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-4581( املو�صل���ي  عثم���ان  امل���ا  ع���ن  احلدي���ث 
3291م( يعن���ي احلدي���ث ع���ن ينب���وع ع���ذب رف���د 
املو�ص���يقى ال�ص���رقية باأعذب الأحل���ان، وجتاوزت 
اأحلانه العامل العربي وو�ص���لت اإىل اأروبا و�ص���رق 

اآ�صيا.
لق���د ُكتبت الكثري من املقالت عن العماق ال�صرير 
عثم���ان املو�صل���ي، كما تناولت �صريت���ه العديد من 
الكت���ب، حتى اأن املرح���وم الدكتور ع���ادل البكري 
)0391-8102( اأّل���ف عنه ث���اث كتب. ويف العام 
علمي���ة  ن���دوة  املو�ص���ل  جامع���ة  اأقام���ت  9002م 
عنوانها "امل���ا عثمان املو�صلي عبقري���ة الإبداع" 
األقي���ت فيه���ا العديد م���ن املحا�ص���رات القيمة التي 

تناولت جوانب خمتلفة من �صريته.
وعل���ى الرغ���م م���ن كل ه���ذه التغطي���ة ع���ن ه���ذه 
ال�صخ�صي���ة الف���ذة، اإل اأن العاق���ات الأُ�صرية للما 
عثم���ان ظلَّ���ت بعيدة ع���ن الأ�صواء. وق���د احجمت 
معظ���م امل�صادر عن اإيراد نب���ذة عن حياته الأُ�صرية 
ب�صب���ب الهتم���ام بنتاج���ه الفن���ي والأدب���ي عل���ى 
ح�ص���اب حياته الجتماعي���ة، ف�صا عن عدم وجود 

م�صادر للمعلومات عنها.
وبع���د تعريف باملرحوم الدكت���ور عادل البكري يف 
اأيامه الأخ���رية، وعن طريق اأح���د اأقرباءه تعرفُت 
ال�صي���دة  عثم���ان، وه���ي  امل���ا  باإح���دى حفي���دات 
املهند�صة كفاح جهاد فتح���ي املا عثمان املو�صلي، 
وه���ي الكاتب امل�صارك بهذه املقال���ة، والتي وافتنا 
باملعلوم���ات الدقيقة عن اأ�صرة املا عثمان وذريته، 
والت���ي نن�صرها لأول مرة يف ه���ذه املقالة من اأجل 

التوثيق التاريخي.
امل���ا عثم���ان املو�صلي ه���و عثمان ب���ن احلاج عبد 
الل���ه بن احل���اج فتحي بن ع���ّاوي ال�صّقا املن�صوب 
اإىل بي���ت الطّح���ان، وهم م���ن دلي���م املو�صل؛ فخذ 
املحام���دة وم���ن �صكنة حمّل���ة )باب الع���راق( )باب 

اجلديد حاليا(.
ول���د عثمان �صن���ة )1721ه� املواف���ق 4581م( يف 
بي���ت قدمي لعائلة فقرية، كاأبن رابع لوالده ال�صقاء 
)عب���د الله( الذي ت���وارث مهنة ال�صقاي���ة )نقل املاء 
من نهر دجلة اإىل البيوت(، حيث مل تكن تلك املهنة 

)ال�صقاية( توفر للم�صتغلني فيها حياة مرهفة.
ابت���اه الله مبح���ن كثرية، فعندم���ا كان عثمان يف 
ال�صابع���ة م���ن عم���ره ت���ويف وال���ده ت���اركا اأولده 
برعاي���ة اأمهم املُعدمة، ث���م هجم وباء اجلدري على 
مدينة املو�صل يف ال�صنة نف�صها حا�صدا الكثري من 
الأرواح، فاأ�ص���اب عثمان واأفقده ب�صره ليغرق يف 
عامل الظام وليق�صي بقية حياته مكفوف الب�صر.

ويف خ�صم الأح���داث املت�صارعة والع�صيبة، وجد 
الطفل عثمان نف�صه بني ث���اث زوايا قا�صية: الُيتم 
ر  والعم���ى والفق���ر. ثم لح ب�صي�ص اأم���ل حيث ي�صَّ
الل���ه ل���ه م���ن يكفل���ه ويرع���اه ويهي���ئ ل���ه الأ�صباب 

ر له. للم�صي ُقدما بالجتاه املُقدَّ
م���ن  وه���و  العم���ري(،  اأفن���دي  )حمم���ود  اأخ���ذه 
ال�صخ�صي���ات الثقافية والجتماعي���ة املعروفة يف 
ظ���ه القراآن الكرمي  املو�ص���ل، وخ�ص�ص له من ُيحفِّ
وال�صرية النبوية ال�صريفة والأحاديث ال�صحيحة 
عر، ثم رتَّب له من ُيدربه على  وجانبًا كبريًا من ال�صِّ
املو�صيقى ودرا�صة قواعدها واأ�صولها. فتفوق يف 
ه���ذه امليادي���ن ب�صبب رغبت���ه ال�صدي���دة يف التعلم 

وقابليته للحفظ وذكائه ال�صديد.

�ص���رع عثم���ان يف تعلُّ���م عل���وم اللغ���ة العربية على 
يد علماء ع�ص���ره كال�صيخ عم���ر الأربيلي وال�صيخ 
�صالح اخلطيب وال�صيخ عبد الله في�صي وغريهم، 
وتعم���ق يف درا�ص���ة الدي���ن وارت���دى زي رج���ال 
الدي���ن، وهو ال���زي ال���ذي لزمه ومل يرتك���ه طيلة 
حيات���ه. وكان املا عثمان يجي���د اللغتني الفار�صية 

والرتكية ف�صا عن لغته الأم العربية.
ت���زوج عثم���ان يف مقب���ل حيات���ه يف املو�ص���ل من 
ام���راأة مو�صلي���ة ا�صمه���ا )اأرخيته( واأجن���ب منها 
ولديه اأحم���د وفتح���ي، واأر�صله ال�صي���خ )عبد الله 
رفع���ت العم���ري( ال���ذي كان ي�صغ���ل موق���ع مدي���ر 
بلدية املو�صل اإىل تركيا للدرا�صة عند اأحد معارفه 
هن���اك واملدعو )اأن���ور متويل( ال���ذي عّلمه اأ�صول 

القراءات واملقامات.
تويف )حمم���ود اأفندي العمري( الذي توىل رعاية 
عثم���ان يف املو�ص���ل، فتوج���ه عثم���ان اإىل بغ���داد 
لين�ص���م اإىل ابن���ه )احم���د ع���زت با�ص���ا العم���ري( 
ال���ذي كان اأديب���ا كبريا يف بغ���داد، فتلق���اه ماقاة 
الأب والأخ فتهادت���ه اأك���ف الأكابر وحفت به عيون 
الأ�صاغر، وُفتح له اأبواب املجتمع البغدادي الذي 
تلقفه اإعجابًا ب�صوته وحب���ًا بفنه واإن�صاده الرائع 

للق�صة ال�صريفة واملقامات العراقية.
وتتلم���ذ امل���ا عثمان على ي���د �صيد املق���ام العراقي 
اآن���ذاك )رحم���ة الل���ه �صلت���اغ( واآخري���ن. و�ص���ار 
امل���ا عثمان املن�ص���د الأول يف احل�ص���رة الكيانية 
والتكايا وامل�صاجد، ويف احتفالت املوالد الدينية 
يف البيوتات الكبرية. ويف اأثناء اإقامته يف بغداد 

ات�ص���ل املو�صل���ي بال�صي���خ داوؤود وال�صي���خ به���اء 
الدي���ن الهن���دي )املدر����ص يف احل�ص���رة العلوية( 
عر  فحفظ عنهم���ا )�صحيح البخ���اري( وقر�ص ال�صِّ
واملو�صحات باللغات الث���اث )العربية والفار�صية 
نه���ا وغنَّاها فجمع م���ن وراء  والرتكي���ة( الت���ي حلَّ
ذلك ثروة اأتاحت له اأداء فري�صة احلج. عاد بعدها 
اإىل املو�ص���ل فدر����ص التجويد بالق���راءات ال�صبع، 
وقراأه���ا يف )حيدرة( حممد ال�صي���د احلاج ح�صني 
اأم���ام جمه���ور كب���ري، ثم ات�ص���ل بعد ذل���ك بال�صيخ 
حمم���د النوري )مر�صد الطريقة القادرية( واأخذها 

عنه.
ويف اأوائل العقد الأخري م���ن القرن التا�صع ع�صر، 
توج���ه عثمان املو�صل���ي اإىل اإ�صطنب���ول التي كان 
تواق���ًا لزيارته���ا، فاأق���ام يف غرف���ة متوا�صع���ة يف 
جامع )ن���ور العثمانية( يف ح���ي )�صنربيل طاق(. 
وق���د حدثن���ي قبل ثاث���ني �صنة املرح���وم عبد امللك 
اأغ���وان، وال���ذي عا�ص���ره يف اأواخ���ر اأيام���ه، ع���ن 
تفا�صي���ل تع���رُّف ال�صلط���ان عب���د احلمي���د الث���اين 

)2481-8191( باملا عثمان.
فبع���د و�صول املا عثم���ان اىل اإ�صطنب���ول اأراد اأن 
يلتق���ي بال�صلطان عب���د احلميد الث���اين، فقيل له ل 
ميكنك ذلك اإل يف يوم اجلمعة يف وقت ال�صاة يف 
جامع )اأيا �صوفيا(، حي���ث ياأتي ال�صلطان وعامة 
و�صول���ه حدوث �صو�صاء وتوقف ُقراء القراآن عن 

التاوة عند دخول ال�صلطان اجلامع.
جاء ي���وم اجلمعة وذهب املا عثم���ان اإىل اجلامع 
باك���را وجل����ص يف ال�ص���ف الأول ينتظ���ر و�صول 

ال�صلط���ان، وُق���ّراء القراآن يتناوب���ون يف التاوة، 
ث���م حدثت ال�صو�صاء وتوق���ف الُقّراء عن التاوة، 
فعل���م امل���ا اأن ال�صلط���ان قد و�ص���ل، وعل���ى الفور 
اأخ���ذ يقراأ ب�صوته اجله���ور اأواخر �صورة يو�صف. 
وح���اول ُق���ّراء ال�صلط���ان منع���ه فتدخ���ل ال�صلطان 
ومنعه���م وطل���ب م���ن امل���ا اأن يكمل الت���اوة حتى 

وقت اخلطبة.
اأُعج���ب ال�صلط���ان كث���ريا بامل���ا، ثم جعل���ه املقرئ 
ب���ه اإلي���ه كثريا. وتوط���دت عاقة  اخلا����ص به وقرَّ
امل���ا عثمان بال�صلطان حتى و�صل به الأمر اأنه قام 
بالغن���اء اأمام حرمي الق�صر، كما تطور الأمر ليقوم 

املا عثمان مبهام ر�صمية لل�صلطان عبد احلميد.
المرباطوري���ة  عا�صم���ة  اإ�صطنب���ول  كان���ت  لق���د 
العثماني���ة ومركز ثقافتها، ومن ي���ربز فيها ُيعرف 
ا�صمه يف جميع اأنح���اء الإمرباطورية، وقد �صاعد 
ه���ذا املا عثم���ان وجعل���ه ُمَرحب���ا به اأينم���ا ذهب، 
ومكن���ه من تاأ�صي����ص عاقات وطيدة م���ع م�صاهري 

ع�صره.
لق���د قراأ املا عثمان يف جامع )اأيا �صوفيا( ال�صهري 
وكان من اأعظم القراء املجيدين، فاأثر جمال �صوته 
وروع���ة جتويده عل���ى م�صاعره���م فاأبكاهم وهرع 
اإليه عظم���اء اإ�صطنبول من ف�صاء واأدباء وفنانني 
ي�صتطلع���ون خرب ه���ذا الق���ارئ ال�صري���ر، فطارت 
�صهرت���ه يف الآف���اق واأ�صبح قبل���ة املجتمع العلمي 
ن���ه ال�صلط���ان عب���د احلمي���د الث���اين  والفن���ي وعيَّ
املعج���ب به رئي�ص���ًا للمحفل الدين���ي يف جامع )اآيا 
�صوفي���ا(، ومعلمًا للق���راء الأت���راك. والتف حول�ه 
الُق���راء الأتراك فاأخ���ذوا عنه عل���م التجويد، وتاق 
لروؤي���اه اأكابر الأمراء والعلم���اء والفنانني وغدوا 
لا�صتمت���اع  حفاته���م  اإىل  ويدعون���ه  يتهادون���ه 

بروائع فنونه.
والتق���ى املو�صل���ي بكب���ار املو�صيقي���ني مثل جميل 
ب���ك الطنب���وري، و�صامي بي���ك، واملغني���ة الرتكية 
ال�صه���رية )ن�صيب( فلحن لها ع���ددًا من املو�صحات 
والأغني���ات الغزلي���ة، و�صج���ل ب�صوت���ه � م���ن دون 
مرافقة مو�صيقية � على اأ�صطوانات بع�ص الأنا�صيد 
الدينية والبتهالت، وعددًا من الأغنيات بالرتكية 
والعربي���ة مب�صاحب���ة مو�صيقي���ة م���ن جمي���ل ب���ك 

الطنبوري.
وخال مدة اقامت���ه يف اإ�صطنبول، وقبيل رجوعه 
اىل املو�صل بفرتة ق�صرية، متر�ص املا، فاأر�صلت 
اإلي���ه املغني���ة الرتكي���ة )ن�صي���ب( اإح���دى قريباتها 
وا�صمه���ا )مع���زز( لك���ي تخدم���ه وتعد ل���ه الطعام. 
فاأعج���ب بح�ص���ن �صلوكه���ا وعر�ص عليه���ا الزواج 
فوافق���ت وبقيت مع���ه ولي�ص له عق���ب منها. وعند 
عودت���ه اإىل العراق طلب منها م�صاحبت���ه، اإل اأنها 

اآثرت البقاء يف تركيا.

