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انتقادي���ة فكاهي���ة الذع���ة، وا�س���تهر مبقاالته املو�س���ومة 
)عراق �س���لون ي�س���ويك ترقي( والتي كتبه���ا بلغة عامية 
عل���ى ل�س���ان هن���دي يف اجلي����ش الربيط���اين وميكن ان 
نعد ق�ست���ه )الفلقة( التي ن�سرها عل���ى حلقتني يف جملة 
)الن�شءاجلدي���د( �سن���ة 1928 ت�سجي���ًا مل�ساهدت���ه م���ن 
الكتاتيب ببغ���داد وذكرياته وقد كتبها با�سلوب ق�س�سي 
�ساخر، ليوثق لنا �سفحة جديدة من احلياة ال�سعبية يف 

وقت مبكر .

داود فتّو الصيدلي )1921-1865(
ول���د يف املو�س���ل يف ا�س���رة م�سيحي���ة معروف���ة وتعل���م 
ال�سيدل���ة وعمل بها ول���ه بع�ش العناي���ة باللغة العامية، 
ن�س���ر منه���ا �سيئ���ًا قليًا وبقي���ت اوراق���ه املخطوطة لدى 
ا�سرت���ه ون�سرت له جملة )لغ���ة العرب( يف �سنتها الثالثة 
1913 مقااًل عن )الكلمات الكردية يف العربية املو�سلية( 

هو م�ستل من كتابه )بغية امل�ستاق اىل لغة العراق(.

سليمان الدخيل )ت1944-(
ولد يف الق�سيم من باد جند وله �سلة م�ساهرة باال�سرة 
ال�سعودي���ة احلاكم���ة، هاج���ر اىل الهند ث���م اىل الب�سرة 
قب���ل ان يهبط بغداد واالقامة فيها واكم���ال درا�سته فيها 
عل���ى يد عدد م���ن كبار العلماء، ويع���د اول جندي مار�ش 
ال�سحاف���ة كما و�سفه املوؤرخ���ون ال�سعوديون، اذ ا�سدر 
ببغ���داد جريدة )الريا����ش( �سنة 1911 ث���م ا�سدر جملة 
)احلي���اة( بع���د �سنت���ني بامل�ساركة م���ع �سديق���ه ابراهيم 
حلم���ي العمر ال�سحف���ي الكبري وعلى الرغ���م من دخوله 
الوظيف���ة االداري���ة يف احلكوم���ة العراقي���ة فق���د عان���ى 
الفق���ر والبوؤ����ش يف �سنوات���ه االخرية فا�سط���ر اىل بيع 
كتب���ه وخمطوطاته اىل االب الكرمل���ي، وقد �سنف عددًا 
من الكتب التاريخية عن الب���اد النجدية.ومن اآثاره يف 
الرتاث ال�سعبي كت���اب )العقد املتايل يف ح�ساب االيل( 
املطبوع يف بومب���ي �سنة 1911،اما كتاب���ه )البحث عن 
اع���راب جند وما يتعلق بهم. فهو جمموعة ا�سعار عامية 
مل�ساهري �سعراء جند، ي�سم 138 ق�سيدة بدوية الربعني 
�ساعرًا جندي���ًا، طبع موؤخ���رًا )2003( بتحقيق الدكتور 

مهدي عبد احل�سني النجم.

شكري الفضلي )1926-1882(
م���ن االدب���اء الك���رد، ولد وعا����ش يف بغداد وق���د تعر�ش 
لا�سطهاد ال�سيا�سي يف عهد االحتاديني االتراك، ون�سر 
بحوث���ًا يف جمل���ة )لغة الع���رب(، ويف جم���ات وجرائد 

اخ���رى وبقيت اثاره متفرقة مل يق���در لها اجلمع والن�سر 
فقد تويف بعد مر�ش ع�سال كتب ف�سًا مهمًا عن االمثال 

الكردية يف جملة )لغة العرب( �سنة 1913.

عبد الحميد عبادة )1930-1891(
م���ن ا�س���رة بغدادية قدمي���ة �سكنت حملة الف�س���ل، در�ش 
يف مدار����ش بغ���داد الدينية، ودخ���ل الوظيف���ة كاتبًا يف 
املحاك���م ال�سرعي���ة وقد ع���رف باأهتمام���ه الرتاثي، ولعل 
كتاب���ه )العقد الامع باآثار بغ���داد وامل�ساجد واجلوامع( 
ال���ذي طبع حمقق���َاً من قب���ل الدكت���ور عماد عب���د ال�سام 
روؤوف من التح���ف التاريخية النفي�سة اذ حتدث فيه عن 
م�ساجد بغداد ومدار�سها العلمي���ة و�سقاياتها ومراقدها 
ومقاماته���ا وتكاياه���ا يف اوائ���ل الق���رن املا�س���ي ب�سكل 
تف�سيل���ي ت�سمن���ه الكثري م���ن املعلومات ع���ن املاأثورات 
ال�سعبي���ة ليحف���ظ لن���ا تراثًا ج�سيم���ًا قب���ل ان ياأتي عليه 
االندث���ار والن�سيان واالهم���ال، وله كتاب اخ���ر بعنوان 
)مندائي���و او ال�سابئ���ة االقدم���ون( طب���ع ببغ���داد �سن���ة 
1927 واعي���د طبع���ه اأخ���ريًا يف لن���دن بعناي���ة الدكتور 

ر�سي���د اخلي���ون وت�سم���ن ت�سجي���ًا لبع����ش املاأث���ورات 
ال�سابئية ال�سعبية.

عبد الستار القراغولي )1961-1906(
وق���د  االدبيةالوا�سع���ة  ب�سات���ه  ُع���رف  وم���رب  اأدي���ب 
ا�سبح مدي���رًا ملعارف بغ���داد ل�سنوات عدي���دة، ن�سر يف 
�سن���ة 1935 كتاب���ه الرائ���د )االلع���اب ال�سعبي���ة الحداث 
الع���راق( وهو من الكت���ب النادرة يف بابه، وله كتاب عن 
)تاري���خ القراغول( طبع موؤخرًا بتحقي���ق الدكتور عماد 
عبدال�سام روؤوف )بغداد 2005( ت�سمن م�ساهد تراثية 

و�سعبية خمتلفة.

الشيخ عبد المولى الطريحي )1975-1899(
ول���د يف النج���ف يف ا�س���رة علمي���ة معروفة، ا�س���در �سنة 
)1927( جمل���ة )احل���رية( وه���ي جمل���ة تراثي���ة مل تعم���ر 
طويًا، وهو من رواد الكتابة يف الرتاث ال�سعبي العراقي 
وقد خلدت جملة )لغة العرب( جمموعة من بحوثه ال�سائقة 
عن ال�سع���ر العامي واالغاين يف منطق���ة الفرات االو�سط 
جدي���رة بالتحقي���ق والتنويه، وق���د ذكر موؤرخ���وه ان من 
موؤلفات���ه املخطوطة: تاريخ اداب اللغ���ة العامية الدارجة، 
و�س���رح موالي���ًا ابن اخللف���ة، ون���وادر الن�س���اء، واالمثال 
ال�سعبي���ة جنوبي العراق، وقد �س���در له �سنة 1950 كتاب 
)فدع���ة ال�ساع���رة او خن�ساء خزاعة( وكت���ب مقدمة ديوان 

)�سنجاف الكام( لل�ساعر الهزيل ح�سني الق�سام.

الدكتور نابليون الماريني )1925-000(
ه���و اخ���و االب الكرمل���ي، عم���ل طبيبًا يف بغ���داد واهتم 
بدرا�س���ة )حب���ة بغ���داد( فن�س���ر بع�ش بحوث���ه فيها، غري 
ان���ه كت���ب يف جمل���ة )امل�س���رق( البريوتي���ة يف �سنته���ا 
الرابع���ة )1901(مق���ااًل بعن���وان: ما ورثه اه���ل العراق 
ع���ن اال�سوري���ني والكلدانيني العتاق ول���ه كتاب نادر يف 
فوائ���ده طبع �سنة 1889 يف ب���ريوت باأ�سم )تنزه العباد 
يف بغ���داد( �سمن���ه الكث���ري من املطال���ب الت���ي يعنى بها 

الباحث يف الرتاث ال�سعبي.

نرسيسيان االرمني )1914-000(
م���ن ال���رواد املجهولني، وال نع���رف عنه �س���وى انه عمل 
مرتجم���ًا لدى قن�س���ل انكلرتا يف بغ���داد ووجد م�سلوبًا 
يف �سراديب بيت لنج �سنة 1914، وقد راأيت خمطوطته 
بعن���وان )امث���ال عراقي���ة وم�سري���ة و�سوري���ة( يف دار 

املخطوطات العراقية.

نرسيس صائغيان )1953-1878(
م���ن املوؤرخني العراقي���ني املن�سيني،اهت���م بتاريخ اال�سر 
امل�سيحي���ة وان�سابه���ا ول���ه كت���اب عن تاري���خ االرمن يف 
الع���راق، غ���ري ان له م�ساهمات يف ال���رتاث ال�سعبي على 
�سفح���ات جملة )لغ���ة الع���رب( مثل: نظ���رة يف املقامات 
العراقية، نظرة يف ليلة احلا�سو�ش، والثياب االفرجنية 

يف العراق، وبع�ش االلفاظ واال�سماء االرمنية.

