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رفعة عبد الرزاق محمد

كت���ب احد االدباء العراقيني: ل���و ان�صف العراقيون 
تاريخه���م الفك���ري، الأقام���وا  متاثي���ل ثالث���ة رواد 
عراقيني، وهم الزهاوي ال�صاعر الفيل�صوف الدخاله 
االأف���كار  احلديثة اىل العقل العراقي، ورفائيل بطي 
رائد ال�صحافة احلديثة، وقا�صم حممد  الرجب الذي 

جعل مطبوعات اخلافقني يف متناول العراقيني.
ولعل الكاتب وال�ص���حايف م�صكور اال�صدي مبا كتبه 
اراد من و�صعه ا�صم قا�صم الرجب يف طليعة اال�صماء 
الرائدة لليقظة الفكرية يف العراق احلديث، الأدراكه 
العمي���ق مبا قدمته مكتبة املثن���ى ببغداد من خدمات 
جليل���ة للحرك���ة الثقاف���ة، واجله���ود الكب���رة الت���ي 
بذله���ا �صاحبها يف تذلي���ل ال�صعوب���ات امام جتارة 
الطبوعات مما دفع خر الدين الزركلي اىل ان يخلد 

ا�صم الرجب يف مو�صوعته الذائعة )االعالم(.
وم���ن املفي���د التذكر ب���ان م�صكور اال�ص���دي االديب 
العراقي املن�صي، كان �صحفيًا ناجحًا ومرا�صاًل ادبيًا 
للعديد م���ن ال�صح���ف واملجالت العربي���ة وقد اثنى 
الدكت���ور طه ح�ص���ني على جه���وده يف احاديثه التي 
ذكره���ا �صه���ره الدكتور الزيات يف كتاب���ه املاتع )ما 

بعد االيام(.  

قاسم محمد الرجب
ومل تك���ن جت���ارة الكت���ب يف الع���راق، قب���ل ان يقبل 
قا�ص���م حمم���د الرج���ب عل���ى تنظيمه���ا، اال عملي���ة 
جتارية �صرف���ة تخ�صع ملتطلبات ال�ص���وق، وقد ذكر 
الرج���ب يف مذكرات���ه املُع���دة للن�ص���ر من���اذج عديدة 
عل���ى ذلك ف�صاًل عن كونها جتارة غر رائجة ل�صعف 
امل�صت���وى الثق���ايف وتف�صي االمي���ة يف مطلع القرن 
املا�صي، وقد كان بيع الكت���ب يجري داخل امل�صاجد 
ومدار�س العل���م، وال نعلم عن باعة الكتب يف القرن 
التا�ص���ع ع�صر اال النزر الي�صر، حتى اذا اأقبل القرن 
الع�صرون وبداأت االفكار احلديثة تدخل العراق بعد 
انبثاق احلركة الد�صتورية وبع�س مظاهر احلريات 
العام���ة، بداأت عملية جتارة املبطوعات تاأخذ م�صارًا 

متقدمًا.

اسماء اولى
وم���ن اال�صماء االوىل التي عمل���ت يف جتارة الكتب 
قب���ل ظهور املكتب���ات ال�صهرة ببغ���داد، نذكر ا�صماء 
ر�صي���د  وحمم���د  ثني���ان  اللطي���ف  عب���د  الكتبي���ني: 
ال�صع���دي وداود �صلي���وا وعب���د االم���ر احلي���دري 
واملال خ�صر، ثم تاأ�ص�ص���ت املكتبة العربية ل�صاحبها 
نعم���ان االعظمي �صن���ة 1908 وتالها افتتاح املكتبة 
الع�صري���ة ل�صاحبه���ا حمم���ود حلم���ي قب���ل احلرب 
العاملي���ة االوىل ث���م ظهرت قائمة لكتبي���ني عراقيني، 
جدي���رة بالتنوي���ه والتحقي���ق، �صمت فيم���ا �صمت: 
�صم����س الدي���ن احلي���دري، حممد جواد حي���در، عبد 
الك���رمي زاه���د، عبد الك���رمي خ�صر، ح�ص���ني الفلفي، 
كاظ���م احلي���دري، ابراهيم الكتب���ي وغرهم غر ان 
ا�صم قا�صم حممد الرجب الذي افتتح مكتبة �صغرة 
يف �ص���وق ال�ص���راي �صن���ة 1935، اخذ �صه���رة ذائعة 
يف �صن���وات قليلة لي�صبح اال�صم االول بني الكتبيني 

العرب، بله العراقيني.
ول���د قا�صم حمم���د الرج���ب العبي���دي االعظمي �صنة 
1917 يف االعظمي���ة وبه���ا ون�ص���اأ واكم���ل درا�صته 
االبتدائي���ة ومل يوا�صل الدرا�ص���ة وتفرغ للعمل منذ 
يفاعته مل�صاعدة ا�صرت���ه على مواجهة م�صاق احلياة 
وعم���ل يف مكتب���ه قريب ل���ه، وهو الكتب���ي العراقي 
الرائ���د نعم���ان االعظم���ي �صاح���ب املكتب���ة العربية 
ببغ���داد )1888-1953( وكانت ه���ذه املكتبة ا�صهر 
دور الكت���ب ومنت���دى لرجال الفك���ر والعلم واالدب، 

كم���ا يع���د نعم���ان االعظم���ي م���ن اوائ���ل النا�صري���ن 
العراقي���ني وم���ن ا�صه���ر مطبوعاته )تاري���خ بغداد( 
للخطي���ب البغدادي، و)احل���وادث اجلامع���ة( الذي 
ن�صب���ه حمقق���ه م�صطف���ى ج���واد اىل اب���ن الفوط���ي 
ث���م تراجع عنه فيم���ا بعد. وعلى الرغم م���ن الفوائد 
الكبرة التي جناها الرجب من عمله يف هذه املكتبة 
اذ تعلم ا�صرار الكتبيني والنا�صرين، فقد عانى قا�صم 
الرجب �صظ���ف العي�س وم�صاق احلياة، وقد قدم يف 
مذكرات���ه �صورة طريف���ة ال�صتاذه نعم���ان االعظمي 
وو�صائله الطريف���ة يف العمل الكتبي، غر ان املعية 
الرجب وع�صاميته، و�صح���ت منذ البداية، فقد برع 
يف عمل���ه وك�ص���ب خ���رة وا�صعة يف جت���ارة الكتب 

واحوالها.
وافتت���ح الرج���ب مكتب���ة �صغ���رة يف و�ص���ط �صوق 
اىل  انتقالته���م  قب���ل  الكتبي���ني  �ص���وق  ال�ص���راي- 
�ص���ارع املتنبي يف منت�صف االربعيني���ات من القرن 
املن�ص���رم- �صماه���ا )مكتب���ة املع���ري( �صن���ة 1935، 
ث���م غ���ر ا�صمها اىل )مكتب���ة املثنى( بع���د ان ن�صحه 
�صديق���ه عب���د ال�صتار الق���ره غويل- وه���و من رواد 
اليقظ���ة الفكري���ة- ليح�ص���ل عل���ى تخوي���ل توزي���ع 
مطبوع���ات ن���ادي املثنى ب���ن حارث���ة. ويف غ�صون 
�صنوات قليل���ة منت مكتبة املثن���ى وات�صل �صاحبها 
ب���دور الن�ص���ر العربية الكب���رة، وتو�صع���ت خرته 
وذاع ام���ره بني كبار الكتبيني بع���د ان بز العراقيني 
منه���م، فرتاجع���ت املكتب���ات الكبرة االخ���رى امام 
ن�صاط���ه واخ���ذت من�ص���ورات مكتبة املثن���ى- وق�صم 
كب���ر منه���ا يطب���ع يف القاه���رة وب���روت- تنت�ص���ر 
ب�صورة مده�ص���ة ول�صعة ن�صاطها، انتقلت اىل بناية 
كب���رة يف و�صط �صارع املتنب���ي يف الن�صف الثاين 
م���ن اخلم�صيني���ات، كم���ا ح�صل���ت على ح���ق توزيع 
ال�صح���ف واملج���الت العربي���ة بعد انتكا�ص���ة املكتبة 
الع�صري���ة وتعر����س �صاحبها اىل ازم���ة مالية.ويف 

االول م���ن ني�ص���ان �صن���ة 1974 ت���ويف يف ب���روت 
قا�ص���م حمم���د الرجب اث���ر نوبة قلبي���ة مفاجئة، بعد 
م�ص���رة طويلة من العط���اء والب���ذل. وبقيت مكتبة 
املثن���ى بعه���دة اجنال���ه عل���ى الرغ���م م���ن ال�صنوات 
العج���اف الت���ي امل���ت بالثقاف���ة العراقي���ة يف العه���د 
الديكتاتوري وتراجع حركة الكتاب يف العراق بعد 
تاأ�صي�س م���ا �صمي بالدار الوطنية الت���ي لعبت دورًا 
يف �صع���ف احلركة الفكرية و�صعف احلركة الكتبية 

يف العراق.

حريق المثنى
وحاق���ت باملكتب���ة نكبة ج�صيم���ة فف���ي �صبيحة يوم 
اجلمع���ة 20 اآب 1999، �صب حريق هائل يف املكتبة 
ات���ى عل���ى كل �ص���يء يف املكتبة ومل يب���ق فيها ورقة 
�صغ���رة، ومل تع���رف ا�صب���اب احلري���ق اىل يومن���ا 
ه���ذا، م���ع ان الدفاع امل���دين ذكر يومئ���ذ ان احلريق 
وق���ع بفعل فاع���ل )!!( وبق���ي ا�صم اجل���اين جمهواًل 
بعد ان فقدنا مكتبة عامرة باقدم املطبوعات العربية 

وانف�صها مما ن�صر يف مغارب االر�س وم�صارقها.
ومما ي�صي���ف اىل االهمية التاريخي���ة ملكتبة املثنى 

ببغداد، ما يلي:
1- ب���داأت املكتبة من���ذ اوائل ال�صتيني���ات من القرن 
املطبوع���ات  باأحي���اء  الكب���ر  م�صروعه���ا  املا�ص���ي 
العربي���ة النادرة وه���ذا امل�صروع من اه���م امل�صاريع 
الثقافي���ة التي ا�صطلعت بها جه���ات غر ر�صمية فقد 
نه���دت املكتبة اىل اعادة طبع ن���وادر الكتب العربية 
ونفائ�صها عن ن�صخها اال�صلية باالوف�صت لتي�صرها 
اىل ط���الب الثقاف���ة واملعرف���ة وم���ن ه���ذه الن���وادر، 
كت���اب البدء والتاريخ الأبي زي���د البلخي ن�صبة وهو 
ملطهر بن طاهر املقد�ص���ي، اعتنى بن�صره امل�صت�صرق 
الفرن�صي كليمان هوار بباري�س �صنة 1899 وتاريخ 
احلكم���اء للقفطي وق���د طبع يف ليب���زك �صنة 1904 

وكتاب النقط وال�صبط الب���ن القي�صراين وطبع يف 
ليدن �صنة 1865. وكتاب االأعتبار ال�صامة بن منقذ، 
ال���ذي حققه فيليب حتي وطبع���ه يف نيويورك ومن 
الطريف ذكره ان قا�ص���م الرجب ذكر يف مذكراته ان 
نوري ال�صعيد اقتنى الكثر من ن�صخ الكتب ووزعها 
بني ا�صدقائه كما ي�صمه الكتاب من جتارب ان�صانية 

وم�صاهد تاريخية نادرة.
2- ا�صدار جملة )املكتبة( �صنتحدث عنها بعد قليل.
الرئي�ص���ي  الف���رع  الكب���ر يف  االدب���ي  3-املجل����س 
للمكتبة يف �صارع املتنب���ي وقد ح�صره كبار الكتاب 
واالدباء والعلم���اء والوجوه ال�صهرة يف املجتمع، 
وق���د بقي ه���ذا املجل����س اىل ال�صن���وات االخرة من 

حياة املكتبة.
4- وكت���ب الرج���ب مذكرات���ه وم�صاهدات���ه �صماه���ا 
�صفح���ات  وه���ي  ال�ص���راي(  �ص���وق  يف  )مذكرات���ي 
مطوية وطريفة م���ن تاريخ الفكر العراقي احلديث، 
ن�ص���ر الق�ص���م الكبر منه���ا يف جملت���ه )املكتبة( وقد 
اع���دت اخرًا للن�صر، و�صنقتب�س بعد قليل بع�صًا من 

هذه املذكرات.

