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الزهاوي في مجلس األعيان  ..مواقف وطرائف

الريب ان االستاذ جميل صدقي الزهاوي ،
شخصية متعددة املواهب  ،وان تحيف الشعر
تلك املواهب  .غري ان روح الفكاهة كانت عالمة
فارقة يف حياته  ،فلقد عرف بني معارصيه بروح
مرحة وبديهة حارضة  ،مل تقترص عىل حياته
الخاصة  ،بل انسحبت ايضا اىل حياته العامة  ،وال
سيام يف املناصب الخطرية التي شغلها مثل
عضوية مجلس املبعوثان يف العهد العثامين
او عضوية مجلس االعيان بعد تأسيس الدولة
العراقية  .غري ان هذه الروح مل تظهر يف آثاره
االدبية  ،بل بدت فيام نقل الينا من مواقف طريفة
تجعله احد ظرفاء بغداد املعدودين يف العرص
الحديث  .ومقالنا هنا عن ذكريات الزهاوي يف
مجلس االعيان 1925ــ  ، 1929وهي صفحة رمبا
بقيت مطوية من سرية الشاعر الكبري .

رفعة عبد الرزاق محمد
لق ��د كان الزهاوي يف مقدمة ال�ش ��عراء امل�ؤيدين لرت�ش ��يح
االم�ي�ر في�صل لعر�ش الع ��راق  ،ومن الذين رحبوا مبقدمه
للع ��راق  ،فان�ش ��د ق�صائ ��د عديدةبهذا الق ��دوم  ،معتقدا ان
جه ��وده االدبية ل ��ن ت�ضيع ومتطلع ��ا اىل من�صب كبري يف
الدول ��ة النا�شئ ��ة  ،ولك ��ن عندما تب ��ددت احالم ��ه وذهبت
جه ��وده م ��ع الري ��ح  ،ب ��د�أ باالعتق ��اد ان هن ��اك م ��ن عم ��ل
�ض ��ده يف بالط املل ��ك في�صل االول  ،وق ��د روي عنه بيتان
م�ش ��هوران  ،يتهم فيهما اال�س ��تاذ فهمي املدر�س بانه وراء
ذلك وهو الذي وقف حجر عرثة يف �سبيله :
انا لو كنت بليدا فاز باال�سهم �سهمي
امنا اخرين اليوم عن االقران ( فهمي)
وعندم ��ا طب ��ع ديوان ��ه �س ��نة  ، 1924ابعد الق�ص ��ائد التي
قالها يف في�صل عن الديوان  ،ويقال انه �سماها ( الق�صائد
املط ��رودات ) العتق ��اده ان املل ��ك في�ص ��ل ق ��د جتاهل ��ه .
واحتجاجا على جتاهل احلكومة العراقية لقدره  ،ا�ستعد
الزهاوي ملغادرة العراق اىل م�صر  ،واعلن عن بيع داره (
االع�ل�ان يف جريدة العراق لي ��وم  30اب  ، ) 1921ويبدو
ان في�ص�ل�ا اطل ��ع على االعالن  ،فماذا فع ��ل يا ترى ؟ يقول
الزهاوي :
(( و�ص ��لني مغلف م ��ن البل ��ط امللكي  ،يبلغن ��ي يف داخله
رئي� ��س االمناء  ،ان قد �ص ��درت ارادة جاللة امللك بتعييني
�ش ��اعرا له براتب �شهري قدره �ستمائة روبية من �صندوق
الب�ل�اط اخلا� ��ص فكتبتُ الي ��ه ارف�ض ه ��ذه الوظيفة  ،فال
اري ��د ان اك ��ون مداحا تلقاء اج ��رة  (. )) ..الزهاوي  ،عبد
الرزاق الهاليل �ص ) 58
ومم ��ا زاد يف الط�ي�ن بلة  ،ف�ش ��ل الزه ��اوي يف انتخابات
املجل�س الت�أ�سي�سي وعودة (مناف�سه) الر�صايف اىل بغداد
 .فغادر الزهاوي اىل م�ص ��ر يف اوائل ني�سان  ، 1924غري

انه مل يلبث فيها �س ��وى ثالثة ا�ش ��هر وعاد اىل بغداد  ،بعد
ان اثار بع�ض امل�شاكل ( الفكرية) �ضده يف القاهرة .
ويف مقابل هذا  ،فقد كان امللك في�صل االول وا�سع االفق ،
رحب ال�ص ��در  ،ال يقابل اخلط� ��أ مبثله  ،ومل يجد للزهاوي
اف�ض ��ل م ��ن ع�ض ��وية جمل� ��س االعي ��ان  .وم ��ن الطرائ ��ف
ان املرح ��وم رفائي ��ل بط ��ي  ،وهو من ان�ص ��ار الر�ص ��ايف
 ،ح ��اول التحر� ��ش بالزه ��اوي  ،فن�ش ��ر مق ��اال يف جري ��دة
(املفي ��د) ل�ص ��احبها ابراهي ��م حلم ��ي العم ��ر  ،عن م�ص�ي�ر
ق�ص ��ائد الزه ��اوي املطرودة من ديوان ��ه  ،اجابه الزهاوي
مبقال ن�ش ��رته جري ��دة ( العامل العربي) ل�ص ��احبها �س ��ليم
ح�سون ،يوم  28متوز  1925انه ينوي طبع تلك الق�صائد
بديوان م�ستقل ب�أ�سم ( هتاف االخال�ص )  ،ومل يطبع هذا
الديوان!
مل تكن مواقف الزهاوي يف جمل�س االعيان كما كانت عليه
مواقف ��ه يف جمل�س املبعوثان  ،فقد كانت مواقفه ال�س ��ابقة
تت�سم باجلر�أة وال�شجاعة  ،اما مواقفه يف جمل�س االعيان
فق ��د طغى عليها جان ��ب الفكاهة  ،وت�س ��تحق هذه املواقف
التحقي ��ق واجلمع  ،فقد كان ــ رحمه الله ــ �ص ��احب اجوبة
�س ��ريعة  ،ال ي�ت�ردد يف ذكره ��ا مهما كانت درج ��ة اقذاعها ،
وم ��ن تل ��ك الطرائف ما ذك ��ره يف احدى جل�س ��ات املجل�س
�س ��نة  ( 1928املحا�ض ��ر �ص  )154عند مناق�ش ��ة مو�ضوع
دائ ��رة املحا�س ��بات العامة  ،فاعرت�ض البع� ��ض من ان عدد
املوظفني يف هذه الدائرة كثري  .وعار�ضه الزهاوي فا�شتد
النقا� ��ش  ،وحاول الزهاوي اقناع زميله دون جدوى  ،فقد
كان هذا م�صرا على ان العدد كبري ويجب ان يقل فامتع�ض
الزه ��اوي واج ��اب املعرت�ض ان املث ��ل يق ��ول ( عنزة ولو
طارت )  ،فوقف العني مذهوال ووجه كالمه للزهاوي :
ــ ماذا يق�صد اال�ستاذ بقوله هذا ؟
ـ� �ـ ر�أى رجالن �ش ��بحا م ��ن بعيد فقال االول ه ��و طري وقال
الث ��اين انه عنزة  ،وبعد قليل طار ال�ش ��بح فقال االول ثبت
االن ان ال�ش ��بح كان ط�ي�را  ،فقال الث ��اين  :ال  ..عنزة ولو
طارت!
كان م ��ن ا�ص ��دقاء ال�ش ��اعر الزهاوي املقرب�ي�ن يف جمل�س
االعي ��ان ال�ش ��يخ ابراهي ��م احلي ��دري واحم ��د الفخ ��ري ،

