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رفعة عبد الرزاق محمد

وم���ن اث���اره املفق���ودة االخ���رى ، دي���وان م�ش���رك م���ع 
ا�شدقائ���ه يف ب���روت ابراهي���م طوق���ان وعم���ر ف���روخ 
ووجيه الب���ارودي ، وكان قد ن�شر �شذرات منه يف جملة 
) الزه���راء( ع���ام 1945 . وم���ا بقي من �شع���ر تلك الفرة 

ن�شره يف ديوانه ) نب�ض الوجدان ( عام 1957 .
كان  ال�شاع���ر وبينم���ا  ان   : ال�شح���ف  اح���دى  ج���اء يف 
واقف���ا ذات ي���وم يف به���و الكلي���ة مع عدد م���ن زمالئه اذا 
باالن�ش���ة ت���ن مت���ر امام���ه ، فل���م يتمالك نف�ش���ه و�ش���اح 
باعل���ى �ش���وته : ياتن ، لكن���ه اح�ض انه وق���ع يف الفخ ، 
وانه���ا �شت�ش���كوه اىل العمي���د ، وان هذه الكلمة �ش���تجر 
علي���ه الويالت ابعدها الف�ش���ل م���ن الدرا�ش���ة ، وزاد من 
اح�شا�ش���ه ه���ذا تعليقات زمالئ���ه الذين كان���وا يحيطون 
ب���ه ، فم���ا كان من���ه اال ان ال���ّف ق�ش���يدة من ثالثة ع�ش���ر 
مقطع���ا ، يب���داأ كل بي���ت بكلم���ة ) ي���ا ت���ن( ، حت���ى يبعد 
التهمة عنه ، ويقنع العميد انه يلقي ق�ش���يدة يف الفاكهة 
 !!. ) جري���دة اجلمهورية القاهري���ة يف 6 مايو 1970( .
لق���د ك�ش���ف حافظ جمي���ل عن وج���ه احلقيق���ة يف تعليقه 
عل���ى  ق�ش���يدة يات���ن يف ديوان���ه ) نب����ض الوج���دان ( ، 
فق���ال : لقد كرث اجل���دل واللغط منذ �ش���نوات خلت حول 
عائدي���ة ه���ذه الق�ش���يدة ، فمنه���م م���ن زع���م ان ناظمه���ا 
ه���و زميل���ي يف اجلامع���ة االمركي���ة بب���روت ال�ش���اعر 
املرح���وم ابراهي���م طوق���ان ، ومنهم من زع���م ان ناظمها 

وجي���ه  الدكت���ور  املذك���ورة  اجلامع���ة  يف  زميل���ي  ه���و 
 الب���ارودي احلم���وي . واخ���رون رووه���ا لن���ا الثالث���ة .
واحلقيق���ة التي ال م���راء فيها هي ان ناظم الق�ش���يدة هو 
ان���ا الغري ، وان ما يروى للمرح���وم طوقان وللدكتور 
البارودي من ق�ش���يدة مماثلة ا�ش���ركا �شوية يف نظمها 
بعنوان ) حديقة الع�ش���اق ( امنا كانت ق�ش���يدة معار�شة 
لق�ش���يدتي لي�ض ااّل . فاملرحوم ابراهيم والدكتور وجيه 
مل تك���ن لهما ادنى �ش���لة او حتى ادنى تع���رف على التي 
اوحت اىل ايّل نظم هذه الق�ش���يدة وغرها من الق�شائد 
التيني���ة املتفرق���ة والت���ي ورد بع�ش���ها يف ه���ذا الديوان 
و�شاع بع�ش���ها االخر مع ما �ش���اع من �شعري اجلامعي 
. والذي���ن كان���وا معن���ا يف اجلامع���ة االمركي���ة وقتئ���ذ 
يذكرون جيدا ان �ش���يطان �ش���عر املرحوم ابراهيم كانت 
االن�ش���ة الفل�شطينية ) م.ر (التي نظم فيها ال�شيء الكثر 
 وا�ش���تهر م���ا نظ���م فيها ان���ذاك كان���ت ق�ش���يدته املعنونة

) يف املكتبة ( والتي يقول يف مطلعها:
وغريرة يف املكتبة بجمالها متنقبة

ثم ي�ش����رح حافظ جميل املنا�شبة التي نظم فيها ق�شيدته 
ال�شهرة فيقول :

وجي����ه  الكت����ور  زميل����ي  اىل  احت����دث  ي����وم  ذات  كن����ت 
البارودي يف عمارة كوليج هول من اجلامعةاالمركية 
واذا باالن�ش����ة ت����ن ولكنن����ي �ش����رعان م����ا ادرك����ت انني 
ق����د وقع����ت يف الف����خ وان االن�ش����ة ت����ن �ش����وف ال تغف����ر 
يل ه����ذه الزل����ة املك�ش����وفة �ش����يما بع����د ان وع����دت عميد 
اجلامع����ة بانني �ش����وف اقلع عن الت�ش����بيب بها وبعد ان 

بعث����ت اليها بق�ش����يدتي ) التين����ة العا�ش����قة ( املثبتة يف 
ه����ذا الدي����وان . اق����ول انني وقد �ش����عرت بانن����ي وقعت 
يف الف����خ �ش����رعان م����ا ع����دت والتف����ت ثاني����ة اىل زميلي 
 الدكتور وجيه متمما ) يا تن يا توت يا رمان يا عنب ( .
 فلم يتمال����ك الدكتور وجيه من ال�ش����حك وقال :لله درك 
، كي����ف ا�ش����تطعت ان تتخل�����ض م����ن ورطتك ه����ذه ، قلت 
:ي����ا وجي����ه والله الجعل����ن منها ق�ش����يدة �شت�ش����معها عن 
قريب ان �ش����اء الله . وبعد ا�شبوع واحد او يزيد �شلمت 
الدكتور وجيه �شتة مقاطع من الق�شيدة وبعد نحو �شهر 
او يزيد كنت قد امتمت الق�ش����يدة والقيتها يف مدر�شة ) 
الفريندز( يف قرية برمانا يف حفلة ترحيبية اقامتها يل 
هيئة املدر�ش����ة انذاك . هذا جممل تاريخ نظم ق�شيدة يا 
ت����ن ، وكان ذلك يف �ش����نة 1927 ... اما االن وقد �ش����در 
دي����وان املرح����وم ابراهي����م طوقان ال����ذي هياأه ال�ش����اعر 
نف�شه واأعده للطبع قبيل وفاته ... اليجد فيه اأي ذكر او 
ا�شارة اىل ق�ش����يدة يا تن او املعار�شة لها التي ا�شرك 

يف نظمها مع الدكتور وجيه البارودي .
ويذك����ر جمي����ل يف لق����اء �ش����حفي مع����ه اج����راه املرحوم 
ر�شيد الرماحي يف جملة الف باء �شنة 1977 : يف �شنة 
1925 التحق����ت باجلامعة االأمريكية ببروت ، وتعرفت 
خالل �ش����ني درا�ش����تي على طلبة ينظمون ال�ش����عر منهم 
املرح����وم اإبراهيم طوقان ود. وجي����ه البارودي.د. عمر 
فروخ.. كنا اربعة ننظم ق�ش����ائد م�شركة حتى جتمعت 
على �ش����كل دي����وان �ش����ميناه )الديوان امل�ش����رك( ولكنه 
فقد ومل يطبع مع اال�ش����ف ال�شديد.. يف هذه الفرة كان 
عم����ري اليتجاوز التا�ش����عة ع�ش����رة ا�ش����تهوتني احلياة 
اجلامعي����ة اجلدي����دة وب����دات ا�ش����توحي منها الق�ش����ائد 
الغزلية والوجدانية وا�شهرها )يا تن. ياتوت. يارمان. 
ي����ا عنب( التي غناها املرحوم ناظم الغزايل والق�ش����يدة 
قيل����ت يف زميلتي )ليلى تن( وهي دم�ش����قية من ال�ش����ام 
تعلق����ت به����ا. ونظم����ت فيه����ا العدي����د م����ن الق�ش����ائد فقد 
معظمه����ا ومل ي�ش����لم من ال�ش����ياع اال ما كنت قد ن�ش����رته 
يف بع�����ض املج����الت وال�ش����حف )امله����م ان ليل����ى ت����ن 
ا�ش����تكت اإىل عميد اجلامعة من اأن الطالب ي�ش����ايقونها 
يف ق�ش����ائدي عندم����ا كانت متر من امامه����م وكدت اطرد 
ب�ش����ببها خ�شو�شا وان تلك ال�شنة التي نظمت فيها هذه 
الق�شيدة كانت بداية تعليم اجلن�شن يف هذه اجلامعة. 
وعندم����ا تخرج����ت امتمت الق�ش����يدة و�ش����رخت با�ش����م 
�ش����احبتها فتوط����دت عالقتي معه����ا وزادت معرفتنا بعد 
تخرجن����ا وتخرجه����ا ه����ي االأخرى حن عملت كمدر�ش����ة 
يف دار املعلم����ات ببغ����داد.. �� ان ق�ش����يدة ياتن لغزليتها 
الرقيقة فق����د اختار املطرب الكبر ناظ����م الغزايل ابياتا 
منه����ا ليلحنها له املو�ش����يقار الفذ) ناظم نعي����م (من مقام 

الد�شت فقام الغزايل بغنائها .

قصيدة يا تين يا توت يا رمان يا عنب 
ونسبتها للشاعر حافظ جميل

..بدأت اوىل تجارب حافظ جميل 

الوجدانية اباّن دراسته الجامعية 

يف الجامعة االمريكية يف بريوت 

، ففي عام 1927 احب زميلته 

الطالبة الدمشقية ) ليىل تني(. 

وقد اوحت هذه التجربة له 

مبجموعة من القصائد الرقيقة 

سامها ) التينيات(، اشتهرت منها 

القصيدة : ياتني يا توت ، التي 

ذاعت شهرتها مغناة بني الناس. 

والقصائد التينية ، كام وردت 

يف ديوانه هي : يا تني ، التينة 

العاشقة ، يف الطريق اىل جلق ، 

 تني الشام ، تني وزيتون .

