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شكيب كاظم

اشتهرت ببيع الشوك
اختلف����ت الرواي����ات يف �ش����بب ت�ش����مية حمل����ة ال�ش����واكة بهذا 
اال�ش����م، لكن اأك����ر االآراء رجاحة وقبوال، اأن ت�ش����ميتها جاءت 
من اأن �ش����اكنيها ميتهنون مهنة بيع ال�ش����وك الذي كان ياأتيهم 
من منطقة كرادة مرمي، وال يخفى على الدار�شني ان ا�شتخدام 
ال�ش����وك كان الو�ش����يلة االأ�شا�ش����ية يف التدفئ����ة والطب����خ، اإىل 

جانب اخل�شب والفحم، قبل اكت�شاف النفط.
لق����د �ش����كنت هذه املنطقة ا�ش����ر متتهن مهنا ع����دة، وكان يغلب 
عليه����م العمل النه����ري، �شواء يف �شيد ال�شم����ك اأم نقل النا�س 
بني جانبي النهر، يوم مل توجد ج�شور يف بغداد، اإذ ال يخفى 
على الدار�شني ان اأول ج�شر عائم اأن�شئ على دجلة، قريبا من 
مو�ش����ع ج�شر ال�شهداء احلايل اأن�شئ اأواخر العهد العثماين، 
ولعله����ا �شن����ة 1910، وكان عم����ي املرحوم �ش����ري �شعودي 
خلي����ل اإبراهيم )قنطرجي(، اأي متعهد عليه من قبل احلكومة 
العثماني����ة اإىل جان����ب املرح����وم اليا�����س �شعوبي حي����ث كانا 
يجبي����ان �شريبة عب����ور اجل�شر، وحتى بع����د اإن�شاء اجل�شور 

ظل النا�س ينتقلون من جانب اإىل اآخر، بوا�شطتها.

أسر المحلة
�شكنه����ا عدد م����ن االأ�شر املو�ش����رة مثل اأ�ش����رة ال�شاهني، وكان 
م����ن اأعيانها املرح����وم اأبو م�شر احلاج عل����ي ال�شاهني، ف�شال 
عل����ى اأ�شرة املوىل، وقد اأجنبت ه����ذه االأ�شرة ثالثة اأ�شقاء هم 
: الوجي����ه �شاح����ب اخل����ان يف منطقة اجلعيف����ر املرحوم اأبو 
�شاح����ب اأحمد املوىل، ف�شال عن �شقيق����ه العميد حميد املوىل 
وه����و اأحد ثوار متوز من ع����ام 1958 واأعتقل يف �شهر �شباط 
م����ن ع����ام 1963 ، وم����ات يف ت�شعين����ات الق����رن املن�ش����رم يف 
مغرتب����ه بال�شويد، ف�شال عن حممود املوىل الذي كان اأ�شتاذا 
للرتبي����ة الريا�شية يف كلي����ة احلقوق، وت����وىل رئا�شة احتاد 
املالكم����ة يف حينه����ا وثالثته����م رحل����وا اإىل رحمة الل����ه، كذلك 
�شكنتها اأ�شرة الوت����ار ومنهم الوجيهان داود و�شلمان الوتار 
الل����ذان كانا ميتهنان جتارة اجللود، وق����د داأب اأبو فوؤاد داود 
الوت����ار على اإقامة جمل�س العزاء احل�شيني، يف داره العامرة 
املطل����ة على نه����ر دجلة، ط����وال اأيام �شه����ر ال�شي����ام الف�شيل، 
وكان من اأ�شهر قراء املجل�س اأيامذاك، ال�شيخ كاظم الذي كان 
معروف����ًا بحر�شه على ان ي�شود اله����دوء جمل�شه وكان يغادر 
ار جمل�شه، وكان يتوىل  املجل�س اذا �شمع �شوت حديث حل�شّ
املرحوم )دعبول البالم( �شقاية احل�شار املاء، وكان )دعبول( 
ال�شخ�شي����ة الكرخي����ة الفكه����ة �شدي����ق البا�شا رئي�����س وزراء 
العراق االأ�شبق نوري ال�شعيد، ميتنع عن �شرب اخلمر طوال 

اأيام ال�شهر الف�شيل ف�شال عن اأيام عا�شوراء.

شخصية دعبول البالم
اأ�شب����ح �شخ�شي����ة معروف����ة يف بغ����داد  الب����الم(،  و)دعب����ول 
والع����امل العرب����ي حي����ث ج�شد الفن����ان الرائد يو�ش����ف العاين 
حيات����ه مب�شرحي����ة )ال�شريع����ة(، وكان �شديق����ًا للمرحوم اأبي 
ويل كذل����ك، الت����ي كان له����ا �ش����دى وا�ش����ع ح����ني عر�شت على 
امل�ش����رح بداية ال�شبعينات م����ن القرن املن�ش����رم، كما تناولته 
روائي����ا الكاتبة عراقية املولد بريطاني����ة االأ�شل )اأمل بورتر( 
ابنة ال�شابط الريطاين )بورت����ر( اأيام االحتالل الريطاين 
للعراق �شنة 1917 وال����ذي اأحب العراق وتزوج من عراقية، 
وعا�س فيه حتى مات. ولقد تويف )دعبول البالم( يف خريف 

عام 1971.

وجهاء المنطقة
وكان م����ن وجهاء حمل����ة ال�شواكة كذلك اأ�ش����رة الدرة وقد برز 
منه����ا العقيد عب����د الباقي كاظم ال����ذي كان اأول مدي����ر ل�شرطة 
بغ����داد يف العهد اجلمهوري، وكان م����ن اأبنائها االأفذاذ اأجنال 

الوجي����ه جعف����ر االأوقات����ي، كل من الزعي����م )العمي����د( الطيار 
الرك����ن املرح����وم ج����الل االأوقات����ي، الذي ت����وىل قي����ادة القوة 
اجلوي����ة يف العهد اجلمه����وري، واغتي����ل يف �شبيحة الثامن 
م����ن �شباط من ع����ام 1963، وهو يهم مبغ����ادرة داره متوجها 
اإىل مق����ر عمل����ه يف وزارة الدفاع، ف�شال عل����ى اأحمد االأوقاتي 
املحام����ي و�شقيقه الطبي����ب اأنور االأوقاتي ال����ذي توىل اأدارة 
امل�شت�شف����ى اجلمهوري ببغداد، وال�شي����ديل االأوقاتي وكانت 
�شيدليت����ه �شاخ�ش����ة يف �شاح����ة الر�ش����ايف اإىل وق����ت قري����ب 

والذي اأم�شى فيها عقودا من الزمن.

أبطال رياضة السباحة

املخت����ار  ال�شواكة،اأ�ش����رة  حمل����ة  يف  االأ�شراملعروف����ة  وم����ن 
وعميدهااحل����اج حممدعل����ي امللق����ب جابرب����ن ح����اج كاظم بن 
�شهي����ل، كم����ا دون ه����و- رحم����ه الله-عل����ى ن�شخ����ة قدمية من 
كت����اب )الفيةابن مال����ك( تعود لبداي����ة الق����رن الع�شرين واآلت 
اإيل وكت����ب نحو اأخرى بع����د وفاته �شتاء �شن����ة 1972، وكان 
من اأحفاده اأبطال ريا�شة �شباحة امل�شافات الطويلة الفقيدان 
جعفر حممد �شال����ح الريا�شي ال�شامل اإذ كان العبا ماهرا يف 
الكرة الطائرة وكرة ال�شلة وال�شاحة وامليدان و�شقيقه �شادق 
البطل العراقي يف �شباحة امل�شافات الطويلة التي كانت تبداأ 
م����ن ناحية الرا�شدي����ة �شمايل بغداد و�ش����وال اإىل ج�شر امللكة 

عالية)اجلمهورية( يف الباب ال�شرقي.

م����ا دمنا نتحدث عن الريا�شة، فالب����د من الوقوف عند رئي�س 
احت����اد ك����رة ال�شل����ة االأ�شب����ق الفقي����د عل����ي ال�شف����ار، مدر�����س 
الريا�ش����ة يف العدي����د م����ن مدار�����س )اإعدادي����ات وثانوي����ات( 
بغ����داد وكان مدر�ش����ًا للريا�شة يف متو�شط����ة في�شل الر�شمية 
نهاي����ات العق����د اخلم�شيني من الق����رن الع�شري����ن، الذي غادر 
احلي����اة �شي����ف ع����ام 2012، ف�شال على ر�شم����ي عبد احل�شني 
بطل العراق يف �شب����اق �شباحة امل�شافات الطويلة عام 1958 
واحلائ����ز عل����ى املرتب����ة الثاني����ة عاملي����ًا يف �شب����اق )كابري – 
ناب����ويل( باإيطالي����ا �شنة 1959، ويعد ه����ذا ال�شباق من اأ�شهر 

ال�شباقات يف ريا�شة �شباحة امل�شافات الطويلة عامليًا.

الطب والسياسة
اإىل جان���ب �شب���اق )�شي���دا- بريوت( ال���ذي فاز ب���ه ال�شباح 
العراق���ي املع���روف القا�ش���ي ع���الء الدي���ن الن���واب، وم���ن 
االأ�ش���ر املعروف���ة يف املنطق���ة اأ�ش���رة اآل �شع���ودي واأوالده 
�ش���ري ورزوقي القبطان وكاظم ومن اأبنائه الدكتور ناظم 
كاظ���م �شع���ودي اخت�شا�ش���ي ط���ب وجراحة االأن���ف واالأذن 
واحلنج���رة واحلائ���ز على �شه���ادة ) االأف ار �ش���ي اأ�س( من 
جامع���ة لندن، واأخريًا البد م���ن احلديث عن اأ�شرة الدفرتي، 
الت���ي انتقلت اإىل ال�شك���ن يف هذه املحلة يف ثالثينات القرن 
الع�شري���ن، قادمة من حمل���ة احليدر اخلان���ة، اأ�شرة الوجيه 
حمم���ود �شبحي الدفرتي ال���ذي اق���رتن بال�شيدة)�شبيحة( 
�شقيق���ة املرح���وم االأ�شتاذ كام���ل رفعة اجلادرج���ي موؤ�ش�س 
احل���زب الوطن���ي الدميقراط���ي وزعيم���ه حت���ى وفات���ه يوم 
اخلمي����س االأول من �شباط 1968، اأق���ول انتقلت لل�شكن يف 
حمل���ة ال�شواكة وابتنت له���ا دارا فارهة مطلة على نهر دجلة 