وكان االثنان يف جلنة �ص ��ياغة اللوائح املقدمة للمجل�س.
وكثريا ما كان الزهاوي يعرت�ض على اللوائح من الناحية
اللغوية  ،واتفق ان احتدمت املناق�ش ��ة بني الزهاوي وبني
احلي ��دري والفخري حول خط أ� لغ ��وي يف احدى اللوائح
 ،وطال ��ت املناق�ش ��ة بع ��د ان قدم كل واحد منهم ال�ش ��واهد
ال�ش ��عرية والنحوية  ،فاعيدت الالئحة اىل اللجنة  ،وبعد
تدقيقها وجد ان اخلط�أ مل يتعد كونه غلطا مطبعيا !
وخاط ��ب الزهاوي رئي� ��س جمل�س االعيان ( جل�س ��ة يوم
 30متوز  ) 1925بقوله  :ا�س ��مح يل يا موالي اذا وجدت
عب ��ارة فيها ن�ص ��ب الفاعل فهل تقبلها وتغ�ي�ر قواعد اللغة
العربية ملجرد ح�صول االكرثية عليه بالت�صويت  ،فاجابه
رئي�س املجل�س  :ارجوك املحافظة على النظام ..
ووقف احد االعيان خطيبا فاطال خطبته وابتعد عن ا�صل
املو�ضوع وجوهره فت�ض ��ايق االعيان  ،وحاول الزهاوي
ان ينبه ��ه اىل ذل ��ك  ،فاعتق ��د اخلطي ��ب ان الزه ��اوي يريد
ا�س ��كاته  ،ف�ص ��رخ  :لن ا�س ��كت ..ان ��ا حر  ..وم ��ن ذا الذي
ي�س ��تطيع ا�سكاتي  ،وحرك يديه حركة تدل على ا�ستعداده
للعراك ! فاجابه الزهاوي :
ــ متام موالي انا ال ا�س ��تطيع ا�سكاتك  ،ولكني ا�ستطيع ان
ال ا�س ��مع ما تقوله  ،و�صم اذنيه با�صبعيه  ،ف�ضج املجل�س
بال�ضحك و�سكت اخلطيب .
واالن لنتحدث عن خروج الزهاوي من جمل�س العيان :
ن�ص ��ت امل ��ادة  32م ��ن القان ��ون اال�سا�س ��ي العراق ��ي (
الد�س ��تور) على ان مدة ع�ض ��وية االعيان ثماين �س ��نوات
على ان يتبدل ن�صفهم كل اربع �سنوات بطريقة االقرتاع .
وقد اتفق جمل� ��س االعيان على ان يكون االقرتاع بطريقة
اح�ض ��ار اربعني ورقة بي�ضاء مت�شابهة يكتب على ع�شرين
منها ا�س ��ماء االع�ضاء  ،وتو�ض ��ع يف كي�س  ،اما الع�شرون
االخ ��رى فيكت ��ب على ع�ش ��ر منها كلم ��ة ( ع�ض ��و ) وترتك
الع�ش ��رالباقية بي�ضاء  ،وتو�ض ��ع هذه الع�شرون يف كي�س
اخر  ،وت�سحب ورقة من كي�س اال�سماء وورقة من الكي�س
االخ ��ر وتفتح الورقتان معا  ،فمن خرجت مع ورقة ا�س ��مه
ورقة ( ع�ضو ) بقي يف املجل�س واال فيعترب خارجا منه .
ويف يوم اجراء القرعة ح�ض ��ر امللك في�ص ��ل االول بنف�سه

اىل قاع ��ة املجل� ��س وا�ش ��رف على االق�ت�راع  .ومن �س ��وء
حظ الزهاوي ان ا�س ��مه اقرتن بورقة بي�ض ��اء  ،فخرج من
املجل� ��س  ،ويف ق ��رارة نف�س ��ه ان ذلك جرى وف ��ق م�ؤامرة
�ضده ! وذهب اىل بيته وهو يتمتم :
فما انت بني
�سقطت فال حتزن على ما فقدتــــــه
ال�ســـــــاقطني ب�أول
كجلمود
فكم من وزير كان قبلك قد هوى
�صخر حطه ال�سيل من عل
ومل يعني الزهاوي ثانية يف جمل�س العيان  ،ومن طريف
ما روي عنه ان احد اال�شخا�ص زاره وقال له  :ال�شائع بني
النا�س ان ا�ص ��ابتكم بال�ش ��لل هو الذي ج ��ال دون تعيينكم
ثانية لالعيان  ،فاجابه :
ـ� �ـ افن ��دم لي� ��ش املطلوب ان ا�ص ��بح عين ��ا ام م�ص ��ارعا يف
الزورخانة !!
وق ��د بق ��ي املرح ��وم الزه ��اوي يتذك ��ر ي ��وم اخراج ��ه من
جمل�س االعيان مبنتهى احلزن  ،وذكر اال�ستاذ عبد الرزاق
النا�ص ��ري ( املتوف ��ى �س ��نة � ) 1945ش ��يئا ع ��ن ذكري ��ات
الزهاوي  ،ن�شرها يف العدد اخلا�ص من جريدته ( االنباء)
بالذكرى االوىل لوفاة الزهاوي  ،فقال :
(( كن ��ت اول الوافدي ��ن علي ��ه يف حلقته مبقهى ر�ش ��يد يف
الب ��اب ال�ش ��رقي وكان ذلك يف يوم �س ��حب االق�ت�راع على
ن�صف اع�ض ��اء جمل�س العيان وهو اليوم الذي كنا جميعا
نرتقب ��ه بفارغ ال�ص�ب�ر  ،فوجدت الزهاوي ك�س�ي�ر اخلاطر
�،ش ��احب الوجه  ،مقطب اال�س ��ارير  ،وما ان جل�س ��ت حتى
فاج�أين من�شدا :
امطري ل�ؤل�ؤا �س ��ماء �س ��رنديب وفي�ض ��ي �آبار تكرور
قوتا
انا ان ع�شــــــت ال اعدم قوتا واذا مت ل�ست اعدم قربا
ومم ��ا �س ��معته من احاديث اال�س ��تاذ حمم ��د بهجة االثري
ان املرح ��وم يا�س�ي�ن الها�ش ��مي يف وزارت ��ه االخ�ي�رة
1935ـ� �ـ 1936ح ��اول مد ج�س ��ور الثقة مع ادب ��اء العراق
الكب ��ار  ،وكانت نيته اعادة الزه ��اوي اىل جمل�س االعيان
 ،غري ان املنية داهمت الزهاوي يف � 23شباط  1936ويف
قلبه ح�سرة و�شكوى ..
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بين المس بيل ونقيب بغداد  1920ــ 1921

