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لقد كان انقالب بكر �س���دقي الع�س���كري حدث���ًا بارزًا يف 
ال�س���احة العراقية، اأعقبُه ت�س���كيل جمعية اإ�سالحية من 
نخبة من املثقفني ول�سيما من جماعة الأهايل ف�ساًل عن 
رئي�س ال���وزراء با�سم”جمعية الإ�سالح ال�سعبي”وكان 
اجلواه���ري يتعاطف معه���م وي�ستثمر جه���ودِه الفكرية 
وال�سحافي���ة خلدمة اأغرا�سهم بعد اأن ف�سحت ال�سلطات 
الربيطاني���ة، ول���و ب�سكل غ���ر مبا�سر املج���ال اأمام هذه 
الفئات الي�سارية بعد تفاقم املبادىء النازية وغرها من 

الفكار التي كانت تعادي بريطانيا.
وكان اجلواه���ري ي���رى يف رج���ال النق���الب اأ�سخا�سًا 
مناوئني لال�ستعمار واأعوانهم وهم كذلك ي�ساطرونه يف 
الجتاه���ات والآراء، لذل���ك تقدم اجلواه���ري بطلٍب اىل 
وزارة الداخلي���ة للح�سول على امتي���از لإ�سدار جري�دة 
م���ع اأح���د اأ�سدقائ���ه وه���و الأ�ست���اذ الأديب”م�سطف���ى 
وفع���اًل  با�سم”النق���الب”،  اجلري���دة  علي”وكان���ت 
ح�س���ال عل���ى امتياز اجلري���دة و�سدر عدده���ا الأول يف 
25 ت�سري���ن الث���اين ع���ام 1936 وكانت الأع���داد الأوىل 
للجريدة تف�سح عن تاأييد لالنقالب ومتجهة كل الجتاه 
له وناطقه بل�سان �ساحب النقالب احلقيقي ويقول عبد 
الكرمي الدجيلي”حني حدث النقالب اأندفع اجلواهري 
بكل قواه مل�ساندته و�سرعان ما اأ�سدر جريدته تلك وكان 
املفرو����س اأن يفوز بع�سوي���ة املجل����س النيابي خا�سة 
ورئي����س ال���وزراء حكم���ت �سليم���ان وجعفر اأب���و التمن 
وزير املالية على �سلة وثيقة به ال ان �سالح جرب، وزير 
العدلية، وقف ندًا حال دون دخوله اىل الربملان اجلديد.

كانت جري���دة النقالب ت�سدر يف اول الأمر ثالث مرات 
يف الأ�سب���وع وم���دة ق�سرة ج���دًا حتى �س���ارت ت�سدر 
يوميًا وو�سع جريدت���ه حتت ت�سرف الكتاب واملفكرين 
لكي يدلو باآرائهم، فقد ابتدات اوىل مقالت التاأييد على 
يدالكات���ب ال�سي���د مرت�سى ف���رج الله وه���و يكيل املديح 
لالنق���الب يف مقالته”ر�س���ول النقالب”وبعد هذا املقال 
املدوي بداأت املرحل���ة الأوىل من عمر اجلريدة مبقالت 
متتالية كتبها اجلواهري نف�سه، وكانت واحدة من هذِه 
املق���الت بعنوان”ك���وين حازمة ي���اوزارة الإنقالب”اذ 
يق���ول يف ه���ذا املقال”اأيدنا وزارة النق���الب لأننا راأينا 
امل�سلح���ة العام���ة تق�س���ي بتاأييدها، واعتقادن���ا بح�سن 
ق�س���د رجاله���ا ولأنه���ا ت�سلمت مقالي���د احلك���م بالكيفية 
الت���ي كن���ا ن�سب���وا اليه���ا فق�ست عل���ى اأدوار مل���ْت منها 
الب���الد كثرًا وج���زع ال�سعب م���ن ت�سرف���ات امل�سوؤولني 
فل���م تر من ال�س���واب اأن جتابهها بغ���ر التاأييد وال�سرب 
لنف�س���ح لها املج���ال والعمل”وم���ن املق���ال يت�سح معامل 
موق���ف اجلواه���ري وم���ا يرم���ي األيه م���ن تاأيي���د مطلق 
لالنقالبي���ني، م�ستطرق���ًا يف الوق���ت نف�سه ب���اأن لي�سمل 
تبديل الأ�سخا����س الذين كانوا يقع���دون على الكرا�سي 
ب���ل ياأم���ل م���ن ورائه���ا اأن ي�سم���ل التغي���ر كل نواح���ي 
احلي���اة، ودع���ا يف نهاية املقال احلكومة عل���ى اأن تكون 
حازم���ة يقظة لقطع دابر من يري���د بالبالد �سوءًا وطالب 
اأي�س���ًا بالأ�س���الح الداخل���ي واىل زيادة ح�س���ة ال�سباب 
يف الربمل���ان القادم وحمارب���ة الرجعية وجعل ال�سناعة 
ركن���ًا من اأركان النه�سة، واإ�سق���اط الأقاويل والتهم باأن 

العراق لي�سلح ال للزراعة.
اأعقبت هذه املقالة مقال���ة اأخرى يف تاأييد النقالب، دعا 
فيه���ا احلكومة اىل احل���زم وال�س���دة بقوله”فال عذر لكم 
يف الت���زام الل���ني واله���دوء، ولي�س للرحم���ة ول لل�سفقة 
ولللعطف ذك���ُر يف معجم ال�سيا�سة، وقد اأ�سيبت البالد 
بنكب���ات واعادة الأمور تتطلب ال�سربة القوية احلازمة 
واحل���ق املغت�س���ب ليع���ود ال بالق���وة فاأعمل���وا ب�س���دة 

وحزم«.
ويب���دو لن���ا م���ن خ���الل ه���ذِه املق���الت وم���ا بعده���ا ان 

اجلواه���ري كان مندفعًا ومتطرف���ًا يف الدعوة للتعبر، 
وهذا خ���الف مايحملُه من روح دميقراطية وقيم موؤمنة 
بال�س���الح ال�سيا�س���ي ال�سلم���ي، وم���ع كل ه���ذا كان ذلك 
الندف���اع كم���ا ات�سح فيما بع���د م�سوبًا باحل���ذر ال�سديد 
من احلركة النقالبية وبروح قلقة عما �سيئول له الأمر، 
وم���ع هذا ا�ستمر موؤيدًا للو�سع اجلديد، ويف ق�سيدة له 
دعا لعدم التهاون وعلى اأبناء ال�سعب جميعًا اأن ينظموا 

حتت لواء النقالبيني.
مل ي���دم التف���اوؤل بتحقي���ق ال�سالح،اذ لح���ظ املفكرون 
واأ�سح���اب ال���راأي اأن �سيئ���ًا مل يتغر، واأن م���ا يطمح له 
ال�سع���ب من تغي���ر واأ�سالح مل يلم�سه اأح���د، لذا طالبت 
جري���دة الإنق���الب وزارة حكمت �سليم���ان بالإ�سالح يف 
كل جم���ال من جم���الت احلياة، بداأ اجلواه���ري بتقبيح 
احلالة وعلى �سبيل املثال عندما قامت الوزارة املذكورة 
ب���اأول تغي���ر ملمو����س وجوه���ري وه���و ح���ل املجل�س 
النياب���ي، وال�سروع فورًا باإج���راء انتخابات جديدة يف 
10كانون الأول 1936، كان جلريدة النقالب ومقالتها 
وقفة واآراء، اإذ دعت اجلريدة اىل م�ساركة اجلماهر يف 
النتخاب���ات ل�سمان انتخاب من ميثله���م متثياًل حقيقيًا 
منتق���دًا نظ���ام النتخاب���ات املعت���اد )غ���ر املبا�س���ر( يف 
ال�سن���وات ال�سابقة لأنه مل يعد يالئ���م التطور ال�سيا�سي 
والثق���ايف ال���ذي و�سل الي���ه ال�سعب، ف�س���اًل عن دعوته 
مل�ساركة ال�سب���اب الطموح الذي علق اآماله عليهم ولأنهم 
اهل امل�سوؤولية امللقاة على عاتقهم وعدم اأ�ستئثار احلكم 
يف منا�س���ب الدول���ة واقت�ساره���ا على فئة م���ن الرجال 
اأغلبه���م من الفئة العثمانية يتناوب���ون ال�سعود اىل دفة 
احلك���م بني احل���ني والآخر م�س���رًا يف الوقت نف�سه اىل 
دور ال�سب���اب بع���د تاأ�سي����س جمعية ال�س���الح ال�سعبي 
التي جاء منهاجه���ًا حافاًل مع م�سلحة ال�سباب يف اإقامة 
الن���وادي واإ�س���دار �سح���ف وجم���الت ح���رة و�سريحة 
موؤكدًا �سرورة البتع���اد عن النخبة التقليدية وت�سمني 

اجل�سد ال�سيا�سي بروح جديدة وثابتة.
مل يلم����س اجلواهري اأي تغي���ر يف احلكومة اجلديدة، 
رغم م�ساعيه مع الآخرين يف الدعوة لالإ�سالح وت�سمني 
اجل�س���د ال�سيا�س���ي بعنا�س���ر جي���دة وج���ادة، وب���داأت 
اخل�سية واحلذر تنتابه من ف�سل جميع امل�ساعي الرامية 
لالإ�س���الح اأوًل وف�سل طموحِه يف الفوز بكر�سي النيابة 
ثانيًا، وب���داأ عندها يك�سف عن خ�سيتِه هذِه ول�سيما يف 
مقال اأ�سماه”ماذا بعد خم�س���ة اأ�سهر”موؤكدًا اأن لتغير 
ط���راأ على البل���د ومل حت���رك ال�سيا�سة النقالبي���ة �ساكنًا 
جتاه ال�سعب ومواقف احلياة لديهم، ورثته عن الوزارة 
ال�سابقة ليذهب للقول”لكن احلقيقة مرة ولكنها على كل 
ح���ال حقيقة اآم���ال املخل�س���ني املتعلقني به���ذِه الوزارة، 
وان م���ا كان ينتظ���ر ان يت���م عل���ى ي���د النق���الب اأ�سحى 
وكاأن���ه �سحاب���ة �سوداء م���ن الت�ساوؤم واأن م���ن كان يظن 
ان الإ�س���الح الفعل���ي ال���ذي ينال م���ن �سمي���م الأو�ساع 
الجتماعي���ة ليحقنه���ا ومي����س حياة الف���رد العراقي يف 
كل نواحي���ه الفا�سدة، ظل حمل �سك وخوف من بقاء كل 