اخلالد ورحم الله تلك االأيام اخلوالد.
�شوقها املرتف

وق���د امت���ازت حمل���ة ال�شواك���ة ب�شوقها اخلا����س باخل�شار 
واللح���وم، وال���ذي كان يعد م���ن اأكر االأ�ش���واق يف اجلانب 
الغرب���ي من بغ���داد وقد عرف في���ه عدد م���ن الق�شابني مثل: 
الق�ش���اب )�شل���وم( الذي اغتيل يف خري���ف 1962 ف�شال عن 

الق�شاب)ع�شفور(. 
ف�ش���ال عن اأجن���ال ال�شخ�شي���ة ال�شيا�شية املرح���وم )عبا�س 
ال���رتف(، وكبريه���م ال�شي���د فيا����س )�شديق املرح���وم اأبي 
و�شديق���ي( وكل���ف ورو�ش���ي ور�شودي )ر�شي���د( وقد عرف 
االأم���ري  عب���د  احل���اج  الفكهت���ني،  بال�شخ�شيت���ني  ال�ش���وق 
�شقي���ق خمتار حمل���ة ال�شواكة حممد عل���ي وعبود املعروف 
ب�)عبوكي( ال���ذي كان يبيع جنب العرب وكان متوترا دائما، 
ولعل ذلك ناجت عن كونه عا�س اأعزب ومل يتزوج، ف�شال عن 

احلاج مهدي ال�شمني الذي مل يعقب خلفا بعده.
وال�ش���وق ميتد من راأ�س حملة ال�شواك���ة مرورا مبحلة باب 
ال�شي���ف وانته���اء مبحل���ة الباغ���ي، وعرف���ت املحل���ة باأ�شهر 
مطعم���ني للكب���اب بالك���رخ هما )مطع���م كباب احل���اج مهدي 
ومطع���م كباب احل���اج قا�شم( وقد اندثرا ع���ام 1981 ب�شبب 

�شق �شارع حيفا وبناء العمارات ال�شكنية فيه.

شقاوات أيام زمان
كان من ابرز �شقاوات املنطقة املرحوم عبا�س بن �شكر الذي 
كان �شخ�شا مهذبا طيبا مدافعا عن اأبناء املنطقة وقتله غيلة 
املدع���و عبد الرحمن ابو ع���وف يف الثامن من �شباط 1968 
لت�شفي���ة ح�ش���اب معه بداع���ي االنتق���ام اإذ كان عبا�س رحمه 
الل���ه قد ام�شك ب�)اأبو عوف( يوما م���ن اأيام عام 1963 الذي 
كان مرت�ش���دا لقت���ل عبا�س يف �شوق ال�شواك���ة اإال اأن عبا�شا 
جل�شارت���ه وجراأته املعهودة متك���ن منه وانتزع م�شد�س ابو 
عوف م���ن يديه و�شلم���ه اإىل مرك���ز ال�شرطة وم���ن �شقاوات 
املنطق���ة اأي�ش���ًا املرحوم �شيد كاظم ال���ذي رد اعتداء عدد من 
�شقاوات املناطق االأخ���رى الذين هاجموه بينما كان جال�شا 
يف مقه���ى �شي���د حمم���د يف ال�ش���ارع الع���ام ومتكن م���ن قتل 

احدهم وجرح الباقني و�شجن اثر ذلك خم�س ع�شرة �شنة.
ه���ذا جزء من تاأريخ املحلة الكرخي���ة، وما علق يف الذاكرة، 

رحم الله اجلميع ورحمنا..

باكية على ترف الماضي الجميل

مـحلة الـشواكة تغازل دجلة بسحـر شناشيلها

محل��ة حالمة على ضفاف دجلة، يفوح منها عبق الماضي التليد، وتطوف حولها النوارس، تتوس��د 
الضف��اف، معانقة أمواج النه��ر منذ قرون عدة، ومازال��ت منازلها العتيقة ذات الشناش��يل عامرة 

بأهلها.
م��ن مح��ات كرخ بغداد العريق��ة والقديمة، وتقع ف��ي الجانب الغربي من بغ��داد، مطلة على نهر 
دجلة الخالد، وتحدها ش��ماال )محلة باب السيف(، وتقع على جنوبها محلة )الكريمات(، أي إن هذه 
المح��ات البغدادي��ة القديمة الثاث، تقع في المنطقة الواقعة بين جس��ري المأمون القديم الذي 
سمي في العصر الجمهوري )جسر الشهداء(، وجسر الملك فيصل الثاني الذي سمي الحقا باسم 

)جسر األحرار( في العهد الجمهوري أيضاً.
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جعفر الخياط
كاتب ومترجم راحل  

وتب����داأ مالحظاته����ا مب����ا �شاهدت����ه يف الكوف����ة. فه����ي ت�شتهل 
الف�ش����ل بو�ش����ف جل�ش����ة م�شائية عل����ى �شاطىء الف����رات، مع 
رئي�����س البلدي����ة و�شبعة من "االأفندي����ة". وكان ذلك يف اأوائل 
ربي����ع االأول بع����د اأن انتهى �شف����ر، ال�شهر الث����اين من �شهري 
احلزن املعتادين يف كّل �شنة، ولذلك تقول اإنها �شاهدت وهي 
جال�ش����ة من بعيد �شعالت من النار طافية يف النهر، وقد كانت 
تن�ش����اب منح����درة م����ع تياره حت����ى تختفي. وترم����ى هذه يف 
النه����ر يف نهاية مو�شم الع����زاء )نهاية �شهر �شفر( لتاأخذ معها 
اأحزان ال�شنة وتف����رج الكربة عن النا�س. وهذه على ما تقول 
عادة قدمي����ة ترجع بقدمها اإىل تاريخ ه����ذه البالد العريق يف 
الق����دم. ثم ت�شري باملنا�شب����ة اإىل اأن "االأفندية" الذين �شاهدوا 
معه����ا النار الطافي����ة، ملحوا هالل ال�شه����ر اجلديد )هالل ربيع 
االأول( واأخ����ذ كّل منهم يتمنى اخل����ري واملوفقية ل�شاحبه من 
دون اأن ي�شعروا باأن ما فعلوه يعتر من قبيل عبادة القمر اأو 
الت����رك به. ولي�س من امل�شتغ����رب اأن يح�شل مثل هذا، فتبقى 
ه����ذه الوثنية، يف بالد ال تبعد كثريًا عن قر "الكفل" و "برج 

بابل" اللذين يدالن على ذلك العامل الغابر.
ولكن امل����رء حينما يعر ج�شر الكوف����ة امل�شتند على الزوارق 
ينتقل من الع����امل البابلي اإىل عامل االإ�شالم على حد تعبريها. 
وه����ي ت����رى ان احل����رية توجد مدفون����ة حتت الرم����ال ما بني 
النجف والكوفة، وان التالل الرملية املحيطة بالكوفة حتوي 
يف باطنه����ا خرائب كوف����ة العرب الفاحت����ني ااُلوىل. وبعد اأن 
ت�ش����ري )فراي����ا �شتارك( اإىل جام����ع الكوفة الكب����ري وغريه من 
ع����امل البلد تقول ان )ق�شر االإمارة( هدمه عبدامللك بن مروان 

االأم����وي، الأن����ه بينما كان جال�ش����ًا فيه ذات ي����وم �شمع عجوزًا 
م����ن االأعراب يق����ول "�شتك����ون اخلام�س". وحينم����ا �شاأل عما 
كان يقول����ه ه����ذا اأجابه يق����ول: "عندم����ا جئ����ت الأول مرة اإىل 
الكوف����ة راأي����ت راأ�س احل�ش����ني )عليه ال�شالم( ب����ني يدي قاتله 
عبيدالل����ه هنا. فذهبت وع����دت ثانية اإليها بع����د مدة ف�شاهدت 
راأ�����س عبيدالل����ه يف نف�س املكان بني ي����دي املختار بن يو�شف 
ال����ذي قتله. وبعد اأن خرج����ت منها وعدت م����رة ُاخرى األفيت 
راأ�����س املختار بني ي����دي م�شعب بن الزبري. ث����م ذهبت فعدت 
ه����ذه امل����رة، وه����ا اإين اأرى االآن ب����ني يدي����ك راأ�����س م�شعب". 
ولذل����ك خرج عبداملل����ك من الكوف����ة واأمر بهدم ق�ش����ر االإمارة 

الذي ت�شاهد خرائبه االآن بجنب دار االإمام )عليه ال�شالم(.
وقد كان االإمام علّي هنا يعمل للخري ويتم�شك بااُلمور املثلى 
عل����ى ح����د تعبريها، فاأفن����ى نف�شه وهو مري�س الف����وؤاد ما بني 
اأه����ل الكوف����ة املتلون����ني. وعل����ى م�شاف����ة غري بعي����دة من هذه 
البقع����ة جعجع ابنه احل�ش����ني اإىل جهة البادي����ة وظل يتجول 
حت����ى نزل يف كربال، فقت����ل قتلة فظيعة مع اأه����ل بيته بعد اأن 
من����ع عنهم املاء. وق�شة قتل����ه هذه من الق�ش�����س القليلة التي 
تق����ول )فرايا �شت����ارك( اإنه����ا ال ت�شتطيع قراءتها م����ن دون اأن 
ينتابه����ا البكاء. وتقول اأي�ش����ًا ان التاريخ قد توقف يف كربال 
والنج����ف منذ ي����وم مقتل����ه ذاك، الأن النا�س اأخ����ذوا يعي�شون 

فيهما على ذكرى الكراهية الأعداء احل�شني.
وقد اأخذت النجف حمل الكوفة، على ماترى. ومع ان �شكانها 
ق����د ا�شتق����روا ومتدنوا فاإنه����ا ال تزال تع����د من م����دن البادية، 
املحاط����ة ب�ش����ور خا�����س ترتف����ع ه����ي يف داخله ف����وق ه�شبة 
واطئ����ة من االأر�����س كاأنها تاج يعل����وه ذهب القب����ة املتالأىلء. 
وما زال بدة عنزة و�شمر يق�شدونها من رمال النفوذ البعيدة 
للت����زود منها، بينما ت�شلك ال�شيارات الطريق املمتدة منها اإىل 
مك����ة، وهي طريق احلج امل�شماة باإ�شم زبيدة ويرتفع )بفرايا 

�شت����ارك( اخلي����ال فيخرتق نظره����ا ااُلفق البعيد م����ع الطريق 
الت����ي تت�شح معاملها لعيون االمي����ان على حد تعبريها، ولذلك 
جندها تقول ان امل����رء ال ي�شعه �شوى اأن ينحني خا�شعًا اأمام 
زه����د االإن�ش����ان وورع����ه وتعج����ب كي����ف ان ال�شا�ش����ة االنكليز 
يعتق����دون باأنه����م ي�شتطيع����ون ال�شيط����رة على قل����وب النا�س 