كاظم الدجيلي )1970-1884(
در����ش يف بغداد، والزم كب���ار علمائها كااللو�سي وح�سن 
الكب���رية  مدار�سه���ا  وغ�س���ي  الكرمل���ي،  واالب  ال�س���در 
فاأ�سب���ح وجه���ًا اأدبي���ًا مرموق���ًاُ، وعندم���ا �س���درت جملة 
)لغ���ة العرب(�سن���ة 1911 ا�سب���ح مديرًا له���ا ودبج فيها 
م���ن املقاالت والبح���وث ما ه���و جدي���ر بالتنويه وحري 
فيه���ا  وتخ���رج  احلق���وق  ملدر�س���ة  انتم���ى  بالتحقي���ق، 
وعم���ل يف اخلدم���ة اخلارجي���ة لفرتة طويل���ة، وك�سعره 
املتف���رق واملخط���وط بقيت اث���اره مل تر الن���ور. ذكر من 
كت���ب عن���ه ان من كتب���ه املخطوط���ة: حلةالف���رت، ا�سعار 
االع���راب، االغ���اين العراقية،اال�سر البغدادي���ة، االمثال 
االع���راب  �سنم���ات  العراقي���ة،  العراقية،امل�سطلح���ات 
احلالي���ني، االحتف���االت املقد�س���ة يف الع���راق ام���ا كتابه 
ع���ن )ال�سف���ن العراقية( فق���د ن�سرت جملة )لغ���ة العرب( 
يف �سنواته���ا االوىل ف�س���واًل مهم���ة من���ه، وه���ي جديرة 
باجلم���ع، تن���اول فيها: ا�سم���اء ال�سفن وادواته���ا واهلها 

وا�سماء الرياح عند اهل ال�سفن ودرجات عملهم فيها.
عن مبحث )   رواد الكتابة يف الرتاث ال�شعبي العراقي  (

أسماء منسية من مؤرخي تراثنا الشعبي
رفعة عبد الرزاق محمد

كنت قد نشرت قبل نحو عشرين 
عاما بحثا بعنوان ) رواد الكتابة 
في التراث الشعبي العراقي ( 

ذكرت فيه بشكل سريع طائفة 
من الكتاب العراقيين الذين عنوا 

بالمأثورات الشعبية العراقية 
في وقت مبكر .. وفي هذه 

النبذة اخترت مجموعة منسية 
او مجهولة من هؤالء الكتاب 

والمؤرخين الرواد .

جميل البغدادي )1953-000(
مق���رئ املق���ام العراق���ي ال�سه���ري، ل���ه خمط���وط ع���ن املقام 
العراق���ي وطريق���ة ادائ���ه ن�سر بع����ش ف�سول���ه يف جريدة 
)الفت���ح( �سن���ة 1939 وه���ي جري���دة جدي���رة بالتنوي���ه، 
ا�سدره���ا ال�سيخ ج���ال احلنفي وعنوان كت���اب البغدادي 

)املقامات العراقية ح�سب ف�سول اجلالغي البغدادي(.

خلف شوقي الداودي )1939-1896(
من كت���اب ال�سحافة العراقية وم���ن رواد الرتجمةاالدبية، 
ا�س���در جمل���ة باأ�س���م )�سط الع���رب( ث���م ا�سدره���ا جريدة 
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قاسم حلو الغرابي

كان���ت امللكة عاليه �سدي���دة التعلق بوالدها امللك علي حيث 
كان يهف����وا عليه����ا وي����رق له����ا ، وكان كثريا م����ا يحمد الله 
عليه����ا ويطلب من الل����ه اأن مينحها عناي����ة ملحوظة ، الأنه 
كان يتو�س����م فيه����ا م�ستقب����ا باهرا مل����ا تتمتع ب����ه من عقل 
راجح وذكاء وفطنة ، فكانت موا�ساتها له تخفف عنه فعا 
ه����ول املحنة ، فهو ياأن�ش بها ويرتاح لها ويعاملها معامله 

خا�سة. 
وم����ن اجلدي����ر ذك����ره ان بنات املل����ك علي ومنه����ن بالطبع 
االأم����رية عالية ق����د ادخلن يف البداي����ة مدر�سة االطفال يف 
الب����اب ال�سرق����ي ولكنهن انقطعن عنها بع����د مدة ، وقررت 
والدته����ن امللكة نفي�س����ة ار�سالهن اىل املدار�����ش االأمريكية 
يف بغداد ليتعلمن اللغ����ة االنكليزية ، وملا كان من �سروط 
ه����ذه املدار�ش قراءة االجنيل ق����ررت والدتها لهذا ال�سبب 
ع����دم ار�ساله����ن له����ا ، واقت����داءا بتجربة املل����ك في�سل قرر 
�سقيق امللك علي فتح �سف لكرمياته وكانت االأمرية عالية 

يف مقدمة اللواتي اقبلن على الدرا�سة . 
ويب����دو ان االمرية عالية  قد تبلورت �سخ�سيتها ، ال�سيما 
بعد ان اختار عمها امللك في�سل لها ول�سقيقاتها وبالتعاون 
م����ع والدته����ن معلم����ات عراقي����ات لتدري�سه����ن ، ومن بني 
ه����وؤالء )ع�سم����ت ال�سعي����د( عمي����دة كلية امللك����ة عالية يف 
بغ����داد، واالن�سة )جناء معلوف( �سقيقة الفريق الدكتور 
ام����ني معل����وف رئي�����ش طباب����ة اجلي�����ش العراق����ي �سابق����ًا 
و�ساح����ب املوؤلف����ات العلمي����ة واللغوي����ة الثمين����ة )معجم 

احليوان واملعجم الفلكي( .
كم����ا ا�سرف����ت عل����ى تعليمه����ا ال�سي����دة) �سلم����ى �سبيح����ة( 
و)وديع����ة �سبيح����ة( �سقيقت����ا الطبي����ب املع����روف ببغداد 
)وديع �سبيحة( وهما باالأ�سل لبنانيتا اجلن�سية ، لكنهما 
عا�س����ا يف الع����راق زمنا طوي����ا ، وبهذا جن����د ان االأمرية 
عالية قطع����ت يف تعليمها �سوطَا طوي����ا واثبتت ملعلميها 
انه����ا تتمتع بذكاء وعقل يخ����زن موهبة فطرية قوية ، وقد 
�سط����رت معلمته����ا ال�ست ع�سمت ال�سعي����د مان�سة  :” انها 
كان����ت تلمي����ذة مل تبطره����ا اأبه����ة االم����ارة ، ب����ل زادتها من 
توا�سعها ، ومل ي�سرفه����ا نعيم املجد املوؤثل من ايفاء دين 
العلم فكانت احر�ش ما تكون على قيام بالواجب و�سبط 

الوقت وا�ستغاله “. 
ويف ع����ام 1928 انتق����ل اأهله����ا اىل بي����ت كب����ري يف كرادة 
مرمي كان لوجيه من الب�سرة اأ�سمه اأغا جعفر فالبيت كان 
العام����ة يطلقون عليه ق�سرَا ، لكنه مل يك����ن ق�سرَا باملعنى 
احلقيق����ي ، امنا تع����ارف النا�ش عليه ، كون����ه كبريًا وبات 
معروف����َا بينهم ب�)ق�سر امللك عل����ي(، وكان يطل من اجلهة 

اخللفية على نهر دجلة .
كان����ت االأم����رية عالي����ة نحيفة الق����وام هادئة الطب����ع ت�سبه 
وجه����ه  تقاط����ع  يف  كث����ريًا  االل����ه  عب����د  االم����ري  �سقيقه����ا 
وماحم����ه وهي فتاة ذات ح�سا�سي����ة مفرطة، وقد و�سفها 
طبي����ب العائل����ة املالك����ة )�سندر�سن با�س����ا( باأنه����ا :«امراأة 
ذات جم����ال ومرح ولط����ف وذكاء نادر وعين����ني وا�سعتني 
ووج����ه بي�سوي ميت����از باإ�سراقة وبكامها ال����ذي ينم عن 
اأدب ا�سي����ل وك����رم خل����ق اذ مل يكن يف حديثه����ا اأي تكلف 
اىل جان����ب م����ا متتاز به م����ن ب�ساطة يف مظهره����ا ، وبهذا 

ف�سخ�سيته����ا توح����ي باالح����رتام  ، كما انها ترع����ى تقاليد 
الدي����ن االإ�سام����ي وقيم����ه وتتم�س����ك باأهدابه فه����ي ولدت 
وعا�س����ت يف بيت جم����اور للكعبة ال�سريف����ة وي�سرف على 
امل�سج����د احل����رام فت�ساه����د يومي����َا اف����واج امل�سلمني وهم 
ي�سل����ون ويبتهلون لل����ه )عز وجل( فانغر�����ش االإميان يف 
نف�سه����ا منذ والدتها ، اىل جانب ذلك فهي ها�سمية االنتماء 
فرناه����ا متم�سك����ة بفرائ�ش الدي����ن احلني����ف وب�سعائره ، 
القت الظروف القا�سية التي مرت بها االمرية عالية وهي 
ب�سحب����ة اأهلها �سواء اأكان ذلك يف احلجاز ام �سوريا ذات 
اأث����ر اإيجاب����ي كبري عل����ى �سخ�سيتها ، فق����د طبعتها بطابع 
العق����ل واحلكم����ة وال�س����رب والعن����اد والتحم����ل الظروف 
القا�سي����ة بجلد و�سرب ، وكانت بحق مدر�سة كاملة اأبدعت 
يف �سق����ل موهبته����ا وجعل����ت منه����ا �سخ�سي����ة ذات عقلية 
كبرية ، وعلى هذا املن����وال عا�ست االأمرية عمادًا الأ�سرتها 
يف التدبري و التفكري فا يقدم احدهم على فعل �سيء قبل 
ا�ست�سارتها و�سماع راأيه����ا حتى يف حالة غيابها عن البلد 
، ف����ا يتخذون ق����رارا ما مل تعد م����ن �سفرتها ، ويف احيان 
كثرية يكتبون لها ر�سائ����ل ملعرفة راأيها ويرتقبون حكمها 

يف امل�ساألة . 
وبه����ذا جن����د ان ن�سيب االأم����رية عالي����ة كان وا�سحًا على 
خ����اف االهتمام باالأم����ري عبد االل����ه ، اإذ اأن اأغلب امل�سادر 
ت�س����ري اىل االأمري عبد االله كان يف بي����ت والده امللك علي 
ان�س����ان ب�سيط حمدود الثقافة ، وكانت ت�سرب به االمثال 

يف الك�سل.
مل يقت�س����ر دور االأمريه عالية على التعلم بل زاد على ذلك 
اهتمامه����ا اإىل جانب  والدتها امللكة نفي�سة و�سقيقاتها يف 