صدر لحافظ جميل ديوان االول 

باسم ) الجميليات ( عام 1923 

وهو يضم شعره املبكر . اما 

شعره للسنوات التالية حتى 1932 

فقد ذكر انه ضاع منه ) لقاء اجري 

معه يف جريدة البلد عام 1965 

اجراه معه خالد الحيل ( . 
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اعداد : ذاكرة عراقية

واأياكم  الحتفل  عمري  يف  مد  اإن  واأ�شكره  الله  اأحمد 
مبرور خم�شن عامًا على تاأ�شي�ض هذا ال�شرح ال�شامخ 
فيمتلىء  معركة  ال��زم��ن  ع��ارك  وق��د  اأم��ام��ي  اأراه  ال��ذي 
ق��ل��ب��ي ف��خ��رًا واع����ت����زازًا ومي��ت��ل��ىء راأ����ش���ي ب��ذك��ري��ات 
نظري  اأم��ام  يحبو  طفاًل  الب���رازه  والتدبر  التخطيط 
يكرب ويكرب واأراه اليوم زاهيًا مربعًا على قمة كليات 
واأ�شكره  اأحمده  اأن  اإال  ي�شعني  فال  املنطقة  يف  الطب 
اأن ي�شبح نعمة على هذه االأمة الكرمية.  واأ�شاأله تعاىل 

ال�شحة  مديرية  يف  بلجنة  ب��داأ  ال�شامخ  ال�شرح  ه��ذا 
ال���ع���ام���ة م��ك��ون��ة م���ن م���دي���ره���ا ال���ع���ام ال���دك���ت���ور حنا 
ومدير  هالينان  ال��دك��ت��ور  ال�شحة  وم�شت�شار  خ��ي��اط 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى امل���ج���ي���دي���ة )امل�����ش��ت�����ش��ف��ى اجل���م���ه���وري( 
اآن���ذاك  ال��دك��ت��ور دن��ل��وب وك��ات��ب ه��ذه ال�شطور وك��ن��ت 
اجلراحية  ال�شعبة  ورئي�ض  امل�شت�شفى  ملدير  معاونًا 
ال��ت��خ��ط��ي��ط  مت  االأوىل.  اجل���ل�������ش���ة  ويف  االأوىل 
ال��ت��ايل: ال��وج��ه  على  ال��ط��ب  كلية  ال�شتحداث   امل��ب��دئ��ي 

– مل تر اللجنة �شرورة االنتظار حتى  البناية  اأواًل: - 
اإيجاد  على  داب��ت  بل  للكلية  خا�شة  بناية  ت�شييد  يتم 
حم��ل الئ���ق وم��ن��ا���ش��ب حل��ن اإجن����از ال��ع��م��ل يف البناء 
كلية  وت�شغله  طويلة  لفرة  الكلية  �شغلته  ال��ذي  املقرر 
اختيار ردهتن  ولقد مت  الوقت احلا�شر  التمري�ض يف 
اجلنوبيتان  ال��رده��ت��ان  ه��م��ا  امل�شت�شفى  رده����ات  م��ن 
حما�شرات  قاعة  منهما  جعل  حيث   )11 و   10 )رده��ة 
وث����الث خم��ت��ربات ه��ي خم��ت��رب ال��ك��ي��م��ي��اء وال��ف��ي��زي��اء 

 وخم���ت���رب ال���ع���ل���وم احل��ي��ات��ي��ة وخم���ت���رب ال��ت�����ش��ري��ح.
من  جتهيزها  مت  ولقد   – واالأدوات  امل��ع��دات   - ثانيًا: 
قبل املذخر الطبي واأ�شتورد ما مل يكن متوفرًا منها يف 

املذخر من اخلارج بطريق اال�شتعجال.
ثالثًا: - الكادر التدري�ش���ي – مل جند �ش���عوبة يف تهيئة 
كادر لتدري����ض منه���ج ال�ش���ف االأول وكن���ا ق���د اعتمدن���ا 
تطبي���ق منهج كلي���ة اأبردين يف بريطانيا كاأ�ش���ا�ض ملنهج 

التعليم.
فُكل���ف هوكن����ض مدي���ر املخت���رب الكيمي���اوي يف وزارة 
ال�ش���حة بتدري�ض الكيمي���اء وتطوع بتدري����ض الفيزياء 
اأي�شًا كما وتطوع نورمن )وكان مديرًا لق�شم االأ�شعة يف 
امل�شت�ش���فى( بتدري�ض العلوم احلياتية وكان يل ال�شرف 
اأن يناط بي علم الت�ش���ريح وكن���ت ومما ميالأ قلبي فخرًا 
اأول اأ�ش���تاذ وطن���ي يدر����ض يف الكلي���ة الطبية.وم���ا اأن 
و�ش���لنا اإىل هذه املرحلة حتى وجدنا اأنف�شنا م�شتعدين 
الفتتاح الكلية يف بداية ال�ش���نة الدرا�شية 1928-1927 
واأخت���ر للكلية عميدًا هو الدكتور �شندر�ش���ن واأعلن يف 
اجلزائ���ر عن قبول الطالب للدرا�ش���ة الطبي���ة من خريجي 
م���ن  ال���كايف  الع���دد  الثانوي���ة ومل���ا مل يتي�ش���ر  الدرا�ش���ة 
خريجي هذا الدرا�ش���ة يف تلك ال�شنة اأظطررنا اإىل اعتماد 
)املقابلة( والثقافة العامة كاأ�ش���ا�ض للدخول اإىل الكلية يف 
تلك ال�ش���نة فق���ط. فتم قبول )20( طالبًا م���ن املتقدمن اإىل 
الدرا�شة ويف ال�شنة الثانية من عمر الكلية املديد اعتمدت 
ال�ش���هادة الثانوية كاأ�ش���ا�ض اأويل للقب���ول وبذلك كان عدد 

طالب ال�ش���ف يف تلك ال�ش���نة اأربعة فق���ط وكان من بينهم 
عب���د الرحمن اجلوربج���ي ومه���دي فوزي.وتوالت االأيام 
وتوالت ال�ش���نون واأنتقلت الكلي���ة اإىل البناية التي اأعدت 
له���ا ومنى كادرها تدري�ش���يًا وطالبيًا حتى اأم�ش���ت الهدف 
االأول ل���كل متخرج من الثانوية واأ�ش���بح كادرها غاية كل 
 متخ�ش�ض يف العلوم الطبية وحمطة اأنظار االأمة باأ�شرها.

وهكذا كان���ت البداية واإين اإذ اأتطل���ع اإليها اليوم كبنايات 
وخمت���ربات وم�شت�ش���فى وككادر تدري�ش���ي وكادر طالبي 
اأزداد فخ���رًا واأعتزازًا وكري���اء باأن تلك النواة ال�ش���غرة 
التي كان يل �شرف اال�شراك يف بذرها و�شقيها ورعايتها 

اأم�شت �شجرة وافرة ظاللها طيب ثمرها.

ذكرياته عن ألملك ألمغفور له فيصل 
أالول

يف  امل  اىل  االول  في�ش���ل  املل���ك  تعر����ض  ي���وم  وذات 
طبيب���ًا  الربيطاني���ون  فار�ش���ل  ب���رد  وق�ش���عريرة  بطن���ه 
باطني���ًا ه���و الدكت���ور )�شندر�ش���ن( وجراح���ًا اخ�ش���ائيًا 
 ه���و الدكت���ور )براهام( فق���ال الدكتور �شندر�ش���ن با�ش���ا :
ان امللك م�ش���اب باملالريا ولكن حن دعي اجلراح العراقي 
املعروف الدكتور )�ش���ائب �ش���وكت( لفح�ض امللك قام على 
الف���ور بتحليل دم امللك فتبن ان مر�ش���ه لي�ض باملالريا بل 
ان���ه الته���اب الزائ���دة احل���ادة وان الزائدة بو�ش���ع متقيح 
وعلى و�ش���ك االنفج���ار ومن املعلوم لدى االخ�ش���ائين ان 
تقي���ح الزائ���دة ي���وؤدي اىل ب���رد وحمى �ش���ديدة مع امل يف 

امين البطن ويقول الدكتور �ش���ائب �شوكت بعد خروجي 
م���ن غرف���ة امللك بلغت ر�ش���تم حيدر وهو من حا�ش���ية امللك 
ع���ن ذل���ك وقلت ل���ه ان املل���ك يف حالة خط���رة ويحتاج اىل 
عملية جراحية م�ش���تعجلة فاجابني كيف نتمكن من اقناع 
الربيطانين واطبائهم؟ فاأجبته ان امل�ش���األة ب�شيطة للغاية 
ف���اين �ش���وف اخذ منوذج���ا م���ن دم امللك واج���ري حتليله 
يف امل�شت�ش���فى فاذا كان املر�ض هو املالريا ف�ش���وف تظهر 
جراثي���م املالري���ا يف ال���دم. واذا كان املر����ض ه���و التهاب 
الزائدة الدودية ف�ش���وف يظه���ر تراكم يف عدد كريات الدم 
البي�شاء وبالفعل اخذت منوذجا من دم امللك في�شل االول 
وذهب���ت اىل امل�شت�ش���فى وكان مدير املخت���رب هوبريطاين 
يدع���ى )دكي( وهو ا�ش���تاذ حمرم ولي�ض من امل�ش���عوذين 
فطلب���ت من���ه ان يفح����ض دم امللك ملعرفة املالب�ش���ات وعند 
فح����ض ال���دم تب���ن وج���ود تزايد عظي���م يف كري���ات الدم 
البي�ش���اء وال اثر لوجود جراثي���م املالريا فرجعت بتقرير 
فح����ض الدم موقعًا من قبل اال�ش���تاذ )دك���ي( وكان حوايل 
ق���دوم  الرابع���ة بع���د الظه���ر وه���ذا كان موع���د  ال�ش���اعة 
الطبيب���ن الربيطانين فاأقب���ال وانا هناك وانده�ش���ا حن 
�ش���اهداين فطلب���ت منهم���ا ان نذهب اىل غرف���ة امللك وعند 
فح�ش���نا اي���اه كان���ت اعرا ����ض الته���اب الزائدة وا�ش���حة 
بدرج���ة انهما مل يتمكنا من االعرا����ض عليها فقدمت لهما 
تقرير فح�ض الدم فاأقرا ب�شحة ت�شخي�ض املر�ض. وقررنا 
مع���ا اج���راء عملية م�ش���تعجلة ح���ااًل وقبل امل�ش���اء فذهبت 
م�ش���رعا اىل امل�شت�ش���فى وحمل���ت مع���ي طاول���ة العمليات 
وجميع ما حتتاج العمليات من االت وا�ش���مدة وو�ش���ائط 
التخدي���ر قمن���ا باجراء العملية يف م�ش���اء ذل���ك اليوم فقام 
الدكتور )�شندر�ش���ن( باعطاء املخدر وقمن���ا اناو الدكتور 
ابراه���ام باج���راء العملي���ة فظه���ر وج���ود الته���اب �ش���ديد 
 يف الزائ���دة الت���ي كان���ت متقيح���ة وعلى و�ش���ك االنفجار.
وكان امل�ش���ل الذي قد ت�شرب منها اىل داخل البطن ف�شبب 
رك���وده تقل����ض االمع���اء وبع���د ثالثة اي���ام ب���دات االمعاء 

بالعمل وزال القيء وزال اخلطر عن حياة امللك

ذكرياته عن ألملك ألمغفور له غازي
عندم���ا تاأكد من وفاة امللك غازي، كان عبد االإله وحت�ش���ن 

قدري بالقرب مني.
دن���ا حت�ش���ن قدري من���ي وهم����ض يف اآذين اأن االأمر عبد 
االإل���ه يرج���وك ب���اأن تق���ول ب���اأن امللك اأو�ش���اك قب���ل وفاته 
ب���اأن يك���ون عبد االإله و�ش���يًا على ولده ال�ش���غر في�ش���ل، 
ولكني رف�ش���ت ذلك رف�ش���ًا قاطعًا قائاًل له : اإن امللك غازي 
 كان فاق���دًا الوع���ي ف���ور وق���وع احل���ادث وحت���ى وفات���ه .
كن���ت اأول من فح�ض امللك غازي بناء على طلب ال�ش���يدين 
]نوري ال�شعيد[ و]ر�شتم حيدر[ ملعرفة درجة اخلطر الذي 
يحي���ق بحياته، واأن نوري ال�ش���عيد طلب اإيّل اأن اأقول يف 
تقري���ري اأن احل���ادث كان نتيج���ة ا�ش���طدام �ش���يارة امللك 
بعم���ود الكهرب���اء. واأن���ا اأعتقد اأن���ه قد قتل نتيجة �ش���ربة 
عل���ى اأم راأ�ش���ه بق�ش���يب حديدي ب�ش���دة، ورمبا ا�ش���ُتخدم 
�ش���قيق اخلادم الذي ُقتل يف الق�ش���ر، وال���ذي كان معه يف 
ال�ش���يارة لتنفي���ذ عملي���ة االغتيال.فقد ج���يء باخلادم فور 
وق���وع العملية اإيّل وكان م�ش���ابًا بخل���ع يف ذراعه، وقمت 
باإعادت���ه اإىل و�ش���عه الطبيع���ي، ثم اختفي اخل���ادم ومعه 
عامل الال�ش���لكي منذ ذلك ليوم واإىل االأبد، وال اأحد يعرف 

عن م�شرهما حتى اليوم.