بالو�شائل املادية وحدها.
وقد دب����ر القائمقام لها مواجهة العاّلم����ة االأكر ال�شيخ حمّمد 
ح�ش����ني كا�ش����ف الغطاء، ال����ذي كان اآب����اوؤه خلم�ش����ة اأظهر من 
زعماء الدين وملا كانت زيارتها لل�شيخ وهي امراأة �شيئًا يلفت 
النظ����ر، فقد دب����رت الزيارة يف اأق����ل االأوقات تعر�ش����ًا الأنظار 
النا�����س. فجاء ال�شيخ هادي، ن�ّشاخ الكتب، ليلقي نظرة عليها 
اأوال، وبع����د اأن بع����ث اأخب����ارًا منا�شبة عنها قاده����ا مع خادمها 
خالل طرق ودرابني متعرج����ة اإىل دار غري كبرية يعي�س فيها 
ال�شي����خ م����ع اأهل����ه عي�ش����ة ب�شيطة كم����ا كان يعي�����س امل�شلمون 
االأقدم����ون من قبل. وبعد اأن تاأتي عل����ى و�شف ال�شيخ � الذي 
كان����ت حليته خم�شب����ة باحلناء � ووق����اره وذكائه تق����ول اإنها 
فهم����ت من حديثه����ا معه باأن����ه كان يعرف )امل�س بي����ل( وال�شر 
)بري�ش����ي كوك�س(، ويعتر الذين جاءوا بعدهما من االنكليز 
اأق����ل منهما �شخ�شية وقدرًا. وحينما تطرق اإىل احلديث معها 
ع����ن الع����امل ال�شرقي، اأخره����ا براأيه عن بريطاني����ا واالإ�شالم 
بقول����ه "اإنه ال يوجد االآن بيننا وبني االنكليز �شوى ال�شداقة 
ل����وال االأخطاء التي ارتكبت �شد اإخواننا العرب يف فل�شطني. 
وما زالت هذه الظالمة موجودة فاإننا ال ميكن اأن حتل املحبة 
وال ال�ش����الم بينن����ا م����ن البحر املتو�ش����ط اإىل الهن����د. واآمل اأن 
تبين����ي هذا اإىل حكومتك، وتقويل لهم ان ما يلعبون به هناك 
ه����و لي�س اأرا�ش����ي فل�شطني وحده����ا، واإمنا يلعب����ون بالعامل 
االإ�شالم����ي كله الذي يقدر بن�شف امراطوريتهم ويت�شوقون 
اإىل االبق����اء على �شداقته لهم". ومل����ا كان راأيه هذا يتفق متام 
االتف����اق مع راأيه����ا هي يف ه����ذه امل�شاألة الدقيق����ة كان ي�شرها 
اأن تع����د ال�شيخ باأن تب����ذل جهدها يف نقل����ه اأمانة اإىل اجلهات 

املخت�شة.
ث����م زارت بع�س املدار�����س، ومعامل البلدة ااُلخ����رى، مبا فيها 
)املغت�شل( ال����ذي كان يقوم بتغ�شيل املوت����ى فيه رجل وُاخته 
ب�شع����ر زهيد للجثة الواحدة. وق����د جتولت ما بني القبور يف 
بع�����س االُم�شي����ات كذل����ك، واأم�ش����ت ُام�شية واح����دة منها يف 
التف����رج على ما يجري عند الب����اب الكبري املوؤدي اإىل ال�شحن 
فكان����ت م����ن اأجم����ل ااُلم�شيات الت����ي ق�شتها يف حياته����ا كلها. 
وكان ذل����ك من غرفة تعود لل�شرط����ة وتطل �شبابيكها على باب 
ال�شح����ن وق�شم من ال�شوق. وبعد اأن ت�شف ما �شاهدته هناك 
ويف الداخ����ل تق����ول اإنه����ا خرجت تقط����ع ال�شوق ال����ذي امتالأ 
باالأ�شوي����ة، وهي ت�شع����ر بحبها للعامل باأجمع����ه. وبينما هي 
كذل����ك الحظت يف دكان بائع اأحذية رجال كان يرمقها بنظرات 
�ش����زراء ممتلئ����ة باحلق����د والكراهي����ة، فتاأث����رت اأ�ش����د التاأث����ر 
الأنه����ا يح����ز يف نف�شه����ا اأن يكرهها اأحد م����ن دون �شبب. وهي 
تق����ول: "ان ذل����ك الرجل ل����و كان بو�شعه اأن يخ����رتق ج�شمها 
االنكلي����زي بنظ����ره اإىل اأعماق قلبها لوج����د ان ما كان ميتلىء 
به ه����و االحرتام ال����ودي لعتبت����ه املقد�شة بال����ذات التي تعلو 
اأرواح النا�����س كما تعلو قبة النجف املذهبة فوق ُافق البادية، 
فتجذبه����م اإليه����ا من بعي����د" وتنه����ي الف�شل بو�ش����ف جماعة 
من فق����راء االأفغان كانوا يعي�شون عل����ى الكفاف، ويح�شلون 
على قوته����م من حياكة بيوت ال�شعر، ثم ينتزع كّل منهم فل�شًا 
واح����دًا م����ن وارده ال�شحيح بني حني واآخ����ر فيعطيه لالنفاق 
عل����ى العتبة. وتعلق على ذلك بكل اإكب����ار واإجالل قائلة: "من 

نكون نحن لننتقد عقيدة تعطي مثل هذا املقدار ياترى؟".

عن موسوعة العتبات المقدسة ــ قسم النجف

النجف في ثالثينيات القرن الماضي

الكاتبة البريطانية
فريا ستارك في النجف 

في 1937 زارت النجف الكاتبة 
اإلنكليزية القديرة، والموظفة في 
االستخبارات البريطانية، المس 
)فرايا ستارك( وبقيت فيها اسبوعاً 
واحداً ضيفاً على القائمقام الذي 
أنزلها في جناح الضيافة الموجود 
في نادي الموظفين. وقد كتبت 
فصا خاصاً عن النجف ضمنته 
ماحظاتها عنها في كتابها)1( 
الموسوم )صور بغدادية(.
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د . ابراهيم خليل العالف

احت����دث لك����م اليوم عن جم����يء املطرب الكب����ري الفنان عبد 
احلليم حافظ اىل املو�شل �شنة 1964 مع عدد من املمثلني 
واملطرب����ني واملو�شيقيني ، واحياءه حفل����ة اليزال يذكرها 
املو�شلي����ون عندم����ا اقيمت يف �شينم����ا اجلمهورية بجوار 
مدر�ش����ة ال�شابوجن����ي االبتدائي����ة للبن����ني وقبال����ة مبن����ى 

حمافظة نينوى .
والزل����ت اتذك����ر وانا طال����ب يف ال�ش����ف اخلام�����س االدبي 
يف االعدادي����ة ال�شرقية كي����ف كان يوم جم����يء الفنان عبد 
احلليم حاف����ظ اىل املو�شل عر�شا وطني����ا كبريا ، فاملطرب 
عب����د احلليم حاف����ظ كان حمبوبا عند �شب����اب اهل املو�شل 
وكثريون كان����وا يقلدون����ه يف ملب�شه وكالم����ه وت�شرفاته 
وكان����وا معجبني باأغانيه ال�شبابية والوطنية اجلميلة وقد 
�شاعت يف حينه كلمة تطلق على هوؤالء ال�شباب وهي انهم 
)عبادي����ون ( اي انهم يحبون عبد احللي����م حافظ ومفردها 
)عبادي( كانوا يقلدونه يف ق�شة �شعره وزيه وت�شرفاته .

ال�ش����يء الذي اريد ان اقول����ه ان جميء املطرب عبد احلليم 
حافظ مل يكن حدثا فنيا عاديا بل حدثا وطنيا ؛ فظهور عبد 
احلليم حافظ ، و�شيوع اغانيه الوطنية والعاطفية اإرتبط 
ب�شكل او باآخر بنه�شة م�شر القومية ، وات�شاع دورها يف 
الوط����ن العربي لذلك احتفى القوميون والنا�شريون بعبد 
احلليم حاف����ظ واأحاطوه بكل مظاهر االح����رتام والرعاية 

والعناية واالهتمام.
وزيارة عبد احلليم حافظ ورفاقه ، كان خمطط لها وهو ان 
يق����دم ثالث حفالت االوىل يف بغ����داد والثانية يف الب�شرة 
والثالثة يف املو�ش����ل .وكان يرافق عبد احلليم حافظ عدد 
من املطربني واملو�شيقيني واملمثلني امل�شريني منهم املمثل 

املعروف ح�شن يو�شف .
كان جم����يء عبد احللي����م حافظ و�شحب����ه اىل العراق �شنة 
العراقي����ون ه����وؤالء  اإحت�ش����ن  1964 عر�ش����ا كب����ريا وق����د 
الفنانني واحاطوهم بكل مظاهر الود والتقدير واالعتزاز 
ومل تت����وان اذاع����ة بغ����داد وتلفزي����ون العراق م����ن نقل تلك 
احلف����الت نق����ال مبا�ش����را . وق����د ت����وىل نق����ل تل����ك احلفالت 
والتعلي����ق عليها املذي����ع العراقي املتمي����ز املرحوم اال�شتاذ 
ط����ارق ح�شني وهو الذي ت����ويف يف 27 ت�شرين االول �شنة 
2018 ع����ن عمر ناهز ال )85( عاما . وقد القت حفالت عبد 

احلليم حافظ الغنائية اقباال �شديدا من النا�س حتى بيعت 
تذاكر الدخول يف املو�شل مببلغ خم�شة دنانري وهو مبلغ 

كان كبريا انذاك .
حت����دث اال�شت����اذ علي عب����د االمري ع����ن عبد احللي����م حافظ 
وجميئ����ه اىل بغ����داد كم����ا ج����اء ذل����ك يف جري����دة ) املدى ( 

البغدادية فقال :
ج����اء املطرب عبد احلليم حاف����ظ، اإىل بغداد يف منا�شبتني، 
االأوىل م����ع وفد من فنانني عرب، الإقامة حفلتني يف بغداد، 
ليوم����ي الثالثاء 9 واخلمي�س 11 حزي����ران – يونيو �شنة 
1964 عل����ى م�شرح �شينم����ا الن�شر. وقد اق����ام عبد احلليم 
حاف����ظ يف فن����دق بغ����داد الدويل اجلدي����د حينه����ا واالأفخم 

