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العمر ابراهيم  سعدون 

كانت فرياستارك، وهي رحالة بريطانية وكاتبة 
سياسية، مؤلفة اصدرت العديد من الكتب 

والمؤلفات واخيرا هي واحدة من عمالء 
االستخبارات البريطانية في العراق، كانت ستارك 
شاهدة عيان على ما جرى من احداث ابان حركة 
مايس الوطنية 1941 التي قادها المرحوم رشيد 

عالي الكيالني والعقداء االربعة ضد القوات 
البريطانية..وعبر كتابها )رمال في براثن االسد( 
روت الشيء الكثير عن ثورة مايس ولكن من 
وجهة نظر جاسوسة بريطانية معروفة انذاك 
اخترنا من كتابها المذكور قصة االيام االخيرة 

للثورة..

الحاكم العسكري في بغداد
*30 ماي����س 1941: �صمت���ت املداف���ع بع���د ظه���ر اليوم ثم 
ع���ادت لتدوي خ���ال الليل فر�س منع التج���وال يف بغداد 
منذ ال�صاعة 8.30و�ص���وعف افراد ال�صرطة التي حتر�صنا 
يف مبنى ال�ص���فارة الربيطانية خ�صية وقوع م�صاكل، ويف 
ال�صباح ا�صتيقظنا على منظر ع�صرين قاذفة قنابل ومقاتلة 
فوقن���ا... اهتزت اجلدران له���ول االنفجارات ويظهر انهم 
كانوا يق�ص���فون �ص���اح املدفعية يف الكاظمية ورمبا على 
ط���ول الطريق املو�ص���ل اىل “خان النقطة( على بعد �ص���تة 
ع�ص���ر مي���ا.. كما اعلنت اذاع���ة )لندن( ع���ن اندفاعنا نحو 
بغ���داد. كل واحد هنا بدا �ص���احبا و�ص���اعرا بان �ص���هرا من 
االعتق���ال كان وقتا طويا مبا فيه الكفاية داخل ال�ص���فارة. 
وباالم����س )تغديت( مع �ص���عادة ال�ص���فري ومبعيتنا معظم 
املوظف���ن وحت���ى الفرا�ص���ن. الزه���ور و�ص���اطة الفواكه 
كانت عل���ى املائدة. ويف هذا الوقت لي����س هناك ذكر الحد 

�صوى )يون�س ال�صبعاوي( احلاكم الع�صكري يف بغداد!
ال�ص���اعة احلادية ع�ص���رة �ص���باحًا حلقت طائراتنا ب�ص���كل 
م�ص���تمر بينم���ا كان حر�س ال�ص���رطة منهمك���ن يف حواجز 
من اكيا�س الرمل لتامن ابواب ال�ص���فارة. قطعنا متويننا 
هذا اليوم خ�ص���ية عدم ورود جتهيزات طرية لنا يف االيام 

القادمة.
االسلحة في الجوامع

ال�ص���اعة الثالثة والن�صف م�ص���اء �صمعت توا من يقول بان 
)امن العا�صمة( قد �صرح مبا يفيد بان احلكومة قد ذهبت 
وان العا�ص���مة يف يده كما علمنا بان بقايا اجلي�س املقاوم 
ق���د ابع���د و�ص���تت. جمي���ع التح�ص���ريات التي �ص���اهدناها 
والت���ي افزعتن���ا كاأخ���ذ ال���زوارق اىل اجله���ة االخرى من 
النه���ر مل تكن يف حقيقتها موجهة لنا بل اىل بقايا الثوار. 
املوقف وحيثما كانت قوات الثوار بقى غام�صا مبهما ففي 
الوق���ت احلا�ص���ر مل تكن هناك �ص���وى كتيبت���ن مواليتن 

و�صع معظم افرادها �صاحهم يف اجلوامع.
ال�صاعة ال�صاد�صة م�ص���اء ح�صر خال هذه ال�صاعة عدد من 
املندوبن الر�ص���مين العراقين � امن العا�ص���مة ي�ص���حبه 
�صابط ع�صكري �ص���اب هو )غازي الداغ�صتاين( مع بع�س 
�ص���باط ال�ص���رطة � كانوا يطلبون الهدنة ويرجون االبقاء 

على الد�صتور العراقي.
القى �ص���عادة ال�ص���فري خطبة رائعة باللغة العربية او�صح 
فيه���ا بان���ه ه���و �صخ�ص���يا وامللك في�ص���ل االول قد و�ص���عا 
)الد�ص���تور العراق���ي( وانه يف اي���د امينة ! ار�ص���ل الطلب 

اىل القي���ادة الع�ص���كرية الربيطاني���ة كان���ت االبت�ص���امات 
تعلو وجه امن العا�ص���مة كما كان ال�صباط ودودين جدا. 
وال�صعور بعودة االرتباط )العائلي( كان �صائدا � وعفا الله 
عما �صلف � ت�صافح الفرا�صون وعمال احلديقة واال�صطبل 

مبتهجن وهم يرددون...)احلمد الله).
معلومات طريفة

ح�ص���ر الوزي���ر املفو����س االمريك���ي وب���دا كم���ا ل���و كان 
خارج���ا لتوه من يخت، �ص���رد علينا معلوم���ات طريفة عن 
احتجازهم فقد اخذت جميع �ص���ياراتهم وق�ص���وا اكرث من 
�ص���اعة يف �ص���رداب بحجة تعر�ص���هم للق�ص���ف ولكن �صيئا 
م���ن هذا مل يحدث.. وبعد ان انف�س الزوار ومل يكن هناك 

�صيء يثري االهتمام �
انربى �ص���عادة ال�صفري متكلما من على درجات ال�صلم فقال 
)املربع الذهبي � ر�ص���يد عايل � الوزي���ر املفو�س االيطايل، 
واملفت���ي، و�ص���لوا االن ق�ص���ر �ص���ريين �وطلب���ت الهدن���ة 
تلغرافيا( بعد هذا الكام �ص���اهدنا طائرات حتلق با�صراب 
وجتمعات وتنف�س ب�ص���كل عمودي و�ص���رعة هائلة وكانت 
ا�ص���وات انفج���ار القنابل يتوا�ص���ل وت�ص���مع ب�ص���كل جيد 

تتخللها دقائق من التوقف بن انفجار واخر!
يف الثامنة م�ص���اء و�ص���ل )فيفيان هولت( ي�ص���حبه اثنان 

من ال�ص���باط العراقين كان احدهما(غازي الداغ�ص���تاين( 
مهذب ج���دا ولطي���ف ويتكل���م االنكليزي���ة بطاق���ة، كانوا 
جميعا متلهفن جدا لرتتيب )اال�ص���تام( قبل الفجر، كانت 
ال�ص���عوبة عدم امكاني���ة متييز حتى )العل���م االبي�س( يف 
الظام احلالك فكل �صيء معر�س الن يكون هدفًا. ثم اتفق 
على ار�ص���ال تلغراف اىل القيادة الربيطانية يف احلبانية، 
واذ كان )فيفيان هولت( م�صتميتا للذهاب وحتمل خماطر 
اأي اطاقات يف الطريق فقد تقرر ان متيز �صيارته بال�صري 

ببطء وانوارها مفتوحة!
الي���وم اأول م���رة امكنن���ي اخل���روج م���ن بوابة ال�ص���فارة، 
والتقطت �ص���ورا ل�صرطة احلر�س الذين مل ميانعوا عندما 

طلبت منهم ذلك.
*31 ماي����س 1941 توق���ف القت���ال ح���وايل 4.30فج���رًا � 
و�صباحا خرج �صعادة ال�صفري مع )جريالد دوكواري( )2( 
العداد تفا�صيل الهدنة كان هناك ن�صاط وحما�س يف جميع 
جوانب ال�صفارة و�ص���ل )بيل بيلي()3( يف الليلة املا�صية 
فقد قب�س عليه يوم 2 ماي�س وهو يوزع املن�صورات ولقى 
)معاملة قا�ص���ية( فقد ربط مقي���د االيدي اىل احلائط وملدة 
خم�ص���ة ايام ومل يح�ص���ل اال على النزر الي�صري من الطعام 
وكان املاء يلقى على وجه���ه عند العط�س وقامت )الفتوة( 

بتعذيب���ه والقي يف �ص���رداب م���ع املجرمن )ك���ذا( وقد بدا 
نحيفا جمهدا، و�صبق ان راى رايتنا تنزل من �صارية مبنى 
ال�ص���فارة وايقن بهاكنا فق���د خمنت كم كنت حمظوظة يف 
خانقن وانا يف طريقي اىل ايران عندما اعادتني ال�صرطة 

العراقية بالقطار النازل اىل بغداد.
ومل يكن هذا حدثا عار�ص���ا كما ظنن���ت يف حينه فقد كانت 
لديه���م اوامر، ول���وال ممازحت���ي معهم ملا ترك���وين اذهب 
)كذا( باالم�س قدم �ص���ابط برتب���ة )عقيد( يف حالة مروعة 
و )عدواني���ة( طالب���ا توقي���ع الهدنة ب�ص���رعة حقن���ا للدماء 
و�ص���يانة للممتلكات. ت���رك )فيفيان هولت( ه���ذا املندوب 
مع���ي وخ���رج... وبجه���د كب���ري ا�ص���تطعت تهدئت���ه حي���ث 
ع���اد )ب���ات( وتباحث معه ب�ص���كل معق���ول. واخريا وقعت 
الهدن���ة.. كان���ت �ص���روطها رقيقة مت�ص���اهلة، ويف نف�ص���ي 
اعتربت ان القتال مل ينته بعد طاملا ان )غروبا( )4( مازال 
يف املو�صل وهم با�صك �صي�صيطرون على ال�صمال ان كان 

مبقدورهم ذلك.
1 حزيران 1941: بوابات ال�صفارة مفتوحة جميعا � هتفنا 
ل�ص���عادة ال�ص���فري عندما القى كلمة بيننا � جميع ال�صيارات 
املتاحة ا�ص���تعدت للذهاب ملاقاة )الو�صي( قفزت اىل احد 
ال�ص���يارات، وم���ن خ���ال �ص���باكها بدت اجلماه���ري تغريت 
�صماتهم ب�صكل وا�صح عن ال�صهر املا�صي هذه االحا�صي�س 
ال�صخ�ص���ية تاكدت لدي من مراقبتي ل�ص���لوك اال�ص���خا�س 