عن كراس ) كلية الطب في خمسين عامًا (

في ذكرى رحيله في 12 شباط 1984
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عطا عبد الوهاب

مقترحات
م���ن املقرح���ات التي قدم���ت لالمرعب���د االله م���ن قبل 
الدكت���ور فا�ش���ل اجلم���ايل وج���اء به���ا اىل ا�ش���طنبول 
����� حيث كان���ت العائل���ة مت�ش���ي اجازتها ال�ش���يفية عام 
1957 وكن���ت مرافقا له���م  ،وكان من جمل���ة املقرحات 
التي قدمت ان يتوىل االمر من�ش���ب �ش���فر العراق يف 
لندن لكنه مل يظهر حما�ش���ة لهذا العر�ض اذ مل يكن يريد 
ان يزي���ح عمه االمر زيد بن احل�ش���ن ال���ذي كان حمبا 
لذلك املن�شب بالذات وال راغبا يف من�شب �شفر العراق 
يف وا�ش���نطن. يف ذلك االجتماع م���ع الدكتور اجلمايل 
عر����ض ه���ذا االخ���ر اقراحا جدي���دا يتلخ�ض بان�ش���اء 
منظمة لل�ش���باب يتوىل االمر رئا�ش���تها، بيد ان االمر 
عر�ض اقراحا اآخرمفاده ان ي�ش���تحدث من�ش���ب جديد 
باأ�ش���م “مفت�ض اجلي�ض” وقال االمر انه اذا قرر البقاء 
يف بغداد فاإن مثل هذا العمل هو اقرب االعمال اىل قلبه 
الن���ه يحب اجلي�ض وتربطه �ش���الت وثيقة باأبرز رجاله 
وقد �شاهم يف بنائه ويريد ان ي�شتمر يف اال�شراف على 

تطويره وت�شليحه واعالء �شاأنه. 

الصيام في شهر رمضان
عندما حل ال�ش���هر الف�ش���يل ع���ام 1957 ق���ال االمر انه 
�شي�ش���وم يف تل���ك ال�ش���نة يف احلبانية وا�شت�ش���حبني 
مع���ه برفق���ة بع����ض مرافقي���ه. كان���ت قاع���دة احلباني���ة 
اجلوي���ة ومن�ش���اآتها قد انتقلت من ي���د الربيطانين اىل 
العراق �شنة 1955)اأ�شوة بقاعدة ال�شعيبة التي انتقلت 
اىل ال�ش���يادة العراقية عام 1954( وات�ش���ح يل يف تلك 
املنا�ش���بة ان االمر ي�ش���وم رم�ش���ان �ش���نويا، وتذكرت 
ما كنا نعتقده يف �ش���بابنا عندما كنا ن�ش���مع ان الو�شي 
غادر اىل �شر�ش���نك لي�شوم رم�شان فرنميه بكل ما حرم 
الله من ا�شاعات مغر�شة كانت تروج يف املقاهي رواجا 
عجيب���ا. ما ان و�ش���لنا احلبانية كان اول من �ش���األ عنه 
االم���ر هو قائ���د القاعدة اجلوية هن���اك، قائال: اين هو 
ع���ارف؟ اي الطي���ار ع���ارف عبدال���رزاق ) الذي ا�ش���بح 
رئي�ش���ا للوزراء عام 1965(، مرافق���ة وطياره اخلا�ض 
�ش���ابقا، وقد جاء الرجل م�ش���اء فاحتفى به االمر كثرا 
وعاتبه قائال “ملاذا انقطعت عنا واالهل ي�شاألون عنك؟” 
فاأجاب مغتذرا بكرثة ا�شغاله يف القاعدة وكان وا�شحا 

ان كليهما يظهر الود لالآخر.
كان���ت اال�ش���رة املالك���ة، ملكا وام���را، ملك���ة وامرات، 
تتفق���د م���ن عمل يف كنفها من ال�ش���باط برعاية �ش���ادقة 

وت�شاأل عن ناجي طالب وغرهم من املرافقن ال�شابقن 
وكلهم من اجنب الرجال واكفاأ ال�ش���باط . بيد ان هوؤالء 
الرج���ال االجن���اب اداروا للعائل���ة املالك���ة ظه���ر املج���ن 

�شبيحة يوم 14 متوز الدامي . 

المال العام
 كنت ع�ش���ر احد االيام م���ع االمر يف ربيعه االخر يف 
ق�ش���ر الرحاب ، فجاءه زائ���ر مل اعرفه …. واختلى به 
بع����ض الوق���ت ، ثم خرج فودعه واجت���ه االمر نحوي، 
وق���ال يل وه���و منفع���ل ذلك االنفع���ال ال���ذي رايته عليه 
م���رارا اذ يحتق���ن وجه وتلتمع عيناه مبا ي�ش���به ترقرق 
الدموع : هل عرفته ؟ قلت : ال . قال : هذا �شقيق ال�شريف 
ح�ش���ن ) ال�ش���ريف احل�ش���ن ه���و زوج االم���رة بديعه 
�شقيقة عبداالله ال�شغرى وهو والد ال�شريف علي راعي 
احلركة امللكيه الد�شتوريه يف العراق حاليا( وهو مقيم 
يف م�ش���ر ويدي���ر امالكه���م هن���اك ، وج���اء ين�ش���حني 
اخل���ارج  يف  اودع  دع���وين  �ش���محتم  اذا  يل  ويق���ول 
�ش���يئا من اموالك���م . جل�ض االم���ر اىل جانبي يف ركن 
االنتظ���ار وقال تخنقه العربة : نح���ن نودع اموالنا يف 
اخلارج ؟ وماهي اموالنا ؟ قال يل ال�شريف ان امل�شتقبل 
املجهول والو�شع متفجر يف املنطقه . فقلت له : اذا كان 
اليريدون���ا هنا فنحن نذهب كما جئنا . نذهب بانف�ش���نا 
ال نحم���ل �ش���يئا . وقد م���ّن الله علينا هنا بامللك و�ش���عت 
العي����ض . وخدمنا البلد ح�ش���ب اجتهادن���ا وطاقتنا واذا 
كان اليردونا نذهب وانا ا�ش���تطيع ان اعمل ولو كحمال 
لك���ي اعي����ض بكرامة . ثم ا�ش���ار بي���ده ايل اعلى اجلدار 
الذي يواجه الداخل ايل الق�ش���ر وقال : اأنا مومن بكالم 
الله هذا فنظرت ايل حيث ا�شار وقرات االية من �شورة 
ال عم���ران : ” قل اللهم مالك امللك توتي امللك من ت�ش���اء 

وتنزع امللك ممن ت�ش���اء وتعز من ت�ش���اء وتذل من ت�شاء 
بيدك اخلر انك على كل �شي قدير ”

قراته���ا م���ع نف�ش���ي وقد خطت بالقا�ش���اين عل���ى امتداد 
اجلدار با�ش���تقامة واحدة و�ش���عرت كانن���ي اراها الول 
م���ره هن���اك وقد امتل���ئ كياين باخل�ش���وع . و�ش���ار من 
عادت���ي كلم���ا دخل���ت الق�ش���ر ان انظ���ر ايل ذل���ك اخلط 
اجلمي���ل وامتلى املعاين الغيبي���ة يف تلك االية القرانية 
واتذك���ر وقف���ة االمر امامه���ا وكانت وقف���ة مومن بالله 

م�شت�شلما الرادته الربانية وقد ا�شتغرقه هما عظيم .

ضعف الدعاية 
مل تك���ن الدعاية يف النظ���ام امللكي بامل�ش���توى املطلوب 
ومل تتمكن من مقارعة او جماراة دعاية “�شوت العرب 
” والوقوف بوجه” احمد �شعيد ” الذي ما اأنفك ينقل 
االكاذيب ويبث ال�شموم واال�شاعات عن االمر بالذات.
كن���ت احتدث مع االمر كلما وجدت الفر�ش���ة املنا�ش���بة 
ع���ن كيفية ا�ش���تخدام و�ش���ائل االعالم عل���ى وجه علمي 
واالم���ر ي�ش���غي باهتم���ام ث���م قال ب�ش���يئا من اال�ش���ى 
وال�ش���عور بالتحرج ” ماذا نفعل والبا�ش���ا اليقبل بغر 
خلي���ل ابراهي���م للدعاية ” وق���د خلفه بعد ف���رة العميد 
الركن حم�ش���ن حممد علي مديرا عاما للدعاية . وم�شت 
االي���ام واعلن���ت الوحدة بن م�ش���ر و�ش���وريا ) �ش���باط 
1958 ( وذات �ش���باح كنت يف مكتب االمر يف البالط 
ف�ش���الني: ماهو انطباع النا�ض ع���ن اذاعتنا االن ) كانت 
ق���د ادخ���ل عليه���ا بع����ض التغ���رات وطعمت بعنا�ش���ر 
جدي���ده ( فقل���ت ل���ه بهدوء النا����ض الي�ش���معون ” اذاعة 
بغ���داد ” بهت وقال: ملاذا ؟ قل���ت : النها التذكر االحداث 
العاملي���ه . قال : كيف؟ قلت منذ اعالن الوحده امل�ش���رية 
ال�ش���وريه واذعتن���ا التذكر ه���ذا اخلرب ول���و جمرد ذكر 

وهو حدث عاملي مهم ، لذلك ي�ش���تمع النا�ض ايل اذاعات 
اخرى . ويف احلال رفع االمر �ش���ماعة التلفون وطلب 
مدير الدعايه . قال له حم�ش���ن ، ا�شالك لو ان ” البا�شا ” 
، نوري ال�ش���عيد قتل اال تذيعن اخلرب ! مل ا�شمع جواب 
ولكن االمر ا�شاف ي�شال : اذا ملاذا اليذاع خرب الوحدة 

.