والكائن ب�شارع ال�شعدون .
وكان برناجمه يف زيارت����ه االأوىل، 1964 ت�شمن ت�شجيل 
لق����اء مع����ه يف تلفزي����ون بغ����داد، فيم����ا رافق����ه يف حفلتي����ه 
بالعا�شمة وثالثة باملو�شل، ع����دد من املطربات واملطربني 
وجن����وم ال�شينم����ا، اأبرزه����م جن����اة ال�شغ����رية. غن����ى عبد 
احللي����م حاف����ظ، ال����ذي قدم����ه اإىل اجلمه����ور املحت�ش����د يف 
ال�شال����ة ال�شينمائي����ة وامل�شرحية االأحدث حينه����ا ببغداد، 
املمث����ل ح�ش����ن يو�شف، اأغني����ات عاطفي����ة وحما�شية تهتف 
للزعيم جمال عبد النا�شر والوحدة العربية. ويف ال�شياق 

ذاته جاءت حفلته يف املو�شل.
وج����د مطرب����ون وملحنون عراقي����ون يف الزي����ارة، فر�شة 
للقاء النجم العربي االأكر، وقدمت املطربة اللبنانية فائزة 
اأحم����د التي كان����ت �شحبة الوفد، ملحنه����ا االأول ر�شا علي 
اإىل عبد احللي����م حافظ الذي حتدث لل�شحافة باإعجاب عن 
القدرات التلحينية ل�شاحب حلن )خّي ال ت�شد الباب( الذي 
اأدت����ه فائزة اأيام اقامتها يف بغ����داد وانطالقتها اإىل الف�شاء 

العربي من هناك.
ويف ال�شن����ة 1965 ، كان����ت دار �شينما الن�ش����ر وم�شرحها 
، مكان����ا لزي����ارة ثاني����ة اإىل بغ����داد قدم خاللها عب����د احلليم 
حافظ حفلة امتزجت يف األوانه����ا الغنائية نعومة العاطفة 
وحما�ش����ة االأحل����ان الوطني����ة والقومية، انته����ت بلقاء مع 
الرئي�س العراق����ي اال�شبق امل�شري الركن عبد ال�شالم حممد 

عارف.
ويذكر اال�شتاذ خالد عو�شي االعظمي وهو ي�شتعيد بع�س 
ذكريات����ه : ان عب����د احللي����م حافظ ج����اء اىل بغ����داد ، للمرة 
االأوىل ، لدع����م �شن����دوق فل�شط����ني ، و كان معه جنوم الفن 
العربي ، و الذي����ن و�شلوا بغداد يوم 8 حزيران – يونيو 
، فيم����ا ح�شر العندليب ، فجر الي����وم التايل 9 من حزيران 

– يوني����و )يوم احلفل ال�شاع����ة 5،30 �شباحًا( قادمًا من 
االأردن . بع����د اأن �شاه����م يف اإحي����اء حفل زف����اف اإبن �شقيق 
نهلة القد�ش����ي )زوجة املطرب الكبري حمم����د عبد الوهاب( 
باالإ�شاف����ة حلفل����ي )5 - 6 يوني����و- حزي����ران 1964 ( يف 

عّمان .
كان مقر اإقامة ال�شيف الفنان عبداحلليم حافظ ، يف فندق 
بغداد الدويل ، مقابل دار �شينما الن�شر تقريبًا ، يف �شارع 
ال�شع����دون ، اأهم �شوارع بغداد يف ذاك الوقت ، الذي اإكتظ 
بال�شب����اب املعجب����ني وبالفتيات والن�ش����وة املعجبات حتى 
و�ش����ل االأم����ر ، لغلق ال�شارع عدة م����رات ، ب�شبب االإزدحام 

الكثيف ، الذي عرقل �شري املركبات .
ويذك����ر اال�شت����اذ )حممد �شب����ع الفيا�س( عندم����ا كان يعمل 
مدي����ر �شتوديو التلفزي����ون قائال : ح�ش����ر لتلفزيون بغداد 
عب����د احلليم حاف����ظ ، فُكِلّْفت باإجراء ح����وار تلفزيوين معه 
، والتقطن����ا �شورة تذكارية داخ����ل املبنى . كان الفنان عبد 
احلليم حافظ ، �شمن وفد الفنانني العرب الكبري العدد ، من 
الفنانني والفنانات واملو�شيقني والعازفني الكبار والفنيني 
املرافق����ني للوفد ، والذي �شم كل من املطرب )حممد قنديل 
- غن����ى ، وحدة مايغلبها غالب و على بغداد( وغنت )جناة 
ال�شغ����رية - التكذب����ي( و )كارم حمم����ود - اأجم����اد ياعرب 
اأجم����اد( و )�شريفة فا�شل - ال�شقاي����ني( و )هدى �شلطان - 
اإن كن����ت نا�شي افك����رك( و )لبلبة - تقلي����د الفنانني( و )مها 
�ش����ري - فيها ك����ول( و )فائ����زة اأحمد( و )اأحم����د غامن( و 
)ثري����ا حلمي( و )اإ�شماعيل يا�ش����ني( و )اإ�شماعيل �شبانة - 
�شقي����ق عبد احللي����م( و )حممد عبد املطل����ب( و )�شباح( و 
)فه����د بالن( و )�شم����رية توفيق( و )فاي����دة كامل( و )مرمي 
فخر الدين( و )اأمينة رزق( وحممود �شكوكو ورمبا هنالك 
اآخري����ن . و بعد اأن قدمه الفنان )ح�ش����ن يو�شف( غنى عبد 
احلليم حافظ ، جمموعة من اأغانيه : احللوة ، امل�شوؤولية ، 

بلدي الثوار ، وحياة قلبي واأفراحه ، حكاية �شعب .
وراف����ق ح�شن يو�شف ، عبد احلليم ، اىل املو�شل ، و قدمه 
هناك اأي�شًا . و يف اإحدى حفلتي �شنة 1964 ن�شرت جملة 
م�شري����ة م�شهورة ، �شورة عبد احلليم حافظ ،وهو مي�شك 
بي����د الفن����ان )ر�ش����ا عل����ي( ويقول اإن����ه عبد احللي����م حافظ 

العراق ! .
اأما الزيارة الثانية واالخرية لعبد احلليم مع وفد الفنانني 
العرب اىل العراق ، فقد كانت �شنة 1965م ، حيث قدم فيها 
اأغنية )ي����ا اأهال باملعارك( و )بلدي الث����وار( يف دار �شينما 
الن�ش����ر اأي�شًا . كان عر�شًا عربيًا كب����ريًا.. وكان �شمن وفد 

الفنان����ني العرب عدد كبري م����ن الفنانني والفنان����ات الكبار 
واملو�شيقني والعازفني والفنيني واالعالميني وال�شحفيني 

املرافقني للوف��د.
وق����د اأُقيم����ت احلفالت على م�ش����رح �شينما الن�ش����ر ب�شارع 
ال�شعدون بغ����داد ..يف احلفلة االوىل غن����ى املطرب حممد 
قندي����ل )وحدة مايغلبها غالب( و)عل����ى بغداد(...كما غنت 
جن����اة ال�شغ����رية اغنيته����ا ال�شه����رية )التكذب����ي( ، وكارم 
حممود- اجماد ياعرب اأجماد ، و�شريفة فا�شل )ال�شقايني( 
، وغن����ت هدى �شلطان )ان كنت نا�ش����ي افكرك( فيما قدمت 
الفنان����ة ل�َبلبة و�شلتها ال�شهرية يف تقليد الفنانني ،اما مها 
�شري فغن����ت اغنيتها الريا�شية )فيه����ا َكول( وغريها من 

االغاين.
فيم����ا يتعلق بزي����ارة عبد احلليم حاف����ظ للمو�شل اقول ان 
زيارت����ه االوىل التي متت يف اوا�شط حزيران �شنة 1964 
كان����ت مع وفد من الفنان����ني العرب من اجل جمع الترعات 
للمجه����ود احلرب����ي ودع����م �شن����دوق فل�شط����ني امل����ايل وقد 
احيط����ت الزيارة باإجراءات اأمنية م�شددة حتى انني راأيت 
دباب����ة واقفة امام بناي����ة �شينما اجلمهوري����ة وال�شبب هو 
اجلماه����ري املتدفقة التي توجهت نح����و �شينما اجلمهورية 
وخا�شة م����ن ال�شابات وال�شباب واملحب����ني ومل تكن �شالة 
ال�شينم����ا ت�شتوع����ب االع����داد الهائل����ة له����ذا وج����دت ام����ام 

ال�شينما وراأيت باأم عيني االف من النا�س .
وكان عب����د احللي����م حاف����ظ ورفاق����ه ق����د و�شل م����ع عدد من 
الفنان����ني املو�شل بالقطار ونزلوا يف فن����دق املحطة وكان 
مع����ه املمث����ل الفن����ان ح�ش����ن يو�ش����ف والذي ت����وىل تقدميه 
للجمهور داخل قاعة ال�شينما كما كانت معه املغنية �شريفة 
فا�ش����ل واملغن����ي كارم حمم����ود واملمثل����ة واملغني����ة ه����دى 
�شلطان واملمثل����ة واملغنية مها �ش����ري والفنانة لبلبة وقد 
غنى عبد احلليم حافظ عددا من اغنياته التي كانت �شائعة 

انذاك من قبيل اغنية )يا اهال باملعارك ( .
وم����ا انتهت احلفلة وغ����ادر عبد احلليم حاف����ظ املكان حتى 
انف�ش����ت اجلماهري والتقط����ت قطعات اجلي�����س وال�شرطة 
انفا�شها بعد املجهود الذي بذلته يف حفظ االمن واملحافظة 
على من ح�شر من اجلماهري لريى عبد احلليم حافظ وهو 

يغني يف املو�شل .
اأيام من الزمن اجلميل غادرتنا ومل يتبق منها اال الذكريات 

والذكريات �شدى ال�شنني احلاكي .