الذين تقو�صوا وانهاروا فيما بعد.
توجهنا عرب اجل�ص���ر ومل يكن هناك خراب وا�ص���ح..كانت 
�ص���يارات اجلي����س حت���اول جتاوزنا ومل امل�س اأي �ص���عور 
بامل���ودة او ترح���اب حقيقي كانت هناك نقاط لل�ص���رطة يف 
ظ���ل �ص���جريات خفي�ص���ة او دغل كثي���ف جتاوزنا ا�ص���اكا 
�ص���ائكة ونق���اط حرا�ص���ة مهج���ورة، وعن���د ه���ذا واجهتنا 
�صيارات وحت�ص���دات الربيطانين � )منظر رائع للجندية( 
كنت االمراأة الوحيدة يف ه���ذا التجمع وارتعت الرتدائي 
تن���ورة ق�ص���رية ب���دون ج���وارب اال اين ا�ص���تحوذت على 

معظم التحيات واالبت�صامات:

) فريا ستارك( تصف الساعات األخيرة 
لحركة مايس 1941
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الرضا عبد  صالح  محمد 

)بكنغهام( رحالة انكليزي مشهور زار إيران في عام 
1817 وأبحر من مياه بوشهر إلى الهند بمهمة 
خاصة كلفته شركة الهند الشرقية، وأبحر من 
بومباي إلى موانئ الخليج العربي وصوال الى 
البصرة وقد كتب عن رحلته هذه كتاًبا اسماه 
)رحالت إلى ميديا وأشور( طبع عام 1830 م 

ويصور فيه رحالته تلك التي استغرقت أكثر من 
ثالثة أشهر.

وقد عقد ف�ص���ا من كتابه هذا عن الب�صرة وا�صًفا اأهميتها 
التجاري���ة كميناء رئي�س يف اخلليج العربي ون�ص���ر جعفر 
اخلي���اط مو�ص���وًعا ح���ول ه���ذا الف�ص���ل يف الع���دد الثاين 
من جمل���ة املعلم يف �ص���باط )فرباي���ر( 1967 م التي كانت 
ت�ص���درها نقابة املعلمن يف الب�ص���رة م�ص���رًيا اإىل و�ص���ف 
بكنغهام للب�ص���رة باأنه���ا حماطة باأ�ص���وارها املبنية باللنب 
غري امل�ص���وي يف مربع متطاول طوله ما بن �صرق ال�صمال 
ال�ص���رقي وغرب اجلن���وب الغربي، لعل اأه���م النقاط التي 
ي�صتفاد منها يف ذلك املو�صوع ما يلي: كانت اأ�صوارها غري 
منيعة ومتنا�ص���قة يف نظر الزائر الغربي ولهذه االأ�ص���وار 
خم�ص���ة اأبواب كبرية هي: باب املجموعة وباب األ�صراجي 
وب���اب الزبري وباب الرب���اط بالقرب من املقام وباب بغداد 
امل���وؤدي اإىل مرك���ز املدينة مبا�ص���رة حيث يزدحم ال�ص���كان 

وتتكاتف البيوت.
للمدين���ة ثاث���ة ج���داول كب���رية تتف���رع م���ن �ص���ط العرب 
وتخرتق اأجزاءها املختلفة في�ص���تفاد منها لري االأرا�ص���ي 
املحيط���ة بالبلدة ونقل الب�ص���ائع وال�ص���لع مع �ص���د حاجة 
النا�س وهي انهر )الرباط والع�ص���ار وال�ص���راجي( و�صف 
بكنغه���ام ظاه���رة امل���د واجل���زر املعروف���ة يف تل���ك االأنهر 
والتنقل بوا�صطة االبام ال�صغرية فيها واأ�صار اإىل وجود 
القفف الت���ي عرفها العراقيون واىل زورق خا�س ل�ص���حن 

االأحمال الثقيلة فيه كان يطلق عليه )الدونلق(.
* كان الداخل من �صط العرب يف الع�صار اأو النهر االأو�صط 
كما ي�صميه متجًها اإىل الب�صرة القدمية مير من �صدر �صيق 
للنه���ر تق���وم يف ي�ص���اره قلعة مدورة ال�ص���كل وم�ص���جد له 
منارة �ص���غرية من اجلهة اليمنى بعد ذلك عدد من البيوت 
واالأبنية يف جهتي النهر االأبنية على اجلهة الي�صرى كانت 
عبارة عن �صكات اخل�ص���ب واالألواح يف الغالب وخمازن 
كب���رية للحاجات املطلوبة لبناء ال�ص���فن وال���زوارق وكان 
يوج���د فيه���ا جهة املقام مبن���ى دائرة اجلم���ارك ومقهى مع 
ع���دد من امل�ص���اكن وان ال�ص���فة اليمنى من �ص���در الع�ص���ار 
�ص���ميت باملق���ام الن قائم مقام الب�ص���رة كان يقي���م فيها اأما 
ال�ص���فة املقابلة اأو الي�صرى فكانت ت�ص���مى باملناوي كانت 
الب�ص���رة يف عهد ح�صن با�ص���ا بن علي با�ص���ا افرو �صياب 
تبعد عن ال�ص���ط م�صافة ميلن وكانت املناوي قرية منعزلة 
تقوم مقام امليناء الذي تر�ص���و فيه ال�ص���فن غري ان ح�ص���ن 
با�ص���ا عمد اإىل متديد �ص���ور الب�ص���رة اىل حد �ص���ط العرب 
وادخ���ل قرية املناوي �ص���منه ثم ح�ص���نت بعد ذلك ب�ص���ور 

ح�صن يدور حوله.
* كان الداخل اإىل الب�ص���رة القدمية من �ص���ط الع�صار يجد 
عل���ى طول ال�ص���فتن طريقن عام���ن ميت���دان اإىل املدينة 

نف�ص���ها وبجان���ب الطريق من اجلهة ال�ص���مالية كانت متتد 
الب�ص���اتن املكت�ص���ه بالنخي���ل وغريه���ا من االأ�ص���جار اإىل 
م�ص���افة تزي���د على ن�ص���ف مي���ل، وكان���ت بيوت الب�ص���رة 
القدمية حتت�ص���د يف اجله���ة اجلنوبية وعلى م�ص���افة ميل 
يق���ع املكت���ب التجاري الربيط���اين كاأنه قلع���ة مدمرة تطل 
على النهر ب�ص���بابيكها املقو�ص���ة وبابها وحر�ص���ه و�صارية 

علمها.
* بعد دائرة اجلمارك كان ميتد ج�صر يوؤدي اإىل باب بغداد 
وكان���ت هن���اك م�ص���احات تزرع بالقم���ح وال���رز والنخيل، 
وبالنظر ل�ص���دة احلاجة اإىل االأحجار فاأن اأ�ص���وار الب�صرة 
ومعظم بيوتهم مبنية باللنب املجفف بحرارة ال�ص���م�س اأما 
االأبني���ة املبنية بالطابوق املفخور فهي التتجاوز اأ�ص���ابع 
الي���د مث���ل بناية ال�ص���راي واملكت���ب التج���اري الربيطاين 

وامل�صجد وبع�س البيوت العائدة اإىل االأثرياء.
* عدد نفو�س الب�صرة كان يختلف باأختاف االأزمنة مابن 
500 الف و 50 األف ن�صمة وقد نزل العدد اإىل احلد االأدنى 
عل���ى اثر الطاع���ون الذي داه���م املدينة ع���ام 1773 فذهب 

�صحيته 300 الف ن�ص���مة وكان من �صكنه الب�صرة االأتراك 
واالأرم���ن واالإيراني���ون واليه���ود والهنود وامل�ص���يحيون 
الكاثولي���ك وال�ص���ابئة وبع�س الك���رد، وتخت�س الطبقات 
العليا من ال�ص���كان الع���رب باالإعمال التجاري���ة والطبقات 
الدنيا كانت عم���اال وفاحن، وكان اغلب االأتراك موظفن 
يف دوائر احلكومة وكان م�ص���تلم الب�ص���رة من اأهلها لكنه 
من اأ�ص���ل ترك���ي ونظًرا لبقائه عدة �ص���نن يف ا�ص���طنبول 
وال�ص���رتاكه يف ع���دة حروب ج���رت مع الرو����س فكان يعد 
تركًي���ا ال عربًي���ا وكان املوظف���ون املحيطون به من اأ�ص���ل 
ترك���ي يف الغال���ب م���ن املولودي���ن يف م���دن اأخ���رى مث���ل 
املو�ص���ل وبغ���داد وكرك���وك وكان���وا يحتفظون بلبا�ص���هم 

الرتكي.
وبالرغم من قلة عدد االأتراك فاأنهم كانوا ي�ص���يطرون على 
املدينة بقوة مب�صاعدة عدد قليل من اجلنود الكرج والكرد 
والعرب واالإيراني���ن ويقدر اخليالة منهم بحوايل 1500 
خيال وكان امل�صاة يوؤلفون خم�س �صرايا تتكون كل واحدة 
م���ن 100 حام���ل بندقية وكان هناك خم�ص���ون من اأح�ص���ن 

ا للمت�صلم ويتميزون  حملة البنادق اختريوا حر�ًص���ا خا�صً
بلبا����س خا�س يتاألف من �ص���رتة حمراء و�ص���راويل زرقاء 
وعمائم بي�صاء اليتجاوز عدد االأرمن يف الب�صرة حينذاك 
50 ا�ص���رة وكان���وا م���ن قب���ل اكرث من ه���ذا الع���دد وكانوا 
ميتهن���ون املهن املالي���ة والتجارية يف الغال���ب وهم اأمناء 
ون�صطاء يف مهنتهم وكانت لهم كني�صة �صغرية، اأما اليهود 
فيقدرون ب 100 اأ�صرة ميتهنون التجارة واأعمال ال�صوق 
والن�ص���ارى والكاثوليك اقل منهم بحدود 20 ا�صرة بينهم 
ا  نازحون من حلب وبغداد وكانوا يتعاطون التجارة اأي�صً

ولهم كني�صة ترتبط مب�صت�صفى الكرملن يف الب�صرة.
* تتاألف طائفة ال�صابئة من 30 اأ�صرة وهم يلب�صون لبا�س 
العرب ويتزينون بالزي العربي ومركزهم الرئي�س القرنة 
الت���ي كان يقيم فيها رئي�ص���هم الديني مع 100 من اأ�ص���رهم 
وكان ق�ص���م منه���ا يف �ص���وق ال�ص���يوخ واالحواز وت�ص���رت 

ودزفول.
* وكان الهن���ود املقيمون يف الب�ص���رة م���ن طائفة البانيال 
يف الغال���ب وي�ص���تغلون جت���اًرا ودالل���ن وكاء ا�ص���ترياد 
وه���م مثل اهل االر�س يتمتع���ون بتقدير املقيم الربيطاين 
فيها وحمايته ومعظمهم له عاقة ب�ص���ركة الهند ال�ص���رقية 
ال�ص���ياه  جن���ود  وان  الربيط���اين  التج���اري  ومكتبه���ا 
امل�ص���تجلبن للمكتب املذك���ور كانوا م���ن الهندو�س ويبلغ 

جمموع الهنود كلهم حوايل 100 �صخ�س.
* اأم���ا املكات���ب التجاري���ة االأوربي���ة يف الب�ص���رة فلم يبق 
منها حينذاك �ص���وى املكتب الفرن�صي واملكتب الربيطاين، 
واملكت���ب الفرن�ص���ي مل يبق فيه �ص���وى العل���م االأبي�س الن 
الب���ارون فيكت���ور ال���ذي كان م�ص���وؤوال عن���ه كان يقيم يف 
بغ���داد، وتوجه���ت باخرت���ان م���ن جزي���رة موري�ص���يو�س 
لتزوي���ده بالب�ص���ائع لكن م�ص���ريهما كان مفجًع���ا لهجوم 
القوا�صم )القرا�صنة( يف راأ�س احلد عليها وق�صوا عليها.

* يرج���ع من�ص���اأ املكت���ب التج���اري الربيط���اين اإىل زيارة 
ال�ص���فن االنكليزية اإىل الب�ص���رة عام 1640 وان بنايته قد 
تبدل���ت عدة مرات بن و�ص���ط الب�ص���رة واملعق���ل والطرف 
اجلنوب���ي م���ن نه���ر الع�ص���ار، وكان���ت للموؤ�ص�ص���ة العائدة 
ل�ص���ركة الهن���د ال�ص���رقية نفقات ت�ص���رف عليها ت�ص���ل اإىل 
ح���وايل 5000 جني���ه اإ�ص���رتليني يف ال�ص���نة م���ن مهمته���ا 
تاأمن اإي�صال الربيد ب�صامة خال احلرب وحماية التجار 

القادمن من الهند.
عن مدونة )مو�صوعة الب�صرة(

البصرة كما شاهدها الرحالة 
البريطاني بكنغهام سنة 1817
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ويف هذه القاعة الكبرية كانت ثمة املكتبة الع�صرية احدى 
اق���دم املكتبات يف ال�ص���وق كل���ه تكتظ ارففها ومنا�ص���دها 
بالكت���ب والنا����س حول �ص���احبها يتحلقون يجم���ع بينهم 
حدي���ث �ص���يق اط���اره االدب وفح���واه ادب ف���ا يقطعه اال 
�ص���وؤال �صائل عن كتاب يبتغيه، فاذا ماا�صتجيب لطلبه عاد 

القوم اىل ماكانوا فيه.
وهن���اك يف ط���رف ال�ص���وق االخ���ر، مكتبة النه�ص���ة حتتل 
احدى دور ال�ص���ارع القدمية ويف الدار حجرات ورواقات 
عدة امت���اأت بالكت���ب امل�ص���توردة من كل حدب و�ص���وب، 
و�ص���احب املكتب���ة ي�ص���عى بينها ملبي���ا طلب���ات روداه من 
الطلب���ة والباحث���ن بكل همة، فاذا ما اجتزت ال�ص���ارع اىل 
اجلهة املقابلة طالعتك يف �ص���در زق���اق هناك مكتبة البيان 
وقد ت�ص���درها اديب �ص���يخ وان ارت���دى زي االفندية، وقد 
احاط به ف�صاء اكرثهم قادمون من خارج بغداد ين�صدون 
ال�ص���عر الف�ص���يح والريف���ي عل���ى ح���د �ص���واء، ويحفظون 
الزهرييات واالبوذيات حفظهم ال�ص���ماء اوالدهم فا تكاد 

ت�صمع منهم اال ما هو ممتع ومفيد.
وعلى بعد خطوات، تطالعك الفتة كبرية كتب عليها عنوان 
)املكتب���ة االهلية( وهي مكتظة كجارته���ا بالكتب واكرثها 
قدمي ن���ادر، ولكن �ص���احبها يتخذ ال�ص���يق موقعا لوقوفه 
او جلو�ص���ه ف���ا ميكن الحد م���ن دخولها وب���ذا يحفظ تلك 
الن���وادر م���ن يد عاب���ث، متعه���دا بطلب كل من يري���د كتابا 

بعينه !
وب���ن هذه املكتبة وتلك مطابع ذات �ص���اأن يف عامل الكتاب 
العراق���ي، ولعل من اقدمها مطبع���ة املعارف التي يكفي لو 
اراد احد ان يح�ص���ي عنوانات مطبوعاتها ان ميا يف ذلك 
كتابا قائما براأ�ص���ه، فلم تتوقف عجات هذه املطبعة، على 
الرغم من قدمها، عن الدوران نحو �صتة عقود من ال�صنن، 
وكان���ت تق���ذف كلما ه���درت كتبا ق���د اتقن���ت طباعتها اىل 
ح���د بعي���د. ويف باحة قدمية جتاوز دار املثنى، انت�ص���بت 

مطاب���ع هايدل���ربك ال�ص���هرية لتطب���ع كتب���ا انيق���ة اكرثها 
يف القان���ون والرتاث، فتح�ص���دها الناقته���ا واتقانها وقلة 
اخطائها، اف�ص���ل حوا�ص���يب هذا الزمان، وعلى كتف باب 
ال���دار اخلارجية يقراأ املارون ا�ص���م )مطبع���ة العاين( على 

لوحة نحا�صية هناك.
عل���ى ان املتنب���ي مل يك���ن �ص���غوفا بالكت���ب وح���ده، فحتى 
العقود االخرية كانت ثمة موؤ�ص�ص���ات تناف�س هذا احلبيب 
مب���ا حتتله م���ن ار�س ه���ذا ال�ص���ارع العتيد، فعلى �ص���مال 
مدخل���ه م���ن جه���ة ال�ص���راي، كانت ثم���ة بناية كب���رية ذات 
فن���اء ف�ص���يح يقف عل���ى مدخله���ا جندي �ص���اكي ال�ص���اح، 

ومظه���ر البناي���ة ي���دل عل���ى انها ترق���ى اىل اواخ���ر العهد 
العثماين، وهو ا�ص���تدالل �صحيح، فهذه هي )االكمكخانة( 
التي منحت لل�ص���ارع ا�ص���مه قبل ان يتخذ املتنبي ا�ص���ما له 
وعرفت فيما بعد بدائرة املخابز الع�ص���كرية بيد ان البناية 
نق�صت منذ ال�صتينيات و�صيدت مكانها قي�صرية على طراز 
بغ���دادي حمبب �ص���مت ع���ددا كبريا من املكتبات �ص���غرية 

احلجم، الكثرية الن�صاط مبا تعر�صه من افانن الكتاب.
فان قدمت اىل ال�صارع مبكرا ذات يوم، فلي�س اجمل من ان 
تتذوق طبقا من )الكاهي( ال�ص���هري ت�صنعه يد ا�صطة ماهر 
انه كاهي ابو علي قرب مكتبة النه�صة، حيث تذكي رائحة 

الدهن احلر املكان، وي�صمها املارون يف ال�صارع ولي�س يف 
ه���ذا اعان عن املطعم املذكور فقد حتول منذ اكرث من عقد 

اىل مكتبة تبيع انواع الكتب والقرطا�صية.
ويف ح���وايل ال�ص���ارع حمط���ات للمتعبن الذين يق�ص���ون 
ال�ص���اعات يف البحث عن �ص���التهم من الكت���ب، او املثقفن 
الذي���ن ال يجدون يف �ص���جيج ال�ص���وق ما ي�ص���اعدهم على 
احل���وار، ولي�ص���ت تل���ك املحط���ات اال مقاه���ي قدمي���ة هنا 
او هن���اك، ا�ص���بحت لقدمه���ا تراث���ا حمببا لرواده���ا، ففي 
مدخل ال�ص���ارع الغربي مقهى ال�ص���ابندر العريق، بابوابه 
العام���رة  ونراكيل���ه  العتيق���ة،  )كرويتات���ه(  و  اخل�ص���بية 
باجلمر، وابت�صامة �صاحبه املعهودة، ويف كل مكان قريب 
من �ص���رقي ال�ص���وق على �ص���ارع الر�ص���يد مقاه ذات �صيت 
ذائع لعل اقربها اىل وظيفة ال�صوق نف�صه وطقو�صه، مقهى 
ق���دمي هو مقهى ح�ص���ن العجم���ي، يجتمع في���ه اهل االدب 
عل���ى اختاف مدار�ص���هم واجيالهم فا تكاد ت�ص���مع فيه اال 
حديث���ا يف االدب وابياتا من ال�ص���عر ونحوهما، يختلطان 
م���ع �ص���وت ماع���ق ال�ص���اي القدمية وه���ي تق���رع جدران 
)اال�ص���تكانات( املرتعة برقة اوبعنف بح�صب نوع احلوار 

ودرجة حرارته.
ولل�ص���ارع من بعد هذا كله �صر اليعرفه اال من ادمن زيارته 
وت���ردد اىل حماته ومكتبات���ه فان اردت معرفة �ص���ره فا 
علي���ك اال ان تختار احد ايام نح�ص���ك الت���ي يكرث فيها همك 
وت�ص���غلك فيه���ا الو�ص���او�س واالح���زان فتم�ص���ي اىل هذا 
ال�ص���ارع تدل���ف الي���ه من اي���ة زواية ت�ص���اء وتتف���رج على 
واجهات حماله وتتطلع اىل ماهو معرو�س على ار�ص���فته 
تت�ص���فح هذا الكتاب وت�ص���افح ذاك االديب، وحتادث ذلك 
ال�صديق االليف فا تكاد تخرج منه اال وقد ن�صيت همومك 
حت���ى لو طال���ت اجلبال ارتفاع���ا، والقيت م���ن على ظهرك 
احزان���ك وان امتات نف�ص���ك التياعا، واذا بالب�ص���مة تعلو 

�صفتيك واالمل ي�صتعيد موقعه من جديد.
اأراي���ت اذن م���ا حت���ت ا�ص���فلت �ص���ارع املتنب���ي م���ن �ص���ر، 
وم���اوراء واجهات���ه من �ص���حر؟ وهل ل�ص���ارع اخ���ر، مهما 
كان، هذا الوجيف املحب���ب يف القلب، وااللفة التي حترك 

جوامد اجل�صد؟!