البحث عن مصير العراق ومستقبله
بـيـنـمـا كـانـت الـقـوى األوربـيـة الـكـبـرى
ا ّلـتي انـتـصـرت يف الـحـرب الـعـالـمـيـة األوىل
تـستـعـ ّد يف عـام  1919لـلـمـشـاركـة يف مـؤتـمـر
الـسـلـم يف بـاريـس ،صـ ّرح الـ ّرئـيـس األمـريـيك
ّ
وودرو ِولـسـن  Woodrow Wilsonأ ّنـه يـأمـل أن
يُـمـنـح ّ
لـلـشـعـوب ا ّلـتي خـسـرت دولـهـا الـحـرب
الـحـق يف تـقـريـر مـصـيـرهـا .ولـم تـسـتـطـع
الـدّول األوربـيـة إلاّ أن تـظـهـر احـتـرامـهـا لـقـرار
الـ ّرئـيـس األمـريـيك.

د صباح الناصري
ول ّأن الـحـكـومـ ��ة الـبـريـطـانـيـة كـانـ ��ت تـجـهـل كـ ّل مـا يـتـعـ ّلـق
بـ�س� �ـ ّكـان الـواليـات الـعـثـمـانـيـة الـثـالث  :بـغـداد والـبـ�ص� �ـرة
والـمـو�ص� �ـل ،ا ّلـت ��ي كـانـ ��ت تـنـ ��وي تـوحـيـدهـ ��ا يف دولـ ��ة،
فـقـ ��د طـلـبـت مـ ��ن الـكـولـونـيـل الـ�سّ � �ـيـر �أرنـولـد ِولـ�س� �ـن Sir
Arnold Wilson

ا ّلـ ��ذي كـان قـد عـ ّيـ ��ن عـ ��ام  1918مـنـدوبـ ًا لـ�ل��إدارة الـمـدنـيـة
الـبـريـطـانـيـة يف بـغـداد خـلـفـ ًا لـلـ�سّ � �ـيـر بـر�س ��ي كـوكـ�س Sir
� ،Percy Coxأن يـ�سـتـفـتي �آراء الـ ّنـا�س يف هـذه الـواليـات
الـ ّثـ�ل�اث .ولـم يـكـ ��ن الـكـولـونـيـل ولـ�س� �ـن مـتـحـمّـ�س� �ـ ًا لـمـبـد�أ
حـ � ّ�ق تـقـريـ ��ر الـمـ�ص� �ـيـر ،وكـ ��ان يـف ّـ�ض� �ـل عـلـيـه ا�س� �ـتـعـمـار
الـعـ ��راق وربـطـه بـحـكـومـ ��ة الـهـنـد الـبـريـطـانـيـ ��ة ،فـتـكـ ّلـفـت
جـرتـ ��رود بـيـل � ، Gertrude Bellس� �ـكـرتـيـرة ال ّـ�ش� �ـ�ؤون
ال ّـ�شـرقـيـة يف بـغـداد بـتـنـفـيـذ الإ�سـتـفـتـاء.
وكـانـت الـمـ�س بـيـل �ض� �ـ ّد فـكـرة ا�س� �ـتـعـمـار الـعـراق .وكـانـت
تـدافـع عـن مـ�ش� �ـروع إ�نـ�شـاء دولـة مـوحّ ـدة لـلـواليـات الـ ّثـالث
لـهـا ا�سـتـقـاللـهـا الـ ّذاتي ولـكـن تـحـت ا إلنـتـداب الـبـريـطـاين.
وقـ ��ررت الـمـ� ��س جـرتـ ��رود بـيـ ��ل �أن يـجـ ��ري الإ�س� �ـتـفـتـاء
بـاخـتـيـ ��ار  75مـنـدوبـ� � ًا تـنـتـخـبـهـ ��م الـمـ ��دن الـكـبـ ��رى
والـجـمـاعـ ��ات الـ ّديـنـيـ ��ة الـ ّرئـيـ�س� �ـيـة ،ثـ� � ّم تـطـ ��رح عـلـيـهـ ��م
ثـالثـة �أ�س� �ـئـلـة  :هـل يـرتـ�ض ��ـون ب إـ�نـ�ش� �ـاء دولـة مـوحّ ـدة مـن
كـرد�س� �ـتـان �ش� �ـمـا ًال و�إىل الـبـ�ص� �ـرة جـنـوبـ ًا ؟ و�أن يـتـر�أ�سـهـا
�أمـيـر عـربي ؟       وهـل لـديـهـم مـر�شـحـون لـهـذا الـمـنـ�صـب ؟
وكـانـ ��ت �أجـوبـتـهـ ��م مـتـعـار�ض� �ـة مـ ��ا عـ ��دا إ�جـمـاعـهـ ��م عـل ��ى
�ض� �ـرورة �إنـ�ش� �ـاء دولـ ��ة واحـ ��دة تـ�ض� �ـ ّم الـواليـ ��ات الـثـالث.