عن مدونة الدكتور العالف
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عبد الخالق كرم

 ت���روي مذكرات كرم ق�ش���ة طالب من مدين���ة العمارة انهى 
درا�شته املقررة لت�شتقبله م�شانع )�شيمن�س( االملانية كاأول 
عراق���ي يت���درب فيها،لك���ن احلرب العاملي���ة الثاني���ة اعادته 
اىل وطن���ه رغمًا عنه ليتجه بعده���ا اىل �شوي�شرا لي�شتكمل 
تخ�ش�ش���ه يف االدارة وعل���م النف����س والهند�ش���ة بفروعه���ا 
املختلفة..وح���ني ع���اد اىل بغ���داد كان���ت احل���رب العراقية � 
الريطاني���ة ع���ام 1941 قد اندلع���ت فان�شم اليه���ا ك�شابط 
احتياط واعتقل ليلة زفاف���ه بعد ف�شل الثورة والق�شة على 

مايبدو طويلة ،ولكن من اين نبداأ معه؟

47 دينارا لتاأ�شي�س مكتبة؟
*ه���و اختار البداية .. م���ن مدر�شة ال�شناع���ة الر�شمية يف 

بغداد )هكذا كان ا�شمها يومذاك(يقول:
� قبل���ت فيها خالل الع���ام الدرا�ش���ي 1931�1932 ور�شحت 
م���ن قبل مدير املدر�ش���ة عبد العزيز اخلي���اط الكون مراقب 
فر�ش���ة  االزدي  �ش���ادق  زميل���ي  وانته���ز  الع���ام  املدر�ش���ة 
مكانت���ي يف املدر�شة فطلب من���ي تاأ�شي�س مكتبة خا�شة بها 
ولتغطية نفقات �شراء كتبها اقمنا حفلة متثيلية على م�شرح 
االعدادي���ة املركزي���ة بعنوان )عر�س الري���ف( فنالت جناحًا 
حمم���ودا ودرت اي���رادًا كان بح���دود 47 دين���ارًا ا�شتلمه���ا 
مق���رتح املكتبة النجار �ش���ادق االزدي فا�شرتى الكتب التي 
يرغ���ب مبطالعته���ا هو وق���د قراأه���ا كلها، فكان من���ذ �شغره 

كاتبًا واديبًا ونا�شر )النكتة القرندلية( منذ تلك االيام!

الع�شكري )دريول وكيح(!
*بع���د اربع �شن���وات يف ال�شناعة ر�شحت م���ع ال�شادة عبد 
احلمي���د اله���اليل، جا�شم احلي���اين ، وحمي���د خور�شيد يف 
بعث���ة اىل املاني���ا ، وبعد اكم���ال معامالت ال�شف���ر، ح�شرنا 
�شي���ارات  لتقلن���ا  حالي���ا  املثن���ى  مط���ار  ق���رب  �شاح���ة  اىل 
)ن���رين( اللبنانية اىل بالد  الغرب���ة فطلبت من عبد احلميد 
اال�شتف�ش���ار عن �شاع���ة ال�شفر فذهب ي�ش���ال �شائق ال�شيارة 
الذي كان يرتدي اجمل بدل���ة وب�شكل حمرتم وانيق )عمي 
ميته مت�شي ال�شيارة( فل���م يجبه مرتني ويف الثالثة )نفخ( 
يف اذن���ه فعاد منزعجًا ليخ���رين )هذا دريول وكيح( وبعد 
ان نادتن���ا ال�شيارة مبزمارها واجتهن���ا اىل مقاعدها عرفنا 
ان ال�شائق املزعوم مل يكن اال جعفر الع�شكري وزير الدفاع 

الذي جاء لتوديع جنله طارق الع�شكري!

من بريوت اىل ايطاليا!
*وو�شلن���ا ب���ريوت ومنه���ا اىل اأيطالي���ا ث���م برل���ني وكان 
با�شتقبالن���ا يف حمط���ة القط���ار على ال�ش���ايف ،جابر همر ، 
عب���د الك���رمي كنونه، عبا����س كا�شف الغط���اء وبديع �شريف 
الع���اين وقد حج���زوا لنا غرفًا يف احد الفن���ادق ويف اليوم 
الت���ايل ا�شتقبلنا ال�شفري العراقي هناك ف�شهل لنا االنت�شاب 
اىل جامع���ة برلني لتعلم اللغ���ة االملانية الت���ي ام�شينا فيها 
خم�ش���ة ا�شهر بعدها قبل���ت كاول عراقي يتدرب يف م�شانع 
)�شيمن����س( الكهربائية تدريبًا عملي���ًا وخمتريًا فاهدت يل 
ال�شرك���ة بعد انته���اء الدورة راديو )�شاب���ا( تقديرًا لدوامي  
يف املوع���د املح���دد دون تاأخ���ري.. انتقل���ت بعده���ا اىل كلية 
الهند�شة العالي���ة باخت�شا�س توليد الطاقة الكهربائية وما 
ان تخرج���ت فيها ، وبعد مرور اربع���ة ا�شهر اعلنت احلرب 

العاملية الثانية !
من قطار ال�شرق ال�شريع اىل �شيد �شلطان علي!

  *وطلبت منا �شفارتنا العودة اىل بغداد فورًا ، وم�شاء ذلك 
اليوم الذي لن ان�شاه، ركبنا قطار ال�شرق ال�شريع من برلني 
يف لية ظلماء وجو بارد ممطر كانت جماهري برلني غا�شبة 
م�شطربة حتى و�شلنا ا�شتانبول، حلب ، املو�شل فا�شرعنا 
م�شيًا على االقدام مع زميلنا بهنام طوبيا اىل اقربائه وبعد 

ا�شرتاح���ة يف داره���م توجهن���ا اىل بغداد حامل���ني حقائبنا 
والبطاني���ات اىل �شارع الر�شيد وق���رب جامع �شيد �شلطان 
عل���ي ا�شتقبلنا احد فنادقه )�شيء على �شيء النفر بخم�شني 

فل�س(!

دوام كامل امام البعثات!
*يف الي���وم الت���ايل قابلن���ا ال�شي���د حكمة عب���د املجيد مدير 
البعثات فطلب منا االنتظار يف طارمة وزارة املعارف وكنا 
ناأم���ل ان تنتهي ق�شيتنا خالل �شاع���ات لكنها طالت )ال يوم 
وال ع�شرة( كدوام كامل يوميًا حتى جاء د. فا�شل اجلمايل 
مدير املعارف العام انذاك الذي اختار من ي�شلح للدرا�شات 
يف �شوي�ش���را � وكن���ت احده���م � فاكمل���ت اخت�شا�ش���ي يف 
اكادميي���ة زيوري���خ يف االدارة وعلم النف����س املهني وعدت 
اىل بل���دي عام 1941 فنزلت يف فندق )تريكاديرو( ب�شارع 
النه���ر وعن���د م�ش���اء ذل���ك اليوم ن�ش���رت، ال�شح���ف املحلية 
وج���وب التح���اق العائدي���ن من ال�شف���ر بال���دورة ال�شاد�شة 
ل�شب���اط االحتي���اط وب���داًل من �شف���ري الهل���ي يف العمارة 
بع���د �شنني طويل���ة من فراقهم ف�شل���ت اداء دورة االحتياط 
ويف الي���وم التايل فوجدت عددًا كبريًا ممن كانوا ي�شغلون 

وظائف عليا يف الدولة ي�شاركونني اداء هذه املهمة!

بني جعفر وم�شطفى جواد!
*وكان ب���ني زمالئي يف ال���دورة املذك���ورة الدكاترة �شياء 
جعف���ر ، م�شطفى جواد،عبد الرحمن اجلليلي ، عبد املجيد 
حم���ودي، جاب���ر عمر وغريه���م فكن���ا ن�شتيق���ظ كل �شباح 
وتنتظرنا �شاح���ة العر�شات ك�شرايا وف�شائل لنتوزع على 
�ش���كل ره���وط واذكر ان عريفن���ا عمر امل�ش���وؤول عن رهطنا 
كان ي�شرح بافا�شة ر�شا�شة برن فاخذ ي�شفها كما و�شفوها 
و�شرحوه���ا وفتحوه���ا ل���ه ث���م ب���داأ بتفكيكها وبع���د �شاعة 
ا�شتطاع تفكيك اربع عتالت وترك الباقي ليوجه لنا �شوؤااًل 
وجواب���ًا مع���ًا )طبعًا انتو م���ا افتهمتوا احلج���ي بكره راح 
اعيده عليكم( فاجابه �شياء جعفر )ال ما يحتاج ال�شرح هذا 
ب�شيط( فغ�شب العريف عمر وامره باعادة تفكيك العتالت 
االربع ، فجل�س �شي���اء )ركبه ون�س( ففتحها واعاد ربطها 
باق���ل من دقيقتني فغ�شب العري���ف والتفت اىل �شياء قائال 
ل���ه )انت �شكر جنت جندي بالبف���ي ( ويف هذا ا�شارة اىل 
املرتزق���ة الذي���ن ا�شتخدمته���م القوات الريطاني���ة املحتلة 
وحلت ت�شكيالتهم بعد ثورة 14 متوز 1958،واذكر اي�شًا 
ان د. م�شطفى جواد كان ي�شاك�س عريفنا فياأمره بالهرولة 
مرت���ني كل يوم، وح�شر م���رة �شاحة العر�ش���ات ا�شماعيل 
نام���ق وكان يحم���ل رتب���ة ع�شكري���ة كب���رية وال ادري كيف 
اختار م�شطفى جواد م���ن بيننا لي�شاأله ا�شلونك بالتدريب 

؟ فل���م يجبه فكرر عليه ال�ش���وؤال )اظن انت بردان( فرد عليه 
:  ال �شي���دي .. ح�ش���رة العريف امرن���ا ان ال نتكلم يف حالة 
اال�شتع���داد فاأوع���ز اليه..م�شطفى جواد ا�ش���رتح .. و�شاله 
ثاني���ة ا�شلون���ك بالتدري���ب فاجاب���ه �شيدي م���ا افتهمت من 
ح�ش���رة العريف غري الهرول���ة وبعدها دخ���ل العريف عمر 

ال�شجن!
اعتقلوين ليلة زفايف!

وقامت ث���ورة ماي�س الوطنية ف�ش���درت االوامر بنقلنا اىل 
كرك���وك با�شتثن���اء طال���ب واحد ه���و �شديق �شن�ش���ل الذي 
اع���ريت خدمات���ه للدعاي���ة وبع���د انته���اء احل���رب عدنا اىل 
بغداد وتخرجنا برتبة مالزم ثان احتياط وكان ن�شيبنا انا 
والدكتور �شياء جعف���ر ومدحة علي مظلوم وعبد الر�شول 
اخلال�شي من ح�ش���ة مديرية اال�شغال الع�شكرية ملدة ثالثة 
ا�شهر قمنا خاللها باعداد ت�شاميم حمطات كهرباء و�شبكات 
التوزي���ع يف كل م���ن من�شورية اجلب���ل والتاجي و�شنجار 
والديوانية، وقبل ت�شريحنا ب�شهر واحد ا�شتدعيت من قبل 
ار�ش���د العمري ام���ني العا�شمة الذي كلفني ب���دوام م�شائي 
مقابل اجور مقطوع���ة العداد درا�شة فنية وادارية مل�شروع 
جتهي���ز الق���وة الكهربائي���ة ملدينت���ي االعظمي���ة والكاظمية 
وفرح���ت بعمل���ي اال�ش���ايف اجلديد كفاحتة خ���ري لزواجي 
ال���ذي تق���رر ان يك���ون يف �شه���ر رم�ش���ان املب���ارك وانتهت 
خدمت���ي الع�شكرية وتقرر ت�شريحي وانتهزتها فر�شة لعقد 
ق���راين وقبل زفايف بثالث �شاع���ات اذا بحر�س الباب يقرع 
خرجت الج���د �شيارة )بك اب( تنتظرين ام���ام الباب وفيها 
�شرطي���ان بقيات���دة مفو����س فا�شتغربت االم���ر لكن االخري 
� اق�ش���د املفو����س � �شالن���ي ان���ت املهند�س عب���د اخلالق كرم 
، اجب���ت :نع���م ..رد اتف�ش���ل وقادتني ال�شي���ارة اىل �شرطة 
ال�شراي ويف موقفها وجدت عدة زمالء يل هناك . و�شفرنا 
وكان عددن���ا 37 اىل �شجن الب�شرة عن���د باب الزبري ومنه 

اىل معتقل الفاو ! معتقل االجانب.