من ذكريات شارع المتنبي

ان كنت من رواد الشارع القدامى، مثلي، 
فستطوف بك ذكريات يمسك بعضها برقاب بعض، 

فتبدو كفيلم تحركه آلة عرض بسرعة، فهناك 
كانت مكتبة قديمة حفلت بكل ما هو نادر ومهم 

من الكتاب العربي، تحتل دارا قديمة شرقية 
الطراز، انها مكتبة المثنى بطابقها االرضي الذي 
كان ذات يوم ملتقى كبار المؤرخين، وطابقها 

العلوي حيث كانت تزدحم غرفه باالف من الكتب، 
وبين الطابقين تنتقل الكتب بسرعة لتصل الى يد 
قارىء يبحث عن ضالته، او عالم يريد ان يزيد علما.
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ثارت عليه ومازالت ثائرة األدباء والشعراء وقادة 
الفكر في البلد ولقد رجمه من رجمه وصفق 
له من صفق ولكنه مازال يصول ويجول بأدب 

ومقدرة.

قلنا له – وقولنا نفاق اأدبي من اجل احلقيقة:-
ق���ال عنك الدكتور علي الزبيدي ان���ك قرقو�س.. وقال عنك 
ال�ص���راف اإن ثم���ة ذراع���ا حتت ابط���ك تقي�س ب���ه حوادث 
التاري���خ وقال عن���ك الدكتور حممد الب�ص���ري.. اإن طفراتك 

من حقول االجتماع اإىل ريا�س االأدب لي�صت موفقة.
قلنا له كل هذا وقد �صمعه الوردي من قبل، فابت�صم وقال:

انا الاقول فيهم �صيئا ولكل واحد وجهة نظره يف.. )خلهم 
يكول���ون خلهم( اإنه���ا وجهات نظر وللكل احل���ق يف اإبداء 

راأيه.
ولق���د �ص���بق اأن قل���ت يف االأدب ناحي���ة اجتماعي���ة وه���ذه 
الناحي���ة ه���ي الت���ي اأعن���ى به���ا وبدرا�ص���تها.. اأم���ا االأدب 
املح����س فاين اع���رتف بالعجز فيه ولاأدب���اء احلق يف اأن 
يلوموين كل اللوم على حالة اإ�ص���راري التدخل يف االأدب 
من حيث هو اأدب ال من حيث هو �صورة من �صور املجتمع 

الب�صري.
وهناك ماحظ���ة اأود اأن الفت اأنظار القارئ اإليها.. هي اأن 
خروج اأويل االخت�ص���ا�س عن مو�ص���وع اخت�صا�صهم اإىل 
مو�صوع اخر قد يفيد اأحيانا وقد حدث مثل هذا كثريا يف 
تاريخ العلوم املختلفة، حيث اأن املخت�ص���ن يف مو�ص���وع 
معن قد ينهمكون يف املو�صوع �صمن اإطار تقليدي ولهذا 
ي�صعب عليهم اأن يكت�ص���فوا بع�س نواٍح جديدة فيه. ومن 
هنا تاأتي فكرة غري االخت�صا�ص���ين حيث ي�صتطيع هوؤالء 
اأن يلفت���وا اأنظار املخت�ص���ن اإىل بع�س النقاط التي كانوا 
غافلن عنها، واأقول اإن كل ما قالوه ويف كل ما نعتوين به 

هو لي�س اإال وجهات نظر.. وللكل احلق يف اإبداء راأيه.
لقد ا�ص���غلوين.. وان ان�ص���غايل يف املج���ادالت مع اإخوتي 
االأدباء – �ص���احمهم الله – ا�ص���غلني عن اجناز اآخر كتبي 
املعن���ون )لغز االأحام( واأرجو م���ن االإخوان اأن ميهلوين 
ب�ص���عة اأ�ص���ابيع حتى انتهي من اإخراج ه���ذا الكتاب ولهم 

مني ال�صكر اجلزيل.
• و قلنا للدكتور الوردي.. اإن هافلوك اأر�صن الفيل�صوف 
االجتماع���ي الكبري وال�ص���هري باأبحاثه اجلن�ص���ية دعا اإىل 
ال���زواج االنف�ص���ايل، اأي اأن ل���كل واح���د م���ن الزوجن اأن 
يعي�س منف���ردا فا اجتماع لهما بعد اإال اأن يحددهما موعد 
كالع�ص���اق.. ولكل واحد �صخ�ص���يته امل�ص���تقلة وت�صرفاته 

اخلا�صة وعاقاته باالأفراد فما راأيك بهذه الدعوة؟.
- وبعد تردد طويل.. قال:

ال ا�ص���تطيع اأن ابدي راأيا يف مو�صوع الزواج االنف�صايل 
لقل���ة علمي ب���ه ولكني مع ذلك ا�ص���تطيع الق���ول اإن النظام 
القدمي �صار يف االآونة االأخرية مو�صوع نقدات وهجمات 
متنوعة من قبل الكثري من الباحثن واقرتح بع�صهم عاج 
�صتى ملا اأ�صموه مباأ�صاة الزواج القدمي ومن املمكن اعتبار 
راأي هافلوك ار�ص���ن نوعا من ه���ذه االقرتاحات.. ويل ان 

اأق���ول ال���زواج القدمي اعت���اد عليه املجتمع الب�ص���ري وهو 
يائم الظروف التي كان الب�ص���ر يعي�صون فيها يف االزمنة 
القدمية حيث كان الرجل ي�صعى وراء الرزق وتبقى املراأة 

يف البيت ترعى �صوؤون البيت واالأطفال.
والي���وم فق���د ب���داأت امل���راأة ت�ص���عى وراء ال���رزق كالرج���ل 
واأ�ص���بح الغ�ص���يل والطبيخ يف كثري من االحيان تقوم به 
موؤ�ص�صات و�صركات تكون من خارج البيت. وبهذا متكنت 
امل���راأة م���ن ان ترتك بيتها يف �ص���بيل الع���ون دون ان جتد 
يف ذلك م�ص���قة او �صري.. وان احل�ص���ارة اجلديدة بعبارة 
اأخ���رى ت���كاد تذهب بوظيفة امل���راأة يف البيت وقد ت�ص���كى 
بع�س الباحث���ن االجتماعين من ه���ذه الظاهرة وعدوها 
اإيذانا بتف�ص���خ احل�ص���ارة ومهما يكن احل���ال فاأنها ظاهرة 
قوية املاأمول فيها اأن ت�ص���ود الع���امل عاجا اأم اآجا.. ومن 
هن���ا ج���از لنا القول اإن الزواج االنف�ص���ايل ال���ذي دعا اإليه 
هافلوك ار�صن قد يجد له جماال لانت�صار بن فئات كثرية 

يف النا����س يف امل�ص���تقبل اإذا يتفق الرج���ل العامل واملراأة 
العاملة اأن يعي�س كل منهما على حدة ثم يلتقيان يف موعد 

بينهما كما يلتقي الع�صاق..
ثم �ص���األناه عما اإذا كان ومازال كاأحد اأفراد الزيدية فاأجاب 

بعد �صحكة عري�صة..
اأتردد يف اعاين لها هي انني مازلت  •احلقيق���ة التي ال 
اعت���رب عقي���دة زي���د ب���ن علي ه���ي العقي���دة الو�ص���طى يف 
االإ�ص���ام واإذا �ص���ح من ق���ال اإن خري االأمور اأو�ص���طها فان 
مذهب زيد بن علي هو خري املذاهب.. وال يعني هذا اأنني 
وافق���ت على ما عليه الفرقة الزيدية يف الوقت احلا�ص���ر.. 
فلقد حادت هذه الفرقة عن مذهب اإمامها مبرور الزمن كما 

حادت جميع امللل والنحل عن مبادئ موؤ�ص�صيها االأولن.
م�ص���طفى جواد من رواد ال�ص���ينما املزمنن ومن املولعن 
باالأفام اال�صتعرا�ص���ية وال�صراف من املولعن بالدرو�صة 
ورك���وب  بالغن���اء  مولع���ون  اإنك���م  وامل�ص���موع  والغن���اء 

الدراج���ات الهوائي���ة فه���ل هذا ال���كام �ص���حيح؟ وما هي 
هواياتك؟

نا�صي  يابه  والله  االبت�صامة..  مع  الدكتور  يقول  • وهنا 
م���ا ولع���ي وما هي هوايات���ي.. لكن احلقيق���ة اإمنا قيل عن 
تولع���ي برك���وب الدراج���ات ال اأ�ص���ا�س له من ال�ص���حة اأما 
هوايات���ي اإذا اأردت فه���ي الذهاب اإىل ال�ص���ينما مع اأوالدي 
مل�ص���اهدة االأفام التي ا�صتطيع اأن ا�صرتك بالتمتع فيها مع 
االأوالد فقد اأجد �ص���عوبة يف اختيار الفيلم الذي ن�صتطيع 
التمت���ع ب���ه جميعا مع ه���ذا فنح���ن ال منل االأف���ام الهزلية 
كاأف���ام لوري���ل وه���ارديل املعروف���ة باالأو�ص���اط العراقية 