الن�ساط����ات اخلريي����ة الوا�سعة ، الت����ي متثلت يف حمات 
التربع باالموال وخياطة املاب�ش وتوزيعها على الفقراء 
، اىل جان����ب اإن�ساء عدد من املراكز ال�سحية ودور االيتام 
حت����ت رعاي����ة وا�س����راف مبا�س����ر م����ن ل����دن امللك����ة نفي�سة 
واالمرية عالية واقامة احلفات اخلريية وايداع اموالها 
للجمعي����ة وبالتايل توزيعها عل����ى املحتاجني، ومن جانب 
اآخ����ر كانت االم����رية عالي����ة �سغوفة برح����ات اال�سطياف 
، اإذ قام����ت بع����دد م����ن الرحات قب����ل اقرتانه����ا امللك غازي 
�س����واء مبفردها ام مع ا�سرتها واآخره����ا رحلة  ا�ستانبول 
يف �سي����ف 1933 لا�سطياف ولزي����ارة جدتها المها )ملك 
خامن( والتي هي من ا�سول �سرك�سية  من باد القفقا�ش. 
اأم����ا عاق����ة االم����رية عالي����ة يف حميطه����ا اال�س����ري فكانت 
عاق����ة متما�سكة ،اإذ كانت املدبرة الفعلية ل�سوؤون البيت ، 
وميكن التعرف على عاقة االمرية عالية مع افراد عائلتها 
م����ن خال معرف����ة عاقتها م����ع والدتها الت����ي كانت حتبها 
وحترتمه����ا كث����ريا  يف حياتها ، وله����ذا اناطت بها عدد من 
امل�سوؤولي����ات البيتي����ة ق����د كانت عن����د ح�سن �سنه����ا وطاملا 

اثنت على مقدرتها ، وكانت حتبها وحترتمها كثريًا. 
اأم����ا عاقته����ا بوالده����ا فكان����ت م�ست�س����ارة لوالده����ا ولها 
كلم����ة الف�س����ل يف كثري م����ن االمور حتى ب����ات راأيها حمل 
اعت����زاز من اأف����راد اأ�سرته����ا و�سل تاأثريه����ا وا�سحا حتى 
بع����د اقرتانها بامللك غازي و كانت  ترتدد اىل بيت والدها 

للوقوف على احتياجاته . 

عن ر�شالة)امللكة عالية �شريتها ون�شاطها االجتماعي يف 
العراق1950-1911(  

الملكة عالية.. وحياتها األسرية

منذ أن وطأت أقدام األميرة عالية بغداد عاصمة العراق مع والدتها 
وشقيقهاعبد اإلله وبقية الحاشية المرافقة لها ألول مرة في حياتها  في 

مساء 6 آيار 1926, أدركت األلم االذي يعيشه والدها الملك علي بعد فقدانه 
لعرشه بالطريقة التي فرضها البريطانيون , فأخذت تواسيه ووقفت الى 

جانبه في محنته القاسية وتهون عليه واقع المصيبة وتخفف منها , 
وتتحاشى ان تبدر منها كلمة تجدد آالمه أو تزعجه , وتردد دائما ان الثروة 
والسلطان يأتي ويذهب , ولم يخلد ألحد الجاه وال سلطان , وكفى جدهم 

الملك حسين فخراً انه بقى الى ساعته االخيرة حارسًا لقضية العرب مطالبَا 
بحقوقهم في فلسطين مستنكرا على الحلفاء وعودهم وغدرهم , فكانت 
تردد دائما كلمة ملك بلجيكا لويس السادس )خسرنا كل شيء اال الشرف(.
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د . عدي حاتم المفرجي

ترجع الجذور التاريخية للوعي الشيوعي  النجفي، 
الى  أحداث )ثورة أكتوبر(تشرين الثاني1917ذات 

األصداء الواسعة عند العراقيين. والسيما 
النجفيون منهم ،الذين استقبلوا أخبار الثورة 

الشيوعية، وأفكارها بوساطة زوار العتبات 
المقدسة من اإليرانيين، وازدادت شعبية الثورة 

عند النجفيين بعد قيام الدولة السوفيتية 
الجديدة بفضح المعاهدات،واالتفاقيات السرية 
لدول الحلفاء، وتصل تلك األفكار أيضا بوساطة 
الصحف الوافدة للعراق منها صحيفة ) حبل 

المتين( الصادرة بمدينة )كلكتا الهندية( والقادمة 
مع التجار النجفيين، وكانت تقرأ وتتداول بشكل 

واسع في المجتمع النجفي.

وكان النجفي ال�سحفي )حممد عبد احل�سني( 
ق���د تاأث���ر بال�سيوعية اثر رجوعه م���ن اإيران 
ع���ام 1918. اإذ ع���اد وهو حمم���ل باأفكارها، 
فط���رح اأف���كار ث���ورة اأكتوب���ر ب���كل �سراحة 
يف املجتم���ع النجفي ، وحت���ى الكتابة عنها 
النجفي���ة   )) اال�ستق���ال   (( �سحيف���ة  يف 
وعك�ش فيها بع�ش االنطباعات ال�سخ�سية 
ع���ن الث���ورة اال�سرتاكي���ة وو�سفه���ا باأنها 
))ق���وة ال تق���اوم(( واجلدي���ر بالذك���ر اأن 
باالنت�س���ار  اأخ���ذت  ال�سيوعي���ة  االأف���كار 
ب�س���كل وا�س���ع يف املجتم���ع العراقي بعد 
احل���رب العاملي���ة االوىل، ب�سب���ب دخول 
الكت���ب وال�سح���ف واملج���ات العربي���ة 
واالأجنبي���ة ذات املو�سوع���ات املختلفة، 
فظه���رت املكتب���ات الع�سري���ة يف بغداد 
التي اخت�ست با�سترياد امل�سادر املهمة 
))املكتب���ة  ومنه���ا  ال�سيوع���ي  بالفك���ر 
�س���وق  يف  والواقع���ة  الع�سري���ة(( 
ال�س���راي ل�ساحبها )حممود حلمي( و 
))املكتبة العربية(( ل�ساحبها )نعمان 

االعظم���ي( و ))مكتب���ة مكن���زي(( ل�ساحبه���ا )دن���ون 
مكن���زي( اال�سرتاك���ي النزع���ة والفكر،له���ذه االأ�سباب 
اخ���ذ العراقي���ون يتعرفون عل���ى اأ�سماء واأف���كار كتاب 
اال�سرتاكي���ة مب���ا فيهم)نقوال ح���داد و ف���رح انطوان و 

فليك�ش فار�ش وغريهم(.
وكان���ت نداءات )لينني( تقراأ وت�سم���ع اأيام اندالع ثورة 
الع�سري���ن يف الع���راق ومنها ن���داء يحم���ل روح الثورة 
اأيه���ا  رو�سي���ا  يف  امل�سلم���ون  اأيه���ا  والتحري����ش:)).. 
امل�سلم���ون يف ال�س���رق يف ه���ذا الطري���ق ال���ذي ن�سري به 
نحو عامل جديد ننتظر منكم التاأييد وامل�ساعدة..(( بل ان 
الربيطاني���ني اكدوا يف تقاريرهم عل���ى تاأثري ذلك التوجه 
عل���ى العتبات املقد�سة ومنها مدين���ة النجف اال�سرف، فقد 
ورد يف تقرير  27 اذار1920التاأكيد على اأن : ))االأدبيات 
البل�سفية واأنباء االأح���داث اجلارية يف رو�سيا تناق�ش يف 
العتبات املقد�سة ..وبو�ساطة احلج���اج )الزوار(القادمني 
ع���ن طريق حلب وقع كتاب ) مب���ادئ البل�سفية( بيد حممد 
ر�س���ا بن حممد تق���ي ال�سريازي(( وجزم ذل���ك التقرير اأن 
)حمم���د ر�سا ال�سريازي( اأفتى بان البا�سفة هم))اأ�سدقاء 
االإ�س���ام(( وه���و يعك�ش ح���ال  ثورة  الع�سري���ن التي كان 

للنجفيني ن�سيب كبري يف �سرارتها.
      اأر�س���ل املتاأث���رون بال�سيوعي���ة م���ن النجفي���ني برقي���ة 
ا�ستغاث���ة للحكوم���ة ال�سيوعي���ة ال�سوفيتي���ة بتاري���خ 15 
ت�سري���ن الث���اين 1921 �سمي ب���� )نداء النج���ف( بو�ساطة 
القن�سلي���ة الرو�سية يف طهران، وكان نداء ا�ستغاثة يحث 
ال�سوفي���ت على الوقوف اإىل جانب العراقيني يف مواجهة 

االحت���ال الربيط���اين وتوجهاته ال�سيا�سي���ة يف املنطقة، 
ف�سا عن ال�سكوى من اعتداءات احلركة الوهابية ، وهذا 
النداء يو�سح منو ال�سيوعية يف مدينة النجف اال�سرف .
اأ�سبح���ت امل���دن العراقي���ة يف اأواخ���ر ع�سرين���ات الق���رن 
الع�سري���ن ذا متاي���ز طبق���ي وا�س���ح وب�سي���ط ،واأثم���رت 
التط���ورات االجتماعي���ة ع���ن حرك���ة اجتماعي���ة تبل���ورت 
عنه���ا ))الطبقة العاملة(و)النخب���ة املثقفة(( اللتان اأك�سبتا 
امل���دن العراقية ق���وة يف وزنها االجتماع���ي، وتفوقا« على 
املوؤ�س�س���ات التقليدي���ة )الدول���ة واملوؤ�س�س���ة الع�سائري���ة( 
وظه���ر ال�سباب املثق���ف يف املدن العراقي���ة، ومنها النجف 
اال�س���رف، فكان���وا يت�ساءل���ون ع���ن اأم���ور غ���ري معروف���ة 
وجديدة منه���ا ) ما التقدم العلم���ي االجتماعي؟ وال�سراع 
االب���داع؟  وق�ساي���ا  واحلري���ة  والعقاني���ة؟  الطبق���ي؟ 
واإن�س���اف امل���راأة وحقوقه���ا( وكانوا حمتاج���ني دوما اإىل 
اجلدي���د م���ن االأفكار ه���ذا العوز الفك���ري قد دف���ع ال�سباب 
اإىل تقب���ل االأفكار اجلدي���دة الطارئ���ة، كال�سيوعية ، وعلى 
�سبيل املثال قام جمموعة م���ن ال�سبان النجفيني بتاأ�سي�ش 
) العا�سف���ة احلم���راء( يف اأوائل ع���ام 1930وهي منظمة 
�سيا�سي���ة ذات ميول �سيوعية ومن موؤ�س�سيها )علي حممد 
ال�سبيبي وه���ادي اجلبوري ومرت�سى ف���رج الله( وكانوا 
يتبادل���ون الكرا�س���ات اال�سرتاكي���ة املارك�سي���ة القادمة من 
بغداد بو�ساطة )احمد جمال الدين و�سادق كمونة( اللذين 
كان���ا على عاق���ة بال�سيوعيني )يو�س���ف اإ�سماعيل يو�سف 
وعب���د القادر اإ�سماعي���ل( وهما اللذان ي���زودان اجلماعات 
ال�سيوعية يف بقية املدن العراقية باالأدبيات، واملطبوعات 