واوتيل �شافوي!
وهن���اك ادخلون���ا اىل معتق���ل اطل���ق علي���ه ا�ش���م )معتق���ل 
االجان���ب( ومعنا جماعة احل���اج عبد الواح���د احلاج �شكر 
وكان االخ���ري ارم���د العين���ني و�شع نظارة غام�ش���ة عليهما 
وم���ا ان ق���راأ الالفتة الت���ي ت�شري اىل معتق���ل االجانب حتى 
�شاح )ياو�شفة ت���اري اين اجنبي( فانتبه فائق ال�شامرائي 
ف�شال���ه )�شنو الق�شية حجي( قال ل���ه )لي�س ماتقره اللوحة 
عل���ى باب املعتقل( وبعد اكر من �شاعة جاءنا مدير املعتقل 
وكان ا�شم���ه ح�شن افن���دي وقال لنا )هذا موخ���ان اجغان( 
فرد عليه احد املعتقلني )ال .. هذا اوتيل �شافوي( ثم وزعنا 
على الغرف وبعدها رتبنا امورنا فتم اختيار جماعة الدارة 
املطب���خ وانتخبنا عبد املجيد زي���دان لال�شراف على الطبخ 
العتب���اره عمل كم�ش���وؤول ع���ن االق�شام الداخلي���ة للطالب، 
ويف االي���ام االوىل ق���ام بعمله م�شكورًا علي���ه غري ان ثالثة 
م���ن زمالئن���ا اكت�شفوا بعد ذلك ان زي���دان كان يخفي يوميًا 
�شحنًا من االكل ليقدمه اىل احد حمبيه من وزارة املعارف 
والح���رتام اجلميع لتل���ك ال�شخ�شية اكتفين���ا بف�شل زيدان 

وجماعته من الطباخني.
مات من اجل �شيكارة!

*وم���رت االي���ام �شراع���ًا كان ي�شاركن���ي غرفت���ي د. �شلي���م 
خياط وانطوان �شمحريي وكان االول يبداأ �شاعة ال�شباح 
حت���ى منت�شف الليل مع �شيكارته الت���ي التفارقه بتاتًا وقد 
ت�شايقت كثريًا من ذلك وعندما فرجت وخرجنا من املعتقل 
علمت ان د. خياط �شكن االعظمية وكان يواظب على ولعله 
بتن���اول ال�شكاره فاحرتق يف اح���دى الليايل مع حلافه من 
عقب �شيكارة تركه���ا دون ان يطفئها وكان يردد امامنا )اذا 
طلعت من املعتقل �شاحب�س اخي حنا خياط يف غرفته طيلة 
عم���ره( انتقام���ًا من���ه وكان ي�شغل من�شب مدي���ر عام الرق 

والريد بعد ا�شتيزاره وزيرًا لل�شحة. 

جريدة االتحاد 12 تشرين الثاني 1988

من أوراق أقدم مهندسي الطاقة الكهربائية في العراق

استل عبد الخالق كرم اقدم مهندسي العراق في توليد الطاقة الكهربائية ومن اوائل خريجي الصناعة 
المتمتعين بزماالت دراسية عدة،صفحات من مذكراته المعدة للطبع ليعرض خالها جهود شباب 

العراق في الثاثينيات في تخطي الصعوبات كي يحتلوا االماكن الجديدة بهم.
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ل���ذا فاين ي�شع���دين بقدر م���ا ي�شرفني ان ا�شارك���م ندوتكم 
ه���ذه الكرمي���ة وانت���م جتمع���ون يف ه���ذا ال�شب���اح البهيج 
ملب���ني دع���وة موؤ�ش�شة امل���دى لالع���الم والثقاف���ة والفنون 
لتكرمي علم من اعالم الثقافة الذي اجتمعت فيه من اخلالل 
الكرمي���ة والف�شائل االخالقي���ة واملزايا االن�شانية من يندد 
اجتماعه���ا يف �شخ�س واحد ذالك���م اال�شتاذ الباحثة ال�شيد 
�شامل االلو�شي الذي جمع بني ادب النف�س وادب الدر�س ما 
يعرف���ه النا�س كافة من خالل النافذة الثقافية التي منها من 
�شا�ش���ة تلفزيون بغداد يف �شتينيات الق���رن املن�شرم وهو 
���ف النخبة النرية من اع���الم العراق يف الفكر واالدب  ي�شيِّ
والتاري���خ واالجتم���اع كالعالم���ة الدكت���ور م�شطفى جواد 

وع���امل االث���ار اال�شت���اذ طه باقر وم���وؤرخ الع���راق احلديث 
اال�شت���اذ ال�شيد عب���د ال���رزاق احل�شني واملهند����س املوؤرخ 
الدكت���ور احمد �شو�ش���ة واالدي���ب املجل�شي اال�شت���اذ فوؤاد 
عبا����س وال�شاعر حاف���ظ جميل والدكت���ور �شفاء خلو�شي 
والدكتور ح�ش���ني امني والدكتور علي ال���وردي والدكتور 
ح�ش���ني عل���ي حمف���وظ وال�شيد جم���ال االلو�ش���ي وغريهم 
الكث���ري رحم الله الراحلني منهم وم���دَّ يف اعمار املنتظرين 
�شمعت باال�شت���اذ االآلو�شي قبل ان ا�شع���د بلقائه وات�شرف 
ب�شبحته حقبة تربي على اربعة عقود ول�شان حايل ين�شد:

وا�شتعظ���م االخب���ار قبل لقائ���ه          فلم التقينا كذب اخلَر 
اخُلْر

وا�شه���د غري خائ���ب وال مائ���ن لقد وج���دت يف �شخ�شه 
الك���رمي اخ���ا حجم���ا و�شديقا كرمي���ا يحف���ظ لل�شديق 
حقه وي�شون كرامته يف م�شه���د ومغيب فاملعرفة عنده 
ذم���ة يجب ان ت�شان فهو واحلال���ة هذه على �شرعه ابي 

الطيب املتنبي:
وبينا لو علمت اليوم معرفة             ان املعارف يف اهل 

النهى ذمم
وهذا اخللق الر�شي ا�شبح يف زماننا نادرًا بل اندر من 
الكريت االحمر.فقد ف�شدت املودات والروابط النها مل 
ت���نب عل���ى االخال����س والوفاء ب���ل ا�شبح���ت نفعية فما 
دام���ت ال�شداقة قدر �شهدا ولبنا فه���م ا�شدقاء او احباء 

فاذا تبدل بالرجل االح���وال والدهر حول قلب انف�شوا 
م���ن حول���ه ومل يعروه حت���ى ال�شوؤال ول���و على �شبيل 
امل�شانع���ة والري���ا الذي اأتي���ا لزمن �شارت في���ه املغامن 
وامل�شال���ح ه���ي الت���ي تعق���د ال�شداق���ات وتنق�شها عند 

زوال تلك املنافع حتى �شح فيهم قول املتنبي:
غا����س الوف���اء فما تلق���اه يف عدة              واعوز ال�شدق 

يف االخبار والق�شم
ويف ملت���ي واعتق���ادي – كم���ا يق���ول حكيم املع���رة، ان 
ال�شدي���ق ال�شقي���ق يف�ش���ل االخ ال�شقي���ق ذل���ك ال�شباب 
اعد من���ه وال اعدوا فال�شديق تخت���اره مبح�س حريتك 
وكامل ارادتك وفقا ملزاجك وموافقة طبعك على حني ان 
االخ ال�شقي���ق مفرو�س عليك ال راأي لك يف اختباره وال 
منا����س لك من قبول فقد فر�شت���ه عليك الطبيعة واقرته 
ال�شريع���ة ف���ال يقب���ل من���ك عنه �ش���رف وال ع���دل وانت 
مل���زم به فعلي���ك ان حتتمله بخريه و�ش���روره ب�شالحه 
وفج���وره في���دك من���ك وان كان���ت �شالء، عل���ى حني انك 
ت�شتطي���ع ان ترتك ال�شديق وت�شتغن���ي عنه اذا تك�شف 
ع���ن خالئق �شيئة كان���ت خافية عليك ث���م ك�شفتها االيام 

واالحداث:
وم���ن الع���داوة م���ا ينالك نفع���ه             وم���ن ال�شداقة ما 

ي�شر ويوؤمل
وثم���ة خ�شل���ة م���ن خ�ش���ال اخل���ري الت���ي اكت�شفتها يف 
�شخ�س اال�شتاذ االلو�شي هو اميانه بالوحدة الوطنية 
لذا كان او�شع النا�س �شداقات ومعارف من جميع امللل 
والنح���ل على اخت���الف مذاهبهم وتباي���ن م�شاربهم فقد 
وجد اجلمي���ع فيه امللج���ا واملالذ االآم���ن يق�شدونه عند 
تنك���ر االيام وتقلبات االحوال الت���ي �شهدها العراق يف 
الن�ش���ف الثاين من الق���رن املن�شرم ولع���ل االحياء من 
اولئ���ك او ذويهم يذك���رون ذلك ال�شيغ وتل���ك اليد التي 
ا�شدت اليهم االمن واالم���ان بعد خوف وقلق مما كانت 

ت�شببه اعا�شري ال�شيا�شة الهوجاء.
وكم���ا وهب الله تعاىل لهذا الرج���ل علما وحلمًا فقد من 
علي���ه مب���زاج معتدل فه���و طويل االناة بط���يء الغ�شب 
�شريع الر�ش���ا يتعمد اال�شاءة ويجعل قال���ة ال�شوء دبر 
اذني���ه خا�ش���ة اذا بدرت م���ن �شديق ح�ش���ن النية �شليم 

