساندة وم�سارك���ة احلزب. 
وبعد الثورة وقف عبد الكرمي قا�سم عدة مواقف ملنا�سرة 
احلزب ووقف موقف���ا حا�سمًا جتاه عبد ال�سام عارف يف 
معار�سته مبنح امتياز –جريدة )االأهايل( -واأعطى اأمرًا 
قطعي���ا اىل عبد ال�سام ع���ارف ب�سرورة منح االمتياز اىل 
)االأه���ايل( وكانت له الكث���ري من املواقف حلماي���ة اأع�ساء 
احل���زب الوطن���ي الدميقراطي من الهج���وم واالعتداء من 

بع�ض العنا�سر املتطرفة.

)من لق��اء حديد مع اال�صت��اذ ن�صير الجادرجي 
في 10 حزيران1977(

م���ن ذكريات ث���ورة 14 تم���وز 1958

���م بغداد الي���وم اإىل ق�سمن ظاهري���ن باملعنى الذي  ال ُتق�سَّ
ذكرُت.فه���ي ال تزال مدين���ة �سرقية واح���دة، يتخلل بع�ض 
اأحيائه���ا، �سيء من اخت���اط ال�س���رق بالغرب.اإمنا قدميها 
كث���ري االأ�س���كال واالأل���وان، في�س���ح اأن نرمز اإلي���ه باإله من 
اآلهة الهندو�ض، روحه تبدو، وال تتوحد، يف رءو�سه ويف 

اأيديه املتعددة.
اإذن روح بغ���داد اأعجوب���ة م���ن االأعاجي���ب. فه���ي احلوقلة 
واال�ست�سام، وهي ال�سْغب وهي يف هذا الزمان النفط! ،» 
الت�سلجي « والتمرد، وهي الورع والتقوى، وهي التخنث 
وقد ي�سري النفط يف امل�ستقبل روحها الكيماوية العظمى، 
اق اخلنَّاق. هات  روَحها املركبة يف بوتقة هذا الزمان الربَّ
�ست���اَت ه���ذه ال���روح نعر�سها للبح���ث، فنتحق���ق طبيعتها 
ومنهجها، اإال اأنني ال اأجزم يف ما نوؤمل من اإدراك واكتناٍه 

، فقد ال اأوفق لغري الَعْر�ض، فاأترك للقارئ االكتناه.
لق���د �سب���ق اأن اأملح���ت اإىل بع����ض �سف���ات املدين���ة، يف م���ا 
و�سف���ت من اأحيائها، ومن �سارعه���ا االأكرب اجلديد، �سارع 
الر�سي���د، و�ساأزي���د الق���ارئ علًما مبا هو عري���ق يف القدم، 

عميق يف اجِلدة.
اإىل جان���ب �س���ارع الر�سي���د، بين���ه وب���ن دجل���ة، �س���ارع 
ه���ادئ وادع، جدير بالط���واف واال�ستك�س���اف، هو �سارع 
امل�ستن�سر ال���ذي ين�ساأ عند راأ�ض اجل�سر، فيمتد �سمااًل يف 
خط �سبه قومي، وينتهي عن���د �سارع املاأمون، ذلك ال�سارع 
الق�سري العري�ض الذي ير�سى بق�سمته من املدينة، في�سل 
�س���ارع الر�سي���د باجل�س���ر الث���اين، ويفت���ح قلب���ه لل�س���وق 
امل�سقوف �سم���ااًل منه الذي ُيدعى �س���وق ال�سراي، واإذا ما 
وقف���ت يف ه���ذا ال�سارع الق�سري العري����ض ترى نف�سك يف 
ظ���ل ال�سلط���ات املادي���ة؛ اأي احلكوم���ة والتج���ارة، اأمامك 

ال�سراي،ووراءك
اجلمرك وبيوت التجارة وال�سركات والبنوك. وهناك اإىل 
ميين���ك مهد للفن �سغري هو املتحف العراقي، ويف ال�سوق 
امل�سق���وف — �سوق ال�س���راي — مرجة ل���اأدب خ�سراء 

�سفراء هي الدكاكن التي تباع فيها الكتب واملجات.
هو ذا مركز اأع�ساب املدينة، واإنك لتجد هنا، فوق ما ذكرت 
— بن اجل�سرين — اأ�ستاًتا من روح بغداد االجتماعية 
والديني���ة، فاإن �س���ارع امل�ستن�سر يب���داأ باملقاهي، وينتهي 
بامل�ساج���د، وب���ن ه���ذه وتل���ك وحولها طواح���ن التجارة 
والدع���ارة. اأج���ل، اإن ب���ن اجل�سري���ن حم���ط رح���ال قافلة 
ال���روح البغدادي���ة، اإن ب���ن اجل�سرين بي���ت ق�سيد املدينة 

…
قل���ت ذلك مرة، واأنا واقف عل���ى اجل�سر، بينما كانت اأ�سعة 
القمر ترق�ض على االأمواج، �سمعت �سوًتا يوبخني قائًا: 

وهل تظننا نرق�ض طرًبا؟ اأفا يرق�ض الطري مذبوًحا من
َولي�ض  االأمل؟ فحت���ام التهكم من���ك؟ واإالَم اأنت ما�ٍض في���ه؟ اأَ
اح، ونواٌح  هذا الغناء �سياًحا ب�سي���اح؟ بل هو �سياٌح جرَّ

اح! تعاَل ارق�ض معنا على هذه االأمواج … ف�سَّ
بغ���ري العبادة. كيف ال وهي رب���ة الفن الفذ — الفريد — 

القائم بالرجرجة والتجريد!
م�سكين���ات تلك احلمام���ات اللواتي يته���ززن ويرتجرجن 
حت���ت النبقات! م�سكينات تل���ك الواهمات اأن الفن كل الفن 

يف هذه الرجرجات والتلزلزات! وهذا لعمري ما يح�سبه
جَرج، بل هو  ا جديًدا، وما هو غري الفن الرَّ البغدادي���ون فٍنّ

مثل ذلك القبيح من الغناء القدمي — واأقبح منه.
عل���ى اأن يف �س���ارع امل�ستن�س���ر، بالقرب م���ن اجل�سر، غري 
هذا الع���ري الف�س���اح، وذلك ال�س���وت ال�سي���اح. اإن هناك 
ب�سع���ة ن���زل اإنكليزي���ة اال�س���م، واإنكليزي���ة النزع���ة تخيم 
عليه���ا ال�سكين���ة والطماأنين���ة، تنع���م يف اللي���ل الأ�سحاب 
د فيها ال�سيَّاحة من  ال���ذوق الرفيع، وال�سرت املنيع، فُتج���رَّ
�سياحه���ا، والرجراجة من ترجرجها، فتجري االأمور على 

َهْداإ تطمئن له القيادة العامة واخلا�سة يف عامل اللذات.
�سقًي���ا لزم���ن كان���ت ال���دور يف هذا ال�س���ارع م���ن اأجمل ما 

ببغداد واأ�سرفها مبنى ومعنى!

اإمنا بعد احلرب العظمى حتول بع�سها اإىل نزل، وبع�سها 
اإىل خم���ازن ومكاتب للتجارة واملال، بي���د اأنه ال يزال بن 
االثن���ن اأثر لذلك املا�سي ال�سري���ف، يتمثل هنا وهناك يف 
حو����ض — بيت — عامر بالف�سل والكرم. تنبئك البوابة 
املفتوح���ة، اإذا م���ا وقفت فيها ت�سرف عل���ى ال�سحن الاأالء 
باالآجر االأبي�ض واالأحمر، وبالقي�ساين ال�ساكن احلوا�سي، 
ال�س���ايف اجلو، تنبئ���ك مبا كان من لطي���ف العي�ض الهادئ 

االأمن على �سفة دجلة يف الزمن الغابر.
اأم���ا بع���د احلرب فق���د اأ�سم���ى االإنكليز هذا ال�س���ارع �سارع 
ت ا�سمه،  النهر، وفر�سته اأمانة العا�سمة باالأ�سفلت، ثم غريَّ
ت كثرًيا مم���ا اآلت اإليه  ف�سار �س���ارع امل�ستن�سر، وم���ا غريَّ
احلال يف ظال هذه املدين���ة الغربية ال�سرقية، التي تقوم 
فيه���ا املناق�سات جنًبا اإىل جنب. وهاك قرب النزل الكبري، 
ذي اال�س���م ال�سهري، دكاكن �سغرية حق���رية لقوم و�سفوا 
بالوداع���ة، وُعرفوا بح�سن ال�سناعة، وامتازوا باملحافظة 
عل���ى ما�سيهم القدمي، واأ�سلهم الك���رمي. فهم يف دكاكينهم 

الزري���ة، ويف كل منه���ا الن���ار واملنف���خ وال�سن���دان، مث���ال 
القناع���ة والنزاهة والن�ساط، تراه���م على الدوام يداأبون، 
بَّة  وم���ن ال�سناع���ة الواحدة ال يخرج���ون. اإن ه���وؤالء ال�سُّ
—ال�سابئة — و�سناعتهم الواحدة الف�سية، وبراعتهم 
فيه���ا، والوداع���ة يف �سلوكه���م واال�ستقام���ة يف جتارتهم، 
اإنهم يف كل ذلك الأ�سرف مظهر من مظاهر احلياة يف �سارع 

امل�ستن�سر، ومِلن اأجمل ما راأيت من اأقوام بغداد.
وبن دكاكن ال�سبة بيوت التجارة وال�سركات االإنكليزية 
واالأوروبية، وفيها النظام واالجتهاد، واملطامع امل�ستغلة 
ل�سع���ف العب���اد. اإن فيه���ا امل���ال وال�سيط���رة، ولي����ض فيها 
�س���يء من الوداع���ة والقناعة، ولي�ض فيه���ا من اللطف غري 
املكت�س���ب، ابِن التعمد واالجته���اد، وهو من لوازم النجاح 
االقت�سادي���ة  امل�ساري���ع  ويف  التجاري���ة  املعام���ات  يف 

واملالية.
يف املا�س���ي. فاإن���ك لرتى فيه���ا البغدادي���ن، على اختاف 
اأديانهم وعنا�سرهم، وكلهم واحد يف القناعة واالحرتا�ض، 

وق���ل يف التقاع���د والنعا����ض، ال يبال���ون، ج���اء اأم مل يجئ 
الزبون. اإن �سارع امل�ستن�سر، خاف �سارع الر�سيد، �ساكن 
الط���رف، بالرغم عما اأ�سلف���ت من و�سف اإح���دى نواحيه، 
قليل ال�سو�ساء، فقلما جتد فيه غري العربة يجرها اخليل، 
وبع�ض ال�سيارات، واإن فيه، مبا اأنه على النهر، احلمامات 

للرجال والن�ساء.
وقفت اأمام باب مفتوح مهجور، فغرين حب اال�ستك�ساف، 
فنزل���ت ال���درج، ف�سمعت قهقه���ات اأنثويًة فع���دت اأدراجي، 
فاإذا بوَلْيد يعدو اإيلَّ ويقول: ممنوع، ممنوع! فقلت: ومن 

اأنت؟ فقال: اأنا احلار�ض، واحلرمي حتت يف احلمام.
اأم���ا حمام���ات الرج���ال فهي كذل���ك حتت م�ست���وى ال�سارع 
— وق���د تك���ون �سراديبها حتت م�ستوى قعر دجلة، بيد 
اأن الق�س���م االأعلى منها باٍد للعيان، فالباب مفتوح، وال�سرت 
مك�س���وف، والقيم واخلدامون يف جيئ���ة وروحة حاملن 

املنا�سف والقباقيب.
اأطللُت على واحد من هذه احلمامات فاإذا بغرفة اال�ستقبال 
حتت قبة م�ستوى �سطحها يعدل م�ستوى ال�سارع — قبة 
حت���ت االأر�ض! — وكل م���ا حتتها زاه���ي االألوان،منع�ض 
ُتَك يا �س���وق الزينات.  ل���اأرواح واالأب���دان … طاب���ت ِحمَّ
طاب���ت ِحمت���ِك يا فتنة القل���وب …اإنه لي�سع���ب على املرء 
امل�سغ���وف بباه���ر ذلك الزم���ان الغابر، اأن يج���ول يف هذه 
املدين���ة، دون اأن ي�ست�سلم اإىل طي���ف من اأطياف االأ�ساطري 
اأو التاري���خ، وينع���م ب�سيء م���ن اخليال ال���ذي تتجلى فيه 
عرائ����ض االإن�ض واأبطال اجلن، فاإن يف هذا ال�سارع الكثري 
املباغت���ات اأزقة التي تف�سي بك اإىل النهر، وقد ا�ستهوتني 
اإحداه���ا، ف�س���رت بن » الدربونات « ق�س���رية، هي اأبوابها 
عري�سة فخمة دكناء، لبع�سها خوخات، وجلميعها مطارق 

دت �سنعتها. من حديد تنوعت اأ�سكالها، وجوِّ
وم���ع اأن اأكرث هذه الدور اأم�ست م�ستودعات للخ�سب الذي 
جتلب���ه بغداد م���ن املو�سل ومن الهند فم���ا زال االإن�ض فيها 
ا عن���د ال�سفة بن  يكن�س���ون، واجلن يزمزم���ون، خ�سو�سً
الداري���ن امل�سرفت���ن عل���ى النهر، وقف���ت هن���اك اأتاأمل تلك 
الروا�سن القائمة بع�سه���ا فوق بع�ض، وما كان وما يكون 
م���ن باطن اأمرها. هي احلياة يف حقائقها الرائعة املروعة، 
ويف اأحامه���ا الباه���رة املبهج���ة. هي احلي���اة يف االأم�ض، 
وهي احلياة اليوم وغ���ًدا، اأحوال حتول، واآمال ال تزول. 
قل���وب تذوب، واأ�سواق تذهب وَتئ���وب.اإن هذه االأحوا�ض 
اإ�سامية البناء اأو باحلري عربية، فقد راأيت يف جدة ويف 
احلدي���دة مثل ه���ذه الروا�س���ن، ومثل ه���ذا اال�سطراد يف 
هند�سته���ا. اإمنا هي متتاز يف بغداد مبا يجاورها ويهيمن 

حتتها.
واإذا اأخذتكن نزع���ة احلرية اأيتها احل�سان، و�سئنت الفرار 
م���ن �سجنك���ن يف الليل���ة املقم���رة، فال���زورق عن���د ال���درج 
والنوت���ي حا�سر مطي���ع، واإن جرى هذا ال���زورق من هذا 
املكان يف الر�سافة جرًيا قومًيا كان مر�ساه يف الكرخ عند 
درج اآخ���ر، اأ�سفل���ه يف املاء، واأع���اه اأمام بواب���ة ال�سفارة 

الربيطانية …
وهذه �سي���ارة براقة خ�س���راء متاأ احلي ب�س���وت بوقها، 
فتق���ف اأم���ام بوابة و�س���ط اجل���ادة، فتنزل اخلات���ون ذات 
العباءة ال�سوداء والقن���اع، وتختفي قبل اأن يقفل ال�سائق 
الب���اب — تع���ود اإىل �سجنه���ا املحبوب. ويع���ود ال�سائق 
اإىل مكان���ه وراء ال���دوالب، في�س���وق متقهق���ًرا اإىل �س���ارع 
امل�ستن�س���ر. هو ذا القدمي واجلدي���د يف اجلادة الواحدة، 
و�سيم�س���ي ه���ذا اجلدي���د قدمًي���ا و�سي���زول ذل���ك الق���دمي، 
وق���د يتداعى الدرج فتذه���ب حجارته يف النه���ر، وت�سقط 
الروا�س���ن فتحمله���ا االأم���واج، ويظل النهر يج���ري جريه 
االأبدي اإىل البحر، �سورة من اجلديد واأخرى من القدمي، 

تنعمان ثم تفنيان اأمام دجلة اخلالدة.

ع��ن كت��اب ) قل��ب الع��راق ( المي��ن الريحان��ي 
ال�صادر �صنة 1935

جول��ة ف��ي ش��ارع النه��ر ف��ي الثالثينيات

محمد حديد والثورة

يذكر االستاذ محمد حديد :
ي���وم  مس���اء  بالث���ورة  اخب���اري  ت���م 
 1958/7/11 المواف���ق  الجمع���ة 
وكنت موجودًا في الموصل بس���بب 
وفاة والدي واقامة مجلس الفاتحة 
هن���اك. تلقي���ت برقي���ة رمزي���ة م���ن 
)رش���يد مطلك(”بتوقيع  السيد  قبل 

رشيد”يقول فيها:
ب���أن صاح���ب االرض واف���ق عل���ى أن 

يكون سعر المتر ب�14 دينارًا.
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آثاري عراقي رائد .. ومنسي

سالم األلوسي

وم����ن اأجل الوق����وف على �س����رية هذا الع����امل واالإداري 
ودوره يف تاأ�سي�����ض اإدارة االآث����ار واملتح����ف العراق����ي 
الب����دَّ واأن نذك����ر جه����ود العامل����ة االآثاري����ة االإنكليزي����ة 
االآن�س����ة كريترود لوثي����ان بيل وم�ساعيها ل����دى االإدارة 
االإنكليزي����ة واحلكومة العراقية الت����ي تاأ�س�ست حديثًا، 
يف تكوي����ن اإدارة ومتحف لاآث����ار يف العراق، فتحّققت 
مطالبه����ا ب�س����دور االأمر من جمل�ض ال����وزراء العراقي، 
بتعيينها مديرة فخرية الإدارة االآثار واملتحف العراقي 
يف 1922/7/1، مم����ا يرتتب عليه اختي����ار اأ�سخا�ض، 
يعاونونها على اإدارة ه����ذه املوؤ�س�سة العلمية الثقافية، 
وق����د توفقت االآن�سة بيل يف اختي����ار االأ�ستاذ عبدالقادر 
الباچه جي مديرًا للمتح����ف، وكان من موظفي املتحف 
االإمرباط����وري العثم����اين )عثم����اين م����وزه هماي����ون( 
با�سطنب����ول. واالأ�ست����اذ عبد الرزاق لطف����ي خريج ق�سم 
التاريخ باجلامعة االأمريكية يف بريوت اأمينًا للمتحف 
العراق����ي اجلديد، وال�سيد �سليم يو�سف الوي كاتبًا يف 

املتحف.
يتحدر �سليم يو�سف روبن حييم الوي من اأ�سرة عراقية 
يهودية معروف����ة يف االأو�ساط التجارية، ونبغ من بن 
اأفراده����ا هذا ال�ساب الذي ولد ببغداد عام 1903، وبعد 
اإكماله مراحل الدرا�سة يف مدر�سة االحتاد االإ�سرائيلي 
املعروفة ب� )االأليان�ض( ح�سل على وظيفة كاتب طابعة 
يف 1918/1/16، ث����م نقل اإىل وظيفة ماأمور م�ستودع 

يف دائ����رة �سرطة بغداد التي اتخذت من بناية خان دل�ّة 
بر�ساف����ة بغ����داد مق����رًا له����ا، وكان اإدارة ال�سرطة حتت 

االإدارة الربيطانية منذ عام 1918.
مبقابل����ة  بي����ل  امل�����ض  حتظ����ى  اأن  ال�س����دف  وت�س����اء 
املوظ����ف الب�سي����ط ال�ساب �سلي����م الوي كات����ب الطابعة 
واحل�ساب����ات، بعد م����ا عرفت اأنه يتق����ن اللغات العربية 
واالإنكليزية والفرن�سية بجانب لغته العربية، فعر�ست 
علي����ه العمل بدائ����رة االآث����ار املوؤ�س�سة حديث����ًا، كان ذلك 
اأواخ����ر ع����ام 1923، فرحّب بهذا العر�����ض، والعمل يف 
االآثار يتطل����ب معرفة اللغات االأجنبية من اأجل التفاهم 
م����ع علماء االآثار الذين ينّقبون يف اأطال املدن القدمية 
مث����ل ال����وركاء، اأور، كي�����ض، اأور الكلدانين، ومن هنا؛ 
دخل �سليم الوي خريج مدر�سة )األيان�ض( ميدان العمل 

االآثاري ملوؤهاته اللغوية ..
-1923/11/4 م����ن  املتح����ف  يف  كاتب����ا  الوي  ع����ن 
1926/12/31 حت����ت اإدارة واإ�سراف امل�ض بيل، وكان 
يرافقها يف زياراتها ملواقع التنقيبات وح�سور عمليات 
تق�سيم االآثار بن البعثات االأجنبية واملتحف البغدادي 
ال����ذي اأبدل ا�سمه اإىل املتحف العراقي الذي اتخذ رمزًا 
خمت�س����رًا )I.M( بداًل ع����ن )B.M( لكي ال يختلط با�سم 
 B.M( =(،  �املتحف الربيطاين الذي يعرف خمت�سرًا ب

.))The British Museum
 كان �سلي����م يو�سف الوي: كاتب����ًا وم�سرفًا على ت�سجيل 

االآثار واملرا�سات وت�سوير االآثار 
حت����ت اإدارة واإ�س����راف امل�����ض بي����ل اإىل ح����ن وفاته����ا 
يف 1926/7/12 وا�ستم����ر موا�س����ًا االأعم����ال الفني����ة 
واالإداري����ة حتت املديرين الفخرين م����ن االإنكليز مثل: 
ري�س����ارد ك����وك، ليوني����ل �سيم����ث، امليج����ر ادموند�����ض، 
والدكتور �سدين �سميث، والدكت����ور يوليو�ض يوردان 

)االأملاين(، ومن العراقين: االأ�ساتذة �ساطع احل�سري، 
يو�سف غنيمة والدكتور ناج����ي االأ�سيل، وكان بدرجة 
مع����اون اأم����ن متحف لاأ�ست����اذ طه باق����ر؛ اأي على مدى 

اأكرث من ربع قرن من 1926- 1949
. يف 1928/1/1 �سدر اأمر وزارة املعارف بتعين �سليم 
الوي معاون����ًا لاأ�ستاذ عبدالرزاق لطف����ي اأمن املتحف 
العراقي لغاية 1930/3/21، ويف 1945/10/4 عّنَ 
بوظيف����ة مميز لغاي����ة 1948/10/1 وهي اآخر وظيفة، 
اأ�سغله����ا بدائرة االآثار العامة قب����ل مغادرته العراق اإىل 

لندن عام .1949
كيف تعلم امل�سمارية قراءة وكتابة؟

املتح����ف  اأمان����ة  يف  موظف����ًا  عمل����ت   1944 ع����ام  من����ذ 
العراقي حت����ت اإ�سراف اأ�ستاذنا العام����ة طه باقر اأمن 
املتح����ف العراق����ي ومعاونه االأ�ستاذ �سلي����م الوي، وكنا 
زمائ����ي واأن����ا معجب����ن ب����اإدارة �سلي����م الوي، وكفاءته 
الفني����ة والعلمية، وكي����ف كان يقراأ ن�سو�����ض الكتابات 
امل�سمارية املكت�سفة يف عقرقوف وتل حرمل، ويف عام 

1947 �ساألته بكنيته اأبو جميل ::
�����ض: اأ�ستاذنا اأبا جميل، كي����ف تعلمت اخلط امل�سماري 

قراءة وكتابة؟ فاأجاب مبت�سمًا
- كن����ت ع����ام 1924-1925 اأع����اون امل�ض بي����ل، مديرة 
كون����ر  الدكت����ور  يوم����ذاك  فح�س����ر  الفخري����ة،  االآث����ار 
)Coner( الطبيب اجلراح يف �سركة نفط كركوك، وهو 
يحم����ل �سلة م����ن اخلو�ض )كو�سر( ممل����وءة بعدد كبري 
م����ن ُرقم الطن من كروك، وطل����ب اإىل امل�ض بيل معرفة 
حمتويات ه����ذه الُرقم )Tablets(، فاعت����ذرت اإليه لعدم 
وج����ود موظ����ف خمت�����ض يف املتحف العراق����ي اجلديد 
بق����راءة الكتابات امل�سمارية، وقال����ت اإننا بحاجة ما�سة 

اإىل هذا االخت�سا�ض.
اأ�ستقدم����ت وزارة املع����ارف  اأواخ����ر ع����ام 1927  ويف 
 ،)Sidney Smith( العراقي����ة الدكت����ور �س����دين �سمي����ث
وعينته مديرًا لاآثار وبعثة التنقيب يف اأور ومن علماء 
امل�سماريات امل�سهورين، وا�سرتطت عليه تعليم عدد من 
العراقي����ن على قراءة وكتابة اخل����ط امل�سماري فدخلنا 
ثاثة من موظفي املتحف، يف دورة ملدة �سنتن، وكنا:

1- االأ�ست����اذ عب����د الرزاق لطفي )م�سل����م(: اأمن املتحف 
العراقي.

2- االأ�ستاذ عبد الكرمي بني )م�سيحي(: خريج اجلامعة 
االأمريكية )ق�سم التاريخ( يف بريوت.

3- �سليم الوي )يهودي(: الكاتب يف املتحف.
وبعد م����رور �سن����ة، اعتذر االأ�ست����اذ عبد ال����رزاق لطفي 
ع����ن موا�سل����ة احل�س����ور يف ه����ذه ال����دورة التدريبية، 
وبع����ده ان�سح����ب زميلنا عب����د الكرمي بني ال����ذي ف�سل 
االنت�س����اب اإىل دار املعلم����ن العالي����ة مدر�س����ًا، وبقي����ت 
وحدي مواظبًا ومتابعًا الدرو�ض والتمرين على قراءة 
الن�سو�����ض امل�سماري����ة املنقو�س����ة عل����ى بع�����ض القطع 
احلجرية وُرقم الطن من معرو�سات املتحف العراقي، 
وكان����ت م�س����ادري املعتم����دة يف ه����ذه ال����دورة الكت����ب 
واملج����ات الباحث����ة يف عل����م درا�س����ة االآ�سوري����ات  يف 
مكتبة املدر�سة االأمريكية لاأبحاث ال�سرقية، كتبها كبار 
علم����اء امل�سماري����ات باالأملانية والفرن�سي����ة واالإنكليزية 
وغريها، وما كنت اأعرف اللغات: العربية واالإنكليزية 
والفرن�سي����ة كانت م����ن الو�سائل التي �سّهل����ت عليَّ تعّلم 
الكتاب����ات امل�سماري����ة بلغاته����ا )ال�سومري����ة، االأكدي����ة، 
البابلي����ة واالآ�سورية واالآرامي����ة(، ومما يجدر ذكره اأن 
خزان����ة املدر�سة االأمريكية لاأبح����اث ال�سرقية قد ورثها 

املتح����ف العراقي منذ اأيام امل�ض بيل، وهي من خمّلفات 
البعثات االأمريكية التي كانت تنّقب يف عدد من املواقع 
االآثارية يف العراق منذ عام 1989 يف موقع نفر)نيبور 

القدمية( وغريها من خرائب املدن.
اآثاره وموؤلفاته:

كان �سلي����م الوي عل����ى م�ستو ع����اٍل من الكفاي����ة العلمية 
م����ن حيث معرفته علم االآ�سوري����ات والكتابة امل�سمارية 
ق����راءة وكتابة، فقد كان معتم����دًا يف هذا املو�سوع عند 
جمه����رة من علماء امل�سماريات الذين وفدوا اإىل العراق 
منذ مطلع الثاثينيات من القرن الع�سري املا�سي مثل: 
�سموئي����ل نوح كرمير االأمريكي الذي ن�سر معه كتابات 
عقرقوف وبع�ض ُرقم طن تل حرمل، والعامة االأملاين 
ال����ذي ح�سل على اجلن�سية االأمريكي����ة الربخت كوتزة 
)Albrecht Goetze( ال����ذي ا�ستع����ان ب�سلي����م الوي يف 
ا�ستن�ساخ اأكرث م����ن خم�سن ُرقم طن من مكت�سفات تل 
حرمل، والعامة كوت����زة هو الذي ن�سر قانون اأ�سنونة 
يف اللغ����ة االأكدي����ة اإىل االإنكلي����ز، وق����د ع����رث عل����ى هذا 
القانون يف تل حرمل، وتت�سح جهمود �سليم الوي يف 
االآتي من موؤلفات����ه يف العربي����ة واالإنكليزية املن�سورة 