ال�سيوعية املختلفة.
ال�سيوع���ي  )احل���زب  لتكوي���ن  االأوىل  البداي���ات  وكان���ت 
العراق���ي( تعود اىل قيام) يو�سف �سلم���ان يو�سف( امللقب 
ب� )فهد( عام 1933 بالعمل اجلاد لت�سكيل اخلايا احلزبية 
يف الع���راق اأال ان���ه قد اعتق���ل، واتهم بالعم���ل يف احلركة 
ال�سيوعية املحظورة، وعلى اثر ذلك قرر بقية ال�سيوعيني 
توحيد جهودهم فعق���دوا اجتماعا« تاأ�سي�سيا« يف 31 اآذار 
1934 واأعلن���وا فيه ت�سكيل منظمة �سيوعية اأطلقوا عليها 
– للت�سلي���ل- ))جلنة مكافح���ة اال�ستعمار واال�ستثمار(( 
وانتم���ى اليها ال�سيوعي النجفي ) مهدي ها�سم( الذي ولد 
يف مدين���ة النج���ف اال�سرف ع���ام ) 1908 ( م���ن ام عربية 
واب ترك���ي، عم���ل  كمعل���م ابتدائي���ة، ث���م عام���ل ال�سلكي، 
وم�ساع���د رئي����ش حمطة يف ال�س���كك احلديدي���ة العراقية، 
وحت�سيل���ه الدرا�س���ي ثان���وي، ف�س���ا ع���ن ح�سول���ه على 
دوره يف الت�سغيل الا�سلكي ، كان والده فاحا« ب�سيطا«، 
ويعد م���ن موؤ�س�سي) احلزب ال�سيوع���ي العراقي( تعر�ش 
اإىل فق���دان اجلن�سي���ة العراقي���ة ع���ام 1937 حك���م غيابيا 
باالإع���دام، وهرب اإىل مو�سكو ، وعمل يف املحطة االإذاعية 
مو�سكو 1953- 1958 .وهي منظمة تطورت عام 1935 
اإىل )احل���زب ال�سيوعي العراقي(    وبعدها ازداد الن�ساط 
الفك���ري ال�سيا�س���ي م���ن القومي���ة وال�سيوعية،وال�سيم���ا 
بع���د ظهور هذا احل���زب واأ�سبح �س���ورة ))جديدة للوعي 

ال�سيا�سي يف العراق((.
وكان البي���ان االأول )للح���زب ال�سيوع���ي العراقي( يف 21  
اآذار 1935  يحمل عنوان ))م���اذا نريد((اذ وجد منت�سرا« 
يف �س���وارع مدين���ة النج���ف اال�س���رف، وه���و - دليل على 
وج���ود ن�س���اط متميز للفك���ر ال�سيوع���ي يف املدينة- ومما 
ج���اء في���ه: ))... ونحن دافعو ال�سرائ���ب اجلياع اإمنا هي 
ث���ورة من ال�سمي���م علة قوامها يف �سدورن���ا �سنني عديدة 
وهي اأال تتفجر لرت�سي وت�سبع ج�سع اأ�سخا�ش معدودين 
والع�سك���ري  واالأيوب���ي  وال�سعي���د  واملدفع���ي  الها�سم���ي 
وغريه���م، كلهم جربوا وكلهم جاءوا اإىل احلكم فلم يحدث 

اأي تبديل ملمو�ش..((.
وب�سبب ذل���ك الن�س���اط ال�سيوع���ي املتميز،واملبكر، عمدت 
احلكوم���ة العراقي���ة اإىل ت�سدي���د ال�سغ���ط عل���ى رج���االت 
الوع���ي ال�سيوع���ي يف مدين���ة النجف اال�س���رف العراقي، 
اإي���ران  اإىل  ال�سيوع���ي )مه���دي ها�س���م(  النجف���ي  فه���رب 

عام1937.

عن ر�شالة )  االجتاهات ال�شيا�شية يف مدينة النجف املقد�شة 
)  1963-1954

بدايات الفكر اليساري في مدينة النجف
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علي عبد االمير

ذكر بلند الحيدري :كنت أنتصر لجميل صدقي 
الزهاوي )1862 – 1936( واتجاهه الفلسفي 

واالجتماعي ودفاعه عن حقوق المرأة ونزوعه 
للتجديد، ولو قّيض لي أن أتعلم الرسم، لما كان 
لي أن أرسم صورة للمعري إال من خالل صورة 

للزهاوي، بوجهه الشاحب ولحيته الكثة، باستثناء 
نظارته وعينيه الذابلتين واللتين ال تذهبان بي 

بعيداً عن تمثلي لعيني المعري العمياوين، وعلى 
مثل ما كنت أنفر من شخصية المتنبي وال أفهم 
أبعادها، ومن شعره، وال أستطيع الغوص عميقًا 

فيه، كنت أنفر من الرصافي ) 1875 – 1945 (  
وشعره وال أحفظ منه إال ما تعّكر صفوه وساء 
وصفه ألنال به منه عندما يتسنى لي أن أتحدث 

عنه أمام زمالئي الطالب وأساتذتي في المدرسة، 
فهو في نظري شاعر محافظ ال يخرج عن عباءة ما 
ترّسمه األقدمون من شعرائنا الصغار وحكمهم. 
وال تخرج صوره عن الصورة العينية لتتشكل في 
بعد رمزي يغري ويحفز على المشاركة في نيلها 
في الذي هو أكثر من ظاهرها. انها بال شك أحكام 

مبشرة، ومجموعة انطباعات، كان بعض أثرها 
متأتيًا من أهل بيتي وأصدقائهم ممن كانو يجّلون 
الزهاوي لنسبه وعفته وانسياقه معهم في تأييد 
الحكم، وال يرون مثل ذلك في الرصافي الالهي 

والمشاغب وابن العائلة الفقيرة والمناوئ لـ 
)الملك( فيصل األول الذي كان فيهم من يحسب 

على بطانته«.

لك���ن كل اأح���كام احليدري ما لبث���ت اأن انقلب���ت راأ�سًا على 
عق���ب بعد  لقائه بالر�س���ايف الأول مرة يف ق�ساء الفلوجة، 
حي���ث كان ي�سغ���ل فيه من�سب قائمق���ام الق�ساء زوج عمته 
ال�سي���د �ساكر حمم���ود، والذي اأتاه زائ���رًا لق�ساء �سهر من 
ف�س���ل العطل���ة املدر�سية يف مدين���ة الفلوج���ة، وكان بيته 
مفتوح���ًا كل م�س���اء جمع���ة ال�ستقبال زواره م���ن املوظفني 
ورج���ال الع�سائ���ر وبع�ش وج���وه البل���د املعروفني حيث 
كان���وا يتحلق���ون ب�سكل دائري يف ف�سح���ة احلديقة املطلة 
على نه���ر الفرات، وعل���ى كرا�ش من اخلي���زران با�ستثناء 
ع���دد قليل م���ن الكرا�سي الوث���رية التي خ����ش واحد منها 
بالقائمقام، وتركت االأخرى ملن يريد اأن يوفره من زواره، 
اأو م���ن يريد اأن يحدث���ه حديثًا خا�سًا، اأو من يريد اأن ي�سر 
اإلي���ه بنباأ �سري، وم���ا اأكرث تلك االأنباء الت���ي كانت ت�سري 

هم�سًا من مكان اإىل مكان يف تلك االأيام.
كان جمل����ش  الفلوج���ة  اإىل  اأن و�س���ل احلي���دري  وي���وم 
اإيّل  “ه���رع  ال���ذي  دار زوج عمت���ه  اجلمع���ة منعق���دًا يف 
مرحب���ًا ب���ي واأخ���ذين من ي���دي، وم���ن قب���ل اأن اأ�سّلم على 
عمت���ي واأوالدها ليقدمني اإىل �سيوف���ه، معرفًا بهم واحدًا 
واحدًا، ثم اأدن���ى كر�سي الوثري اي�سا، من كر�سيه، وفجاأة 
يقف اجلمع مرحبا ب�سيخ يرتدي اللبا�ش البلدي والعباءة 

وي�س���ري بت���وؤدة ووق���ار وه���و يرف���ع ي���ده بب���طء م�سلم���ًا 
عل���ى احلا�سرين، ث���م يتخذ ل���ه كر�سيًا اإىل جان���ب كر�سي 
القائمقام، كما لو انه مكانه االأثري املعّد له �سلفًا، فا حاجة 
الأن ي�ساأل���ه عمن يقدمه اإليه، وظننت���ه يف البدء واحدًا من 
علي���ة القوم يف املدين���ة، اإذ مل ي�سب���ق يل اأن راأيت �سورة 
للر�سايف بكوفية وعقال وعباءة. جل�ش وجل�سنا، ودارت 
فناج���ني القه���وة عل���ى اجلال�س���ني م�سحوب���ة بال�سجائ���ر 