الطوية حتى لي�شح فيه قول امية بن ابي ال�شلت:
خلي���ل اليغ���ريه �شب���اح ع���ن اخلل���ق املي���ل والم�ش���اء                

اذا اثنى عليك املرء يوماكفاه من تعر�شه الثناء
ومن مزاي���ا هذا الرج���ل و�شجاياه احل�ش���ان التي تكاد 
الحت�شى وال ت�شتق�شى انه اذا عزم على بحث مو�شوع 
م���ا فانه بعد لذلك م�شادره وموارده ورمبا ي�شافه ذوي 
االخت�شا�س كل ذلك رغبة منه يف جتنب اخلطاأ والزلل 
والو�ش���ل اىل ا�ش���ح النتائج وا�شدقها وه���ذا هو �شاأن 
الع���امل وديدنه الذي يحرتم كرامة العلم ويقد�س �شرف 

الكلمة.
واال�شت���اذ االلو�شي حمدث من طراز عجيب حمبب اىل 
ال�شامعني ت�شهد له بذلك جمال�س االدب والندوات التي 
كان يوؤمها كمجل�س االدي���ب الراوية ال�شيد مكي ال�شيد 
جا�ش���م – رحم���ه الله وجمل�س االدي���ب ال�شاعر اال�شتاذ 

حممد جواد الغبان، مد الله يف عمره.
كم���ا ان اال�شتاذ االلو�شي يتمتع ب���ذوق ادبي رفيع فهو 
يحتج���ن يف ذاكرت���ه العام���رة غ���رر اال�شع���ار وعيونها 
ونواب���غ الكم يوردها يف موارده���ا ومنا�شباتها فيكون 
بذلك احق بها من ناظميها ونا�شجي بردها وال�شيد كما 

يف االمثال ملن قن�شه ال ملن نفره.
ه���ذا غي����س من في����س م���ن �شمائ���ل وف�شائ���ل اال�شتاذ 
االلو�شي، ولعل خري ما اختم به كلمتي هذه املتوا�شعة 

قول الر�شايف:
ت���ا الل���ه ل���و بلغت زهر النجوم ي���دي              من كل جنم 

ب�شدر االفق موؤتلق
نظمتها حني كل النا�س تقروؤها                 �شطرا مبدحك 

مكتوبا على االفق

في هذه االيام تمر ذكرى رحيل االستاذ سالم 

االلوسي ) توفي في 16 كانون االول 2014 (،

وكان بيت المدى في شارع المتنبي قد احتفى 

بااللوسي في26 مايس 2011 ، والقى صديق

 عمره االستاذ الراحل عبد الحميد الرشودي 

كلمة ، اليك نصها : 

لقد درجت األمم الحية على تكريم النابغين 

والمبدعين من ابنائهم وقد اختلفت طرائق 

التكريم وتنوعت فمنهم من يطلقون اسماءهم 

على الشوارع او الميادين العامة او الحدائق 

ومنهم من يطلقها على قاعات الدرس 

والمحاضرات او المعاهد العلمية وايا كانت هذه 

الطرائق والوسائل فان المحصلة النهائية تدل 

على ان االمة داعية ولن تنسى فضل الفاضلين 

من ابنائها طال بهم الزمن او قصر.

في ذكرى سالم االلوسي ..

الرشــودي يتحدث عن صديق عمره االلوسي
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احمد حسن الزيات

كن���ا ذات ي���وم نتح���دث يف ه���ذا وفيم���ا ج���ره عل���ى االأمة 
العربية من اجلهل وال���ذل والفقر ونحن جلو�س يف ندوة 
ال�شي���د �شبح���ي الدف���رتي حماف���ظ بغ���داد يومئ���ذ؛ وهي 
ن���دوة تقوم يف داره امل�شي���اف �شحى يوم اجلمعة من كل 
اأ�شب���وع فيندو اإليها الوزراء والزعم���اء واالأدباء والقادة، 
فيك���ون لكل طائفة منهم حلقة وحديث. ولكن الزهاوي اإذا 
تكل���م اأ�شغت اإليه الدار وحتلقت علي���ة الندوة؛ الأن جمياًل 
كان اآي���ة الله يف فكاهة الطبع وظ���رف املحا�شرة وحالوة 
الدعاب���ة ورق���ة العب���ث. وكان ل���ه يف اإلقاء الن���ادرة لهجة 
واإ�ش���ارة وهيئ���ة ال يرح �شامعه���ا م�شتطار الل���ب ن�شوان 

امل�شاعر من غرابة ما يرى وطرافة ما ي�شمع
كان احلدي���ث اأول م���ا بداأ دائ���رًا بيني وب���ني ال�شيد ناجي 
االأ�شي���ل عل���ى اأن احل���رب واأوزاره���ا ا�شتقل���ت مبواه���ب 
ال���رتك فل���م تدع له���م كفاي���ة لل�شيا�ش���ة والثقاف���ة؛ واأخذنا 
ن�ش���رب االأمث���ال على ذلك مم���ا جرى يف الع���راق وم�شر. 
وكان املرح���وم الزه���اوي بجانب���ي، ولكن���ه كان م�شغ���ول 
االأُذن بكلم���ة منافقة يف العقاد والر�ش���ايف اأُلقيت اإليه يف 
خفوت وخب���ث. فلما ت�شربه���ا �شمعه واأج���از عليها القائل 
بب�شم���ة وه���زة و�شي���كارة، اأقب���ل علين���ا ف�شمع طرف���ًا من 
احلديث نب�س له ناب�شة فقال: ُهوُهوه! اإذا حدثتك موالنا 
ع���ن حمق الوالة م���ن الرتك ال ينتهي احلدي���ث وال ينق�س 

العجب!

ث���م اأر�ش���ل نكتته احلا�ش���رة و�شح���ك �شحكت���ه ال�شاخرة 
فتنب���ه املجل�س اإىل اأن الزه���اوي �شيتحدث، ف�شكت املتكلم 
واأ�شغ���ي امل�شتم���ع وتهي���اأت النفو����س لل�ش���رور ال�شدي���د 

وال�شحك املت�شل؛ واأخذ ال�شاعر يقول:
اأر�شل���ت اإلين���ا الدولة العلية بعد جف���اف الريق واملداد من 
�شك���وى اجله���ل والف�شاد، واليًا ي�ش���ري بالعراق يف طريق 
البغدادي���ون باحتف���ال عظي���م  العم���ارة والعل���م، فقابل���ه 
وف���رح �شام���ل. وكان يل يومئ���ذ ي���د يف اإدارة التعليم كما 
تري���ده الدول���ة، فق���ال يل ال���وايل ذات ي���وم: اأن���ا نريد اأن 
نن�ش���ئ مدر�شة للبن���ات فابحثوا عن دار ت�شل���ح اأن تكون 
له���ا مكان���ًا. وكان تعليم البنت يف ذلك العه���د اأماًل من اآمال 
امل�شلح���ني تتق���ارع حوله االأقالم باحلج���ج يف غري طائل. 
فقلن���ا اإن الرج���ل رحب الب���اع يف االإ�ش���الح، ودللناه على 
جملة م���ن الدور الكب���رية ال�شاحلة، فكان كلم���ا دخل دارًا 
ق���ال اإن االأب�شار جترح البنات من هن���ا، واالأ�شماع ت�شرق 

االأ�ش���وات م���ن هن���اك؛ حت���ى مل ي���دع يف بغ���داد دارًا اإال 
عابها هذا العيب من طري���ق التوهم اأو التخيل! وظهر من 
ت�ش���رف الرجل اأن به بالهة وغفل���ة، فخطر يل اأن اأتداعب 
عليه الأك�شف حال���ه للنا�س فال ي�شتنيموا حلكمه. فقلت له: 
اأفن���دم! مل يب���ق يف البلد كله اإال مكان واح���د اأرجو اأن يقع 
من هواك موقع الر�ش���ى. فقال: ام�س بنا اإليه. فذهبت به 
اإىل )من���ارة �شوق الغ���زل( و�شعدنا فوقها، فل���م تكد قدمه 
ت�شتق���ر على �شرفتها العليا، وعينه تقع على �شطوح بغداد 
وهي متطامنة حت���ت املاأذنة العالية، حتى �شهق من الفرح 

و�شاح مبلء فيه: نعم! نعم! هذا هو املكان املنا�شب!
ث���م نزل ويف نيت���ه اأن يتخ���ذ االأهبة من املقاع���د واالأدراج 
ليفتت���ح املدر�شة! فقلت له: موالنا! ال ب���د اأن جتمع النا�س 
قبل االفتتاح لتقنعهم بتعليم بناتهم فاإنهم �شيئو الراأي يف 
ذل���ك التعليم. وجناح االأمر موقوف عل���ى اأن يعتقدوا فيك 
التق���ى والورع. و�شاأدل���ك على اأقرب الط���رق لتحقيق هذا 

االعتقاد:
اإذا اجتم���ع النا����س واكتظ به���م الديوان جل�ش���ت اأنت يف 
ال�شدر، وجل�س عن ميينك وعن ي�شارك رجال املعارف؛ ثم 
ت�شع���ل )�شبقك( وتاأمر كال منه���م اأن يفعل فعلك؛ ثم تبتدئ 
���ع على �شربات كف���ي واأنت مُتيل  فتذك���ر الله ب�شوت موَقّ
راأ�شك من ال�شمال اإىل اليمني تارة، ومن اخللف اإىل االأمام 
���ون من حولك نتابعك يف كل كلمة ويف  تارة، واأنا واحلاُفّ
كل حرك���ة. ثم ح���اول اأن تاأخذك احل���ال وي�شتخفك الذكر؛ 
فكلم���ا اأزبد الف���م واأرعد ال�ش���وت وت�شن���ج اجل�شم وهاج 
ال���دم، كان ذلك اأحمل للنا�س عل���ى اأن يعتقدوا فيك الوالية 

فتقودهم �شاغرين اإىل ما تريد
و�ش���دق ال���وايل كل ما قلت���ه ل���ه ت�شديق���ًا ال تتخاجله فيه 
�شبه���ة. وج���اء يوم اجلم���ع واحت�ش���د االأعي���ان والوجوه 
ي�شمع���ون ماذا يقول الوايل. وجل����س البا�شا واأنا بجانبه 
و�شي���وخ املعارف م���ن حوله، واأم���ر فاأ�شعل���ت )الغاليني( 
الطويل���ة، واأخذ يذكر ويرتن���ح واأنا اأر�شم ل���ه، وال�شيوخ 
يذك���رون مع���ه. ث���م غمزت���ه بع���د ح���ني فته���ور و )تطور( 
واأرغ���ى. وتظاه���رت اأن���ا بجذب���ة الوجد و�شك���رة التجلي 
فقرع���ت غليون���ه بغلي���وين، ث���م اأخ���ذت بلحيت���ه البي�شاء 
وراأ�ش���ه االأ�شل���ع، ففع���ل ب���ي مث���ل ما فعل���ت ب���ه، واأخذنا 
نتدح���رج عل���ى الب�ش���اط، فمرة اأك���ون فوقه، وم���رة يكون 
فوق���ي، وال�شي���وخ يعج���ون بالذك���ر، والنا����س ي�شج���ون 
بال�شحك، واأنا والوايل قد ملكتنا حميا الوالية فدخلنا يف 
�شراع عنيف مل يخرجن���ا منه اإال انقطاع النَف�س. فجل�شنا 
م�شرتخي���ني نله���ث من االإعي���اء وكالنا ينظ���ر اإىل �شاحبه 
نظر الديك املنتوف اإىل الديك املهي�س. وذلك يا موالنا هو 

الوايل الذي اختري لتعليم اجلاهل وت�شحيح املري�س!