أوالد وأحفاد عثمان الموصلي:
ُرزق امل���ا عثم���ان بولدي���ن، اأحم���د وفتح���ي: وقد 
خلَّف اأحمد ثاثة اأولد: عطية ور�صدية وعلي. اأما 
فتح���ي فقد �ص���ادف اأنه مرَّ يف مدين���ة ال�صليمانية، 
ومل���ا علموا اأنه ابن املا عثم���ان اأكرموه وزوجوه 
فت���اة جميل���ة م���ن بن���ات الأغ���وات الأك���راد ا�صمها 
)مرمي عزيز(، وقد ُرزق منها: جهاد، حممد �صعيد، 
حمم���ود، جنيب���ة، �صعدي���ة، �صكرية، بدري���ة. وقد 
ُرزقجه���اد املهند�صة كفاح واملهند����ص موؤيد وخالد 

وعفاف.

ة للمال عثمان الموصلي  العالقات اأُلسريَّ
وبداياته الفنية

الدكتور باسل يونس ذنون الخياط والمهندسة كفاح جهاد فتحي المال عثمان الموصلي
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يعتبر فن الموسيقى والغناء جزءا 
أساسيا من ثقافة كل شعب في 
العالم، ألنه يظهر شيئا فريدا ال 

يميز فقط ذلك الشعب، بل أيضا 
كل مدينة وكل فنان، ولذلك تفتخر 

الدول والشعوب بأعظم موسيقييها 
أكثر من علمائها، ففي ألمانيا 

نجد بتهوفن، الذي نسمع اسمه 
وموسيقاه كل يوم، بل أن أحد 

مؤلفاته يعتبر الموسيقى الوطنية 
الرسمية لالتحاد األوروبي.

وهن���اك م���وزارت النم�ص���اوي الذي اعت���رب الطفل 
املعج���زة، واأخريا ت�صايكوف�صك���ي الرو�صي، الذي 
يعت���رب من رم���وز رو�صي���ا، وجميعه���م ي�صتحقون 
هذا التقدي���ر وقد ااأنتجت اأف���ام �صينمائية عديدة 
ع���ن هوؤلء العظم���اء، وال�صوؤال هنا ه���و »من لدى 
العرب ب�صكل خا����ص وال�صرق الأو�صط ب�صكل عام 
يف م�صت���وى اأولئ���ك؟«. والإجابة هي »نعم، عثمان 

املو�صلي«.
م���ن من���ا مل ي�صم���ع اأغني���ة »زوروين بال�صنة مرة« 
الت���ي كان اأ�صهر من غناها املغنية اللبنانية فريوز، 
وه���ي الأغني���ة الت���ي تدع���ي و�صائ���ل الإع���ام اأن 
ملحنها هواملو�صيق���ي امل�صري �صيد دروي�ص، وكم 
م���ن كاتب و�صفه���ا بقمة الغناء امل�ص���ري والعربي 
الأ�صيل، ودليل عل���ى عبقرية �صيد دروي�ص، ولكن 
كم من املوؤرخ���ني واملو�صيقيني يعرفون باأن ملحن 
ه���ذه الأغني���ة الرائع���ة مل يك���ن �صي���د دروي�ص، بل 
اأ�صت���اذه املو�صيق���ار واملغن���ي العظيم امل���ا عثمان 
املو�صلي، واأنها يف الأ�صل اأغنية �صوفية بعنوان 
»زر قرب احلبيب م���رة«، واحلبيب هنا هوالر�صول 
)�ص(، ومل يكن ذلك اللحن الوحيد الذي ن�صب اإىل 
�صي���د دروي����ص خطاأ، ب���ل كان هن���اك اأكرث من حلن 

واحد �صهري لعثمان لقى امل�صري نف�صه.
ول���د املا عثمان بن احل���اج عبدالله عام 1854 يف 
مدين���ة املو�صل، عندما كان العراق حتت الحتال 
العثماين يف بيت قدمي لعائلة فقرية جدا، فقد كان 
وال���ده �صقاء يجلب املاء العذب من نهر دجلة لبيعه 
للنا����ص. وكاأن بوؤ����ص الفقر املدق���ع ل يكفي فعندما 
كان عثم���ان يف ال�صابع���ة من عم���ره اأ�صيب والده 
مبر����ص مل ميهل���ه �ص���وى ب�صعة اأي���ام حتى تويف 
ت���اركا اأولده برعاي���ة اأمه���م املعدم���ة، التي عملت 
خادمة لدى حمم���ود اأفندي العم���ري، �صليل عائلة 
العم���ري ال�صه���رية و�صقي���ق عب���د الباق���ي العمري 
ال�صاع���ر العرب���ي ال�صهري يف الق���رن التا�صع ع�صر. 
ومل تك���ن هذه نهاية كوارث عثمان، فقد هجم وباء 
اجل���دري عل���ى املدين���ة يف ال�صن���ة نف�صه���ا طاحنا 
الكث���ري من �صكانها، ومل يرح���م عثمان، فقد اأ�صابه 
لي�ص���وه وجه���ه ويفق���ده ب�ص���ره ليغ���رق يف ع���امل 

الظام لبقية حياته.
احت�صن���ت عائل���ة العم���ري عثم���ان وحر�صت على 
تعليمه الق���راآن الكرمي وال�صع���ر واملو�صيقى، وقد 
�صاع���د عثم���ان يف التف���وق يف ه���ذه امليادين حدة 

ال���ذكاء و�صوت جميل وقابلية احلفظ غري العادية 
اأذهل���ت كل م���ن عرفه وجعلت���ه متفوق���ا دائما على 
اأقران���ه. وق���د �صاحبت هذا خ�صلت���ان ل يتوقعهما 
امل���رء يف م���ن ل���ه معان���اة عثم���ان وهما خف���ة دمه 
ولطاف���ة مع�ص���ره، وقد فتحتا له الأب���واب وجعلته 
خري جلي�ص وم�صتمع وقادر على ك�صب ود اجلميع 
ب���دون تزل���ف اأو اإره���اق. وق���د تعم���ق عثم���ان يف 
درا�ص���ة الدين، حتى ارتدى زي رجال الدين، وهو 
الزي ال���ذي مل يرتكه طيلة حياته. وقد ترك عثمان 
املو�ص���ل متوجه���ا اإىل بغداد ب�صب���ب وفاة حممود 
اأفندي لين�صم اإىل ابنه اأحمد العمري، الذي اأ�صبح 

من با�صوات الدولة العثمانية واأديبا كبريا.
كانت بغداد نقطة حتول بارزة يف م�صرية عثمان، 
ففيه���ا تتلمذ على يد رحمة الل���ه �صلتاغ، �صيد املقام 
العراق���ي اآنذاك ومبتكر مق���ام التفلي�ص، واآخرين. 
وفيه���ا خا�ص اأول جترب���ة �صيا�صية ل���ه، فقد انتقد 
الدول���ة العثماني���ة يف خطبة ل���ه اأدت اإىل نفيه اإىل 
�صيوا����ص يف تركي���ا ع���ام 1886 لف���رتة ق�ص���رية، 
ليعود بعدها اإىل املو�صل وفيها تابع درا�صة قراءة 
الق���راآن الك���رمي، وان�ص���م اإىل الطريق���ة القادري���ة 
ال�صوفية التي تخ���رج على يدها الكثري من القراء 
املعروفني يف املو�صل، وان�صم بعد ذلك اإىل الطرق 
ال�صوفية الرفاعية واملولوية. وهذا يجعلنا نعتقد 
باأن خفة الدم التي كانت متيز عثمان مل يكن �صوى 
غط���اء لنف����ص معذبة غارق���ة يف عامل مظل���م مليء 
بالأ�ص���وات. واأ�صاف عثم���ان اإىل اإجنازاته اتقان 

اللغتني الفار�صية والرتكية.
انتق���ل عثم���ان اإىل ا�صطنب���ول وبرز فيه���ا ب�صرعة 
لي�صب���ح اأ�صهر ق���ارئ للقراآن وملح���ن ومغن فيها، 
وانت�ص���ر ا�صم���ه يف كل م���كان حت���ى �صم���ع عن���ه 
ع���ن  ق�ص���ره  اإىل  فجلب���ه  عبداحلمي���د،  ال�صلط���ان 
طري���ق القب�ص عليه لي�صمعه �صيئا من اأغانيه. وقد 
ب���رع عثم���ان يف اأدائه وك���رر الزيارة ع���دة مرات، 
ب���ل اأنه ق���ام بالغناء اأم���ام حرمي الق�ص���ر، وتطور 
الأم���ر ليقوم عثمان مبه���ام ر�صمي���ة لل�صلطان عبد 
احلمي���د. وكانت ا�صطنبول عا�صمة المرباطورية 
العثماني���ة ومركز ثقافتها، ومن ي���ربز فيها يعرف 
ا�صمه يف جميع اأنح���اء الإمرباطورية، وقد �صاعد 
ه���ذا عثمان وجعل���ه مرحبا به اأينم���ا ذهب، ومكنه 

من تاأ�صي�ص عاقات وطيدة مع م�صاهري ع�صره.
كل م���ا دخل عثمان بلدا غنى وتعل���م وعلم واعترب 
الأبرز يف الغن���اء والتجويد فيه، ففي م�صر اأدخل 
نغم���ات احلج���از كار والنهاون���د وفروعهما، وقام 
باإدخ���ال املق���ام العراق���ي مث���ل، املق���ام املن�صوري 

املو�صل���ي يف الغناء الرتكي، ول يزال هذا الطراز 
ي�صمى يف تركي���ا بطراز احلافظ عثمان املو�صلي. 
وم���ن م�صاه���ري تامذت���ه يف م�ص���ر حمم���د كام���ل 
اخللعي، واأحمد ابوخلي���ل القباين وعلي حممود 
وحممد رفعة، ويف العراق احلاج حممد بن احلاج 
ح�ص���ني املاح واحلاج حممد ب���ن �صرحان وحممد 
�صال���ح اجل���وادي وحمم���د بهجة الأث���ري وحافظ 
جميل وامل�صري �صي���د دروي�ص الذي التقى عثمان 
يف دم�ص���ق ودر����ص على ي���ده ملدة ث���اث �صنوات، 
وق���ام باقتبا����ص مو�صح���ات ديني���ة واأغ���ان كثرية 
م���ن عثم���ان ال���ذي كان ل���ه الف�صل الأك���رب يف منو 
مواه���ب �صيد دروي����ص وو�صوله اإىل تل���ك املرتبة 
املتقدم���ة. واأ�صه���ر م���ا اقتب�ص���ه �صي���د دروي�ص كان 
اأغني���ة »زوروين بال�صن���ة مرة« واأغني���ة »طلعت يا 
حملى نورها«، التي كانت مو�صحا بعنوان »بهوى 
املخت���ار املهدي«. كم���ا كان عثمان م���ن دعم مطرب 

العراق الأول حممد القباجني.
وا�صته���رت اأحل���ان عثم���ان وغناها اأب���رز الفنانني 
الع���رب، من اأمثال فريوز و�صي���د دروي�ص و�صباح 
فخري، واعتربت اأف�صل اأعمالهم، وكنت اأمتنى من 
هوؤلء النجوم وذلك العدد الهائل من النقاد الفنيني 
وال�صحافيني اأن يق���روا باحلقيقة الب�صيطة، وهي 
اأن ه���ذه الأحلان من تاأليف عثمان املو�صلي، الذي 
م���ات من�صي���ا لتختفي ذك���راه يف متاه���ة املا�صي. 
واأن���ا ل اأتكلم هنا عن �صغار الفنانني فالعتاب على 

كبارهم.
ما اأنتجه عثمان م���ن مو�صحات واأغان اأكرب من اأن 
يذكر بالتف�صي���ل يف مقال ب�صيط مثل هذا اإل اأنني 

�صاأذكر اأ�صهرها:
»زوروين بال�صنة مرة«.