مجلة المكتبة
ا�ص���در قا�صم حمم���د الرجب جمل���ة با�ص���م )املكتبة( 
تعن���ى يف بدء امرها باخبار الكت���ب وموؤلفيها، وقد 
�صدر العدد االول منها يف اآيار 1960 و�صدر عددها 
االخ���ر �صن���ة 1972. و�صرع���ان م���ا حتول���ت ه���ذه 
املجل���ة م���ن ن�صرة مكتبي���ة اىل جملة ادبي���ة وعلمية 
قيم���ة وقد حمل���ت االعداد االوىل م���ن املجلة عبارة: 
قائمة �صهرية ت�صدرها املثنى ل�صاحبها قا�صم حممد 
الرج���ب، ثم تغرت هذه العب���ارة اىل: املكتبة جملة 
الكت���ب والكت���اب، وا�صب���ح املرحوم مه���دي القزاز 
رئي�صًا لتحريرها واملحامي عبد الكرمي جواد مديرًا 

م�صوؤواللها، وتطبع يف مطبعة �صفيق.
وق���د ا�صه���م يف حتري���ر ه���ذه املجل���ة الرائ���دة يف 
بابه���ا نخبة من كب���ار الكتاب واملثقف���ني يف العراق 
وخارج���ه، واكرثه���م له���م �صل���ة وثيق���ة ب�صاحبه���ا 
ويح�ص���ر جمل�ص���ه االدب���ي الرائع يف باح���ة املكتبة 
الت���ي كانت ت�صغ���ل دارًا تراثية كب���رة يف منت�صف 
�صارع املتنبي ومل تزل قائمة، ومن هوؤالء: م�صطفى 
جواد، احمد حامد ال�صراف، كوركي�س عواد، �صالح 
احمد العلي، يو�صف عز الدين، حممود العبطة، عبد 
القادر ال���راك، �صلمان هادي الطعم���ة، فوؤاد جميل، 
جلي���ل العطي���ة، حممد ه���ادي االميني، عل���ي جواد 
الطاه���ر، ع���الء الدي���ن خروف���ة، م�صك���ور اال�صدي، 
حكمت توما�صي، عبد الك���رمي االمني، خ�صر عبا�س 
ال�صاحل���ي، احمد حامد ال�صربت���ي، �صليم املعروف، 
يو�ص���ف �صعي���د، فاروق عم���ر فوزي، خال���د حم�صن 
ا�صماعي���ل، �صف���اء خلو�ص���ي، ناجي حمف���وظ، عبد 
العزي���ز ال���دوري، جميل احم���د الكاظم���ي )اال�صماء 
وردت هنا بدون ترتيب معني( ومن الكتاب العرب: 
حمم���د �صعيد العري���ان، ح�صني موؤن�س، ف���وؤاد افرام 
الب�صت���اين، عب���د اللطي���ف حم���زة، �صك���ري في�صل، 

وغرهم.
وت�صمن���ت ابواب املحلة املختلفة الكثر من الفوائد 
التاريخي���ة وحرك���ة الكت���اب العرب���ي يف كل مكان، 
واخب���ار املخطوط���ات وخزائنه���ا وفهار�صه���ا. ومن 
ه���ذه االب���واب: مطالع���ات يف الكتب، اخب���ار االدب 
واالدب���اء، معر����س الكت���اب، ر�صائل الق���راء، اخبار 
ثقافي���ة، �صدر حديث���ًا، كتب جديدة. غ���ر ان اطرف 
ما ن�صرت���ه هذه املجل���ة واهمها حلق���ات كتبها قا�صم 
الرج���ب با�صم )مذكراتي يف �صوق ال�صراي( �صمنها 
ذكرياته عن جتارة الكتب واحوال الكتاب واملوؤلفني 
من���ذ ان كان عام���اًل يف املكتب���ة العربي���ة ل�صاحبه���ا 
�صلم���ان االعظمي، وقد ن�صر ع�صري���ن حلقة من هذه 
املذك���رات ون�صر بع�س احللق���ات يف جريدة )البلد( 
البغدادية ل�صاحبها عب���د القادر الراك الذي ا�صبح 
حمررًا ملجلة )املكتبة( بع���د مهدي القزاز وقد اعدت 

ا�صرة الرجب هذه املذكرات للن�صر ثانية.

قاسم محمد الرجب ومكتبته الشهيرة ) المثنى (
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مكتب���ات بي���ع الكت���ب وال�صح���ف واملج���الت ه���ي  
كن���وز م���ن املعرف���ة التي يتغ���ذى به���ا املطالعون . 
وقد عرف���ت بغداد الكثر من هذه املكتبات ، ومنها 
املكتب���ة الع�صرية التي قراأن���ا عنها الكثر يف مقال 
لالأ�صت���اذ زين النق�صبندي ن�ص���ره يف جملة الرتاث 
ال�صعب���ي الف�صلي���ة الت���ي ت�صدر ع���ن دار ال�صوؤون 
الثقافي���ة العام���ة يف عدده���ا الثاين لع���ام 2009 ، 
وه���ي  حمفوظ���ة يف خزائن دار الكت���ب والوثائق 

الوطنية .
  فمما ج���اء يف مقالة اإن املكتبة الع�صرية تاأ�ص�صت 
�صن���ة 1914 م من قب���ل املرحوم حممود حلمي يف 
مدينة بغداد ولكن هناك من يرجع تاأريخ تاأ�صي�صها 
اىل وق���ت اأبعد م���ن ال�صنة املذك���ورة وعلى اأنها مل 
تك���ن يف مدينة بغداد واإن موؤ�ص�س هذه املكتبة هو 
ال�صي���خ حممد والد حممود حلم���ي �صاحب املكتبة 
االإ�صالمي���ة ، اأن�صاأه���ا يف كربالء �صن���ة 1300 ه� - 
1882 م كم���ا هو مثبت يف دلي���ل املكتبة الع�صرية 
املطب���وع �صن���ة 1341 ه���� / 1922 م يف مطبع���ة 

ال�ص���الم ، كذل���ك ختم املكتبة املثب���ت على كتاب نقد 
فل�صف���ة داروي���ن مل�صنفها اأب���ي املجد حمم���د ر�صا 
اال�صفهاين واملطب���وع  يف مطبعة الوالية �  بغداد 
�صنة 1331ه� - 1997 م ويوجد يف خزانتها كتاب 
خمت�ص���ر رو����س الرياحني يف مناق���ب ال�صاحلني 

لليافعي عليه ختم املكتبة االإ�صالمية اأي�صًا .
وق���د عرف ع���ن حمم���ود حلم���ي باأن���ه كان الوكيل 
الوحيد لتوزيع اأغلب املجالت امل�صرية يف العراق 
وكان ي�صاع���ده يف اإدارة �ص���وؤون املكتب���ة �صخ�س 
يه���ودي ا�صمه ا�صح���ق وكان ه���ذا ال�صخ�س لولب 

املكتبة وحمركها .
وكان يق���ال يف الثالثيني���ات اإن رئي����س ال���وزراء 
ن���وري ال�صعي���د كان �صدي���ق حممود حلم���ي علمًا 
اأن تاأ�صي����س ه���ذه املكتب���ة يف بداي���ة اأمره���ا كان 
بجان���ب الب���اب ال�صغر ل�ص���وق ال�صي���اغ املرتبط 
ب�ص���وق ال�ص���راي ثم انتقلت اىل املح���ل الذي تقوم 
علي���ه حالي���ًا مكتبة ع���واد عبد الرحمن ث���م انتقلت 
اىل املح���ل الذي تقوم عليه حالي���ا املكتبة احلديثة 
لبي���ع القرطا�صي���ة ث���م انتقل���ت اىل �ص���ارع املتنبي 
اأمام املخبز الع�صك���ري �صابقًا ثم انتقلت اىل بناية 
املكتب���ة البغدادي���ة علما اأنها نقل���ت اأواًل اىل جممع 
االأدب���اء ث���م اىل املحل املقابل للمكتب���ة قبل اإغالقها 

اأمام بناية وقف علو حبيب العامري حاليًا .
ويف ال�صن���وات االأخرة وبعد االأزم���ة املالية التي 
م���ر به���ا حمم���ود حلم���ي ب���اع املكتب���ة اىل االأديب 

البغ���دادي ال�صي���د �ص���ادق القامو�صي وه���و �صاعر 
موه���وب ول���د يف مدين���ة النج���ف االأ�ص���رف �صنة 
1922 وت���ويف 1988 لكنه بق���ي يف الوقت نف�صه 
يعمل اأج���رًا يف مكتبته املباعة . ويقال اإن اخللق 
الرفي���ع الذي متت���ع ب���ه االأ�صت���اذ القامو�صي دفعه 
اىل معامل���ة حممود حلم���ي معامل���ة خا�صة حيث 
خ�ص�س له اأجرًا �صهريًا اىل حني وفاته وقد بيعت 
له���ذه املكتبة كث���ر من املكتب���ات اخلا�ص���ة الأدباء 
وعلماء عراقيني معروفني وم�صهورين منها مكتبة 
الزه���اوي جميل �صدقي حيث باعتها زوجته زكية 