م . الرسالة ــ العدد 314 في 10/ 7/ 1939

حدثني المرحوم الزهاوي. . .
تركية القديمة - غفر اهلل لها - كانت في دول 
األرض معنى من معاني اإلرهاب حروف لفظه 
م والَُيّم والسجن والسيف والسوط! جمعت  الُسّ
في يدها القوية أطراف الشرق والغرب، ثم أدارت 
حول تاجها الرهيب هالة من خافة الرسول 
فعنت لجالها الوجوه، وخشعت لسلطانها 
األفئدة؛ ولكنها لم تستطع أن تثبت ملكها بقوة 
الروح وبراعة الذهن وعبقرية البيان كما فعل 
العرب، فظلت واقفة أمام شعوبها الثائرة عابسة 
الوجه معقودة العنق منشورة الشارب مشهورة 
السيف، فحرمها ذلك الموقُف نصيبها من 
طمأنينة السلم ومدينة العلم ونعمة الثقافة. 
وكان والتها على األمصار الخاضعة يحكمون 
الناس بهذه العقلية الجهول، فيظهرون األبهة 
وينشرون الرهبة ويحصدون األموال واألنفس 
بالضرائب والُرّشى والمصادرة والقتل. فإذا طالت 
الوالية واكتظ الوالي ورضى )المابين( وأراد الباشا 
أن يفكر في الدين أو في العلم أو في اإلصاح دل 
على فهم بليد وغفلة عجيبة!

في مجلس الدفتري ببغداد سنة 1939

الزهاوي يتحدث عن طرائف العهد التركي في العراق
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

www.almadasupplements.com
طبعت مبطابع موؤ�ش�شة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: علي كاطع

لقد تقدم العراق كث���ريًا و مل�شت فروقًا بارزة بني 
م���ا كان علي���ه يف زيارت���ي االأوىل وم���ا ه���و عليه 
اليوم. مرتل القراآن الكرمي الذي يحظى باإعجاب 
املالي���ني حت���دث ل�)بغداد( ع���ن :راأي���ه يف الغناء 
العراق���ي اإعجاب���ه بالق���ارئ املع���روف املح���روم 
املال مه���دي، �شفراته املتوا�شل���ة التي كونت منه 
)�شندب���ادًا( يف القرن الع�شرين، كيف ا�شطر اإىل 
اإن ي�شتبدل العمامة واجلبة ببدلة )االأفندية( يف 
باري�س! كان لقاء ه���ذا العدد مع املقرئ املعروف 
ال�شيخ عبد البا�شط حمم���د عبد ال�شمد مبنا�شبة 
زيارته العراق وتقدمي���ه قراءاته املعطرة من اآي 
الذك���ر احلكيم م���ن اإذاعة وتلفزي���ون اجلمهورية 
ال�شم���د  عب���د  ال�شي���خ  عل���ى  العراقية.اقرتحن���ا 
اأن نتكل���م بانط���الق.. لنجع���ل اللق���اء ب���ال )�شني 
وجيم( وليك���ون حديثًا عام���ًا ي�شتوعب كل فكرة 
.. فرح���ب الرج���ل وابت���داأ يتح���دث ع���ن )فن���ه(، 
ف���ن الق���راءات اأواًل وق���ال:)اإن ف���ن الرتتي���ل يف 
العربي���ة املتح���دة فن معتنى به من���ذ اأمد بعيد اإال 
اأن االأ�ش���وات. اجلميلة حجبت ع���ن ع�شاقها قبل 
ع�ش���ر املق���رئ املعروف ال�شيخ حمم���د رفعت الأن 
مك���رات ال�ش���وت واالإذاعات مل يت�ش���ع �شمولها 

بع���د. وكان من ح�شن حظ الذين عا�شروا اأجهزة 
ال�ش���وت احلديثة وو�شائل الب���ث- واأنا منهم اأن 
ي�شمعوا ع�شاق الرتتي���ل فنون التالوة معتمدين 
على اأ�شول )الق���راءات ال�شبع( ومهتمني باالأداء 
احل�شن وال�شوت اجلميل املطرب ذلك الأن عن�شر 
)التطري���ب( من اأب���رز عنا�شر الرتتي���ل احل�شن، 
تتحك���م  الك���رمي  الق���راآن  اأح���كام  اأن  ومع���روف 
بالق���ارئ يف نط���اق مر�ش���وم وال ت�شم���ح ل���ه اأن 
يخرج علي���ه كما يفعل املغني مثاًل حيث يت�شرف 
بالغن���اء كما ي�ش���اء ويهوى م���ا دام يف جو النغم 

الذي ين�شد فيه.
 وحت���دث ال�شي���خ عب���د البا�شط ع���ن انطباعاته 
مبنا�شب���ة زيارت���ه االأخرية الع���راق فقال :زرت 
الع���راق اأول م���رة ع���ام 1956 وه���ا اأن���ا اأزوره 
ثاني���ة بعد م�شي ثم���اين �شنوات، وحق���ًا اأقول 
لق���د وج���دت الف���رق، بني م���ا كان وما ه���و عليه 
الي���وم ، كب���ريًا ج���دًا فمع���امل النه�ش���ة ب���ارزة 
والتط���ور م�شه���ود. اأما اجلمه���ور العراقي فقد 
كان وم���ا زال ذل���ك امل�شتم���ع اجلي���د والذواق���ة 
ال���ذي يقدر ال�ش���وت اجلميل ويثمن���ه وها هي 
ر�شائ���ل املعجب���ني ونداءاته���م التلفونية ترتى 

علي منذ ووطئت قدماي اأر�س العراق احلبيب 
وتل���ك مكرمة له���ا يف نف�ش���ي اأعظ���م االأثر.واأنا 
باعتباري م���ن ال�شعيد وهو يبع���د عن القاهرة 
العا�شم���ة ح���وايل 600 كيل���و مرت جنوب���ًا فقد 
وجدت يف اللهجة العراقي���ة توافقًا مع مزاجي 
الأنه���ا �شبيه���ة اإىل حد م���ا باللهج���ة ال�شعيدية . 
وه���ذا االأمر بالذات جعلن���ي وكاأنني اأعي�س بني 
)ال�شعايدة( يف م�شر هذا باالإ�شافة اإىل ت�شابه 
اجلو وال�شم����س والنيل بدجل���ة. وباالخت�شار 
فاأنني بالعراق بني اأهلي واأخوتي اأتكلم اللهجة 
التي ن�شاأت اأتكلمها واأعي�س يف جو ي�شبه اأعظم 

ال�شبه اجلو الذي ن�شاأت فيه هناك.
وق���ال ال�شي���خ املق���رئ يف معر����س حديث���ه عن 
املقرئ���ني واملطربني العراقيني:)... ا�شتطيع اأن 
اأق���ول اإن فن القراءة عند املقرئ���ني العراقيني ال 
باأ�س به ويري���ح ال�شامع وقد كنت من املعجبني 
بالق���ارئ العراق���ي املرح���وم امل���ال مه���دي، اأم���ا 
فيم���ا يتعل���ق باملطربني العراقيني ف���اإن اأنغامهم 
تعجبن���ي واألوان غنائه���م تريحن���ي اإال اأنني ال 
ا�شتطي���ع اأن اأ�شّمي مطرب���ًا معينا، الأنني عندما 
ا�شم���ع الغناء العراقي ال ا�شتطي���ع اأن افقه ماذا 

يقول املط���رب(. وا�شتطرد ال�شي���خ عبد ال�شمد 
فقال:) لقد �شنحت يل الفر�شة لزيارة الكثري من 
بل���دان العامل، فقد زرت البالد العربية كلها وبال 
ا�شتثناء كما زرت ال���دول االآ�شيوية واالأفريقية 
مث���ل اندنو�شيا وبورم���ا و�شي���ام والهند، ويف 
طريق���ي اإىل املغ���رب م���ررت بباري����س اإاّل اإنني 
واجه���ت متاع���ب جمة م���ن ) اجلب���ة والعمامة( 
وق���د لفت���ت اإيّل االأنظ���ار ب�شكل غري���ب. ولذلك 
فق���د ا�شط���ررت اأن ا�شتبدلها ببدل���ة )االأفندي( 
عن���د عودت���ي جتنب���ًا للمتاعب ووج���ه ن�شيحة 
للمقرئ���ني قال فيه���ا:) لعل اأح�شن م���ا اأو�شي به 
ه���اوي الرتتي���ل ه���و اأن يجعل لنف�ش���ه )مكانة( 
ممي���زة ويك���ون له���ا �شخ�شي���ة خا�ش���ة وان ال 
يعتم���د اإاّل عل���ى نف�ش���ه، فالتقلي���د ال يو�شل اإىل 
نتيج���ة البتة و�شيجد املقلد نف�ش���ه يومًا ما تعبًا 
ال ي�شتطي���ع اأن ي���وؤدي واجب���ه كم���ا ينبغي(... 
ويف اخلت���ام �شكرنا للمقرئ الكبري اإتاحته هذه 
الفر�شة لنا وودعناه وهو يلح بال�شكر اجلزيل 
مل���ا لقيه من ال�ش���ادة امل�شوؤول���ني واأبناء ال�شعب 

من رعاية وعناية.
مجلة بغداد / حزيران 1965

المقريء عبد الباسط عبد الصمد 
والمجتمع العراقي

تحدث المقريء المصري الكبيرعبد الباسط محمد عبد الصمد لمجلة ) بغداد( 

بمناسبة زيارته الكريمة لبغداد عن رأيه وانطباعه عن المجتمع العراقي ، فقال:


