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رفعة عبد الرزاق محمد

كتب عن الثورة واحداثها ورجالها ال�ش���يء الكثري ، ولعل 
ه���ذا احلدث ه���و االك���ر فيما كتب عن���ه توثيق���ا وحتليال 
وم�شاه���دات وذكريات ، حتى ان كتابا كب���ريا ت�شمن ثبتا 
مب���ا كت���ب عن الث���ورة قد �ش���در قب���ل �ش���نوات ، واقيم لها 
متح���ف يف مدينة النجف اح���دى معاقل الثورة ، ال اعرف 
م���اذا حل ب���ه يف ال�ش���نوات االخرية . وتنوع���ت الكتابات 
عنه���ا بني االن�ش���اف والتحي���ز واالختالق ، ب���ل بلغ االمر 
ان جع���ل البع����ض من ه���ذه الث���ورة التي وقع���ت احداثها 
يف اغل���ب مناطق الع���راق �ش���ماال وجنوبا ، حدثًا خا�ش���ًا 
بع�شرية واحدة من ع�شائر الفرات االو�شط ، مما ا�شتدعى 

للرد عليه من الكثريين .
وعل���ى الرغم من ك���رة الكتابات ، فان العدي���د من احداث 
الث���ورة ونتائجه���ا ، مل ت���زل حت���ن اىل البح���ث احلقيق���ي 
اجلاد . والبد من القول ان الثورة يف �شفحتها الع�شكرية 
ب���داأت بالتقهقر والف�ش���ل امليداين ، مم���ا مكن الربيطانيني 
م���ن اعادة تنظي���م احتاللهم للع���راق وفق املعطي���ات التي 
ادركوها مع احداث الثورة ، ولكن يف الوقت نف�ش���ه ادرك 
�ش���ناع الق���رار االنكلي���ز باأن االحت���الل املبا�ش���ر للعراق ال 
ميك���ن جناحه وله عواقب وخيمة ، وال ميكن حكم العراق 
ب�ش���كل مبا�ش���ر كما ه���و احل���ال يف الهن���د ،ف���كان التفكري 
باأن�ش���اء كيان �شيا�ش���ي جدي���د يف الع���راق ال يتعار�ض مع 
نظ���ام االنتداب ميهد للنهو�ض بالدولة اجلديدة وامل�ش���ي 

نحو ا�شتقاللها الناجز .
الثورة العراقية �ش���نة 1920 حققت بع�ض ما كان ي�ش���بو 
الي���ه رجال الثورة ، وهو ال�ش���غط عل���ى بريطانيا بتغيري 
�شيا�ش���تها اال�ش���تعمارية بتاأ�ش���ي�ض حك���م وطن���ي ، وهذه 
حقيق���ة يج���ب ان ال تغرب عن اجلمي���ع .. ولكن يف الوقت 
نف�ش���ه يجب ان نعرتف ان الثورة يف �شفحتها الع�شكرية 
قد ف�شلت وتراجعت االنت�ش���ارات التي وقعت هنا وهناك 

اىل ان مت اخماد الثورة ومطاردة رجالها .
ان امل���وؤرخ املن�ش���ف ال ميكن ان يبخ�ض رج���ال الثورة من 
زعم���اء دينيني وع�ش���ائريني ومثقفني جهاده���م وما بذلوه 
يف �ش���بيل اال�ش���تقالل واحلرية واقامة دول���ة جديدة بعد 
انق�ش���اء العهد العثماين الذي ا�ش���تمر نح���و اربعة قرون 
. لق���د خ���رج الع���راق م���ن احل���رب العاملي���ة االوىل طاحما 
اىل اآم���ال وا�ش���عة وفقا لتطلعات ال�ش���عوب نحو النهو�ض 
والتق���دم . وقب���ل ان نلج اىل تف�ش���يل الت�ش���اوؤل ، البد من 
تقدير جهود امللك في�ش���ل االول ورجال حكمه املوؤ�ش�ش���ني 

للدولة العراقية النا�ش���ئة يف �شبيل توطيد الكيان اجلديد 
وتاأمني حدوده ، واجلهود الكبرية للحفاظ على املو�شل ، 
واحل�ش���ول على اعرتاف الدول الكربى والدول املجاورة 
وال�ش���يما تركي���ا وبالد جن���د ) ال�ش���عودية( واي���ران التي 
مل تع���رتف بالع���راق اال بع���د ثمان �ش���نوات من تاأ�شي�ش���ه 
، ث���م ادخال���ه يف ع�ش���بة االمم ليك���ون العراق بل���دا كامل 

اال�شتقالل باعرتاف دويل كامل .
ا�ش���باب الث���ورة العراقي���ة الك���ربى �ش���نة 1920 كث���رية 
اجل���زء  ال���وردي يف  عل���ي  الدكت���ور  ولع���ل   ، ومتنوع���ة 
اخلام����ض م���ن كتابه ) ملحات اجتماعية م���ن تاريخ العراق 
احلدي���ث ( كان االك���ر حتري���ا للحقيق���ة عن���د حديث���ه عن 
ا�ش���باب ان���دالع الث���ورة ب���ال م���واراة او حماب���اة ، وان ) 
الوطني���ة ( لي�ش���ت وحده���ا كافية لتف�ش���ري قي���ام الثورة . 
ومهما يكن من �ش���يء فان الثورة قامت بعد احداث ممهدة 
لها ، ثم اندلعت ع�ش���كريا يف الثالث���ني من حزيران 1920 

على النحو املعروف .

ولك���ن ، يخام���رين كلم���ا ق���راأت ع���ن الث���ورة واحداثه���ا 
واعالمها �ش���وؤال بريء ، وانا مدرك بعم���ق وطنية الكثري 

ممن �شارك بالثورة :
م���اذا ل���و جنح���ت ث���ورة الع�ش���رين ع�ش���كريا واخرج���ت 

بريطانيا من العراق يف تلك الفرتة احلرجة ؟
اعتق���د انه لو قدر للثورة العراقية النجاح الع�ش���كري اىل 
النهاي���ة باخ���راج الق���وات الربيطانية من الع���راق وانهاء 
ال���دور الربيط���اين .. مل يك���ن من ال�ش���هولة تكوي���ن كيان 

�شيا�شي معرتف به وقيام الدولة العراقية اجلديدة .
 واود ان اقدم ما يربر اعتقادي باحلقائق التالية :

1. كان���ت مطالب���ة تركي���ا بوالية املو�ش���ل ب���كل انحائها ) 
ومنه���ا منطق���ة كرد�ش���تان( ق���د بداأت ، وا�ش���بح م�ش���تقبل 
املو�ش���ل وم�ش���ريها غام�ش���ا ، وذل���ك ان االت���راك ترك���وا 
املو�ش���ل بعد عقد الهدنة �شنة 1918 وان بع�ض العراقيني 

يف كركوك واملو�شل يف�شلون االلتحاق برتكيا .
2. كان ع���دد كب���ري م���ن اب���رز وجه���اء الب�ش���رة يطالب���ون 
باالنف�ش���ال واالن�ش���مام اىل حكوم���ة الهن���د الربيطاني���ة 
كما فعل �ش���يوخ منطق���ة اخلليج العربي ال�ش���باب جتارية 

وامنية .
3. كان ال�ش���راع الها�ش���مي ال�ش���عودي قد احت���دم وكانت 
نظرة عاهل ال�ش���عودية نحو احلكم الها�ش���مي يف العراق 
نظ���رة ال تخلو م���ن العداء ، والغارات عل���ى حدود العراق 
مل تتوقف ، ومل تتمكن احلكومة العراقية من ردها اال بعد 
اال�ش���تعانة بالربيطانيني وذلك بع���د انعقاد موؤمتر كربالء 

يف ني�شان 1922 . 
4. كانت املنطقة الكردية ت�ش���هد ثورة تطالب باال�ش���تقالل 
بقي���ادة ال�ش���يخ حمم���ود احلفي���د الذي �ش���مى نف�ش���ه ملك 
كرد�ش���تان ، وقد جدد ثورته بعد تاأ�ش���ي�ض الدولة العراقية 

�شنة 1921 .
5.  كان عدد من كبار زعماء املنطقة الغربية يف�شلون بقاء 
احلكم االنكليزي املبا�شر ، وهذا ما اف�شحت عنه امل�ض بيل 

يف ر�شائلها .
6. بع���د ان اخرج الفرن�ش���يون االمري في�ش���ل من �ش���وريا 
وا�ش���بحت ب���الد ال�ش���ام املج���اورة للعراق حت���ت حكمهم 
املبا�ش���ر ، ا�ش���بحوا ي�ش���مرون العداء لفي�ش���ل وحكومته 

عندما ا�شبح ملكا يف العراق .
7. اي���ران وكعادته���ا من���ذ ق���رون كان���ت ت���رى يف بع����ض 
مناطق العراق تابعة له���ا ولها قيمومة عليها ، وال تعرتف 
بحدود العراق معها وتطالب بتعديل معاهدتها مع الدولة 
العثمانية حول احلدود مع العراق ، وهذا ما يف�ش���ر تاأخر 

االعرتاف االيراين بالدولة العراقية اىل �شنة 1929 . 
8. اما بالن�ش���بة لزعماء العراق ومنهم ممن �شاهم بالثورة 
العراقي���ة فق���د كان���ت اآراوؤهم متناف���رة ال يجمعه���م جامع 
�ش���وى العب���ارات الرنان���ة ، يق���ول م���ري ب�ش���ري : لو قدر 
للث���ورة العراقية النجاح اللفت يف بغ���داد والوية العراق 
حكوم���ة حملي���ة يحكمه���ا خلي���ط متناف���ر م���ن الوطني���ني 
وجمتهدي النجف وكربالء والكاظمية و�ش���يوخ الع�شائر 
يف الف���رات ودي���اىل . وم���ن االمثل���ة ميك���ن ان ن�ش���ري اىل 
موقف نقي���ب بغداد عبد الرحمن الكيالين القلقة ومواقف 

طالب النقيب الطموح لل�شلطة .
9. كان���ت مواق���ف الكث���ري م���ن املثقف���ني العراقي���ني غ���ري 
وا�ش���حة من الثورة نف�ش���ها او من النتائج التي متخ�شت 
عنه���ا ، وبع�ش���هم كان ي���رى يف بريطاني���ا االم���ل الوحيد 
يف ع���ودة املجد العربي وتاأ�ش���ي�ض الدولة العربية ا�ش���وة 

بالدولة التي ن�شاأت بعد احلرب .
10. لقد تبني ال�ش���راع حول ال�ش���لطة وامل�ش���الح املختلفة 
عندم���ا ب���رزت ق�ش���ية عر����ض الع���راق ، ول���وال التدخ���ل 
الربيط���اين ال���ذي اعتم���د على مطال���ب احلرك���ة الوطنية 
بتوجيه زعام���ة الدولة العراقية النا�ش���ئة اىل احد اجنال 
ال�شريف ح�شني وهو في�ش���ل ال�شبح امر م�شتقبل العراق 

جمهوال وخطريا .