يف جملة )�سومر-Sumer(.اأ - يف العربية:
1- الكتاب����ات ال�سفوي����ة – ملح����ة ع����ن املنطق����ة الت����ي 
فيه����ا الكتاب����ات ال�سفوي����ة. جمل����ة �سوم����ر، املجلد – 2 
)1946( �ض)137-154( ترجمة عن بحث بالفرن�سية 
بقل����م امل�ست�س����رق الفرن�سي االأ�ستاذ ماك�����ض رودن�سون 

.)Safatic( . االخت�سا�ض بالكتابات ال�سفوية
2- املع����ادن واأول امل�ستعمل منها يف هذه الباد. جملة 

�سومر، املجلد – 2 )1946( – �ض)103-89(.
ب - باالإنكليزية:

هذه االأبحاث كتبها اإم����ا منفردًا، واإما بامل�ساركة مع كل 
م����ن طه باق����ر والدكتور �سموئيل ن����وح كرمير، وكانت 
الن�سو�ض امل�سمارية جميعًا بخط �سليم الوي. وهي :
1947- Harmal Geographical List.
SUMER، Vol-3، No-1، pp. 50-83، with 
Forword by: prof. Kramer )S.N.(، pp. 48-
49.
1947- Levy )S.( & Baqir )Taha(:
Repot on Collection of unpublished Texts 
in the Iraq Museum. SUMER، Vol-3، 
No-2، pp. 113-117.
1947- Two Cylinders of Nebuchadnezzer 
II، in the Iraq Museum. SUMER، Vol-3، 
No-1، pp. 4-18.
1948- Small Text. ALipit – Ishtar
Votive text in Akkadian. SUMER، Vol-4، 
No-1، pp. 56-59.
1948- Small Text. SUMER، Vol-4، pp. 
132-133.
1948- supplement to the Repolt on the 
Collection of unpublished Texts in the 
Iraq Museum. SUMER، Vol-4، pp. 55.
1949- Levy )Selim( + Baqir )taha( & Kramer 
)S.N.( Fragments of a diorite
statue of Kurigalzu in the Iraq Museum. 
SUMER، Vol-4، pp. 1-38.

من اوراق الراحل �صالم االألو�صي

يقترن اسم سليم الوي بتاريخ اإلدارة اآلثارية وتأسيس المتحف العراقي منذ عام 1922 حتى مغادرته 
العراق عام 1949، وكان من العناصر التي اتسمت بالعلم والكفاءة وُحسن األخالق، فقد كان إداريًا وعاماًل 

في اآلثار من الطراز األول، وهو من أوائل العراقيين الذين كسبوا هذه المزايا .

 اعداد : زين احمد النقشبندي

�سجل اال�ستاذ امن املميز ذكرياته عن بغداد يف ال�سنوات 
الت����ي �سبقت احل����رب العاملي����ة االأوىل يوم كان����ت يف اأوج 
ظامه����ا احلالك ، ويتذكرها يوم كان فيها ج�سر واحد فقط 
م����ن "الُدَوب اخل�سبية العائمة" واإذا ما انقطع هذا اجل�سر 
وهربت الدوب اإىل )كراره( اأو اأنزلت )حدار( اإىل الب�سرة 
انقطع االت�سال بن �سوبي الكرخ والر�سافة اإىل ان تعود 
)ال����دوب( من حيث هربت م�سحوب����ة )باملزيقة( فكيف هي 

بغداد اليوم ؟ وفيها ت�سعة ج�سور.
ويوم مل يكن فيها �سارع واحد معبد اأو مر�سوف با�ستثناء 
عكد ال�سخر، �سارع اجل�س����ر املر�سوف بال�سخر اجللمود 
االأ�س����ود ، ويتذكره����ا يوم مل يكن فيها غ����ري �سيارة واحدة 
من نوع )ف����ورد ام اللوكيه( هي �سيارة الوايل خليل با�سا 
)وايل بغداد الذي بداأ ب�سق �سارع الر�سيد احلايل ، فعرف 
ال�س����ارع يف حينه بخليل با�سا ج����اده �سي، اأي جادة خليل 
با�س����ا ( ت�سري يف ال�سارع الوحيد ال�سال����ح ل�سري ال�سيارة 
وه����و ال�س����ارع اجلديد ال����ذي فتحه الوايل له����ذا الغر�ض ، 
و ي����وم كان )ال����َكاري( الذي يعم����ل بن بغ����داد والكاظمية 
كاأ�س����رع وا�سط����ة نقل يف بغ����داد يومئذ ط����وب اأبو خزامة 

تراث بغدادي اأ�سيل.
 اأين به����ذه الكلمة اأطال����ب باإعادة )طوب اأب����و خزامة( اإىل 
موقع����ه االأ�سل����ي، فق����د كان املوق����ع خل����ف بناي����ة املدر�سة 
املاأمونية القدمية وقد اأزيل مبنى هذه املدر�سة، وهو الذي 
يرقى اإىل اأواخر عهد الدولة العثمانية، و�سمت اأر�سه اإىل 
وزارة الدف����اع املدخل اجلنوب����ي لوزارة الدف����اع )القاعة( 

ثم نق����ل اإىل احلديقة الواقعة يف �ساح����ة امليدان وبعد ذلك 
نق����ل اإىل حم����ل اآخ����ر عجزت ع����ن العث����ور عليه بع����د طول 
بح����ث وحتّر ث����م ا�ستقر يف املتحف احلرب����ي يف احلارثية 
م����ن اأحي����اء اجلانب الغرب����ي من بغ����داد ، واخ����ريًا ا�ستقر 
يف حدائ����ق موؤ�س�سة االثار وال����رتاث يف )منطقة العاوي 
حلة ( فاإن كان ق����د نقل اإىل متحف لاأ�سلحة فهذا )الطوب( 
ه����و �س����اح لي�ض كمثله �س����اح!! اإنه ال�ساح ال����ذي جاء به 
ال�سلطان م����راد الرابع اإىل بغداد للدفاع عنها وطرد العجم 
منه����ا قبل اأربعة ق����رون. ولقد عرف ال�سي����خ جال احلنفي 
يف )معج����م اللغة العامية البغدادية- اجلزء الثاين( طوب 
اأب����و خزام����ة بالكلمة االآتية، "من بقاي����ا املدافع التي جلبها 
ال�سلط����ان م����راد الرابع اإىل بغ����داد لطرد الفر�����ض منها قبل 
اأربع����ة قرون، ولق����ب املدفع بذلك خلرق عن����د فوهته قالوا 
اأن����ه حدث الأن جربائيل عليه ال�س����ام جره من منخره عند 
اإنزال����ه م����ن ال�سم����اء، وكان يح�س����ى بال����رتاب فينقلب اإىل 
ب����ارود، ويوث����ق العام����ة معتقدهم هذا مبا ي����رى على ظهر 
املدفع م����ن جنوم قالوا اأنهم من جن����وم ال�سماء وقد علقت 
ب����ه، وكذلك ما يرى عليه من �س����ور اأ�سماك فاإنها مما ل�سق 
ب����ه م����ن اأ�سماك بح����ر القدرة، وكان����ت ن�ساء بغ����داد يدخلن 
روؤو�ض اأطفالهن يف فوهت����ه تربكًا وابتهااًل يف اأن يكونوا 
من املقاتل����ن يف �سبيل الوطن، وكنت ممن �سنع بهم ذلك، 
وق����د ن�سط هذا احل�ض يف النا�ض بعد االحتال الربيطاين 

لبغداد". 
ومقاب����ل كه����وة �سيد بكر وق����رب املدخل اجلنوب����ي للقلعة، 
كان يقع طوب اأبو خزامة الذي جلبه ال�سلطان مراد الرابع 
م����ع احلملة التي طردت العجم من العراق، اإن لهذا الطوب 
منزل����ة فري����دة يف قل����وب البغدادي����ن والبغدادي����ات فه����م 
يعتق����دون باأن الطفل ال يعي�ض ما مل تدخل االأم راأ�ض طفلها 
يف فوهة هذا الطوب، وه����ذه املرا�سيم مبثابة ا�ستح�سال 
�سهادة اجلن�سية البغدادية للبغدادي، ومن مل يدخل راأ�سه 
يف فوهة طوب اأبو خزامة فهو لي�ض بغداديًا اأ�سيًا، مهما 
ذك����ر يف ال�سج����ات الر�سمي����ة ع����ن م�سقط راأ�س����ه واإين قد 
ح�سل����ت على اجلن�سية البغدادية منذ اأن اأدخلت املرحومة 
والدت����ي راأ�سي يف فوهة هذا الطوب، فمن الله علي بطول 
العم����ر الأكتب ه����ذا الكتاب. اأم����ا اإذا كان����ت البغدادية عاقرًا 
وتري����د )حتب����ل( فما عليه����ا اإال اأن تطل����ب مرادها من طوب 
اأب����و خزام����ة وت�سد )اخل����رك( يف ال�سا�س����ل والزرزباتات 
املحيط����ة به، لق����د نقل طوب اأبو خزامة م����ن موقعه القدمي 
اإىل موقع����ه احل����ايل يف و�س����ط �ساح����ة املي����دان )�س����ارع 
الر�سيد( حماطًا بالزهور والرياحن، معززًا مكرمًا، وذلك 
اعرتاف����ًا م����ن البغدادين بف�س����ل هذا )الط����وب( على حياة 