»طلعت يا حملى نورها« التي غنتها فريوز.
»اأ�صم���ر اأبو�صامة« التي اأخذت م���ن مو�صح لعثمان 

املو�صلي بعنوان »اأحمد اتانا بح�صنه �صبانا«.
»فوق النخ���ل فوق« التي اأخذت من مو�صح لعثمان 
املو�صلي بعنوان »فوق العر�ص فوق«. واأ�صهر من 
غناها املط���رب العراقي الكبري ناظم الغزايل الذي 

كان قد اأقر باأن الأغنية من تلحني عثمان.
»ربيت���ك زغريون ح�ص���ن« التي اأخ���ذت من مو�صح 
لعثم���ان املو�صل���ي بعن���وان »ي���ا �صف���وة الرحمن 

�صكن«.
»لغة العرب اأذكرينا« الت���ي غناها املطرب العراقي 
ال�صه���ري املرحوم يو�صف عمر مقرا بن�صبها لعثمان 
واقتب�صه���ا فنانون لبنانيون وهنود حتت عناوين 

خمتلفة.

»ي���ا نا�ص دل���وين« التي اأخذت م���ن مو�صح لعثمان 
املو�صلي بعنوان »�صلوا على خري م�صر«.

»يا اأم العيون ال�صود« التي غناها ناظم الغزايل.
»يا من لعبت« التي غناها ناظم الغزايل.

»قوموا �صلوا« التي غناها ناظم الغزايل.
»البن���ت ال�صلبي���ة« الت���ي اقتب�ص���ت م���ن قب���ل اح���د 

املغنيني الهنود عام 1959 ثم غنتها فريوز.
ال�ص���وري  املط���رب  الت���ي غناه���ا  امليا����ص«  »ق���دك 
�صب���اح فخ���ري ثم غنتها فريوز حت���ت ا�صم »يا ليل 
ال�ص���ب متى غده«. كما ازدادت القتبا�صات لتدخل 
اللغات الأجنبية فهن���اك ن�صخة يونانية حتت ا�صم 
واأخ���رى   »matia mou Μάτια μου«
 .»ada sahillerinde« ا�ص���م  حت���ت  تركي���ة 
وكلم���ات الأغنية من �صعر عثم���ان، فقد كان �صاعرا 

بارزا.
وكان عثم���ان نا�ص���را معروف���ا للكت���ب واأ�صهره���ا: 
الأب���كار احل�صان يف مدح �صي���د الأكوان )1895(، 
املراث���ي   ،)1895( البو�ص���ريي  لمي���ة  تخمي����ص 
املو�صلي���ة يف العلماء امل�صرية )1897(، جمموعة 
�صعادة الداري���ن )1898(، الأجوبة العراقية لأبي 
الثناء الآلو�صي )1890( والرتياق الفاروقي وهو 
دي���وان عبدالباق���ي العم���ري )1898(. ون�صر كتبا 
لغ���ريه مث���ل »ح���ل الرموز وك�ص���ف الكن���وز« وقام 
با�ص���دار جمل���ة يف م�ص���ر تدعى »جمل���ة املعارف« 

وفتح دكانا يف اأ�صطنبول لبيع الكتب.
وعلى الرغم من كونه مرحا وعذب املع�صر ومرهف 
احل����ص و�صري���ع البديه���ة ومغني���ا كب���ريا و�صيخ 
قراء الق���راآن وملحنا ميتاز بطاب���ع البهجة ورجل 
دي���ن ولعب �صط���رجن ماهرا ولميع���رف الن�صيان 
وعازف���ا بارع���ا للع���ود والطبلة والقان���ون والناي 
ونا�ص���را للكتب وموؤلف���ا لها ومتزوج���ا مرتني، اإل 
اأن ه���ذا ل يخف���ي الطبيع���ة البائ�ص���ة للرج���ل التي 
كان كل م���ن در�ص���ه بعمق يكت�صفه���ا. فارمتاوؤه يف 
اأح�ص���ان ال�صوفيني وان�صغال���ه الدائم يف خمتلف 
الفن���ون مل يكون���ا �صوى و�صيلة ل���ه لن�صيان بوؤ�صه 
يف ع���امل الظ���ام و�صعوره املخي���ف بالوحدة، يف 
ع���امل ل ي�صتطيع روؤيته. ومن الوا�صح اأن نف�صيته 
امل�صطرب���ة كان���ت عام���ا مهم���ا يف حب���ه للتنق���ل، 
وكاأنه غري ق���ادر على العثور عل���ى راحة البال يف 
اأي مكان. وانته���ى عذاب هذا العماق بوفاته يوم 
الثاث���اء امل�صادف 30 كانون الثاين/يناير 1923 
يف بغداد تاركا اإرثا عظيما اأرجو األ ين�صاه العرب 
كم���ا ن�ص���وا غريه فم���ن ن�صي تاريخه ت���اه يف درب 

احلياة.

زيد خلدون جميل
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مل ت���زل �ص���رية الفن���ان واملو�صيقار العراق���ي الرائد املا 
عثمان املو�صلي، حتتجن الكثري من الطرائف واحلقائق 
الت���ي مل يعره���ا الكتاب اهتمام���ا ال عر�ص���ا. ونقف يف 
ه���ذه النبذة على بع�ص طرائف حيات���ه الغنية بكل فريد 
وغري���ب وجمي���ل. وقب���ل ه���ذا اود بي���ان ان العديد من 
كتابن���ا الفا�صل اوىل املو�صل���ي اهتمامه،ولعل ال�صتاذ 
حممد بهجة الث���ري، كان �صباقا يف هذا، فقد كتب مقال 
وافي���ا يف جمل���ة )لغ���ة الع���رب( يف �صنته���ا الرابعة عام 
1926، كم���ا ف�صل عنه القول كتاب )اعام الدب والفن( 
لدهم اجلن���دي ال�صادر عام 1954. غري ان اهم ما�صدر 
كان كت���اب الدكت���ور عادل البك���ري ع���ام 1966 بعنوان 
)عثمان املو�صلي، املو�صيقار ال�صاعر املت�صوف(، واعيد 
طبع���ه يف ال�صنوات التالية، وقد ا�صب���ح م�صدرا لغنى 

عنه يف هذا
المر.

* ذكاؤه
مم���ا �صمعناه من املرحوم حمم���ود �صبحي الدفرتي انه 
بينم���ا كان ي�صري مبدخل �صراي بغ���داد املجاور للق�صلة، 
راأى م���ن بعيد املا عثم���ان املو�صلي ومع���ه عبد اجلبار 
خان زادة رئي�صالكتاب يف دائ���رة الوقاف، فا�صار عليه 
ال يخرب املا عثمان مبجيئه. وكان الدفرتي قد �صمع ان 
املو�صلي يعرف ال�صخا�ص م���ن تلم�ص ايديهم، وعندما 
م���ّد الدفرتي ي���ده مل�صافحة امل���ا عثمان، اخ���ذ يتلم�صها 
حماول معرف���ة �صاحبها كعادت���ه، ال ان الدفرتي بادره 
بقول���ه: ان هذه الي���د مل ي�صبق ان ت�صرف���ت مب�صافحتك 
ولك���ن لها حب���ا موروثا انتقل من ال�صل���ف. وبقي �صاكتا 
وبداأ بتحري���ك راأ�صه ميينا وي�ص���ارا كعادته، وماهي ال 

حلظات حتى قال:
اوراق اخا�صي اذا ما كتبت

تن�صر يف الفاق ح�صن ال�صطر
كلها حمفوظة يف مهجت����ي

ومهجتي عند فوؤاد الدفت�������ري
وكان ي�ص���ري اىل ان حمم���ود �صبح���ي ه���و اب���ن ف���وؤاد 

الدفرتي.
ويذكر ال�صتاذ حممد بهجة الثري: واما ذكاوؤه وفطنته 
فحدث عن البحر ول حرج، وكاأين مبن مل يره يرتدد يف 
ت�صديق ما اذكره من غرائبه ونوادره: كان من �صيوخه 
اذا �صمع �صوت ان�صان عرف او�صافه من ح�صن ودمامة 
وطول وق�صر، وعرف كم �صنة. واذا مل�ص يد رجل فارقه 
مدة من الزمن عرفه يف احلال، واغرب من هذا وذاك انه 
كان يع���رف الرجل من قرع نعلي���ه. وكان يجيد ال�صرب 
امي���ا اجادة على العود والع���زف بالت الطرب بانواعها 

واللعب بالدامة
ال�صطرجن و�صائر اللعاب العجيبة. ومر يوما يف طريق 
م���ن طرق بغداد ف�صمع م���ن احد البيوت �صوت عود غري 
منتظ���م فعرف حال ان وت���را من اوت���اره مل يحكم �صده 
فوقف وط���رق باب البيت وقال: يا �ص���ارب العود احكم 
الوت���ر الفاين و�صم���اه با�صمه. فقال الرج���ل: انا اردت 

ذلك بارك الله فيك.
وذك���ر املرح���وم عب���د اللطي���ف ثني���ان ان امل���ا عثم���ان 
املو�صلي دخل بريوت وكان فيها املرحوم �صالح افندي 
ال�صوي���دي فتق���دم الي���ه و�صافح���ه دون ان بنب�ص بكلمة 
فاخذ ي���ده وبقي يتلم�صها هنيهة وه���و ل يعلم بوجوده 
يف ب���ريوت واذا به يقول: �صويدي ما الذي جاء بك اىل 
هنا؟، وذكر يل املرحوم روؤوف افندي ابن ح�صن افندي 
ال�صربتجي املو�صلي انه دخل جامعا يف ال�صتانة فوجد 
ال�صيخ عثمان جال�صا للوع���ظ. فجل�صت يف ناحية قريبا 
منه، ففطن ان اجلال�ص لي�ص من امل�صتمعني على العادة. 
قال فتطال علي وقال: بيك افندي بكم ال�صاعة؟ فاجتهدت 

بتغيري �صوتي وقل���ت بالرتكية: العا�صرة والن�صف. ثم 
ختم در�صه بعد حلة واحدة واخذ يف الدعاء قائا: اللهم 
�ص���ل و�صلم على ر�صولك ال���روؤوف احل�صن، وبعد متامه 
ق���ال: هل حتتاج بعده���ا اىل التكتم عني؟!. ومررت معه 
ليل���ة يف �صوق، وبينما نحن ن�ص���ري ونتحدث اذ �صربت 
بع�ص���اي ب���اب حانوت وقل���ت له: هذا حان���وت �صاحبك 
ف���ان. فق���ال: كا ب���ل حانوت���ه احلان���وت الخ���ر ال���ذي 
بل�صقه... وفتح مع �صريك حانوتا يف ال�صتانة للوراقة، 
فم���ا جاءه احد يطل���ب كتابا بغياب �صريك���ه ال ومد يده 

و�صلمه اياه ب�صورة يعجز ذوو غالب�صار عن مثلها.
وذك���ر الدكت���ور يو�ص���ف ع���ز الدي���ن ان املرح���وم ناجي 
الق�صطيني حدثه ان���ه راأى املو�صلي مرة وكان �صغريا، 
ثم قابله بعد �صنوات طويلة، ف�صلم عليه، فقال: يا ناجي 
ا�صبحت رج���ا. وكتب ال�صتاذ حمم���د �صديق اجلليلي 
ان ال�صت���اذ فا�ص���ل الن���وري حدث���ه بان���ه كان ي�صري يف 
�ص���ارع اجل�صر القدمي ببغ���داد �صن���ة 1921، فقابله املا 
عثم���ان املو�صل���ي خارجا من �ص���وق ال�ص���راي، فاقرتب 
من���ه و�صلم علي���ه فاخذ يده ب���ني يديه واخ���ذ يدلكها، ثم 
ق���ال: اه���ا حفي���دي �صيخ���ي و�صي���دي الن���وري. وذكر 
حادثة اخرى ع���ن م�صطفى ابن ال�صاعر احمد عزة با�صا 
الفاروق���ي بان���ه كان ي�صل���ح ال�صاعات باللم����ص اذا كان 
العط���ب �صغريا فيها. وذكر ال�صتاذ احمد حممد املختار 
موؤلف كتاب )علماء املو�صل( بانه دعي مرة لتاوة جزء 
م���ن الق���راآن الك���رمي يف حفل اج���ازة العامل���ني الخوين 
حممد ر�صيد و�صعد الدين ولدي ال�صيخ �صالح اخلطيب، 
وكان ا�صتاذهما طالبا لدى والدهما، فاذا بال�صيخ عثمان 
املو�صل���ي يق���راأ من �ص���ورة الكهف قوله تع���اىل: ))واما 
اجلدار فكان لغامني يتيمني يف املدينة وكان حتته كنز 
لهم���ا وكان ابوهما �صاحلا فاأراد رب���ك ان يبلغا ا�صدهما 
وي�صتخرج���ا كنزهم���ا((، فده�ص احلا�ص���رون، فقد كان 
اب���و العاملني �صاحلا، وقد تعلما علم والدهما على طالبه 
ولي�ص اجمل من العلم كنزا حفظه ا�صتاذهما عن ابيهما.
والواق���ع ان مكف���ويف الب�ص���ر � عل���ى الغل���ب � عو�صوا 
بقابليل���ت ومواه���ب لجتده���ا عند املب�صري���ن، وبع�ص 
ه���ذه املواه���ب غريبة يف بابه���ا وعجيب���ة يف حقيقتها، 
ولع���ل القائ���ل )احلقيقة اغرب من اخلي���ال(، كان �صادقا 
يف قوله اذا ما طبقنا املقولة على ما نقا الينا من مواقف 
ذكي���ة لبع����ص فاقدي الب�صر م���ن العراقي���ني املتاخرين. 
عل���ى ان اغ���رب ه���وؤلء كان خليل الب�ص���ري الذي حتدث 
عنه ال�صهرب���اين يف كتابه )تذكرة ال�صع���راء(، وقال انه 
ميي���ز الدراه���م املزيفة منال�صم ومنذ �صغ���ره كان مغرما 
يف تطيري احلم���ام وكان ي�صطاد احلم���ام الغريب الذي 
يدخ���ل بني حمامات���ه ! ولهذا املوه���وب حديث ماتع يف 

مقال مقبل.
ومم���ا ُي�صتط���رد هنا ان املوؤرخ وال�صاع���ر خليل بن ايبك 
ال�صف���دي، جمع الكث���ري من طرائف ا�صح���اب الب�صرية 
ونوادره���م، يف كتاب���ه ال�صه���ري )نكت الهمي���ان يف نكت 
العمي���ان( ال���ذي حقق���ه ون�ص���ره احم���د زكي با�ص���ا �صنة 
1911. ويعلل ال�صفدي ظاهرة الذكاء النادر واحلافظة 
القوي���ة عند العميان بقول���ه: قل ان وجد اعمى بليدا ول 
يرى اعم���ى ال وهو ذكي وال�صبب الذي اراه يف ذلك ان 
ذهن العم���ى وفكره يجتمع عليه ول يع���ود ال مت�صبعا 
يتذك���ر  ان  اراد  اذا  ن���رى الن�ص���ان  مب���ا يراه..ونح���ن 
�صيئ���ا ن�صيه اغم�ص عينيه وفكر، فيق���ع على ما �صهد من 
حافظته... ونذكر اي�صا ان /للدكتور احمد ال�صربا�صي 

كتاب با�صم )يف عامل املكفوفني(.

* اصداراته
عك���ف ال�صي���خ عثم���ان املو�صل���ي عل���ى ا�صدار ع���دد من 
ال�صدارات اخلا�صة به او لغريه. وككثري من الكتاب مل 
يولوا الم���ر اهتماما، فكتبه اخلا�صة به هي جمموعاته 
ال�صعرية، وهي )البكار احل�صان يف مدح �صيد الكوان( 
طبع ببغداد عام 1332)1914(و)�صعادة الدارين( وهو 

جمموع���ة �صعرية ونرثي���ة طبعت يف م�ص���ر عام 1316 
ثم اع���اد طبعه���ا يف ا�صطنبول بع���د �صنت���ني، و)املراثي 
املو�صلي���ة( وه���و ي�ص���م ق�صائ���ده يف رث���اء ع���دد م���ن 
ال�صخ�صي���ات امل�صرية، وقد طب���ع يف م�صر عام 1316. 
ام���ا الكتب التي �صعى اىل ن�صره���ا، وهي لغريه،اعجابا 

بها، فهي:
1� التوجع الكرببحادثة الزهر

2� الرتياق الفاروقي وهو ديوان عبد الباقي العمري
3� الطراز املذهب يف الدب لبي الثناء اللو�صي

4� الحوب���ة العراقية عن ال�صئل���ة اليرانية لبي الثناء 
اللو�صي

5� خل الرموز زك�صف الكنوز لل�صيخ علي الدده
وذك���رت بع����ص الكتب ان ل���ه كتبا اخرى غ���ري املطبوع، 
مث���ل كت���اب )نبات���ي( ذك���ره اده���م اجلن���دي يف كتاب���ه 
)اع���ام الدب والف���ن(، وذكرا�صماعي���ل با�ص���ا لبغدادي 
يف )اي�ص���اح املكنون( ان للمو�صلي كت���اب با�صم )بديع 

النظام على �صجع احلمام(.
* جملته يف م�صر

يف ع���ام 1896، واثن���اء وج���وده يف م�ص���ر يف رحلت���ه 
الثاني���ة له���ا ومك���ث فيه���ا نحو خم����ص �صن���وات، ا�صدر 
جمل���ة ادبي���ة با�ص���م )املع���ارف(، وهي جدي���رة بالبحث 
والتحقيق. وفيما يلي بع�ص مان�صرته املجات العربية 

عنه.
املع���ارف، ورد علين���ا العدد اول من جمل���ة معنونة بهذا 
ال�ص���م ل�صاحبها وحمرره���ا الفا�صل م���ا عثمان افندي 
املو�صلي وهب علمي���ة �صيا�صية تاريخية ادبية اخبارية 
فيم���ا نعه���د يف ح�صرة حمرره���ا امل�صار الي���ه من غزارة 
الدب والرباع���ة يف �صناع���ة الن�ص���اء وم���ا ي�صمره لها 
التقدم ب���ني ال�صحف العربية فنح���ث املتاأدبني من ابناء 
ه���ذه اللغة على ال�صرتاك فيها ونتمنى لها ماهي اهل له 

من الرواج والنت�صار.
عن جمل���ة البيان العدد الرابع ال�صنة الوىل ال�صادر يف 
اول يونيو 1897. ل�صاحبه���ا ال�صيخ ابراهيم اليازجي 

والدكتور ب�صارة زلزل ال�صفحة 186.
املع���ارف، تلقينا العدد الول والث���اين والثالث من هذه 
املجل���ة العلمية ال�صيا�صية التاريخي���ة الدبية الخبارية 
ل�صاحبها وحمررها الكات���ب ال�صاعر منا افندي عثمان 
املو�صل���ي وهي ف�صيح���ة العبارة ح�صن���ة ال�صيك وقيمة 
ال�ص���رتاك بها عن �صنة كامل���ة 40 قر�صا يف داخل القطر 
و50 يف خارجه فنن�صط من�صئها الفا�صل ون�صاأله ملجلته 

الثبات والعمر الطويل.)
عن جملة الهال ال�صنة اخلام�صة 1896 �ص 838(.

الموصلي وهجاء خديوي مصر
يف عهد حاكم م�صر اخلديوي عبا�ص حلمي، كانت ت�صدر 
يف القاه���رة جمل���ة ادبي���ة با�ص���م )ال�صاعق���ة( معار�صة 
حلكم ه���ذا اخلديوي، ويف احدى ال�صن���وات عندما عاد 
اخلديوي من رحلته ال�صيفي���ة اىل ال�صكندرية، ن�صرت 
ال�صاعق���ة ل�صاحبه���ا ال�صاعر احم���د ف���وؤاد يف �صفحتها 

الوىل ق�صيدة يف هجاء اخلديوي، ومنها:
قدوم ولكن ل اقول �صعيد

وملك وان طال املدى �صيبيد
تذكرنا روؤياك ايام انزلت

علينا خطوب من جدودك �صود
رمتنا بكم مقدونيا فا�صابنا

م�صوب �صهم بالاء �صديد
فلما توليتم طغيتم وهكذا

اذا ا�صبح عبا�ص وهو عميد
كاأين بق�صر امللك ا�صبح بائدا

من الظلم املبنى مبيد
اعبا�ص ترجو ان تكون خليقة

كما ود ابناء ورام جدود
فيا ليت دنيانا تزول ويا ليتنا

نكون ببطن الر�ص حني ت�صود
واهت���زت م�صر له���ذه الق�صيدة واعتق���ل �صاحب املجلة 
عل���ى اعتبار ان���ه ناظم الق�صي���دة، واع���رتف بذلك، لكنه 
بع���د ذلك تراجع وغ���ري اقواله وق���ال ان �صاحب جريدة 
املوؤي���د ال�صي���خ علي يو�صف اعطاه ن�صخ���ة من الق�صيدة 
وطلب ن�صرها مقابل مبلغ ب�صرط ان يقول اذا ا�صتجوب 
ان �صاح���ب املقطم وال�صيخ البكري هم���ا اللذان اعطياه 
الق�صي���دة. غ���ري ان �صاحب املطبعة اع���رتف باحلقيقة، 
فق���ال ان ال�صحف���ي احمد ف���وؤاد اح�ص���ر الق�صيدة وكان 
مع���ه الدي���ب م�صطفى املنفلوط���ي، فالق���ي القب�ص على 
املنفلوط���ي الذي اعرتف بان���ه هو الذي نظ���م الق�صيدة 

ومل يكن ينوي ن�صرها.
وحت���ى تق�ص���ي ال�صلط���ة عل���ى ال�صج���ة، كلف���ت �صلي���م 
�صركي����ص ال���ذي كان ي�ص���در جمل���ة )امل�صري( ب���ا يبحث 
ع���ن �صاع���ر له الق���درة على حتوي���ل الق�صي���دة املذكورة 
م���ن هجاء اىل مدح، ومل يج���د �صليم �صركي�ص اف�صل من 
�صاعر عراق���ي �صرير نزح من املو�صل اىل م�صر وا�صمه 
ال�صي���خ عثمان املو�صلي او عثمان ال�صرير يقوم باملهمة 
ملقدرت���ه الدبية وال�صعرية وله م���ن املزايا ما يفوق على 
اك���رب ال�صعراء امل�صريني وله م���ن �صرهة البديهة ال�صيء 

العجيب.
ق���ام املو�صل���ي بت�صطري الق�صيدة بحي���ث ادى الت�صطري 
اىل قل���ب معن���ى الق�صي���دة ال�ص���ل، ون�ص���رت )امل�صري( 
الت�صطري ال انه �� مع ال�صف � مل ي�صلنا كاما يف امل�صدر 
ال���ذي نعتمده، وهو الع���دد اخلا�ص من جمل���ة )الهال( 
القاهرية مبنا�صبة مرور مئة عام على �صدورها )الهال 

يناير 1991 ال�صفحة 86( ومنه:
(قدوم ولكن لاقول �صعيد)

على فاجر هجو امللوك يريد
ل�صرابه بيت من اللوؤم عامر

(وملك وان طال املدى �صيبيد)
(رمتنا بكم مقدونيا فا�صابنا)(

رخاء عن اجلدب املبيد بعيد
وق���دم احمد ف���وؤاد و�صاح���ب املطبع���ة واملنفلوطي اىل 
املحاكم���ة، وق���د دافع احم���د فوؤاد عن نف�ص���ه بدفاع مثري 
اثب���ت فيه �صح���ة ما ورد يف ق�صيدة الهج���اء من حقائق 
ع���ن ال�ص���رة اخلديوي���ة املالك���ة يف م�ص���ر. وبع���د عدة 
جل�ص���ات �ص���درت الح���كام ب���رباءة �صاح���ب املطبع���ة 
و�صج���ن احم���د ف���وؤاد ع�صرين �صه���را وتغرمي���ه و�صجن 

املنفلوطي �صنة واحدة وتغرميه.

مئوية رحيل المال عثمان الموصلي
صفحات مطوية نادرة
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مي صّباغ

م���ن الآث���ار القليل���ة الت���ي و�صلتن���ا من غن���اء املّا 
عثمان املو�صلي )1854-1923( ق�صيدة للخليفة 

الأموّي يزيد بن معاوية يقول فيها:
اأقول ل�صحٍب �صّمت الكاأ�ص �صملهم

وداعي �صباباِت الهوى يرتّنُ
    خذوا بن�صيٍب من نعيٍم ولّذٍة

فكٌل واإن طال املدى يت�صّرُم
ول ترتكوا يوم ال�صرور اإىل غٍد،

فاإن غًدا ياأتي مبا لي�ص ُيعَلُم
قد تبدو دع���وة الندماء للقب�ص على ملّذات احلياة 
املوّلي���ة قب���ل فواته���ا مبعث حريٍة وعج���ب للوهلة 
الأوىل. فامل���ّا، كم���ا نع���رف م���ن م�ص���ادر متعددة، 
كان �صيًخ���ا مت�صّوًف���ا عل���ى طرَق قادرّي���ة ورفاعّية 
ومولوّي���ة، ب���ل اإّن الّرج���ل، ال���ذي ق���د يخط���ر لن���ا 
واهم���ني اأن ُنلِب�َص���ه �ص���ورة ال�صري���ر الزاه���د يف 
الدني���ا، �ص���رف حي���اًة كامل���ة يف اأذكاٍر ومناق���َب 
العارف���ني  يف���وت  ل  لك���ن  وتنزي���ات.  واأ�صغ���اٍل 
ب�صرية املو�صلي اأّنه كان حّمال اأوجه وثقافات؛ اإذ 

تنازعته طيلة حياته اأمزجة واأهواء كثرية.
فاملو�صيق���ّي وال�صاع���ر ال���ذي در����ص على ي���د كبار 
ق���ّراء املق���ام العراقي، مث���ل رحمة الل���ه ال�صلتاغي 
وعب���د الله الكركوكلّي، واأتق���ن علوم اللغة والّدين 
الرتكّي���ة  لّلغت���ني  اإتقان���ه  جان���ب  اإىل  والت���اوة 
والفار�صّي���ة، كان، رغم ن�صاأت���ه الدينّية، قادًرا على 
العب���ور بر�صاق���ة ب���ني الدين���ّي والدني���وّي؛ ويف 
ترحال���ه بني بغداد واإ�صطنبول والقاهرة ودم�صق، 
اأط���رب مدًن���ا وَط���ِرَب اإليه���ا، وح���اور يف جمال�صه 
مو�صيقي���ني اأت���راك وم�صرّيني و�صامّي���ني، �صانًعا 

من حياته ومو�صيقاه در�ًصا يف الكوزموبوليتّية.
اجلامع، الدكان، املقهى

يع���رف الأت���راك املّا عثم���ان حافظ عثم���ان اأفندي 
 Musullu Hafiz Osman( املو�صل���ي 
Efendi(. احلاف���ظ لقب يعط���ى حلفظة القراآن، 
وق���د يقرتن ا�صمه اأحياًنا بلقب املت�صّوفني الأتراك 
Dede، ويعن���ي: اجلّد. املو�صل���ي الذي اأقام يف 
اإ�صطنبول يف زيارت���ه الأوىل بني عامي 1887)؟( 
لفخام���ة �صوت���ه وح�ص���ن تاوت���ه  ن���ال  و1895، 
حظ���وة ال�صلطان عب���د احلميد، فعّين���ه �صيخ قراء 

جامع اآيا �صوفيا.
وي���روي حمّمد نظم���ي اأوزال���ب يف كتاب���ه تاريخ 
املو�صيق���ى الرتكّية )2000( اأّن اجلامع كان ميتلئ 
ع���ن اآخره بامل�صّل���ني القادمني لا�صتم���اع اإليه. يف 
اإ�صطنب���ول، در����ص عثمان اأفن���دي على ي���د اأ�صماء 
كبرية يف املو�صيق���ى الكا�صيكّية وال�صوفية، مثل 
ح�صني فخ���ر الدين وزكائ���ي دده. كم���ا اأعطى املّا 
درو�ًص���ا يف املو�صيقى لكل م���ن يرغب اأمام اجلامع 
ال���ذي كان يتلو فيه القراآن. كم���ا حتّول دّكانه لبيع 
الكت���ب يف حملة ت�صمربيل طا�ص – القريبة من اآيا 
�صوفي���ا، اإىل ملتقى لأهل املو�صيقى والأدب، وحّل 
هو  �صيًفا عزيًزا على جمال�ص اإ�صطنبول الثقافّية، 

ك�صالون الأديبة ليلى �صاز.
 Fevziye( فوزي���ة  خان���ة(  )ق���راءة  مقه���ى  يف 
الأما�ص���ي  امل���ّا  اأحي���ا   ،)kiraathanesi
الرم�صانّي���ة م���ع نخب���ة مو�صيقّي���ي املدين���ة، مث���ل 
ع���ازف الكمان مم���دوح، وعازف القان���ون �صم�صي 
املقه���ى  اأفن���دي. وظ���ّل  ب���اي، واملغن���ي قراقا����ص 
العثم���ايّن ال�صه���ري، حتى احل���رب العاملّية الأوىل، 

م�صاح���ة ثقافّيًة ت���رّدد عليها �صع���راء وم�صرحيون 
ومو�صيقي���ون م���ن وزن الطنب���وري جمي���ل باي، 
والع���ّواد نور�ص، وروؤوف يقط���ا، وعازف الكمان 
الأرمنّي تاتيو�ص�ص اأفندي اإ�صكرجيان واليوناين 
فا�صياكي، وغريهم م���ن مو�صيقيي الأقلّيات التي 
كانت مت�صك مبقاليد �صناعة الرتفيه املو�صيقّي يف 

اإ�صطنبول.
يف زيارٍة لحقة، �صّجل املا مع �صديقه الطنبورّي 
جميل ب���اي )1876-1920( جمموع���ًة من مقاطع 
الغ���زل الرتكي )Gazel(- وهو نوع غنائّي يقوم 
عل���ى الرجتال، ويقابله يف املو�صيق���ى: التق�صيم، 
ب���رع فيه ب�ص���كل خا�ص حفظة الق���راآن. يروي ابن 
الطنب���وري، املو�صيق���ّي م�صع���ود جمي���ل )1902-
1963( يف اإح���دى مقابات���ه، اأّن والده كان �صديد 

الإعجاب ب�صوت املو�صلي.
املُحكم واملت�صابه

من القاه���رة، اإىل دم�ص���ق، مروًرا بب���ريوت، اأحيا 
امل���ّا جمال�ص ذكٍر وطرب، وق���ّدم ثقافته املو�صيقّية 
لتام���ذٍة ومريدين بات���وا لحًقا اأ�صم���اًء لمعة يف 
تاري���خ املو�صيق���ى العربّي���ة. لي�ص اّت�ص���اع املعرفة 
الرتك���ّي  الغن���اء  �صن���وف  واإج���ادة  املو�صيقّي���ة 
وال�صام���ّي وامل�ص���رّي م���ا و�صلن���ا ع���ن املو�صل���ي 
���ا توليف���ه لأ�صالي���ب تنتمي اإىل  فح�ص���ب، ب���ل اأي�صً
ثقاف���ات مو�صيقّي���ة خمتلف���ة؛ منها ق���راءة مقاماٍت 
تركّي���ة باأ�صل���وب عراق���ّي مو�صل���ّي، ونق���ل مق���ام 
الديوان الرتك���ّي اإىل املو�صيقى العراقّية، واإدخال 
مقام���ات عراقّية عل���ى اأدوار م�صرّي���ة. يورد رواة 
�ص���رية املو�صل���ي، عل���ى �صبي���ل املث���ال، اأّن���ه اأدخل 
ميان���ات مق���ام املخال���ف املو�صلي على اأح���د اأدوار 

داود ح�صن���ي؛ امليان���ات يف املق���ام العراقي )جمع 
الطبق���ات  عل���ى  الغن���اء  ه���و   )Meyan ميان���ة 

العالية، وقد ت�صّمى اأحيانا بال�صيحات.
در����ص عل���ى ي���د امل���ا يف القاه���رة كٌلّ م���ن: عب���ده 
احلامويل وحمم���د كامل اخللع���ي وعلي حممود. 
ويف دم�ص���ق، عّل���م امل���ّا اأب���ا خليل القب���ايّن و�صّيد 
دروي�ص املو�ّصحات ال�صامّية والرتكّية، فعربت من 
خاله مقاماٌت مل تكن معروفًة يف م�صر، كالنهاوند 
واحلج���از كار. ت�ص���ري درا�صات عدي���دة اإىل الفرق 
النوع���ي الذي ح�ص���ل يف نتاج �صّي���د دروي�ص بعد 

لقائه باملو�صلي.
لكن ل يزال هذا اللقاء م�صدر التبا�ٍص حّتى اليوم، 
اإذ تزع���م الرواي���ة العراقّي���ة اأن زوروين كل �صن���ة 
م���رة وطلعت يا حمل���ى نورها ه���ي يف الأ�صل من 
تنزي���ات امل���ّا عثم���ان، واأّن عبد الفّت���اح معروف 
اأفن���دي، اأح���د تام���ذة املّا عثم���ان، ق���ام بت�صجيل 
الن�صخ���ة العراقّية م���ن زوروين وعنوانها زر قرب 

احلبيب، يف منت�صف الع�صرينّيات.
كم���ا ق���ّدم الفن���ان العراق���ي الراح���ل ع���ارف كاظم 
حم�صن حتليًا مو�صيقًي���ا يثبت فيه ن�صبة اللحننينْ 
اإىل املو�صل���ي. لي�ص���ت ق�صي���ة املو�صلي-دروي�ص 
برتك���ة  املحيط���ة  الوحي���دة  ال�صتفه���ام  عام���ة 
امل���ّا عثم���ان، فبالإ�صاف���ة اإىل امل�ص���ادر العراقّية، 
ثّم���ة رواي���ة تركّي���ة �صعبّي���ة تن�ص���ب اإىل املو�صلي 
حل���ن ق���ّدك املّيا�ص، ال���ذي يعرف���ه الأت���راك ب� على 
 Ada sahillerde( صواطئ اجلزيرة اأنتظ���ر�
الرب���ط  ه���ذا  ي�ص���ري  رمّب���ا   .)bekliyorum
الغام����ص م���ا ب���ني امل���ّا والأغني���ة اإىل اأّن���ه، اإذا مل 
يك���ن موؤّلفه���ا، كان الو�صيط الذي نق���ل الّلحن اإىل 

تركي���ا. رواي���ة عراقّي���ة اأخ���رى توؤّك���د اأّن املّا هو 
موؤّل���ف حل���ن ي���ا ع���ذويل ل تلمن���ي / لغ���ة العرب 
اذكرينا، واملعروف يف م�صر ب� يا بنات ا�صكندرّية 
 Uskudara ب����  تركي���ا  ويف  ح���رام،  ع�صقك���م 
)يف الطري���ق اإىل اأو�صك���ودار(، اأو   giderken
katibim )كاتب���ي(. ه���ذا اللح���ن الذي �صاع يف 
اليونان والبلق���ان، وغّنته يف تركي���ا �صافية اأينْا، 

ويف العراق يو�صف عمر.
وتزع���م امل�ص���ادر العراقّي���ة ذاته���ا اأن العدي���د م���ن 
الق���دود احللبّي���ة ه���ي يف الأ�صل من اأحل���ان املّا، 
والتي ج���رى تدوينها اأثناء اإقامته الدم�صقّية، مثل 
ف���وق اإلنا خّل )واأ�صلها ف���وق العر�ص(. ناهيك عن 
التنزيات التي باتت جزًءا من الفلكلور العراقّي، 
مث���ل اأ�صق���ر ب�صام���ة وي���ا ب���ن احلمول���ة، ورّبيت���ك 

زغريون ح�صن، ومَيّ العيون ال�صود.
عن الأنطولوجيا

مهما يك���ن من اأمر الأحل���ان املتنازع عليه���ا، يوؤّكد 
اللتبا�ص احلا�صل مدى تاأث���ري املّا على جل�صائه، 
وجتّذر �صلط���ت املو�صيقّية. كان املو�صلي بهوّياته 
الكث���رية و�صيًطا مرت عربه ثقاف���ات مو�صيقّية يف 
اجّتاه���ات جغرافّي���ة خمتلفة. حي���اة عثمان اأفندي 
اّت�صع���ت لأمكنة ولغات و�صع���وب، ف�صنع ما تنوء 
به حياة واحدة. بل اإّنه يبدو، ل�صّدة تنّوع وتباين 
مرياث���ه املو�صيق���ي، كاأّنه اجتم���اع مو�صيقيني ُكرُث 
يف رج���ٍل واح���د. اأق���ل م���ا ي�صتحّقه امل���ّا هو جمع 
�صت���ات حيات���ه / مو�صيقاه املنث���ورة بني املدن يف 
اأنطولوجيا موّثقة، حتّيًة خلياله وكرمه. هو الذي 
حيثما م���ّر، علقت اأحلان ومقام���ات باأطراف جّبته 

املولوّية.

المال عثمان الموصلي
حيثما مّر، علقت ألحان ومقامات بأطراف جّبته المولوّية
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مازن العليوي

هناك اأحلان خالدة يف الذاكرة املو�صيقية العربية، 
ومنه���ا »البنت ال�صلبية« الت���ي غنتها فريوز، وعلى 
اللحن ذاته غنى �صباح فخري »العزوبية«، وانتقل 
اللح���ن اإىل العديد من البلدان غ���ري العربية فغنوا 
بلغاته���م عليه، لي�صبح حلن���ًا عامليًا، ومما روي اأنه 
انتقل اإىل الهند وعن الهندية اأخذه الرحابنة لتغنيه 
ف���ريوز. وكلٌّ من فخري وفريوز غنى "عالروزنة«، 
كم���ا غنى �صباح فخري اأي�ص���ًا وغريه »قدك امليا�ص 
يا عمري«، و«اآه يا حلو يا م�صليني«، و«هيمتني«.. 
وغنى فخري وقبل���ه ناظم الغزايل »فوق اإلنا خل«، 
وغنى الغ���زايل »يا اأم العيون ال�ص���ود« التي غناها 

حديثًا كاظم ال�صاهر وغناها اآخرون قبله.

إرث هائل
القا�ص���م امل�صرتك بني الأحلان املذك���ورة �صابقًا اأنها 
للمب���دع العراقي امل���ا عثمان املو�صل���ي )1854 – 
1923(، ال���ذي ظلمه الإعام العربي وحفظ النا�ص 
اأحلان���ه، ول يع���رف الكثري منهم اأنه���ا له، وبع�صها 
م���ن اأ�صعاره مثل "قدك امليا����ص". واملو�صلي الذي 
ول���د يف املو�صل فق���د والده مبكرًا، ث���م فقد ب�صره 
يف ال�صابع���ة من عمره ب�صبب مر�ص اجلدري لي�ص 
مو�صيقيًا فقط، بل من رّواد علماء املو�صيقى، وهو 
�صاعر وخطيب مف���ّوه كان له دور يف ثورة العراق 
عام 1920، كما اأنه من اأعام املقرئني.. وتنقل بني 
العراق وتركيا وب���اد ال�صام وم�صر وليبيا، واأدى 
فري�صة احلج يف الأرا�صي املقد�صة يف مكة املكرمة 
واملدينة املن���ورة، تاركًا ب�صمة يف كل مكان ا�صتقر 
به. وم���ن املفارق���ات اأن الإعام ذك���ر تدمري تنظيم 
داع����ص لتمث���ال عثم���ان املو�صل���ي يف املو�صل عام 
2014 كخرب موجز من دون تفا�صيل عن مو�صيقي 
عبقري ت���رك اإرثًا هائ���ًا تتناقله الأجي���ال.. واأعيد 

تنفيذ التمثال عام 2019 يف موقعه ال�صابق.
�ص���اف اإىل الأعم���ال املذك���ورة اأعم���ال مو�صيقي���ة 
اأخرى مازالت حا�صرة ل���دى اجلمهور، على الرغم 
م���ن مرور ق���رن عل���ى رحي���ل �صاحبها، �ص���واء يف 
الداخ���ل العراق���ي اأو يف ال���دول العربي���ة.. ومنها 
"ربيت���ك ا�صغ���ريون ح�صن"، و"ي���ا خ�صوف العلى 
و"يا ابن  و"يا من لعبت به �صم���ول"..  املجري���ة"، 
احلمولة" والكث���ري غريها.. كما قدم �صيد دروي�ص 
حل���ن "زوروين كل �صن���ة م���رة" املن�ص���وب اأ�ص���ًا 
للمو�صل���ي يف تو�صيح���ه "زر ق���رب النب���ي م���رة"، 
والتو�صي���ح ه���و "التنزيلة« يف الثقاف���ة املو�صيقية 
املو�صلي���ة.. ومم���ا روي اأي�ص���ًا اأن املو�صل���ي ه���و 
�صاح���ب حل���ن اأغنية »طلعت ي���ا ما احل���ى نورها" 
املن�ص���وب ل�صي���د دروي����ص، واأ�صل اللح���ن تو�صيح 
دين���ي عنوان���ه "به���وى املخت���ار امله���دي" لعثمان 
املو�صل���ي.. والتداخل املو�صيقي بني �صيد دروي�ص 
واأ�صت���اذه امل���ا عثم���ان املو�صل���ي يحت���اج درا�ص���ة 

م�صتقلة وافية.
ون���ود اأن ن�ص���ري هن���ا اإىل اأن عددًا قلي���ل ممن غنوا 
اأحلان املو�صلي ن�صبوها اإليه، مثل املطرب الراحل 
ناظم الغزايل واآخ���رون يف العراق ممن عا�صروه 
اأو �صبق���وه، ومل تذك���ر امل�ص���ادر اأن اأح���دًا خ���ارج 

العراق فعل ذلك.

المعلم الثالث
بل���غ الأم���ر بالبع����ص اأن لقب���وا عثم���ان املو�صل���ي 
باملعل���م الثالث ملا ترك من اأثر وتغيري وتطوير يف 

كل م���كان حط في���ه رحاله عرب لقاءات���ه ودرو�صه، 
مثل بغداد واإ�صطنب���ول ودم�صق وحلب وبريوت 
والقاه���رة، وكان �صاع���رًا باللغ���ة العربي���ة يعرف 
اأ�ص���رار عل���م العرو����ص وبح���ور ال�صع���ر، ويتقن 
اأي�ص���ًا اللغ���ات الكردي���ة والرتكي���ة والفار�صي���ة، 
وتعل���م منه وا�صتفاد الكثري م���ن كبار املو�صيقيني 
الع���رب وغ���ري الع���رب يف القرنني التا�ص���ع ع�صر 
والع�صرين، ومنهم: املو�صيقار الرتكي كاظم اأوز، 
وعب���ده احلام���وىل وحممد كام���ل اخللعي وعلي 
حمم���ود و�صي���د دروي����ص يف م�ص���ر، وق���د التقى 
الأخ���ري ع���ام 1909 وه���و يف بدايات���ه املو�صلي 
للم���رة الأوىل يف باد ال�صام، وبعد ثاث �صنوات 
التقيا جمددًا، وعلى مدى عامني تعلم دروي�ص من 
اأ�صتاذه فن���ون املو�صيقى واملقامات واملو�صحات، 

وعاد بعدها اإىل م�صر لي�صبح جمددًا فيها.
وتاأث���ر باملو�صلي اأي�صًا عم���ر البط�ص واأبو خليل 
القب���اين يف �صوري���ة. ومم���ا ع���رف عنه اأن���ه نقل 
اإىل م�ص���ر، الت���ي �صك���ن فيه���ا خم����ص �صن���وات، 
مقام���ات جدي���دة عل���ى مو�صيقاه���ا مث���ل احلجاز 
كار والنهاون���د. وكان ج���ّل وقته فيها بني التاوة 
يف الأزه���ر وحلق���ات الذك���ر ال�صوفي���ة وتدري�ص 
العلم���اء  وجمال�ص���ة  الكت���ب  ون�ص���ر  الأحل���ان 

وال�صخ�صيات املهمة.
وي�صاف اإىل ما �صبق اأن املو�صلي كان متمكنًا من 
املقامات وعازفًا بارعًا على اآلتي العود والقانون، 
وب���رز يف املو�صحات والأحل���ان الدينية، وبع�ص 
م���ا اأخ���ذه عن���ه مو�صيقي���ون كبار ه���و يف الأ�صل 
اأحلان دينية، لكنهم حولوها اإىل اأغان ذات �صبغة 

ترتبط باحلب والهوى.
اإىل ذلك، فقد جّرب املو�صلي العمل ال�صحفي عرب 
اإ�صدار جملة "املعارف يف م�صر عام 1897 وكان 

هو رئي�ص حتريرها وحمررها الأبرز.

المخزون الديني
يع���د امل���وؤرخ د. ع���ادل البك���ري اأهم م���ن كتب عن 
�ص���رية ال�صيخ عثمان املو�صلي ع���رب كتابني هما: 
)عثم���ان املو�صلي املو�صيق���ار ال�صاعر املت�صوف( 
و)عثم���ان املو�صل���ي ق�ص���ة حيات���ه وعبقريت���ه(، 
واعتمدن���ا عل���ى الأول ال�ص���ادر ع���ام 1966 يف 

بع�ص ما ورد يف هذه الدرا�صة العاجلة.
مدين���ة  زيارت���ه  املو�صل���ي  حمط���ات  اأه���م  م���ن 
اإ�صطنب���ول، واإعجاب النا����ص بقدراته، مما جعل 
اأخباره ت�ص���ل اإىل ال�صلط���ان عبداحلميد الثاين، 
فقرب���ه اإلي���ه واأر�صل���ه لحق���ًا موف���دًا �صيا�صيًا اإىل 
بع����ص املناط���ق ومنها باد ال�ص���ام واحلجاز عام 

1906، وليبي���ا حيث اأكرمه ال�صنو�صي هناك، كما 
كرم���ت الدول���ة العثمانية عثم���ان املو�صلي مرات 
عدة لأنه ق���دم الكثري من الأحلان الدينية املميزة، 
متاأث���رًا يف ذل���ك باملخ���زون الدين���ي الكام���ن يف 
اأعماق���ه، فقد تعلم يف بداياته يف مدار�ص حتفيظ 
الق���راآن وجتوي���ده باملو�ص���ل، وب���رز يف التاوة 
ب�صوت���ه املميز. ث���م بعد انتقال���ه اإىل بغداد در�ص 
املقامات العراقية، وان���درج يف الطرق ال�صوفية 
وم���ا حتتوي���ه م���ن احتفالي���ات واأغني���ات دينية، 
ويف اإ�صطنب���ول كان املو�صل���ي اأ�صهر قرائها حني 
حط رحاله فيها. كذلك ف���اإن لدى املو�صلي العديد 
م���ن الكتب، منها: "املراث���ي املو�صلية يف العلماء 
امل�صري���ة"، وديوان "�صعادة الدارين" )جمموعة 
ق�صائ���د مع مقدم���ات نرثي���ة(، ودي���وان "الأبكار 

احل�صان يف مدح �صيد الأكوان«.
ع���ام  الث���اين  ي���وم 30 )يناي���ر( كان���ون  �صب���اح 
1923، ت���ويف ال�صي���خ عثم���ان املو�صل���ي ت���اركًا 
اإرث���ًا مو�صيقيًا هائًا، واأث���رًا كبريًا يف العديد من 
البل���دان، وا�صتمرت اأحلانه حا�صرة يف الوجدان 
العربي بعد ما يقارب قرٍن على رحيله، لكن ا�صمه 
غ���اب، ب�صبب ندرة التوثي���ق وغياب التقنيات يف 
ع�ص���ره، فالت�صجي���ات تكاد تك���ون منعدمة اإل ما 
ن���در، ومل يبَق م���ن الأ�صطوان���ات "البدائية" يف 
حالة جي���دة �صوى اأربعة، كم���ا اأن من اأخذوا عنه 

اأحلانه مل ي�صريوا اإليه من قريب اأو بعيد.

حكاية "الروزنة"
باأغني���ة  العربي���ة  امل���دن  م���ن  العدي���د  حتتف���ي 
"الروزن���ة« ولكل منها رواية خا�صة بها عنها، ول 
يظهر يف اأي مرجع ا�صم غري املا عثمان املو�صلي 

ملحنًا لها.
يغنونها يف العراق و�صورية ولبنان وفل�صطني.. 
واأ�صهر من غناها فريوز و�صباح فخري، وقبلهما 
اأداه���ا قارئ املقام اأحمد مو�صى مع فرقة اجلالغي 

البغدادي.
�صي���ار  العراق���ي  وامل���وؤرخ  الباح���ث  ذك���ر  مم���ا 
اجلمي���ل يف مقال "من اأغني���ة زوروين اىل اأغنية 
عالروزان���ة« املن�صور على موقع���ه يف 23 فرباير 
2020 ع���ن تاأ�صي���ل اأغني���ة »عالروزن���ة« اأنه قيل 
عنه���ا الكث���ري، لك���ن احلقيق���ة تق���ول اإن �صاح���ب 
كلمات الأغنية هو عبدالل���ه راقم اأفندي املو�صلي 
)املتوف���ى ع���ام 1891 يف املو�ص���ل(، وحلنه���ا له 
�صديقه املو�صيقار املا عثم���ان املو�صلي، وخال 
ترح���ال املو�صلي انتقلت الأغني���ة اإىل باد ال�صام 

وم�صر.

و"عالروزن���ة« حتكي ق�صة عا�صق���ني كانا يلتقيان 
خل�ص���ة وراء الروزانة "فتحة تط���ل على ال�صارع 
يف البي���وت القدمي���ة"، لك���ن اأه���ل الفت���اة اأغلقوا 
الروزان���ة، فارحت���ل العا�ص���ق اإىل حل���ب، وكانت 

ق�صيدة راقم اأفندي عن العا�صقني.

ديوان راقم أفندي
ن�صر اجلميل ن�ص الأغنية كما وردت يف ال�صفحة 

133 من خمطوط ديوان عبدالله راقم اأفندي:
عالروزانا عالروزانا روح الهنا فيها

احلف ميني الهوى نرّجع لياليها
وين اللي حّبوا قلبي ووين اللي عنو مالو

تاركلي الهم حبيبي وهو مّريح بالو
يامن يردو جوابو او يبعت �صوؤالو

ن�صتحلي كلمي قلو يفهم معانيها
ياولفي خدين من هجرك يكفاين

غريك وحيات الهوى مايل حبيب تاين
ا�صون ترتاح فكاري ودموعي باأجفاين

والنوم جمايف عيوين وعا�ص ال�صهر فيها
عالروزنة عالروزنة كل الهنا فيها
و�ص عملت الروزنة الله يجازيها
يا رايحني حللب قلبي معاكم راح

يا حمملني الرطب حتت الرطب تفاح
كل من وليفه معو وانا وليفي راح

يا رب ن�صمة هوا ترد الولف ليا
لطلع عا باب اجل�صر واحدو مع احلادي

واقول يا مرحبة ن�ّصم هوى بادي
يا رب يغيب القمر لأق�صي اأنا مرادي

وتكون ليلة عمر، وال�صرج مطفية
ويتاب���ع د. اجلميل: هذه الأغنية مكتوبة باللهجة 
العامي���ة املو�صلي���ة، وقد جرت بع����ص التبديات 
فيه���ا، فق���د تغريت كلم���ة "الرط���ب" العراقية اإىل 
وتغري "و����ص عمل���ت الروزنة«  كلم���ة "العن���ب"، 
اإىل »�صو عمل���ت«، وحتولت »قلب���ي« اإىل »حبي«، 
وتبدلت »عا ب���اب اجل�صر" اإىل "عا را�ص اجلبل" 
وتغ���ريت "واح���دو م���ع احل���ادي" اإىل "وا�صرف 
عل���ى ال���وادي".. وتبدل���ت "ليل���ة عمر" ب���� "ليلة 

عتم" اإلخ..
اأم���ا م���ا ن�صج م���ن حكاي���ات اأخ���رى من قبي���ل اأن 
الروزن���ة ا�ص���م ل�صفينة اإيطالية اأو غ���ري ذلك، واأن 
الأغني���ة تع���رّب ع���ن ت�صامن جت���ار حلب م���ع اأهل 
ب���ريوت يف زمن جماع���ة مزودين اإياه���م بالقمح 
خمرتق���ني احل�صار العثم���اين، اأخذين ب���دًل عنه 
التف���اح وقد و�صعوه حتت العن���ب كي ل يكت�صف 

اأمرهم.. فحكايات ل اأ�صا�ص لها من ال�صحة.

الحان خالدة حفظها الناس وال يعرفون 
أنها لعثمان الموصلي..!
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املا عثمان املو�صل���ي )1854 - 1923 م(، واحد ممن 
يفخ���ر بهم املو�صلي���ون وغري املو�صلي���ني كان �صاعرا، 
ومو�صيق���ارا، وكاتب���ا، و�صحفي���ا، وخطيب���ا �صيا�صي���ا 

مفوها وبارعا.كان قارئا للقراآن الكرمي..
كان ب�ص���ريا فقد الب�صر من���ذ ان كان طفا حيث ا�صيب 
وه���و يف املو�صل باجل���دري..كان وال���ده �صقاَء وا�صم 
وال���ده احلاج عبد الله وقد ت���ويف والده فكفله حممود 
�صليمان العم���ري وهو من وجهاء املو�ص���ل واغنيائها 
واعيانه���ا وكان جارا لبيت امل���ا عثمان يف حملة )باب 
العراق(.وقد اعجب ب�ص���وت املا عثمان وهو ي�صمعه 
فخ�ص�ص له معلما يعلمه املو�صيقى والحلان كما يقول 
ال�صتاذ الدكتور عمر الطالب يف مو�صوعته )مو�صوعة 

اأعام املو�صل يف القرن الع�صرين(.
و�صع امل���ا عثمان ثقافته املو�صيقي���ة وذهب اىل بغداد 
وا�صتنبول والقاهرة ودر�ص على ايدي علماء بارزون 
منه���م ال�صي���خ حمم���ود �صك���ري اللو�ص���ي يف بغ���داد 
وال�صيخ يو�صف عجور امام ال�صافعية يف القاهرة اخذ 
عنه القراءات الع�صر ويف جامع ايا �صوفيا با�صتنبول 
ا�صتم���ع النا����ص اليه وه���و يتلو اآي���ات الق���راآن الكرمي 
فاعجبوا به.والنا����ص يف ا�صتانبول حلد اليوم تعرفه 
وتت���داول اأ�صطوان���ات تنزياته املو�صلي���ة وي�صمونه 

)مو�صلي عثمان(.
ل���ه موؤلفات عديدة.. منها كتابه )�صعادة الدارين( الذي 
اعتنى به وقدم له الدكت���ور عادل البكري ون�صره �صنة 
2012 وه���ذا الكتاب ي�ص���م الغريب واملتميز من النظم 
والن���رث وم���ن ذل���ك ت�صم���ني ا�صم���اء الل���ه احل�صنى مع 
ا�صم���اء الر�صول حممد �صلى الله عليه و�صلم يف ابيات 

الق�صائد.
يف احلقيق���ة ل ميكنن���ا ان نتغافل ع���ن ماقدمه الديب 
واملو�صيق���ار ال�صه���ري امل���ا عثم���ان املو�صل���ي املتويف 
�صنة 1923م )1341ه����( وميكن الرجوع اىل الدكتور 
عادل البكري الذي األ���ف كتابا قيما عنه. وللما عثمان 
م���ا يزيد عل���ى اخلم�صني مو�صحا جميعه���ا من الحلان 
النفي�ص���ة وا�صهره���ا مو�ص���ح )ي���ا اآل ط���ه فيك���م قد هام 
امل�صن���ي( من مق���ام الر�صت واحلان ه���ذا املو�صح ، كما 
يق���ول الدكتور حممد �صديق اجلليل���ي رحمه الله على 
جانب عظي���م من الفخامة. وامل��ا عثم���ان كان من احد 
ا�صات���ذة �صيد دروي�ص ال���ذي التقى ب���ه يف ال�صام �صنة 

.1909
كما كان ملحنا ملا ي�صمى عندنا يف املو�صل )التنزيات 

املو�صلية( ويف حلب )القدود احللبية(..
كان خب���ريا يف املو�صيق���ى العربي���ة باألوانه���ا املختلفة 

ومقاماتها العديدة.
ق���د ليع���رف كثريون ان���ه �صاح���ب الغ���اين ال�صهرية 
ومنه���ا ما غنت���ه فريوز ون�صبت لتلمي���ذه �صيد دروي�ص 
املو�صيق���ار امل�ص���ري الكب���ري.. ومنه���ا ماغن���اه �صباح 

فخري وكاظم ال�صاهر.
من اأغانيه:

1.فوق النخل
2.زوروين يف ال�صنة مرة

3. فوك النا خل )فوق النخل(
4.قدك امليا�ص

5.. طلعت يا حما نورها
6.. يا ام العيون ال�صود

املا عثمان املو�صلي وفا�صل عواد
ق���ال يل دكت���ور، امل���ا عثم���ان املو�صل���ي )ت���ويف �صنة 
ل���ه  فقل���ت  اغ���ان  يكت���ب  ومل  مغني���ا  يك���ن  مل   )1923
امل���ا عثم���ان كان كاتب���ا واديب���ا ومت�صوف���ا و�صحفيا 
ومو�صيق���ارا وكث���ريا م���ن الغ���اين الت���ي غناه���ا �صيد 

دروي�ص وغنتها فريوز هي له.
وه���ذه الغنية )اأ�صك���ر ب�صامة( غناه���ا الدكتور فا�صل 

عواد واليك بع�ص كلماتها:
اأغنية »اأ�صقر ب�صامة«

كلمات: املا عثمان املو�صلي
غناء الدكتور فا�صل عواد

اأ�صق���ر ب�صام���ة ياب���و ابت�صام���ة ليل���ي ما نام���ه بعيوين 
ال�صهرنْ

عيونك �صذر وجهك بدر دوم اأنتظر عالفركة الفركة اآنه 
ما اآكدر

�صفنه جمالك جمالك تهنه بو�صالك و�صالك يكفي دللك 
مو قلبي انفطرنْ

عيونك �صذر وجهك بدر دوم اأنتظر عالفركة الفركة اآنه 
ما اآكدرنْ

حريت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مو خل�ص 
�صربي كل �صاعة ب�صهرنْ

عيونك �صذر وجهك بدر دوم اأنتظر عالفركة الفركة اآنه 
ما اآكدرنْ

ال�ص���ورة التي ترافق كامنا ه���ذا ن�صرتها قبل ع�صرين 
�صنة اأهداين اإياها

جري���دة  يف  الفخري..ن�صرته���ا  توفي���ق  ال�صت���اذ 
)احلدباء( املو�صلية وهي لي�صت بزيه املعروف عندما 
اأ�ص����ص يف املو�صل )التكية املولوي���ة( وا�ص�ص )الفرقة 
املولوية(، وامنا ب�صكل���ه الذي كان يلب�صه عندما يزور 

ا�صتنبول اأو القاهرة.
ويف القاه���رة ا�ص���در جري���دة كتب���ت عنها م���رة مقالة 

ن�صرتها يف جريدة )فتى العراق( املو�صلية.
يف �صنة 2005 ا�ص�ص ال�صتاذ نبيل ال�صعار فرقة با�صم 
فرق���ة املا عثم���ان املو�صيقي���ة وال�صتاذ نبي���ل ال�صعار 
ا�صت���اذ يف ق�صم املو�صيقى مبعه���د الفنون اجلميلة يف 

املو�صل.
ولب���د من القول ان املطرب وقارئ املقام ال�صتاذ عامر 
يون�ص يحر�ص دوما يف حفاته على اعادة اأدوار املا 

عثمان املو�صلي وتنزياته.
رح���م الل���ه امل���ا عثم���ان املو�صل���ي وجزاه خ���ريا على 
الك���ربى  الع�صري���ن  ث���ورة  م���ن خطب���اء  ماق���دم..كان 
جام���ع  يف  املتظاهري���ن  يف  يخط���ب  وكان   ..1920
احليدرخان���ة وبينم���ا كان يخطب ح���دث ان وقع �صيء 
عل���ى �صطح اجلام���ع، فه���رب البع�ص م���ن املتظاهرين 
خوف���ا، فردد كامه املعروف )ل والله ح�صلنا ا�صتقال 

)!!
م���ن اأف�ص���ل م���ن كت���ب عن���ه �صديقن���ا الكب���ري املرحوم 
ال�صت���اذ الدكت���ور عادل البكري فله عن���ه كتاب من�صور 

طبع اأكرث من مرة.
من املو�صح���ات اجلميلة التي نظمها املو�صحة وت�صمى 

يف املو�صل )التنزيلة( التالية ومطلعها:
مل يزل دمع عيوين ***** هاطا طول الزمن
ال طه او�صلوين ***** دنت يف فرط احلزن

فيكم هاج غرامي ***** جنم �صربي قد هوى
يابني الهادي التهامي ***** عنكم طال النوى

امل���ا عثمان يعترب – بح���ق – مدر�صة قائمة بذاتها يف 
ف���ن املو�صحات والتزيات اأي الق�صائد املغناة يف مدح 
الر�ص���ول الكرمي حمم���د �صلى الل���ه علي���ه و�صلم وهي 

معروفة يف العراق وتركيا وباد ال�صام وم�صر.
*ج���زء م���ن املحا�ص���رة الفتتاحي���ة لا�صت���اذ الدكتور 
ابراهي���م خلي���ل الع���اف الت���ي اقيم���ت الي���وم الثنني 
30-1-2023 يف املنت���دى العلم���ي والدب���ي -جامعة 
املو�ص���ل وبح�ص���ور جمع كب���ري يف مقدمته���م ال�صتاذ 
الدكت���ور ق�ص���ي كمال الدي���ن الحمدي رئي����ص جامعة 

املو�صل.

100عام على رحيل المال عثمان الموصلي 1854 - 1923..

الشاعر المتصوف الصحفي الخطيب السياسي
د.ابراهيم خليل العالف
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ظه���رت بوادر العلوم والآداب والفنون يف مدينة املو�صل 
يف اأوائ���ل القرن احل���ادي ع�ص���ر للهج���رة، وازدهرت تلك 
النه�ص���ة يف القرنني الثاين والثالث ع�ص���ر للهجرة، وذلك 
ب�صب���ب موقعه���ا ال�صرتاتيج���ي، اإذ تقع املو�ص���ل القدمية 
مدين���ة الربي���ع واجلم���ال عل���ى ال�صاح���ل الأمين م���ن نهر 
دجل���ة، وترتب���ط يف التق���اءات ط���رق رئي�صي���ة بري���ة بني 
الق�صطنطيني���ة )ا�صتانبول( وحلب وبغ���داد، وي�صكن فيها 
مئ���ات الآلف من الب�صر بقوميات واديان ولغات متنوعة، 
ينتظم���ون يف ق���رى حمفوفة بالب�صات���ني ومطوقة بالآثار 
القدمي���ة الت���ي ت���وؤرخ وتوث���ق تل���ك البقع���ة م���ن الأر�ص، 
ولعل ه���وؤلء النا�ص الذين من ن�صل اأ�صور على الأرجح قد 
احتفظوا ببع�ص املهارات الثقافية والفنية التي توارثتها 
الأجي���ال الاحقة، فكان���ت تلك الثقاف���ات املتنوعة واحلال 
هذا تاأتيه���ا)اأي املو�صل( من كل �ص���وب وجانب، فالثقافة 
ال�صامي���ة تاأتيه���ا ع���ن طريق حل���ب، والعراقي���ة تاأتيها عن 
طريق بغداد، والرتكية تاأتيها عن طريق ا�صتانبول، ف�صا 
ع���ن الفنون املو�صلي���ة املختلفة التي اجتاح���ت الباد منذ 
الع�ص���ور العبا�صية املتاأخرة اىل ح���ني الحتال العثماين 
رغم اأن احلياة الثقافية والجتماعية اأبان احلكم العثماين 
للع���راق مل تك���ن ت�صاهي م���ا عرفه العراق خ���ال الع�صور 
الذهبية ب�صبب قلة الدرا�صات والبحوث، اإذ اأن اأكرث الذين 
كتب���وا عن تاري���خ العراق احلدي���ث يقفزون ف���رتة احلكم 
العثم���اين بذريع���ة اإنها ف���رتة انحط���اط اأو اإنه���م يكتفون 
بالإ�ص���ارة اإىل بوؤ�صها وهذا ل يعني اإن تلك الفرتة قد خلت 
م���ن بع�ص الدرا�ص���ات الثقافية والن�صاط���ات الفنية، اإذ اإن 
الدرا�صات احلديثة للباحث���ني املعا�صرين قد �صاعدت على 
الك�ص���ف عن اأمناط لعاقات مو�صيقية وثقافية كانت قائمة 
خ���ال الع�صر العثم���اين الأخري يف الع���راق حافظت على 
الأ�صالي���ب املحلي���ة لتلك الثقافات، ي�ص���اف اإىل ذلك ات�صاع 
رقع���ة الإمرباطورية العثمانية و�صع���ة نفوذها يف الوطن 
العربي والذي �صاعد على التبادل الثقايف والتاقح الفني 
بني ال�صعوب املحتلة وخا�صة )بغداد، والقاهرة، وحلب(.

به���ذا التاري���خ احلاف���ل بالأجم���اد الثقافية اأجنب���ت مدينة 
املو�ص���ل فيالق من الأدباء واملفكرين والفنانني حيث يطل 
علين���ا يف الع�ص���ر العثماين الأخ���ري )1850م – 1917م( 
فن���اٌن اأملع���ُي ه���و امل���ا عثم���ان املو�صل���ي يقدم لن���ا مناذج 
فني���ة فريدة م���ن نوعها ليخت�ص���ر لنا ال�ص���رد يف الغرائب 
والعجائب من الأنب���اء واحلكايات والنوادر التي �صهدتها 
تلك احلقبة الزمني���ة وي�صجل لنا اأي�صًا عرب تاريخه الفني 
اإجنازات فنية وثقافية وفكرية ودينية تنوعتنْ و ارتبطت 

بثقافات الدول املجاورة م�صافًا اإليها الثقافات املحلية.
املقام العراقي:

بعد اأن ات�صعت مدارك املا عثمان الفنية يف املو�صل وهو 
ال�ص���اب املوه���وب وا�صتوعب���ت ذاكرته ال�صمعي���ة األغاين 
املو�صلي���ة وق���راءة املقام العراقي وخملف���ات الرتاث، تلك 
الفن���ون الت���ي يتداوله���ا ال�صط���وات واأ�صح���اب املهن يف 
املقاهي القدمية يف املو�ص���ل وخا�صة مقهى بابان ومقهى 
الق���زازي، انتقل بعد هذه املرحل���ة اإىل بغداد ليم�صي فيها 

اأط���ول واأخ�صب فرتة عا�صها قيا�ص���ا باملدن والأقطار التي 
اق���ام فيه���ا، حي���ث كان���ت النظ���رة اىل املو�صيق���ى والغناء 
يف تل���ك احلقب���ة الزمني���ة نظ���رة اح���رتام وتقدي���ر كونها 
)املو�صيقى والغناء( امتزج���ت بالطقو�ص الدينية املتمثلة 
بحف���ات املول���د النب���وي والذك���ر تل���ك الطقو����ص املعباأة 
بالتنزي���ات والأنا�صيد الدينية والت���ي انت�صرت من خال 
ح���ركات الت�ص���وف وطقو�صه���ا الفني���ة الت���ي جمع���ت بني 
العامل���ني الديني والدنيوي والتي كان ميار�صها اغلب اأهل 
امل���دن خال الع�صر العثماين الأخ���ري، يقول ال�صيخ جال 
احلنف���ي )املوا�صقة والآلتية يف بغ���داد عرفوا وا�صتهروا 

بالع���راق على اجلالغ���ي البغدادي يف الق���رن املا�صي اأنهم 
م���ن امل�صلمني جميعا ثم تراجعوا عن ذلك لليهود(. من هنا 
ميكنن���ا ال�صتنتاج ب���اأن العاقة الفنية ب���ني نهج واأ�صلوب 
الغن���اء الديني والدنيوي ت���كاد تكون م�صرتك���ة اأو تلتقي 
كث���ريا من حي���ث الأنغام وبع����ص الن�صو����ص الأمر الذي 
�صهل تنقل موؤدي الغن���اء بني العاملني، وقد مهد هذا احلال 
الطري���ق اأمام م���وؤدي املقام لا�صرتاك يف ق���راءة املقام يف 
تلك الأج���واء املتقاربة، واملا عثمان املو�صلي الذي تتلمذ 
على يد قارئ املقام عبد الله الكركوكلي يف املو�صل واأكمل 
تعليم���ه يف بغداد على ي���د )رحمه الله �صلت���اغ( واأمني اغا 

اإ�صافة اإىل ات�صالت���ه بقراء جيدين ظهروا يف تلك الفرتة 
كان عام���ة م�صيئة يف تلك املرحل���ة والأو�صاط وما يدور 
فيه���ا من فنون، يتوجب علينا هن���ا الوقوف قليا للتدقيق 
يف اإث���ره وتاأث���ريه باملق���ام العراق���ي ذل���ك الفن ال���ذي كان 
الأك���رث اأهمي���ة وانت�صارا ق���ي العراق بع���د الن�صف الثاين 
من القرن التا�صع ع�صر والذي كان يقرا على �صكل م�صل�صل 
مت���وايل ينظ���م مبجاميع مقامي���ة ت�صم���ى بالف�صول وهي 
ثاث���ة )ف�ص���ول الذك���ر وف�صول املول���د النب���وي وف�صول 

اجلالغي البغدادي(.
وم���ن خ���ال ترح���ال وجت���وال امل���ا عثم���ان اإىل ال���دول 
الت���ي ق���ام بزيارته���ا كان ر�ص���ول اأمين���ا يف اقتبا�ص ونقل 
ال�صيح���ات الغنائية ذات الطبقات ال�صوتية العالية والتي 
مل تاألفها ال�صاحة الغنائية البغدادية �صمن اأجوائها الفنية 
وت�صمينه���ا يف دواخ���ل بع����ص املقامات العراقي���ة والتي 
اأ�صبح���ت بعد حني جزءا اأ�صا�صي���ا من تلك املقامات �صميت 
بامليان���ات والتي تتطل���ب مهارة عالي���ة يف الأداء، م�صاف 
اإىل ذل���ك فق���د ادخل بع����ص القطع والأو�ص���ال التي تلقنها 
يف الطقو����ص الدينية الت���ي كان ميار�ص اأداءها، كما وذيل 
بع����ص املقامات بتنزي���ات حور كامها فيم���ا بعد لت�صبح 
ب�صت���ات ارتبطت بغن���اء املق���ام العراق���ي واأ�صبحت جزء 
مكم���ا له. تدل جمي���ع هذه امل�صاع���ي على اإن امل���ا عثمان 
كان ذا م�صت���وى راق يف علمه للمو�صيقى واأ�صولها، يقول 
البك���ري )للمو�صلي اإ�صهامات يف جم���ال املقام فمن ناحية 
ادخ���ل اإىل خزين املقام���ات العراقية مقام���ني جديدين من 
تركي���ا هم���ا النهاوند واحلج���از كار، كما ادخ���ل على مقام 
احلج���از- الدي���وان العراق���ي عنا�صر م���ن مق���ام الديوان 

الرتكي الذي يغنى يف املو�صل(.
وم���ن خال تواج���ده يف تركي���ا التقى باملو�صيق���ار جميل 
ب���ك الطنبوري وقد �صج���ا معا بع����ص ال�صطوانات التي 
حتت���وي عل���ى غن���اء املو�صل���ي باللغ���ة الرتكي���ة ي�صارك���ه 
املو�صيق���ار جميل بك الطنبوري عازفا عل���ى اآلة الطنبور. 
وبع���د اإن احت���ل امل���ا عثم���ان مكان���ة رفيعة ب���ني الفنانني 
الأت���راك عينته احلكوم���ة الرتكية مدر�ص���ا للمو�صيقى يف 
اح���دى مدار�صه���ا يف ا�صتانب���ول، وتتلم���ذ على ي���ده كبار 
الفنانني الت���راك كاملو�صيقار �صامي بك واملغنية )ن�صيب( 
فاخذوا عن���ه املو�صح���ات والتنزيات الديني���ة ومزجوها 

مبو�صيقاهم.
جال����ص املا عثمان رج���ال الأدب والفن والثقافة من خال 
�صفرات���ه املتع���ددة وكم���ا ذكرنا �صابق���ا جامعا ب���ني التعلم 
والتعلي���م، حي���ث نظ���م ال�صع���ر وكت���ب الق�صائ���د الدينية 
والتنزيات واملو�صحات، كما كتب يف الت�صوف والتاريخ 
والأدب اإ�صافة اإىل موهبته املعروفة يف اخلطابة وفنونها 
يف اأك���رث م���ن لغة ومار����ص الكتابة يف ال�صحاف���ة واأ�صدر 
جمل���ة با�ص���م )جمل���ة املع���ارف( اأ�صدره���ا يف م�صر خال 
اأقامته فيها. ومن موؤلف���ات املو�صلي )الأبكار احل�صان يف 
م���دح �صي���د الأكوان، �صع���ادة الدارين، املراث���ي املو�صلية، 
جمموع���ة التخمي�ص، حتقيق ديوان عب���د الباقي العمري، 
ن�ص���ر كت���اب التوجع الأك���رب بحادثة الأزه���ر مب�صر، ن�صر 
كت���اب الط���راز املذه���ب يف الأدب، ن�ص���ر كت���اب الأجوب���ة 
العراقية عن الأ�صئل���ة الإيرانية، ن�صر كتاب خوامت احلكم 

لل�صيخ علي درة(.
م�ضتل من بحث بعنوان: اأ�ضواء على حياة واإجنازات املال عثمان 

املو�ضلي الدينية والدنيوية.

المال عثمان الموصلي والمقام العراقي