التطير المبالغ من اليهود
رافق���ت االمر يف خريف 1957 بزيارته الر�ش���مية لكل 
من ال�ش���ن الوطنية ) فرومزا ( واليابان وكانت �شفرة 
طويل���ة توقفن���ا خالله���ا يف م���دن متع���دده يف ال�ش���رق 
االق�ش���ى يف الذه���اب واالي���اب . ورافقن���ا يف الطائ���رة 
�ش���فر ال�ش���ن الوطنية يف العراق . كان هذا ال�شفر قد 
اق���رح عند العودة من اليابان ايل هوجن كوجن النزول 
لب�شعة ايام �ش���يوفا عليه يف ق�شر يلمكه عديله هناك ، 

وقبل طلبه .
توقفنا يف طريق العودة يف هوجن كوجن كما هو مقرر 
لق�ش���اء ثالثة ايام يف تلك املدينة ال�شاخبة لال�شراحة 
. يف م�ش���اء اليوم التايل اقام عديل ال�شفر حفلة ع�شاء 
على �ش���رف االمر والوفد املرافق ل���ه يف اإحدى قاعات 
املدين���ة الكربى. اعتذرت من االمر عن عدم ح�ش���وري 
تلك احلفلة ب�ش���بب وعكة املت ب���ي . ذهب االمر بحلته 
الر�ش���مية الباهرة وبقيت لوحدي ثم اأوبت ايل الفرا�ض 
واذا انا بن النوم واليقظة �ش���معت طرقًا ع�شوائيًا على 
ب���اب حجرت���ي ، ث���م اذا باح���د املرافق���ن يداهمها وهو 
ي�ش���يح : انه����ض انه�ض ، اجمع اغرا�ش���ك . فظننت يف 
الوهل���ة االوىل اين يف حل���م يتط���ور ايل كابو�ض ؟ قال 
ق���رر �ش���مو االم���ر ان نغ���ادر هذا امل���كان ف���ورا . اجمع 
اغرا�ش���ك . فذهب���ت م���ن ف���وري بالبيجام���ا ، ايل جناح 
االم���ر ، ووجدت���ه وح���ده ف���ارع القامة و�ش���يم الطلعة 
تزه���و به او�ش���مته ويحتق���ن وجهه وتلتم���ع يف عينيه 
الدم���وع كان���ه وه���و منح���وت بح���زن خ���رايف ينب����ض 
بالتم���رد . وقب���ل ان ا�ش���اله ق���ال : ت�ش���ور ان���ا حفي���د 
احل�ش���ن ياخ���ذوين ايل هناك وال يقول���و يل ان اليهود 
بن احلا�ش���رين . وخنقته العربات . فدخل علينا احمد 
خمت���ار باب���ان فق���ال لالم���ر يح���اول تخفي���ف عليه من 
ال�ش���دمه : يا�ش���يدي ،هوؤالء اليهود م���ن العراقين وقد 
هاج���روا ايل هن���ا ال ايل ا�ش���رائيل وقد جاءك �ش���احب 
الدع���وة بالكام���رات واحرق االفالم امامك . يا�ش���يدي 
ا�ش���ر علينا من الف�شيحة . ف�ش���اح االمر : الف�شيحة: 
ان���ت تقول ه���ذا ياخمتار ! اية ف�ش���يحة . انا ال اخ�ش���ى 
من الدعاية ولكن اجلرح عميق يف قلبي نحن من �شاللة 

الر�شول ونعامل هكذا . نخرج من هذا البيت االن !

عن كتاب ) االمير عبد االله ، صورة قلمية (

من ذكرياتي مع األمير عبد األله
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شكيب كاظم 

م�ش���طفى عل���ي املولود يف حمل���ة ) قنرب عل���ي( ببغداد 
�ش���نة 1900، وال���ذي ف���ارق احلياة اإثر نوب���ة قلبية يف 
اآذار 1980،�شاحب املكتبة ال�شخمة التي احتوت اآالف 
املجل���دات والكتب، والتي �ش���غلته عنهام�ش���اغل احلياة 
الدني���ا، والوظائ���ف الت���ي ال جتل���ب ل�ش���احبها خلودًا، 
والذي اأهتم باأرث الر�ش���ايف الذي ح�ش���به وعده ولده، 
ال���ذي مل يخّل���ف ول���دًا، واأطلق عليه الدار�ش���ون �ش���فة 
)راوية الر�شايف( وقد اهتم يف اأخريات اأيامه بتحقيق 
العراقي���ة  االإع���الم  وزارة  وتول���ت  الر�ش���ايف  دي���وان 
ن�ش���ره يف خم�ش���ة اأج���زاء، اأوا�ش���ط عقد ال�ش���بعن من 
القرن الع�ش���رين، واأراها م���ن اأدق الطبعات، على الرغم 
م���ن �ش���دور طبعات عدي���ده لدي���وان الر�ش���ايف ومنها 
الطبعة التي اأمت �ش���رحها و�ش���ححها م�ش���طفى ال�ش���قا 
االأ�ش���تاذ بكلي���ة االآداب بجامع���ة ف���وؤاد االأول )القاه���رة 
فيم���ا بع���د(،ويف خزانة كت���ب املرحوم اأبي ن�ش���خة من 
الطبعة الثالثة ال�ش���ادرة عام 1٣68ه -1949 ف�شاًل عن 
خمطوطة كتبها االأ�شتاذ م�شطفى عنوانها )44يوما يف 
املعتق���ل(  اأعارنيه���ا الباح���ث رفعة عبد ال���رزاق حممد، 
وفيه���ا ي�ش���ور االأي���ام املوؤملة والقا�ش���ية التي اأم�ش���اها 
معتقاًل يف �شباط 196٣،وفيها ي�شيد باالأخالق ال�شامية 
للعقي���د الطبي���ب اجلراح احل���اذق رافد �ش���بحي اأديب، 
الذي رحب به واأو�ش���ع له مكانا يف تلك الغرفة ال�ش���يقة 
الت���ي تفتقر اإىل اأب�ش���ط مقومات احلياة الب�ش���رية، مما 

خفف عنه بلواه.

رأيه بالحصري والكرملي
هذه املذكرات ن�ش���رت حتت عنوان )مذكرات م�ش���طفى 
علي من املعار�شة اإىل الوزارة.وزير العدل يف حكومة 
عبد الكرمي قا�شم( و�شدرت طبعتها االأوىل �شنة 2021.

تقراأ فتلم�ض النزاهة والدقة واحرام النف�ض،ونظرات 
ثاقبة اإىل بع�ض ال�ش���خو�ض واحل���وادث، منها ما اأتفق 
فيه���ا معه وما قد اختلف، ومنها راأيه باالأ�ش���تاذ �ش���اطع 
احل�ش���ري )ت1968( ال���ذي كان ياأم���ل م���ن قدومه اإىل 
العراق خرًا، لكنه اأخفق االإخفاق كله اإدارة وت�ش���رفًا، 
واأح���اط نف�ش���ه بثل���ة م���ن االنتهازي���ن، وكان يفرق يف 
املعامل���ة بن النا�ض، وقد نا�ش���به العداء الأن م�ش���طفى 
عل���ي اآزر اأح���د املدر�ش���ن امل�ش���رين يف دار املعلم���ن 
االبتدائي���ة؛ وا�ش���مه حمم���د ال�ش���يد خلي���ل، ال���ذي كان 
احل�ش���ري يبغ�شه، وما �ش���فا غليله منه اإال بعد اأن ف�شخ 
عقده واأعاده اإىل بلده! االأمر الذي دفع مب�ش���طفى علي 
اإىل اال�شتقالة من وزارة املعارف، واالنت�شاب اإىل الكلية 
الع�ش���كرية، وما فيها من �ش���روط وتعليم���ات واأوامر ال 
تاأتلف م���ع تطلعات���ه ليغادرها نحو كلي���ة احلقوق، هو 

ال�شغوف باالأدب والثقافة والقراءة احلرة.
االأ�ش���تاذ م�ش���طفى علي له راأيه ال�ش���لبي- كذلك- باالأب 
ان�ش���تا�ض ماري الكرملي)1946(ويرى اأن ما ي�شاع عن 
جه���ده اللغ���وي مبالغ فيه، ال بل ينعى عل���ى من اأزمعوا 
االحتف���اء بالكرمل���ي، موؤكدًا اإنني الأجهل اأن الن�ش���تا�ض 
ف�ش���اًل علينا وعلى لغتنا ي�ش���تحق ه���ذا التكرمي، ولعل 
اخلطباء وال�ش���عراء الذين يودون تكرميه يك�شفون لنا 

جهده هذا!
راأيه ال�ش���لبي بالكرملي ما وقف عن���د ذلك بل تعداه اإىل 
جملت���ه )لغة العرب( وا�ش���فًا ما يكتب فيه���ا من اأبحاث، 
باأنها تذكره بنقدة ع�شر االنحطاط االأدبي الأن اعتقادي 

ب�شاحبها يجعلني كذلك.  
واإذ وافقت���ه يف راأي���ه ب�ش���اطع احل�ش���ري، ف���اإين ق���د ال 
اأوافق���ه راأي���ه بالكرمل���ي وجملت���ه الرائ���دة، واأرى اأن 
هذا يع���ود اإىل ك���ون الكرملي من اللغوين املت�ش���ددين 
ال���ذي ينحون نح���و القدماء حت���ى اإنه ي�ش���فه ب�)العقل 

املتحجر(! لدى عر�ش���ه لراأي الكرمل���ي يف تعريب اأحد 
امل�شطلحات.تراجع.�ض.68

رأيه بشاعرية العقاد!
يبدي االأ�ش���تاذ م�ش���طفى علي راأيه املتحفظ ب�ش���اعرية 
االأ�شتاذ عبا�ض حممود العقاد )1964( اإذ اأطلعه �شديق 
ل���ه على نقد ديوان العقاد، فقراأ بع�ش���ا منه، ومما زهده 

يف موا�ش���لة قراءته، اإنه نقم على هذا االأ�شلوب اجلاف 
يف النق���د، والأنه ال ي���رى النقد كما يراه كاتب ذلك املقال 
يف جمل���ة )لغ���ة الع���رب( للكرمل���ي، موؤك���دًا اأن يل راأيا 
خا�ش���ا ب�ش���عر العقاد ال اأري���د اأن اأتعج���ل باإبدائه، دون 
اأن اأقت���ل ديوانه بحث���ا وتدقيقًااأوؤجله اإىل حن.تراجع.