الت���ي تكف���ل باأمرها اإثن���ان من خ���دم البي���ت، وتوجه عدد 
مم���ن �سمهم املجل�ش بال�سوؤال ع���ن �سحته، واأمور دنياه، 
وه���ل م���ن ق�سائ���د جدي���دة؟ وي���رد ب�س���وت اأج����ش وهو 
يبت�س���م، “هذي احلكومة خلت عدنا �سع���ر”؟ ويلتفت اإليه 
�ساك���ر حممود قائ���ًا: “ها بدينا )بداأنا( بع���د ما كعدنا )ما 

جل�سنا(” ثم ي�سحك اجلميع.
�سغل العراق بق�سائ���ده  ال���ذي  الر�س���ايف  ه���و  ه���ذا  اإذن 

وباأخباره وجراأته )هنا نتذكر عمله ال�سخم املثري للجدل: 
ال�سخ�سي���ة املحمدية(. هذا هو الرجل الذي »ظننت باأنني 
اأكره���ه، وها اأنن���ي ممل���وء االآن مب�ساعر االعت���زاز النني 
اأح�س���ر جمل�سه، وما اأكرث ما �ساأرويه لزمائي واأ�ساتذتي 
عنه، �ساأقول لهم بان لي�ش بني كر�سيه وكر�سي غري كر�سي 
القائمقام الذي م���ا اإن يغادره للحظة حتى احتني الفر�سة 
لتاأمل���ه، من م�سبحت���ه الطويلة املتدلية من ي���ده الي�سرى، 
واإىل جتاعي���د وجه���ه، حت���ى اإذا ما اأنتب���ه اإيّل واإىل عيني 
امل�سدوهت���ني ابت�سم يل بطيبة اآخ���اذة، ثم ان�سرف ل�سماع 

حديث بداأه واحد من احلا�سرين«.
وعن ن���وادره مع الزه���اوي وكان الر�س���ايف يبت�سم وهو 
ي���ردد، “الل���ه يرحم���ه، لق���د �سب���ع موت���ًا، ي���ا نا�ش مل���اذا ال 
ترتكون���ه ين���ام ب�سام”. فيتزل���ف له واحد م���ن اجللو�ش 
بقول���ه: “وهل تركته ب�سام لنرتكه ب�س���ام”، فيبدو على 
وج���ه الر�س���ايف �سيء م���ن االمتعا�ش وهو يق���ول: “كان 
الرج���ل طيب���ًا وكنت اأحب���ه وما حدث بينن���ا يحدث يف كل 
زم���ان ومكان”، ث���م نه�ش مودعًا جل�س���اءه، فمن عادته اأن 
ال ميك���ث طويًا يف مثل هذه الزيارات، وينه�ش اجلميع، 
و”مب�سي���ة متثاقل���ة يتوجه نح���و الب���اب وب�سحبته زوج 
عمتي، و�سرت وراءهم���ا، وعند الباب ت�سافح االثنان، ثم 
م���د يده اإيّل م�سافحًا وهو ي�ساألني عن اإ�سمي فاأجيبه وانا 
اأرجت���ف: اإ�سمي بلند، في�سيف زوج عمت���ي، اإنه اإبن اأكرم 

احليدري.
ولكنه ا�سم غريب، غريب جدًا، لعله اإ�سم تركي.

- عمته، اأي زوجتي هي التي �سّمته به.
وكان���ت يدي ال ت���زال يف يده، عندما قلت ل���ه واأنا اتلعثم، 

باأنني اأريد اأن اأريه اأ�سعاري فاأنا �ساعر.
- �ساع���ر، ما �س���اء الله، تع���ال يل غدًا بع���د احلادية ع�سرة 

�سباحًا واحمل معك �سعرك.
وي�سح���ك وي�سحك مع���ه جمامل���ة زوج عمتي، ال���ذي بدا 
يل وكان���ه مل يك���ن را�سيًا م���ن االأمر، ومع ذلك ق���ال يل اإّن 
الب�ستاين حممد �سيذهب معك و�سريجع معك، مع العلم اأن 
بيت���ه )الر�سايف( على مدى اأمتار قليلة م���ن دار القائمقام 

ومل اأدرك �سبب اإ�سراره على اأن ي�سحبني حممد.
�سه���رت ط���وال اللي���ل واأن���ا اأخت���ار م���ن الق�سائ���د م���ا هو 
جدي���ر باأن اأحمل���ه اإليه، وكان���ت حقيبت���ي املدر�سية ماأى 
بالع�س���رات مم���ا كنت اأظنه �سع���رًا. بك���ّرت يف اال�ستيقاظ 
واأع���دت النظر يف الق�سائد املخت���ارة، ويف املوعد املحدد 
بعناية فائقة الأذهب م���ع حممد اإىل دار الر�سايف، كان يف 
مث���ل لبا�سه الذي راأيته فيه يوم اأم�ش، الغرفة ب�سيطة جدًا 
باأثاثها. كرا�ٍش عدة وطاولة خ�سبية عادية وم�سجب قدمي 
علق���ت عليه ماب�س���ه دون انتظام، وكان مع���ه اأحد معارفه 
الذي �سرعان ما ا�ستاأذنه باالن�سراف، ومل يبق غري”عبد” 
القائ���م عل���ى خدمته وغ���ري حممد ال���ذي انتب���ذ زاوية من 

الغرفة وجل�ش فيها القرف�ساء.
»اأنت �ساعر  ... ها  ... اأرين ما معك«

وم���ددت ما اأحمل م���ن االأوراق اإلي���ه راح يقلبها بعجل، ثم 
ع���اد اإىل تقليبه���ا م���رة ثانية واأن���ا اأنتظر متلهف���ًا اأن يقول 
�سيئ���ًا ثم اأخذ يق���راأ بع�ش االأبيات ب�س���وت خافت، ويقف 
ليعل���ق تعليقًا موج���زًا: “هذا بي���ت جيد، م���وزون واللغة 
�سليم���ة.. االأف���كار جيدة” ثم يرفع عيني���ه اإيّل وهو يقول: 
“عليك اأن حتفظ من ال�سعر الكثري وعليك باللغة« االأخطاء 
كث���رية يف ال���وزن ويف اللغ���ة، ولك���ن ال باأ����ش كلن���ا بداأنا 

هكذا.. من حتب من ال�سعراء؟
* طبع���ا اأحب الر�سايف العظيم، واأحب املعري وقي�ش بن 

امللوح.
ه���ز راأ�سه مبت�سمًا وهو يعي���د اإيّل حزمة االأوراق: “اكتب 

غريها وعد اإيّل بعد غد”)2(.
وفوجئت بع���د مكوثي اأ�سبوع���ني يف الفلوجة، بطلب من 
وال���دي ب���اأن اأرجع لبغ���داد، ومل ينفع رج���اء عمتي وهكذا 
ع���دت لبغداد بع���د اأن ودعت الر�سايف و�س���ددت على يده، 
مع���رّبًا عن جزي���ل �سكري لن�سائحه وما ق���ّوم من �سعري، 
ووعدته باأنني �ساأ�سبط موازين ال�سعر و�ساأقّوي لغتي«.

عن مقال ) الر�شايف واحليدري : ج�شر من كال�شيكية ال�شعر 
وحداثته(

بلند الحيدري ولقاؤه االول بالرصافي في الفلوجة



العدد )4993( السنة الثامنة عشرة 6
االثنين )2( آب 2021

www.almadasupplementscom

رفعة عبد الرزاق محمد

بدأ التفكير النشاء مكتبة عامة تجمع الكتب 
الموقوفة في مساجد بغداد ومدارسها الدينية 

في القرن التاسع عشر ، ومن اشهر الداعين 
للفكرة كان الشيخ محمد الجميل ( ابن عبد الغني 

الجميل العالم الثائر( راس االسرة الجميلية 
ببغداد ) محلة قنبرعلي(الذي كان متحمسا لالمر 

بعد ان تناهى اليه ما آلت اليه الكتب الموقوفة 
واغلبها من النوادر والفرائد ، وبعد ان كتب 

الشيخ نعمان خير الدين االلوسي كتابه التوثيقي 
) فهرست مكتبات بغداد الموقوفة ( .. غير ان 
هذا المطلب الثقافي الرائع لم ير النور اال في 

عشرينيات القرن الماضي على النحو الذي نذكره 
في هذه المقالة. 

عندم���ا ت���وىل ال�سيد عب���د اللطي���ف املنديل من�س���ب وزير 
االوقاف يف عام 1922 ،كان يحز يف نف�سه ان يرى بغداد 
خالية من مكتبة عامة جتمع ما تفرق من الكتب املخطوطة 
الكث���رية  الديني���ة  واملدار����ش  امل�ساج���د  يف  الن���ادرة  او 
املنت�س���رة ببغ���داد او امل���دن االخ���رى . وكان مدير اوقاف 
بغ���داد ال�سي���د عب���د اللطيف الثني���ان ، وهو ادي���ب وكاتب 
قدي���ر ، ي�ساطر وزيره الراي يف ه���ذا وموؤيدا لهذه الفكرة 
. وكان املندي���ل يرى ان تكون املكتبة يف جامع اخلا�سكي 
، غ���ري ان ثني���ان راى ان تك���ون يف م�سج���د املا حممد يف 
حمل���ة ب���اب االغ���ا ، اذ كان يف امل�سجد هذا ج���زء متهدم ال 
فائدة منه ، فاجتمع جمل�ش االوقاف برئا�سة ال�سيد �سالح 
املل���ي وقرر �سرف مبلغ 70000 ال���ف روبية لبناء املكتبة 
وجتدي���د امل�سج���د املذك���ور . ومت بن���اء بناي���ة كب���رية من 
طابق���ني ، اال�سفل للم�سجد واالعلى للمكتبة ، غري ان االمر 
مل يتم ومل ت���ر املكتبة النور فاأج���رت البناية اىل اجلمعية 
اال�سامية الهندية . وملا توىل ال�سيد حممد امني العبا�سي 
) م���ن ال با����ش اعيان( وزارة االوق���اف جتدد احلديث عن 
ان�س���اء املكتب���ة العام���ة لاوق���اف . واق���رتح العديدون ان 
يك���ون موقعه���ا يف املدر�سة امل�ستن�سري���ة ) كانت يومذاك 
مو�س���ع خاف بني االوقاف ودائرة االآثار( ، غري ان الهمة 
تقاع�ست حت���ى ا�ستقالت ال���وزارة وذهب���ت الفكرة ادراج 