�سيء قبل النقالب«.
على الرغ���م مما تقدم مل تدم عالقة اجلواهري مع رجال 
الإنق���الب ودي���ة، ف�سرع���ان ما اأخ���ذ يوجه نق���ده الالذع 
له���م متهم���ًا اأياه���م بتخليه���م ع���ن الوعود، و�س���ادف اأن 
ح�سل���ت ق�سي���ة جعلت ال�س���رخ وا�سعًا ب���ني اجلواهري 
والنقالبي���ني وخال�سته���ا اأن حرك���ة احتج���اج حدث���ت 
ب���ني اأف���راد الطبقة الفقرة م���ن اأبناء الطائف���ة اليهودية 
يف بغ���داد �سد ارتف���اع اأ�سعار اللحوم الت���ي ي�سرتونها 
م���ن اجلزاري���ن اليهود اىل درج���ة اأن املحتج���ني هددوا 
ب�س���راء اللح���وم م���ن اجلزاري���ن امل�سلمني فم���ا كاَن من 
اجلواه���ري ال اأن ي�سانده���م يف ه���ذه الق�سي���ة، الت���ي 
�سميت فيما بعد بق�سية”الكا�سر والطاريف”فاأدى ذلك 
اىل اإ�سراب اأك���ر اليهود عن �سراء حلوم الكا�سر ومن 
ثم زعزع���ة موقف”احلاخام”�سا�سون خ�سوري رئي�س 
الطائف���ة اليهودية يف العراق، فذهب ه���ذا الرجل ليبذل 
كل مابو�سع���ِه من جه���ود ليقاف حمل���ة اجلواهري يف 
اأم���ر هذه املق���الت التي �سنتها جريدت���ه وبعد حماولت 
متع���ددة ف�س���اًل ع���ن تلويح���ِه للجواه���ري بامل���ال ليكف 
ع���ن حتري�س���ِه له���م، اأخ���ذ اجلواه���ري ي�سانده���م اأكر 
م���ن ذي قبل مما اأ�سع���ف ذلك امل�سعى وحم���ل ف�ساًل عن 
ذل���ك رئي�س الطائفة اىل اأقامة الدع���وى يف املحاكم �سد 
�ساحب جري���دة النقالب بتهمة التحري����س، لتلقى تلك 
التهم���ة اآذان���ًا م�سغية لدى احلكومة املذك���ورة وت�سادر 
ع���دد اجلريدة اخلا����س بالكا�س���ر والطاري���ف، وتلقي 
باجلواه���ري يف التوقي���ف بتهمة اإث���ارة ال���راأي الع�ام، 
ث���م اإن رف�س رئي��س املحكمة اإط���الق �س�راح اجلواهري 
بالكفال���ة املعت���ادة يف كل الق�ساي���ا مما يع���زز القول ان 

توقيف ال�ساعر جاء باإيعاز من لدن احلكومة نف�سها.
حك���م اجلواه���ري بال�سج���ن م���دة �سه���ر به���ذِه التهم���ة، 
اجلواه���ري  لك���ن  املحاكم���ة  قب���ل  جريدت���ه  وعوطل���ت 
مل ي�سب���ط اأع�ساب���ه م���ن ق���رار احلاك���م فهت���ف يف قاعة 
املحكم���ة اأحتجاج���ًا على ق���رار املحكمة �سدُه ع���ادًا هذِه 
املحاكمةباأنه���ا غ���ر عادل���ة بحق���ِه واأنها كان���ت متحيزة 
فث���ارت ثائرة احلاك���م ف�ساعف ل���ه احلكم بتهم���ة اإهانة 
املحكم���ة اىل �سهري���ن، انق�س���ت بع���د ذل���ك اىل خم�س���ة 
واأربعني يومًا بع���د اأن ُقدَم ا�ستئنافًا، ق�سى معظمها يف 

امل�ست�سفى لعتالل �سحته.
تعددت وجهات النظر حول �سبب غلق جريدة النقالب، 
فمنه���م م���ن يرج���ح �سب���ب غل���ق اجلري���دة اىل حتام���ل 
حكوم���ة النق���الب عل���ى مق���الت اجلواه���ري الأخ���رة 
وم���ن جملتها”بع���د خم�س���ة اأ�سهر”و”ح�س���ة ال�سب���اب 
يف عه���د النقالب”و”قدم���وا اأحلمك���م ان �سديقك���م من 
�سدقكم”ومق���الت اأخ���رى ن�سرته���ا جري���دة النق���الب 
باأقالم اأ�سحابها وباأ�سمائهم مما اأدى اىل اعتقالِه اي�سًا، 
ويذه���ب اآخ���ر اىل الق���ول ع���ن اإنه���ا املق���ال املن�سور يف 
اجلري���دة بعنوان”مذكرات �سجني”لأح���د الكتاب وهو 
�سلمان ال�سفواين الذي حتدث عن ثورة الفرات الثانية 
ويرج���ح اآخ���ر اأن ال�سب���ب يف حب�س���ِه يع���ود اىل ق�سية 

الكا�سر والطاريف وهو خمالف للراأي الأول.
بعد ف�سل وزارة حكم���ت �سليمان يف حتقيق طموحاتها 
وا�ستقالة”رئي�س احلكومة”ومقت���ل بكر �سدقي، �سرع 
جمي���ل املدفع���ي بتاألي���ف وزارت���ه الرابع���ة يف اآب �سنة 
1937، واأعتم���د �سيا�سة اإ�س���دال ال�ستار عل���ى الأحداث 
التي رافقت حكم بكر �سدق���ي وتنا�سي الأحقاد املرتتبة 
عليه���ا، فقد �سمَح جميل املدفع���ي لل�سيا�سيني خالل املدة 
ال�سابق���ة بالع���ودة والعف���و عن قتل���ة بكر �سدق���ي)( لذا 
ع���اَد ال�سراع بني اليم���ني القوي والي�س���ار الذي لميلك 
م���ن ال�سالح �سوى الفكر والإ�س���رار وهنا كتبت جريدة 
الإنق���الب ب�س���اأن ال���وزارة اجلدي���دة مق���الت افتتاحية 
حذرة منها”ال�سع���ب يريد ال�ستقرار”واتبعتها ب�سبيهة 
لهااأي�س���ًا عنوانها”واجب احلكوم���ة ال�ساحلة”وكتبت 
مقال���ة ثالثة يف”�س���رورة تنظيم جبه���ة وطنية موحدة 
يف العراق”موؤك���دة فيه���ا اأهمية توحي���د وجهات النظر 
ال�سيا�سي���ة ا�ستن���ادًا اىل تطورات الع���امل الراهنة التي 
لميك���ن للعراق ان يكون مبع���زل عنها وعليه يجب على 
“العراقيني”اأن يوح���دوا �سفوفهم مثلم���ا َفَعَل الزعماء 
ال�سيا�سي���ون يف الع���امل حني وح���دوا جهوده���م لوقف 
حتركات امل�ستعمرين وو�سعوا خالفاتهم جانبًا. ودعت 
اجلريدة مرة اأخرى اىل �سرورة حماية النتخابات من 
الت�سويه، وتوفر ج���و دميقراطي للمنتخبني ليختاروا 

ممثليهم احلقيقيني.
مل يعمد اجلواه���ري اىل اإ�سدار جريدته النقالب ثانيًة 
وبعد اأن �سقطت حكوم���ة النقالب اأ�سدر جريدة اأخرى 
يف 6اأيل���ول �سنة 1937 حتمُل اأ�سمًا جديدًا وهو”الراأي 
العام”الت���ي ع���رف به���ا اجلواهري اأكر م���ن غرها من 
ال�سح���ف التي اأ�سدره���ا، اذ ا�ستمرت يف ال�سدور حتى 
اوائ���ل عام 1961 على الرغم م���ن تعر�سها للتعطيل بني 
الآون���ة والأخ���رى، لذا ب���رزت بل���ون دميقراطي وا�سح 
املع���امل ونهج���ت ال�سبيل الي�س���اري وُعرف���ت كذلك على 
امل�ست���وى العربي يف لبن���ان و�سوري���ا وفل�سطني، علمًا 
اأن اجلواه���ري قد اأ�سدر �سحفًا اأخرى يف اأثناء تعطيل 
اجلري���دة وبه���ذِه املنا�سب���ة اأطل���ق اجلواه���ري مقالت���ه 
الطويل���ة وامل�ستفي�س���ة يو�سح بها �سب���ب اإ�سدارِه فيما 
م�س���ى جريدة”النقالب”وم���ا ج���رت علي���ه الب���الد من 
تاأخ���ر ووي���الت وعدم اإ�س���الح وما رامت الي���ه الوزارة 
الإنقالبي���ة يف بادىء الأمر فيق���ول مان�سُه”مل نكن يوم 
اأ�سدرنا النق���الب اأكر منا ونحن نكت���ب هذِه ال�سطور 
ومل نك���ن يوم 25كانون الث���اين 1931 اأكر منا يف يوم 
6اأيل���ول 1937 �سع���ورًا ب���اأن تاأخ���ر الب���الد ور�سوخها 
لالأو�س���اع ال�س���اذة والت�سرف���ات الكيفي���ة واأحت�سانه���ا 
مبي���زان القوان���ني والأنظم���ة اجلائ���رة الت���ي لت�سل���ح 
ل�سمان رفاهية الدول���ة العراقية”ويزيد على ذلك املقال 
نف�سه”هك���ذا كان النق���الب وهكذا كان الداف���ع لإ�سدار 
اجلريدة لكن �سرعان ما خابت الظنون وتبددت الأحالم 
و�سرعان م���ا اأنك�سفت ال�سدور واجنل���ت ال�سمائر فاذا 
بها �س���وداء ملطخة واذا بال�سه���وات والنزعات تع�سف 
به���ا ع�سفًا �سديدًا، واذا باحلديث يبتدىء هم�سًا وي�ستد 
في�سب���ح �سجيج���ًا، واذا الق���وم يخدع���ون م���ن حيث ل 

يق�سدون«.
اأم���ا بالن�سب���ة اىل جري���دة ال���راأي العام واختي���ارِه لهذا 
الأ�س���م فيقول”ووف���اًء له���ذِه الرتب���ة ورعاي���ة مل�سلح���ة 
ال�سعب ُت�سدر جريدة”ال���راأي العام”التي مل تخرت هذا 
الأ�س���م عبث���ًا ولكننا اخرتناه���ا للرغب���ة يف التعبر عن 
ال���راأي العام ب���ه”، هكذا كان اجلواه���ري يعالج الأمور 
بع���د النق���الب مبطالبت���ه بتوحي���د اجله���ود واإج���راء 
انتخاب���ات نزيهة لرتتق���ي مع البلدان املتط���ورة. خالفًا 
ل�سب���ق دع���واه بع���دم الته���اون م���ع خ�س���وم النق���الب 
وال�س���رب املوج���ه اليه���م دون �سفق���ة، وهو �س���كل اآخر 
يف الندفاع���ات التي اأت�سمت به���ا �سخ�سية هذا ال�ساعر 

وال�سيا�سي.
عن ر�سالة )حممد مهدي اجلواهري ودوره ال�سيا�سي(

عباس غالم النوري

الجواهري بين )اإلنقالب( و )الرأي العام(
ما هو موقف الشاعر من إنقالب بكر صدقي؟
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قبل ان نلج عامل اجلواهري ال�سحفي فاأن �سلته 
بال�سحاف���ة وال�سحفيني ق���د بداأت، من���ذ ان قرر 
اخل���روج من مدينت���ه ال�سيق���ة )النج���ف( بن�سر 
�سع���ره يف �سح���ف العا�سمة بغ���داد التي فتحت 
ل���ه �سفحاته���ا وا�ستقبل���ت م���ا يبدعه ب���كل جتلة 
وتقدي���ر. فقد ن�سر يف جرائد خمتلفة مثل جريدة 
الع���راق ل�سي���خ ال�سحافة العراقي���ة رزوق غنام، 