�ض97
اإذن ه���ي حماولة اأخرى لتطفيف كيل الكرملي وجملته، 

لكن���ه مل يو�ش���ح لن���ا جلية االأمر الذي �ش���غل االأو�ش���اط 
الثقافي���ة، اأواخ���ر عقد الع�ش���رين من القرن الع�ش���رين، 
وجلية االأمر كما اأو�ش���حها االأ�شتاذ عبد الرزاق الهاليل 
معارك���ه  يف  )الزه���اوي  كتاب���ه  يف   )1985-1916(
�ش���نة  االأوىل  طبعت���ه  ال�ش���ادرة  والفكري���ة(  االأدبي���ة 
1982، يف �ش���من من�ش���ورات وزارة الثقاف���ة واالإعالم 
الرق���م )٣24(  درا�ش���ات( وحمل���ت  العراقية؛�شل�ش���لة) 
اإن الزه���اوي �ش���افر اإىل م�ش���ر �ش���نة 1924، وتع���رف 
اإىل االأ�ش���تاذ العق���اد، وكان يرغ���ب يف اأن يكت���ب العقاد 
�ش���يئا عن �ش���عره ير�شي نرج�ش���يته، وبعد ثالث �شنن 
كت���ب العقاد كلمة يف �ش���عر الزهاوي وم���ا وقع يف يده 
م���ن كتبه، ليخت���م كلمته مبا ن���زل على الزه���اوي نزول 
ال�ش���اعقة قائاًل: واإن خر مكان له هو بن رجال العلوم 
ورادة الق�ش���ايا املنطقي���ة، فه���و ال يبل���غ ب���ن الفل�ش���فة 

وال�شعراء مثل ذلك املكان«.
اغ�ش���ب ه���ذا املق���ال الزه���اوي الأن���ه ج���رده م���ن اأه���م 
مزيتن يتنفج بهما وي�ش���عّر خده على النا�ض؛ ال�ش���اعر 
والفيل�ش���وف! فرد الزهاوي علي���ه ورد العقاد، وتوالت 

الردود اجلافية القا�شية.
�ش���نة 1928، اأ�ش���در العقاد ديوانه فاهتبله���ا الزهاوي 
فر�ش���ة ليحط���م العقاد �ش���عريا، وما كتب ه���و النقد،بل 
اأوع���ز اإىل اأح���د مريديه ك���ي يكتب نقدا الذع���ا خلوا من 
اال�ش���م على �ش���فحات جملة )لغة العرب(، فظ���ن العقاد 
اإن كات���ب املو�ش���وع ه���و الكرمل���ي، بو�ش���فه �ش���احب 
املجل���ة وم�ش���درها، فكال للكرملي �ش���اعه مبئة �ش���اع، 
هو املعروف ب�ش���الطة قلمه ال ل�شانه! ولقد عرث االأ�شتاذ 
الهاليل على م�ش���ودات تلك املقاالت يف �ش���تينات القرن 

الع�شرين، ون�شرها م�شورة يف كتابه هذا.
االأ�ش���تاذ م�ش���طفى عل���ي يغمز من قن���اة اأحد ال�ش���عراء 
ال�ش���باب وقت���ذاك، من غر اأن يف�ش���ح عن ا�ش���مه، وهو 
اجلري���ىء ال���ذي ال يخ���اف يف احلق لومة الئ���م، مع اأن 
االتهام���ات وجه���ت لل�ش���اعر اأك���رم اأحم���د، املو�ش���وف 
ب�)�ش���اعر ال�ش���باب( اإنه هو من كتب ذلك املق���ال! كما اأن 
االأ�ش���تاذ م�ش���طفى مل يف�ش���ح عن راأيه ب�ش���عر! العقاد، 

ولعله اآثر ال�شالمة من �شواعق العقاد؟!
االأ�ش���تاذ م�ش���طفى علي يف ذكرياته هذه يطوف بنا يف 
اأجواء العراق على مدى اأربعة عقود، واقفا عند معركة 
احلجاب وال�ش���فور، وافتتاح مكتبة االأوقاف، وانقالب 
بك���ر �ش���دقي �ش���نة 19٣6 ال���ذي اآزره بق���وة، وحرك���ة 
ال�ش���باط ور�ش���يد عايل الكي���الين �ش���نة 1941والكثر 
غرها م���ن ح���وادث الع���راق، وي���دون للقراءوللتاريخ 
خ�ش���ال  ثالثة مت�ش���رفن اإدارين حازمن وهم: عارف 
قفط���ان )ت.1958(وحمم���ود ال�ش���نوي )1961(وعبد 
ال���رزاق حلم���ي )ول���د 1880( فاأم���ا ع���ارف قفط���ان فقد 
ا�ش���تهر بال�ش���راحة وحب اخلر للنا�ض،كان مت�ش���رفا 
للواء العمارة، وكلفه امللك في�ش���ل االأول اأن يت�شاهل مع 
اأحد ال�ش���يوخ ويتغا�ش���ى عما تراكم عليه من �شرائب، 
فاأب���ى كل االآب���اء، الأن ت�ش���اهله ه���ذا ي���وؤدي اإىل مت���رد 

االآخرين فت�شاب اإدارته بال�شلل.
اأم���ا حمم���ود ال�ش���نوي ف���كان مت�ش���رفا لل���واء الدلي���م 
)حمافظة االأنبار االآن( وهو �ش���ديق حميم للر�ش���ايف، 
وكان���ت احلكوم���ة يومئذ ال ترغ���ب يف فوز الر�ش���ايف 
بع�ش���وية جمل�ض الن���واب، فاأبى اإال اأن يلتزم �ش���ديقه، 

حتى جنح وفاز ومثل لواء الدليم يف جمل�ض النواب.
م�ش���طفى  ي�ش���فه  ال���ذي  حلم���ي،  ال���رزاق  عب���د  واأم���ا 
عل���ي بال�ش���دة والعنف، ف���كان مت�ش���رفا لل���واء املنتفق 
احتف���ال  ويف  االآن(  ق���ار  ذي  حمافظ���ة  )اأواملنتف���ك؛ 
ر�ش���مي �ش���مع اإيعازًا لل�ش���رطة اأو اجلي�ض، ب���اأن يتنكب 
�ش���الحه حتي���ة لق���ادم، فق���ام من حمله غا�ش���با و�ش���اح 
باأعلى �ش���وته: جنبك �ش���الح، اأنا ممثل جاللة امللك فمن 
هو ال���ذي ُيحّيابعدي؟ واإذ ذاك �ش���عد املفت����ض االإداري 
االإنكلي���زي، الذي تعم���د اأن يتاأخر اإحراجا للمت�ش���رف، 

اإزاء ذلك مل يجد منا�شا من االعتذار.تنظر.�ض40

مذكرات مصطفى علي

دقة التدوين ونزاهة 
القول وصراحته

طالعت مذكرات األديب والحقوقي والوزير األستاذ مصطفى عيل )الكروي 

القييس(، الذي ظل اسمه خلواً من اللقب العشائري، عىل الرغم من 

إلحاح بعض أقاربه وذويه ومنهم؛ خاله إبراهيم الدرويب )ت.195٨(صاحب 

كتاب )البغداديون. أخبارهم ومجالسهم(،حتى إن بعض الذين زاروه يك 

يضيف العشرية إىل اسمه، ملا رأوا منه رفضاً لطلبهم، غادروا مجلسه 

تاركني حتى الشاي الذي قدم لهم غضباً وزعاًل!
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طاهر الزبيدي

لق����د اعف����ي اخ����ي جمي����ل م����ن عقوب����ة االع����دام الت����ي كان 
الفرن�ش����يون ق����د حكم����وا علي����ه غيابي����ًا، وق����د تركنا اخي 
وعاد اىل العراق )برًا( وبعد �ش����فره كنت همزة و�شل بن 
املرحوم يا�ش����ن الها�ش����مي وبن ال�ش����فارة االنكليزية يف 
ال�ش����ام، اآخذًا لهم من����ه ما يطلبه ويكتب����ه حتريريًا وعائدًا 
الي����ه مبا يجيبونني به على طلباته ور�ش����ائله، وقد اأعفوا 

يا�شن الها�شمي هو االآخر من عقوبة االعدام.
وق����د قررنا اأنا وجمموعة واهلي الع����ودة اىل العراق برًا 
لاللتح����اق باأخي جمي����ل وقط����ع عالقتنا نهائيًا ب�ش����وريا، 
فا�ش����تاأجرت اربعة جم����ال مع قافلة توجه����ت اىل العراق، 
وقد ا�شت�ش����حبت معي يف �ش����فرتي هذه املرحوم �ش����الح 
طوب العراقي اجلن�شية وال�شيد عمر ال�شوري اجلن�شية، 
الن االأخر كان حمكومًا عليه من قبل الفرن�شين باأالعدام 
اي�ش����ًا وكان  معن����ا اي�ش����ًا يف القافل����ة توفي����ق يو�ش����ف 
ال�ش����ويدي ووال����د زوجة يا�ش����ن الها�ش����مي امل�ش����مى عبد 
املجيد وعائلة املرحوم نوري القا�ش����ي ومن ال�شباط كل 
من املرحومن املالزم االأول عالء الدين احل�شان واملالزم 
االأول عب����د اجلب����ار واملالزم ث����اين ابراهيم القا�ش����م ومن 
اآخرين رافقوا القافلة ومن �ش����من ه����وؤالء عائلة املرحوم 
ناج����ي يو�ش����ف ال�ش����ويدي وكل من الطبيبن ال�ش����ورين 
ملزاول����ة  العراقي����ة  احلكوم����ة  م����ع  املتعاقدي����ن  املدني����ن 
اعماله����م كطبيبن يف العراق وهما : الدكتور زكي الورع 
والدكتور فتحي راغب، وكان خط �ش����رنا اىل العراق هو 
: دم�ش����ق -النبك – القريتن – تدمر- وادي امليا – وادي 
حوران – كبي�شة – الرمادي – بغداد، م�شيًا على االقدام.

حتركنا من دم�شق يوم 7 اأيلول 1921 )ب�شم الله جمريها 
ومر�ش����يها( فو�ش����لنا النبك ومنه����ا اىل القريتن يف نف�ض 
الي����وم وحتركنا يف اليوم الثاين اىل تدمر عند ال�ش����باح 
الباك����ر ويف ال�ش����اعة التا�ش����عة م����ن �ش����باح ذل����ك الي����وم، 
وبينما كنا يف طريقنا اىل تدمر �ش����اهدنا �ش����يارة �شالون 
ع�ش����كرية فيها �ش����ابط فرن�ش����ي برتبة )نقيب( و�ش����خ�ض 
اآخر ع�ش����كري برفقته اإجتازانا بطريقها اىل تدمر وعندما 
و�ش����لنا تدمر علمنا ان هذا ال�ش����ابط الفرن�شي جاء ليلقي 
القب�ض علينا نحن ال�ش����باط الذين كن����ا يف القافلة، وكان 
يف اجلهة الغربية من بلدة تدمر ي�شكن ال�شيخ النواف بن 
نوري ال�ش����عالن وكان مري�شًا وعر�ش����نا عليه ا�شتعدادنا 
للقيام بخدمته ومداواته الأنه يوجد معنا طبيبان و�ش����في 

واحلمد لله.
ان ال�ش����ابط الفرن�ش����ي طلب من����ه اأن ال يج����وز للقافلة ان 
ترك حملها وت�ش����افر قب����ل ان تفت�ض ونتاك����د عدم وجود 
�ش����باط فيه����ا )حيث كان ال�ش����يخ ق����د اعلمه ب����اأن ال يوجد 
�ش����باط يف القافل����ة(، وبعد يوم����ن وعند الع�ش����ر جاءت 
مفرزة وعلى راأ�شها ال�شيد املالزم اأول عبد اجلبار الراوي 
)مدير ال�ش����رطة العام اأخرًا يف العراق(، ب�شفته �شابطًا 
يف اجلي�����ض املختل����ط الفرن�ش����ي )امللب�ض( الذي �ش����كلوه 
بعد دخولهم واحتاللهم ل�ش����وريا من اجلي�ش����ن الفرن�شي 
وال�شوري، فما كان من االأخ ال�شهم عبد اجلبار الراوي اال 
واأن ينفي وجود �شباط يف القافلة بالرغم من معرفته لنا 

و�شداقته احلميمية مع املرحوم ابراهيم القا�شم.
فوافقت ال�شلطة الفرن�شية على حركة القافلة على ان تبيت 
يف تدم����ر يف طريق �ش����فرها وعند �ش����باح الي����وم الثاين 
تتح����رك القافل����ة بع����د ان يج����ري التفتي�ض على منت�ش����بي 
القافلة للتاكد من عدم وجود �شباط فيها، وملا علمنا بقرار 
ال�ش����لطة الفرن�شية هذا رجونا ال�شيخ )نواف( اأن يجد لنا 
طريق����ًا للتخل�����ض من ه����ذا التفتي�ض بحيث جنت����از مدينة 
تدم����ر من منطقة بعي����دة عنه����ا، وفعاًل ارفق معن����ا املدعو 
)عا�شج( اأحد افراد ع�شرته ليكون دلياًل لنا نحن ال�شباط 
ليدبر اجتيازنا تدمر من م�ش����افة بعيدة عنها وثانيًا ليبقى 
مع القافلة حتى و�شولنا مدينة كبي�شة )كوجة( للتخل�ض 
من الغزاة يف طريقنا، ويف ال�شاعة التا�شعة )2100( لياًل 
ذهبن����ا برفقة الدليل م�ش����يًا على االق����دام بهيئة رعاة تقود 

اجلمال حت����ى اجتازين����ا منطقة تدمر من نقط����ة تبعد عن 
�ش����مالها مب�ش����افة ثالثة كيلومرات تقريبًا اىل اأن و�شلنا 
منخف�شًا يبعد عن تدمر �شرقًا حوايل ال�شبعة كيلومرات 
فق�شينا ليلتنا مع الدليل يف ذلك املنخف�ض وق�شت القافلة 
ليلته����ا يف تدم����ر، وعند ال�ش����باح ويف ال�ش����اعة التا�ش����عة 
حترك����ت القافل����ة من تدمر بع����د اأن مرت بنقط����ة التفتي�ض 
الفرن�ش����ية بطري����ق تقدمه����ا اىل العراق، وهكذا تخل�ش����نا 
واحلمد لله من الفرن�ش����ين فو�ش����لتنا القافلة و، و�ش����رنا 
على بركة الله وبعد حركتنا ب�ش����اعة واحدة تقريبًا �شاهد 
املرحوم عالء الدين جواد احل�ش����ان ارنب����ًا خمتبئًا حتت 
عليق����ة فرماها ببندقيته التي كان يحملها فقتلها وبعد ذلك 
بع�شرة دقائق فقط وعلى �ش����وت تلك االطالقة امل�شوؤومة 

هاجمتنا جماعة من الغزو.

سلب القافلة
وب����داوا ي�ش����لبون م����ن القافل����ة ما متكن����وا من �ش����لبه ومل 
يقرب����وا م����ن الن�ش����اء ث����م ت�ش����دى له����م الدليل )عا�ش����ج( 

وافهمه���م انن���ا بوجه ال�ش���يخ ن���واف الذي هو �ش���يخهم 
فركون���ا واعادوا الينا ما �ش���لبوه منا ثم تابعنا ال�ش���فر 
حت���ى و�ش���ولنا اىل وادي املي���اه وكان يف ه���ذا الوادي 
ع�ش���رة م���ن عنزة ت�ش���كن وكان رئي�ش���ها ال�ش���يخ حممد 
ترك���ي وكان بع����ض اف���راد ع�ش���رته م�ش���ابن بج���روح 
ا�ش���ابتهم م���ن جراء معرك���ة وقعت بينهم وبن ع�ش���رة 
اخ���رى، اإذ كان���وا تخا�ش���موا وتقاتل���وا فقت���ل م���ن قتل 
وج���رح من ج���رح وانتهت املعركة بينهم���ا عند هذا احلد 
وكانت اجلروح التي ا�ش���ابت بع�ض افرادهم قد مالأوها 
بالب���ارود و�ش���دوها ببع����ض اخل���رق البالي���ة واملمزق���ة 
الو�ش���خة وبعد م�ش���اهدتهم بهذه احلالة )�ش���مر( كل من 
الطبيبن فتحي راغب وزكي الورع اللذين كانا يرافقان 
قافلتن���ا ع���ن �ش���اعديهما واخ���ذا يخرج���ان الب���ارود من 
جروح امل�ش���ابن ويقوما مبداواتها ول���ف جراحها ملدة 
خم�ش���ة ايام ق�شيناها يف تلك الع�ش���رة، وكان بئر املاء 
الوحيدة لدى هذه الع�شرة مغطى ماوؤها بروث اجلمال 
واخليل والغنم، وعندما كنا نريد ان ن�شرب املاء من هذه 

البئر نرفع ما على �ش���طح ماء البئر من اأو�شاخ ثم نغرف 
املاء كيف ما اتفق ون�ش���ربه، وقبل ن نرك هذه الع�شرة 
ون�ش���افر، اأخرجنا بع�ض علب احلل���وى واعطيناها اىل 
اوالده���م، وعندها قال �ش���يخهم اتركوا لن���ا كل ما عندكم 
م���ن ه���ذه احللوى وكذل���ك مالديكم م���ن اأدوي���ة ولفافات 

فركناها لهم كما .
وف���ورًا  خمبئن���ا  م���ن  خرجن���ا  ث���م  ارادوا  اأو  �ش���اءوا 
بدان���ا باحلرك���ة نح���و امل���اء واذا بجماعة الغ���زو الذين 
اق���در عدده���م بح���وايل ثمان���ن رج���اًل وهم من ع�ش���ائر 
)�شمرجرية( هاجمونا با�شلحتهم بق�شد ال�شلب والنهب 
وبع���د برهة قليلة �ش���اهد من اجلمل ال���ذي كان )هودج( 
والدتي و�ش���قيقتي وهما فيه وعليه ب�شحبه احد الرجال 
املهاجمن يتجه بهم اىل ال�شمال وكان قد ابتعد من حمل 
وج���ود القافل���ة مب�ش���افة مئة م���ر فرك�ش���ت خلفه حتى 
و�ش���لت الي���ه فقلت ل���ه : اىل اين تريد الذه���اب بهما ؟ اأو 
مل تك���ن عربيًا وم�ش���لما واين اللتان ت�ش���حبهما امراأتان 
ال ح���ول لهما وال ق���وة، فارجوك اخل �ش���بيلهما فلم يهتم 
مل���ا قلته له بل �ش���تمني، فما كان من���ي اال ان رفعته بيدي 
ورميته على االأر�ض، ف�ش���اح باأعلى �ش���وته، فجاء ثالثة 
من اعوانه وقد هاجموين فو�ش���ع اأحدهم فوهة بندقيته 
يف جانبي االي�ش���ر و�شربني الثاين بخنجره على كتفي 
االمي���ن وقد زغت عنه فجرحني جرحًا ب�ش���يطًا، وطلبوا 
مني ان انزع مالب�ش���ي التي كنت ارتديها منذ ان خرجنا 
م���ن ال�ش���ام وهي : عب���ارة عن عب���اءة وزب���ون ومعطف 
وي�ش���ماغ وعكال وح���ذاء احمر )ميني حل���ب( فرنعتهما 
كله���ا �ش���لمتهما مل���ن �ش���ربني بخنج���ره ثم رك�ش���ت اىل 
ثالثهم الذي هو اكربهم �ش���نا ف�ش���ديت ب�شماغه وقلت له 
ان���ا بوجهك فتدخل باالم���ر و�ش���اجرهم وعندها تناولت 
حب���ل اجلم���ل وهرولت ب���ه اىل حي���ث القافل���ة التي عاد 
بهما الدليل )عا�ش���ج( وافهمهم ان يف القافلة رجال دولة 
عراقي���ن وانهم م���ن وراء فعلتهم هذه �ش���وف يالحقون 
وي�ش���يبهم م���ا ي�ش���يبهم م���ن اذى وعلي���ه كف���وا ايديهم 
عنا فذهبت اىل جمل ال�ش���خ�ض الذي �ش���لبني مالب�ش���ي 
ووج���دت مالب����ض يف خرج���ه ومل يك���ن يف ذل���ك احلن 
بالق���رب من حبله فاخرجت مالب�ش���ي وع���دت وارتديتها 

كاملة غر منقو�شة.
وعند فجر اليوم الثالث اأوعزنا اىل املرحوم عبد اجلبار 
اب���و بهيجة بان ي�ش���بق القافلة بنف�ش���ه فق���ط اىل ناحية 
كبي�ش���ة ويخرب ال�ش���لطة احلكومية لر�ش���ل بع�ض افراد 
ال�ش���رطة ملالقاتنا . وعند امل�ش���اء و�ش���لنا ع�ش���رة كانت 
ت�ش���كن قريبًا من كبي�ش���ة ومب�ش���افة م�ش���رة تقدر ب�شتة 
�ش���اعات فقط فقررنا املبيت لديها، خا�شة ومل يبق عندنا 
ال ماء وال طعام حتى ا�ش���طررنا ان ن���اكل علف اجلمال، 
نظ���رًا لنف���اذ كل م���ا لدين���ا من طع���ام قررنا الن���زول لدى 
ه���ذه الع�ش���رة اخلرة وعند امل�ش���اء ج���اء املرحوم عبد 
اجلبار ابو بهيجة ومعه مفرزة من ال�ش���رطة متكونة من 
�ش���تة اأفراد م�شلحن وعلى را�ش���هم رئي�ض عرفاء ي�شمى 
)توفيق( وهو من بغداد ومن حملة ال�شور، وكانت هذه 
املف���رزة خيال���ة وفور و�ش���ولها الينا الق���ت القب�ض على 
�شطي اواًل وو�ش���عته حتت حرا�شتها حتى �شباح اليوم 
الثاين حيث حتركنا اىل كبي�ش���ة ومنها �شافرنا بجمالنا 
وقافلتن���ا اىل الرم���ادي )االنب���ار( وقطعت هذه امل�ش���افة 
من ال�ش���ام اىل الرمادي باربعة وثالثن يومًا م�شيًا على 

االقدام.
وم���ن الرم���ادي اىل بغ���داد ا�ش���تغرقت امل�ش���رة اربع���ة 
ايام، وهكذا تنف�ش���نا ال�شعداء حتى و�ش���لنا بغداد يوم 
1921/10/15 ث���م راجعنا احلكومة املحلية، وقد اقمنا 
الدع���اوي من اأجل ا�ش���رجاع ما فقدناه م���ن قبل هوؤالء 
)جماع���ة الغ���زو( وقد ق���درت مفقوداتنا بح���وايل )850 
لرة( ثمامنئة وخم�شن لرة عثمانية ذهب، فلم نح�شل 

على �شيء حتى يومنا هذا.

من مذكرات اللواء المتقاعد طاهر الزبيدي ) من 
حافة التاريخ (

من دمشق الى بغداد سنة 1921

رح��ل��ة م��ح��ف��وف��ة ب��ال��م��خ��اط��ر
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فوزي عبد الرحيم السعداوي

 وق���د دخ���ل العام���ل ال�شيا�ش���ي بق���وة لت�ش���بح املقاه���ي 
وخ�شو�ش���ا بع�ش���ا منها مكانا لتبادل الراأي والنقا�ض يف 
االأمور العامة بل وحتى لالجتماعات احلزبية، من اأ�ش���هر 
املقاه���ي القدمي���ة مقه���ى البلدي���ة يف منطقة املي���دان قرب 
وزارة الدف���اع حتت���ل مبنى قدمي يبدو ان���ه كان فندقا فيما 
م�ش���ى وقد قراأت مره انه يف اأوقات �شابقة من ثالثينيات 

القرن الع�شرين كان م�شرحا حلفالت غنائية.
يف وقتن���ا كانت البلدي���ة مكانا ي�ش���تخدمه الطلبة للقراءة 
خا�ش���ة اأي���ام االمتحان���ات، ويف الباب املعظ���م يقع مقهى 
االآداب ذو الطاب���ع االأدب���ي وال�شيا�ش���ي واملقه���ى االآخ���ر 
القري���ب مكانيا هو مقهى اأم كلثوم ال���ذي يرتاده هواة فن 
اأم كلث���وم، وقد اأغلق وحل حمله مقهى بنف�ض اال�ش���م قرب 
�ش���وق الهرج على بعد ع�ش���رات االأمتار من مقهى اأم كلثوم 
يوج���د مقهى الزه���اوي وهو مقه���ى اجتماع���ي كان مكانا 
للقاء �شخ�ش���يات مهمة يف املجتمع، فى اجلانب االآخر من 
�ش���ارع الر�شيد وباجتاه احليدرخانه قرب كعك ال�شيد كان 
مقهى عارف اأغا ملتقى �شيا�ش���ي واأدبي وكنت اأحد رواده 
الدائمي���ن وم���ن رواده ال�ش���اعر عب���د االأمر احل�ش���ري 
الذي كان املقهى حمطته النهارية قبل ان ينتقل م�ش���اء اإىل 
�ش���ارع اأبي نوؤا�ض، كان احل�شري �شبه م�شرد وقد حاول 
كثرون ثنيه عن منوذج حياته املتمثل بال�شرب املبالغ فيه 
يومي���ا ومن هوؤالء كان الراحل عامر عبد الله الذي وفر له 
فر�ش���ة عمل كم�ش���حح لغوي، لك���ن ذاك مل ينجح، مت هدم 

البناية يف الن�شف الثاين من ال�شبعينيات.
يف اجله���ة املقابلة لعارف اأغا هناك مقهى ح�ش���ن عجمي و 
طابعه العام اأدبي ومازال قائما برغم تداعي بناءة بالقرب 
من �ش���ارع املتنبي يقع مقهى الربمل���ان وهو مقهى كبر ذو 

طابع اجتماعي.
ال�ش���هر  القي�ش���ي  مقه���ى  هن���اك  كان  احليدرخان���ه  يف 
ب�شخ�ش���ية �ش���احبه ذو العالق���ات االجتماعي���ة الوا�ش���عة 
ومنها معرفته ال�شخ�ش���ية بالزعيم عبد الكرمي قا�شم حيث 

كانا يتبادالن التحية عند مرور االأخر قرب املقهى
يف �ش���احة االأم���ن )الر�ش���ايف حاليا( ويف الف���رع املوؤدي 
اإىل مدر�ش���ة التفي�ض هناك مقهى �ش���غر بعيد عن العيون 
كنا وبع�ض الزمالء ن�ش���تخدمه يف لقاءاتنا ال�شيا�شية، اأما 
يف ال�ش���احة ذاتها وباجتاه �ش���ارع اجلمهورية قرب كراج 
الكوت �ش���ابقا فهناك كهوة �شاحب وطابعها العام درا�شي 
حي���ث تكتظ بالطلب���ة غالب االأوق���ات وخ�شو�ش���ا طابقها 

العايل.
قرب �ش���احة االأمن وبداية �شارع الر�شيد يقع مقهى اأحمد 
فتاح مال�ش���قا ملحلة الد�ش���تي وهو ذو طابع اجتماعي مع 
ا�ش���تخدامه م���ن الطلب���ة للق���راءة، ويف منطقة امل�ش���ارف 
نهاي���ة �ش���ارع النه���ر يقع مقه���ى التجار وا�ش���مه ي���دل انه 
ملتق���ى التجار، يف عمق �ش���وق التجار وباجتاه املدر�ش���ة 
امل�شتن�ش���رية يقع مقهى وجامع مت غلقه موؤخرا واعتباره 
مكان���ا ديني���ا، على بعد ع�ش���رات االأمتار وعل���ى مقربة من 

النهر هناك مقهى عبود وهو اأي�شا خم�ش�ض للتجار.
اذا رغب���ت ان تعرب من املدر�ش���ة امل�شتن�ش���رية اإىل املتنبي 
فانك �ش���تكون اأمام مقهى ال�شابندر وطبيعة رواده ترتبط 

بزوار �شارع املتنبي.
يف الطريق اإىل الباب ال�شرقي وقرب حافظ القا�شي ويف 
زقاق يوؤدي اإىل النهر يقع مقهى �ش���ط العرب الذي يرتاده 
الطالب للقراءة مع �ش���يء من االهتمام بال�شيا�شة لرواده، 
مت�ش���ي اأك���رث لالأمام وعلى ال�ش���ارع مبا�ش���رة هناك مقهى 
الربازيلية ال�ش���هر ذو الطابع االأدب���ي، يف اجلانب االآخر 
من ال�ش���ارع وقرب �ش���ينما ال���زوراء يوجد مقه���ى املربعة 
وه���و مقه���ى للعب الطاول���ة والدومينو، يف نهاية �ش���ارع 
الر�ش���يد مقاب���ل فرع �ش���ينما اخليام كان يوج���د مقهى اأبو 
فاحت وطابعه �شيا�ش���ي حيث كان ملتقى للي�شارين ب�شكل 

خا�ض.
هو الزقاق الذي ع�ش���نا فيه فرة اخلم�ش���ينيات من القرن 
املا�ش���ي وجزءا من �شتينياته واأذكره هنا كونه من اأ�شياء 
�ش���ارع الر�شيد ولنقل �ش���ورة عن بغداد  ذلك الوقت وعن 
البيئة التي ع�شناها،  باب االأغا زقاق �شيق يبداأ من �شارع 
الر�ش���يد مقابل �ش���وق ال�ش���فافر وي���وؤدي يف نهايته اإىل 
�ش���ارع اجلمهورية حيث يتكون م���ن جمموعة من البيوت 
عل���ى اجلانب���ن، اأه���م مي���زة ل�ش���كان الزقاق ه���و تنوعهم 
كتنوع العراق، يبدا الزقاق ببيت عبد اخلالق ال�شفار يليه 
بي���ت عائلة اأتذكر ان ابنهم �ش���مر كان معي يف االبتدائية 
بعد ذلك بيت �ش���خ�ض اأعزب يتخ���ذ البيت كمخزن جتاري 
اأي�ش���ا، يليه بيت عائلة من اأ�شول �شامرائية جاءت هاربة 
من الف�ش���ل ب�ش���بب �ش���يوعيتهم، يلي هوؤالء ببت اأم خالد 

وهم من اأرياف بعقوبة .
بعد خطوات يقع بيت املعاون وهو �ش���ابط �ش���رطة عازب 
يلي���ه بيت اأم عزيز امل�ش���الوية، يف اجلانب االآخر ومقابل 
اأم عزي���ز ت�ش���كن اأم عبا����ض ون�ش���ميها م���رت اجلابي وهم 
عائل���ة نازحة من العم���ارة يليها بي���ت عائل���ة اأتذكر ابنهم  
لطفي كان �ش���ديقا الأخ���ي، على مقربة من بي���ت اأم عبا�ض 
يقع بيت عائلة قيل انهم من اأ�ش���ول هندية وابنهم �ش���باح 
كان ممث���ال وقد اأكت�ش���فت ذلك بال�ش���دفة اأثناء م�ش���اهدتي 
عر�شا مل�شرحية ” ايراد وم�شرف” للفنانة ناهدة الرماح.
بع���د بي���ت الهن���ود هناك ف���رع ي���وؤدي اإىل عك���د اجلام يف 
مقدمته بيت عائلة من اأ�ش���ول ايرانية ولدي العائلة كانوا 
اأ�ش���دقاء اخوت���ي وكان ل���دى اأبوه���م حمل لل�ش���اعات يف 
�ش���احة الوثبة، بعد الفرع هناك ماي�شبه الزقاق لكنه مغلق 

ت�شكنه عائلة �شابئية كنا ن�شميهم بيت حمرو�شة وهو ا�شم 
ابنتهم، بع���د اأمتار يقع بيت اأم عزيز اليهودية وهي اإمراأة 
عزباء م�ش���نة تعي����ض وحدها مع خادم ا�ش���مه كرمي، الدار 
املال�ش���ق لدارها هو بيتنا وهو بيت كبر ا�ش���تاأجرناه من 
دائرة االأموال املجمدة امل�ش���وؤولة ع���ن االأمالك والعقارات 
التي ا�ش���طر اأ�ش���حابها اليهود اإىل تركها، ب�شكل مال�شق 
لبيتنا �ش���كنت عائلة ال�ش���ابط الرئي����ض )رتبة يف اجلي�ض 
العراق���ي تع���ادل النقي���ب االآن( وهو �شخ�ش���ية اجتماعية 
فعال عرف بحب���ه للنا�ض وقد ظهر بعد ثورة 14 متوز انه 

�ش���يوعي، ال�شكن كان عبارة عن �شقة وقد كان غر ماألوف 
�شكن العوائل يف �شقق.