حق الرد
باسم عبد الحميد حمودي
(أهداء الى محرر ملحق عراقيون)

يف مقال ��ة يل ن�ش ��رت يف ملح ��ق (امل ��دى ) العزي ��زة
حت ��ت عن ��وان(يف �أع ��ادة تق ��ومي التاري ��خ �...ص ��الح
ج�ب�ر منوذجا) ي ��وم  2020-11-29حتدث ��ت فيها عن
�شخ�ص ��ية �سيا�س ��ية عراقية يكرهه ��ا الي�س ��ار العراقي
من ��ذ �أحداث معاهدة بورت �س ��موث  1948-1947هي
�شخ�ص ��ية ال�سيد �ص ��الح جرب ال�سيا�س ��ي العراقي الذي
اقرتن ��ت املعاهدة به وهو واحد من اطراف احلكم التي

وكـ ��ان عـلى جـرتـ ��رود بـيـ ��ل �أن تـكـتـب تـقـريـر ًا مـف ّـ�ص� �ـ ًال عـن
نـتـائـ ��ج الإ�س� �ـتـفـتـاء عـنـونـتـ ��ه “ :حـ � ّ�ق تـقـريـ ��ر الـمـ�ص� �ـيـر
يف مـ ��ا بـيـ ��ن الـ ّنـهـريـ ��ن Self-Determination
 .”in Mesopotamiaولـتـكـمـ ��ل مـل ّـف الإ�س� �ـتـفـتـاء فـقـد
قـ ��ررت �أن تـبـ ��ادر �إىل الإلـتـقـ ��اء بـوجـهـ ��اء الـعـراق ورجـالـه
الـمـهـمّـيـن لـتـ�سـتـ�شـيـرهـم يف مـ�شـروع �إنـ�شـاء دولـة مـوحّ ـدة.
ويف � 6ش� �ـبـاط  1920كانت زيارة امل�س جرترود بيل لـلـ�سّ ـيّـد
عـبـد الـ ّرحـمـن �أفـنـدي الـكـيـالين ،نـقـيـب �أ�ش� �ـراف بـغـداد ،يف
داره  .قـد �س� �ـجّ ـلـت جـرتـرود بـيـل تـفـا�صـيـل مـحـادثـتـهـمـا يف
الـمـلـحـ ��ق ا ّلـ ��ذي �أر�س� �ـلـتـه �إىل مـ�ؤتـمـر الـ�سّ � �ـلـم يف بـاريـ�س،
وا ّلـذي مـا زال يف �أر�شـيـفـات الـخـارجـيـة الـبـريـطـانـيـة.
تـو�ص� �ـلـت �إىل �إقـامـ ��ة
وكـانـ ��ت الـمـ� ��س جـرتـ ��رود بـيـ ��ل قـ ��د ّ
عـالقـ ��ات و ّديـ ��ة مـع الـ ّنـقـيـ ��ب ،وعـرفـت بـذكـائـهـ ��ا وفـطـنـتـهـا
نـقـاط �ضـعـفـه وكـيـفـيـة ا�سـتـعـمـالـهـا لـلـ ّتـو�صـل �إىل �أهـدافـهـا.
والـمـ�شـكـلـة ا ّلـتي تـواجـهـنـا هـنـا هي �أ ّنـه لـيـ�س لـديـنـا مـ�صـدر
�آخـر لـلـحـ ��وار ا ّلـذي دار بـيـنـهـمـا يف هـذا الـلـقـاء لـنـتـ�أ ّكـد مـن
�صـحـة كـ ّل مـا �س� �ـجّ ـلـتـه الـمـ�س .ثـ ّم � ّأن الـحـديـث دار بـيـنـهـمـا
مـ ��ن غـيـر مـتـرجـ ��م .ورغـ ��م � ّأن الـمـ� ��س بـيـل كـانـت تـحـ�س� �ـن
الـلـغـ ��ة الـعـربـيـ ��ة ( )2وتـتـكـ ّلـم الـعـامـيـ ��ة الـبـغـداديـة فـهي لـم
تـكـن تـتـمـلـكـهـمـا تـمـلـكـ ًا تـامّـ ًا لـتـ�سـتـطـيـع الـ ّتـعـمـق يف �أمـور
الإ�س� �ـتـفـتـاء الـمـعـ ّقـدة وتـحـلـيـلـهـا بـ�صـورة دقـيـقـة .وال �ش ّـك
يف � ّأن نـقـيـب �أ�ش� �ـراف بـغـداد لـم يـكـن يـتـقـن لـغـة �شـكـ�سـبـيـر.
وعـلى كـ� � ّل حـال فـنـحـن نـفـهـم مـمـا ذكـرتـه الـمـ�س � ّأن الـحـوار
دار بـيـنـهـمـا بـالـعـربـيـة.
ونـقـ ��ر�أ يف نـ� �ّ�ص الـمـ� ��س جـرتـرود بـيـ ��ل � ّأن عـبـ ��د الـ ّرحـمـن
الـ ّنـقـيـ ��ب كـان �ض� �ـ ّد فـكـ ��رة “ا�س� �ـتـفـتـاء �آراء الـ ّنـا� ��س عـن مـا
يـودّونـ ��ه يف الـمـ�س� �ـتـقـبـل” ،ويـعـتـبـرهـ ��ا “فـكـ ��رة غـريـبـ ��ة
�س� �ـبـبـت هـذا الـهـيـجـان ا ّلـذي لـم يـهـد�أ بـعـد يف الـمـدن” .وقـد
كـان الـ ّنـقـيـب �أ�صـ ًال �ضـ ّد مـبـد�أ “حـقـوق ال ّـ�شـعـوب يف تـقـريـر
مـ�صـيـرهـا : ”Self-determination
“مـ ��ا كـ ّل هـذا الـهـراء ،ومـا قـيـمـتـه ؟ �أنـا أُ�رجـع هـذا لأمـريـكـا،
ومـ�ص� �ـدره ولـ�س� �ـن .فـهـل يـعـرف ال ّـ�ش� �ـيـخ ولـ�سـن shaikh
 Wilsonال ّـ�ش� �ـرق و�أهـلـ ��ه ؟ وهـ ��ل يـعـ ��رف طـرق عـيـ�ش� �ـنـا