1920 ث����ورة  م��ئ��وي��ة 

ماذا لو نجحت الثورة العراقية الكبرى ؟
قبل مئة عام ، وقعت الثورة العراقية 

الكربى سنة 1920 ، الحدث املفصيل الكبري 

يف تاريخنا السيايس الحديث ، الذي كان 

له االثر الكبري يف تكوين الدولة العراقية 

الحديثة بعد قرون طويلة من سلسلة 

احتالالت وغزوات اجنبية مختلفة عقب 

السقوط املدوي للدولة العباسية عىل يد 

املغول سنة 1258م .
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فارس محمود الجبوري

متثل الدافع الرئي�ش���ي ال�شدار �ش���حيفة العراق مبحاولة 
بريطاني���ا فر����ض االنتداب على الع���راق ، وبث 
الدعاي���ة الالزمة له من خالل ا�ش���دار �ش���حيفة 
جدي���دة غ���ري معروف���ة بارتباطه���ا بال�شيا�ش���ة 
الربيطاني���ة عل���ى النحو املك�ش���وف الذي كانت 
عليه �ش���حيفة  العرب  �شابقا. �شدر العدد االأول 
من �شحيفة العراق  يف الثالث ع�شر من رم�شان 
ع���ام 1338 ه املواف���ق ل���الأول من حزي���ران عام 
1920 يف بغداد ، وا�ش���تمرت يف �شدورها حتى 
توقفت يف العام 1946 ، بعد ان اأنهت م�شوارها 
ومئت���ني  اآالف  �ش���بعة  املرق���م  االأخ���ري  بعدده���ا 

وخم�شة ع�شر .
 اأ�ش�ش���ها رزوق داود غن���ام ، ال���ذي كان يعم���ل يف 
ق�ش���مي االدارة والتحري���ر يف �ش���حيفة  الع���رب 
�ش���ابقا ، وكان رزوق داود غن���ام ق���د ولد يف بغداد 
ع���ام  1882  ، ودر����ض يف مدار�ش���ها ، وكان م���ن 
الطبق���ة املثقف���ة ، واأتق���ن اللغ���ات الرئي�ش���ية مث���ل 
م���ن  وكان   ، والرتكي���ة  والفرن�ش���ية  االنكليزي���ة 
منا�ش���ري احلرية وامل�ش���اواة بعد اعالن الد�شتور 
العثم���اين يف ع���ام 1908 وموؤي���دا لفك���رة العروبة 
، و�ش���اهم م���ع حم���دي الباج���ه ج���ي يف تاأ�ش���ي�ض 
الن���ادي العلمي الوطني يف بغ���داد عام 1912 . وقد 
تعر�ض ب�شبب ن�ش���اطاته تلك اإىل اال�شطهاد من قبل 
احلكومة العثمانية التي ابعدته اإىل منطقة قي�ش���ري 
يف االأنا�ش���ول  م���ع من اأبعد من اأه���ل العراق ، وبعد 
عامني من ابعاده عاد اإىل بغداد يف عام 1916 ، ويف 
ع���ام 1917  ع���ام  عم���ل حمررا يف �ش���حيفة  العرب . 
�ش���ارك يف احلياة النيابية يف العراق لالأعوام 1930 
و 1935 و 1939 و 1943 ، واأ�شدر رزوق داوؤد غنام 

بعد توقف �شحيفةجملة ) �شوت العراق ( عام 1950، ثم 
توقف���ت بعد عامني ، وتوقف بعد ذلك عن عمله ال�ش���حفي 
بع���د ان بلغ ال�ش���بعني من عمره  ، وت���ويف بعد ذلك رزوق 
داود غن���ام يف ع���ام  1965  بع���د ان جت���اوز الثمانني من 

عمره .
كانت �ش���حيفة العراق  ت�ش���به �ش���حيفة  العرب  يف بداية 

�شدورها من ناحية حجمها وموا�شيعها وطريقة 
اخراجها ، وطبعت 

يف املطبعة نف�ش���ها التي كانت تطبع فيها �ش���حيفة  العرب  
�ش���ابقا ، ومل مييزها عنها �ش���وى اال�ش���م وا�ش���م ال�شخ�ض 
امل�ش���وؤول عنه���ا ، اما ا�ش���مها فيبدو وا�ش���حا ان احلكومة 
الربيطانية ارادت ان يكون هذا اال�شم مكمال اأو قريبا على 

التي �شبقتها يف اقل تقدير من ا�شم ال�شحيفة 
حماولة 

القن���اع ال�ش���عب العراق���ي باأنه���ا م���ا زال���ت حتر����ض على 
ن�ش���رتهم ، ف�ش���ال عن ان هذه الت�ش���مية ه���ي االأكر قبوال 
وتاث���ري يف نف�ش���ية قارئها ، وبالتايل يك���ون فيها معاجلة 
نف�شية واجتماعية . ومتيزت �شحيفةالعراق عن �شابقتها 
فيم���ا بع���د بحجمه���ا االعتي���ادي املاأل���وف ، ع���الوة عل���ى 
اهتمامها بالنواحي الفكرية والثقافية واالقت�شادية اأكر 

مما كانت عليه �شحيفة العرب  �شابقا .
واعتق���د ان اأمر ااال�ش���راف على �ش���حيفةالعراق  كان بيد 
اأحد امل�ش���وؤولني الربيطانيني وهي ال�ش���كرترية ال�ش���رقية 
ل���دار االعتم���اد الربيطاني���ة امل�ض غريترود ب���ل، وذلك الأن 
اأغل���ب موا�ش���يعها وحمتوياته���ا كانت تف�ش���ح عن اجلهة 
الت���ي تق���ف وراءها ومن يديره���ا ، اذ متيزت مب�ش���تواها 

الراقي ثقافيا ، وان امل�ض بل هي التي كانت حترر بع�ض
مو�ش���وعاتها ، ال�ش���يما انه���ا كانت ت�ش���رف على �ش���حيفة  
العرب  �ش���ابقا ، ف�ش���ال ع���ن معرفتها الوا�ش���عة واطالعها 
الكبري على عادات ال�شعب العراقي وتقاليده االجتماعية، 
وخربته���ا الوا�ش���عة يف جم���ال ال�ش���حافة ، لق���د احتل���ت 
�شحيفة  العراق مكانة ال باأ�ض بها من حيث الفن ال�شحفي 

يف تاأريخ ال�شحافة العراقية .
الكت���اب  م���ن  العدي���د  فيه���ا  �ش���حيفة وح���رر  وعم���ل يف 
العراقي���ني الذين اأ�ش���بحوا فيما بعد من كبار ال�ش���حفيني 
يف البالد ، اأمثال ح�ش���ن غ�شيبة و�ش���كري الف�شلي وعطا 
اأمني ويو�ش���ف غنيمة وحممد عبد احل�شني ورفائيل بطي 

وغريهم  . 
كتبت �شحيفة يف ديباجتها العبارة االآتية ) جريدة يومية 
�شيا�ش���ية اأدبية اقت�شادية ( ، وكانت ت�شدر �شباح كل يوم 
با�شتثناء يوم االأحد الذي كان عطلة ال�شحيفة االأ�شبوعية 
، و�ش���درت �ش���حيفةالعراق  بواقع اأربع �شفحات ، وكان 
مقر ادارتها يف منطقة الدنكجية يف بغداد كما كتب عليها.
اعتم���دت �ش���حيفة يف ح�ش���ولها على االأخب���ار اخلارجية 
ب�شورة اأ�شا�ش���ية على ما حت�شل عليه من وكاالت االأنباء 

الربيطانية )رويرت(،مقابل اأجور حمدودة ومعروفة 
ان اأك���ر ال�ش���حف يف تل���ك الفرتة كان���ت تباع بوا�ش���طة 
الوكالء واملتعهدين مقابل ن�ش���بة خ�شم معينة لهم تقدرها 
ادارات ال�ش���حف ، اأو ع���ن طري���ق اال�ش���رتاك املبا�ش���ر مع 

القراء ..
اأم���ا عن امل�ش���ادر املالية ل�ش���حيفةالعراق فكانت حت�ش���ل 
عليها ادارتها عن طريق بيع اعدادها اليومية كموردا مهما 
ل�ش���د جزء م���ن نفقاتها ، ف�ش���ال عن االأجور التي حت�ش���ل 
عليه���ا عن طريق ن�ش���ر االعالنات اليومية التي ا�ش���بحت 
م���وردا ثابتا اأ�ش���هم يف تغطي���ة تكاليف الطباعة والن�ش���ر 
.اأما بالن�ش���بة الأماكن بيع ال�شحيفة 
، فقد اأعلنت عنها ال�شحيفة ليكون 
الق���ارئ عل���ى عل���م به���ا ولت�ش���هيل 
عملي���ة اقتنائها . ففي بغ���داد كانت 
تب���اع م���ن قب���ل الوكيل���ني حمم���ود 

اأفندي الكتبي ،
وناجي اأفندي يف ال�شراي ، واليا�ض 
م���ود    م���ن ج�ش���ر  بالق���رب  توما����ض 
وعلي غالب اأفندي يف �شارع الر�شيد 
، وح�ش���قيل عبود اأفن���دي بالقرب من 
�ش���ينما الوطن���ي ، ومب���رور الوق���ت 
ات�ش���ع نطاق توزيع �ش���حيفة العراق 
اإىل م���دن العراق االأخرى ، ففي مدينة 
الب�ش���رة كانت تباع عن طريق وكيلها 
وديع اأفن���دي زبال يف منطقة الع�ش���ار   
. ويف مدين���ة كرب���الء كان���ت تب���اع عن 
طري���ق وكيلها حممد ح�ش���ن جرجفجي 
. اأما يف خارج الع���راق فكانت تباع يف 
تركيا عن طريق وكيلها كيبور بازار يف 

ا�شتنبول.