وجريدة ال�ستقالل لعبد الغفور البدري،
وه���ي ل�سان املعار�سة الوطنية يف الع�سرينيات، 
وفيها ظهرت اول ق�سي���دة من�سورة له، وجريدة 
الف�سيلة لعب���د الرزاق احل�سني، كم���ا ن�سر �سيئا 
من �سع���ره يف جري���دة النجف ليو�س���ف رجيب، 
والرافدان ل�سامي خوندة، ول�سان العرب واملفيد 
لبراهي���م حلمي العم���ر. اما املجل���ة الوىل التي 
ن�س���رت ل���ه، فق���د كانت جمل���ة العرف���ان ال�سادرة 
يف �سي���دا بلبنان���ن وفيها ن�س���ر ق�سيدته العينية 
ع���ن ث���ورة الع�سرين. وق���د بقيت �سلت���ه برزوق 
غن���ام اىل النهاي���ة وق���د ا�ستم���د من���ه الكث���ر من 
التوجيه���ات يف عمله ال�سحف���ي. ولعل من املفيد 
ذكره ان���ه اخت�س بجري���دة العامل العب���ي ل�سليم 
ح�س���ون بع���د ق�سيت���ه م���ع مدي���ر املع���ارف العام 
�ساطع احل�سري، فقد كانت هذه اجلريدة تنادي 
احل�س���ري وحتت�س���ن خ�سوم���ه. ام���ا اأول عمل 
للجواهري له م�سا�س مبا�سر باحلياة ال�سحفية، 
فق���د كان اأيام عمله يف البالط امللكي، فقد اختاره 
املل���ك في�س���ل ان يك���ون م�س���وؤول ع���ن ا�ستطالع 
اهم م���ا يف ال�سح���ف وتقدميها للمل���ك، وا�ستمر 
يف ذل���ك اىل ان ق���رر ال�ستقالة ودخ���ول املعرتك 

ال�سحف���ي با�س���داره جري���دة الف���رات. الف���رات 
قرر اجلواه���ري ا�سدار جريدة با�س���م )الفرات( 
بعد ان ق���دم ا�ستقالته من الب���الط امللكي، ويذكر 
ال�ست���اذ عبد الكرمي الدجيلي � راوية اجلواهري 
� ان املل���ك في�س���ل الول ار�س���ل عل���ي اجلواهري 
ون�سح���ه بالرتيث وعدم الت�س���رع. واخربه باأنه 
يرغب باأر�سال���ه اىل باري�س يف بعثة درا�سية مع 
جماع���ة منه���م حممد مه���دي الب�سر وق���ال له ان 
ال�سحافة غ���ر بعيدة عنه بع���د الدرا�سة، كما ان 
راتب���ه يجري على زوجت���ه، وكان اجلواهري قد 
تزوج حديثا، ولكن اجلواهري اأ�سر على رغبته 
ومل يع���ن بن�سيح���ة املل���ك ومل يلتقي���ه بع���د ذلك، 
ولعل���ه كان يف اأول حيات���ه ومل يخ���رب ال�سيا�س���ة 
ودهاليزه���ا. ويلم���ح ال�ست���اذ رفائي���ل بط���ي يف 
كتاب���ه ع���ن �سحافة الع���راق اىل ان وزارة نوري 
باأدي���ب  ت�ستع���ني  ان  ارادت  الوىل،  ال�سعي���د 
فراتي ل�سدار جريدة ت���روج ل�سيا�ستها فحملت 
ال�ست���اذ حممد مه���دي اجلواه���ري وكان موظفا 
با�س���م  جري���دة  وا�س���در  فا�ستق���ال  الب���الط  يف 
)الف���رات(. ومهم���ا يكن، فقد �س���درت الفرات يف 
7 ماي����س 1930 باأرب���ع �سفح���ات وق���د ج���اء يف 
راأ�سه���ا انه���ا &laquo;جريدة يومي���ة �سيا�سية 
عام���ة&raquo; ل�ساحبه���ا ورئي����س حتريرها 
حمم���د مه���دي اجلوارهي، وثم���ن الن�سخ���ة اآنة. 
وقد بين���ت يف عددها لول نهجها يف افتتاحيتها 
فقالت:..   ،;raquo&خطتنا;laquo& بعنوان 
ان خطتن���ا وا�سحة املعامل، م�سرقة اجلبني، فهي 
خط���ة ه���ذه الأم���ة الكرمي���ة، نزعتنا ه���ي نزعتها 
القوي���ة اىل احلري���ة وال�ستق���الل، وكل �سبي���ل 
اىل غ���ر ه���ذا ال�سبي���ل م�سره املع���رة ونتيجته 
الف�س���ل، ول�سنا يف حاجة اىل الق���ول من اأن هذه 
اجلريدة �ستكون ل�سان���ا ناطقا باحلق ول يعرف 
املحاب���اة ول املداج���اة يف م���ا تعالج م���ن م�ساكل 
وتبدي من اآراء يف ال�سيا�سة والدب والجتماع 
والتجدي���د، وانه���ا �ستك���ون �سيف���ا م�سلت���ا فوق 
رقاب الذين ت�سول لهم انف�سهم التالعب مب�سائر 
البالد ومقد�ساتها وت�سويه جمال وحدتها والقاء 
العقب���ات يف طريقه���ا اىل قمة املج���د والعز.. لن 
تقت�س���ر خطتنا على معاجلة امل�سائ���ل ال�سيا�سية 
الراهن���ة فح�س���ب، ب���ل �ستعن���ى جريدتن���ا عناية 
بليغ���ة ب���الأدب العرب���ي وبالنه�س���ة الجتاعي���ة 

و�سنويل حركة التجديد اوفر ن�سيب من الدر�س 
والبح���ث والتاأييد...&raquo;. ورغم هذا فاأن 
النطباع عن )الفرات( انها �سدرت لتاأييد وزارة 
نوري ال�سعيد التي كر�ست عملها لبرام املعاهدة 
العراقية الربيطاني���ة ل�سنة 1930. وبهذا ا�سبح 
اجلواه���ري من املقربني لراأ����س احلكومة نوري 
ان���ه كان يدخ���ل عل���ى جمل����س  ال�سعي���د، حت���ى 
ال���وزراء وهو منعق���د ا�ساف���ة اىل دخوله مكتب 
ال�سعي���د يف اي وق���ت ي�ساء )الدجيل���ي �س64(. 
ويذكر اجلواهري يف مذكراته ان نوري ال�سعيد 
كان ي�ساع���د )الفرات( حت���ى بالخبار، ومنها انه 
املى على اجلواهري خرب قرب �سفر امللك في�سل 
اىل لن���دن لال�س���راف عل���ى املفاو�س���ات، فقام���ت 
قيام���ه ال�سح���ف الخ���رى باعتب���ار ان امللك غر 
م�سوؤول. ومن ذكري���ات اجلواهري الطريفة انه 
دخ���ل مرة عل���ى ن���وري ال�سعيد رئي����س الوزراء 
فاأخذه مع���ه يف ال�سيارة ليعود ح�س���ني اأفنان ثم 
م���ر به على عب���د امل�سيح وزي���ر يف وزارة الدفاع 
واأخذ بع����س الوراق منه واعطاها للجواهري، 
وكان من بينها خطاب ملزاحم الباجه جي من�سور 
يف جري���دة ب�سرية �سنة 1922، وقد ترجمه عبد 
امل�سيح وزير، وكان م�سمون اخلطاب ان العراق 
يج���ب ان يكون اح���د دول )الكومنول���ث(، وكان 
مزاح���م الباج���ه جي ي���وم �سدور الف���رات يحمل 
راي���ة املعار�س���ة �س���د حكوم���ة ن���وري ال�سعي���د. 
ون�س���ر اجلواهري اخلطاب فاأحدث �سجة كبرة 
يف الو�س���ط ال�سيا�س���ي. ويف الي���وم التايل جاء 
الباج���ه ج���ي اىل اجلريدة ومل يج���د اجلواهري 
ب���ل وجد حمررها ابراهيم حلم���ي العمر، ف�سلمه 
ردا عل���ى ما ن�سرته اجلريدة، فل���م يكن من العمر 
ال واأخ���ذ املقال اىل ن���وري ال�سعي���د، وحني علم 
اجلواه���ري بالأم�س عن���ف ابراهي���م العمر على 
ت�سرف���ه وذه���ب اىل ال�سعي���د واخ���ذ املق���ال منه 
ون�سره عمال بحرية الن�سر. ومما له �سلة بالأمر 
ان املل���ك في�س���ل الول كت���ب �س���كا مببل���غ 700 
روبية لب���دل ال�سرتاك باجلريدة، كما امر نوري 

ال�سعيد كافة املت�سرفني مب�ساعدة اجلريدة.
مل ي�س���در م���ن )الف���رات( �س���وى ع�سري���ن ع���ددا 
ث���م حك���م علي���ه بالغ���الق ل�سب���ب ذك���ره ال�ستاذ 

اجلواهري يف ذكرياته فقال:
اأم���ا عدم ا�ستمرار )الفرات(ف���كان لأ�سباب يطول 

�سرحها. وباخت�سار: فمع �سدور اجلريدة كانت 
امل���رة الأوىل الت���ي يت���وىل فيها رئا�س���ة الوزارة 
نوري ال�سعيد. وبالطبع كان لكل زعيم اأ�سخا�س 
مث���ال  املثق���ف.  ال�سب���اب  م���ن طليع���ة  يوؤيدون���ه 
يا�س���ني الها�سم���ي كان ل���ه جماعة م���ن التقدميني 
يحت�سنه���م. وكذل���ك نوري ال�سعي���د. وقد نظمت 
له ق�سيدة حتت ا�س���م »لتكن حازمة.. اإنها وزارة 
املفاو�س���ات”ومل يك���ن الق�سد منها م���دح نوري 
ال�سعي���د، اإمن���ا حثه عل���ى العمل من اأج���ل وطننا 

العراق.
وكان ن���وري ال�سعي���د مقرًب���ا م���ن املل���ك في�س���ل 
كثرا. وما اإن �سدرت جريدتي حتى تبناها. لكن 
اجلمه���ور اعتربها جريدة املل���ك لكوين كنت يف 
الدي���وان امللكي وباعتبار اأن ن���وري ال�سعيد يعد 
الرج���ل الأول بالن�سب���ة اإىل املل���ك في�س���ل الأول. 

ولعله كان كامت اأ�سرار امللك.
اأثن���اء تلك الفرتة، كانت هن���اك جريدة »الأفندي« 
)لعله يق�س���د جريدة حبزبوز لن���وري ثابت وقد 
نا�سب���ت اجلواه���ري العداء( مم�سوخ���ة، هزلية 
ووظيفته���ا �ست���م النا����س بطريق���ة مبتذلة وغر 
لئقة، فاعتربت جريدتي حجر عرة يف طريقها. 
ولالأمانة والتاريخ اأق���ول اإن اأ�سحابها كانوا من 
بقاي���ا ع�ساب���ة �ساطع احل�س���ري يف ذلك الوقت. 
وكان���ت كلم���ا �س���درت »الأفن���دي« وج���دت فيه���ا 
بع�س النتقادات املوجه���ة �سدي وموقعة با�سم 
»حبزب���وز”اإىل اأن طف���ح الكيل ومل اأع���د اأحتمل، 
فكتب���ت مق���ال �سد �ساط���ع احل�س���ري وع�سابته 
مل اأت���رك فيه �سرتا مغطى، ف�سب���ب كارثة رهيبة. 
وحت���ى الآن اأعترب املقال اأح���د اأخطائي الرهيبة، 
اإذ كان با�ستطاعت���ي يومه���ا جعل ن���وري ال�سعيد 
مينع �سدور »الأفندي« لكني ف�سلت الإجابة عرب 

»الفرات«.
وقامت الدنيا ومل تقعد، وا�ستغلت املقالة �سدي. 
وب���دل اأن اأ�سطاد تل���ك الع�ساب���ة ا�سطادتني، اإذ 

بداأت اجلرائد املوجودة تكيل اإيل التهم يوميا.
ويف الي���وم الث���اين لن�س���ري املق���ال، �س���در قرار 
م���ن جمم���ع ال���وزراء باإقفال جريدت���ي لأجل غر 
م�سم���ى. اإن���ه اأح���د اأخطائ���ي. يومه���ا كتب���ت بال 
ح�س���اب مقال بعن���وان »ي���ا وزارة املع���ارف.. يا 
وزارة احلباب���زة والقزام���زة«. و�سحوت بعدما 

انقلبت الدنيا كلها �سدي.