وعـاداتـنـ ��ا الـفـكـريـ ��ة ؟ و�أنـتـ ��م يـ ��ا �إنـكـلـيـ ��ز ،تـحـكـمـون مـنـذ
ثـالثـة قـرون يف �آ�س� �ـيـا ،وحـكـمـكـم مـثـ ��ال يـنـبـغي �أن يـقـ ّلـده
الـكـ� � ّل .تـابـعـوا طـرقـكـ ��م يف الـحـكـم وال تـتـبـعـوا �إر�ش� �ـادات
ال ّـ�ش� �ـيـخ ولـ�س� �ـن �أو نـ�ص� �ـائـح �آخـ ��ر غـيـ ��ره .ولـتـر�ش� �ـدكـم
الـمـعـرفـة والـ ّتـجـربـة”.
وكـ ��ان الـ ّنـقـيـب مـقـتـنـعـ� � ًا ،مـثـل كـثـيـر مـن �أهـ ��ل زمـانـه ومـن
�أهـل زمـانـنـا هـذاّ � ،أن الـقـوي يـ�س� �ـتـح ّـق �أن يـحـكـم ال ّـ�ضـعـفـاء
ويـ�سـود عـلـيـهـم :
“الإنـكـلـيـز فـتـحـوا هـذا الـبـلـد ،و�أنـفـقـوا �أمـوالـهـم و�سـكـبـوا
دمـاءهـ ��م عـل ��ى �أر�ض� �ـه ،وارتـ ��وى تـرابـ ��ه بـدمـ ��اء الإنـكـلـيـز
والأ�س� �ـتـرالـيـيـن والـكـنـديـيـن والـهـنـود الـمـ�سـلـمـيـن وعـبـدة
الأ�ص� �ـنـام� .أ فـلـيـ�س لـهـم الـح ّـق بـالـ ّتـمـتـع بـمـا كـ�سـبـوه ؟ وقـد
�س� �ـيـطـر غـزاة �آخـرون يف الـمـا�ض ��ي عـلى هـ ��ذا الـبـلـد .وكـمـا
وقـع تـحـت �س� �ـيـطـرتـهـم فـ�سـيـقـع تـحـت �س� �ـيـطـرة الإنـكـلـيـز،
و�سـتـمـتـ ّد �سـيـطـرتـهـم عـلـيـه .قـومـك يـا خـاتـون قـوم عـظـيـم،
وا�س� �ـع الـ ّثـراء� ،ش� �ـديـد الـقـ ��وّ ة .و أ�يـ ��ن قـوّ تـنـا نـحـ ��ن ؟ فـ�إن
�أردنـ ��ا مـثـ�ل� ًا �أن يـحـكـمـنـا ا إلنـكـلـيـز ولـم يـقـبـ ��ل الإنـكـلـيـز �أن
يـحـكـمـونـ ��ا ،فـهـ ��ل لـنـ ��ا �أن نـجـبـرهـ ��م عـلى ذلـ ��ك ؟ و�إن �أردنـا
�أن يـحـكـمـنـ ��ا �آخـ ��رون غـيـرهـ ��م وقـ ��رر الإنـكـلـيـ ��ز �أن يـبـقـوا
لـيـحـكـمـونـ ��ا ،فـكـيـ ��ف يـمـكـنـنـا �أن نـطـردهـ ��م ؟ و�أنـا �أعـتـرف
لـكـم ب أـ� ّنـكـم انـتـ�ص� �ـرتـم� .أنـتـم الـحـاكـمـ ��ون ونـحـن الـ ّرعـيـة.
و�إن تـ�س� �ـ�ألـيـني عـن ر�أيي فـ�سـ�أجـيـب �أنـني �أرتـ�ضي �أن �أكـون
مـن رعـيـة الـمـنـتـ�صـر”.
ويف �ش� �ـهـر تـ�ش� �ـريـن الأوّ ل مـن ذلـك الـعـام� ،أي بـعـد تـ�س� �ـعـة
�أ�ش� �ـهـر عـل ��ى لـقـاء جـرتـرود بـيـ ��ل بـعـبـد الـرحـمـ ��ن الـ ّنـقـيـب،
عـاد الـ�سّ � �ـيـر بـيـر�س ��ي كـوكـ� ��س �إىل بـغـداد كـمـنـدوب �س� �ـامي
لـبـريـطـانـيـا يف الـعـراق.
وقـ ��ررت بـريـطـانـيـا بـعـد �أن ثـار الـعـراقـيـون �ض� �ـ ّد الإحـتـالل
�أن تـغـيـر �ســيـطرتـهـا عـلى الـعـراق �إىل �شـكـل غـيـر مـبـا�شـر.
وا�س� �ـتـطـاع الـمـنـ ��دوب الـ�س� �ـامي بـمـ�س� �ـاعـدة جـرتـرود بـيـل
�إقـنـ ��اع الـ�سّ � �ـيـد عـبـدالـ ّرحـمـن الـكـيـالين الـ ّنـقـيـب بـتـ�ش� �ـكـيـل
حـكـومـة انـتـقـالـيـة مـ�ؤقـتـة كـان الـهـدف مـنـهـا �إنـ�شـاء مـجـلـ�س
تـ�أ�سـيـ�س ��ي وتـنـظـيـ ��م انـتـخـابـات نـوّ اب لـه .وذلـ ��ك لـتـمـهـيـد