الرياح. 
وم���ن حما�سن االيام ان يت���ول وزارة االوقاف ال�سيخ احمد 
ال���داود �سنة 1928 الذي قرر تنفي���ذ الفكرة مهما كلف االمر 
، و�سكل جلنة جلمع الكت���ب من امل�ساجد واملدار�ش وغريها 
يف حزيران 1928 ، كما اعيد اختيار بناية باب االغا لتكون 

مكتبة االوقاف العامة. 
وبع���د ان مت جم���ع الكت���ب من امل�ساج���د واملدار����ش الدينية 

، اراد الوزي���ر نق���ل مكتب���ة جامع االمام االعظ���م اىل املكتبة 
اجلدي���دة ، لك���ن االعظمي���ني وقف���وا بوج���ه ذل���ك وقدم���وا 
االحتجاج���ات ثم اقام���وا التظاهرات ، ووجه���ت االتهامات 
اىل الوزير، ووقعت معارك كامية بني النائب حممود رامز 
ووزي���ر االوقاف ، غري ان الوزي���ر �سمد اما منتقديه ووقف 
وقف���ة را�سخ���ة امام التحدي���ات ، ولهذا يك���ون لل�سيخ احمد 

الداود الف�سل االكرب يف تاأ�سي�ش مكتبة االوقاف العامة . 
جمع���ت املخطوط���ات واملطبوع���ات الن���ادرة م���ن مكتبات 
املدر�س���ة ال�سيمانية واخلزانة االلو�سي���ة ) النعماين( يف 
جام���ع مرجان وجام���ع الكهيه وم�سجد اجلني���د البغدادي 
وم�سجد الروا����ش وجامع امل�سرف وجام���ع احليدرخانة 
والتكي���ة اخلالدية وجامع نائلة خات���ون وجامع القبانية 
وجامع اال�سفية وم�سجد الباججي وجامع االمام االعظم 

.
افتتحت املكتبة م�س���اء اجلمعة 11 �سفر 1347ه�� املوافق 
27 مت���وز 1928م ، ورع���ى االحتف���ال املل���ك في�سل االول 
، وح�س���ره ع���دد كب���ري م���ن ال���وزراء واالعي���ان والنواب 
والعلم���اء واالدب���اء وال�سحفيني . كان ب���اب املكتبة مقفا 
بقف���ل م���ن ذه���ب ، ومفتاحه ذهب���ي اي�سا . وتلي���ت كلمات 
الوزي���ر الداود وال�سيخ حمم���د ر�سيد مدر�ش احليدرخانة 

، ثم تا الر�سايف ق�سيدته : :
لق���د جم���ع ال�سي���خ ه���ذه الكت���ب                فانقذه���ا من اكف 

العطب
ثم القى ال�ساعر عبد الرحمن البناء ق�سيدته: 

ان رمت ان تزداد �سلطانا          كن للعلى واملجد عنوانا
والق���ى املحامي عبا����ش الع���زاوي كلم���ة ، واختتم احلفل 
بكلمة لا�ستاذ عبد اللطيف ثنيان ، واهدي القفل واملفتاح 

الذهبيان اىل امللك في�سل االول . 

وافتتح���ت املكتبة للمطالع���ني يف 29 متوز 1928 بتوقيت 
م���ن ال�ساع���ة 9،5اىل ال�ساعة5، 12 وم���ن ال�ساعة 4 ع�سرا 
اىل ال�ساع���ة5،7 م�ساءا . واول امني له���ا هو ال�سيد �سفيق 
بك ال���ذي كان كاتبا يف املحكمة ال�سرعية ثم حمافظا ملكتبة 
االم���ام االعظ���م ث���م امين���ا ملكتب���ة االوق���اف العام���ة . ومن 
ال�سخ�سي���ات املعروف���ة يف املكتب���ة كان املرح���وم عي�س���ى 
االلو�س���ي ) ت1968( ال���ذي عني موظف���ا يف املكتبة تنفيذا 
الح���د بنود وقفية جامع مرجان الت���ي تن�ش على ان يكون 
احد افراد اال�سرة االلو�سية م�سرفا على اخلزانة االلو�سية 
يف جام���ع مرجان ، وعي�س���ى هذا ابن ثابت ب���ن نعمان بن 

ابي الثناء االلو�سي . 

بناية المكتبة في الباب المعظم: 
مت بن���اء ه���ذه البناي���ة اجلميل���ة املتمي���زة ببنائه���ا وقبتها 
اواخر�سن���ة 1931 وانتقل���ت اليها مكتبة االوق���اف العامة 
عندم���ا كان ال�سي���د ن���وري القا�سي مديرا عام���ا لاوقاف . 
وكان ب���دء الت�سييد يف �سيف عام 1929 عندما كان ال�سيد 
جميل الوادي ) ت1957 ( مديرا عاما لاوقاف ،فامر بذلك 
وعهد اىل مهند�ش املديري���ة ال�سيد حممد علي افندي واىل 
معمارها ال�سيد عبد اجلبار اجلدة بت�سميم البناية وبنائها 
. وق���درت كلفته���ا ب���� ) 76200 الف روبي���ة (. وقد �سممت 
عل���ى طراز ا�سامي جميل ، جتلت فيه روعة الفن املعماري 
ودقت���ه ، وه���ي عل���ى �سكل مرب���ع ويف و�سطها قب���ة جميلة 

�سبيهة بقبة باب ال�سراي بجوار الق�سلة. 
افتتحت هذه البناية اجلميل���ة يوم 9 كانون الثاين 1932 
باحتفال كبري ح�سره الفريق جعفر الع�سكري نائب رئي�ش 
ال���وزراء وعدد غفري من ال�سخ�سيات احلكومية وال�سعبية 
، ويف هذا االحتفال قراأ ال�ساعر الر�سايف ق�سيدة عنوانها 

خزانة االوقاف ومطلعها: 
للم�سلم���ني عل���ى ن���زورة وفره���م        كنز يفي����ش غنى من 

االوقاف

وفيه بيت التاريخ: 
ناديت طاب العلم موؤرخا            حجوا بنا خزانة االوقاف

املكتبة الوطنية يف البناية نف�سها 
وكانت املكتبة العامة التي �سميت بالوطنية فيما بعد تفتقد 
اىل بناي���ة منا�سب���ة ، ففاحت���ت وزارة املع���ارف امل�سوؤول���ه 
عنها مديري���ة االوقاف العامة با�س���راك مكتبتها العامة يف 
ه���ذه البناية ، وبقي���ت فيها متخذة من اجلن���اح االمين لها 
حتى اواخر �سنة 1956 حيث انتقلت اىل بناية خا�سة يف 

�سارع الزهاوي . 
وبع���د �سنوات ا�سي���ف عدد م���ن اخلزائ���ن ال�سخ�سية اىل 
املكتبة العام���ة مثل : مكتبات عا�سم اجللبي ، حممد �سعيد 
الطبقجلي ، علي حي���در الباججي ، عبد احلليم احلافاتي، 
ح�س���ن االنك���ريل ، من���ري القا�س���ي ،ا�سماعي���ل ال�سف���ار ، 
املحام���ي مه���دي الكاهج���ي ، احم���د زك���ي املدر����ش ، مك���ي 

اجلميل ، جمال الدين االلو�سي. 
ازيل���ت ه���ذه البناية الرائع���ة �سنة 1960 م���ع بناية اخرى 
ال تق���ل عنها جم���اال هي بناية املدر�س���ة املاأمونية ، فانتقلت 
املكتب���ة اىل بناي���ة ه���ي دار الطبقجلي يف منطق���ة الك�سرة 
وبقيت حتى انتقاله���ا اىل بنايتها اجلديدة . ومن املوؤ�سف 
ان تبق���ى ار����ش البناي���ة ج���رداء اىل �سن���وات بع���د هدمها 
بقرار مت�سرع مل ي���رع للتاريخ والفن املعماري حرمة . يف 
ال�ستيني���ات ان�س���اأت بناية جدي���دة ملكتبة االوق���اف العامة 
مب�ساع���دة موؤ�س�س���ة كولبنكي���ان اذ فوحتت م���ن قبل مدير 
االوق���اف الع���ام ال�سيد حبي���ب الفتي���ان فواف���ت املوؤ�س�سة 
املذك���ورة على منح مبلغ 50 الف ديناروبو�سر بالتفيذ عام 
1966 على ار�ش حديقة املعر�ش بجوار وزارة اخلارجية 

، وافتتحت بعد اربع �سنوات. 
وللحديث بقية ..

في ذكرى افتتاحها في 27 تموز 1927

مكتبة االوقاف العامة في الباب المعظم .. كيف 
شيدت وكيف نقضت ؟
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بعد قيام الحرب العالمية االولى والتي ادت الى 
خروج العراق من سيطرة الدولة العثمانية الى 
االحتالل ثم االنتداب البريطاني الذي مهد لقيام 
حكم وطني عام)1921(، وبعد أن شهدت بغداد 
ركودا في الحركة المطبعية  للمدة من)1912-

1921( اذ لم تنشأ في بغداد أيُّ مطبعة جديدة ، 
باستثناء مطبعة الحكومة التي أسسها االحتالل 

البريطاني عام)1918( بعد دخولهم الى بغداد 
واستمرت الى ما بعد تأسيس الحكم الملكي 
ولمدة طويلة مع تجديدها وتطويرها وكانت 

مخصصة لطبع منشورات الحكومة ومطبوعاتها. 
شهدت بغداد قيام العديد من المطابع السيما في 
المدة قيد البحث والتي تعد من المراحل الحرجة 

لتكوين واستكمال مؤسسات الدولة العراقية 
الحديثة لذلك شهدت تطورا وحراكا ديناميكيا في 
تأسيس المطابع بعد التطور الكبير في ميادين 

العلم والثقافة والذي انعكس ايجابا على الحركة 
الطباعية . اذ تأسست في بغداد عام)1921(عدة 
مطابع وازدادت بشكل كبير مع مرور الزمن 

حتى وصلت في أواخر ثالثينيات القرن العشرين 
الى )50( مطبعة في بغداد فقط وتعود ملكية 

اغلبها الى القطاع الخاص إذ قسم من اصحابها 
من طبقة األدباء والصحفيين والقسم االخر من 

التجار اليهود .وفيما يلي سأذكر المطابع التي 
تأسست في بغداد بعد قيام الحكم الملكي للمدة 

من)1933-1921(.