وهي اأخت مطلقة بكر �صدقي .
وكان فيها بع�س الكت���ب النادرة التي حمل اأغلبها 
كلم���ات االإه���داء لالأ�صت���اذ الزه���اوي م���ع بع����س 
االأوراق اخلا�ص���ة ب���ه اأي الزه���اوي ،وق���د اقتنى 
بع�صه���ا االأ�صت���اذ عب���د احلمي���د الر�ص���ودي ال���ذي 
ن�صرها وعلق عليه���ا بعد ذلك يف عدد من ال�صحف 

االأدي���ب خ�صر واملجالت يف حني اقتنى 
ال�صح���ف  العبا�ص���ي 

واملجالت كافة.
امل��ك��ت��ب��ة  يف  وك�������ان 
جمل�س  ال��ع�����ص��ري��ة 
ي�����رت�����اده ع������دد م��ن 
امل��ث��ق��ف��ني واالأدب������اء 
م�����ن�����ه�����م ع����ب����ا�����س 
وال�صيد  ال���ع���زاوي 

عبد الرزاق احل�صني واالأ�صتاذ عبد املنعم الغالمي 
والعالمة  الها�صمي  وط��ه  االأم���ني  املطلب  وع��ب��د 
اأحمد  االأدي��ب  واالأ�صتاذ  ج��واد  م�صطفى  الدكتور 
وقد   . ال�صخ�صيات  من  وغرهم  ال�صراف  حامد 
كامل  االأ�صتاذ  اأوراق  يف  حلمي  حممود  ذكر  ورد 
دليل  يف  �صورة  له  اإن  كما  املطبوعة  اجلادرجي 

اململكة امل�صرية املطبوع �صنة 1929 م .
ويذكر اأن���ه كان اإن�صانًا نظامي���ًا ي�صاعد املحتاجني 
ويخ�ص���م من اأ�صعار الكت���ب للذين التكفي نقودهم 
ل�صرائها مثل الط���الب والباحثني كما كان حري�صا 

على عدم ا�صتراد الكتب املمنوعة .
اأما املكتبة الع�صرية ، فكان يجل�س فيها عبد املجيد 
الها�صم���ي وحممود فهمي دروي�س وم�صطفى علي 

وعبد الرزاق احل�صني وجالل الطائي .
ويع���د حممود حلم���ي ونعم���ان االأعظم���ي وقا�صم 

حممد الرجب من اأقدم الكتبيني يف ال�صوق.

المكتبة العصرية من أقدم مكتبات بيع الكتب والصحف في العراق

محمود حلمي الكتبي ومكتبته االولى
سندس الدهان
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يف منت�ص���ف ت�صعيني���ات الق���رن املا�ص���ي دخلت 
زقاقا مغلق���ا يف منت�صف �صارع املتنبي ، ووقفت 
اأم���ام مكتب���ة �صغ���رة ، يجل����س فيها رج���ل كبر 
ال�ص���ن يف غاي���ة الوق���ار واالأناقة وي�ص���ع نظارة 
طبية غامق���ة اللون على عينيه ، حييته اأوال ، فرد 
به���دوء باأح�صن منه���ا ، وراح ناظري يجول على 

عناوين الكتب ، ف�صاألني الرجل :
 - هل تبحث عن كتاب معني؟

    فاأجبت���ه بالنف���ي ، واأ�صف���ت اأين اأبح���ث عم���ا 
يفيدين ..

    قال :
 - وماذا يفيدك من الكتب؟

    قلت : اأقراأ كتب االأدب والتاريخ والرتاث عامة 
..

     �صاألني :
 - من اأي مدينة اأنت؟

    قلت : من مدينة امل�صيب ..
    �صاألني : ومن تعرف من اأهايل مدينة امل�صيب؟
    ابت�صم���ت ، وقل���ت : اأن���ا م���ن مدين���ة امل�صي���ب 
ويفرت����س اأين اأع���رف اأغل���ب اأهله���ا اإن مل اأق���ل 

جميعهم .. لكن ح�صرتكم من يعرف من اأهلها؟
قال : م���ن اأ�صدقائ���ي اليوم عبد اله���ادي ال�صالح 

وهو ياأتي لزيارة من حني الآخر..
    قل���ت : هو عمنا النائب الوطني احلر يف العهد 
امللك���ي واملت�ص���رف يف العهد اجلمه���وري ، وهو 
م���ن عائل���ة كرمية وفيه���ا زعامة قبيل���ة ربيعة يف 

املدينة ..
قال : اإذن تف�صل بالدخول واجللو�س لنتحدث..

    فلبيت دعوته الأنها االأوىل على الرغم من �صيق 
الوقت ..

    �صاألته : ومن تعرف من اأهل امل�صيب بعد ؟
    فاأجاب : كان يل �صديق عزيز منهم هو املرحوم 

عبد اجلبار العلو�س ..
    قلت : هو اأي�صا عمنا ومن عائلة كرمية ووجيهة 
واأوالده اليوم م���ن الف�صالء ، وي�صكنون بغداد ، 
وه���م : االأ�صت���اذ غالب والدكت���ور �صعد واملحامي 

اأياد والدكتور عماد.
    راأي���ت اأمام���ه عل���ى املن�ص���دة كت���اب )ريا����س 

ال�صاحلني( ليحيى النووي ، قلت :
 - ل���دي ن�صخ���ة من���ه يف مكتبت���ي اخلا�ص���ة ، فما 

راأيكم به ؟
    فاأثن���ى علي���ه ، وق���راأ يل ما بلغه في���ه ، ومازلت 
اأذكر ما قراأه يل وهو احلديث رقم 1406 املروي 
))ع���ْن اأبي م�ْصُعود الْبْدريِّ ، ر�صي اللَّه عْنُه ، قاَل 
ّلى اللُه َعَلْيِه و�َصلَّم ، َوَنْحُن  : اأَتانَا ر�ُص���وُل اللَِّه �صَ
ِل����س �صعد بِن ُعَب���اَدَة ر�صي اللَّه عنُه ، فقاَل  يف جَمْ
ُر ْبُن �صعٍد : اأمَرَنا اللَّ���ه اأْن ُن�صلِّي عَلْيَك يا  ل���ُه َب�صِ
ل���ي عَلْيَك ؟ َف�صَكَت ر�صوُل  ر�ص���وَل اللَِّه ، َفَكْيَف ُن�صَّ
ْيَنا اأنَّه مْل  ّلى اللُه َعَلْي���ِه و�َصلَّم ، حت���ى مَتنَّ اللَّ���ه �صَ
ّلى اللُه َعَلْيِه و�َصلَّم   لُْه ، ثمَّ ق���ال ر�صوُل اللَّه �صَ َي�ْصاأَ
ٍد  ٍد ، َوَعلى اآِل حُممَّ مَّ ، قولُ���وا : اللَّهمَّ �صلِّ َعلى حُمَ
د  مَّ ، كم���ا �صلْيَت على اآل اإْبراِهيم ، َوباِرْك َعلى حُمَ
د ، كما َبارْك���َت َعلى اآل اإْبراِهيم ،  ، وَعل���ى اآِل حُممَّ

اإنَك حِميٌد جِميٌد ، وال�صالم كما قد َعِلمتم((.
    وتك���ررت زيارات���ي ملكتب���ة ال�صي���د احلي���دري 
واجللو����س عنه وتبادل االأحادي���ث معه ، وكانت 
بيننا مودة عالية كم���ا اأخرين قلبي بذلك ، وهو 
اأ�ص���دق املخرين ، فقد اأن�س ووث���ق بي الرجل ، 

وحدثن���ي مبقدار ما �صمح ب���ه الوقت عن ذكريات 
عزيزة على نف�صه ، اأذكر منها :

    ق���ال اإن املرحوم حممد ر�ص���ا ال�صبيبي كان من 
اأ�صدقائ���ي وزبائ���ن مكتبت���ي ، وحينم���ا ا�صتوزر 
، ات�ص���ل بي عن���د ا�صتالمه الأول رات���ب ليذكرين 
بوجود َدي���ن بذمته للمكتبة يبل���غ �صبعة دنانر ، 
وخرين ب���ني زيارت���ه يل اأو زيارتي له فاخرتت 
الثانية ، فذهبت اإليه وا�صتقبلني اأح�صن ا�صتقبال 

، و�صدد يل ما بذمته من َدين.
 وق���ال اأن وراقا م�صري���ا زار العراق يف منت�صف 
ال�صتينيات وح���ل يف �صيافتي ، وذات م�صاء بعد 
تناولن���ا الع�ص���اء ، دعوته جلول���ة ليلية يف بغداد 
، فف���رح بذلك ، وبداأن���ا جولتنا بالذهاب اإىل مرقد 
االإمام االأعظم اإبي حنيف���ة النعمان يف االأعظمية 
ح�ص���ب طلبه ، فوجدناه مقف���ال ، وراأيت الوجوم 
على وجه ال�صيف امل�صري ، فقلت ال عليك ، االأمر 
، و�صاأل���ت عن بيت ال�ص���ادن ، وق�صدناه و�صرحت 

له مطلبنا ، فرح���ب و�صحبنا م�صرعا اإىل املرقد ، 
ودخلن���ا معا ، واأدينا الزيارة ، وجل�صنا قليال قبل 
اأن يودعن���ا ال�صادن مبثل حفاوة ما ا�صتقبلنا به ، 
ومل���ا خرجنا دعوت ال�صيف امل�صري لعبور ج�صر 
االأئم���ة وزي���ارة االإم���ام مو�ص���ى الكاظ���م ، ف�صره 
ذل���ك ، ودخلنا املرقد ف���كان مزدحم���ا بالزائرين ، 
واأدين���ا الزي���ارة ، وملا خرجنا من احل���رم ، راأيت 
يف ال�صح���ن املرح���وم ال�صي���خ حمم���د ح�ص���ن اآل 
يا�ص���ني يوؤدي ال�صالة امل�صتحبة ، فقلت ل�صاحبي 
: اإذا مل تلت���قِ  ه���ذا ال�صي���خ وتتحدث مع���ه فكاأنك 
مل ت���زر الكاظمي���ة ومرقده���ا !! فتعجب من قويل 
، وق���ال لنذه���ب اإليه ، ووقفنا قريب���ا منه ، فخفف 
م���ن �صالته ، لك���ي ي�صتقبلن���ا مرحب���ا ، واأجل�صنا 
عل���ى �صجادته ، ودار بينه وبني ال�صيف امل�صري 
ح���وار ه���ادئ يف العقائ���د ، ويف ختام���ه �ص���األ 
ال�صي���ف ال�صي���خ اآل يا�صني قائ���ال: اأال ترى هناك 
مبالغ���ة يف تعظي���م املراقد حيث القب���اب الذهبية 

وال يوج���د مثله���ا يف بي���ت الله احل���رام ، فاأجابه 
ال�صي���خ واالبت�صامة متالأ وج���ه : اأعطنا بيت الله 
واأنظ���ر كيف �صنك�صوه مبا هو اأثمن من الذهب!! 
وودعن���ا ال�صي���خ بحف���اوة بع���د اأن اأث���ار اإعجاب 

ال�صيف باأخالقه وعلميته ورقة حا�صيته .
وحدثن���ي املرح���وم احلي���دري ع���ن ذكريات���ه يف 
معر����س الكتاب العراقي ال���ذي اأقامه يف القاهرة 
�صن���ة 1965 ، وكان حاف���ال ، ونق���ل يل اإن الوزير 
امل�ص���ري قال له مالطفا : لقد جئتنا بكتب النجف 
التي مل نرها من قبل !! ويق�صد ما طبعته املطابع 

النجفية يومذاك وكانت يف عز ازدهارها .
    وحدثن���ي ع���ن زيارة ل���ه اإىل ال�صي���خ اأغا بزرك 
الطهراين يف داره بالنجف االأ�صرف ؛ قال طرقت 
الباب من غ���ر موعد فخرج ال�صي���خ وا�صتقبلني 
فرح���ا ، واأدخلني الدار ، وغاب قليال عني قبل اأن 
يع���ود يل وقد ارت���دى زي الوق���ار والعلم ، فقلت 
ل���ه : مِلَ اتعب���ت نف�صك �صيخن���ا وكلفتها ونحن يف 
عجل���ة ورغبن���ا يف ال�صالم عليك فق���ط ، فقال : ال 

وجود احرتام ال�صيف اأن اأكون يف هذا الزي.
وحدثن���ي ع���ن ذكريات���ه اجلميلة م���ع �صخ�صيات 
عدي���دة منها عب���د الر�ص���ول اخلال�ص���ي ومواقفه 
يف ال���وزارة وال�صيخ حممد ح�صن اآل يا�صني قبل 
اجته���اده وبعده واأخي���ه ال�صيد كاظ���م احليدري 
واآخري���ن ، واأخ���رين م���رة اأنه ياأت���ي يوميا اإىل 
املكتب���ة لي����س م���ن اأجل البي���ع والرب���ح ، وهذا ال 
يح�ص���ل والكتاب ك�ص���د �صوقه ب�صب���ب احل�صار، 
واإمن���ا من اأجل اال�صتئنا����س بوجوده يف املكتبة 
ولقائ���ه   ، �ص���واه  يع���رف  ال  ال���ذي  عامل���ه  وه���ي 
باالأ�صدق���اء وكلهم من املثقف���ني ووجوه املجتمع 
؛ وك���م كنت اأ�صعر باالرتي���اح الأحاديثه اجلميلة ، 
وطيبت���ه املتناهية و�صراحته ، وقال يل ذات مرة 
اإنه يتمنى اأن يحدث تعارف بيني وبني اأبنائه اأو 
اأحده���م على االأقل لت�صتمر العالق���ة الطيبة معهم 

بعد رحيله ..
 وهك���ذا ا�صتم���ر احل���ال بيننا ، كلم���ا جئت �صارع 
املتنب���ي ق�صدت���ه ، وجل�صت مع���ه ، وكان ي�صاألني 
عندم���ا اأتاأخر عن زيارته له ، حتى زرته ذات يوم 
فلم اأجده واملكتبة مقفلة ، وتكرر االأمر يف زيارة 
ثاني���ة وثالث���ة ، فاأ�صابني القل���ق ، ف�صاألت خياطا 
يق���ع حمل���ة قبال���ة املكتب���ة ، فاأخ���رين اأن ال�صيد 
مري����س وقد اأ�صيب بال�صلل وال ي�صتطيع احلركة 
، فتاأملت كث���را ، و�صاألته عن عنوان بيت ال�صيد ، 
فدلني ، ويف احلال ا�صتاأجرت �صيارة ، وق�صدته 
، وطرق���ت الب���اب ، وفتح���ت الب���اب ام���راأة �صابة 
اأظنها من كرميات���ه ، ف�صاألتها عن ال�صيد و�صحته 
ورغبت���ي يف لقائه ، وذهبت اإليه لتخره وتهيوؤه 
، فدخل���ت علي���ه م�صلم���ا  ، وع���ادت يل م�صرع���ة 
والدمعة مت���الآ عيني ، وانكببت عل���ى يده مقابال 
، وكان���ت فرحت���ه بزيارتي له كب���رة وبادية على 

وجهه ، وقال يل :
 - ه���ل ت�ص���دق اإنن���ي اأم����س ذكرت���ك م���ع نف�ص���ي 
وا�صتق���ت للقائ���ك ، و�صاأل���ت نف�ص���ي : اأي���ن �صار 

�صديقي امل�صيبي ؟ وها اأنت اليوم اأمامي !!
 وبقيت عنده اأكرث من �صاعة يف حديث متوا�صل 
، حت���ى جاء املعالج الطبيعي ، فكان علي املغادرة 
، فودعته ، وكان وداعي االأخر له ، اإذ قراأت نعيه 
يف ال�صحاف���ة بعد ذل���ك اإذ تويف رحم���ه الله يوم 

ال�صبت 29 ني�صان 2000م ..  

شمس الدين الحيدري صاحب المكتبة 
االهلية كما رأيته 
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ول���د موؤ�ص����س املكتبة الوطنية ال�صي���خ عبد احلميد 
زاه���د يف النج���ف �صن���ة 1859م وه���و م���ن اأ�ص���رة 
الزواه���د التابعة لقبيل���ة املياح، ون�ص���اأ وتعلم على 
وال���ده ال�صي���خ علي، ال���ذي اأدخله الكتاتي���ب فتعلم 
القراءة والكتابة والقراآن الكرمي، ثم دخل املدار�س 
الديني���ة ودر�س النحو وال�ص���رف و�صيء من الفقه 
وتتلمذ نوعًا ما على ال�صيد حممد �صعيد احلبوبي، 
وكان ل���ه ات�ص���ال ب�صب���اب النج���ف املثق���ف ات�صااًل 
وثيق���ًا ثم ت���رك الدرا�ص���ة واأن�ص���رف اإىل اال�صتغال 
يف بي���ع الكت���ب، فاأخذ غرف���ة يف اواوي���ن ال�صحن 
احليدري ال�صريف وجعلها مكتبة، ثم قام بتاأ�صي�س 
املكتبة احليدري���ة التي باعها فيما بع���د اإىل �صادق 

حممد الكتبي .
وكان���ت اأ�ص���رة اآل زاهد ، وبخا�ص���ة والده املرحوم 
ال�صي���خ عل���ي زاهد معني���ة بتي�صر الكت���اب لطالب 
علوم الدين ت�صدره اأو جتلبه وتعر�صه فتعني على 
ن�صر الثقافة بني النا�س، اأخذ عبد احلميد زاهد هذه 
ال�صناعة عن وال���ده يف قلق ي�صحبه حذق ومهارة 
ف���كان يف النج���ف اأح���د املي�صري���ن للكت���ب املعنيني 
بالرتوي���ج له���ا، وي�ص���ف االأ�صت���اذ عل���ي اخلاقاين 
املجتم���ع ال���ذي ن�صاأ عبد احلميد زاه���د فيه حينذاك 
فيقول اأن ه���ذا املجتمع ككل جمتمع تكون فيه على 
االأق���ل اأربع طبقات علماء عامل���ون وعلماء اأ�صبه ما 
ن�صميه���م باحليادي���ني ومنافقون وجه���الء ينعقون 
م���ع كل ناع���ق، فف���ي مث���ل ه���ذا املجتم���ع ال�صاخب 
والتقالي���د  الع���ادات  في���ه  تعي����س  ال���ذي  ال�ص���ارم 
ال�صخيفة اإىل جان���ب رجال قاموا مبدار�س �صخمة 
كانت تنر عقول النا�س وبطبيعة احلال كانت اأول 
مدر�ص���ة بعد التدافع العقل���ي واالجتماعي، مدر�صة 
اأب���ي االأحرار ال�صيخ مال كاظ���م اخلرا�صاين، قدمت 
ف�صائل من العلماء والرجال وكانوا ي�صاندون هذا 
العظيم جمموعة م���ن العلماء االأعالم ياأتي بطبيعة 
احل���ال منهم ال�صيد هبة الدين ال�صهر�صتاين )رحمه 
الل���ه( وال�صي���خ عب���د الك���رمي اجلزائ���ري واآخرون 
كال�صي���د �صال���ح كمال الدي���ن وال�صي���د عي�صى كمال 
الدي���ن واإ�ص���راب ه���وؤالء ويف طبيع���ة احل���ال كان 
من امل�صاندي���ن يف العقل وال���راأي واالإدارة ال�صيخ 
ج���واد �صاح���ب اجلواه���ر )رحم���ه الل���ه( وال�صيخ 
عب���د احل�ص���ني اجلواه���ري وال�صيخ عب���د الر�صول 
واإ�ص���راب هوؤالء الذي���ن خدموا الفك���ر والعقل يف 
هذا املجتمع فريق اآخر يعاك�س هذه املدر�صة، فريق 
الدجال���ني واملنافق���ني واجلهالء وهذه ق���وة عارمة 
�صاخبة ال ي�صتطي���ع ال�صمود اأمامها هوؤالء العلماء 
املرتف���ون يف عقولهم، فف���ي مثل هذا اجلو كان عبد 
احلميد زاهد يعي����س، وكان ثورة بكل معناها على 
التقلي���د ال�صخيف���ة وه���ذه االأ�صي���اء ال�صخيفة التي 
غذاه���ا امل�صتعم���ر واجلهالء بطبيعة احل���ال، وكان 
ال���ذي يقراأ جريدة يف النجف ال اأق���ول مبا اأ�صاويه 
م���ن املوبق���ات اأن قراءة اجلري���دة يف النجف كانت 
موبق���ة كرى ال ت�صاويها اأي موبق���ة اأخرى فاإذا ما 
قراأ االإن�صان جريدة قيل له اإنك زنديق دهري متنور 

ع�صري من االألفاظ التي ال يفهمون مفاهيمها.
كان عب���د احلمي���د يف هذا اجلو يعي����س وكله ثورة 
يه���دي ال�صال وين�ص���د االأ�صي���اء ال�صحيح���ة وكان 
)رحم���ه الله( كثرًا م���ا عمل اأعم���ال ال ي�صتطيع اأي 
اإن�ص���ان اأن يق���وم بها، فف���ي عهد االحت���الل يف عام 
1919م عه���د الرهبة املظلم���ة العنيفة، كان الوحيد 
ب���ني املكتبات يف النجف وكان الوحيد الذي يجلب 
الكتب الع�صرية يف وقته وكان رجال العلم واالأدب 