قـبـ ��ول الـعـراقـيـيـ ��ن بـا ألمـيـر فـيـ�ص� �ـل بـ ��ن الـحـ�س� �ـيـن مـلـكـ ًا
عـلـيـهـم .بـعـد تـ�س� �ـعـة �أ�ش� �ـهـر عـلى لـقـاء جـرتـرود بـيـل بـعـبـد
الـرحـمـ ��ن الـ ّنـقـيـ ��ب� ،أي يف �ش� �ـهـر تـ�ش� �ـريـن الأوّ ل مـ ��ن عـام
 ،1920عـاد الـ�سّ � �ـيـر بـيـر�س ��ي كـوكـ�س �إىل بـغـ ��داد كـمـنـدوب
�سـامي لـبـريـطـانـيـا يف الـعـراق.
وقـ ��ررت بـريـطـانـيـا بـعـد �أن ثـار الـعـراقـيـون �ض� �ـ ّد الإحـتـالل
�أن تـغـيـر �س� �ــيـطرتـهـا عـلى الـعـراق �إىل �ش� �ـكـل غـيـر مـبـا�شـر.
وا�س� �ـتـطـاع الـمـنـدوب الـ�س� �ـامي بـمـ�س� �ـاعـدة جـرتـرود بـيـل،
كـمـا �س� �ـبـق �أن ر�أيـنـا� ،إقـنـاع الـ�سّ ـيـد عـبـدالـ ّرحـمـن الـكـيـالين
الـ ّنـقـيـب بـتـ�شـكـيـل حـكـومـة انـتـقـالـيـة (مـ�ؤقـتـة).
ويف �ش� �ـهـر �آذار مـن عـ ��ام  ،1921عـقـد يف الـقـاهـ ��رة مـ�ؤتـمـر
تـر�أ�س� �ـه ونـ�س� �ـتـون تـ�شـر�ش� �ـل ،وزيـ ��ر الـمـ�س� �ـتـعـمـرات
الـبـريـطـانـيـ ��ة .وو�ص� �ـلـت جـرتـ ��رود بـيـ ��ل �إىل الـقـاهـرة يف
� 12آذار ،لـتـ�ش� �ـارك يف �أعـمـالـه مـع بـعـ�ض الـعـراقـيـيـن ،ومـن
بـيـنـهـم جـعـفـر الـعـ�سـكـري.
وكـان تـ�شـرتـ�ش� �ـل ي أـ�مـل يف � ّأن يـ�س� �ـهـل و�ض� �ـع فـيـ�صـل� ،إبـن
�ش� �ـريـف مـ ّكـ ��ة ،عـل ��ى عـر� ��ش الـعـ ��راق عـالقـ ��ات بـريـطـانـيـ ��ا
بـالـحـجـ ��از ويـوفـ ��ر لـدافـ ��ع ال ّـ�ض� �ـرائـب الـبـريـطـ ��اين حـ�ّل�اّ ً
رخـيـ�ص� �ـ ًا يـتـحـا�ش ��ى الـحـلـ ��ول الـعـ�س� �ـكـريـة ا ّلـت ��ي تـكـ ّلـفـ ��ه
غـالـيـ� � ًا .وكـانـت نـتـائـ ��ج مـ�ؤتـمـ ��ر الـقـاهـرة انـتـ�ص� �ـار ًا لآراء
لـورنـ� ��س وجـرتـ ��رود بـيـ ��ل .وكـانـت جـرتـ ��رود قـ ��د �أقـنـعـت
بـر�س ��ي كـوكـ� ��س بـتـرك مـ�ش� �ـروع ربـ ��ط الـعـ ��راق بـحـكـومـة
الـهـنـد الـبـريـطـانـيـة كـمـ�سـتـعـمـرة تـحـت هـيـمـنـتـهـا ،وبـجـمـع
واليـ ��ات الـعـ ��راق الـعـثـمـانـيـ ��ة الـ ّثـ�ل�اث  :بـغـداد والـبـ�ص� �ـرة
والـمـو�ص� �ـل لـتـكـوّ ن مـمـلـكـة تـتـمـتـ ��ع بـالـحـكـم الـ ّذاتي ولـكـن
تـحـت �إ�شـراف مـنـدوب �سـامي بـريـطـاين.
وبـعـ ��د �أن حـ�ص� �ـل تـ�شـرتـ�ش� �ـل عـل ��ى مـوافـقـ ��ة الـحـكـومـ ��ة
الـبـريـطـانـيـة بـنـ�ص� �ـب فـيـ�صـل عـلى عـر�ش الـعـراق وبـقـبـول
الـفـرنـ�س� �ـيـيـن لـه عـلى �ش� �ـرط �أن ال يـطـالـب بـعـر�ش �سـوريـا،
بـد�أ الـبـريـطـانـيـون الـمـفـاو�ضـات مـع فـيـ�صـل .وقـبـل فـيـ�صـل
بـعـر� ��ش الـعـ ��راق وب إـ�نـ�ش� �ـاء �إمـارة مـ ��ا بـعـ ��د الأردن ألخـيـه
عـبـ ��د الله مـقـابـ ��ل تـنـازل �أبـيـه حـ�س� �ـيـن� ،ش� �ـريـف مـكـة ،عـن
مـطـالـبـتـه بـفـلـ�سـطـيـن.
ولـتـمـيـهـ ��د قـبـ ��ول الـعـراقـيـيـن بـا ألمـيـر فـيـ�ص� �ـل ،تـ�ش� �ـ ّكـلـت
الـحـكـومـ ��ة الإنـتـقـالـيـة ،وتـر�أ�س� �ـهـا عـبـد الـ ّرحـمـ ��ن �أفـنـدي،
نـقـيـب �أ�ش� �ـراف بـغـداد .وكـان الـهـدف مـنـهـا �إنـ�ش� �ـاء مـجـلـ�س
تـ�أ�سـيـ�س ��ي وتـنـظـيـم انـتـخـابـات نـوّ اب لـه .وا�سـتـمـر بـر�سي
كـوكـ� ��س يف نـفـ� ��س الـوقـ ��ت بـ�إر�س� �ـال طـائـ ��رات الـقـ ��وات
الـجـويـة الـمـلـكـيـة  RAFلـقـ�ص� �ـف الـعـ�ش� �ـائـر الـ ّثـائـرة عـلى
الـ�سّ ـيـطـرة الـبـريـطـانـيـة يف جـنـوب الـعـراق و�شـمـالـه.
وارتـق ��ى الأمـيـر فـيـ�ص� �ـل بـن الـحـ�س� �ـيـن عـر� ��ش الـعـراق يف
فـجـ ��ر الـ ّثـالـ ��ث والـعـ�ش� �ـريـن مـ ��ن �آب  1921تـحـ ��ت ا�س� �ـم :
“فـيـ�صـل الأوّ ل .
مستل عن مدونة الدكتور صباح الناصري
( بين دجلة والفرات ).

ف���ي اس���ت���ع���ادة ال�����درس ال��ت��اري��خ��ي
اتفقت على مت�ش ��ية بنود املعاهدة مع احلليفة الكربى-
يومه ��ا – بريطاني ��ا ,للفائ ��دة املرج ��وة منها �سيا�س ��يا
وع�سكريا.
املهم اين �أردت باملقالة و�ض ��ع �شخ�ص ��ية ال�س ��د �صالح
ج�ب�ر يف �س ��ياقها التاريخ ��ي كواحد من �ص ��ناع القرار
زم ��ن احلكم امللك ��ي وان تبع ��ات اي ق ��رار التلقى عليه
وحده .
واردت باملقالة �أن �أو�ض ��ح �ص ��رامة الرجل �أزاء الف�ساد
وقيامه بف�ص ��ل مدي ��ر ال�ش ��رطة العام م ��ن وظيفته عام
 1950لف�س ��اده و�س ��رقاته ل ��وال تدخ ��ل الو�ص ��ي عل ��ى
العر� ��ش خ�ل�ال حماكمة مدير ع ��ام ال�ش ��رطة,وهو علي
احلجازي املح�سوب على البالط ايامها.

�أردت الق ��ول اي�ض ��ا �أن ح�س ��ابات االح ��داث التاريخية
ينبغ ��ي �أن ت�ؤخ ��ذ ب�س ��ياقاتها ال باملحب ��ة او الكراهي ��ة
امل�س ��بقة ,وان مياها كث�ي�رة قد جرت يف نهر دجلة ,وما
كان عدوا �سابقا �صار �ص ��ديقا �ضمن �سياقات تاريخية
تغريت فيها معادالت كثرية.
خطا واحد ارتكبته –وهو غري مق�صود -ا�ستفز حمرر
(عراقيون) وجعله يكتب مالحظة يف نهاية املو�ض ��وع
يق ��ول فيها ان املقال ��ة من م�س� ��ؤولية الكاتب-وهذا امر
طبيعي-وان العقيد عبد الوهاب ال�ش ��واف مل يكن قائد
حامية النجف اال�ش ��رف عام , 1948وهذا �ص ��حيح فقد
كان ال�شواف قائدا حلامية النجف عام , 1956ولو اراد
االخ املحرر التغطية على اخلطا غري املق�ص ��ود ل�ش ��طب

ا�سم ال�ش ��واف...دون تعليق ي�شري اىل خطا ذكر اال�سم
يف غ�ي�ر حمله ,وهو �أمرغري مق�ص ��ود لذاته بل لأثبات
حتفظ ال�سيد املحرر على املو�ضوع الذي �أردته مفتتحا
العادة تقومي �شخ�ص ��يات عراقية �أخذتها الأحداث على
عجل و�ضاع خريها بال�شرور التي احلقت بها.
�أن �أعادة التقومي تاريخيا ينبغي ان ت�ؤخذ يف �سياقات
تاريخه ��ا الزمن ��ي واالثاراملرتتب ��ة عليها,م ��ن ذل ��ك من
يعتربحرك ��ة 14مت ��وز ث ��ورة مبارك ��ة �ش ��عبية عمالقة
يف ح�ي�ن يعتربه ��ا اخرون-وان ��ا منه ��م الي ��وم -جمرد
اتفاق بني �ض ��ابطني لال�س ��تئثار بال�سلطة دخلت القوى
ال�ش ��عبية والدولي ��ة بينهم ��ا لتتح ��رك االح ��داث خارج
�سياقاتها املطلوبة...وذاك حديث لو تعلمون طويل!
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ذكريات في ميناء الفاو سنة 1954

صدر امر نقيل اىل ميناء تصدير النفط يف الفاو الذي يقع جنوب البرصة بنحو
مئة كيلو مرت،ويطل عىل الجزء الجنويب من شط العرب،ويبعد نحو سبعة كيلو
مرتات عن ملتقى شط العرب مع الخليج العريب .ويقع ميناء الفاو لتحميل
النفط شامل املدينة بنحو ثالثة كيلومرتات ،وتفصله عن املدينة غابات النخيل
التي تتخللها العديد من االنهر التي تسقي تلك البساتني مبياه املد مرتني يف
اليوم .كان عميل يف الفاو هو نفسه يف الزبري ،وكانت من االعامل الرئيسة
هناك ،املساهمة يف االرشاف عىل تشييد منصتني للتحميل ،تدخل كل منصة
اىل مياه شط العرب نحو اربعني مرتا

هشام المدفعي
 ،وتنته ��ي بج ��زء متعام ��د م ��ع املن�ص ��ة لرت�س ��و امام ��ه
بواخ ��ر نق ��ل النف ��ط .والعمل هنا م ��ن اعمال الهند�س ��ة
املدنية املتميزة  ،فقد كان اجل�سم الرئي�س للمن�صات من
هي ��اكل حديدية حتتها انابيب نقل وت�ص ��دير النفط اىل
الناقالت وفوقها من�ص ��ة ل�س�ي�ر اال�ش ��خا�ص من بحارة
وعمال وفنيني للقيام باعمالهم .
ومما جل ��ب انتباه ��ي ان الركائز احلديدي ��ة التي كانت
ت�ستعمل كا�س�س لبناء هيكل املن�صات عليها ،مكونة من
عمود حديدي �ص ��لب ذي قطر ع�ش ��رين �سنتمرتا ،يربط
يف ا�سفله ()AUGERوهو عبارة عن تكوين حديدي
بقط ��ر قد يبل ��غ زهاء املرتين ي�ش ��به يف تكوين ��ه رفا�س
الباخ ��رة (  ،) PROPELLERوه ��ذا عندم ��ا يالم� ��س
قع ��ر النهر يربم بوا�س ��طة جهاز كبري م ��ن االعلى يقوم
باالتفاف حول نف�سه ليخرتق طبقات الرتبة حتى ي�صل
اىل العمق املطلوب ،وكان هذا االمر جديدا علي ،عرفت
منه كيف يفكر م�صممو اال�س�س يف هذه احلاالت.
كان ��ت خزان ��ات النفط يف املين ��اء ت�س ��توعب كل واحد
منها نحو 10000مرت مكعب من النفط اخلام ،وعددها
اثن ��ا ع�ش ��ر خزان ��ا ،ويح ��اط كل خ ��زان ب�س ��دة ترابية.
غ�ي�ر ان املالح ��ظ ان ه ��ذه اخلزان ��ات الهائل ��ة تتح ��رك
يومي ًا ارتفاعا وانخفا�ض ��ا ب�س ��بب املد واجلزر يف مياه
اخلليج .وكان لدىّ هناك م�س ��اح ملتابع ��ة ومراقبة هذه
احلرك ��ة .لق ��د كان ��ت اعم ��ال ن�ص ��ب الهي ��اكل احلديدية
وخزانات النفط� ،صعبة للغاية يف ف�صل ال�صيف ،حيث
تتجاوز درجة احلرارة احيان ًا اكرث من (  ) 50خم�س�ي�ن
درج ��ة ،وتبل ��غ ن�س ��بة الرطوب ��ة يف بع�ض االي ��ام اكرث
م ��ن  95باملئ ��ة .وكانت ه ��ذه الظروف القا�س ��ية م�ؤثرة
بو�ض ��وح على بحارة البواخر القادمة من �شمال اوربا،
ومل تكن �سفنهم مكيفة �آنذاك.
وم ��ن االعمال الهند�س ��ية االخرى الت ��ي مت تنفيذها يف
الفاو ،ان�ش ��اء �ش ��بكة من الطرق تربط املين ��اء باملنطقة