اأوالدهم واأحفادهم!!
اأما وقد دخل راأ�سي وراأ�ض ال�سيخ جال احلنفي يف فوهة 
)ط����وب اأب����و خزامة( واإننا م����ا زلنا على قي����د احلياة، فمن 
حقن����ا اأن ندافع عن ه����ذه )املعجزة( وف����اء وت�سديدًا للدين 

ال����ذي له����ا يف عنقنا، وذلك باالإحلاح عل����ى اإعادة طوب اأبو 
خزام����ة اأم����ا اإىل موقعه االأخ����ري يف حديقة املي����دان اأو اإىل 
موقع����ه القدمي يف �ساحة املدر�س����ة املاأمونية القدمية )االآن 
موقف لل�سيارات( ثم �سمت هذه االأر�ض اإىل وزارة الدفاع 
على م����ا تقدم يحتاج االأم����ر الأكرث من ع�س����رة اأمتار مربعة 
من ذل����ك املوقف. وعن ال�سرافية التي قال عنها انه ام�سى 
عهد طفولته وعهد �سباه ون�سف عهد �سبابه يف الدنكجية 
واأم�س����ى الن�س����ف الثاين م����ن عه����د �سبابه وعه����د كهولته 

و�سيخوخته فيها قال :
اإن منطقة ال�سرافية هي عن�سر مكمل ل�سخ�سية البغدادي 
وللحياة البغدادية ، فلقد �سارت م�سرب االأمثال واالأقوال 
وحم����ط االآمال ومركز االأعمال وحمب����ة البغدادين يف كل 
اآن وزم����ان ، ا�سته����رت بح�س����ن موقعه����ا وجم����ال منظرها 
وط����راز اأبنيته����ا واعت����دال مناخه����ا وعذوب����ة مائه����ا ورقة 
ن�سيمه����ا ون����درة ح�سراته����ا كم����ا عرف����ت بطي����ب ثماره����ا 
ون�سرة خ�سرته����ا وخ�سراواتها وك����رثة وتنوع متورها 
وجم����ال زهورها و�سدو طيورها وتغري����د بابلها وزقزقة 
ع�سافريه����ا ، يف ال�سرافي����ة اأن�س����ئ اأول واأط����ول ج�س����ر 
حديدي للقطار يف العراق وهو ج�سر ال�سرافية احلديدي 
والذي له عدة اأ�سماء هي ج�سر القطار، اجل�سر احلديدي، 
ج�سر ال�سرافية، وج�سر العيوا�سية ويتذكر املميز : ) كان 
التنقل بن الدنكجي����ة وال�سرافية يف اأوائل القرن احلايل 
كما ل����و كان �سفرة بن بغداد وال�سام، لُندرة و�سائط النقل 
وانعدام الطرق ، واإلي����ك خط الرحلة الذي كنا ن�سلكه يوم 
كن����ا نق�سد ب�ست����ان ال�سرافية ، نتحرك �سباح����ًا م�سيًا على 
االأقدام نحو �سريعة املكت����ب �سميت �سريعة املكتب ، ن�سبة 
اإىل ما عرف با�سم )مكتب اإعدادي ع�سكري ( وهو املدر�سة 
االإعدادي����ة الع�سكري����ة ، وكان ي�سغل مبن����ى املحاكم املدنية 
�سابقًا ، واملبنى االأخري هو الذي �سغلته دائرة الدفرتخانه 
يف الق����رن الثاين ع�سر للهجرة ) الثامن ع�سر للمياد ( بن 
الق�سل����ة واملحاكم املدني����ة حاليًا عرب �س����وك ال�سراي حيث 
كان ياخذنا ال�ساي�ض عندنا )�سكران( ومعه الفر�ض )نوفه( 
والبغلة )جنيه( فيمتطي والدنا الفر�ض واأنا واأخي البغلة 
واح����دًا اأمام �سكران واالآخر يحت�سنه من الوراء ، فنجتاز 
�سريع����ة املجيدي����ة )موقع مدين����ة الطبية حالي����ا ( وال�سدة 
الرتابية والغبار الكثي����ف يت�ساعد من حولنا ، فاإىل ي�سار 
الطري����ق يقع �ساطئ املجيدية االأخ����ري الذي تقا�سمه رجال 
احلكم يومئذ و�سيدوا عليه ق�سورهم واإىل اليمن ب�ستان 
�سادق ب����ك )هي الب�ست����ان ال�سطانية الت����ي اأوقافها �سادق 
بك ب����ن وايل بغ����داد �سليمان با�س����ا الكب����ري( والعلوازية ، 
لتو�سلن����ا اإىل ب�ستان ال�سرافية )موق����ع ال�سفارة اللبنانية 
حالي����ًا( فن�سلها بعد ثاث �ساعات يف اقل تقدير ومثل هذا 
الوقت ت�ستغرق رحلة العودة اإىل ال�سرافية اإىل الدنكجية 
فقارن بن تل����ك الرحلة وبن رحلتك حالي����ا التي ت�ستغرق 

اكرث من ربع �ساعة يف الو�سول بال�سيارة.

يس���جل ذكري���ات طفولته المميز 

ايام مع طوب ابو خزامة ومنطقة الصرافية
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عبد الرزاق حرز الدين

كان يف مدينة النجف االأ�سرف حمّات �سغرية و كثرية غري 
منتظم���ة و ال م�سبوطة بحد، و�سوارع و مرتفعات و حارات 
م�سه���ورة باأح���د �ساكنيها م���ن املع���ارف، اأو اإىل اأثر تاريخي 
فيه���ا. و يف اخريات العهد العثم���اين بالعراق قامت حكومة 
االأتراك مب�سروع تنظيم ه���ذه املحّات ال�سغرية و ح�سرها 
يف اأربع حمّات، فعّين���ت حدودها، و �سبطت تعداد دورها، 
و جعلت ل���كّل حمّلة من هذه املحّات االأربع خمتارا. كّل ذلك 
الأج���ل اإح�ساء �سّكان مدينة النج���ف الذي اأجري �سنة 1282 
ه����-1865 م ليك���ون مقّدم���ة للتجنيد االإجب���اري الذي قامت 

بتنفيذه حكومة االأتراك �سنة 1286 ه�-1869 م.
و املحّات االأربع هي: حمّل���ة امل�سراق. حمّلة العمارة. حمّلة 

احلوي�ض. حمّلة الرباق.

محّلة الم�صراق 
هي اأق���دم حمّات النج���ف االأ�سرف على الظاه���ر، حيث كان 
فيه���ا دار عمران بن �ساهن اخلفاجي زعيم قبائل خفاجة يف 
الع���راق و اأمري البطيح���ة املتوفى فيها �سن���ة 369 ه�، و نقل 
جثمان���ه اإىل النج���ف و اقرب فيه.قال �سيخن���ا البّحاثة حممد 
ح���رز الدي���ن: راأيت دّكة قربه يف اآخر �سن���ة من القرن الثالث 
ع�س���ر الهجري، و يب���دو اأّنه دف���ن يف �س���رداب داره الواقعة 
�سم���ال ال�سح���ن الغروي االأقد����ض قرب ب���اب الطو�سي ببعد 
ح���دود املئة ذراع عن���ه. و تتاألف حمّلة امل�س���راق من حمّات 
�سغرية متّيزت بع�سها ع���ن االأخرى هجرت اأ�سماوؤها اليوم 

فا تذكر، منها:

1-حمّل���ة الع���ا :تن�س���ب ه���ذه املحّل���ة اإىل الع���ا، و ه���و من 
م�ساهري علم���اء النجف االأقدمن مقاربا لع�سر �سيخ الطائفة 
الطو�سي قّد�ض �سّره. و بقي ا�سم املحّلة هذا اإىل اأواخر القرن 
الثالث ع�سر الهجري كما حتكيه بع�ض �سكوك الدور يف تلك 
املحّل���ة املوؤّرخة �سنة 1246 ه���� و �سنة 1275 ه� و ما بعدها، 
و ه���و تاريخ �س���راء دار ال�سّيد حممد ب���ن ال�سّيد علي �سعرب 
املزيداوي-ج���ّد ال�سّي���د اجلليل حممود ب���ن ال�سّيد ها�سم بن 
ال�سّي���د حممد-الدار الواقعة مبحّل���ة امل�سراق امل�سّماة مبحّلة 

العا.

2-حمّلة حّمام وهب 
ورد ذك���ر حمّل���ة حمام وهب يف �س���ّك بي���ع دار العلوية بنت 
ال�سّي���د حممود ب���ن ال�سّي���د اإبراهي���م احلكيم الأخيه���ا ال�سّيد 
اأحم���د، ال���دار الواقعة مبحّلة حمام وهب م���ن حمّات ق�سبة 

النجف االأ�سرف بتاريخ 27 �سوال �سنة 1243 ه�.

3-جبل الديك 
جب���ل الديك ه���و مرتفع ن�سبي واقع �سم���ال مرقد االإمام اأمري 
املوؤمنن عليه ال�ّسام، ين�سب اإىل رجل جنفي يعرف بالديك، 
و عل���ى هذا اجلبل بي���وت اآل ح�سن النج���م، و بع�ض بيوت 

م�سايخ اآل مظفر، و اآل ق�ّسام و غريهم.

4-حمّلة عجرم 
و هي من املحال ال�سغرية املندّكة يف حمّلة امل�سراق، و عليه 

�سّك دار بع�ض النجفين موؤّرخ �سنة 1162 ه�.

5-حمّلة امل�سبغة
حمّلة �سغرية كان فيها دار اخلطيب ال�سهري املرحوم ال�سيخ 

حممد �سريف، و يف ذلك �سّك موؤّرخ �سنة 1249 ه�.
6-حمّلة اخليابان 

موقعها اليوم غربي ال�سوق الكبري يف النجف، و فيها �سوق 
امل�س���راق و املدر�س���ة ال�سليمّي���ة الدينية الت���ي اأ�ّس�سها املقداد 

ال�سيوري، و يف ذلك �سّك موؤّرخ �سنة 1212 ه� .
حمّلة العمارة

كانت تعرف بعمارة املوؤمنن. موقعها من احلرم ال�سريف يف 

�سمال���ه الغرب���ي حتى جنوبه الغربي م���رورا بالغرب. و كان 
ا مبحل مق���ربة ال�سيخ �ساحب اجلواهر  ا�س���م العمارة خا�سّ
و م���ا قاربه���ا، و ما بعد عن املق���ربة كّل له ا�س���م خا�ض به، و 
اليوم هي اأكرب حمّات النجف االأ�سرف م�ساحة و نفو�سا، و 
فيها يقيم جّل العلماء و اأهل الف�سل و االأ�سر العلمية قدميا و 

حديثا، و فيها مقابر الكثري من العلماء.

محّلة الحوي�ش 
ه���ي اإحدى حمّات مدينة النج���ف االأ�سرف االأربعة. تقع يف 
اجلن���وب اإىل اجلن���وب الغرب���ي حل���رم اأمري املوؤمن���ن عليه 
ال�ّس���ام، و يروى يف �سبب ا�ستهار ه���ذه املحّلة بهذا اال�سم، 
هو اأّن فرقة م���ن ع�سرية اجلبور يعرفون باآل حوي�ض وقعت 
بينه���م و بن اأعمامهم اجلب���ور فتنة قتلوا فيها رجا من بني 
عّمهم، فحك���م عليهم العرف القبلي باجل���اء عن ع�سريتهم و 
م�سق���ط روؤو�سهم، فجاوؤا اإىل النجف و بنوا اأبنيتهم يف هذا 
املو�س���ع، و مل يكن يومئذ فيها عم���ارة، فا�ستهر املو�سع بهم 

و ن�سب اإليهم.
حمّلة الرباق 

من حم���ّات النجف االأ�سرف امل�سّورة هي حمّلة الرباق، تقع 
يف اجلن���وب اإىل اجلن���وب ال�سرق���ي للمرقد املطه���ر، و فيها 

حمال و موا�سع معلومة و م�سهورة منها :

1-جبل النور
ه���و ربوة مرتفعة تق���ع اإىل اجلنوب ال�سرق���ي للمرقد املّطهر 
زاده الّل���ه �سرف���ا، و قد تقّدم اأّنها اإح���دى الذكوات البي�ض. و 
على طرف من���ه م�سجد ال�سيخ الطريحي، و مقربته يف داره 

الكبرية ال�سهرية بالقرب منه.

2-جبل اجلّمالة
يقع بالقرب من جبل النور من جهة ال�سرق.

3-بئر دعدو�ض 
موقعه���ا يف ال�ساحة التي �سي���دت عليها متو�سطة اخلورنق، 
املج���اورة لل�سي���ان الذي اأ�ساده احلاج مع���ن التجار ليكون 

دار �سيافة لزائري مرقد اأمري املوؤمنن عليه ال�ّسام.

4-حارة اآل جال 
هي حم���ل ال�سوق املع���روف اليوم ب�سوق امل�ساب���ك، املّت�سل 
بال�س���وق الكبري. و كان يف هذه احلارة من���ازل الكعبّين، و 
ه���م اأ�س���رة علمية �سهرية ظهرت يف القرن���ن احلادي ع�سر و 
الث���اين ع�سر الهجري يف النجف االأ�سرف. و ا�ستهر من هذه 
االأ�س���رة ال�سي���خ عبد الواحد بن حممد الكعب���ي املتوفى �سنة 

1150 ه� 

5-حمّلة �سيلوه  
و ه���ي اأي�سا م���ن املح���ّات ال�سغ���رية الواقعة �سم���ن حمّلة 

الرباق اليوم، كما ورد ذلك يف اأحد ال�سكوك القدمية.

6-حمّلة اآل طريح 
املحّل���ة الت���ي �سّم���ت دور اآل الطريح���ي، و املحيطة مبقربة 
رج���ال اأ�سرتهم، و عل���ى راأ�سهم موؤ�ّس�ض ه���ذه االأ�سرة عّامة 
ع�س���ره ال�سي���خ فخر الدين بن حممد علي ب���ن اأحمد بن علي 
ب���ن اأحمد بن طريح املتوفى �سن���ة 1087 ه�، و هي م�سهورة 

حتى اليوم يف حمّلة الرباق.

7-حمّلة اأهل ال�سخري
ال�سخري هي جابية حولها بئر ي�ست�سقى منها بدالء فيو�سع 
يف اجلابي���ة ل�س���رب احليوان���ات ي���وم كان م���اء النج���ف يف 

قنوات عميقة جّدا و عزيز الوجود.

8-حمّلة الزجنيل 
ه���ي اليوم مبحل ال�سوق املع���روف بعقد احلمري، و يف هذه 
املحّل���ة �سّك دار م���وؤّرخ �سنة 1222 ه�، و فيه���ا دار وقف الآل 
اجلواه���ر جم���اورة ل���دور اآل �سري���ف. و ع���رف اأخ���ريا هذا 

ال�سارع ب�سارع التّجار.
و هناك �سارع اآخر يعرف اأي�سا مبحّلة الزجنيل و هو �سارع 
البّها����ض، و عل���ى ذل���ك �س���ّك دار اآل الغّطاوي-�سدن���ة احلرم 
العل���وي ال�سريف-امل���وؤّرخ �سنة 1164 ه����، و يظهر اأّن كّل ما 
اأحاط بال�سحن ال�سريف من �سوارع توؤّدي اإىل الدخول اإليه 
من اأبوابه كان يعرف ب�سارع الزجنيل، و ال�سبب يف ذلك اأّن 
يف العه���د القدمي كان على كّل �س���ارع مت�سل بباب من اأبواب 
ال�سح���ن ال�سريف �سل�سلة من حدي���د ذات حجم كبري و وزن 
ثقي���ل قاطعة لل�س���ارع، و كان���ت بارتفاع ي�سري ع���ن االأر�ض، 
و تبع���د عن كّل باب م���ن اأبواب ال�سحن ع���ّدة خطوات، فاإذا 
اأراد الزائ���ر الدخول و اخل���روج من و اإىل ال�سحن كان عليه 
العب���ور عليها. كانت ه���ذه ال�سل�سلة تع���رف يف النجف بحّد 
االأم���ان الأّن كّل م���ن يجتازه���ا و يقرب من ال�سح���ن ال�سريف 
ي�سب���ح اآمنا و اإن كان مقرتفا جناية، فيكّف عنه املجنى عليه 

بعد عبوره ال�سل�سلة.
و يف عهدن���ا مل ن���درك تل���ك ال�سل�سل���ة الثابت���ة ف���وق االأر�ض 
املعروف���ة بحّد االأمان، و م���ا اأدركناه �سل�سل���ة معّلقة على كّل 
باب م���ن اأب���واب ال�سحن ال�سري���ف عّلقت م���ن منت�سفها يف 
و�س���ط جبهة الباب العليا، و يف كّل من ع�سادتي الباب ربط 
ط���رف منه���ا، و كان الزائرون يدخلون م���ن حتتها. و يروى 
اأن و�سع هذه ال�سا�سل على اأبواب ال�سحن بهذا ال�سكل هو 
رم���ز لتلك ال�سا�س���ل التي كانت فوق االأر����ض بعد رفعها من 
موا�سعه���ا.و يف �سن���ة 1361 ه� قامت اللجن���ة امل�سرفة على 
تعم���ري احلرم املطّهر ب�سنع اأبواب جديدة لل�سحن اأفخم من 
االأوىل، و مل ي�سع���وا تل���ك ال�سا�س���ل القدمية عل���ى االأبواب 

اجلديدة، و و�سعت يف خزائن االأثريات للحرم املطّهر.

9-حمّلة العميد
و ه���ي م���ن املحّات ال�سغ���رية، كما ورد يف �س���ّك دار موؤّرخ 
�سنة 1109 ه�، و فيها دار اأوقفها حممد بن فار�ض. و يقال اإّن 

هذه املحّلة داخلة يف حمّلة الرباق. 
اأحياء النجف اجلديدة

يف ع���ام 1350 ه����-1931 م قام���ت حكوم���ة النج���ف ب���اأّول 
ب���ادرة لتو�سع���ة مدين���ة النجف القدمي���ة امل�س���ّورة، ففتحت 
خم�سة اأب���واب يف �سور املدينة القدمية من اجلهة اجلنوبية 
املواجه���ة ملحّلة الرباق و حمّلة احلوي�ض. ث���ّم اأن�ساأت مقابل 
كّل فتحة من ال�سور �سارع يّتجه نحو اجلنوب حتت�سنه دور 
جدي���دة �سّمي���ت مبحّلة االأمري غازي، و بع���د ذلك اأطلق عليها 
ا�سم"اجلديدة". ثّم قامت ال�سلطة احلاكمة بالتخطيط الإن�ساء 
اأحياء �سكنية عديدة، نتيجة الزدياد نفو�ض مدينة النجف، و 

للهجرة اجلديدة من مدن و قرى الفرات اجلنوبية.

عن كتاب ) تاريخ النجف اال�صرف ( 

هل تذكرون الشاعر الغنائي جودت التميمي ؟محالت النجف القديمة وذكريات محلة )البراق(

حسين عبدالكاظم

ويف غم���رة تلك االأحداث امللتهبة اختلف التميمي مع 
رفاقه ال�سيوعي���ن وتركهم ومعهم بقي���ة التنظيمات 
احلزبي���ة االأخ���رى ، وغادر امل�سيب عائ���دًا اىل بغداد 
لي�ستقر لدى اأقارب ل���ه ي�سكنون يف الكرخ ، وليعمل 
�سباح���ًا كات���ب عرائ����ض يف ال�ساحلي���ة بالقرب من 
بناي���ة االإذاع���ة والتلفزي���ون ، ليتي���ح له ه���ذا املوقع 
اأن يقي���م عاق���ات وا�سعة م���ع جماميع م���ن العاملن 
يف االإذاع���ة والتلفزي���ون م���ن املخرج���ن واملذيعن 
واملو�سيقي���ن وامللحنن واملطربن و�سعراء االأغنية 
اأي�س���ًا ، االأم���ر ال���ذي �سه���ل ل���ه عملي���ة الدخ���ول اىل 
االإذاع���ة والتلفزيون ب�سهول���ة وي�سر واأن يوؤ�س�ض له 
فيه���ا مو�س���ع ق���دم ، وليلتحق فيها موظف���ًا يعمل يف 
جم���ال تاأليف االأغاين ومعدًا ل�ستى الربامج االإذاعية 

وممث���ًا ح�سب الطل���ب لاأعمال الدرامي���ة لتلفزيون 
بغ���داد الأن���ه كان متواج���دًا يف االإذاع���ة والتلفزيون 
من ال�سباح حتى امل�س���اء يداوم بدوام واحد مفتوح 
مكتفي���ًا بلفة طع���ام ب�سيطة ورخي�س���ة كوجبة غداء 
يح�س���ل عليها من كافرتيا االإذاعة م���ع ا�ستكان �ساي 
، ويف امل�س���اء يذه���ب للق���اء اأ�سدقائ���ه م���ن ال�سعراء 
والفنانن الذين جتمعهم طاولة ال�سراب يوميًا . كان 
ج���ودت التميمي �ساعرًا متمكنًا �سريع البديهة �سريع 
النظ���م �سيادًا للمفردة ال�سعري���ة والغنائية الرقيقة ، 
ال يعتذر ع���ن تنفيذ اأي تكليف طارئ وعاجل لاإذاعة 
وكان���ت االإذاع���ة ، واأق�س���د هن���ا االإذاع���ات الر�سمية 
الثاث ) بغداد والقوات امل�سلحة و�سوت اجلماهري 

( تعد جودت التميمي االحتياط القريب لها. 
�س���درت ل���ه جمموع���ة �سعري���ة �سعبية واح���دة فقط 

بعنوان ) الكناطر ( وذلك يف عام 1974 
�سمت النزر القليل من نتاجاته ال�سعبية والذي يقول 
يف مقدمة الديوان الذي كتبها بنف�سه : " عرب موا�سم 
القل���ق والدموع ول���دت الكثري من الق�سائ���د الباكية 
وخال م�ساف���ات الغربة وال�سياع ، فقدت الكثري من 
ق�سائدي ، وام���ا يف مرحلة العط�ض واحلرمان ، فقد 
�سدرت لا�س���واق جمموعة من الدواوي���ن ال�سعبية 
الت���ي يختف���ي ا�سم���ي وراء اال�سماء الت���ي حتملها ، 
وت�سم���ح يل �سديق���ي العزي���ز ان احتف���ظ باال�سماء 

لنف�س���ي " . وله يف ال�سعر الف�سيح جمموعة بعنوان  
الغربة(. ( 

قال عنه ال�ساعر والناقد ري�سان اخلزعلي : " ال�ساعر 
الراحل جودت التميمي �ساعر موهوب ، كتب ال�سعر 
معتم���دًا على ق���ّوة هذه املوهب���ة ، ااّل اأن���ه جعل منها 
طريق���ًا اىل ال�سهول���ة ، ومل يك���ن ملتفت���ًا اىل التطّور 
الفن���ي اال مان���در ، وم���ا كان من�سغ���ًا بوع���ي كتاب���ة 
الق�سي���دة ، ب���ل ا�ستغ���رق كث���ريًا يف كتاب���ة االغاين 
حت���ت �سغ���ط احلاج���ة والع���وز ، اإنَّ ادراك ال�ساع���ر 
الأهمي���ة الق�سيدة قد ج���اء بعد التحدي���ث / النّوابي 
/ وم���ا تاه م���ن تطّور عل���ى ايدي �سع���راء مثقفن . 
وبالفع���ل كتب ق�سائد جديدة له���ا وقعها الفني ، لكنَّ 
�سغط احلاجة والع���وز ، ا�سطّره اىل ان يبيعها اىل 
اآخري���ن مت�ساعرين ، وقد ظه���رت يف دواوينهم ، ااّل 
اأن���ه ادرك اخل�سارة الحقًا ، وبق���ي متح�سرًا ال يقوى 

على االعرتا�ض اال ب�سّرية يعرفها جمايلوه " .
ويع���دُّ التميم���ي من ال�سع���راء ال���رواد االأوائل الذين 
كتب���وا الوم�س���ة ال�سعري���ة ال�ساخ���رة يف ثمانينيات 

القرن املا�سي وهذا اأمنوذج منها :
جزيره النمله  " كطعت 

اإو ما حترك �سرب متثال الر�سايف ! "
والتقالي���د  االأع���راف  نق���د  يف  جريئ���ة  ق�سائ���د  ل���ه 
االجتماعية ال�سقيمة الت���ي ابتلت بها املراأة العراقية 

يف احلقب املا�سية ، منها على �سبيل املثال ال احل�سر 
ق�سيدته ال�سهرية ) الف�سلية ( التي ينتقد فيها عادات 

وتقاليد وف�سول الع�سائر التي يقول فيها: 
جابوهه دفع للدار ال ديرم وال حنه وال �سفكه

وال دف النعر بل �سلف ال هلهوله ال �سفكه
واي�س���ًا ) ال�سي���كل ( الت���ي ي�س���ور فيه���ا حال���ة فتاة 
قاده���ا اأ�سقاوؤه���ا اىل �سفاف ه���ور ال�سي���كل الواقع 
يف اأط���راف ريف العم���ارة لغر�ض قتله���ا غ�سًا للعار 

ا�ستباهًا ب�سلوكها قال وعلى ل�سان تلك املظلومة : 
عله جرفك َي�سيكل لع�سر اإعيوين
اإو ما خلي�ض دمعه اإتلوذ بجفوين

من ابوذيات ال�ساعر: 
َيكا�ض العمر ما ظلت و�سل بيك

اإو يجرحي ل�سوكت تنزف و�سل بيك
تكلي لي�ض متمرمر و�سل بيك

تهت منهو اليدليني عليه
له مئات االغاين البد من ذكر بع�سها : 

. ال�سندباد / �سعدون جابر 
احللي  �سعد   / مدلولة  • يا 

حنة  حنة   + الولف  بديار  • مريت 
+ ما عا�سرتهم / فا�سل عواد

العماري  عبادي   / • الف�سلية 
�سامل  فوؤاد   / الذهب  �سوار  • يا 

توفيق  مليعة   / اخلطوبة  • ني�سان 
املرح  الثاثي  فرقة   / يوم  • ا�سعد 

الكطا  �سرب   + الروح  ملكت  • وحدك 
+ يومن والثالث على فراك / �سمرية توفيق

وهبي  احام   / نا�سيني  يا   + • تاكينه 
نزهت  مائدة   / اأ�سمعت  • هلهوله 

الوهاب  عبد  نهلة   / بجناحه  ال�سوك  • خذين 
عبيد  قا�سم   / م�سكن  كلب  عندي  • اين 

غازي  �سباح   / حبابة  يا  • يحديثة 
ا�سكندر عفيفة   / كلب  يا  • كتلك 
اخلليل  احمد   / احلريات  • كل 

ال�سوري  بان  فهد   / كهوه  دك  �سامري  • يا 
�سعيده  ح�سن   / • م�ساكن 

�سمايل  دالل   / اخذوين  • اخذوين 
حم�سن �سمري   / • تعبانن 

وغريها من الن�سو�ض الغنائية املتفرقة .
ول���ه ر�سائ���ل وكتاب���ات خا�س���ه م���ع املط���رب يون�ض 
العب���ودي ال���ذي يقول : " عندي ل���ه يف مكتبتي اكرث 
م���ن 200 ن����ض مل يغن���ى ، باال�ساف���ه اىل اكرث 150 
اغني���ه ل���ه قدمتها م���ن غ���ري االبوذي���ات والدارميات 
والزهريي���ات ". وكما قال يف مقدمة ديوانه الكناطر 
: " كان���ت رحلت���ي مرهقة ج���دًا ، وان حمطات ال�سفر 
كان���ت ب���ا م�سابي���ح وال دالالت ، وق���د كان ال�سوؤال 
ال���ذي حملت���ه معي عرب �ساف���ة التمزق ه���و ) نهتدي 
بال�س���وء عندما ن�سيع ، فبم���ن يهتدي ال�سوء عندما 
ي�سيع( ،ورحل ال�ساعر جودت التميمي عام2007 . 

ولد الشاعر جودت حسن التميمي عام 
1928 في محافظة ميسان / قضاء علي 

الغربي ، ثم انتقل الى بغداد مع أسرته 
الفقيرة . بداية خمسينيات القرن الماضي 

التحق التميمي متطوعًا في الجيش 
العراقي ليظل فيه الى ثورة 14 تموز 

1958 عندها ترك عمله في الجيش 
ليلتحق بتنظيمات الحزب الشيوعي 

العراقي مؤيدًا للثورة بكل قواه ومسخرًا 
طاقاته الفنية واألدبية لخدمة الثورة 
، خصوصًا إذا ما عرفنا أن أجواء الثورة 

ساعدته كثيرًا لتنمية قدراته الفنية في 
مجال الخط العربي والرسم ، وكذلك 

في مجال نظم االناشيد والهتافات 
الثورية التي كانت ُتلقى في التظاهرت 
والمسيرات الشعبية آنذاك ، حيث عاش 

ردحًا من تلك الفترات في مدينة المسيب 
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د . اياد يونس عريبي

حتتل املو�سيقى العراقية مكانة مرموقة بن مو�سيقى 
ال�سعوب ، ملا ت�ستمل عليه من تنوع وثراء يف ال�سيغ 
واالمن���اط والبن���اء اللحن���ي وااليقاع���ي ، وا�س���اليب 
االداء وانطاق���ًا من كون الطابع الغنائي هو ال�س���ائد 
يف املو�س���يقى التقليدية يف العراق �سائنها بذلك �سان 
اغلب مو�سيقى ال�سعوب القدمية يف ال�سرق االو�سط 
، ف���ان تنوع اللغ���ات واللهج���ات النابع م���ن التعددية 
االثنية ل�س���كان وادي الرافدين ، قد ا�س���هم يف تكوين 

هذا التنوع والرثاء يف املو�سيقى العراقية.
يف بداية العقد اخلام�ض من القرن الع�س���رين ن�سطت 
احلركة املو�سيقية يف العراق وتو�سعت افاقها بعد ان 
ابدى ، لهذه ال�س���احة نخبة م���ن الفنانن املبدعن يف 
اعوام ذلك العقد ، فرفدت الواقع املو�سيقي بن�ساطات 
ي�س���ار اليه���ا باالأب���داع ، ويف خ�س���م تل���ك االج���واء 
الت���ي �سح���ت بالعط���اءات الفنية املمي���زة �سعر هوؤالء 
الفنان���ن ، بحاج���ة اىل خيمة حتت�سن ه���ذه النخبة ، 
وحتافظ عل���ى حلمتها وتعززها وتزي���د من نتاجاتها 
الفني���ة ، فب���ادرت ه���ذه املجموع���ة بتق���دمي طلب اىل 
اجله���ات امل�سوؤولة يف تلك االع���وام لتاأ�سي�ض جمعية 
للمو�سيقي���ن ، اال ان ه���ذه املحاول���ة ب���اءت بالف�س���ل 

ب�سبب رف�ض احلكومة لهذا الطلب.
     ويف ع���ام 1951 اع���اد هوؤالء الفنان���ون الكرة مرة 
ثانية لتاأ�سي�ض جمعية للمو�سيقين، وقد ح�سلت على 
املوافقات اال�سولية من وزارة الداخلية بكتابها املرقم 
)3289( يف 28 �سب���اط 1951 عل���ى تاأ�سي�ض جمعية 
با�س���م " جمعية املو�سيقين العراقي���ن" ا�ستنادا اىل 

احكام املادة ال�سابعة من قانون تاأليف اجلمعيات لعام 
1922)وقد ان�سوى حت���ت خيمة هذه اجلمعية جمع 
من الفنانن العاملن يف احلق���ل املو�سيقي والغنائي 
، وكان الفن���ان حممد القبنج���ي والفنان حقي ال�سبلي 
اع�س���اء �سرف فيه���ا ، اما موؤ�س�سو ه���ذه اجلمعية هم 
كل م���ن �سلمان �سك���ر وناظم الغ���زايل واحمد اخلليل 
ويحي���ى حم���دي وحممد ك���رمي ، وق���د اتخ���ذوا مقرا 
للجمعية يف �سارع الر�سيد حملة احليدر خانة ، وبداأ 

ا�سم اجلمعية يربز يف ال�سحف واملجات.
بتاأ�سي�سه���ا  االذن  عل���ى  اجلمعي���ة  ح�سل���ت  ان  بع���د 
اجتمع���ت الهيئ���ة العام���ة للجمعي���ة يف ي���وم الثاثاء 
امل�س���ادف 6 �سباط 1951 يف مق���ر اجلمعية ، وجرى 
الهيئ���ة االداري���ة للجمعي���ة وف���از  انتخ���اب اع�س���اء 

باالنتخابات كل من �سلمان �سكر رئي�سًا وحممد كرمي 
نائب الرئي�ض واحمد اخللي���ل �سكرتريا وناظم احمد 
الغزايل مديرا لاإدارة وواجد ابراهيم الغامني امينا 

لل�سندوق .
     وق���د ح�سل���ت اجلمعي���ة عل���ى االذن م���ن وزارة 
الداخلي���ة عل���ى ا�س���دار جمل���ة ناطق���ة با�سمه���ا با�سم 
) الفن���ان ( وه���ي اول جمل���ة مو�سيقي���ة ت�س���در يف 
العراقفي 22 مت���وز 1951اهتمت ه���ذه املجلة بن�سر 
ان�سط���ة اجلمعي���ة واعاناته���ا وبح���وث مو�سيقي���ة 
واخبار الفن والفنان���ن كما ا�سهمت اجلمعية باأحياء 
ع���دد من احلف���ات املو�سيقية يف بغ���داد واملحافظات 
وم���ن هذه احلف���ات احلفل���ة املو�سيقية الت���ي اقيمت 

على خ�سبة �سينما ريجنت.

      وقد كانت غاية اجلمعية هو رفع م�ستوى املو�سيقي 
والغن���اء مبختل���ف انواعها ون�سر الثقاف���ة الفنية بن 
خمتل���ف طبق���ات ال�سع���ب وتنمي���ة روح التعاون بن 
منت�سبيه���ا وتكوين االلفة بينه���م و�سيانة حق الفنان 

العراقي والدفاع عنه وت�سجيعه.
وا�ستم���رت اجلمعية يف عملها ون�ساطها الب�سيط ، ثم 
تا�ست وا�سمحلت نتيجة اخلافات بن موؤ�س�سيها ، 
حي���ث ا�ستقال منري ب�سري منها ، وبعد حن حلت هذه 
الهيئ���ة ، ومت اجراء انتخاب جديد فاز بها منري ب�سري 
رئي�سًا ، وجميل ب�سري نائب الرئي�ض ، واحمد اخلليل 

�سكرتريا وواجد ابراهيم الغامني امن ال�سندوق.
     وق���د ا�سهم���ت ع���دة جه���ات بت�سجي���ع " جمعي���ة 
املو�سيقي���ن العراقي���ة " ف�سرع���ان م���ا �ساهم���ت دار 
االذاع���ة العراقي���ة بت�سجي���ع اجلمعي���ة ، بتخ�سي�ض 
منهج ا�سبوعي لها كان له االثر الفاعل يف دعم ماليتها 
، كما ايدت عمادة معهد الفنون اجلميلة هذه اجلمعية 
ومدته���ا مب�ساعدات معنوية قيمة اأوله���ا انتماء عميد 

املعهد عزيز �سامي اليها .
اإقام���ت جمعية املو�سيقي���ن حف���ات مو�سيقية م�ساء 
اأح���د االأيام من كل اأ�سبوع يف قاع���ة الطالبات يف دار 
املعلم���ن العالي���ة ، اإذ تقدم فيها األوان���ًا من املو�سيقى 
الكا�سيكي���ة ال�سرقي���ة والغربي���ة حتت اإ�س���راف اأحد 
اأ�سات���ذة ق�س���م )اللغ���ة االإنكليزية( ال���ذي يتوىل مهمة 
التعليق وال�سرح وتقدمي القطع املو�سيقية، ويتم فيها 

عر�ض حياة املو�سيقار الذي ت�سمع مقطوعاته.

عن ر�صالة ) الجمعيات االجتماعية 
والدينية والفنية واثرها الثقافي في 

بغداد (

كيف تأسست
جمعية الموسيقيين 
العراقيين سنة 1951 ؟