يلتق���ون يف نف����س املكتب���ة، وت���دور فيه���ا اأحاديث 
ال�صيا�ص���ة مبا يخ����س العرب وما يج���ب اأن يكون، 
وكان���ت املكتبة امل�ص���در الوحيد لن�ص���ر املن�صورات 
الريطاني���ة  ال�صلط���ة  ع���ن  واإخفائه���ا  ال�صيا�صي���ة 
حينذاك بني جملدات الكتب وهو الذي زود االأ�صتاذ 
املرح���وم حمم���د ر�ص���ا ال�صبيب���ي بالوثائ���ق، وق���د 
و�صعت بني طي���ات املقوى يف امل�صح���ف ال�صريف 
و�صاف���ر فيها اإىل احلج���از مندوبًا عن العراق وكان 
�صاح���ب هذه املكتب���ة همزة الو�صل ب���ني النجفيني 
واخلارج من مدنيني وريفيني، حتى عرفت مكتبته 
مبكتب���ة الثورة العراقية وقد كان معروفًا بوطنيته 
ل���دى عنا�ص���ر اال�صتعم���ار وعمالئه، وق���د كان عبد 
احلمي���د يختف���ي لي���اًل عندما ج���اءت �ص���ورة العلم 
العرب���ي ويعطيها اإىل خياط كان ا�صمه �صياء زيني 
وكان خياط���ًا مع ال�صي���د كاظم الع���اديل فيخيطهما 
وياأخذ العلم وي�صتدع���ي رجاًل من الرجال الطيبني 
واأن كان عاميًا ا�صمه حمود احلار فيطلب منه ع�صا 
طويلة فينامون يف ال�صحن مع الزوار وقبل الفجر 
ياأخ���ذ العلم ويغرزه يف اأو�صح م���كان يف ال�صحن 
ا�صم���ه )امل�صرج���ة( اأم���ام الب���اب الكب���ر ويختف���ي 
ويخ���رج من ال�صحن عند فتح���ه يف ال�صباح فياأتي 
النا����س ويرون �صيئًا عجيب���ًا علم وهو اأول من رفع 
علم العراق يف النجف وكربالء بعد اأن �صنعه وفق 
النم���وذج امل�صتلم من جمعي���ة )العهد ال�صرية( التي 
ت�صكل���ت يف ال�ص���ام يف حكوم���ة في�ص���ل االأول كما 

ذكرنا اأعاله.
كان عب���د احلميد يف مثل هذا اجل���و الرهيب ثورة 
عل���ى كثر م���ن الرج���ال الذي���ن ميتلك���ون ال�صالح، 
�صالح اجلهل وميتلكون التهم الرخي�صة وال�صتائم 
الرخي�صة، وكان عبد احلميد يغذي االأفكار وينميها 
عن طريق جلب املطبوعات العربية من اآفاق اأو�صع 
م���ن اأفقن���ا امل���رتدي وكان ين�صرها عل���ى النا�س اأما 
مبال اأو بنوع م���ن امل�صاعدات للذين ال ي�صتطيعون 
�صرائها، ويذكر االأ�صتاذ �صلمان ال�صفواين )�صاحب 
جريدة اليقظة( عندما كنا �صبابًا وطالبًا نوؤم مكتبة 
الفقي���د العزي���ز يف ال�صح���ن ال�صري���ف يف النجف 
وذلك اأثن���اء االحتالل الريط���اين وكان رحمه الله 
ي�صغل اإيوان���ًا وحجرة يف ال�صحن، وكانت مكتبته 

نادي���ًا وطنيًا وملتقى املثقف���ني االأحرار نتبادل فيها 
االآراء ونق���راأ فيه���ا ال�صح���ف واملج���الت والكت���ب 
احلديث���ة التي مل يكن لنا به���ا عهد من قبل ومل يكن 
اأح���د م���ن قبل���ه يجلبه���ا اإىل النج���ف يف ذلك احلني 
وكن���ا نطل فيها على اآفاق جديدة من الفكر الوطني 
وال�صيا�ص���ي واالأدبي واالجتماع���ي والعلمي وكان 
يرمونن���ا  وكان���وا  كث���رون  يوافقونن���ا  ال  الذي���ن 
ب�صتى التهم ويطلقون علينا اأ�صم الفرم�صتونية اأي 
الزنادقة والله يعلم اأننا ل�صنا كذلك واإمنا كنا نتطلع 
اإىل املعرف���ة ب�صتى األوانها وكن���ا ننفلت من اجلحر 
التقلي���دي املفرو�س عل���ى عقولن���ا املنفتحة لنكون 
اأك���رث فهمًا مل�ص���اكل ع�صرنا وبالدن���ا ولنكون اأقوى 
عل���ى الوق���وف يف وج���ه ال�صبه والتحدي���ات وكان 
هناك من ي�صتنجد عل���ى املنر ب�صاحب الزمان الأن 
)ال�صمندفر( اأي القط���ار اأخذ ي�صر يف العراق على 
ق�صبان احلديد وكان هناك من يلف يديه باجلريدة 
اأو باملجل���ة لئال يتنج�س، وكان هن���اك من يعار�س 
فت���ح املدار�س عام���ة، وتعلي���م البنات خا�ص���ة فاأي 
مهمة �صعب���ة تواجه عبد احلميد زاه���د ورفاقه من 

الطالب وال�صباب املتحرر يف ذلك اجلو املحموم.
اأم���ا الدكتور عبد الرازق حمي الدين رئي�س املجمع 
العلمي العراقي فيذكر عن مكتبة عبد احلميد زاهد 
يف ال�صح���ن احليدري )مل اأكن من رواد تلك احللقة 
الأنه���ا كانت تكرين �صنًا ومكانة اجتماعية ولكنني 
احلظه���ا م���ن دائ���رة دونه���ا �صن���ًا ومكان���ة وكان���ت 
تب���دو يل وكاأنه���ا خلية نح���ل تغ�صاه���ا اليعا�صيب، 
كان م���ن رواد تل���ك احللق���ة اأن مل تخن���ي الذاك���رة 
اأ�صتاذن���ا ال�صيخ اجلليل املغفور له ال�صيخ ال�صبيبي 
واملغف���ور ل���ه ال�صاع���ر ال�صي���خ عل���ي ال�صرقي ومن 
طالبها االأوائ���ل ال�صاعران احم���د ال�صايف وحممد 
مهدي اجلواهري، كم���ا كان من رعاتها ال�صيد �صعد 
جري���و واالأ�صت���اذان ال�صي���د �صعي���د وال�صيد ح�صني 

كمال الدين.
    وكان عب���د احلمي���د يف تل���ك احللق���ة قطبها الذي 
ت���دور علي���ه واملفاع���ل ال�صامت ي�صي���ع احلركة من 
حول���ه واأن بدا �صاكنًا ويثار اجل���دل والنقا�س واأن 
مل يك���ن من اأهل اجلدل والنقا�س ومن هذا اأ�صتطيع 
اأن اأ�صج���ل يف غ���ر ح���رج اأن غري���زة ح���ب التجدد 

في���ه فعلت فعله���ا القوي يف التغ���رات التي حدثت 
يف االأدب النجف���ي ويف تطلعات���ه اإىل اآف���اق اأو�صع 

احلياة(.
ومل���ا هب���ت رياح الث���ورة العراقية الك���رى يف عام 
1920م كان الفقي���د م���ن جمل���ة املعتمدي���ن الثق���اة 
يف مهم���ة االت�صال بني العلم���اء االأعالم يف النجف 
واأنح���اء  الف���رات  القبائ���ل يف  وكرب���الء وزعم���اء 
الع���راق ورجال الهيئات الوطني���ة يف بغداد، وكان 
رحمه الل���ه يخبئ الر�صائ���ل يف اأغلف���ة الكتب التي 
كان ي�صنعه���ا بيدي���ه ويبعث بها اإىل م���ن اأوكل بها 
الإي�صالها اإليه فال ي�صك اأحد بها فبذا تنجو من اأعني 
الرقب���اء، وهكذا يكون الفقيد ق���د �صاهم يف االإعداد 
للث���ورة ويف الثورة نف�صه���ا وبديهي اأن الثورة اأي 
ث���ورة ال تقوم بالبندقية فح�ص���ب ولي�س الثوار هم 
حملة ال�ص���الح فح�صب واإمنا تعتم���د الثورات على 

االأفكار والعقول واالأقالم.
وعندم���ا اأجه�ص���ت الثورة ف���ر ال�صيد عب���د احلميد 
زاه���د اإىل خارج العراق خوفًا م���ن ال�صلطة املحتلة 
وبقي مدة من الزمن ثم رجع اإىل النجف وبعد ذلك 
اأنتق���ل اإىل بغ���داد حيث ان�صاأ ع���ام 1923م/ 1924 
م  يف �ص���وق ال�صراي )املكتب���ة الوطنية( وذلك بعد 
تاأ�صي����س احلكم الوطني ليكون جم���ال عمله اأو�صع 
واأرحب حيث �صارت مكتبت���ه ملتقى الوطنيني يف 
بغ���داد كم���ا كان���ت يف النج���ف وكان حري�ص���ًا على 
ن�صر الكتب املث���رة للحما�صة والنخوة والرجولة، 
ويذكر االأ�صتاذ �صلم���ان ال�صفواين، اأن عبد احلميد 
زاه���د طل���ب اإيّل اأن اأق���وم بتحقي���ق كت���اب )ح���رب 
الب�صو����س( املعروف فقمت بذل���ك وطبع الكتاب يف 
ع���ام 1928م عل���ى نفقت���ه با�صم: )تاري���خ احلروب 
العربي���ة( وملا راأى اأن الطبعة االأوىل من امل�صرحية 
التي األفتها يف ع���ام 1924م با�صم )الزرقاء( ملنفعة 
مدر�ص���ة املفيد يف الكاظمية قد نف���ذت ترع باإعادة 
طبعه���ا يف ع���ام 1925م وكان ي���ود اأن يطب���ع كل 
كت���اب يقوي العزمي���ة ويحث عل���ى الف�صيلة، ويف 
ع���ام 1933م �صافر زاه���د اإىل القاه���رة وفتح فرعًا 
ملكتبت���ه الوطني���ة ولكنه ع���اد بعد ف���رتة اإىل بغداد 
وا�صتمر يعمل يف مكتبت���ه حتى وفاته يف �صبيحة 

.1970/11/23

عبد الحميد زاهد ..مؤسس المكتبة الوطنية 
في النجف

زين النقشبندي
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جواد غلوم

وكين���ث ماكن���زي ه���ذا ق���د �ص���ّد رحال���ه اىل بغداد 
ب�صحبة �صديق���ه همفري بوم���ان املكتبّي اللندين 
العري���ق ال���ذي تو�ّصم يف كينث الق���درة على ادارة 
عمل���ه ون�صاط���ه ببغ���داد بع���د ان و�صع���ت احلرب 
العاملية االوىل اوزارها العام / 1918  والغريب 
ان �صاحبن���ا كيني���ث ماكنزي اجلري���ح يف احلرب 
االوىل وال���ذي ملّا ي�صَف متاما بعد جلراحه البليغة  
؛ ا�ص���ّر ه���و ورفيق���ه ان يّطلع���ا عل���ى احتياج���ات 
املدار����س واملوؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة العراقي���ة م���ن 
الكتب والتاآلي���ف املتنوعة لتك���ون م�صادر للبحث 
والدرا�ص���ة يف بالدن���ا وفع���ال اتفق���ا م���ع احلكومة 
بتغطي���ة  تق���وم  مكتب���ة  ان�ص���اء  عل���ى  العراقي���ة 
احتياجات الدول���ة من لوازم وقرطا�صية وم�صادر 
الدول���ة  تري���ده  ال���ذي  الطل���ب  وتلبي���ة  ومناه���ج 
ملدار�صه���ا ومعاهدها وجلمي���ع املراحل ومت تهيئة 
مكان منا�صب يف �صراي الدولة لهذا الغر�س وكان 
ماكن���زي اول االمر ي�صتلف ماليا من الدولة الإدارة 

مكتبتِه  ب�صب���ب افال�صه وخواء جيبِه لكنه �صرعان 
ما بداأ يقف على قدميه ويعيد املبالغ التي ا�صتلفها 
م���ن احلكوم���ة واخذ مي���ّول مكتبته ذاتي���ا وماهي 
ااّل ب�ص���ع �صن���وات حت���ى انف�ص���ل عنه���ا  يف العام 
/1925 وا�صبحت م�صتقل���ة متاما بعد ان حققت 
ارباح���ا جيدة واخ���ذ يدي���ر ن�صاطها ذاتي���ا ونقلت 
حمتوياتها من موقع ال�صراي التابع للحكومة اىل 
بناي���ة النادي الريطاين الذي كان موقعه يف قلب 
�ص���ارع الر�صيد )والذي كان ي�صّم���ى وقتذاك �صارع 
اجلدي���د حلداثت���ه ورقّي���ه( بج���وار جام���ع ال�صّيد 
�صلط���ان عل���ي يف منطقة ال�صن���ك وا�صب���ح ا�صمها 
Mackenzie & Mac - )االلغة االجنليزي���ة 
من���ارة   )  enzie Proprietars Bookshop
للعل���م واالدب والرق���ّي الثق���ايف ال���رثّي ومق�صدا 
للمثقف���ني الباحث���ني عن املعرف���ة الر�صين���ة �صواء 
من عل���وم ا�صالفنا اال�صبق���ني او مايردنا من الفكر 

الغربي من ثقافة احلداثة والتنوير.
ث���ّم انتقل���ت م���رة اخ���رى بكام���ل حمتوياته���ا اىل 
بناية جدي���دة اخرى يف احد حمالت بناية )لينج( 
�ص���ارع  يف  موقعه���ا  وكان  للريطاني���ني  التابع���ة 

الر�صيد اي�صا.
ات�صع���ت رح���الت ماكين���زي املكوكي���ة ب���ني بغداد 
ولن���دن واخذت الط���رود اخلا�صة بالكت���ب تتناقل 
ب���ني حني واخ���ر ب���ني العا�صمتني حت���ى ان احدث 
املوؤلف���ات التي ت�ص���در يف لندن  �صرع���ان ماتراها 
يف بغ���داد يف غ�صون �صهر واحد وه���ذه املوؤلفات 
الت���ي كان ينتقيها ماكين���زي كانت تخ�س جماالت 
العل���وم واالداب والفن���ون كاف���ة ومل تع���د تقت�صر 
عل���ى املناه���ج الدرا�صية وامل�ص���ادر العلمي���ة التي 

كانت مطلب الدولة ح�صرا.
للعا�صم���ة  املتك���ررة  زيارات���ه  اح���دى  ويف 

الريطاني���ة، �ص���ّده ال�ص���وق واحلن���ني اىل مالعب 
�صباه وم�صقط راأ�صه يف ا�صكوتلندا التي ولد فيها 
ع���ام /1880 فقرر زي���ارة معارفه وم���ا تبّقى من 
اهل���ه هناك وكان���ت ال�صدف اجلميلة ل���ه باملر�صاد 
ف���راأى حبيبة �صب���اه وه���ي اي�صا اح���دى قريباته 
وع���زم عل���ى ان يتزوجها على عج���ل ودون تباطوؤ 
وفع���ال مت���ت مرا�صيم ال���زواج خالل تل���ك الزيارة 
وبعد ذلك ا�صطحبها مع���ه اىل بغداد، اذ كانت تلك 
الفت���اة وجه ال�صعد عليه  ب�صكل مل يكن يتوقعه هو 
نف�ص���ه حي���ث ا�صتمرت الط���رود الريدي���ة بال�صّخ 
ب���ني بغ���داد ولن���دن دون توّق���ف وامت���ّد ن�صاطه���ا 
اىل خمتل���ف بل���دان العامل حتى و�صل���ت الواليات 
املتح���دة االمركي���ة ومعظ���م دول اآ�صي���ا وال�صرق 
االدنى م���رورا بايران و�صبه القارة الهندية �صرقا، 
ع���دا ن�صاطه���ا الوا�صع الذي امتّد غرب���ا حتى �صمل 

معظم اوروبا.
والأن ال�صي���د ماكين���زي مغ���رٌم بالع���راق وبغ���داد 
بالذات اىل حّد ال�صغف فقد قام بطبع عدة كتب عن 
الع���راق يف ع�صرينيات الق���رن املا�صي منها )مراد 
اىل م���راد (وال���ذي طب���ع يف لندن �صن���ة/ 1911 
ملوؤلفت���ه امل�س غروت���رود وقد اعاد ه���و طبعه يف 
الع���ام/ 1924 عل���ى نفقت���ه اخلا�ص���ة، ويت�صمن 
الكت���اب و�صف���ا رائع���ا �صاحرا له���ذه املدين���ة التي 
ي�صفها دوما مبدينة ال�صالم والتي احّبته واأحّبها، 
كم���ا طبع كتب���ا اخرى مثل )مدن الع���راق القدمية( 
ملوؤلفت���ه دورثي م���كاي ومت طبعه الع���ام /1926 
وكت���اب )طريق ال�صحراء من ب���روت اىل بغداد( 
للموؤلف���ة نف�صه���ا وكت���اب ت�صارل�س هوب���ر امل�صّمى 
)القان���ون الد�صت���وري يف الع���راق( وال���ذي طبعه 
الع���ام /1928 وغره���ا وغره���ا الكث���ر فيم���ا 
يخ����سّ ال�صاأن العراقي ح�صرا اما بقية مطبوعاته 

يف ال�ص���وؤون االخ���رى في�صع���ب ح�صرها يف هذه 
املقالة الق�صرة .

ونظ���را لكثاف���ة الطلب���ات عل���ى مطبوع���ات مكتبة 
ماكين���زي و�صعوب���ة تلبيته���ا كله���ا وع���دم قدرت���ه 
وحده عل���ى ت�صير ن�صاطها االآخذ بالتزايد بوتائر 
�صريعة فقد ا�صطر اىل اال�صتعانة ب�صهره و�صقيق 
زوجت���ه اال�صكتلندي���ة  ال�صي���د " دونال���د ماكينزي 
لندن وطل���ب منه �صرعة  يقي���م يف  " وال���ذي كان 
احل�ص���ور اىل بغ���داد ليك���ون عون���ا ل���ه يف ادارة 
املكتبة وفع���ال و�صل ال�صيد دونال���د  وا�صبحا معا 
يقومان بادارة املكتب���ة وب�صكل اف�صل من ال�صابق 

من خالل رحالتهما املكوكية بني العا�صمتني .
الواح���د  يف  وحتدي���دا  ب���ارد  ي���وم  �صت���اء  ويف 
والع�صرين من كانون الثاين /1928 غّيب املوت 
�صاحبن���ا كيني���ث ماكين���زي اث���ر ا�صابت���ه بجلطة 
مفاجئ���ة يف الدماغ بينم���ا كان يعيد ترتيب بع�س 
الرف���وف و�ص���ط مكتبت���ه ونق���ل عل���ى اثره���ا اىل 
امل�صت�صف���ى لكن���ه ف���ارق احلي���اة بع���د �صاعتني من 
و�صول���ه ودفن يف املق���رة الريطاني���ة يف بغداد 
لك���ن املكتب���ة وا�صل���ت ن�صاطها فقد ا�صتم���ّر �صهُره  
تاأّلقها ويعمل على  لُيبقي  " يف م�صاعيه  "دونال���د 
موا�صل���ة جناحه���ا ورفده���ا باملزي���د م���ن الكت���ب 
واملوؤلف���ات التي تعنى بالفك���ر املارك�صي الذي كان 
جديدا عل���ى العراقيني وقتذاك  واغنائها باملفاهيم 
واالطر اال�صرتاكية ملا عرف عن دونالد املّيال للفكر 
املارك�ص���ي اجلديد ونزوع���ه اال�صرتاكي الوا�صح، 
واحل���ق ان مكتب���ة ماكين���زي ا�صبح���ت يف عه���ده 
�صعل���ة وهاج���ة لتعمي���م وجهات النظ���ر واملباديء 
اال�صرتاكية وطرحها للق���اريء العربي والتعريف 
به���ا ؛ متام���ا مثلم���ا كان الكات���ب امل�ص���ري �صالمة 
مو�ص���ى يب�ّص���ر بهذه املفاهي���م الي�صاري���ة اجلديدة 

مب�صر.
ويف �صنة/1946 تويف ال�صي���د دونالد ماكينزي 
ال�صري���ك ال���ويّف لل�صي���د كينيث واآل���ت املكتبة بكّل 
حمتوياتها الإدارات عراقية متنوعة واأخذ ن�صاطها 
يتمايل بني مّد وجزر لكنها مل تقم بذلك اجلهد الذي 
كان يولي���ه ال�صي���دان االآنف���ا الذكر ومازل���ت اأتذكر 
يف اح���دى  زياراتي لهذه املكتب���ة العريقة يوم مّت 
قب���ويل طالب���ا يف كلية االآداب ع���ام/1969 حيث 
كن���ت ابحث ع���ن �صاّلتي ع���ن ال�صاع���ر االجنليزي 
ووردزوث فلقي���ت معظ���م ماكت���ب وتناولته���ا من 
الرفوف ب�صعادة غامرة وتكررت زياراتي لها كلما 
احتج���ت �صيئ���ا مل اج���ده يف غره���ا، يومها كانت 
تتخذ �صقة عالي���ة يف احدى العمارات مقرا لها يف 
نف�س �ص���ارع الر�صيد، ورغم �صيق امل���كان فقد كان 
رّواده���ا يرتق���ون �صالمل البناي���ة بلهف���ة بحثا عّما 
يحتاجون���ه واأتذك���ر اي�ص���ا ان املكتب���ة يف اواخر 
عمره���ا اخت�صت ببيع الكت���ب واملوؤلفات املطبوعة 
باللغ���ة االجنليزي���ة واللغ���ات االوروبي���ة ح�صرا 
وقلم���ا جتد كتابا عربيا معرو�صا للبيع يف رفوفها 
اىل ان مّت اغالقها نهائيا يف العام 1977 وغادرت 

اىل غر رجعة .

 كان من النادر جدا ان يزور مثقفو 

العراق  بغداد دون ان يحّثوا الخطى 

اىل مكتبة ماكينزي التي كانت تقع 

يف قلب شارع الرشيد رشيان بغداد 

الثقايف واالقتصادي معا،والتي رفدت 

املثقف العراقي بكل ماهو جديد 

وراٍق يف سنوات القرن املنرصم مام 

كانت تطبعه لندن واوربا عموما من 

كتب ومؤلفات غاية يف الرثاء الفكري، 

كان معظم رّوادها من املثقفني 

العراقيني التي استهوتهم الثقافة 

الغربية اىل جانب اهتاممهم برتاث 

اسالفهم فأنجبت عقوال متنورة نتجت 

عن تالقح فكري حضاري بني الرشق 

والغرب، مع ان مؤسسها السيد كينث 

ماكينزي االسكتلندي املولد واملحتد 

حرص كثريا عىل تزويد املكتبة 

باملؤلفات االنجليزية التي تعنى 

بثقافة العامل االسالمي ومنها كتب 

الرتاث العريب والتأريخ وادب الرحالت 

وقد عدت ماكينزي وقتذاك من افضل 

املكتبات التي تخصصت يف العلوم 

االسالمية كلها تقريبا اضافة اىل بعث 

الرتاث العريب االسالمي واعتربت 

مصدرا اساسيا لهذه العلوم ليس يف 

العراق والوطن العريب فحسب وامنا 

يف اقطار العامل اجمع .

معالم ثقافية بغدادية التنسى.. ماكينزي مكتبته الفاخرة
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هذه املقدم����ة �صت�صر اإىل الُكتبي غ����ازي في�صل حمود 
�صاح����ب اأقدم مكتبة يف مدينة الب�صرة، بل يف العراق 
)تاأ�ص�صت �صنة 1928( الذي رحل تاركا اأر�صيفا ثقافيا 
و�صيا�صي����ا وطني����ا غني����ا بالق����دمي يف بدايات����ه االأدبية 
وال�صحافية والفكري����ة ويف معا�صرته لعدد غر قليل 
م����ن االأجيال الثقافية وال�صيا�صي����ة التي كانت الب�صرة 
عليه����ا اآن����ذاك، كواجه����ة من واجه����ات الب����الد الثقافية 
وال�صيا�صي����ة واللغوية واالأدبية. وبوف����اة هذا الُكتبي 
املخ�ص����رم ميك����ن الق����ول، رمزي����ا، اإّن واجه����ة ثقافية، 
اأر�صيفي����ة، تاريخي����ة، حملي����ة مهم����ة ق����د ُطوي����ت؛ كان 
ميثله����ا الراح����ل بع����د اأن قّدم خدم����ات جليل����ة للمدينة 
ومثقفيها عل����ى مدار عقود طويلة م����ن الزمن، وتكون 
�صفح����ة تراثي����ة من عم����ر املدينة ق����د اأخذه����ا معه هذا 
الرج����ل ال����ذي ورث املكتبة االأهلي����ة وطّورها واأح�صن 
اإليها حتى �صاخ بها و�صاخت به، ف�صارت عالمة بارزة 
من عالمات الب�صرة املعروفة برتاثها الُكتبي واالأدبي 

والثقايف وال�صحايف واملعريف العام.
اأي�ص����ا  اإمن����ا  فح�ص����ب،  مكتب����ة  تك����ن  مل  “االأهلي����ة” 
واجه����ة ثقافي����ة واأدبي����ة و�صحافي����ة من����ذ ح����وايل 90 
�صن����ة ي����وم اأُ�ّص�ص����ت ب����دّكان �صغ����ر تتو�ص����ط دوائ����ر 
حكومي����ة ومدار�����س ودار �صينما وم�ص����رح؛ ومنذ ذلك 
الزم����ن وبع����د ت�صع����ة عقود ال ت����زال “االأهلي����ة” قائمة 
حتى بوف����اة �صاحبها ال����ذي ينتمي زمن����ه اإىل الرعيل 
االأول م����ن املوؤ�ص�صني لل�صع����ر والرواية. وهي من اأول 
املكتب����ات يف املنطقة التي انفتحت على العامل العربي 
وا�صتقدمت م����ن لبنان اأهم الكت����ب الروائية والفكرية 
م����ن دور ن�صر معروفة اآن����ذاك )دار العلم للماليني، دار 
الطليع����ة، دار االآف����اق، دار الع����ودة( وا�صتقدم����ت م����ن 
م�صر كريات املج����الت االأ�صبوعية وال�صهرية )الهالل 
الطائ����ف،  اأبول����و،  امل�ص����ور،  الر�صال����ة،  – املقتط����ف، 
االثن����ني(،  اليو�ص����ف،  روز  �صاع����ة،  اآخ����ر  الكواك����ب، 
اإ�صاف����ة اإىل م����ا كان����ت ت�ص����دره الب�صرة م����ن ال�صحف 
)الثغ����ر، املن����ار، النا�����س، الري����د( عدا �صح����ف بغداد 
اليومي����ة. وال �صك اأن مثل ه����ذه احل�صيلة املعرفية يف 
الكتب واملجالت وال�صح����ف جعلت منها ملتقى ثقافيا 
ومو�ص����ع قراءة وجدل ونقا�����س يف ال�صوؤون املختلفة 
ال �صيم����ا م����ن جانبه����ا االأدب����ي احلديث؛ حت����ى اأن بدر 

�صاكر ال�صياب كان يقتعد رزمة �صحف يف هذه املكتبة 
ويكت����ب بع�صا م����ن ق�صائده هن����اك، وما ه����ذا اإال دليل 
اأويل عل����ى اأن لهذه املكتبة ح�صوره����ا املبا�صر والنافذ 
يف جمه����ور م����ن االأدب����اء والنقاد والفنان����ني الكثرين 
الذي����ن كان����وا يرتادون ه����ذا املكان ويوؤمون����ه بو�صفه 
املكان النوع����ي اجلديل املتحرك عل����ى ثقافات خمتلفة 
واف����دة م����ن املوؤلف����ات اأو الرتجم����ات العربي����ة مثلم����ا 
ه����و حّيز جي����د للتاأم����ل بني روائ����ح الكت����ب واملجالت 

وال�صحف اليومية الب�صرية والبغدادية.
وم����ع بدر �صاك����ر ال�صياب م����ن الرعي����ل االأول كان عدد 
م����ن اللغوي����ني واملثقف����ني واملفكري����ن يرت����ادون ه����ذه 
املكتب����ة يف الرعي����ل االأول كالقا�ص����ي االأدي����ب عبا�����س 
�ص����ّر وال�صيخ عالء الدين خروف����ة واللغوي املعروف 
عبدالواح����د العط����ار وغره����م، وم����ن اجلي����ل الت����ايل 
توؤر�ص����ف “االأهلية” توا�صل الناقد علي عبا�س علوان 
والقا�����س الرائد حممود عبدالوه����اب والقا�س حممد 
خ�ص����ر وال�صع����راء م�صطف����ى جم����ال الدي����ن وح�صني 
عبداللطيف وكاظم احلجاج وحممد �صالح عبدالر�صا 

واآخرين كثرين.
 “االأهلي����ة” التي و�صل عمره����ا اإىل ال�90 عاما ال تزال 
قائم����ة برحيل �صاحبها الذي ط����ّور الكثر من اأفكارها 
حت����ى جعله����ا موؤخ����را م����ع وريث����ه دار ن�صر بع����د جهد 
كل تل����ك العق����ود ون�ص����ر اأوىل اإ�صدارات����ه فع����ال، لذلك 
فاملطل����وب م����ن احلكوم����ة املحلي����ة اأن تع����د “االأهلية” 
ري����ا ينبغ����ي احلف����اظ عليه وتطوي����ر زخمه  تراث����ا ب�صْ

الثقايف والعناية به.

الُكتبي غازي فيصل حمود صاحب 

أقدم مكتبة في مدينة البصرة
وارد بدر السالم

املكتبات األهلية رافد من روافد الثقافة 

االجتامعية، ورضورتها اليومية كونها 

حرة وال ترتبط بالسلك الحكومي الذي 

تكرث املمنوعات فيه عادة. ولعل 

املكتبات األهلية التي نشأت وأّسست 

يف فرتات متعاقبة من الحياة الثقافية 

واألدبية العراقية كانت وبقيت فرتات 

طويلة حاضنة وجاذبة للجديد من 

إصدارات الكتب الفكرية والثقافية 

واملجالت والصحف السياسية والفنية، 

يوم كانت الحياة الثقافية بشكل عام 

فيها من الجامل والحرص واملواظبة 

أكرث مام هو حاصل اليوم بوجود امليديا 

واإللكرتونيات املتعددة.



م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة 
ال����م����دى ل����إع����ام وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

د. جليل العطية

 

تاأ�ص�صت مكتبة الزوراء �صنة 1930 والتزال 
قائمة اىل يومنا ه����ذا بعد وفاة �صاحبها يف 
اوائل الثمانني، وحتتفظ هذه املكتبة بقائمة 
ر�صمية متوا�صعة ، بدائية، متنح ملن يطلبها 
مو�صحة بتعري����ف نف�صها بانها خا�صة )لبيع 
الكت����ب القدمي����ة واحلديث����ة وعل����ى اختالف 
انواعه����ا م����ع جتلي����د الكت����ب وال�صج����الت(.

تنته����ي ه����ذه القائم����ة – ال�صغ����رة احلج����م 
بعبارة : اخللط وال�صهو مرجوع للطرفني!

الكت����ب  للفو�����س  مث����اال  املكتب����ة  كان����ت 
واملطبوات فيها مد�صة بال تنظيم او ترتيب، 
وكان الغبار يعلوها وفيها مروحة كهربائية 
�صقفي����ة، اال انها معطل����ة غالبا.وال اذكر انني 
�صادفته����ا تعمل، رغ����م الغيظ اخلان����ق، فلقد 
يدوي����ة،  مروح����ة  ي�صتعم����ل  �صاحبه����ا  كان 
بدائية، ومي�ص����ح العرق املت�صبب من جبينه 
ب����ني دقيقة واخ����رى، واثناء ذل����ك يعمل بكل 
هم����ة، ويعتمد على ذاكرته املتاألقة يف معرفة 
موق����ع الكت����اب املطل����وب، وي�صتخ����دم ع�صا 
خا�ص����ة يف التق����اط م����ا يطل����ب من����ه ب�صرعة 
مده�ص����ة، وعندم����ا كان يالح����ظ انبه����ار احد 
باكدا�����س الكتب واملطبوع����ات يف مكتبته – 

كان يردد هذا البيت:
اجعلوا ان مت يوما كفني
ورق الكتب وقري املكتبة

وعل����ى الرغ����م م����ن ان �صاح����ب املكتب����ة منح 
الكتب واملطبوعات امل�صاح����ة االكر واالهم 

اال ان����ه و�ص����ع كر�صي����ا يف زاوي����ة اليعرفه����ا 
�ص����واه، وه����ذا الكر�ص����ي خم�ص�����س لبع�����س 
ال�صيوف املحظوظني، املهمني ممن ي�صتفيد 
منه����م، وعندما يفعل ذلك فانه م�صطر لتقدمي 
ق����دح �ص����اي او حام�س له����ذا ال�صيف املعتر 

كما ي�صميه.
و�ص����كا يل – داود – �صاحب مقهى �صيار يف 
احدى زوايا �صوق ال�صراي – ان ابا علي – 
ه����و اقل ا�صح����اب ال�صوق احت�ص����اء لل�صاي، 
ام����ا املرطب����ات فذكر انه احت�ص����ى �صيئا قليال 

منها.. مرة كل خم�س �صنوات – مثال!
ذلك ان الفلفلي املحني مرة مارًا يف ال�صوق، 
فناداين �صائح����ا.. وعندما لبيت نداءه، قدم 

يل "كر�صي ال�صيوف" قائال بلهجة جادة..
- تع����ال، انته����ز ه����ذه الفر�ص����ة فلق����د ا�صبت 

بنوبة كرم!!
واثم����رت نوبة الكرم هذه ع����ن قدح �صاي، ال 

اكرث!!
وملحني مرة اتفح�����س �صرواله الذي يالزمه 
من����ذ �صنوات طويل����ة، دون ان يحاول اقتناء 

بديل له رغم ثرائه قال:
- اتدري ممن ا�صرتيت هذا ال�صروال؟

كتمت �صحكة كبرة فاجاب بنف�صه:
- من نوح – عليه ال�صالم!

ج����رب الرج����ل ن�صر الكت����ب لكنه هج����ر ذلك، 
بع����د ان خ�ص����ر مبال����غ كث����رة – وف�ص����ل يف 
مزاحم����ة دور الن�ص����ر االخ����رى الت����ي كان����ت 
تب����دي الت�صهيالت واملرون����ة يف التعامل مع 
املوؤلفني ويف توزيع الكتب ومن هذه الدور: 
مكتب����ة املثنى، اما الكتب التي ن�صرها فكانت 
منوعة منها م����ا كان يوؤلفه ا�صات����ذة القانون 
او يجمعه بع�س املحامني للقوانني واالمور 
الكت����ب  م����ن  الق�صائي����ة، وبينه����ا جمموع����ة 

املدر�صية او الفنية.
�صاألت����ه يوم����ا عن اهم الكتب الت����ي ن�صرها – 

وحققت جناحا وارباحا فقال:
- اغاين ح�صري ابو عزيز..

كانت ه����ذه االغاين قد حققت انت�صار وا�صعا 
بدءًا من �صنوات االربعني، وقد عمد �صاحبها 
ن�ص����ر جمموع����ات م����ن اغاني����ه يف كتيب����ات 
مزين����ة ب�ص����ورة حدثن����ي – ابو عل����ي – ان 
"اب����ا عزيز" كان م����ن اكرم النا�س، فقد كان 
يلب����ي طلب����ات النا�����س التي ت����رده اىل اذاعة 
بغ����داد من داخ����ل العراق وخارج����ه، وروى 
ي�ص����ر  كان  ال�صه����ر  الري����ف  مط����رب  ان  يل 

كث����را بر�صائ����ل االعجاب التي ت����رد اليه من 
خ����ارج العراق، وقد اطلعه م����رة على ر�صائل 
و�صلت اليه من ع����دة بلدان اوربية و�صرقية 
بينها ر�صالة من م�صت�صرق هولندي واخرى 
من الفنان نعيم ب�صري )ت 1971( – رئي�س 
الق�ص����م الفني يف اذاعة لن����دن – وهو �صقيق 

اال�صتاذ مر ب�صري.
كتيب����ات  اح����د  طب����ع  اثن����اء  ان����ه  يل  وذك����ر 
)ح�صري( فوجئ بزيارة املغني له يف داره 
طالبا من����ه وقف الطبع راجي����ا ا�صافة اغنية 

)عاين يا دكتور( اىل الكتاب!.
ارتب����ط الفلفل����ي بعالق����ات طيب����ة م����ع امل����ع 
االدب  رج����ال  م����ن  العراقي����ة  ال�صخ�صي����ات 
يحتف����ظ  وه����و  والف����ن  والقان����ون  والفك����ر 

بذكريات وانطباعات عن الكثرين.
كان م����ن زبائني����ه ورواد مكتبت����ه مع����روف 
الر�صايف وحمم����د ر�صا ال�صبيب����ي وتوفيق 
وهب����ي وعبا�س العزاوي ويو�صف عز الدين 
ومهدي مقلد واحمد حامد ال�صراف وحممد 

القباجني وعفيفة ا�صكندر.
كان الر�ص����ايف �صدي����د العناي����ة باحل�ص����ول 
على الكت����ب املمنوعة ويحر�س على الظرف 
بالكت����ب التي تنتقد نظ����ام احلكم يف العراق 
وت�ص����در يف بروت ودم�ص����ق، وكان يده�س 
غريب����ون  او  انكلي����ز  يوؤلفه����ا  الت����ي  للكت����ب 
وتتن����اول العراق وت�صدر مرتجمة بالعربية 
ويعج����ب ل�صيق �صدور احل����كام العراقيني، 
ومنعهم تلك الكت����ب وحرمانهم ابناء وطنهم 

من االطالع على الراأي االخر.
وكان احد �صيوخ العم����ارة مهوو�صا باقتناء 
اق�ص����ى م����ا ي�صتطي����ع م����ن الكت����ب اجلن�صية 
او الت����ي له����ا �صلة باجلن�س، وق����د اقتنى من 
الفلفل����ي ع����دة ن�ص����خ م����ن كت����اب حما�صرات 
االدباء للراغب اال�صبهاين، اقتطع الف�صول 
الت����ي تهم����ه ورم����ى بقي����ة الكت����اب يف �صل����ة 
املهمالت، والطريف انه كان يهدي جمموعة 
من ا�صدقائه ا�صياء مما كان يقتنيه ويحثهم 

على مطالعتها.
املحام����ي   – الط����راف  حام����د  احم����د  وكان 
واملجمع����ي املعروف – مهتم����ا باقتناء منط 
خا�����س م����ن الكت����ب واملطبوع����ات املمنوع����ة 
وهو اخلا�����س بالطوائف واالقليات الدينية 
وم����ا  واملا�صوني����ة  كالبهائي����ة  االثني����ة  او 

�صابهها.
وكان ال�صي����خ حمم����د ر�ص����ا ال�صبيب����ي �صديد 

الولع باقتن����اء املخطوطات وكت����ب الفل�صفة 
والتاريخ اال�صالمي.

ام����ا الدكتور يو�صف ع����ز الدين – االكادميي 
واملجمع����ي الب����ارز – ف����كان �صدي����د الكل����ف 
الع����راق  تتن����اول  الت����ي  بالكت����ب  بالظف����ر 
يف الع�ص����ور املتاأخ����رة – خا�ص����ة الع�ص����ر 

العثماين.
واالكادمي����ي  الوزي����ر   – وهب����ي  توفي����ق 
ال�صهر – كان من هواة جمع الكتب العربية 
خ����الل  اوروب����ا  يف  املطبوع����ة  وال�صرقي����ة 
القرن����ني الثامن ع�صر وما بعده، وكان �صخيا 
خا�ص����ة عندم����ا يتعل����ق االمر بكت����ب تتناول 
االك����راد وتاريخه����م مم����ا ي�ص����در مبختل����ف 
اللغات يف اوروبا او يف االحتاد ال�صوفيتي 
)املحام����ي  مقل����د  مه����دي  وكان  ال�صاب����ق، 
وال�صاع����ر( يهوى اقتناء الكت����ب التي حتمل 

تواقيع موؤلفيها مع عبارات االهداء!
ولل�صي����خ اجم����د الزه����اوي – مفت����ي العراق 
اقتن����اء  يف  غريب����ة  تقالي����د   – ع�ص����ره  يف 
الكت����ب، فلق����د كان يطب����ق ال�ص����روط الفقهية 
يف ال�ص����راء، وعندما ي�صط����ر لدخول املكتبة 
كان يخل����ع حذاءه خوفا من م�س اوراق فيها 
اآيات قراآنية او م����ا ا�صبه ويعد الدكتور علي 
ال����وردي – اح����د اب����ز رواد مكتب����ة الزوراء، 
ويزع����م الفلفل����ي انه مل يك����ن ي�صتفي����د ماديا 
م����ن عامل االجتماع الب����ارز، فلقد كان هم هذا 
الع����امل اقتن����اء كرا�صات ومطبوع����ات القيمة 
مادي����ة له����ا، لكن����ه يفي����د منه����ا يف موؤلفات����ه 

االجتماعية التي كانت تلقى رواجا كبرا.
ومنه����م �ص����ادق املالئكة – االدي����ب املعروف 
ويذك����ر ان����ه او�ص����اه خ����را بابنت����ه )نازك( 
وق����د زارته فعال ويذك����ر انها كانت يف حدود 
الع�صري����ن م����ن العمر وق����د اقتنت ع����دة كتب 
تخ�����س املو�صيق����ى الغربية وحي����اة بتهوفن 

وغره.
مل يدخ����ل الفلفل����ي املدار�����س احلديثة، وغر 
ان����ه امتل����ك ثقاف����ة طيبة م����ن خ����الل مطالعة 
الكت����ب واملطبوع����ات وه����و يف ه����ذه احلالة 
م����ن رواد  يعتم����د عل����ى ن�صائ����ح ا�صدقائ����ه 
املكتب����ة يف اختيار ما يطالع، وكانت له طاقة 
فني����ة هائل����ة ، خا�ص����ة يف تقلي����د االخري����ن، 
وثم����ة �صخ�صي����ات بغدادي����ة كان يب����دع يف 
تقالي����د كالمه����ا وحماكاته����ا وكان )حمم����ود 
حلمي( �صاح����ب املكتبة الع�صرية يف مقدمة 

�صحاياه!.

الكتبي الظريف حسين الفلفلي .. هكذا عرفته

اظ��رف  م��ن  ببغ��داد  ال��راي  س��وق  يف  ال��زوراء  مكتب��ة  صاح��ب  الفلف��ي(  محم��ود  حس��ني   ( كان 

رشاس��ة  واكرثه��م  تعام��ال  واصعبه��م  قلب��ا،  واطيبه��م  لس��اناً  والذعه��م  نكت��ة  وابرعه��م  البغ��اددة 

حي��ان  اب��ا  ول��وان  البخ��الء  الش��هري  كتاب��ه  م��ن  متمي��ز  بنص��ل  لحض��ة  الجاح��ظ  بع��ث  بخال.ول��و  واش��دهم 

التوحيدي كتب له ان يحيا يف القرن العرشين لوضع عنه كتابا كامال!