من تاريخ الصحافة العراقية

كيف صدرت جريدة ) العراق ( سنة 1920 ؟

أخذت السلطات الربیطانیة بعد انتهاء 

الحرب العاملیة األوىل ، تتبع سیاسة جدیدة 

يف عملیة اصدار الصحف ، فأوقفت اصدار 

صحیفة ) العرب ( لتحل محلها صحیفة 

)العراق ( . وأعلنت صحیفة  العرب  يف 

عددها األخیر يف خرب تحت عنوان :جریدة 

یومیة جدیدة  جاء فیه  :

یصدر غدا العدد األول من جریدة العراق  

.وهي جریدة یومیة تبحث يف السیاسة 

واألدب واالقتصاد لصاحبها الوحید رزوق 

أفندي داؤد غنام . وهذا العدد من جریدة 

العرب هو العدد األخیر . فنودع قراءنا 

ونشكرهم عىل اقبالهم عىل مطالعتها 

ومؤازرتهم إیاها منذ صدورها إىل اآلن . 
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جليل الخزرجي

مل يكن اأحد من النجفيني يرتدي )ال�ش���رتة والبنطلون( 
يف الع�ش���رينيات يوم كان حميد خ���ان اآل نظام الدولة ، 
يخطر يف لبا�شه امللكي اجلميل وطربو�شه االأحمر الذي 
يعلو راأ�شه،حيث كان ذلك ملفت اأنظار جميع النا�ض يف 
مدين���ة النجف. ولقد قيل اإن احلاج حم�ش���ن �ش���ال�ض قد 
اإرت���دى ال�ش���رتة والبنطلون ح���ني اأنعم عليه بالو�ش���ام 
م���ن احلكومة العثماني���ة، كذلك اأن حمم���ود عجينه اأحد 
روؤ�ش���اء بلدي���ة النج���ف يف العه���د العثماين ه���و االآخر 
كان ق���د اإرت���دى اللبا�ض امللك���ي – ولكن ذل���ك ان كان – 
فه���و ملدة موؤقتة والأيام خا�ش���ة، اأما الذي لب�ض ال�ش���رتة 
والبنطل���ون منذ اأول �ش���بابه اىل اأخر اأيام���ه فهو حميد 

خ���ان الذي يكون )اأول جنفي( اإرتدى هذه االألب�ش���ة يف 
النجف.

واأك���ر مكان يرتاده حميد خان كان يف ال�ش���حن وعلى 
دكة مقربة اأبيه )اأ�ش���د خان( حيث يفرت�ش���ون هذه الدكة 
يف ال�شحن ببع�ض ال�ش���جاد موظفي احلكومة الرتكية 
ووجهاء النجف فيتخذوها جمل�ش���ًا وقت فراغهم ع�شر 
كل ي���وم، ويف �ش���باح  وم�ش���اء كل جمع���ة يتو�ش���طهم 
حمي���د خ���ان وتق���ع عيونهم عل���ى النا����ض وتق���ع عيون 
النا����ض عليهم. وكانت البزة الع�ش���كرية تاأخذ من عيون 
اجلمي���ع ماأخذه���ا يومذاك.وحمي���د خان يح�ش���ن اللغة 
االجنليزية واإنه ابن ا�ش���د خان املو�ش���ر الكبري �شاحب 

حمام )احل�شرة( ون�شف )القي�شرية( الكبرية اأنذاك .
وقد انه���ى مرحلة درا�ش���ته يف الهند، اأما اأ�ش���باب تلقيه 
عمت���ه  الأن  اجله���ات،  �ش���ائر  دون  الهن���د  يف  الدرو����ض 
)البيب���ي( كم���ا ي�ش���مونها كان���ت زوج���ة زعي���م الطائفة 

االأ�شماعيلية وهي اأم )اأغا خان( الكبري.
ولق���د ج���اءت ه���ذه )البيب���ي( م���رة اىل النج���ف زائرة، 
واأعانت املدر�ش���ة العلوية مببلغ من املال، واأنعمت على 
كل طالب مببلغ )جميدي( واحد وروبيه واحده احيانًا، 
علمًا اإن هذه املدر�ش���ة هي من اأمالك )اأ�ش���د خان(، وهو 
البيت الذي يقع يف �شارع مدر�شة ال�شيد كاظم اليزدي..

كان بيت اأ�ش���د خان حمل نظرة اعجاب وده�شة، والذي 
كان يق�ش���ه كل جنف���ي ع���ن تل���ك االأبهة واحلف���اوة التي 
ح���ّف به���ا زواج ولدي احل���اج )علي اأغا( �ش���قيق احلاج 
اأ�ش���د خان وهما اأغا عبا�ض واأغا �شدري من بنتي عمهما 
اأ�ش���د خان، وكان ذلك �شنة 1321 هجرية فقد ظل حديث 
جميع املجال�ض كما �ش���ار اأن�ش���ودة ال�شبيان جليل اأخر 

يف تلك الفرتة.
فلقد نقل اأن زفاف العرو�شني اإىل اإبني عمهما املذكورين 
اأعاله قد جرى يف عربة جترها خيول مطهمة اأ�ش���رجت 
ب�ش���روج من احلرير املطرز بالق�شب، واأجلمت باأجلمة 
من الف�ش���ة، وزينت العربة تزيينًا بال���غ فيه املتحدثون 
كثريًا، وكان من وراءها اأالف من الن�ش���اء و الو�ش���ائف 
والعبي���د، ف���ال تبل���غ العربة مف���رتق اأحد ال�ش���وارع يف 
مدينة النجف وهي يف طريقها اىل بيت العري�شني حتى 
تق���ف، فيق���ف املوكب كل���ه وال يتحرك اإال بع���د اأن يجيء 
العري�ش���ان فيتنازال للعرو�ش���ني عن قطعة م���ن اأمالكهما 
على �ش���بيل الرت�شية واإ�ش���باع الدالل، فتم�شي حينذاك 
العربة ثم تقف عند مفرتق �شارع اآخر ويعود العري�شان 
مرة اأخرى فيهديان للعرو�شني �شيء اأخر حتى اأن ي�شل 
املوك���ب اىل بيت الزوجية كان ه���ذا مما ينقل عن زواج 
اوالد احلاج علي اأغا وينقل يف �شور خمتلفة تركت لها 
اأث���ارًا عميقة يف نفو����ض النجفيني، اأما ق�ش���ة االأهازيج 
التي اإلت�ش���قت بهذا الزواج فتتلخ����ض باأن )احلاج علي 
اأغ���ا( كان قد اأقام الوالئم مبنا�ش���بة زواج ولديه جلميع 
�ش���كان النج���ف على االأط���الق م���دة ثالثة اأي���ام، فخ�ض 
الي���وم االأول منه���ا بالعلماء واالأدب���اء ورجال احلكومة 
م���ن النجف واأطرافه���ا، وخ�ض اليوم الث���اين بالوجوه 
والتجار والك�شبة املحرتمني، اأما اليوم الثالث فقد فتح 
فيه الباب على م�ش���ارعيه للجميع، وبلغ خرب هذا الفتح 
جمي���ع القرى والق�ش���بات القريبة م���ن النجف، فجاءت 
زراف���ات ووحدانًا اإىل بيت احلاج علي اأغا، والظاهر اأن 
امل�ش���رفني على املطبخ مل يقدروا ع���دد الوافدين يف هذا 
اليوم تقديرًا �ش���حيحًا ف�ش���حت عندهم مواد املرق، اأما 
اللحم والرز وال�شمن كان لديهم منه الكثري، فاأ�شتنفدوا 
كل ما اإ�ش���تطاعوا اأن يح�ش���لوا عليه يف ال�شوق يف تلك 
ال�ش���اعة املتاأخرة من النهار من )حم����ض( و )اآلوچه( و 
) بخ���ارا( و)اإ�ش���بيناغ( ولك���ن اين يكون مب�ش���تطاعهم 
اأن يكفوا هذه اجلموع املحت�ش���دة يف ال�ش���وارع والتي 
�ش���ارت تدخل البيت باملئات لتناول الع�شاء وتخرج من 