الجواهري صحفيا.. وصحيفته األولى
رفعة عبد الرزاق محمد
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د. عقيل الناصري

ُرِف���َع عب���د الك���رمي قا�س���م يف 1947/04/12 اإىل 
رتبة مق���دم ركن، ونق���ل اإىل لواء امل�س���اة التا�سع. 
ويف ه���ذه ال�سنة ي�ساف���ر اإىل خارج الع���راق لأول 
م���رة، وكانت واجهته لن���دن. كان���ت ال�سفرة لأجل 
التطبي���ب الناج���م عن عمل���ه، وكذلك قي���ل معاجلة 
ال�س���ق يف �سفته العلي���ا، الذي ورثه من���ذ ال�سغر، 

وهذا ما اأ�سار اإليه بع�س ُمدر�سيه.
ميك���ث قا�سم يف لن���دن وي�ستغل الفر����س الزمنية 
املتاح���ة ل���ه م���ن اأج���ل الط���الع ودرا�س���ة التطور 
الجت�سادي ال���ذي �سهدته بريطانيا وديناميكيته، 
بواق���ع  مقارن���ًة  ومنوه���ا  املعي�س���ة  وم�ستوي���ات 
الع���راق. ويرك���ز النتب���اه على كيفية ح���ل م�سكلة 
ال�سك���ن. لأن ه���ذه امل�سكلة كانت ول ت���زال واحدة 
من امل�س���اكل الجتماعي���ة/ ال�سحي���ة امل�ستع�سية 
يف اأغل���ب بل���دان ع���امل الأط���راف ومنه���ا العراق، 
لأن الأ�س���ر الفق���رة والفئات الو�سط���ى املتو�سطة 
وما دونه���ا كانت تعاين من عمق ه���ذه الأزمة منذ 
ذل���ك الوق���ت. وهو بال���ذات عا����س ه���ذه الظروف 
وحت�س����س معاناته���ا عل���ى نطاق���ه الذات���ي اأو/و 

الجتماعي.
م���ن هذا املنطلق ن�ستطيع اأن نفهم مربرات توجهه 
اإىل الرتكي���ز عل���ى ه���ذه الناحي���ة بع���د الث���ورة، 
كمحاولة لجتث���اث ال�سرائف واأكواخ الطني التي 
كانت مبثاب���ة اأحزمة بوؤ�س تط���وق املدن الكربى. 
ل���ذا مل تخ���ل مدين���ة عراقي���ة يف ف���رتة حكم���ه من 
م�س���روع �سكن���ي حكوم���ي، اأو على الأق���ل توزيع 
الأرا�س���ي ال�سكني���ة عل���ى اجلمعي���ات التعاوني���ة 
للموظفني واأ�سح���اب الدخول املحدودة من ك�سبة 
وحرفي���ني، للعم���ال ومرات���ب الق���وات امل�سلح���ة، 
ب���ل حت���ى �سباطه���م.”كان قا�سم م�س���رًا وم�سممًا 
عل���ى اأن���ه �سيوف���ر ال�سك���ن ل���كل عراق���ي، ل ميل���ك 
ال�سك���ن خالل ف���رتة ق�س���رة، واإن كل الت�سريعات 
الت���ي تعرق���ل تنفيذ خطت���ه هذه �ستلغ���ى و�ستبدل 

بغرها”كما يعرتف بذلك حتى مناه�سوه.
و”ا�سب���ح ه���ذا الفقر املع���دم ذو الثي���اب املهلهلة 
حاكم���ًا مطلق���ًا، ليزحف زح���ف الذين كف���روا على 
الأك���واخ وال�سرائف وعلى كل م���ا فيها من تع�ساء 
وليحيله���ا �سققًا وعمارات وبي���وت ترى لأول مرة 
النور والكهرباء واحلدائق وال�سوارع، منتقمًا من 
فقره وما�سيه، ثائرًا على مرارة واقع البوؤ�ساء”.

لق���د حف���زت ه���ذه الزي���ارة ذه���ن قا�س���م وروح���ه 
املتمردة عل���ى التفكر ب�سرورة الإ�س���راع لتهياأت 
الظ���روف الذاتي���ة حلركة ال�سب���اط الأحرار لأجل 
اإجن���از التغير الكبر املرتق���ب عندما يحني ظرفه 
املو�سوع���ي، بغي���ة التماث���ل الن�سب���ي م���ع الأبعاد 

احل�سارية التي تنعم بها اأوربا.
ويتعرف قا�سم اأثناء الزيارة عن قرب باجلواهري 
الكبر، الذي كان اأحد اأع�ساء وفد نظمته ال�سفارة 
الربيطاني���ة يف بغ���داد ملجموع���ة م���ن ال�سحفيني 
العراقي���ني لزي���ارة لن���دن والط���الع عل���ى معاملها 
وتعم���ر، ما خربته احلرب العاملي���ة الثانية بفرتة 
زمني���ة ق�س���رة. َمَثَل ه���ذا اللقاء ب���ني اجلواهري 

وقا�سم بداية العالقة املتميزة والقلقة بينهما.
وب�سف���اء لغت���ه واعت���زازه الكبر بذات���ه املتمردة 

ي�سف اجلواهري هذا اللقاء بالقول:

“يف امللحقي���ة الع�سكري���ة بلن���دن… كان���ت بعثة 
ع�سكري���ة خا�سة ت�سم ملحقني ومفدين من �سباط 
يت�سابق���ون عل���يَّ ويجرين الواحد بع���د الأخر من 
اأرادين؟ وكان بينهم �سابط �ساب، كان من دونهم، 
اأ�س���د اإحلاح���ًا علي باأخ���ذ ح�سة اأك���رب، اأو احل�سة 
الك���ربى من اجلل�س���ات واللقاءات، م���ن جملة ذلك 
اأن ا�سطحبن���ي اإىل بيت���ه وه���و �سق���ة متوا�سع���ة 
مبلحقيته���ا. هذه”الدويرة”�سه���دت ثالثة لقطات، 
ت�س���ح اأن تكون على ب�ساطته���ا ذات كلمة ومغزى، 
مل���ا �سيكون له���ذا الرجل م���ن دوٍر خطر يف تاريخ 
الع���راق… مل يكن هذا الرجل �س���وى عبد الكرمي 

قا�سم”.
ا�سطح���ب الزعيم قا�سم، اجلواه���ري اإىل خمتلف 
مناط���ق لن���دن ليطلع���ه عل���ى معامله���ا، بعدم���ا نفر 
م���ن الربنام���ج املو�س���وع لهم وم���ن �سحبة بع�س 
ال�سحفي���ني الذي���ن كان���وا مع���ه �سمن الوف���د. كما 
كان قا�س���م مبثابة مرتجم له عن���د مراجعة الأطباء 
وزي���ارة املع���امل الثقافي���ة. كان قا�سم معجب���ًا اأميا 
اإعج���اب باجلواهري الكب���ر، يف كثر من مواقفه 
احلك���م  نخب���ة  ل�سيا�س���ة  املناه�س���ة  ال�سيا�سي���ة 
وارتباطه���ا بربيطاني���ا ويف دفاع���ه ع���ن الفق���راء 
واملحروم���ني، ويف ق�سائ���ده ال�سعري���ة مو�سوعًة 
وهدفًا، املتميزة بال�سورة اجلمالية و�سفاء اللغًة، 

و�سلمها املو�سيقي املنفرد يف ان�سيابيته.
يف ذات الف���رتة ي�ساف���ر الو�س���ي عب���د الإل���ه اإىل 
لن���دن، حيث كان يق�سي اأجازت���ه فيها،”وقد اأر�سل 
يف طل���ب اجلواهري، وحتادث مع���ه طويال حول 
تر�سيح���ه اإىل النتخاب���ات النيابي���ة، وطل���ب اإليه 
متدي���د اقامته يف لندن ليع���ود معه يف وقت واحد 
اإىل بغداد. لكن اجلواهري اعتذر له بعدم امكانية 
بقائ���ه مل���دة اأط���ول يف لن���دن، وكان مت�سايق���ًا من 

اقامته فيها.
... خ���رج اجلواه���ري م���ن اجتماع���ه بعب���د الإل���ه 
متوجه���ا اإىل املوع���د مع �ساحب���ه )ال�سابط برتبة 
رائ���د(، حيث حجز ل���ه موعدا مع طبي���ب ال�سنان 
ويف الطريق حتدث اإلي���ه عن النتخابات النيابية 
امل���زورة، وخل���و جمل����س الن���واب م���ن اأ�س���وات 
وطنية حمرتم���ة، لكن ال�سابط اأنتق���ل باحلديث ، 

اإىل حفل���ة امل�ساء املا�سي واأب���دى ده�سته وارتياح 
اجلواه���ري عل���ى كرنلوالي����س. واأخ���ذ يرتجم له 
اخل���رب املن�سور حتت ال�سورة يف اجلريدة وخرب 
رويرت قائ���ال برباءة اأن ال�سع���راء م�سموح لهم كل 
�س���يء، وهم ي�سك���ون من عدم وج���ود احلرية. اأما 
نحن الع�سكري���ني، فال نتمتع باأية حرية ول ن�سكو 

من انعدامها”.
بع���د ذل���ك، كان قا�سم”يتاب���ع مواقف���ي الوطني���ة 
والجتماعي���ة، وبخا�س���ًة ال�سعري���ة منه���ا. وكنت 
الوحي���د الذي ينادين���ي ب”الأ�ستاذ”اأم���ام اتباعه 
وغرهم ويف اأكر من موقف…”. كما كان قا�سم 
من���ذ ب���دء عالقته”�سادقًا معي كل ال�س���دق واأمينًا 
كل الأمان���ة ونظي���ف كل النظاف���ة يف حفاظ���ه على 
تل���ك العالق���ة، و�سحيح كذل���ك اأن���ه مل ي�سل مدين 
واح���د يف العراق هذه الدرجة من الثقة والوطادة 
والعالق���ة… حت���ى و�سل احل���د به اإىل اأن���ه اأعلن 
وه���و يفعل ما يقول: اأنن���ي ل اأرد طلبًا للجواهري 

.»…
ا�ستم���ر ه���ذا الفراق املوؤجل لغاي���ة ثورة 14 متوز 
حيث جت���ددت العالق���ة بينهم���ا ثانيًة ببع���ِد جديد 
ذا عالق���ة خا�س���ة وم�سام���ني بنائي���ة م�ستهدف���ة.. 
وقد”تقا�س���م ال�سديق���ان الزعام���ة!! عب���د الك���رمي 
قا�س���م زعي���م ال�سلط���ة ال�سيا�سي���ة. واجلواه���ري 
زعي���م ال�سلطة الثقافية وزعي���م ال�سحافة”. وكان 
عب���د الك���رمي قا�س���م”... يتعام���ل م���ع اجلواهري 
�سديق���ًا و�سيا�سيًا، كما ه���و �ساعر كبر، في�ساوره 
يف الأو�س���اع ال�سيا�سي���ة، ويجال�س���ه طوي���اًل يف 

الإ�سبوع اأكر من مرة...
دلل���ة.  ذات  واقع���ة  اإىل  الأعرج���ي  د.  وي�س���ر 
يقول:”فق���د كان يح���ز يف نف�س���ه اأّن هذه الأحزاب 
العراقية يوم تقت�س���م املنا�سَب ال�سيا�سية، اأو يوم 
ُيخيَّل لها اأّنها �ستقت�سم ل ترى فيه اأكر من �ساعر، 
وم���ن هنا كان يروي مب���رارٍة اأّن���ه زار الزعيم عبد 
ه ب���وزارة الدفاع،  الك���رمي قا�سم ذات َم���ّرة يف مقرِّ
فوج���د الفقي���د الأ�ست���اذ عام���ر عب���د الل���ه عن���ده، 
ف���كان يف جل�سة عام���ر ما يوحي اأن���ه اأعطى ظهره 
للجواه���ري، وتنب���ه الزعي���م اإىل ذلك فق���ال لعامر 

ب�سيء من الع�سبية:

عامر ، هذا الأ�ستاذ اجلواهرّي!
فعدل من جل�سته”.)التوكيد من-ع.ن(.