يج���اور ال�ش���قة حم���ل جن���ارة يعود ل�ش���احب املل���ك الذي 
ي�ش���مل ال�ش���قة، بعد حم���ل النجارة بيت اأم ح�ش���قيل وهي 
عائل���ة يهودي���ة م�ش���املة ج���دا رف�ش���وا الهجرة الإ�ش���رائيل 
وتتك���ون عائلته���م من ثالث���ة اأوالد ه���م ح�ش���قيل وحاييم 
وعب���د واإبنة واحدة ا�ش���مها لويزا، كن���ا الوحيدين الذين 
له���م عالقة بهم وذلك عن طريق ال�ش���طح حي���ث كنا نتبادل 
احلديث مع االأوالد، من �ش���خرية االقدار ان يال�ش���ق بيت 
اأم ح�شقيل بناية ت�شتخدم لالجئن فل�شطينين وقد حدث 
مرة ان حاول بع�ض الفل�ش���طينينب االعت���داء على بيت اأم 
ح�شقيل فت�ش���دى لهم جارنا ال�ش���ابط ال�شهم جميل اأحمد 

فخري م�شتخدما م�شد�شه لردع املعتدين.
كان للبناي���ة حار����ض ا�ش���مه فلي���ح )اب���و عب���ود( وزوجته 
رداعه ولهم ولد ا�شمه عبود وبنت ا�شمها �شبحة، كان اأبو 
عب���ود وزوجته ينامون يف عربانة خالل ال�ش���يف وحيث 
ان الزق���اق منحدر فعندما حاول م���رة اأبو عبود ان يغازل 
زوجت���ه حترك���ت العربانه وفقد ابو عبود ال�ش���يطرة على 
العربانة وب�ش���بب ال�شو�شاء التي اأحدثتها حركتها  وهي 
تنحدر ب�ش���رعة ا�ش���تيقظ �ش���اكني الزقاق على هذه املقلب 
امل�شحك، كانت �شبحة اأكرب مني وهي حتب الزعيم قا�شم 
�ش���اأنها �ش���اأن الغالبية من النا�ض فيما اأمها رداعة حتر�ض 
على لب����ض ثوب ملييء بحمامات ال�ش���الم، �ش���عدت يوما 
مع �ش���بحة اإىل ال�شطح العايل لريني �شيئا مهما فنظرت 
لل�ش���ماء وقالت: اأنظر ماذا ترى؟ قلت ال اأرى �ش���يئًا قالت: 
كيف  هي ذي �شورة الزعيم، اأ�شرت انها ترى الزعيم اإىل 

ان خ�شعت وت�شورت اين اأراه.

ذكريات عن مقاهي شارع الرشيد

يف خمسينيات القرن املايض مل يك هناك تلفزيون ووسائل الرتفيه 

محدودة لذلك ازدهرت املقاهي يف بغداد عامة ويف شارع الرشيد خاصة 

وبرغم ظهور التلفزيون آواخر الخمسينيات وانتشاره يف الستينيات إال ان 

أسبابا أخرى أكرث تأثريا أبقت عىل دور املقهى كمكان اجتامعي، منها كون 

العراقيون اجتامعيون ويستهويهم الحديث والنقاشات.
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االخراج الفني: علي كاطع

يف الثالث عرش من يوليو )متوز( 1936، أي قبل الحرب العاملية الثانية 

بأربع سنوات، نرشت مجلة »االثنني« القاهرية خربا يشري إىل أن »الفنانة 

واملنولوجست العراقية عفيفة اسكندر ستزور مرص لتقديم بعض 

أعاملها الفنية«. وامتدحت املجلة الحركة الفنية يف العراق وقالت 

‘نها منت منواً مطرداً وأصبحنا نرى هناك ممثلني بارعني ومطربني 

ومطربات، بل ومنولوجست رضبوا يف الفن بسهم وافر، ومن بني 

األخريين فتاة امتد صيتها هناك ملا إمتازت به من مهارة يف اإللقاء وملا 

تأتيه من رضوب الغناء..

د. عمر محمد الطالب

تلك هي الفنانة عفيفة ا�ش���كندر اإن جميئها اإىل القاهرة هو 
فر�شة ي�شاهد فيها امل�شريون فنانة عراقية ويوؤدون اإليها 
بع����ض ما يجب عليهم من الت�ش���جيع، فردون بذلك �ش���يئًا 
م���ن جميل العراق ال���ذي يطوق دومًا فناين م�ش���ر«انتهى 
حدي���ث جملة«كان���ت رحل���ة عفيف���ة اإىل القاه���رة ناجح���ة، 
ولفت���ت االأنظار هن���اك، ودعيت الأداء اأغني���ة يف فيلم«يوم 
�ش���عيد«مع حمم���د عب���د الوهاب، وه���و الفيلم ال���ذي بداأت 
في���ه فاتن حمامة حياتها كممثل���ة، لكن املخرج حممد كرمي 
ا�ش���طر اإىل ح���ذف االأغنية ب�ش���بب ط���ول الفلم.ثم تكررت 
زيارات الفنانة العراقية اإىل م�ش���ر.ويف ليلة راأ�ض ال�شنة 
19٣8-19٣9قدم���ت عفيف���ة ا�ش���كندر حفل���ة على م�ش���رح 
)بباعزالدين( يف القاهرة، وردد �شارع عماد الدين اأ�شداء 
اأغني���ات عراقي���ة �ش���وت �ش���داح ال يخلو من بح���ة جذابة 
وظهرت عفيفة ا�ش���كندر يف فيلم«القاهرة-بغداد »للمخرج 
احم���د ب���در خان، م���ع مديحة ي�ش���ري وب�ش���ارة واكيم من 
م�ش���ر، واإبراهيم جالل وحقي ال�ش���بلي وفخري الزبيدي 
من الع���راق. كما ظهرت يف فيلم«ليلى يف العراق«للمخرج 
اأحمد كامل مر�شي، بطولة جعفر ال�شعدي واإبراهيم جالل 
واملطرب حممد �ش���لمان والفنانة نورهان.وهي واإن كانت 
ق���د عرف���ت عزه���ا يف مراب���ع بغ���داد يف االأربعين���ات، فاإن 
والدتها كانت يف املو�ش���ل لوالدين ع�شقا الغناء ويعزفان 
عل���ى اأك���رث من اآل���ه �ش���رقية وغربي���ة اأم���ا بدايته���ا الفنية 
فكانت يف مدين���ة اأربيل اأوائل الثالثينيات، وقد �ش���موها 

»جابو كلي« امل�شد�ض ال�ش���ريع الطلقات »الأنها كانت تغني 
ب�ش���رعة بحكم �شغر �ش���نها وقلة خربتها« ح�شب ما �شجله 
الباح���ث قحطان جا�ش���م جواد توقفت عفيفة ا�ش���كندر عن 
الدرا�ش���ة وهي يف ال�ش���ف الرابع االبتدائ���ي، لكن الرغبة 
يف التعل���م مل تفارقه���ا، وكان���ت اأول مغني���ة عراقية تغني 
الق�ش���يدة وت�ش���ادق املثقف���ن وتقي���م �ش���الونا يف منزلها 
يح�ش���ره م�ش���اهر الفن واالأدب وال�شيا�ش���ه يف الن�ش���ف 
االأول م���ن القرن الع�ش���رين، وفيه يتجاور نوري ال�ش���عيد 
والو�ش���ي عل���ى العر�ض و�ش���عيد ق���زاز مع ح�ش���ن مردان 
وناظ���م الغ���زايل وجعف���ر اخلليل���ي واأنور �ش���اوول ويف 
كتابه » �ش���ارع االأمرات« الذي دون فيه ف�شواًل من �شرته 
الذاتية، يروي ج���ربا ابراهيم جربا اإنه تعرف على عفيفه 
ا�ش���كندر، بطلب منها عن طريق �ش���ديقه وزميله يف هيئة 
التدري����ض بكلي���ة االآداب يف بغ���داد دزمون���د �ش���تيورات. 
وكان ه���ذا االأخر يعطي للمغنية درو�ش���ًا خ�شو�ش���ية يف 
اللغ���ة االإنكليزي���ة ويكتب جربا الذي ذه���ب اإىل املوعد يف 
امللهى ال���ذي كانت تغني في���ه، يف االأربعينات :« وجدتها، 
لده�ش���تي، �ش���ابه نره الذه���ن، تواقه للمزيد م���ن املعرفه 
والثقاف���ة وكن���ا نتباه���ى اأن���ا ودزمون���د �ش���احكن باأنن���ا 
الرج���الن الوحي���دان يف بغداد اللذان اإذا ذهب���ا اإىل امللهى 
كان���ت الفنان���ة الت���ي جتال�ش���هما ه���ي التي ت�ش���قيهما على 
ح�ش���ابها ولي�ض العك����ض وكتب رفعت عب���د الرزاق حممد 
متحدث���ًا عن العالقة الت���ي جمعت الفنانة باأدباء ع�ش���رها 
ويق���ول اأن الكات���ب والقا����ض الرائد جعف���ر اخلليلي كان 
ين�ش���ر ذكريات���ه يف جريدة«البلد«ع���ن جمايلي���ة م���ن كبار 
زمانه حتت عنوان«هكذا عرفتهم » عندما انت�ش���رت �شائعة 
تفي���د باأن عفيفه ا�ش���كندر ق���د ماتت قطع اخلليلي �شل�ش���لة 
مقاالت���ه وراح ين�ش���ر عو�ش���ًا عنه���ا ذكرياته عن �ش���ديقته 
الفنانه حتت عنوان«هكذا عرفت عفيفه ا�شكندر«ووقع تلك 
املقاالت با�شم » اأديب خم�شرم« لكن اجلميع كان يعرف من 
وراء ذلك اال�ش���م ث���م جمع اخلليلي تلك املق���االت يف كتاب 
�ش���ماه »ت�ش���واهن«. غنت عفيف���ه اأول ما غن���ت »برهوم يا 
برهوم بابو اجلديلة »واحب النا�ض اأغنياتها �شواء اأكانت 
خفيف���ه اأم حزينه مثل »يا حافر البر« و »حرقت الروح« و 
»قي���ل يل قد تب���دال« و »على عنادك« »وي���ا عاقد احلاجبن« 
الت���ي حلنه���ا ع���الء كامل ثم غنته���ا فروز فيم���ا بعد بلحن 
اآخ���ر وتعاونت عفيفة مع معظم ملحن���ي تلك الفرة اأمثال 
ر�ش���ا علي عبا�ض جميل واالأخوين �شالح وداوؤد الكويتي 
وهم���ا من اليهود الذين غ���ادروا العراق بعد ذلك كما كانت 
له���ا فرقتها اخلا�ش���ة يف احلفالت وع���زف وراءها فنانون 
�ش���اروا جنوم���ًا اأمث���ال منر ب�ش���ر واأخيه جميل ب�ش���ر 
وك���رمي ب���در و�ش���امل ح�ش���ن وروح���ي اخلما�ض وخ�ش���ر 
األيا�ض ورغم ال�ش���هرة والرثوة وحب النا�ض اأدركت عفيفه 
ا�ش���كندر منذ ف���رة مبكرة اأن النظرة اإليها كفنانة �ش���تبقى 
نظ���رة ملتب�ش���ة يف اأعرا�ض جمتم���ع يراوح ب���ن البداوة 

واملدنية .

عن : موسوعة اعالم الموصل في القرن العشرين

عفيفة أسكندر في القاهرة