البيت باملئات..؟

واأخ���ريًا اإرتاأى امل�ش���رفون عل���ى املطبخ اأن ي�ش���تعينوا 
بال�ش���لغم واجلزر دون اأن يلتفتوا اإىل ان مثل هذا املرق 
واالأوادم يف الدعوات واالأعرا�ض ال يعترب ماألوفًا، لذلك 
مل يغتف���ر الداخل���ون يف اأواخ���ر اللي���ل الأن احلاج علي 
اأغ���ا مثل ه���ذا ال�ش���هو – وع���دوه اإهانة للطبق���ة الثالثة 
م���ن العم���ال والفالح���ني والفقراء ون�ش���وا م���ا كانوا قد 
تناولوه من جي���د املاأكول ولذائذ املطبوخ يف الوجبات 
االأوىل من الع�شاء وكان بني تلك الطبقة بع�ض ال�شعراء 
والزج���ل العاميني من العمال فل���م ينف�ض هوؤالء ايديهم 

من الع�شاء حتى هزجوا ورّدد االأخرون اأهازيجهم :-
اإطبيخنا خو�ض طبيخ                 يا حيف مرقتنا جزر

ثم اأردفوا ذلك باأبيات كثرية من قبيل:
دزوا خرب الأ�شد خان             وزنة جزر ن�ض قران

 ومن قبيل:
مرقة جزر بيها اإحدار          باالأنكري ما تندار

 وغ���ري ذلك مم���ا ظل يردده الكبار وال�ش���غار جياًل كاماًل 
وبل���غ من االمر ان تناول الق�ش���ية احد االدباء املتفننني 
وو�ش���ع له���ا تاريخ���ًا بقوله ) ع�ش���ا مرقت ج���زر ( وكان 
اغلب الت���ااأت الق�ش���رية يف القواع���د االمالئية الرتكية 
يكت���ب بالتاء املم���دودة ومن هذه كان���ت التاء يف كلمة ) 
مرق���ت ( وهي تعني )مرقة( ويبل���غ جمموع هذه الكلمة 

)1321( وهي ال�شنة التي مت فيها الزواج املذكور..
كل ه���ذا جع���ل النا����ض ينظ���رون اىل حميد خ���ان نظرة 
اإكبار ومتعن من بعيد يف �ش���رتته وبنطلونه ويعجبون 
اأن يرت���دي اح���د من املدني���ني ال�ش���رتة والبنطلون التي 
كانت مقت�ش���رة عل���ى موظفي احلكوم���ة يف النجف يف 

تلك الفرتة .
وكان حلمي���د خ���ان وعم���ه احل���اج عل���ي اآغا اأم���الك من 
)قي�ش���ريات( وحمامات، واإ�ش���واق فاأنيطت حرا�ش���تها 
بحم���د ال�ش���ني خ�شو�ش���ًا يف االأوق���ات ال�ش���اخنة التي 
يبدو فيها ال�ش���غب وتقوم املعارك الكبرية بني ) الزقرت 
وال�ش���مرت( يف النج���ف، ف���كان حم���د يف مقدمة جماعة 
حميد خان واآل احل���اج علي اأغا ومن ) الفتوات ( الذين 
الت�ش���قت ا�شماوؤهم باأ�ش���ماء اآل نظام الدولة غري قليلة، 

وكانت �شورة حمد ال�شني هي من اأتباع حميد خان.

ويف �ش���يف 1939م كان يع���اين �ش���غطًا عاليًا يف الدم، 
وقلب���ه يهدده بالوقوف ع���ن احلركة، مما اأ�ش���طر اأخيه 
م�ش���طفى خان بنقله اىل امل�شت�ش���فى، وق���د منع الطبيب 
زيارة حميد خان من قبل معارفه اىل اأن حت�شنت حالته 
ال�ش���حية نوع���ًا ما ، وبعد عدة اأي���ام بقي حميد خان يف 
املكتبة الوطنية ب�ش���وق ال�ش���راي وهو يقتعد الكر�شي.
ث���م تع���ددت النوب���ات القلبية لكن���ه مل ميتنع ع���ن زيارة 
اأ�ش���دقائه وتفقد حمبيه، ومل ميتنع اأ�شدقاوؤه وحمبوه 

من اأن يهيئوا له اجلو الذي ياأن�ض به.
وذات ليلة وهو عل���ى مائدة عبد الرزاق االأزري عاودته 
النوب���ة القلبية، ويف هذه امل���رة مل متهله اأكر من ثوان 
مع���دودة م���ا كاد يح����ض بها احلا�ش���رون ح���ول املائدة، 
فاأنطفاأ ذلك ال�ش���راج الوهاج م���ن اخللق الكرمي، والنبل 
الذي ظ���ل تاريخ النجف يروي عن���ه الكثري مما مل يجِر 
عل���ى بال،فكان اأول جنف���ي �ش���رب اأورع االأمثال للحلم 
واالأن�ش���انية وجتاهل احلقد واالأناني���ة يف جميع اأدوار 

حياته.. كما كان اأول جنفي تثقف ثقافة ع�شرية.
وح���ني تويف تب���ني اأن عددًا كب���ريًا م���ن املعوزين كانوا 
يتقا�ش���ون من حميد خان رواتب �ش���هرية وم�ش���اعدات 
مو�ش���مية، واأن م���ا كان يح�ش���ل علي���ه م���ن وارد اأمالكه 
الكث���رية كا ينفق���ه كله وب���دون اأن يبقى �ش���يئًا منه على 
وجوه الرب واالأح�شان على ذلك الن�شق الذي كان ماألوفًا 

يف اأيامه .

بتصرف عن بحث طويل للكاتب الفاضل

من التاريخ االجتماعي لمدينة النجف قبل اكثر من قرن

من هو اول ) أفندي ( في المدينة المقدسة ؟
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موفق جواد الطائي
                   معمار أكاديمي

يع���د فران���ك لويدراي���ت اأهم معم���اري القرن الع�ش���رين 
وموؤ�ش�ض العمارة احلديثة والعمارة الع�شوية، اأعجب 
بالع���راق وتاريخه. �ش���مم للع���راق والع���امل  جنة عدن 
كما ي�ش���ميها.  كانت لرحلته املبدع���ة الغريبة املتعبة مع 
الع���راق وتاريخه وعمارته حيث بدء �ش���فره الكبري مع 
العراقني. اأعلن يف يوم عيد ميالده الت�ش���عني امل�شادف 
الثام���ن من حزيران ع���ام   يف مدينة �ش���ربنك كرين يف 
الواليات املتحدة االأمريكية وبح�ش���ور زوجته ولكفانا 
واأبنته لوفانا وح�ش���د من   من �ش���يوفه انه قد اأ�شتدعي 
م���ن قب���ل املل���ك في�ش���ل الث���اين مل���ك الع���راق لتخطيط 
وت�ش���ميم مركزثق���ايف عل���ى �ش���فاف دجل���ة يف بغداد، 
يف  امل�ش���ائية    )SaturdayPost( جري���دة  وذك���رت 
حينه���ا اأن   فران���ك لويدرايت قد ذكر معقباآ )  اأنها اأجمل 

هدية عيد ميالد( .
كما �ش���رح رايت الحق���اآ يف حديث له الإذاع���ة نيويورك  
)WNYC ( يف برنامج معمار يف ع�شر الف�شاء،  باأنه 
ذاهب لت�ش���ميم دار اأوبرا حيث توجد جذور احل�شارة 
يف العراق واأنتقد ب�شكل الذع ت�شرفات بلدية نيويورك 
وع���دم اإهتمامه���ا بال���ذوق املعم���اري الر�ش���ني وع���دم 
مراعاتها اجلوانب االإن�شانية يف تخطيطها وت�شميمها 
اىل جمل���ة م���ن ال�ش���وارع واملب���اين يف مرك���ز املدين���ة،  

)اأحتفظ بت�شجيل �شوتي كامل لهذا اللقاء ( .
وكان راي���ت قد رف����ض يف حينها ت�ش���ميم اأوبرا مدينة 
نيويورك  )حلم اأي معماري بالعامل (  معتذر اأنه �شوف 

ي�شمم  دار اأوبرا حيث بدء احل�شارات يف بغداد.
حينها ظهرت ال�ش���حف االأمريكية بالعناوين العري�شة،  
لقد تلب����ض اجلني فران���ك لويدرايت  واأخري���ن اأعطوه 
كني���ة جني بغ���داد، ولعل اأه���م تعليق ذل���ك هوما ذكرته 
جري���دة الوا�ش���نطن بو�ش���ت حت���ت عن���وان جن���ي يف 
م�ش���باح معماري..حزم رايت اأم���ره وتوجه اىل بغداد 
وقبل و�ش���وله املط���ار ومن الطائ���رة �ش���اهد جزيرة اأم 

اخلنازير .
و�شل رايت بغداد يف االأ�شبوع االأخري من �شهر حزيران   
برفق���ة زوجته و�ش���هره ولي���م وزيل  وكان يف انتظاره 
اأح���د اأهم طالبه والعاملني معه �ش���ابقاآ املعمار االإيراين 
نظام اأمريي والذي �ش���بق واأن اأخربه رايت باأنه �شوف 
يكون هو امل�ش���وؤول عن امل�شروع وكان حينها قد اأ�ش�ض 
مكت���ب اإ�شت�ش���اري يف طه���ران و�ش���مم ق�ش���ور فخم���ة   
لعائلة ال�ش���اه، كما كان يف اإنتظ���اره املعمار الرائد نزار 
جودت االأيوبي )اأبن رئي�ض الوزراء يف حينه اأطال الله 
عمره(  وزوجت���ه املعمارية الفذة اأمريكية االأ�ش���ل األني 
) اأط���ال الله عمره���ا ( ،  ونزل يف فن���دق اخليام جماور 