ب�)ال�صمن وال�صعيف(.
وثم���ة هواي���ة اأخ���رى ه���ي مطالعت���ي لكتب امل���ايل التي 
ت�ص���توعب جدله���م الف���ارغ ح���ول العقائ���د.. وهن���ا ي���كاد 
الدكت���ور ميثل هذه املايل بيده ول�ص���انه فيوؤ�ص���ر قائا.. 
ت�ص���ور �ص���خيف ي���رد عل���ى �ص���خيف ويتع�ص���ب اإىل راأيه 
ت�ص���ور اثنن فارغن اإنني اأتلذذ به���ذه الكتب وقد يتخيل 
يل اين ا�ص���اهد احد افام لوريل وهارديل الهزلية.. وعند 
انته���اء الدكتور من اإ�ص���عال �ص���يكارته الثامنة �ص���األته عن 
قيمة �صخ�ص���ية الفرد العراقي اإذا ما قورن���ت بقيم االأفراد 

يف البلدان العربية واالإ�صامية املجاورة فاأجاب:
العراق���ي يختلف كثريا  اأن املجتمع  اإلي���ه  اإمي���ل  • ال���ذي 
ع���ن املجتمعات االخرى ب�ص���فة خا�ص���ة به وهذه ال�ص���فة 
اأت���ت من كون العراق ق���د وقع من قدمي الزمان حتت وطاأة 
البداوة واحل�صارة بدرجة متو�صطة فهو واقع على حدود 
ال�ص���حراء م���ن ناحية ومن الناحية الثاني���ة ان العراق ذو 
ح�ص���ارة عريقة فمثا نرى اأن البداوة غالبة على املجتمع 
االإي���راين ولكن العراق واقع يف الو�ص���ط فهو ي�ص���تمد من 
ح�ص���ارته القدمي���ة وثروات���ه البدوي���ة الكث���ري م���ن قيمها 
واأخاقها ويف نظري ان هذه من امل�صاكل الزراعية للعراق 
الكربى، حيث ا�ص���بح الفرد العراقي كما قلت يف منا�ص���بة 
�ص���ابقة مزدوج ال�صخ�صية تارة ح�صاريا وتارة بدويا.. - 
مل يبق عندي غري �صوؤالن واأخ�صى ان تكون قد تعبت فقال 
ال..ال.. ا�ص���األ والله �صيء ممتع.. قلت له مباذا تعلل الكرم 

وكرم العرب بالذات فاأجاب؟
•الك���رم اأو الكرم العربي من�ص���وؤه البداوة فالبدوي يعد 
الك���رم من لوازم ال�ص���جاعة ذل���ك الأن البدوي ق���د اعتاد اأن 
يح�ص���ل على رزقه بحد �ص���يفه وقوة ذراع���ه فا جمال يف 
البداوة للرباعة املهنية يف �ص���بيل احل�صول على الرزق.. 
والبدوي ب�ص���ورة عامة يحتق���ر كل ذي مهنة.. وال يخفى 
اأن �ص���احب املهنة بوجه عام مييل اإىل االقت�صاد الحتياط 

الغد.
- اأم���ا اآخ���ر م���ا طلبناه م���ن الدكت���ور فه���و مقرتحاته حلل 
م�ص���كلة البغ���اء و�ص���األناه عم���ا اإذا كان فتح م�ص���رف يعن 

القادمن على الزواج جمد اأم ال فقال.؟
راأيي احلكومة قد اخط خطاأً فظيعا يف �صيا�صاتها  • يف 
اجت���اه البغ���اء فالبغاء ال ميكن اأن يق�ص���ى علي���ه وال تخلو 
ام���ة من االأمم من البغ���اء ويجب على احلكومة اأن تعرتف 
بخطئه���ا وان تكي���ف �صيا�ص���اتها والظاه���ر اأن احلكوم���ة 
�ص���تحاول اأن تق�ص���ي على البغاء ق�ص���اء نهائيا هذه االأيام 
وه���ذا االأم���ر ال ينتهي عند حد الن البغاء ال ميكن الق�ص���اء 
علي���ه.. لق���د كان من الازم اأول االأمر ان ال ت�ص���د احلكومة 
املبغ���ى العام. اإمن���ا حتوله اإىل مكان بعي���د منعزل ثم تبداأ 
النظر يف امل�ص���اكل التي تنتج عن البغاء كق�صية ا�صتغال 
ال�ص���اذجات من الفتي���ات ويربطهن ب�ص���ندات والنظر اإىل 
قت���ل املراأة وما �ص���ابه. ولو فعلت احلكومة ذلك لتخل�ص���نا 

من كثري من ال�صرور التي نعانيها اليوم.
• واىل هنا ودعنا الدكتور �صاكرين ف�صله بعد ان ام�صى 
معنا �صاعتن ون�صف ق�صى فيها على علبة �صجائر كاملة.
م. اال�صبوع، ملحق جريدة ال�صعب، ت�صرين االول 1957

مع علي الوردي.. بصراحة

علي الوردي: أنا زيدي الهوى.. 
وأنا ضد إزالة المبغى العام
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عراقية ذاك����رة  إع����داد: 

تم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في يوم 
25 شباط ـ فبراير1924. وفي 20آذار ـمارس 1924 

صدرت إرادة ملكية بافتتاح المجلس يوم 27 آذار. 
فاجتمع في هذا الموعد وافتتحه الملك بخطاب 

كان مما قاله فيه: إن مهمات المجلس ثالث 
)األولى(البت في المعاهدة العراقية ـالبريطانية. 

)الثانية( سن الدستور العراقي. )الثالثة( سن 
قانون االنتخاب للمجلس النيابي.

ل����ه.  رئي�ص����ًا  ال�ص����عدون  املح�ص����ن  عب����د  املجل�����س  انتخ����ب 
ويا�ص����ن الها�ص����مي و داود احلي����دري نائب����ن للرئي�س. يف 
جل�ص����ة 1924/3/31 اأودع����ت احلكومة املعاه����دة العراقية 
�الربيطاني����ة اإىل املجل�س بطلب املوافقة عليها. قال ال�ص����يخ 
اأحم����د ال�ص����يخ داود �نائ����ب بغ����داد� “كان ب����ودي اأن اأكل����ف 
املجل�����س املح����رتم تاأخري املذاكرة يف املعاه����دة اإىل اأن يبت 
يف القانون االأ�صا�ص����ي لتكون احلكومة ر�ص����ينة بعد تعين 
�ص����كلها، ولكن مب����ا اأن املجل�س قرر باالأكرثي����ة قبول النظام 
الداخل����ي ال����ذي حت����م النظ����ر يف املذاك����رة يف املعاهدة قبل 
القانون االأ�صا�ص����ي، �ص����رت جمبورًا على االنقياد لقراره”. 
)جمموع����ة مذاكرات املجل�����س التاأ�صي�ص����ي العراقي �س43 

.)44�
يقول اال�ص����تاذ ح�ص����ن جميل يف اجل����زء الثاين م����ن كتابه 

)�صهادة �صيا�صية(:
املجل�����س  مذاك����رات  يف  االأعي����ان  جمل�����س  مو�ص����وع  كان 
التاأ�صي�ص����ي من املو�ص����وعات املهم����ة يف نقا�ص����ات املجل�س 
التا�صي�ص����ي، هل يبق����ى عليه �كما ق����رر امل�ص����روع � اأم يلغى؟ 
ت�صميته.. تكوينه.. جرى حوله حديث طويل وجدل كثري.

دع����ا عمر احل����اج علوان � نائ����ب كرب����اء � اإىل اإلغاء وجوده 
يف امل�ص����روع، واأي����ده يف هذا الراأي ال�ص����يخ اأحمد ال�ص����يخ 
داود �نائ����ب بغداد � وبع����د اأن اأبقت االأكرثية على الت�ص����مية 
كما جاءت يف امل�ص����روع “جمل�س االأعيان” اأثري مو�ص����وع 
تكوينه. دعا ال�صيخ اأحمد ال�صيخ داود اأن يتكون باالنتخاب. 
ومل����ا وجد النواب الذين كانوا يعملون على احل�ص����ول على 
ما ميكن احل�ص����ول عليه من حقوق لل�ص����عب، اأو التقليل من 
املكا�ص����ب لل�ص����لطة التنفيذية واحل����د منها ما اأمك����ن ذلك، ملا 
راأى هوؤالء الن����واب اأن اجتاه االأكرثية يف املجل�س هو اإىل 
اأبقاء تكوين جمل�س االأعيان بالتعين من قبل امللك كما جاء 
يف امل�ص����روع، اأرادوا الو�صول مع االأكرثية اإىل حل و�صط، 
ب����اأن يكون املجل�����س باالنتخاب والتعين كم����ا هو االأمر يف 
تكوين جمل�س ال�صيوخ امل�صري، حيث يقرر د�صتور 1923 
اأن يك����ون ثاث����ة اأخما�س اأع�ص����ائه منتخب����ن، ويعن امللك 

خم�صي االأع�صاء.
وقدم����وا اقرتاح����ات متعددة للكيفي����ة التي يتم به����ا تكوين 
املجل�����س باالنتخ����اب والتعين، ورف�ص����ت االأكرثية كل تلك 
االقرتاحات واأبقت على ما جاء به م�ص����روع الد�ص����تور باأن 
يع����ن امللك جميع اأع�ص����اء جمل�����س االأعيان. يف جل�ص����ة 21 
حزي����ران 1921 ق����راأت الفقرة 6 من املادة 24 من امل�ص����روع 
اأع�ص����اء جمل�����س االأعي����ان ويقب����ل  “املل����ك يع����ن  ون�ص����ها 