هذه ال�سف���ة التي متتع بها اجلواه���ري يف دفاعه 
وتبني���ه مطال���ب اجلماه���ر الفقرة وتوح���دِه مع 
معاناته���م، هي الت���ي دفعت قا�سم اأك���ر فاأكر اإىل 
لقي���اه، كم�س���روع م�س���رتك َومعَلَم���ًا اأدبي���ًا رفيعًا، 
وال���ذي كان اآنذاك يف خ�سم التهيئة لن�ساج البعد 
الذات���ي حلرك���ة ال�سب���اط الح���رار. ويف الوق���ت 
نف�سه اإعج���اُب ال�ساعر العمي���ق يف ل وعيه يومها 
ب�سخ�سي���ة عبد الك���رمي قا�سم وه���و يحث اخلطى 
يف ا�سب���اع ج���زء من احلاج���ات املادي���ة للجماهر 
الوا�سعة من الفئات والطبقات الكادحة التي دافع 

اجلواهري عنها وتوحد معها وتطلعاتها.
وح���دث الفرتاق بينهما وال���ذي كان للبعد الذاتي 
فيه دورا كبرًا لكال الطرفني.. واإن كان للجواهري 
الكب���ر وروحه املتمردة ونرج�سيته العالية القدح 
املعل���ى يف ذل���ك وعدم حتقيق”اأح���الم اجلواهري 
الت���ي كانت ق���د لزمته اأربعني عام���ًا يف ان ي�سبح 
وزي���را ً... ومن �سع���وره العميق باأّن���ه هو الزعيم 
ه ولي�س �سواه �سواء  احلقيقي ال���ذي عليه اأن ُيوجَّ
اأكان هوؤلء الزعماء زعماء �سيا�سيني، ام جمهورًا، 
اأو اأجزاب���ًا”. وق���د ع���رب عنها بعد ثالث���ة عقود من 
الزمن يف مذكراته، ب�سورة غر مت�سقة مع ماهية 
ذاته، ول م���ع واقع �سرورتها املو�سوعية، وغر 

مقنعة ل لنف�سه ول لالآخرين.
يق���ول اجلواهري:”...غ���ر اأين اأ�ستطيع التاأكيد 
ثاني���ًة اأن عبد الكرمي قا�س���م كان ميلك �سمرًا حيًا 
ونزاه���ة ن���ادرة، وب�ساط���ة يف اللبا����س واحلي���اة 
وامل���اأكل، مم���ا جعله ي�س���اف اإىل قائم���ة املرتفعني 
عن املظاهر واملكا�سب وجاه الثورة وهو ما اأغفله 
الكثرون من الكت���اب وال�سحفيني واملوؤرخني... 
واأراه���ا منا�سب���ة للق���ول اإن الكثري���ن م���ن هوؤلء 
مل يتعامل���وا م���ع التاري���خ ول بل اأمان���ة مع واقع 
اإم���ا  ح���ال ه���ذا الرج���ل وكث���رون منه���م كتب���وا 
بدواف���ع �سيا�سية اأة بدوافع �سخ�سي���ة اأو بدوافع 
م�سلحية... ال�سباب الت���ي جعلت لأكرهم يبتعد 
ع���ن احلقيقة... وبذل���ك مل اأعتمد اأح���دًا منهم واأنا 

اأكتب تاريخ هذا الرجل اإل القلة النادرة.

اللقاء األول بين الجواهري وعبد الكريم قاسم

قصة اللقاء في لندن قبل ثورة 14 تموز 1958
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إعداد: عراقيون

يف ع���ام 1982 فاجاأت جملة )املجلة( ال�سادرة يف 
لندن قراءها بن�سرها

ع�س���ر حلقات من ذكريات لال�ست���اذ اجلواهري من 
لقاء اجرته ال�سحفية القديرة

هدى املر، وقد ت�سمن هذه الذكريات �سور طريفة 
من م�سرة ال�ساعر الكبر

مل تكن معروفة ال للخا�سة من ا�سدقائه ومريديه، 
قبل ان تن�سر مذكراته بجزءين،

واكاد اعتق���د ان لق���اءات هدى امل���ر مع اجلواهري 
كان���ت ا�سا�سا لكتابت���ه املذكرات الت���ي ن�سرت بعد 

�سنوات..
والي���ك بع�س من ه���ذه الذكريات ع���ن اأول جميئه 
لبغ���داد قادما من النجف املدين���ة الدينية املحافظة 

وما اكت�سفه فيها
فوجئ���ت يف اأح���د الأي���ام بال�ساع���ر الكب���ر حممد 
الها�سم���ي ي���رد عل���ي قائ���اًل: »اإىل نابغ���ة النج���ف« 
وذلك بق�سيدة مطلعها: »اأيها البلبل غرد – وانظم 
الآلم �سعرا« )…(. قراأت ق�سيدة الها�سمي مرات 
وم���رات وذهل���ت، اأ�سحي���ح اأنن���ي الإن�س���ان الذي 
ا�ستط���اع اأن يه���ز ه���ذا ال�ساعر الكب���ر، فرد علي 

�سعرا على القافية نف�سها؟
اإذن، اأن���ا اإن�س���ان مه���م. الأر�س مل تع���د حتملني.. 
وب���داأت الأحق���اد تنم���و يف جمتم���ع النج���ف، �سد 
اإن�س���ان �ساع���د يف بل���د التناق�س���ات، النجف، بلد 
الفق���ر املدق���ع والغن���ى الفاح�س، جنب���ا اإىل جنب.
باخت�سار، بداأت اأعي لعبة احلياة، بداأت اأح�س اأن 
بل���دي مع اأدب وجممع دين وجممع فقر. وخال�سة 

املو�سوع كانت اأن �سيئاتها اأكر من ح�سناتها.
اأول الدرب

لنع���د اإىل بدايات���ي ال�سعري���ة. لنع���د اإىل ال���وراء. 
عل���ى ما قبل �ستني عام���ا اأو اأكر فبعدما ن�سرت يل 
الق�سائ���د حتت توقي���ع »نابغة النج���ف« ت�سجعت 
كثرا، وقد اأعطتني تل���ك الق�سائد زخما وانطالقا 
يف بح���ور النظ���م. لذلك، اأن���ا من اأن�س���ار ت�سجيع 

املبتدئني يف عامل ال�سعر.
كما اأن طموحي تعدى حدود العراق ف�سرت اأر�سل 
ق�سائ���دي اإىل جملة »العرفان”يف �سي���دا )لبنان( 
ف�س���ارت  الزي���ن.  ع���ارف  اأحم���د  �ساحبه���ا  وكان 
ق�سائ���دي تن�س���ر، واح���دة يف بغ���داد واأخرى يف 

لبنان.
وب���داأت اأ�سع���اري تب���دو وكاأن ناظمه���ا اأك���رب مني 
�سن���ا. ومبعن���ى الكلم���ة اأنها كان���ت تب���دو لإن�سان 
نا�سج. ومثال على ذل���ك؛ ففي اأول زيارة قمت بها 
لبغ���داد. كان من الطبيع���ي اأن اأزور ال�سحف التي 
تن�سر ق�سائدي. وفوج���ئ اأ�سحابها ب�سغر �سني، 
خ�سو�سا اأنني يف ذلك العهد، كان �سكلي م�سحًكا. 
اإذ كان وزين ل يتعدى خم�سة وثالثني كليوغراما. 
وكن���ت يومها ارت���دي اجللباب والعب���اءة العربية 
)ال���زي النجفي( وعمامة �سغرة. كنت مثل �سبح. 
اأن���ا نف�س���ي مل اأكن اأعرف �سكل���ي. اإذ مل يخطر على 
ب���ايل مطلق���ا اأن اأنظ���ر اإىل وجه���ي اأو قامت���ي يف 

املراآة.
واأ�ستطي���ع الق���ول اإنني بلغ���ت الع�سري���ن دون اأن 
اأرى وجهي يف امل���راآة. واأول مرة �ساهدت وجهي 
فيه���ا كان���ت عندما ت�س���ورت يف بغ���داد وفوجئت 

ب�سورتي.
رمبا ت�ساألينني متى �سرت »اأباوع« )انظر( املراآة؟ 
�س���ارت نظراتي تلتقي املراآة ي���وم عرفت اأن هناك 

�سيئ���ا ا�سم���ه الأناق���ة يف حي���اة الإن�س���ان اأي بع���د 
بلوغ���ي عامي الع�سرين بفرتة طويلة. و�سبب ذلك 
اأن بيوتات النجف مل تك���ن ت�سم بني اأثاثها املرايا 
الكب���رة املوج���ودة حالي���ا يف كل منزل ب���ل كانت 
امل���راآة ال�سغرة ه���ي املنت�س���رة يف الع�سرينيات. 
لذل���ك عندم���ا راأي���ت �سورت���ي فوجئ���ت وكاأنه���ا ل 
تخ�سن���ي، اأو بالأح���رى كاأنها لي�س���ت وجه مهدي 
اجلواه���ري. عندها تذك���رت اأن هناك مراآة ويجب 
اأن اأعتن���ي ب�سكلي، ولو قليال. كن���ت اأبدو وكاأنني 
�سبح يدب على الأر�س.وكنت يف ال�سابق اأتعجب 
من بع�س الأ�سخا�س الذين يخرجون من منازلهم 
وكاأنه���م ن�س���اء متربج���ات، اأو كاأنه���م ي�ستع���دون 

للذهاب اإىل املراق�س.
اكت�سفت بغداد

بغ���داد كان���ت بالن�سب���ة اإيل عاملً���ا جمه���ول. ذهبت 
اإليها لكت�س���اف هذا العامل اجلدي���د. زيارتي اإليها 
كان���ت اأ�سب���ه بعربي مله���وف يزور باري����س لأول 
م���رة. ورغ���م بقائي يومني ل غ���ر يف بغداد بقيت 
اأ�سه���را اأحتدث اإىل حميطي ع���ن اكت�سافاتي فيها.
وبال مبالغة، كن���ت اأروي الق�س�س كما كان يروي 

كولومب�س اكت�سافه لأمركا.
يف  مغامرات���ه  النجفي”ي���روي  »كولومب����س  اأن���ا 
بغ���داد. ر�سمت لهم �سورة ع���ن الأ�سواق الكبرة، 
وم���ا حتويه املح���الت، وكي���ف اأن البن���ات مي�سني 
ي���ا  حوري���ات.  وكاأنه���ن  ال�س���وارع  يف  �ساف���رات 
�سبح���ان الل���ه! اأك���ر م���ن 60 �سنة م���رت على هذه 
الأح���داث لك���ن بع�سها م���ا زال عالق���ا يف ذهني.ما 
زلت اأذكر اأول مرة نزل���ت فيها اإىل ال�سوق، وكيف 
بهرتني الأ�سياء املعرو�سة يف الواجهات. بع�سها 

مل اأكن اأعرف ما هو.