ل�شينما اخليام الذي كان قد اأفتتح للتو.  
جت���ول راي���ت يف اأنح���اء بغ���داد وزار املتح���ف والتقى 
ب�ش���ياء جعفر رئي�ض جمل�ض االإعمار وناق�ض امل�ش���روع 
م���ع اأع�ش���اء املجل����ض، ويف ه���ذا اللقاء اأخربه اأع�ش���اء 
جمل�ض االإعمار بتكليف اأخر جديد وهو ت�شميم البناية 
املركزية للربق والربيد كما كانت ت�شمى يف حينها ويف 
نف����ض املوقع ال���ذي حتتل���ه االأن بناية الربي���د املركزية 
يف ال�ش���نك امل�ش���ممة من قبل رفعت اجلادرجي، وكانت 
عملي���ة مفاجئ���ة له وقد اإع���رتف رايت لولي���م وزيل )اأن 

لي����ض ل���دي  اأي فك���رة عًما �ش���اأفعل، لذلك اأن���ا يف عجالة 
لتجمي���ع االأمور وتقدميها لهم قبل فوات االأوان ،  يبدو 
اأنن���ي قد جئت يف نهاي���ات االأمور،  ال اأعرف اأي انطباع 

�شوف اأعطي، ولكني مع هذا �شاأحاول( . 
كان اأه���م حدث له هو عن���د لقائه باملعماري���ن والفنانني 
العراقي���ني يف النادي االأوملبي �ش���كل عل���ى اأثر معر�ض 
كان���ت قد اأقامته جمعي���ة الت�ش���كيليني العراقيني والذي 

كان يراأ�شها املعماري الرائد حممد مكية  .
كم���ا األتقى الفن���ان الرائد جواد �ش���ليم ال���ذي كان يعمل 
جاهداآ الإن�ش���اء مدر�ش���ة جدي���دة ت�ش���كيلية عراقية متتد 
جذوره���ا اىل اأعم���اق احل�ش���ارات العراقي���ة القدمي���ة  
دون تقليده���ا الأي طراز تاريخ���ي عراقي واإمنا حماكاة 
احل�ش���ارات ب�ش���كل خف���ي مبدع �ش���عيًا الإعط���اء الهوية 

احلقيقية للفن الت�شكيلي العراقي  .
يف حينها اأخرب املعماريني ب�ش���رورة اإقتفاء مثل جواد 
اأردمت املعا�ش���رة فعليك���م  م���ا  )اإذا  العم���ارة وق���ال  يف 
دخولهاع���رب تاريخك���م املجيد (  نبه ااإىل �ش���رورة عدم 
التم���ادي يف تقلي���د العم���ارة الغربي���ة واأّن���ب ق�ش���م من 
املعماريني العراقيني) واأخربين قحطان املدفعي اأنه مل 
يكن �شخ�شيًا م�ش���روراآ بذلك التاأنيب وقاطع رايت ومل 
يتجول معه كباقي املعماريني ( ،  بعد ذلك قدم حما�شرة 
يف جمعية املهند�ش���ني العراقيني ُنقلت ن�ش���ًا  يف حينها 

يف جملة املهند�شني .
ح�ش���ي رايت بلقائ���ني مثريين مع امللك في�ش���ل الثاين، 
االأول كان للتع���رف على بع�ش���هما البع����ض   وكان لقاء 
مث���ري حق���ًا  فم���ن املعتاد عن���د ح�ش���ور املل���ك اأن ينادي 
املن���ادي عالي���ًا )�ش���احب اجلالل���ة امللك في�ش���ل املعظم(  
ويب���دو اأن ه���ذا قد ا�ش���تثاره فتق���دم اىل امللك يف احلال 
مقدمًا نف�ش���ه... �ش���احب اجلاللة املواطن االأمريكي...

فران���ك لويد راي���ت،  بعد هذا اللق���اء كان احلديث يدور 

ح���ول احل�ش���ارة العراقي���ة لك���ن راي���ت كان���ت ثقافت���ه 
الب�ش���رية متاأث���ره بالف���ن الفار�ش���ي وما اأ�ش���ار األيه من 
اإعج���اب كان يح�ش���ب على الفن الفار�ش���ي وهذا مل يجد 
�شدى جيد عند امللك. بعد ذلك تغري احلديث حول املوقع 
املقرتح لدار االأوبرا،  واأعرب رايت عن عدم �ش���الحيته 
واق���رتح موقع جزي���رة اأم اخلنازي���ر )االأعرا�ض(  وهذا 
ما ين�ش���جم وتفك���ري راي���ت وعمارته الع�ش���وية وفاجاأ 
املل���ك رايت بقول���ه )اجلزيرة لك يا�ش���يد رايت(  وكانت 
هذه العبارات موؤثرة جداآ وعلق �ش���اخرًا الحقاآ )العراق 
الغ���ري دميوقراط���ي،  جيد بع�ض ال�ش���يء فال توجد فيه 
جمال����ض اإدارة وجل���ان روتيني���ة الأجل احل�ش���ول على 
املوافقات..جمرد حركة من اليد واجلزيرة لك( قال ذلك 
مع اأميان���ه العمي���ق بالدميوقراطية، اأم���ا اللقاء الثاين 

فكان لتوديع امللك و�شكره.
جل����ض راي���ت ملي���اآ ليفك���ر عاليا وب���داأ العم���ل على هذا 

التحدي وهنا يذكر:
االأن وقد ح�شلنا عليها )موقع اجلزيرة ( ،  لدينا فر�شة 
كبرية يف غرف الت�شاميم لنثبت اأننا ل�شنا بقوة مدمرة 
ولك���ن بن���اءه حي���ث م�ش���در الق���وة التي بنت ح�ش���ارة 
الع���امل. ل�ش���نا هن���ا لن�ش���فعهم عل���ى وجوهه���م واإمن���ا 
لنكرمه���م ب���كل مامنلك م���ن اإمكانيات،  هك���ذا )كمااأظن(  
يج���ب على العمارة اأن تتخ���ذ منهج للحياة املوروثة من 
املا�ش���ي التي ت�ش���تحق كل االإحرتام، ال حُترتم االأ�شياء 
كم���ا تعرفه���ا اأن���ت مبج���رد تقليده���ا، و�ش���وف ل���ن نقلد 
اأي �ش���يء ولكنا �ش���نعيد اإ�ش���تعمال اأ�ش����ض واأفكار  ذلك 
االأبداع الذي جعل منه قوة كبرية يف االأفكار االإن�شانية 
وم�ش���اعرهم، ونعمل ما نتمكن منه الإ�ش���تمراريته، هذا 

)ما اأعتقد( واجب العمارة احلديثة.

عن كتاب)فرانك لويد رايت...  جني بغداد( � المدى
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مصطفى علي

مع����زز برتو مديرة مدر�ش����ة البارودية االبتدائي����ة للبنات، فتاة 
تقدمية.. در�ش����ت يف تركيا يف اإ�شطنبول.. البيت الذي �شغلته 
مدر�ش����ة البن����ات، كان يع����ود اىل عائل����ة فهم����ي املدر�����ض.. ه����ذا 
البيت كانت ت�ش����غله من قبل ذلك مدر�ش����ة البارودية للبنني.. اخ 
فهم����ي املدر�����ض، وهو جميل املدر�ض، كان مولع����ًا بزرع الورود 
“بال�ش����نادين”، كان ي����رتدد على املدر�ش����ة للعناي����ة بازاهريه، 
ومل مينعه مدير املدر�ش����ة ناجي الق�ش����طيني، الأن املدر�شة كانت 
للبنني، ولكن عندما حلت مدر�ش����ة البنات حمل مدر�ش����ة البنني، 
اأراد جميل املدر�ض موا�شلة زيارته، اإال ان املديرة معزز برتو، 
رف�ش����ت االإذن ل����ه بالدخ����ول، الأن التقاليد ال ت�ش����مح بذلك. زعل 
جميل املدر�ض وكتب كلمة �ش����د معزز برتو، ن�شرها يف جريدة 
كانت ت�ش����در اآنذاك يف بغداد ا�ش����مها )البدائع(، ي�شدرها داود 
العجي����ل. ن�ش����ر املقال يف عددي����ن.. مل اكن مطلع����ًا على املقال.. 
ولكنن����ا كنا ح�ش����ني الرحال و�ش����ليم فتاح وانا، طالب����ًا يف كلية 
احلقوق. �ش����ليم يف الثاين وح�شني وانا يف االأول. ويف �شباح 
يوم باكر، كنا يف مقهى ال�ش����ابندر، القائم����ة االآن قرب املحاكم. 
وم����ا زال����ت املحاك����م هن����ا، ف����ان ه����ذا املقهى ل����ن يتب����دل. دخلت 
فوجدت توفيق الفكيكي يكتب �ش����يئًا، �ش����األته عم����ا يفعل فقال: 
ان����ا ارد على )الطبيب االجتماعي( الذي رد هو االآخر على مقال 
جميل املدر�ض )الذي ن�ش����ر با�شم م�ش����تعار(. اخذت املقال الذي 
كتبه الطبيب االجتماعي، وقراأته فوجدته جيدًا. قلت لتوفيق: 
ه����ذا املقال جيد. ملاذا ترد عليه، و�ش����رحت له وجهة نظري. قال 
توفيق: ت�ش����ورت ان����ك معنا. قلت ل����ه: ال انا ل�ش����ت معكم.. وال 
تزعل����وا اذا قم����ت بالرد عليكم يف حالة ن�ش����ركم اآراءكم. توفيق 
الفكيك����ي ن�ش����ر مق����ااًل.. هاجم ب����ه الطبيب االجتماعي )�ش����امي 
�شوكت(.. وقمت انا بالرد على توفيق. هذه هي بداية املعركة. 
بع����د ذلك قام �ش����خ�ض اآخر بتاأييد توفي����ق الفكيكي.. وقع مقالة 
با�شم م.ع.ع. )م�شطفى عزت عبدال�شالم( اأخ حممود عزت عبد 