ا�صتقالتهم من منا�صبهم«.
قدمت عدة اقرتاحات عن هذه املادة. ت�ص����نف بثاث فكرات 
ه����ي: )اأوال( ������ تاأجيل الب����ت يف ه����ذه الفق����رة اإىل اأن يدقق 
املجل�����س مو�ص����وع جمل�����س االأعيان يف م����ادة اآتية ������ قدمه 
ناجي ال�ص����ويدي. )ثانيا( �� اأن يكون ن�ص����ف اأع�صاء جمل�س 
االأعي����ان بالتعين ون�ص����فهم باالنتخاب � قدم����ه عبد الرزاق 
الروي�ص����دي. )ثالثا( �� اإبقاء املادة كما هي بامل�ص����روع �� قدمه 

احم����د الفخ����ري واآخ����رون. وم����ع االإج����راءات يف املجال�س 
النيابي����ة اأن يق����دم اقرتاح التاأجيل للت�ص����ويت اأوال: فاإذا مل 
يقبل يقدم اقرتاح التعديل؛ فاإذا مل يقبل يو�صع بالت�صويت 
االق����رتاح الثالث بقبول املادة كما جاءت بامل�ص����روع. اإال ان 
رئي�س اجلل�ص����ة ��وهو نائب الرئي�����س داود احليدري �� اأعلن 
انه ي�ص����ع اقرتاح وزير العدلية يف الت�ص����ويت. وجند هنا 
يف املح�ص����ر الر�صمي للجل�ص����ة “اأ�ص����وات: ينبغي اأن تقراأ 

التقارير املتعلقة بتاأجيل الفقرة ال�صاد�صة«.
اإال اأن رئي�س اجلل�ص����ة مل يعباأ باالعرتا�س وو�ص����ع اقرتاح 
وزي����ر العدلية بالت�ص����ويت ث����م اأعلن قبول����ه. وهنا جند يف 

املح�صر الر�صمي للجل�صة ما يلي:
»هنا ق����ال الدكت����ور داود اجللبي �� املو�ص����ل: طلب����ت الكام 
يف ح����ق املادة املذكورة. فاأجاب����ه نائب الرئي�س: انه مل يبق 
حمل لذلك فاإن املجل�س قد قبلها باالأكرثية. فاأجاب الدكتور: 
اأن امل����ادة مهمة ج����دا، وان املذاكرة فيها مل ت�ص����توف، وكان 
يلزم و�صع تقرير ناجي ال�صويدي القائل بتاأجيل املادة يف 
ال����راأي تقدميا على غريه. وترك قاع����ة املجل�س وهو يقول: 

اإذا كان املق�صد تهريب املواد فهذا �صيء اآخر”.
»اإنك����م رمبا تكتبون م����ادة بقطرة من احلرب ثم حتتاج االأمة 

يف امل�صتقبل ملحوها اإىل �صيل غزير من الدماء«:
املادة )28( من م�ص����روع الد�ص����تور يف “من ال يكون ع�صوا 
يف جمل�����س االأعي����ان اأو الن����واب” ������ عندم����ا قدمته����ا جلن����ة 
الد�ص����تور اإىل املجل�����س اأ�ص����افت اإىل فق����رات امل����ادة فق����رة 
مل تك����ن موج����ودة يف امل�ص����روع ه����ي “ م����ن كان ال يح�ص����ن 
الق����راءة والكتابة”. اعرت�س احمد الفخ����ري وزير العدلية 
ب����ان قبول االق����رتاح يعني اأن ال ينتخب احد من الع�ص����ائر، 
وطل����ب من اللجنة اأن تعرب عما اأرادته ب�ص����ورة اأخرى. ايد 
رايح العطية �� نائب الديوانية �� وهو احد روؤ�ص����اء الع�صائر 
يف املجل�س اقرتاح اللجنة واأبدت اآراء متعار�ص����ة. وكانت 

نتيجة املذاكرة اأن
ويف جل�ص����ة 6/30 اأعادت اللجنة الفقرة اإىل املجل�س وهي 
ت�ص����تثني “الع�ص����ائر” من �ص����رط معرفة القراءة والكتابة. 
واأب����دى الن����واب اآراء متباين����ة يف املو�ص����وع؛ وكان مم����ا 
قاله رئي�����س الوزراء: اإن اال�ص����تثناء يف ممار�ص����ة احلقوق 
يتعار�����س ومب����داأ امل�ص����اواة ب����ن العراقي����ن يف احلق����وق، 
االأمر الذي ن�صت عليه املادة الرابعة من م�صروع الد�صتور. 
واأيده يف هذا ناجي ال�ص����ويدي. وكانت نتيجة الت�ص����ويت 
اأن ق����ررت االأكرثي����ة ط����ي االإ�ص����افة الت����ي جاءت به����ا جلنة 

الد�صتور.
حل جمل�س النواب:

املادة )38( من م�ص����روع الد�ص����تور هي ب�صاأن “حل جمل�س 
النواب”، وقد عر�صت للمذاكرة يف جل�صة 6/25 )�س657 
وم����ا بعدها م����ن كتاب مذك����رات املجل�س(. ق����ال عمر احلاج 
عل����وان ������ نائب كرب����اء �: ان����ه يف حالة خ����اف املجل�س مع 
الوزارة يجب ان ت�ص����تقيل ال����وزارة وتوؤلف وزارة جديدة، 
ف����اإذا كان موق����ف ه����ذه الوزارة م����ن مو�ص����وع اخلاف هو 
نف�س موقف الوزارة ال�ص����ابقة فعندئ����ذ يحل املجل�س. وايد 
هذا الراأي يا�ص����ن الها�ص����مي �� نائب بغداد وقدم به اقرتاحا 

حتريريا للت�صويت عليه.
واق����رتح ناج����ي ال�ص����ويدي �� نائ����ب بغ����داد �� ان يك����ون حل 
جمل�����س النواب مبوافقة جمل�س االأعي����ان باأكرثية الثلثن. 
وق����دم اآ�ص����ف قا�ص����م اآغا �� نائ����ب املو�ص����ل �� ب����اأن يكون حل 
جمل�س النواب بعد ا�صتح�ص����ال قرار م����ن جمل�س االأعيان. 

ومعنى هذه ال�صيغة اأن القرار يتخذ باالأكرثية العادية.
و�صع اقرتاح يا�صن الها�ص����مي بالت�صويت واأعلن الرئي�س 

عدم قبوله. وقبل املجل�س اقرتاح ا�صف قا�صم اغا. بعد هذا 
ويف جل�صة 7/10 قدم عدد من

الن����واب اقرتاح����ا بحذف التعدي����ل الذي اأ�ص����يف اىل املادة 
باقرتاح ا�ص����ف قا�ص����م اغ����ا وهو “عدم ح����ل جمل�س النواب 
اال مبوافق����ة جمل�س االأعي����ان” وقال الطلب اجلديد: اإن هذا 
القوانن الد�ص����تورية الدولية”. وت�صمن  “خمالف جلميع 
االق����رتاح “اإبق����اء امل����ادة عل����ى حاله����ا، كم����ا كانت قب����ل هذا 

التعديل” وقد قبلت االأكرثية االقرتاح اجلديد.
احل�صانة الربملانية:

عندما عر�ص����ت املادة 59 من امل�ص����روع على املجل�س، وهي 
يف مو�ص����وع احل�ص����انة الربملانية الأع�ص����اء جمل�س االأمة، 
وامل����ادة تقرره����ا لهم “مدة اجتم����اع املجل�س”، قال يا�ص����ن 
الها�صمي: اإن احل�ص����انة يجب اأن متتد للنائب مدة النيابة، 
ولي�����س م����دة االجتم����اع فق����ط. وق����دم اقرتاحا به����ذا املعنى 
ا�صرتك معه فيه �صالح �صكارة �� نائب الكوت. وايد االقرتاح 
عمر احلاج علوان �� نائب كرباء �� واأ�صاف اإليه: ان املر�صح 
للنياب����ة يجب ان يحمى من التوقيف والتعقيبات القانونية 
اأثناء املعركة االنتخابية، فاإذا ن�ص����بت الي����ه جرمية اأثناءها 
فيج����ب ان “توقف املحاكمة حت����ى نتيجة االنتخاب، فاذا مل 
ينجح يف االنتخاب جتري التعقبات القانونية واذا اأ�صبح 

نائبا توقف التعقيبات اىل ان تنتهي نيابته«.
اعرت�س وزير العدلية على اقرتاح يا�ص����ن الها�صمي وقال: 

هل اأن النائب يبقى كل مدة نيابته مقد�صا؟.
و�صع اقرتاح يا�ص����ن الها�صمي و�صالح �صكارة بالت�صويت 
واأعلن الرئي�س قبوله ب� 30 �ص����وتا �ص����د 2. )جل�ص����ة 6/28 
�س 751(. بعد اإعان الرئي�س نتيجة الت�ص����ويت قال وزير 
العدلية “يل كام ح����ول التقرير املقبول” فقال له الرئي�س: 
“ال ميك����ن ذلك، الن التقري����ر قبل وميكنكم اأن تتكلموا عنه 
يف اجلل�صة املقبلة”. والغريب انه يف اجلل�صة التالية التي 
انعقدت يف 30 /6/ قال الرئي�س: “�صاأ�ص����ع تقرير يا�ص����ن 
با�ص����ا الها�ص����مي مع امل����ادة 59 املعدل����ة من قب����ل اللجنة يف 
ال����راأي فلي�ص����وت املوافقون عليه����ا بالقيام”. ث����م اأعلن “مل 

حت�صل االأكرثية”.
ق����دم ناجي ال�ص����ويدي �ص����يغة للم����ادة 59 تبقي احل�ص����انة 
لع�ص����و جمل�����س االأم����ة “م����دة اجتم����اع املجل�����س” واأعل����ن 

الرئي�س و�صع هذه ال�صيغة بالت�صويت واأعلن قبولها.
ن�ص����و�س املقال م�ص����تلة من اجلزء الثاين من كتاب )�صهادة 

�صيا�صية( لا�صتاذ الراحل ح�صن جميل.

مشكلة التعديالت الدستورية.. مشكلة قديمة
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ع��������ادل ال���ه���اش���م���ي

في فترة ازدهار األغنية البغدادية كان محمد 
كريم صورة من حقبة تاريخية عاشها الغناء 

العراقي هذه الصورة المدهشة جاء عليها حين 
من الدهر لم تستطع أن تقاوم لغة التطور 

فذهبت إلى النسيان.