 مطبعة دار السالم
ا�س�سه���ا �سعي���د الطريح���ي ع���ام)1921( و�سماه���ا باأ�س���م 
املطبع���ة الت���ي تاأ�س�ست ع���ام)1890( والتي اآل���ت ملكيتها 
الي���ه بعد احلرب العاملي���ة االأوىل .وقد عمل على تطويرها 
وجتديده���ا وا�ستم���رت يف العم���ل م���دة طويل���ة وطبع���ت 

الكثري من النتاج الثقايف العراقي وحتى عام)1951(.

 مطبعة العراق
اأ�س�سه���ا رزوق غن���ام) ( ع���ام)1921( وا�ستم���رت حت���ى 
ع���ام)1951( ومن اأه���م مطبوعاتها �سحيف���ة العراق التي 
�سدرت منذ عام)1920( واخذت تطبع فيها بعد تاأ�سي�سها  

ف�سا عن طباعتها الكثري من الكتب واملن�سورات.

 المطبعة العصرية
ا�س�سها عبد الغفور البدري ع���ام)1921( وا�ستمرت حتى 
ع���ام)1963( اإذ تاأ�س�ست مطبعة اخرى حتمل نف�ش اال�سم 
. ومن اهم مطبوعاتها جملة احلرية التي ا�سدرها رفائيل 
بط���ي ع���ام)1924( ف�س���ا عن الكث���ري من الكت���ب االدبية 

والتاريخية وال�سحف اخلا�سة بحزب اال�ستقال.

 مطبعة التايمس
�سرك���ة عراقي���ة م�ساهم���ة  ع���ام)1921( وه���ي  تاأ�س�س���ت 
،�ساه���م فيها عراقيون واأجانب وطب���ع فيها بع�ش الكتب) 
( باالإنكليزية وكذلك ال�سحيفة االنكليزية )بغداد تامي�ش( 
الت���ي كانت ت�س���در يف بغداد.ا�ستم���رت بالعمل حتى قيام 

اجلمهورية العراقية) 1958 (.

 مطبعة الفرات
اأ�س�سه���ا حممد ر�سي���د ال�سفار ع���ام )1922( وبقيت حتى 
ع���ام )1936( وكان���ت من املطاب���ع امل�سه���ورة بدليل كرثة 
ما طبع فيه���ا من الكتب االأدبية والتاريخية املهمة يف هذه 

املدة .

 المطبعة السريانية الكاثوليكية
ا�س�سها الق�ش عبد االحد جرجي عام )1922(وبقيت حتى 
ع���ام) 1949( وق���د طبعت الكثري من الكت���ب على اختاف 
اأنواعه���ا كما ، كم���ا كانت تق���وم بطبع جملة ن�س���رة االأحد 
وعند توقفها نقلت ملكيتها اىل اجلمعية اخلريية لل�سريان 

الكاثوليك ثم بيعت وخ�س�ش ريعها للجمعية املذكورة.

 مطبعة دار االيتام
تاأ�س�س���ت ه���ذه املطبع���ة ع���ام)1914( كم���ا �سب���ق ذكره���ا 
وا�س�سه���ا االآب���اء الكرملي���ون يف بغداد وعه���دوا باإدارتها 
اىل االأب ان�ستا����ش الكرمل���ي وق���د توقف���ت ب�سبب احلرب 
ث���م عادت اىل العمل ع���ام)1924( وكانت جملة لغة العرب 
بع���د ا�ستئناف �سدورها عام)1926( تطبع فيها ف�سا عن 
بع�ش الكتب الدينية واالدبية املختلفة وا�ستمرت املطبعة 

حتى عام)1935 (.

 مطبعة بغداد
ع���ام)1936(  حت���ى  وا�ستم���رت  ع���ام)1927(  تاأ�س�س���ت 
موؤ�س�سه���ا عب���د الرحم���ن البناء) ( وهو �ساع���ر معروف له 
دي���وان �سعر يف جزئيني، و�ساحب �سحيفة االخاق التي 
�س���درت يف نهاية ع���ام )1926(، والتي كان���ت تطبع فيها 

وكذلك �سحيفة بغداد التي �سدرت عام) 1930. ) 

 مطبعة النجاح
ع���ام)1962(  ع���ام )1927( وا�ستم���رت حت���ى  تاأ�س�س���ت 
اأ�س�سه���ا عبد العزي���ز الدبا�ش وهي مطبع���ة م�سهورة طبع 
فيه���ا الكثري من نتاج العراقي���ني يف هذه املدة �سواء كانت 

كتب اأدبية اأو علمية او جمات او �سحف .

 مطبعة الخيرية
تاأ�س�س���ت عام)1928( وا�ستمرت حت���ى اأوائل االأربعينات 
وه���ي با�س���م ا�سحق �س���اوؤول ويبدو م���ن مطبوعاتها انها 
كانت للطائفة اليهودية وتابعة ملدر�سة االليان�ش التي كان 

لها ن�ساط كبري يف جممل احلياة الثقافية البغدادية .

 مطبعة الصباح
تاأ�س�ست ع���ام )1928( ل�ساحبها جميل روحي وا�ستمرت 
يف العم���ل حتى عام )1953( وكان لهذه املطبعة دور بارز 
يف احلرك���ة املطبعية ونتاج كب���ري اذ قامت بطباعة الكثري 

من الكتب وال�سحف واملجات على طول اأعوام عملها .

 مطبعة دار االخبار
ع���ام )1970(  ع���ام)1929( وا�ستم���رت حت���ى  تاأ�س�س���ت 
موؤ�س�سه���ا جربان ملك���ون �ساحب �سحيف���ة االأخبار التي 
ا�ستمرت مدة طويلة ، وتكاد هذه املطبعة ان تكون مطبعة 
جتارية وذلك من خ���ال مطبوعاتها التي تغلب عليها هذه 

ال�سفة.

 المطبعة الملوكية )دنكور سابقا(
تاأ�س�س���ت ع���ام )1929( وا�ستم���رت حت���ى ع���ام) 1939( 
و�ساحبه���ا الياه���و دنك���ور) ( ويبدو انها كان���ت ا�ستمرار 
ملطبع���ة دنك���ور ال�سابق���ة) ( بدلي���ل ان مطبوعاته���ا كان���ت 
حتم���ل ا�س���م دنك���ور يف هذه امل���دة اي�س���ا وان م���ن اأ�سهر 
مطبوعاته���ا الدليل الر�سمي للع���راق لعام )1936( والذي 
�س���در ع���ام)1937( ويع���د مو�سوع���ة �ساملة ع���ن العراق 

اداريا واقت�ساديا وق�سائيا وتعليميا وع�سكريا. 

مطبعة اآلداب
تاأ�س�س���ت ع���ام)1929( ومل يكتب لها البق���اء �سوى عام او 
بع�س���ه ويعزى ال�سب���ب اىل انها قامت بطب���ع من�سور يف 
لع���ام)1930(،  العراقية-االنكليزي���ة  املعاه���دة  ا�ستن���كار 

فاأقدم���ت ال�سلط���ات امللكية اآنذاك على غلقه���ا واحلكم على 
�ساحبها عبداملجيد ح�س���ن بال�سجن ملدة �ستة ا�سهر .ويف 
اأثناء عملها الق�سري طبع فيها العدد االأول من جملة العامل 

التي ا�سدرها �ساحب املطبعة.

 المطبعة األهلية
تاأ�س�س���ت ع���ام )1929( وموؤ�س�سها ر�سي���د اأحمد اخليايل 
يف منطق���ة قن���رب عل���ي وقد وجدن���ا مطبعة اخ���رى بنف�ش 
اال�س���م وقد ا�س�سها فرج خلف تقع يف حملة املهدية وقامت 

بطباعة العديد من الكتب وبع�ش ال�سحف.

مطبعة الشعب
ع���ام )1931(  ع���ام)1929( وا�ستم���رت حت���ى  تاأ�س�س���ت 
وموؤ�س�سه���ا �سركة بطي وملكون ث���م اآلت اىل رفائيل بطي 

بعد ان فتح �سريكة جربان ملكون مطبعة دار االأخبار.

 مطبعة المعارف
تاأ�س�ست عام )1930( و�ساحبه���ا عبدالكرمي قدوري،كان 
له���ا ن�س���اط ب���ارز يف احلركة الطباعي���ة اذ قام���ت بطباعة 

العديد من الكتب االأدبية والعلمية وال�سحف واملجات .

 مطبعة األهالي 
تاأ�س�س���ت ع���ام)1931( وموؤ�س�سه���ا عبدالق���ادر ا�سماعي���ل 
الب�ستاين،ثم انتقل���ت ملكيتها اىل كامل اجلادرجي رئي�ش 
احلزب الوطني ثم انتقلت ملكيتها اىل عبد اجلبار يعقوب 
، وه���ي من املطاب���ع التي حتم���ل طابعا �سيا�سي���ا وحزبيا 

وقد قامت بن�سر من�س���ورات احلزب الوطني الدميقراطي 
وغريه من االحزاب وبع�ش ال�سحف احلزبية التي حتمل 

طابعا �سيا�سيا ف�سا عن الكتب االدبية واالجتماعية .

 المطبعة االثورية
املدر�س���ة  اىل  ملكيته���ا  وتع���ود   )1932( ع���ام  تاأ�س�س���ت 
االثوري���ة ومطبوعاته���ا كان���ت تطب���ع باللغ���ة الكلدانية ، 

وا�ستمرت حتى عام )1949( . 

مطبعة دار الطباعة الحديثة
تاأ�س�س���ت عام) 1932( وه���ي �سركة با�سم �سليم ح�سون) ( 
و�سركائ���ه واأ�ستمرت حتى ع���ام )1953( وكانت �سحيفة 
العامل العربي التي ا�سدرها �سليم ح�سون عام)1924( من 
اأهم مطبوعاتها ف�سا عن العديد من الكتب واملن�سورات.