ال�شالم وهو متقاعد االآن.. عوين بكر �شدقي رَد على م.ع.ع.
وهكذا انتقل املو�ش����وع من م�شاألة تعليم البنات على املو�شيقى 
والرق�ض الخ… اىل ق�ش����ية ال�ش����فور واحلجاب. هكذا انزلقنا 
اىل معرك����ة، مل نفك����ر فيه����ا يف البداي����ة.. كن����ا نح����ن بجان����ب 
)ال�شفوريني(، واالآخرون )ال�شعب كله اال القليل( كانوا بجانب 
)احلجابي����ني(. هاجمن����ا بع�����ض املتزمت����ني وخطب����وا �ش����دنا.. 
واحل����وا دماءنا الأنن����ا طالبنا بح����ق املراأة بال�ش����فور.. اجلرائد 
بداأت بهجوم �ش����ديد علينا )�ش����تائم(.. ا�ش����طرت احلكومة بعد 
مراجعة هوؤالء االأ�شخا�ض اىل غلق باب الن�شر. ولكن يف الواقع 
اأغلقته بوجهنا فقط، بوجه ال�ش����فوريني. اطلقت يد احلجابيني 
وقيدت ايدينا.. وا�ش����بحنا مثل ال�شخ�ض مقيد اليدين، ي�شرب 
وال ي�شتطيع الدفاع عن نف�شه.. �شتائم ال تو�شف.. مثاًل مقاالت 
)م�شطفى القا�شي( الذي ا�شتخدم الفاظًا غري الئقة.. وطالبونا 

باإخراج امهاتنا واخواتنا �شافرات!
انا كنت يف الواقع ان�ش����ر باأ�شماء م�شتعارة كثرية.. لكن عندما 
كانت امل�ش����األة حتتدم يف النقا�ض، كنت اخرج با�شمي ال�شريح، 

وال ات�شرت.
هاجمن����ا بهجت االث����ري، اإبراهيم ادهم الزهاوي، ح�ش����ني علي 
الظريفي.. مال عبود الكرخي.. اآه.. �ش����اعر �شعبي.. يوؤثر على 
ال�ش����عب اك����ر من عندنا. نظ����م فينا ثالث ق�ش����ائد، واحدة منها 
املن�ش����ورة يف اجلزء الثالث من دي����وان الكرخي )مع كلمة كنت 

قد ن�شرتها يف حينه(. يقول الكرخي:
�شوفوا �شلون جوكه �شعيطها ومعيط

واحد يحلق ال�شارب وواحد يحف بخيط
بيهم ولد �شعره ي�شبه اخلريط

بعد ذلك �ش����در مق����ال بتوقيع )المعة(. ولك����ن اىل يومي هذا مل 
اع����رف هل ان )المعة( انثى ام رجل مت�ش����رت بتوقيع م�ش����تعار. 
لقد حاولت كثريًا، لكن مل اعرف احلقيقة. وقد تناولها مال عبود 

بق�شيدة:
يا اديبه المعه �شعري لنرك دافعه

وين لب�شر م�شطفى واملاي باجلره �شفى

اما نحن، عندما راأينا ان باب الن�ش����ر قد �شد بوجهنا، والهجوم 
ي�ش����تد علين����ا يوم����ًا بعد ي����وم، قال ح�ش����ني الرحال: ان����ا عندي 

امتياز �شحيفة، فقررنا اإ�شدارها.
ا�ش����درنا العدد االأول يف ت�شرين الثاين على ما اأتذكر 1924.. 
ا�ش����درناه بهدوء.. مل ي�ش����اهد خ�ش����ومنا، �ش����وى قنبلة رميت 
عليه����م فيه����ا مقاالت تتم����ة ملقاالت �ش����ليم فتاح.. في����ه افتتاحية 

كتبتها انا، على ما اظن، مقال حل�شني الرحال.
عندما �ش����در الع����دد االول من ال�ش����حيفة.. �ش����كت احلجابيون 
كله����م على االط����الق.. اأتذك����ر ان توفيق الفكيكي �ش����اهدنا على 

اثره عند حممود حلمي فقال يل:
ولو انكم �ش����دنا.. اال انن����ي اهنوؤكم على هذه املجلة. �ش����درت 
ال�شحيفة ف�شكت احلجابيون.. ا�ش����تمر النزاع بني ال�شحيفة، 
وب����ني الرجعيني يف ذلك الوقت.. تغلب����وا علينا بانهم قاومونا 
مقاومة �ش����ديدة . مل ي�ش����محوا لل�ش����حيفة باالنت�شار، من جملة 
املقاوم����ة ار�ش����لوا الين����ا اثنني ق����اال انهما على ا�ش����تعداد جلمع 
اال�ش����رتاكات.. وقعنا و�ش����والت. اخذاها ومل يع����ودا.. مل نقم 
�ش����دهما دعوى.. احدهما مل اره واالآخر انت�ش����ب اىل اجلي�ض. 

كلن����ا من املفالي�ض اآن����ذاك. مل تكن للدينا م����وارد مالية ،انا كنت 
طالب����ًا. ح�ش����ني الرح����ال الوحيد ال����ذي كان يف الكمرك. �ش����ليم 
فت����اح ب����دون عم����ل. اما حمم����ود احمد، ف����كان مدي����ر حتريرات 
يف مت�ش����رفية الديواني����ة والق�ش����ا�ض االأول.. كان يعا�ش����دنا 
باملرا�ش����لة.. زارن����ا ع����دة م����رات. كان يكت����ب اما بتوقي����ع )م.اأ( 
او با�ش����مه ال�ش����ريح الواقع. انه غرّي ا�ش����مه ثالث مرات.. ن�شر 
ق�ش����ة يف �شبيل الزواج بتوقيع حممود املدر�ض. وبعد ذلك قال 
انن����ي �ش����وف اغري ا�ش����مي، الأن القراء يظنون انن����ي من اأقارب 
فهم����ي املدر�ض.. �ش����مى نف�ش����ه با�ش����م وال����ده )حمم����ود احمد(. 
وامل����رة الثالثة وقع با�ش����م: )م.اأ. ال�ش����يد(. احلقيق����ة ان الرجل 
مل يكن م�ش����تقرًا على ق����رار. كان يتظاه����ر بالتقدمية. ويتظاهر 
باملارك�شية. ويتظاهر بال�ش����يوعية. لكن يف احلقيقة ال ادري.. 

كان ين�شر عندنا مع ال�شفور وعند غرينا �شد ال�شفور.
الذي كان م�شتقرًا على راأي هو ح�شني الرحال. �شليم فتاح كان 
تقدميًا ولي�ض مارك�ش����يًا، باالجتاه الذي ترونه يف ال�شحيفة.. 
كان يتبع امل�ش����األة من النواح����ي العلمية والنواحي االجتماعية 
وال�شيا�ش����ية. ح�ش����ني الرح����ال اي�ش����ًا كان قلقًا، كنُت ب�ش����عوبة 

اح�شل منه على املقال. اول ما تعرفت مبحمود ال�شيد وح�شني 
الرحال عام 1920، تعرفت عليهم بوا�شطة عوين بكر �شدقي.. 
ال����ذي كان طالب����ًا مع����ي يف دار املعلم����ني، وحمم����ود احمد كان 
ي����زوره يف هذه ال����دار. كنا نلتق����ي يف حفالت املول����د النبوي، 
وع����زاء احل�ش����ني الت����ي كان����ت تق����ام يف اجلوام����ع قبي����ل ثورة 
الع�ش����رين، بق�شد حتري�ض ال�شعب على مقاومة االإنكليز.. كان 
زعماء ال�ش����عب العراقي قد وجدوا طريقة لالجتماع هي طريقة 
املولد والتعزية.. كان ذلك متهيدًا لثورة الع�ش����رين. مال عثمان 
املو�ش����لي كان حي����ًا. وجلبوا اي�ش����ًا مهدي الب�ش����ري من احللة. 
وبعد قراءات موجزة كان االجتماع ينقلب اىل خطب وق�ش����ائد 
ثورية �ش����د اال�ش����تعمار.. احلفالت التي كانت تق����ام يف بيوت 
العب����ادة، كان الغر�����ض منه����ا املناداة با�ش����تقالل الع����راق وطرد 

اال�شتعمار.

مع احاديث
مصطفى علي للراحل صفاء الحافظ سنة 1975
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د . شيماء الصراف

 
ل  ي�ش���ج باحلياة من ال�ش���باح حتى امل�ش���اء . ال �شارع ميِثّ
بغداد، يختزله���ا مثله .هناك خ�شو�ش���ّية جتمعه باملتنّبي 
ال�ش���اعر الذي يحمل ا�ش���مه،اإنه التفّرد ، هو ال  �شاعر بعده 
يف الّلغة والت�ش���وير واملعاين، ال�شارع الذي يحمل ا�شمه 
تف���ّرد يف التعّدد والتن���ّوع واحلميمّية،فال ُغربة ت�ش���عرها 
فيه، ع�ش���ب و�شريان دم يف ج�شد هذه احلبيبة بغداد؛ كّل 
يجد بغيت���ه فيه، هواة الطوابع، االأثاث عند ا�ش���طة اأحمد 
الّنجار، جمّلدي الكتب، املكتبات...حتى ن�شل اإىل اخلبز، 
الكاهي،الكباب، كّبة ال�شراي .حني ندخل ال�شارع من جهة 
�شارع الر�ش���يد ننتهي اإىل منطقة املحاكم و�شوق ال�شراي 
امل�شّقف بكتبه التي تفرت�ض االأر�ض، ومكتباته املتوا�شعة 

التي ال تخلو هي اأي�شًا من النفائ�ض  .
ادخل من �ش���ارع الر�ش���يد، بعد اأمتار لي�شت بالكثرية دّكان 
�ش���ادق لبيع الطوابع، رمّبا اأ�شغر دّكان راأيته يف حياتي، 
اإن���ه جزء من بيت حجّية اأ�ّش���ومة، اأ�ش���ماء االآلو�ش���ي  عّمة 
اأمي، اإم���راأة مل تتزّوج، لي�ش���ت �ش���هلة اإطالقًا،بل العك�ض، 
قوّي���ة ال�شخ�ش���ّية . كان���ت نحيفة ق�ش���رية القامة، لي�ش���ت 
باجلميلة، ورمبا الذكاء الذي متتلكه وهو الذي يجعل لها 
هذه اجلاذبّي���ة، تعي�ض لوحدها يف بيتها الكبري ال�ش���رقي 
الط���راز كل الغ���رف مقفولة ع���دى غرفت���ني، الطابق االأول 
���ة التي ت�ش���م مكتبتها، وغرف���ة كبرية يف  غرفته���ا اخلا�شّ
الطاب���ق االأر�ش���ي ل�ش���يوف ال�ش���تاء تقف���ل �ش���يفًا فيكون 
اجللو����ض يف طارم���ة ه���ي ج���زء م���ن احلو����ض بطابوق���ه 
الفر�ش���ي و�ش���ذروانه ال�ش���غري، اتذّكر التخوت البي�ش���اء 
ال�شرا�ش���ف وعّمة اأ�ّشومة تتاأّلق �ش���عرًا وتاريخًا واأدبًا مع 

زّوارها وكانوا قّلة خمتارة .
كان لبيتها �شنا�ش���يل تطل على ال�ش���ارع فوق دّكان �ش���ادق 
خني  متام���ًا، ومنه���ا كان���ت تتكّلم م���ع قا�ش���ديها م���ن املوؤِرّ
واالأدباء  فهي اإن كانت م�ش���تاءة من اأحدهم، فعالمة انتفاء 
ر�ش���اها عدم ا�ش���تقبالهم داخل البيت. مِلَ اأّخ���رت الكتاب؟ 
قلت لك ا�شبوع فقط وُترجعه... يتعّذر ال�شخ�ض من مكانه 
على الر�ش���يف بادئًا اجلملة يف العادة ب� " والله حّجية... 
ي�ش���رح ا�ش���باب التاأخ���ري ويع���د بع���دم التكرار، ف���ال زالت 
حاجته قائمة، اإنه يريد ا�ش���تعارة  كتاب اآخر منها ال يوجد 
عن���د اأحد غريها، �ش���ادق ي�ش���مع وي���رى وامل�ش���هد يعرفه 
م�ش���بقًا ، ت�ش���كت عّمة اأ�شومة تناديه : �ش���ادق تعال، يهرع 
ه���ذا يف اللحظة بعد ا�ش���تالمه الكتاب الذي جاء به الرجل 
ت�ُفت���ح له الب���اب، ي�ش���عد اإىل الطابق االأّول ي�ش���ع الكتاب 
وي�ش���تلم اآخر لينزل به اإىل ال�ش���خ�ض الذي ظّل واقفًا على 
ر�ش���يف ال�ش���ارع ينتظر .اإنها كتب نادرة وبع�ش���ها خطّية 
ورثته���ا عن عائلتها فعّمة اأ�ّش���ومة تنتمي اإىل عائلة عريقة 

يف العلم .
يف �ش���ارع املتنبي توّفت عّمة اأ�ّش���ومه املراأة العاملة بهدوء 
يف فرا�شها وهي نائمة . حني فاجاأها املوت كانت تقراأ يف 
اإىل جانبها  "الكامل" البن االأثري،مل تغلقه كان قد انحدر 
يف ال�ش���رير ال ي���زال مفتوح���ًا على ال�ش���فحة الت���ي انتهت 

اإليها.
���ي �ش���هور ال�ش���يف يف بي���ت   واأن���ا �ش���غرية كن���ت اأق�شّ
جّدي،اإن���ه حمام���ي، مكتب���ه يق���ع يف �ش���ارع املتنّب���ي، يف 
مدخل �ش���وق االآلو�ش���ي الذي بن���اه وميتلك���ه، اأحيانًا كان 
يعر����ض علّي الذهاب لق�ش���اء الي���وم معه � اأو ن�ش���فه على 
االأ�ش���ح � ونرج���ع �ش���وّية ظه���رًا، العر����ض يوافقني، كنت 
اأبق���ى يف املكت���ب، ال جمال للع���ب على االإط���الق وحتى مل 
يك���ن يهّمني،هادئة جال�ش���ة ق���رب جّدي اأ�ش���مع احلوارات 
بينه وبني من ياأتيه، دون اأن افهم ال قلياًل وال كثريًا، واإمنا 

هي مراقبة االإنفعاالت التي ترت�شم على الوجوه هي التي 
ت�شّليني كطفلة

 اأتذّك���ر جّي���دًا مكتبت���ني كان اأب���ي يذهب اإليهما يف �ش���ارع 
املتنبي، املكتبة الع�ش���رّية، ملحم���ود حلمي، اإنه تاجر كتب 
طّيب، يهتم بالتاريخ واالأدب ، �ش���اهدت املكتبة و�شاحبها 
مرت���ني اأو ث���الث يرفق���ة اأب���ي .كان اأب���ي يح���ّب �ش���حبته، 
ولكن توّجهه االأ�شا�ش���ي كان ملكتبة املثّنى لقا�ش���م الرجب، 
وتقع على الر�ش���يف املقابل للمكتبة الع�ش���رّية مع تفاوت 
اأمت���ار بينهم���ا، املثّنى كان بيتًا ولي�ض مكتبة وا�ش���عة فقط 
كالع�ش���رّية، راأيته���ا ب�ش���حبة اأبي اأي�ش���ًا م���ّرة اأو مّرتني.

مكتب���ة املثّن���ى له���ا دور مه���م يف حي���اة بغ���داد العلمّية بل 
العراق باأ�ش���ره، كان �شاحبها قا�ش���م الرجب يطبع الكثري 

من الكتب وخ�شو�شًا كتب الرتاث
املكتب���ة كان���ت امل�ُلتق���ى للعديد م���ن علماء الع���راق تاريخًا 
واأدبًا .... هناك غرفة  يف الطابق االأر�ش���ي لي�شت بكبرية 
يجتمع���ون به���ا عل���ى غ���ري ميع���اد، فنج���د مكي اجلا�ش���م، 
م�ش���طفى جواد، احم���د حامد ال�ش���راف، كوركي�ض عّواد، 
روفائي���ل بّط���ي، عب���د الق���ادر ال���رّباك، �ش���فاء خلو�ش���ي 
وغريه���م .....وه���ذا عن���د انته���اء النه���ار واق���رتاب وقت 
الظهر، بعدها كنت افّكر وال ازال كم كّنا ا�ش���تفدنا لو كانت 

لت اأحاديثهم وحواراتهم االأدبّية ونقا�شاتهم . قد �ُشِجّ
يف الطاب���ق الث���اين م���ن مبنى املكتب���ة، كانت هن���اك غرفة 
مقفول���ة با�ش���تمرار ومفاتيحها يحملها قا�ش���م الرجب وال 
يفتحها وال ي�شمح الأحد بدخولها، ويحتفظ بها من نفائ�ض 
الكتب النادرة اأو اخلطّية، وا�ش���طلح من كان يجتمع فيها 
م���ن االأدباء، عل���ى ت�ش���ميتها ب� " غرف���ة احل�ش���رات" لعدم 

ا�شتطاعتهم روؤية الكتب وت�شفحها.
واإن كان ملكتب���ة اأبي حيث كتب الرتاث باأنواعها، الف�ش���ل 
االأ�شا�ش���ي يف تكوين���ي االأدبي ، ف���اإن ملكتبة املثّنى ف�ش���ل 
عظيم يف هذا التكوين اأي�شًا. اأغرمت، ومنذ نهاية الطفولة 
با، باملطالعة، يف ميالدي الرابع ع�شر اأهدى يل  وبدء ال�شّ
اأبي رواية البوؤ�ش���اء لفكتور هوجو، طبعة فاخرة يف عّدة 
اج���زاء، وكان���ت من مكتب���ة املثن���ى، وبها وّدع���ت قراءات 
مغامرات ار�ش���ني لوب���ني وكتب مي�ش���ال زيفاك���و، وبداأت 
عه���دًا جديدًا م���ع قراءات جديدة . وبعده���ا ويف كل عطلة 
�ش���يفّية، وبن���اًء على طلب���ي كان اأبي يجلب يل الق�ش����ض 
والروايات من املثنى، كان يقول ملحمد ابن قا�شم الرجب : 
عّمي حممد، �ش���يماء تريد كتب، ي�ُجيب : اإي عّمي . وهكذا 
قراأت روائع االأدب الرو�ش���ي، الفرن�ش���ي، االإنكليزي، كان 
ه���ذا يح���دث على م���دار العطل���ة ال�ش���يفّية، يعطين���ي اأبي 

الكت���ب ويعقبها اأحيانًا، بعبارة : مااأعرف ا�ش���لون تقرون 
روايات،وكل مّرة اأرد بنف����ض اجلواب : انت عّلمتني حب 
اأدب اأناتول فرن�ض )كاتب فرن�شي( الأنك حتّبه، ي�شكت اأبي 

وان�شرف اأنا حمّملة باللذائذ.
يف �ش���وق ال�ش���راي تفرت�ض الكتب على اأنواعها واملجاّلت 
القدمي���ة االأر����ض . �ش���ورة فرح���ة بذاتها مفرح���ة للقارئ 
امل�ُح���ب للكت���اب، فهي متعة للنظر، وهو ح���ّر يف التفح�ض 
واالإختي���ار وم���ن ثم ال�ش���راء م���ن عدمه . يف ي���وم ما ميّر 
اأحد اأ�ش���دقاء العائلة يف �ش���ارع ال�ش���راي، يتف���ّرج على ما 
هو موج���ود كعادته، فريى عند اأحد الباع���ة جمّلة االإذاعة 
والتلفزيون، نف�ض العدد، و�شورتي على الغالف، ا�شرتى 
جمي���ع االأع���داد، وهي ع�ش���رة اأو اأق���ل وجاء به���ا اإىل اأّمى 
و�ش���دق ظّنه فقد فرحت. وكنت قد ا�ش���تغلت � قبل �ش���فري 
اإىل فرن�ش���ا للدرا�ش���ة � يف بن���ك �ش���باحًا وبع���د الظهر يف 
التلفزي���ون . احتفظ���ت يل اأّم���ي بع���دد ولنف�ش���ها ووّزعت 

الباقي على من رغب.
كل ذكريات���ي يف �ش���ارع املتنّب���ي عزي���زة عل���ي، اإمن���ا هذه 
اأعّزهن على قلبي، تلت�ش���ق �ش���ورة وجهي باأر�ض �ش���وق 
ال�ش���راي الواح���دة جن���ب االأخ���رى، يلت�ش���ق وجهي عرب 

ال�شورة باأر�ض بغداد .
ككّل املناط���ق يف بغ���داد، كان هناك من ين�ش���ل يف �ش���ارع 
املتنبي، وي�ش���تد ن�ش���اط الن�ش���الني يف نهايت���ه � اإن دخلناه 
من جهة �ش���ارع الر�شيد � فهناك تبداأ منطقة املحاكم، وعلى 
الي�ش���ار يبداأ �ش���وق ال�ش���راي . امل���كان مزدح���م بطبيعته، 
النا�ض، ال�ش���ّيارات، عرب���ات باعة االأطعمة.... اأبي ن�ُ�ش���ل 
مّرت���ني، امل���ّرة االأويل نقود من جيب البنطل���ون، والثانية 
قلم���ه احل���رب الثم���ني يف جي���ب " ال�ّش���رتة" االأعل���ى .يف 
احلالتني ذهب اأبي اإىل مركز ال�ش���رطة، ا�ش���تدعى املفّو�ض 
�شخ�ش���ًا وكّلفه باإح�ش���ار الن�ّشال، ح�شرو�ش���األه اأبي كيف 
ا�شتطاع فعل ذلك، قال: راأيتك �شاهيًا،متفّكرًا غري منتبه ملا 
حولك، حاذيتك متامًا يف حلظة ازدحام �ش���ديد، كانت يدك 
يف جيب البنطلون، قر�ش���تها بخّفة اأخرجت يدك وال تزال 
�ش���اهيًا، اأدخلت يدي واأخذت النقود. وهكذا كان اأبي حني 
مي�ش���ي يف ال�ش���ارع ين�ش���رف ذهنه اإىل اأمر اأو م�شاألة فال 
يعود يالحظ متامًا ماحوله . املّرة الثانية ح�ش���ر الن�ّش���ال 
اأي�ش���ًا �ش���األه اأبي كيف �ش���رق القلم؟ فاالأمر لي�ض بال�شهل، 
قال: راأيتك على بعد اأمتار رفعت " الي�ش���ماغ" عن راأ�ش���ي 
حني اأ�شبحت اأمامك متامًا، نف�شته بحركة �شريعة ورفعته 
الأ�ش���عه على راأ�شي يف هذه احلركة الم�ض طرف الي�شماغ 
جيبك االأعلى والتقط القلم . بعد اإرجاع الن�ّشال للقلم طلب 
اإليه اأبي اأن يعيد الفعل اأمامه ففعله . يف احلالتني مل يرفع 

اأبي دعوى بل طلب من املفّو�ض تركهم يخرجون.
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ي���رى الكثريون م���ن ابناء جيلنا ان اك���ر برامج التلفزي���ون العراقي متعة يف 
ال�ش���نوات االوىل لتا�شي�ش���ه يف 1 ماي�ض 1956 برنامج الريا�ش���ة يف ا�ش���بوع 
ملوؤي���د البدري وبرنامج العل���م للجميع للمرحوم كامل الدب���اغ وبرنامج قرقوز 
الذي كان يقدمه يف البداية وملدة �ش���نة �ش���توري )عبد ال�ش���تار عبد الرزاق( ثم 

ت�شلمه الفنانان طارق الربيعي وانور حريان.
وق���د عرفت �ش���توري عام 1956 قب���ل ان ي���رتك التلفزيون ويلتح���ق باجلي�ض 

ليكون �شابطا و�شل اىل رتبة عالية قبل ان يتقاعد.
يف تل���ك ال�ش���نوات وان���ا يف بداية عملي ال�ش���حفي ابحث عن كل �ش���يء جديد 
�ش���جعت �شتوري وا�شمه احلقيقي ]عبد ال�ش���تار عبد الرزاق[ على ممار�شة هذا 
الفن املمتع لالطفال يف وقت مل يكن فيه مثل هذا الكم الهائل من افالم الكارتون 

والربامج امل�شلية لالطفال بل قنوات م�شتقلة لربامج االطفال.
وكنت اتردد على منزله مع جمموعة من الفنانني وال�شحفيني والف�شل يف ذلك 
لل�ش���يدة والدته )مهدية( واذكر منهم ر�ش���ا علي واحم���د اخلليل الذي تزوجت 

�شقيقته من عبد الوهاب �شقيق عبد ال�شتار.
 وكان وال���ده عبد الرزاق جميد مهند�ض كهرباء يعمل يف ذلك الوقت بتا�ش���ي�ض 
الكهرب���اء يف الق�ش���ر امللكي الذي كان حتت االن�ش���اء ومل ي�ش���تخدم اال يف عهد 

الرئي�ض عبد ال�شالم عارف عام 1963 ليكون الق�شر اجلمهوري.
 وكان عبد ال�شتار جنم التلفزيون و له الكثري من املعجبني و املعجبات.

وح�ش���ب علم���ي فانه م���ازال يف بغداد لك���ن كل عائلته هاج���رت اىل امريكا منذ 
خم�شينات و�شتينات القرن املا�شي.

يف تلك الفرتة تعرفت اي�ش���ا على فكري ب�ش���ري وهو االخ اال�ش���غر للمو�ش���يقي 
ال�شهري منري ب�شري وكان فكري يجيد تفليد اال�شوات الن�شائية ويذكر فكري ان 
عبد ال�ش���تار كان يقوم بدور قرقوز وكنو ويقوم هو بادوار زنوبة . خنفو�ض. 
جمودة وبقبق ويعزو فكري �شبب تركهما الربنامج الن عبد ال�شتار دخل الكلية 

الع�شكرية و�شافر هو بزمالة درا�شية خارج الوطن .
وبعد �ش���توري برز �ش���ابان اخ���ران ليقدما مل���دة 15 عاما برنام���ج قرقوز وهما 
ط���ارق الربيع���ي وانور ح���ريان وكانت البداية ع���ام 1957 وق���د تزامن تقدمي 
احللق���ة االوىل من  الربنامج مع ا�ش���بوع النظافة يف بغ���داد الذي اقامته اآنذاك 

امانة العا�شمة.  
 وكان برناجمهما مثل برنامج �ش���توري يقدم يف ال�ش���اعة ال�شاد�ش���ة ع�شرًا من 
كل يوم خمي�ض. وال بد ان نذكر ان �شتار وطارق وانور كانوا متاأثرين بربامج 
قرقوز امل�ش���رية للفنان �ش���كوكو ثم يف وق���ت الحق الدمى املتحركة يف م�ش���ر 

وابرزها ]الليلة الكبرية[ للفنان �شالح جاهني.
وق���د اتيحت له���ذا الثنائي درا�ش���ة م�ش���رحة العرائ�ض يف القاهرة �ش���من بعثة 
حكومية يف العام 1967 در�شا فيها م�شرح الدمى يف التلفزيون امل�شري .. كما 
تدربا على اوبريت )الليلة الكبرية( للفنان �ش���الح جاهني واطلعا على اوبريت 

ال�شعادة وهي من االعمال امل�شابهة للقرقوز.
وا�ش���تهرت �شخ�شيات الدمى املتحركة العراقية مثل ابو �شنيور وغريه اىل ان 
جاء وقت برامج الكارتون فقام الربيعي بو�ش���ع كل الدمى املحبوبة ب�شندوق 

ورماه يف دجلة مودعا الع�شر الذهبي للقرقوز.
ط���ارق الربيع���ي كان  يح���ب عمل���ه ب���كل اخال����ض وه���و يق���وم بتحري���ك ثالث 
�شخ�ش���يات من الدمى يف حركات راق�شة مع تاأدية كل اال�شوات الرتاثية التي 

كان يجيدها وبتمكن عال وبكل انواعها والوانها ومقاماتها.
ويروي �ش���ديقنا خالد جرب �ش���احب برنامج املر�ش���م ال�ش���غري ان انور حريان 
ال���ذي غ���ادر هذه احلياة مبكرا  ترك طارق الربيعي وحيدًا بعد ان اودع رموزه 
و�شخ�ش���ياته ال�ش���عبية من الدمى يف �ش���ندوق خ�ش���بي مغلق لريميها يف نهر 
دجل���ة كاعالن عن نهاية حقبة ال�)قرقوز( بدعوى ان الدمى �ش���عبية ال تتنا�ش���ب 

مع عقلية وثقافة الطفل املعا�شر.
كم���ا روى لن���ا خالد جرب ان���ه يف عام 2001 التقي بال�ش���دفة م���ع الفنان طارق 
الربيعي الذي قبله واحت�شنه وبكى وقال: ابا وليد لقد اذلني الزمن فقد تركني 
الفن وتركته وحتولت االآن اىل عامل يف معمل جب�ض ومد يده الجدها خمد�شة 

وحمروقة . 

قرقوز من اشهر برامج التلفزيون في بدايته