وحقيق���ة االأم���ر اأن حمم���د كرمي هرب مما يح�ص���ه يف 
اأعماق���ه، هرب بعيدا عن �ص���غط ال�ص���راع يف حن اأن 
العدال���ة احلق���ة ه���ي التطل���ع اإىل معامل���ة جديدة مع 

التطور.
وجن���اح الفن���ان املوه���وب املتعل���م من اقت�ص���اء �ص���ر 
لغت���ه الفني���ة واإماطة اللثام ع���ن عنا�ص���رها املتنوعة 
ولهذا ف���ان املغني الفن���ان هو تعبئة دائمة ومده�ص���ة 
الن طريقة اكت�ص���افه لعنا�ص���ر اقتداره ووعيه الكامل 

الدائم.
لق���د اأت���اح الوقت ملحمد ك���رمي اأن ينم���ي موهبته وان 
يكت�ص���ب فيها مرانا ليخ���رتق عامل التجرب���ة الغنائية 
بتق����س دقي���ق ومواجه���ة بارع���ة ل�ص���غوط احلياة.. 
باملقاب���ل ف���ان حممد كرمي مل يدخ���ل التجربة املعرفية 
الثقافية يف املو�ص���يقى والغناء. فه���و مل يتعلم قراءة 
التونة وال كتابتها ومل يح�ص���ن ال�ص���رب عل���ي اأية اآلة 
مو�ص���يقية، فكان���ت املوهب���ة ت�ص���ري عاري���ة يف حقلها 
اخلا����س ب���دون ظه���ري ثق���ايف يك�ص���بها اللغ���ة بعامل 

املو�صيقى الا حمدود.
وحمم���د ك���رمي مث���ال للفن���ان ال���ذي ت���ذوق م���ن الفن 
�ص���ورته املانعة الزاهية الرخي���ة وجتنب اجلراحات 
فالفن���ان املعاين املواجه امل�صتب�ص���ر املعذب هو جامع 
للجراح���ات اجلراح���ات يف التطور ويف االكت�ص���اف 
اجلدي���د ويف البح���ث عن االأ�ص���رار اذ اأن 
عذوب���ة الفن الغنائ���ي عند حممد 
انغاق���ه  يف  ه���و  ك���رمي 
فالزم���ن مي�ص���ي يف 
فهمه كما لو كان ال 

مي�صي.
واج���ه الفن���ان 
ئ���ي  لغنا ا

ب�ص���عي 
ي  خ���ر تفا
ق  يخ���رت
ت  م���ا ا و د
 ، ت���ه حيا

منح���ه 
اأن  اأم���ل 
ين�ص���م 

للدورة 

االوىل للتمثي���ل يف معه���د الفن���ون اجلميل���ة، ومن ثم 
ليقدم اأغنيت���ه االأوىل يف االإذاعة على الهواء عنوانها 
ح���ريان بعدك ث���م اأغنيته الثانية �ص���حر حب���ك لوعني 

واالأغنيتان من اأحلانه وكلماته.
تاأث���ر عميق���ا ب�ص���وت حممد عب���د الوه���اب الكرواين 
وكان���ت اغني���ة يالوعت���ي يا�ص���قاي م���ن فيل���م الوردة 
البي�ص���اء هي التي ر�ص���خت في���ه حب الغناء ث���م تاأثر 
مبحم���د عبد املطل���ب لفرتة من الوقت وكان ان�ص���داده 
العميق االآخر بعد عبد الوهاب هو لفن فريد االأطر�س 
ال���ذي �ص���غل كيان���ه الفن���ي وه���و دائ���م ال�ص���ماع لعبد 
الوهاب وام كلثوم وفريد االأطر�س واأ�صمهان و�صالح 

عبد احلي وريا�س ال�صنباطي وليلى مراد.
ه���وؤالء هذب���وا فيه ال���ذوق الفن���ي وتعلم منه���م كيفية 
انتق���اء الكلمات، يذك���ر باعتزاز لقاء عا�ص���ه يف بداية 
حيات���ه يف بلودان ب�ص���وريا حيث عقد موؤمتر ك�ص���في 
عربي يف العام 1936 وكان حممد كرمي �ص���من الوفد 
العراق���ي حي���ث غن���ى يف املوؤمتر وهو تلمي���ذ اأبوذية 
عراقي���ة وج���اء م���ن يقول ل���ه ان اح���د الفنان���ن يريد 
روؤيت���ك وكان ه���ذا الفن���ان فري���د االأطر�س و�ص���قيقته 
اأ�ص���مهان حيث ابدى االأطر�س اإعجابا خا�ص���ا ب�صوته 

و�صجعه على اال�صتمرار يف الغناء.
طارت له اأغان بغدادية وانت�صرت هنا وهناك ومازالت 
حاوته���ا ت�ص���جي االأ�ص���ماع، ان���ا الربي���ت والغ���ريي 
ي�صريون، يا �صاعر النار بقلبي النار، من احلان احمد 
اخلليل وحا�صديني عليك، ت�صتاهل ياقلبي، ال يا�صايل 
ال تظ���ن اين احب���ك، الدنيا حل���وة يا�ص���من، ياورد، 
م���ن احلان عاء كامل وداميا على ل�ص���اين يا 
حلبهم خ���اب ظني، من احلان �ص���مري 
بغ���دادي �ص���لم ياحبي���ب ال���روح، 
من احلانه، ق�ص���يدة هم�صة الليل 
م���ن احلان حممود عب���د احلميد، 
ابوي �ص���لون ان�ص���اك، من احلان 
حمم���د عب���د املح�ص���ن وع���دد من 
االغ���اين االخرى غن���ى ما يقرب 
اأغنية.وهوموؤل���ف   115 م���ن 

وملحن الن�صيد ال�ص���هري اجلي�س �صور الوطن يف عام 
.1945

تركت الغناء الأ�صباب اجتماعية
* كان ال�ص���وؤال االأول ال���ذي وجهن���اه اإىل حممد كرمي 

هو ملاذا تركت الغناء؟
- ترك���ت الغن���اء الأ�ص���باب اجتماعية تتعل���ق بالدرجة 

االأوىل بنظرة املجتمع اإىل املغني.
* امل تكت�صف هذه النظرة اإال اأخريًا؟

- الأ�ص���باب خا�صة ال اأريد اخلو�س فيها جعلتني اترك 
الزم���ن الغنائ���ي، قب���ل الطف���رة النوعية التي �ص���ملت 
نظ���رة املجتمع للفن���ان املغني وهي ج���زء من الرتبية 

اجلديدة التي جاءت بها الثورة.
* متى هويت الغناء؟

- هوي���ت الغن���اء وان���ا طال���ب �ص���غري يف ثاثيني���ات 
هذا القرن )القرن املن�ص���رم(، اإال اأنن���ي دخلت االإذاعة 

كمحرتف يف عام 1947.
�صوتي متكامل

* حدثنا عن �صوتك؟
- اإن �صوتي متكامل فيه قرار وجواب.

وراأين���ا يف �ص���وت حمم���د ك���رمي ان���ه من االأ�ص���وات 
اجلميلة املوؤثرة التي عا�ص���ت ردح���ا من الزمن تعطي 
بتمكن و�صا�ص���ة يغني بعذوبة حلقت حولها االأ�صماع 
فكان���ت اأغاني���ه ت���رتمن به���ا رب���ات البي���وت وطالبات 
املدار�س وتتناقلها ال�ص���فاه، يت�صع �صوت حممد كرمي 
اإىل ع�ص���رة مقامات بدرجات �ص���وتية اأو تزيد بقليل، 
تنطل���ق مقاماته �ص���ليمة رائق���ة، توؤدي بكفاي���ة، عالية 
االأحل���ان امل�ص���ممة له���ا، ونرباته فيها ح���اوة ظاهرة 
وجزال���ة متميزة يف الغناء.. تطرب ال�ص���امع ذبذباته 
ال�ص���وتية بطيئة قليا، ذلك اأن �صيق تلك الذبذبات اأو 
�ص���عتها ال يوؤثران على �صرعتها، يف اأوتاره ال�صوتية 
غلظة وهذه الغلظة متكونة اأ�صا�ص���ا من بطء ال�صوت 
غ���ري اأن جمال نرباته الغنائي���ة يقلل من تاأثريات هذه 
الغلظة يف اأدائه يكمن احلذق والرباعة وامل�ص���افة بن 
الدرجات ال�ص���وتية متو�ص���طة ولذلك فان حممد كرمي 
ال يلج���اأ اإىل اجلواب���ات العالية يف غنائ���ه، الن اإطاق 
�ص���وته يعر�ص���ه اإىل ال�ص���عف لهذا فان درجة غنائه ال 

تكتمل اإال عند الطبقة املتو�صطة.
ال ي�ص���تطيع �ص���وته اأن ي�ص���ل اإىل اأ�ص���ول يف الق���رار 
باأي���ة حال من االأح���وال لذلك فان اغل���ب االأحلان التي 
اأداها كانت حتاول اأن تكون منا�صبة لدرجات �صوته، 
يزده���ر غن���اوؤه وتنطل���ق نربات���ه يف غناء املتو�ص���ط 
يف الطبق���ة م���ن ناحية العل���و واالنخفا����س لذلك بقي 
�ص���وته يف املقدم���ة م���ن اأ�ص���وات االأغني���ة البغدادية 
عميق االأ�ص���داء قوي التاأثري يحاور االأ�صماع يف األفة 

وان�صجام.
* ملاذا مل تتعلم العزف على اآلة مو�صيقية؟

- من املوؤ�ص���ف جدا اأنني مل اأتعل���م العزف على اأية اآلة 
مو�ص���يقية وال�صبب يعود اإىل التزمت الذي كان يحكم 
بيتها، فلقد حطم والدي ثاثة اأعواد ومهما يكن فاأنني 

اأحتمل لوحدي هذا الق�صور.
انعدام املقايي�س العلمية يف اختيار االأ�صوات؟

* * ملاذا مل نعد ن�ص���مع لك �صيئا من تراثك الغنائي يف 
االإذاعة؟

- كن���ت اأمتن���ى اأن توج���ه ه���ذا ال�ص���وؤال اإىل االإذاع���ة 
نف�ص���ها، اأقوله���ا با فخ���ر وال غ���رور اأن االأغاين التي 
اأديتها رددها اجلمهور البغدادي على امتداد ع�ص���رنا 
ب���ل اأن املعا�ص���رين من ال�ص���معية مازال���وا يحتفظون 
له���ذه االأغاين بالكثري م���ن التقدير وحقيق���ة االأمر اأن 
االإذاعة ق���د منعت الكثري من االأغاين العائدة يل وهي 
به���ذا االإج���راء ق���د ق�ص���ت على اأجم���ل اأغ���اين الرتاث 
البغدادي ومهما يكن من اأمر فاأنني موؤمن بان االإذاعة 

�صتعود يوما ما اإىل االأغنيات العراقية االأ�صيلة.
م. الف باء 1979

هل تذكرون الفنان محمد كريم؟
)أنا الربيت ولغيري يصيرون(
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م��������ي��������ر ب������ص������ري

احمد حامد الصراف)1900ــ 1985( شخصية ذات 
جوانب متعددة: فهو حقوقي بارع، شغل وظائف 
إدارية وقضائية كثيرة وجاب ألوية العراق رسوال 
للعدالة، وهو أديب يصول قلمه ويجول ضليعا 
بآداب العربية والفارسية والتركية وله حافظة 

قوية تختزن بدائع المنظوم وروائع المنثور وهو 
باحث محقق أولع بأخبار المتصوفة والدراويش 
وأرباب الطرق واستقصى سيرهم وآثارهم وهو 

بعد كل ذلك رجل أنساني ذو عاطفة ملتهبة 
تتوقد وتتمرد وتثور وله قلب شديد الخفقان 
يفيض باللوعة والحنان ودمع سريع الهميان 

يرثى لحال اإلنس والجان.

وال�ص���راف ذك���ي اإىل ح���ّد االإف���راط وهو يعل���م ذلك وال 
ي�ص���طنع التوا�صع يف االإ�صارة اإىل ذكائه. وقد قال ذات 
يوم: �ص���بحان الله فاطر ال�ص���ماوات واالر�ص���ن، خلق 
اخوين الأب وام فخ����سّ احدهما بالذكاء الفارط وجعل 
الث���اين يف احل�ص���ي�س االوهد م���ن الب���ادة والغباء.. 
وقي���ل ان عمر بن اخلطاب كان اإذا راأى الرجل يتجلجل 
يف كام���ه ق���ال: خالق ه���ذا وخال���ق عمرو ب���ن العا�س 

واحد!
وميك���ن الق���ول ان ذكاء ال�ص���راف ق���د جنى علي���ه فدعا 

اإىل ف�ص���له من الوظيفة مرت���ن: ففي املرة 
الإح���دى  �ص���كرتريا  اأديبن���ا  ع���ّن  االوىل 
القن�ص���ليات العراقي���ة يف ايران وبدال من 
ان ي�ص���خ�س اىل بلد الفردو�صي و �صعدي، 
طلب اجازة و�صافر اىل ربوع ال�صام. ويف 
ذلك ال�صيف نف�صه م�ص���ى اىل اال�صطياف 
ال�ص���راف  ع���ّن  ال���ذي  نف�ص���ه  القن�ص���ل 
الرئي����س و  فالتق���ى هن���اك  ل���ه  �ص���كرتريا 

املروؤو�س.
وكان القن�ص���ل رج���ا عظاميا كب���ري املقام 
قليل الكام، وكان ال�صكرتري االأديب ينتقل 
يف �ص���ورية ولبنان م���ن ن���اد اإىل ناد ومن 
جمل����س اإىل جمل����س فيلق���ي املحا�ص���رات 
و  ولطائف���ه  باأحاديث���ه  االألب���اب  وياأ�ص���ر 
حمفوظات���ه و ال ين�ص���ى يف اأثن���اء ذلك ان 
يقدم رئي�ص���ه ال�ص���امت بعب���ارات التفخيم 
والتبجي���ل، حت���ى اذا م���ا انته���ى مو�ص���م 
ال�ص���يف وع���اد القن�ص���ل و�ص���كرتريه اإىل 
الع���راق ذه���ب االأول اإىل مقّر من�ص���به يف 

اإيران واآب �صاحبنا بالف�صل واحلرمان.
ويف املرة الثانية – وبعد زهاء ع�صر �صنن 
فقال  الل�صان  بال�ص���راف ح�ص���ان  – جمع 
يف ن�ص���وة احلدي���ث )ثاث���ة يف العراق ال 

يعرفون كتابة �صطرين مت�صلن، و�صّرح باالأ�صماء فاذا 
ثالث الثاث���ة الوزير الذي يعمل �ص���احبنا يف وزارته. 
و�صرعان ما مني اخلرب اىل الوزير اخلطري فلم يغم�س 

له جفن حتى اأطلق املتكلم من قيد الوظيفة..
وق���د الزم ال�ص���راف جمي���ل �ص���دقي الزه���اوي اأعواما 
طويل���ة وروى اأخباره واأ�ص���عاره وكتب عنه �ص���فحات 
حل�ص���ور  طه���ران  اإىل   1934 �ص���نة  ورافق���ه  ممتع���ة. 
مهرج���ان الفردو�ص���ي. لقد اأقام���ت احلكوم���ة االإيرانية 
احتف���اال عظيم���ا بالذكرى االألفية لل�ص���اعر الفردو�ص���ي. 
ويف احلفل���ة الك���ربى التي �ص���هدها ر�ص���ا �ص���اه يهلوي 
واأركان دولت���ه والعلم���اء القادم���ون م���ن خمتل���ف بقاع 
املعمورة األقى �ص���اعر العراق ق�ص���يدة باللغة الفار�صية 
اأ�ص���اد فيها بذكر �صاعر االأمة االإيرانية ورفع منزلة امللك 
البهلوي الذي عرف قدر الفردو�ص���ي اأكرث من معا�ص���ره 

امللك حممود الغزين.
وكان لهذه الق�صيدة وقع عظيم حتى ان رئي�س الوزراء 
اي���ران مل يتمالك نف�ص���ه عندم���ا فرغ الزهاوي امل�ص���هود 

هن���اأه ال�ص���اه واحتفى به النا�س. فلم���ا عدنا اإىل الفندق 
دعاين ال�ص���اعر ال�ص���يخ وقال )ياولدي احمد، هل راأيت 
رئي�س الوزراء يقبل يدي؟ قلت )نعم يا ا�صتاذ، وقد راأى 
ذلك كل من ح�ص���ر االحتفال. فقال الزهاوي )اأحفظ ذلك 
جي���دا يا ول���دي احمد لرتويه يف بغداد، فاأنت �ص���اهدي 

الوحيد هناك فلتوؤد االأمانة ولتوف بالعهد(.
اإن ال�ص���راف �ص���جاع مق���دام وق���د روى ع���ن نف�ص���ه انه 
ا�صتدرج احد اأ�ص���دقائه من االأدباء اإىل بع�س الب�صاتن 
النائية واأو�ص���عه لكما و�صربا لتناوله بالنقد الاذع املّر 
كت���اب )عمر اخليام( عند �ص���دور طبعت���ه االأوىل. ومن 
ذكريات ال�ص���با الت���ي حدثنا عنها انه اتف���ق مع نفر من 
رفاق���ه التاميذ عل���ى التغرير باأ�ص���حاب احلمري الذين 
كانوا يقومون يف بغداد القدمية بدور اأرباب �ص���يارات 

االأجرة.
كانت بغداد يف ذلك العهد البعيد تنتهي عند باب املعظم. 
فاإذا اأراد امروؤ اأن يذهب اإىل االأعظمية وقف عند الطاق 
يف اآخر حملة امليدان وا�صتكرى حمارا يركبه ليقطع به 
الطريق ال�ص���يقة املمتدة بن الب�صاتن اإىل جامع االإمام 
االأعظ���م. وج���اء الفت���ى احم���د واأ�ص���دقاوؤه ال تنح���رف 
ميين���ا وال �ص���ماال بل تنته���ي حيث يك���ون رفاقهم الذين 
يت�ص���لمون احلم���ري من الراكب���ن يف �ص���احة االعظيمة 
ويوؤجرونها ثانية اإىل امل�صافرين اإىل بغداد لكن فتياننا 
املكارين االأبرياء اأوقفوا احلمري يف منت�ص���ف الطريق 
و�صحبوها �ص���حبا يف داخل الب�صاتن اإىل �صاحل دجلة 
وع���ربوا يف قف���ة اإىل اجلان���ب الغرب���ي حي���ث تركوها 
ترع���ى يف احلقول حرة طليق���ة.. وظّل احلمارون اأياما 
طويل���ة يبحثون ع���ن دوابه���م التي مل ت�ص���ل االأعظمية 

ويت�صاءلون اأين �صّلت �صبيلها.
وقد ا�ص���تطاع الدكتور م�ص���طفى جواد مرة اأن يزين له 
ال�ص���فر بالطيارة م�صافة ق�صرية من بريوت اإىل دم�صق. 
فلما ارتفعت بهما �ص���فينة الف�صاء اخذ ال�صراف يب�صمل 
ويحوقل ويتعوذ ويخاطب نف�ص���ه قائا: )يا ابا �صهاب، 
م���ا حملك على ركوب هذا املركب وت���رك االأر�س الثابتة 
يف املط���ار ب�ص���ام ج����ّس االأر����س الثابتة حت���ت قدميه 
وحمد اله مق�ص���ما اأال يعود اإىل الت�ص���عيد يف الف�ص���اء. 
وكذل���ك حرم رواد الف�ص���اء الكوين م���ن اأمثال غاغارين 
و�ص���ربد �ص���لفا زميا لهم ل���ن يغريه مغ���ر باالنطاق يف 

ال�صورايخ وارتياد جماهل الكواكب واالأقمار.

من )طرائف( أحمد حامد الصراف