وقفت اأم���ام حمل يعر�س احللوى واأ�سياء اأخرى. 
اأق�س���م بالله، اأن الذي ا�ستوقفن���ي مل يكن الب�سائع 
املعرو�سة، واإمن���ا كان وجها جميال لفتاة يف عمر 
ال���ورود، تتحدث مع �ساح���ب احلانوت، رمبا كان 

يغازلها، ل اأدري!.
كل ما اأعرفه اأنني وقفت يف مكاين مبهورا بجمالها 
رغم العباءة التي كنت اأرتديها والعمامة التي كنت 
اأعتمرها. هذا »ال�سبح النجفي”مل ي�ستطع مغادرة 
امل���كان. يا �سبح���ان اخلال���ق. اإىل الآن �سورتها ما 
زال���ت مطبوعة يف ذاكرت���ي. وكذلك نظرة �ساحب 
احلان���وت ال���ذي بدا وكاأن���ه يقول يل: »م���اذا تريد 
اأيه���ا املتطف���ل؟ اذهب بعيدا ودعن���ا و�ساأننا«. ومع 

ذلك بقيت مكاين.
اأنا املتطفل املعدم، ت�سمرت قدماي داخل احلانوت. 
حاولت �سراء اأي �سيء مقابل بقائي، فما ا�ستطعت 
اأن اأدفع اأكر م���ن ثمن �سورتني �سغرتني لبع�س 

املمثالت اللواتي كانت �سورهن معرو�سة.
مفارقة طريفة

�سي���خ ذو حلي���ة وعب���اءة وعمامة ي�س���رتي �سورا 
ملمث���الت كن م�سهورات يف ذلك الزمن! والأكر من 
ذل���ك، اأنني حملت هذه ال�سور اإىل النجف وكاأنني 
ا�سرتي���ت هدية كبرة. كما اأنني مل اأن�س اأن اأحدث 
اأه���ل ع�سرتي عن العربات التي ت�سر يف �سوارع 
بغداد، وكيف اأنني دخلت دور ال�سحف وا�ستقبلت 
ا�ستقبال كبرا. وكانت ليايل طويلة ق�سيتها واأنا 
ل اأمّل احلديث عن بغداد. كما اأعطتني تلك الرحلة 

�سحنة من الندفاع، وكرب غروري بنف�سي.
وعل���ى �س���رة ال�سي���ارات، ل اأن�س���ى اأول �سي���ارة 
راأيته���ا يف النج���ف. كان ذل���ك اأثن���اء درا�ست���ي يف 
»املدر�س���ة العثمانية”رمب���ا كن���ت يف العا�سرة من 

عمري اآنذاك، فقد خرجن���ا من ال�سفوف ل�ستقبال 
جاويد با�س���ا وزير املالي���ة يف الدول���ة العثمانية. 
وطبع���ا ل ميك���ن اأن ت���زور الع���راق اأي �سخ�سي���ة 
مهم���ة ما مل حت�س���ر اإىل النج���ف، وتق���وم بزيارة 
مرقد الإمام علي – ر�سي الله عنه – يومها ح�سر 
جاويد با�سا يف �سيارة �سخمة ظلت حديث النا�س 
لفرتة طويل���ة. �سيارة مت�سي وحدها؟ كانت تعترب 
ظاه���رة فلكية ل ت�سدق. وكاأنه���ا املركبة الف�سائية 

الأوىل.
كي���ف كنت اأنظ���م ق�سائ���دي؟ يف اأول عه���دي كنت 
اأنظ���م، اأحيان���ا، يف املقه���ى الأر�ستقراطي الهادئ. 
يومئ���ذ، كان با�ستطاعت���ي اأن اأدون بع�س الأبيات 

كي ل تهرب مني الق�سيدة.
ذل���ك املقه���ى كان �ساحب���ه ذا مزاج خا����س، اإذ كان 
يح���ب ال�سع���ر والأدب. ومل يكن املقه���ى باب رزقه 
ب���ل اإقامة من اأجل مزاجه. وقد زينه باأحلى واأفخر 
اأن���واع ال�سج���اد العجم���ي. اإذ كان �ساح���ب املقهى 

تاجر �سجاد مي�سور احلال.
وكي���ف كنت اأنظ���م خارج املن���زل؟ فقد كن���ت اأكتب 
اأول كلم���ة يف كل بيت وقافيته. حت���ى عندما األقي 
ق�سائدي يف الأماكن العامة ل اأ�ستعني بها مكتوبة 
بل اأدون بع�س كلماتها على ورقة �سغرة اأو علبة 
ال�سجائ���ر اأو اأي �سيء اآخر. امله���م، اأنني منذ اأكر 
م���ن اأربعني عاما مل اأع���د اأ�ستطيع النظم �سوى يف 

املنزل.. ووحدي.
فاأن���ا اأقفل الباب على نف�س���ي واأبداأ بالنظم ب�سوت 
ع���ال، فاأثب���ت البي���ت الأول عل���ى ال���ورق، وبعدها 
ي�سب���ح ذهني كامل�سجل: م���ا اإن اأبداأ بالكتابة حتى 
تكر الكلمات وكاأنه���ا م�سجلة يف ذاكرتي. ونظمي 

الق�سائد جتربة تتم بال�سدى وال�سوت والنغم.

طرائف من ذكريات الجواهري..
هكذا أكتشفت بغداد في العشرينيات
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د. سعيد عدنان

حين ُسئل الجواهري، يومًا، عن نشأته 
األولى، وعّمن ُأعجب به من أهل 

زمانه ؛ قال: شوقي لصياغته، وحالوة 
صافّي  ألفاظه، وانسجام أنغامه ؛ والرُّ
لتمّرده، وجهارته، وتقّحمه الغمرات . 

وكان يريد أن يكون، وهو في أّول 
أمره، مثلهما، وأحسن منهما، وكان 
ينظر إليهما، في كّل أحواله، نظرة 

تجّلة وإكبار. لقد كان الّرصافي،

عند مطالع الق���رن الع�سرين، كبرًا يف ال�سعر 
؛ ي���زاول اأغرا�سه القدمي���ة، وي�سيف اإليها ما 
ا�ستجّد من �سوؤون الفكر، ونوازل ال�سيا�سة ؛ 
وكّل نا�س���ئ يرنو اإلي���ه، وُيوؤخذ به، ويريد اأن 
يقتفي اأثره . ولعّل اأطيافًا من �سعره، ومتّرده 
�س���رت اإىل طائف���ة م���ن نا�سئة ال�سع���ر يومئٍذ، 
فرتدد �سوته، بنحو ما، يف ق�سائدهم. بل اإّن 

ق�سيدته:
يا قوم ل تتكّلموا... اإّن الكالم حمّرُم

ناموا ول ت�ستيقظوا... ما فاز اإّل النّوُم
وجدْت منفذها اإىل �سعر اجلواهرّي ؛ بروحها 
املتهّكم���ة الناق���دة، وبنم���ط �سياغته���ا ؛ واإّن 
قارئ ق�سيدة اجلواهرّي “ تنومية اجلياع »:
نام���ي جي���اع ال�سعب نام���ي... حر�ست���ك األهُة 

الطعاِم

ل يخطئ اأطيافًا من تلك يف هذه. بل اإّن ما قال 
اجلواهرّي يف ح���وادث احلّكام واملحكومني، 
ويف التقري���ع، وال�ستنها����س ؛ لينب����س فيه 
�سايّف ؛ على اأّن اجلواهرّي  عرق من �سعر الرُّ
�ساح���ُب ِمي�س���م يف كّل �سع���ره ؛ تلتق���ي عنده 

الروافد فت�سطبغ ب�سبغته، وتاأخذ لونه.
في���ه  وراأى   ، �س���ايفَّ الرُّ اجلواه���رّي  اأح���بَّ 
اأ�ست���اذًا من اأ�ساتيذ ال�سع���ر الذين ُتوؤخذ عنهم 
ومل  الرفيع���ة،  املنزل���ة  وينزل���ون  ال�سنع���ة، 
حتّدث���ه نف�سه يف �ساعة م���ن عمره اأن ينتق�س 
�سايف يرى  من���ه ليزي���د يف جم���ده. وكان الرُّ
يف اجلواه���رّي حام���َل لواء ال�سع���ر من بعده 
؛ ُيحّب���ه، وينزل���ه منزلت���ه، ومل حتّدث���ه نف�سه 
اأن يتغاف���ل عن���ه، اأو ينتق�س من���ه. لقد كان ما 
بينهم���ا قائم���ًا عل���ى املحّبة، وح�س���ن التقدير، 
�سايّف،  والإعج���اب. حّت���ى اإذا تقّل�س ظ���ّل الرُّ
وان���زوى يف داره منقطع���ًا ع���ن النا�س ؛ بقي 
م���ا بينه وب���ني اجلواه���رّي ثابت���ًا ؛ يرعى كلٌّ 
منهم���ا حّق �ساحبه وي�سي���د بذكره، وين�سره 
على ال���الأواء. وكان من ذل���ك ؛ اأّن اجلواهرّي 
حني ن�سر، يف مطلع �سنة 1941، ق�سيدة يبّث 
فيه���ا اأمل���ه و�سكاته من حوادث اأملّ���ْت به يومئٍذ 

؛ مطلعها:
اأعيُذ القوايف زاهياِت املطالِع
مزامَر عّزاٍف اأغاريَد �ساجِع

وج���د يف الرُّ�سايف خ���ر من ي�سم���ع، وُيعني 
؛ اإذ هّزت���ه الق�سي���دة واأخرجت���ه م���ن �سمته، 
وو�سلت ما انقطع من �سعره ؛ فاأن�ساأ يخاطب 

اجلواهرّي بق�سيدة مطلعها:
اأقول لرّب ال�سعر “مهدي اجلواهري«

اإىل كم ُتناغي بالقوايف ال�سواحِر
فرت�سلها ُغّرًا هواتَف بالعال
مُييل اإليها �سمَعه كُلّ �ساعِر

وت�سدو بها والقوُم �سمٌّ عن العال
فلم تلَق اإّل غَر واٍع وذاكِر

رًا ؛ اأن م���ا ت�سّك���ى من���ه  ومي�س���ي به���ا م�س���وِّ
اجلواه���رّي اأمر ق���دمي قد امت���ّدت اإلي���ه اأذاته 
م���ن قب���ُل، و�سق���ي ب���ه، وكاأّن���ه داء ل دواء له. 
و�س���رع يهّون عل���ى اجلواهرّي ما ب���ه ؛ حّتى 
اأمّت الق�سي���دة، وبع���ث به���ا اإلي���ه م���ع ر�سالة ؛ 
ج���اء فيه���ا: )وبع���د فقد ج���اءين الع���دد الذي 
لتم باإر�ساله م���ن جريدتكم الغّراء فقراأت  تف�سّ
في���ه ق�سيدتكم الفري���دة فحّرك���ت يّف �سواكن 
الأ�سج���ان ودعتني اإىل قول �س���يء من ال�سعر 
ال���ذي انقطع���ت عن���ه من���ذ زم���ان...( فتلّق���ى 
حمتفي���ًا  والق�سي���دة  الر�سال���ة  اجلواه���رّي 
�س���ايف، ون�سر  بهما،م�س���رورًا مب���ا اأن�س���اأ الرُّ
وكت���ب  جريدت���ه،  يف  والر�سال���ة  الق�سي���دة 
كلم���ة يقول فيه���ا: )وي�سيق املج���ال، بقدر ما 
ي�سعب عل���ى الراع، عن الإ�س���ادة بوقع هذه 
النف����س،  يف  واأثره���ا  �سافّي���ة  الرُّ الق�سي���دة 
ومبق���دار ما تث���ره فينا من مظاه���ر العتزاز 
والفتخ���ار بتل���ك النفثة اجلّيا�س���ة التي هّزت 
�سايف وهو  �ساعرًا فحاًل عظيم���ًا كالأ�ستاذ الرُّ
يف �سومعت���ه اخلالدة يف الفّلوجة. الرُّ�سايف 
الذي األقى من نف�س���ه الوّهاجة ومن �ساعريته 
الف���ّذة وم���ن نبوغ���ه وعبقرّيته �سعل���ة وقب�سًا 
اأن���ارت ملواكب ال�سب���اب العرب���ّي طريقها اإىل 
�س���ايّف نف�س���ه  املج���د والطم���وح... وه���و الرُّ
ال���ذي يعي����س اليوم منطوي���ًا عل���ى نف�سه يف 
الفّلوج���ة يع���اين ثق���ل ال�سيخوخ���ة، ووط���اأة 
املر����س، وق�سوة الده���ر والنا����س...( ول بّد 
للمرء، وهو يقراأ ذلك، من اأن ُيكرب ال�ساعرين، 
وُيعظ���م �ساأنهما ؛ فلقد كانا عل���ى �سمّو نف�س، 
واأريحّي���ة رفيع���ة ؛ يع���رُف كلٌّ منهم���ا ف�س���َل 

�ساحبه، وُيعلنه مزهّوًا به كاأّنه ف�سله !