 مطبعة العهد )الزمان(
تاأ�س�ست ع���ام )1932( وكانت تع���ود اأوال ل�سركة الطباعة 
والن�س���ر العهدية التي اأ�س�سها اأع�ساء حزب العهد وعهدوا 
باإدارتها اىل توفيق ال�سمعاين ،ويف عام)1937( ا�سرتى 
ال�سمعاين املطبعة و�سماها الزمان وا�ستمرت مدة طويلة 
م���ن الزمان وكان���ت �سحيفة الزمان الت���ي �سدرت يف عام 

)1937( اهم مطبوعاتها.

 مطبعة عبود
ن�س���اط  له���ا  االأعظمي���ة وكان  ع���ام)1933( يف  تاأ�س�س���ت 
وا�سح م���ن خال طباعته���ا للكثري من النتاج���ات الفكرية 
واالأدبية يف املجتمع العراقي ف�سا عن طباعتها ال�سحف 
واملجات  وا�ستمرت لعدة عقود حتى عام )1963(، وهذه 
املطبعة تعود ملكيتها اىل �سركة طبارة وعبود ويبدو انها 

حتمل طابعا جتاريا.

 مطبعة الكرخي
تاأ�س�س���ت يف ع���ام )1933( يف جان���ب الك���رخ م���ن بغ���داد 
ل�ساحبه���ا ال�ساع���ر املا عب���ود الكرخ���ي) (، وقامت بطبع 
ع���دد من الكتب العلمية واالأدبية ف�سا عن بع�ش ال�سحف 

واملجات ، وا�ستمرت مدة ق�سرية حتى عام )1935( .

 مطبعة الراعي
تاأ�س�س���ت ع���ام )1933( يف بغ���داد ثم ما لبث���ت ان انتقلت 
اىل النجف، وموؤ�س�سه���ا هو جعفر اخلليلي قامت بطباعة 
العدي���د م���ن الكت���ب الديني���ة واالدبية وعدد م���ن ال�سحف 
واملج���ات ومنها جمل���ة الهاتف الت���ي كان جعفر اخلليلي 
مديره���ا امل�س���وؤول ورئي�ش حتريره���ا) (، ويف ذلك ي�سري 
�سه���اب احم���د احلمي���د اىل ان اجلليل���ي كان اول �ساحب 
مطبع���ة و�سحيفة يقوم بعر����ش �سحيفته عل���ى الواجهة 

االمامية للمطبعة .  
عن ر�شالة : احلياة الثقافية يف بغداد )1921 – 1933( .

مطابع بغداد في العشرينيات



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة  لإلعالم والثقافة والفنون
العدد )4993( السنة الثامنة عشرة 

االثنين )2( آب 2021

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

www.almadasupplements.comطبعت بمطابع مؤسسة  لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس التحري��ر التنفيذي: عل�ي حس���ين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

محمد سلمان منور

ظهرت خالل السنتين االخيرتين من حياة 
الملك غازي الكثير من التقوالت واالشاعات، 
بشان وجود )مؤامرة( استهدفت حياة الملك 

غازي، و أثرها في تنامي شعور القلق لدى 
مرافقه فؤاد عارف، مما كان يدور حوله، ناهيك 

عن ظهور شائعات أخرى كانت تستهدف سمعة 
الملك والتعرض لسلوكه الشخصي.

تلق���ى امللك غازي دعوة من ال�سفري الربيطاين )موري�ش 
بيرت�س���ون Maurice Peterson( حل�سور حفلة 
�س���اي يف ال�سف���ارة الربيطاني���ة، وج���اءت تل���ك الدعوة 
يف اإط���ار حم���اوالت حت�س���ني العاقات ب���ني امللك غازي 
وال�سفارة الربيطانية، وقد وافق امللك على تلك الدعوة، 
وا�سطح���ب مع���ه فوؤاد ع���ارف ال���ذي كان املرافق اخلفر 
يف ذل���ك الي���وم، وقد ا�ستقبل امللك بحف���اوة، وكان طابع 
املجامل���ة �سائ���دا يف ذل���ك احلف���ل، اإال اأن تل���ك االأج���واء 
مل ت�ستم���ر طوي���ا، فق���د الح���ظ ف���وؤاد ع���ارف اأن هن���اك 
ام���راأة كانت حت���اول التقرب من املل���ك لانفراد به، ويف 
الوق���ت نف�س���ه �ساهد فوؤاد عارف وج���ود م�سور خمتبئ 
بني االأ�سج���ار الكثيفة يف ال�سف���ارة الربيطانية، وكانت 
تل���ك املراأة ت�سري للم�س���ور اللتقاط �س���ورة لها مع امللك 
غ���ازي دون علم���ه، وعن���د ذاك ذه���ب ف���وؤاد ع���ارف اإىل 
امل�سور و�ساأله فيما اإذا كان ا�ستاأذن من امللك قبل التقاط 
ال�س���ورة له مع املراأة، فجاء ج���واب امل�سور بالنفي، ما 
اأدى اإىل ا�ستي���اء ف���وؤاد ع���ارف م���ن امل�س���ور وطلب منه 
اإت���اف الفلم، وق���د لفت ذلك املوقف انتب���اه احلا�سرين، 
فبادر ال�سفري الربيطاين بدوره للتدخل تافيا للموقف.
وق���د اعتق���د ف���وؤاد ع���ارف، اأن املل���ك مل يك���ن را�سيا عن 
ت�سرف���ه، فاعتذر ل���ه، اإال اأن امللك غازي �سك���ره ملا قام به 

ل�سيانة �سمعته.
ا�ستمر ف���وؤاد عارف مرافقا للملك غ���ازي لغاية اخلام�ش 
م���ن مت���وز ع���ام 1938، اإذ مت نق���ل جميع مرافق���ي امللك 
وا�ستبداله���م باآخري���ن، وعندم���ا نق���ل ف���وؤاد ع���ارف من 
من�سب مرافق امللك غازي نقل معه كل من املرافق االأقدم 

للملك املقدم )ر�سيد عل���ي(، واملرافق الرئي�ش االأول عبد 
القادر يا�س���ني التكريتي، وجاء بدال عنهم كل من الزعيم 
)العمي���د( )عبد الوهاب عبد اللطي���ف(، والرئي�ش االأول 
)�سام���ي عبد الق���ادر املفتي، وامل���ازم االأول جال ذنون 
االأ�سع���دي( ، وب�س���ان نقل فوؤاد ع���ارف وزمائه فان ذلك 
مل يك���ن نقا اعتياديا اأو حتقيقًا لرغبة امللك، اإذ كان امللك 
يرغ���ب يف نقل فوؤاد عارف اإىل من�سب اآمر اإحدى �سرايا 
احلر����ش امللكي لكونه م���ن ال�سباط املخل�سني، يف وقت 
كان املل���ك ي�سعر باخلوف على حيات���ه ال�سيما بعد مقتل 
خادم���ه واأخي���ه يف الر�ساعة )و�س���ل(. ويب���دو اأن نقل 
ف���وؤاد عارف وبقية املرافقني ج���اء حتقيقا لرغبة ال�سفري 
الربيطاين الذي كان يرى اأن من ال�سروري اإخراج امللك 
من حلقة ال�سباط املحيطني به، والذين جعلوا ال�سيطرة 
علي���ه �سعبة، ف�س���ا عن حتقي���ق رغبة رئي����ش الوزراء 
جميل املدفعي، الذي طلب من امللك اأن يكون فوؤاد عارف 
مرافقا ل���ه، اإال اأن االأخري رف�ش طلب���ه، وكان املدفعي قد 
اأر�س���ل يف طلب فوؤاد عارف يف مق���ره يف وزارة الدفاع 
وق���ال ل���ه: )).... اأرج���وك ال تك���ن همزة و�س���ل �سر بني 
احلكوم���ة وب���ني امللك..... نحن ال نري���دك اأن تبقى قرب 
امللك �سراحة. فاخرت لنف�س���ك مكانا بعيدا....(( ، فطلب 
نقله اإىل ال�سليماني���ة، ون�سب اآمرًا الإحدى �سرايا الفوج 
االأول التاب���ع لل���واء الثال���ث يف ال�ساد�ش م���ن متوز عام 

.1938
رف�ش فوؤاد ع���ارف خال املدة التي ق�ساها مرافقا للملك 
غ���ازي، اأن ي�ستلم اأية هدية اأو هبة من التي كان يوزعها 
الب���اط امللك���ي عل���ى االأ�سخا����ش واملرافقني،مث���ل قطع 
االأرا�سي وال�سيارات، اإذ كان مقتنعا باأنه يقوم بواجبه 
جت���اه زميل���ه و�سديقه غازي قب���ل اأن يكون مل���كا عليه، 
وكان لن�سيح���ة بكر �سدقي له ح���ني اأ�سبح مرافقا للملك 

اأثر يف نف�سه.
احتف���ظ فوؤاد ع���ارف بذكري���ات جميلة عن املل���ك غازي، 
فح���ني ت���زوج يف اأيل���ول ع���ام 1937، اأراد املل���ك غازي 
تق���دمي هدية ل���ه بهذه املنا�سب���ة، ف�ساأله عن ن���وع الهدية 
الت���ي يرغ���ب فيه���ا ، ال�سيما وان���ه رف�ش ا�ست���ام قطعة 
االأر����ش وال�سيارة �سابق���ا، فطلب فوؤاد ع���ارف من امللك 
اأن يهدي���ه �سورته ال�سخ�سي���ة، فلبى امللك رغبته، وكتب 
بخ���ط يده على ال�س���ورة ))اإىل مرافقي ف���وؤاد عارف((، 
كم���ا اأهداه اأي�سا �ساعت���ه ال�سخ�سية، وتعهد فوؤاد عارف 
للمل���ك غازي باأنه �سيهدي هدية املل���ك اإىل ابنه البكر يف 

يوم زفافه.

عن ر�شالة)ف�ؤاد عارف ودوره الع�شكري وال�شيا�شي يف 
العراق حتى عام 1975(

فؤاد عارف و الحفاظ
على سمعة الملك غازي