ويّط���رد ما بينهما من امل���وّدة والتجّلة، وكاأّنه 
ِغ���َرُ  من���ه  تن���ال  ل  احل���وادث،  ف���وق  �س���يء 
�سايّف  الزم���ان ! ويظ���ّل اجلواهرّي يذك���ر الرُّ
ويثن���ي علي���ه ؛ حّت���ى اإذا ا�ستحكم���ْت عزلته، 
وا�سطلح���ت الأمرا����س علي���ه، وثقل���ْت علي���ه 
احلياة قال ق�سيدة يحييه بها، وقّدم لها بكلمة 
م���ن اأنف�س الكلم واأ�سرفه ؛ يقول: )يف عزلة - 
ل���ول عرائ�س عبقر التي حت���وم حولها - لقلنا 
اإّنه���ا موح�سة يق�س���ي �ساحب “ العامل �سعر” 
و “ الد�ست���ور” و” ال�سج���ن يف بغ���داد “... 
ما تبّقى م���ن عمره، وهو يدل���ف اإىل الثمانني 
موّقرة باأثق���ال الح�سا�سات املرهفة، ولواعج 
اخلواطر املرتاكمة، وذكريات الأدوار العنيفة 
؛ يف عزل���ة كهذه يق�سي اأّيامه املتبقية ال�ساعر 
الذي غّنى الأقطار العربّية يف اأعرا�سها وناح 
عليه���ا يف ماآمته���ا... وال���ذي �س���دح بحرّي���ة 
ال���راأي وقد�سّية العقيدة... فه���ل اأقل من اأن “ 
نوؤن�س���ه “ يف وح�سته هذه باأن نذكره فح�سب 
؛ ولكن قبل اأن مي���وت؟...( ثّم تاأتي الق�سيدة 

حمّييًة:
متّر�سَت “ بالأوىل “ فكنَت املغامرا

وفّكرَت “ بالأخرى “ فكنَت املجاهرا
لَت عي�سًا بني تلك وهذه وف�سّ

... به كنَت، بل لوله، ما كنَت �ساعرا
ثّم يقول:

واإيّن اإذ اأُهدي اإليك حتّيتي
اأهّز بك اجليَل العقوَق املعا�سرا

اأهّز بك اجليل الذي ل تهّزه
نوابُغه، حّتى تزوَر املقابرا

وه���ي ق�سيدُة موقٍف نبيٍل بقدر ماهي ق�سيدُة 
�سايف م�سرورًا بها ؛ فن�سط  حمّبة ؛ تلّقاها الرُّ
لل�سعر مّرة اأخرى، وطف���ق ينظم لرّد التحّية 
باأح�سن منها، ولي�سّور ما يكتنفه من اأحوال:

بك ال�سعر، ل بي، اأ�سبح اليوم زاهرا
وقد كنت قبل اليوم مثلك �ساعرا

فاأنت الذي األقت مقاليد اأمرها
اإليه القوايف �سّردا ونوافرا

�سايف  كان ذل���ك يف �سن���ة 1944، قبل وفاة الرُّ
ب�سنة اأو دونها، ثّم تويف الُّر�سايف يف ال�سنة 
التي بعدها ؛ ومل اأجد للجواهرّي ق�سيدة فيه 

حّتى �سنة 1951 ؛ حني قال مرثاته فيه:
لقيَت رّبك بال�سمِر

واأنرَت داجية القبوِر
واأ�سعَت يف الأبد البهيم طالقَة الأبد املنِر

وذهبَت مل تعلق يداك بغر مكرمة وخِر
ومداره���ا على يقظ���ة ال�ساعر، وج���راأة فكره، 
وجه���ارة قول���ه، و�سيعته يف وطن���ه. لقد كان 
بني ال�ساعري���ن من ت�سابه الن���وازع، وتقارب 
الأف���كار م���ا جعل امل���وّدة ت�ستقي���م بينهما مّدة 
�س���ايف ظ���ّل  حياتهم���ا ؛ حّت���ى اإذا ت���ويف الرُّ
اجلواه���رّي يتذكره كّلما دعت دواعي التذّكر، 
وُيثني عليه ويعّده عن���وان ال�ساعر ذي الفكر 

اليقظ.
ويعاود رثاءه يف �سنة 1959 اإذ يحتفل احتاد 
الأدب���اء ب���ه، ويق���ول ق�سيدة يجع���ل منه فيها 
رمز الفكر، ويبتعث من خالله اأ�سجان احلياة 

واملوت ؛ يقول:
لغُز احلياة وحرُة الألباب

اأن ي�ستحيل الفكُر حم�َس تراِب
اأن ي�سبَح القلُب الذكّي مفازًة

جرداَء حّتى من خفوق �سراِب
فيم التحايُل باخللود وملهٌم

حلفرٍة ومفّكٌر لتباِب
وه���و، م���ن بعد، ل يط���وي احلدي���ث عنه، ول 
يري���د اأن ين�س���اه ؛ وذل���ك اأم���ر قّلم���ا يق���ع بني 

ال�سعراء...!

بين الرصافي والجواهري
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كريم مروة

كان���ت الأ�سهر ال�ست���ة الأوىل من ع���ام 1949 يف بغداد 
قبل ان اأغادره���ا عائدَا اإىل لبنان يف �سهر متوز تعي�س 
حت���ت تاأثرات نكبة فل�سط���ني والنك�سة التي منيت بها 
“الوثبة. وتابع���ت يف الآن ذات���ه عالقات���ي مع املثقفني 
الذي���ن كان���ت ق���د تكون���ت يل عالق���ات �سداق���ة معه���م، 
وكان من �سمنه���م ال�سعراء بدر �ساك���ر ال�سياب ونازك 
املالئك���ة وبلن���د احليدري واأك���رم الوت���ري والفنانون 
ون���وري  �سلي���م  ون���زار  الرح���ال  خال���د  الت�سكيلي���ون 
ال���راوي والأدباء عبد القادر ال���رباك وعبد امللك نوري 
وذو الن���ون اأي���وب وابراهي���م اليتي���م وناج���ي ج���واد 
ال�ساعاتي. وتابعت عالقاتي مع عائلة الأديب اللبناين 
العراق���ي حممد �س���رارة الذي كان ق���د مت اعتقاله، ومع 
اللبن���اين العراق���ي حمم���د ح�س���ن ال�س���وري موؤ�س�س 
جمل���ة “احل�س���ارة”، وم���ع بع����س الإعالمي���ني مم���ن 
كان���وا ي�سرفون عل���ى جري���دة “الأهايل” ل�س���ان حال 
احل���زب الوطني الدميقراط���ي ال���ذي كان يراأ�سه كامل 
اجلادرجي، وجريدة “الأخبار” ل�ساحبها عبد الهادي 
اجللبي التي كن���ت اأن�سر فيها بع����س مقالتي الأدبية. 
لك���ن عالقتي باجلواهري كانت له���ا منذ البداية نكهتها 
اخلا�س���ة. وكان يتعام���ل معي اأنا اب���ن التا�سعة ع�سرة 
عام���ًا يف ذل���ك التاري���خ كما ل���و كنت واحدًا م���ن جيله. 

وهو ما جعلني �سديد العتزاز بتلك العالقة.
واأذكر اأنني لبيت دعوة حل�سور حفل تكرمي عميد كلية 
الطب الدكتور ها�س���م الوتري يف نادي “امل�سبح” يف 
كرادة م���رمي جنوب �سرق بغداد ال���ذي اأقيم يف مطالع 
�سه���ر مت���وز. ذهب���ت برفق���ة اجلواه���ري م���ع �سديقي 
عزي���ز اأبو التمن ابن جعفر اأبو التمن اأحد زعماء ثورة 
الع�سري���ن يف �سيارته البوي���ك التي كان يقودها، وكان 
رابعن���ا الأديب الع�سامي اجي جواد ال�ساعاتي. اأخذنا 
مقاعدن���ا نح���ن الأربع���ة يف امل���كان املخ�س����س لنا يف 
الن���ادي. وكان اجلواه���ري اأحد الذي���ن كانوا مدعوين 
للتكل���م يف حف���ل التك���رمي. وكان النادي يغ����س بعلية 
القوم من كبار امل�سوؤول���ني ويف مقدمتهم الو�سي على 
عر�س العراق الأمر عبد الإله ورئي�س احلكومة اآنذاك 
اأر�س���د العمري، كم���ا اأذكر، ون���وري ال�سعي���د والعديد 
م���ن ال���وزراء. وعندم���ا ج���اء دور اجلواه���ري لل���كالم 
ذه���ب �سام���خ الراأ����س واألقى ق�سي���دة رنانة م���دح فيها 
املك���ّرم وتهجم عل���ى اأركان احلكم ب���كالم حاد و�سريح 
ل يقب���ل التاأوي���ل. وعاد اإىل حي���ث كان يف مقعده معنا 
نحن الأربع���ة. وفور و�سوله اإلينا متوت���رًا �سارع اإىل 
متزي���ق الأوراق الت���ي حتوي الق�سي���دة واألقاها حتت 
الطاولة. وبع���د حلظات انحنيت ومللم���ت الق�سا�سات 
ووو�سعته���ا يف جيب���ي م���ن دون اأن األف���ت الأنظ���ار. 
وعدن���ا بع���د انتهاء الحتف���ال كما جئنا اإلي���ه واأو�سلنا 
اجلواه���ري اإىل منزله، وجل�سنا نحن الثالثة يف منزل 
عزيز اأب���و التمن الكائن يف �سارع اأب���ي نوا�س نتداول 
يف م���ا ميكن اأن توؤول اإليه الأمور بالن�سبة للجواهري 
بعد ق�سيدته، ثم خرجنا كّل منا اإىل منزله. وكنت اأقيم 
م���ع عائلة ح�سني مروة يف مدينة الكاظمية الواقعة يف 

�ساحية بغداد اجلنوبية على �سفاف نهر دجلة.
علمن���ا يف ال�سباح اأن اجلواه���ري اقتيد يف تلك الليلة 
بال���ذات اإىل اأحد املراك���ز الأمنية معتق���اًل. فرّتب عزيز 
اأب���و الثم���ن عل���ى الف���ور، بحك���م العالقات الت���ي كانت 
تربط���ه بالعديد من امل�سوؤولني، زيارة للجواهري باأمر 
م���ن مدير التحقيق���ات اجلنائية بهجت عطي���ة. فزرناه 
نحن الثالثة عزيز وناجي جواد واأنا يف مكان اعتقاله. 
وكان ذل���ك امل���كان غرف���ة بكامله���ا خم�س�سة ل���ه بكل ما 
يحتاج���ه من اأمور حياته اليومي���ة. لكن اجلواهري مل 
يب���ق يف العتق���ال اإل اأيام���ًا معدودات لأن���ه مل يعرتف 
مب���ا اتهم به. ومل تك���ن الق�سيدة بني يديه، ومل حت�سل 
املخاب���رات على ن�سها. وقمنا نحن الثالثة بزيارة اأحد 
املعتق���الت الت���ي كان يقيم فيه���ا الأديب حمم���د �سرارة 
وع���دد من املثقف���ني واملنا�سلني ال�سيوعي���ني. وغادرت 
بع���د الزيارت���ني بغ���داد اإىل لبن���ان. وف���ور و�س���ويل 
م���ع العائل���ة جل�س���ت م���ع ح�س���ني م���روة وابن���ه ن���زار 
ن���رمم ق�سا�س���ات الورقة الت���ي كتبت فيه���ا الق�سيدة. 
وعندم���ا اأكملن���ا مهم���ة تركيبه���ا وترتيبه���ا ذهب���ت اإىل 
جري���دة »التلغ���راف« وقدمت لرئي����س حتريرها ن�سيب 
املتن���ي الق�سي���دة للن�س���ر. واأفقنا �سباح الي���وم التايل 
عل���ى الق�سي���دة من�سورة عل���ى �سدر ال�سفح���ة الأوىل 
بن�سه���ا الكامل. وعلمنا بعد يومني م���ن ن�سر الق�سيدة 
اأن اجلواه���ري اأعي���د اإىل الإعتق���ال باجل���رم الذي هو 
الق�سي���دة. وهك���ذا كن���ت بالن�سب���ة اإليه امل�س���وؤول عن 
اإع���ادة اعتقاله. وهو ما اعرتفت له به عندما التقينا يف 
اآخ���ر العام ذاته لدى عودت���ه من رحلة قادته اإىل فرن�سا 
الت���ي اأغرم به���ا وباإحدى ح�سناواته���ا ونظم بالإثنتني 

ق�سيدتني من اأجمل ق�سائده.

هكذا جمعنا قصاصات قصيدة 
الجواهري في الطبيب الوتري



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

إعداد: عراقيون

ومن���ذ �سن���ة 1961 اتخ���ذ �ساعرن���ا العا�سم���ة الت�سكيلي���ة 
“ب���راغ” مقاما له وقد احبها كث���را جلمالها وهدوئها وقد 
ذكه���ا يف بع����س ق�سائده. ولكن هذا ال�سي���خ اجلليل ورغم 
تخطي���ه �س���ن الت�سع���ني يبق���ى حنين���ه اب���دا. لأول منزل!! 
خا�س���ة ان يف ه���ذا املن���زل ذكري���ات طفولة وموط���ن ابائه 
ودوح���ة �سعره ومنه���ل علمه وم�س���رح �سهرت���ه وعبقريته 
ونبوغ���ه ك�ساعر لعل���ه الثاين بعد املتنب���ي!! وبلده العراق 
ه���و تاريخ كفاحه يف فقره او غناء وم�ساجالته يف البالط 
امللك���ي مع املل���ك في�سل الول ويف �سع���ره الرقيق يف غزل 
الن�س���اء ويجمع يف حيات���ه املثرة الغريبة ه���ذا التناق�س 
الغري���ب يف �سخ�سيت���ه وهو الذي قال يوم���ا لو كان عندي 

جيل من الذهب لنفقته على اجلمال.
***

لق���د فج���ع اجلواه���ري بوفاة زوجت���ه الوىل �سن���ة 1939 
وهي ام فرات والدتي والتي ل تتجاوز من العمر ال�سابعة 
والع�سري���ن �سنة بع���د ان خلفت ل���ه ف���رات والدكتور فالح 
وابنت���ه البك���ر ام���رة. وق���د اث���ر اجلواه���ري ان ل تتوىل 
�سوؤون العناية بالولد ال�سغ���ار امراأة غريبة عن العائلة. 
فتزوج من �سقيقة زوجته الوىل “مناهل” اختها )امونة( 
يف �سن���ة 1939 وكنا نحن اطفال. اختي عمرها )11( �سنة 
وان���ا عم���ري 9 �سنوات وف���الح عمره 4 �سن���وات.. فتزوج 
امون���ة خالت���ي.. اي مبعن���ى ان الفقي���دة مل تك���ون غريب���ة 
علين���ا.. قب���ل ان يتزوجها هي خالتنا.. وان���ت تعرف املثل 

العراقي الذي يقول”ا�سفق من امي خالتي«.
* كي���ف كان���ت رفقة الفقي���دة “امون���ة” مع وال���دك ال�سعر 

الكبر اجلواهري؟
- كان���ت الفقي���دة )امون���ة( ام جن���اح.. �سب���ورة ج���دا م���ع 
اجلواه���ري فلق���د رافقته 53 �سنة م���ع �ستى املعان���اة التي 
حتملتها م���ع ال�ساعر املزاجي الكبر فك���م من مرة طلب ان 
تبي���ع الغرا�س وتبي���ع البيت. لك���ي يهاجر وم���ن ثم يعود 
ليع���دل عن ق���راره وكانت فقيدتن���ا مطيعة ل���ه ترافقه اينما 
يح���ل واينم���ا يرح���ل.. وحت���رتم مزاج���ه اخلا����س ال���ذي 

يتنا�سب مع حجم عبقريته!!
* ما حكاية وفاة والدتك ال�سيدة مناهل؟

ت���زوج اجلواه���ري م���ن والدت���ي )ام ف���رات( اول ال�سيدة 
)مناهل رحمه���ا الله وتوفيق بطريق���ة مفاجئة للجواهري 
عندم���ا كان يف لبنان وو�سل نب���اأ وفاتها وكتب عنها اجمل 
مرثياته بل تكاد تكون املرتبة الجور يف �سعر اجلواهري 

�سنة 1939 ويقول فيها –
يف ذمة الله ما القى وما اجد

اهذه �سخرة ام هذه كبد
حييت ام فرات ان والدة

مبثل ما اجنبت تكنى مباتلد
بكيت حتى بكى من لي�س يعرفني

ونحت حتى حكاين طائر غرد
قالوا اتى الربق عجالن فقلت لهم

والله لو كان خرا ابطاأت برُد.
وق���د و�س���ف فيها كيف ورد الي���ه النباأ املفج���ع وكان انذاك 
يف ب���روت متوجه���ا اىل القاه���رة.. وكان البي���ت الخ���ر 
اجمله���ا ال���ذي ي�سف به توج�سه وتخوفه م���ن اخبار قدوم 

الربقيات!!
* ماذا عن الزوجة الثانية يف حياة اجلواهري؟

كان���ت )خالت���ي( كم���ا �سب���ق وان �سرح���ت لك ذل���ك تزوجها 
اجلواه���ري بع���د وفاة والدت���ي ام فرات.. وق���د اجنبت له 
جناح وكفاح وبنتني هما خيال وظالل.. وكان اجلواهري 
يحبه���ا كثرا فكتب فيها اجمل ق�سائده وقال فيها.. يهديها 
– “اىل الت���ي افنت �سبابه���ا وكهولتها معي �سامدة واثقة، 

موؤمنة يف حياة ت�سبه ال�ساطر.. اىل زوجتي امونة«.
يا حلوة املجتلى والنف�س غائمة

والمر خمتلط واجلو خمتنق
ويا �سحوكة ثغر والدتي عب�س

ويا �سفية طبع واملنى رنق
ويا �سبورة على البلوى تلطفها
حتى تعود كبنت احلان ت�سطلق

اذن.. كان اجلواه���ري يحبه���ا كثرا ك�سقيقته���ا )ام فرات( 
لن )ان جن���اح( داوت الكثر من ا�سجان اجلواهري وكان 
لها يف حيات���ه الكثر.. وكانت تطاوعه حتى يف ما يخالف 
العق���ل م���ن احلكمة.. من ث���ورات )جواهري���ة( وعلى مدى 
)53( �سن���ة ا�ستمرت ه���ذه احلياة حتى توفي���ت يف ال�سهر 

املا�سي من هذه ال�سنة..
* ماذا عن رحيل امونة “ام جناح«.

يقول ال�ستاذ فرات:
توفي���ت املرحوم���ة ام جن���اح يف اح���د م�ست�سفي���ات بلندن 
وق���د �سيع���ت اىل مثواها الخر مبوكب مهي���ب.. واقيمت 
الفاحت���ة عل���ى روحه���ا الطاه���رة يف م�سج���د )براث���ا( يف 
بغداد العطيفية ملدة ثالث���ة ايام وقد ح�سرها عدد كبر من 
النا�س ومن حمبي اجلواهري ومن الدباء والكتاب.. وقد 
وجه���ت دعوة اىل �ساعرنا اجلواه���ري حل�سور الفاحتة.. 
ولكن الرجل اعتذر و�سكر الذين ات�سلوا به فردا فردا وقال 
باحل���رف الواح���د ان حمبي املرحومة ه���م الوفر عددا يف 

بلدها والعلى مقاما!!
هذا الكالم عرب الهاتف.. وبه ازيلت جفوة كبرة وازيحت 
غمامة عما قيل ويقال عن اجلواهري �ساعر العراق و�ساعر 

العربية!!
* وزوجاته الخريات؟

اللبناني���ة  ال�سوري���ة  بال�سي���دة  اجلواه���ري  ت���زوج  لق���د 
لف���رتة ق�س���رة ولظ���روف جغرافي���ة خا�سة ه���ي “رزمية 
البي�س���وين” عام 1945 ومل ي�ستم���ر معها �سوى �سنتني.. 
واثناء وجود اجلواه���ري يف �سيعته الزراعية يف منطقة 
عل���ي الغربي عام 1957 تزوج اي�سا من ال�سيدة نعيمة من 
ع�سائ���ر “البو دراج” وكان عمرها �سغرا ومل ينجب منها 
�سيئ���ا ثم انف�سل عنها.. وطلقها ومازال اهلها يذكرون هذا 
ويقول���ون نح���ن “ن�سب���ان” اجلواهري.. وبح���ق.. اقول 
لك.. تبقى الزوجتان العمق اثرا يف نف�س اجلواهري هما 
ال�سقيقتان )مناهل( ام فرات.. و)امونة( ام جناح رحمهما 
الله حيث ي�سجل التاري���خ ال�سعري للجواهري واحدة من 
اج���ود مرثيات���ه للمرحومة مناه���ل واجم���ل ق�سائد احلب 

لل�سيدة املرحومة امونة.. ولقد �سبق ذكرهما!!.

هذا احلوار مع جنله الراحل فرات اجلواهري

في حياته اإلجتماعية

قيل – اذا س���افرت احم���ل وطنك معك.. والش���اعر العراقي الكبي���ر محمد مهدي 
الجواهري. الذي س���افر وتغرب عن الوط���ن كان يحمل وطنه معه ألن االبتعاد عن 
ح���دود الوطن اليلغي الوطن من داخل حدود القل���ب!! وهو الذي قال في قصيدة 

لم تنشر سنة 1967..
سهرت وطال شوقي للعراق

وهل يدنو بعيد باشتياق؟