ال�س ��كنية اجلديدة التي با�شرنا بت�ش ��ييدها بني ا�شجار
النخي ��ل ،ودور ه ��ذه املنطق ��ة خفيف ��ة م�س ��بقة ال�ص ��نع
ت�س ��تورد يف �ص ��ناديق من انكلرتا  ،ويطلق عليها ا�سم
( ( ،Super Lightمكون ��ة م ��ن هي ��اكل م ��ن االملنيوم
واملقاط ��ع احلديدية،وت�س ��تورد كاملة م ��ع كل متطلبات
البيت من ابواب ونوافذ مع جدرانها املعزولة حراريا.
وكان علين ��ا تهيئ ��ة م�ص ��طبة ترابي ��ة بارتف ��اع مع�ي�ن
لتكون ا�سا�س ��ا كونكريتي ًالكل دار ،وت�ض ��م جميع �شبكة
اخلدمة بعد ان ن�ص ��ب فوقها اال�س ��ا�س ب�س ��مك � 25س ��م
م ��ن الكونكري ��ت امل�س ��لح ليك ��ون مهي أُ�ال�س ��تقبال هيكل
الدار املعدين  .وقد �ش ��يدنا من هذه الدور ع�شرين دارا،
مربوطة ب�شبكة الكهرباء واملاء واملجاري ،و�سكنها عدد
من الزمالء املهند�سني.
كان ��ت تعليمات العمل وتوجيهاته ،ت�ص ��در من مهند�س
انكلي ��زي هو املدير العام لدائ ��رة االبنية يقع مكتبه يف
مقر ال�ش ��ركة يف الب�ص ��رة ،وكان خ�ش ��ن الطباع ،يطلق
عليه  . Mr.Brabsا�ص ��در تعليمات ��ه مرة بعمل حفرة
يف االر�ض بابع ��اد  ،3 × 3وبعمق اربعة امتار بالقرب
من من�ص ��ات التحميل .اجريت ال�ل�ازم ووجهت العمال
بدع ��م جوانب احلف ��رة منع ��ا لالنهي ��ار ،وكان علينا ان
نرب ��ط انبوب م ��ع انبوب �آخر يربط مع من�ص ��ة حتميل

النف ��ط .والح ��كام العمل ،كان علي الن ��زول اىل احلفرة
م ��ع عام ��ل للت�أكد م ��ن اتقان العم ��ل  .وعندم ��ا كنت يف
ا�س ��فل التجويف ،اذا با�ش ��ارة ب�أن هناك من ينظر الينا
من ال�ض ��يوف من االعلى ،وطلب مني احدهم ان ا�صعد
اىل االعلى لأكلمه� .س� ��ألني :من طل ��ب منكم القيام بهذا
العمل ؟ ،وكانت على حمياه عالمات ال�س ��عادة والر�ضا،
اجبته :جاءتنا التعليمات من امل�سرت  ،Brabsفقال يل:
وه ��ل تعرفه ،اجبت ��ه :كال ،ولكن علي اكم ��ال العمل هذا
اليوم� .شكرين وذهب مع �ضيوفه.
يف الي ��وم الث ��اين ا�س ��تدعيت اىل غرفة املدي ��ر ..واذا
ب ��ي التقي ه ��ذا ال�ش ��خ�ص نف�س ��ه ثانية ،وعند ال�س�ل�ام
علي ��ه ،عرفني بنف�س ��ه وقال :انا امل�س�ت�ر  Barbsواود
ان ا�ش ��كرك على ما تقوم به من اعمال ت�صلني اخبارها
 ،وا�س ��تمر باطراء جه ��دي ،وقال :انظر� ..س� ��أكتب اىل
ذلك ال�ض ��فدع الفرن�س ��ي اجلال�س يف الب�ص ��رة ال�شكرك
كثريا ومينحك ترقية منا�سبة ،ويق�صد هنا املدير العام
الفرن�س ��ي امل�س�ت�ر  .Tissotاجبته :اين اقوم بواجبي
وال ارى م ��ا يدع ��و اىل ه ��ذا االط ��راء ،ق ��ال:ان ال�ش ��كر
ي�س ��تند اىل �شعوري باهمية القيام بالواجب ولو حتت
ظرف خطر ،وكان يق�ص ��د عملي حتت �سطح االر�ض يف
تلك احلفرة العميقة.

كن ��ت ا�ش ��عر بالزه ��و والفخر عن ��د وق ��ويف يف منطقة
“را�س البي�شة “ وهي النقطة العليا من اخلليج العربي
وانا ارى هذه الرثوات امل�س ��تخرجة من ار�ض العراق،
ولعل ر�ؤية هاالت النور املتكون من لهيب حمطات عزل
الغاز يف حقول الزبري م ��ن الغرب ،وحقول عبادان من
ال�ش ��رق ،وحقول الكويت من اجلنوب ،تعطي �ش ��عورا
فيا�ضا بال�س ��عادة والفخر ،فقد كانت مدينة الب�صرة يف
اوج ت�ألقها وعظمتها يف تلك االيام.
قدم ��ت طلب ��ا اىل رئي� ��س املهند�س�ي�ن يف دائرت ��ي ان
تخ�ص ���ص اح ��دى دورال�ش ��ركة ل�س ��كني م ��ع ا�س ��رتي
اجلديدة،وبعد مداوالت وحماوالت  ،وافق املدير العام
عل ��ى منح ��ي جازة ال ��زواج ملدة ا�س ��بوع وتخ�ص ��ي�ص
دار يل يف �ش ��ارع دين ��اريف منطق ��ة الع�ش ��ار يف مدينة
الب�ص ��رة .كانت الب�صرة ،ف�ضال عن اهميتها التاريخية،
مركزا اقت�صاديا رئي�سا يف جنوب العراق ،ويف منطقة
اخلليج العربي .وكانت ال�س ��فن املحملة بالب�ضائع ت�ؤم
ميناء الب�ص ��رة من انحاء الع ��امل كافة ،لتفرغ حموالتها
عليه ،واذكر ان هذه ال�س ��فن تقف يف �ص ��ف طويل امام
الع�ش ��ار منتظرة دورها للتفريغ .اما مطار الب�ص ��رة يف
�ش ��مال منطقة الع�ش ��ار ،ف ��كان يف حينه املين ��اء الدويل
الوحي ��د يف الع ��راق ،فتهب ��ط وتقلع ع ��ن طريقه جميع
اخلطوط العاملية للطريان .لقد كانت الب�ص ��رة ،ا�ض ��افة
اىل ما�س ��بق ذكره ،مركزا ت�سويقيا كبريا البناء اخلليج
وال�س ��يما اهل الكوي ��ت ،حيث كانوا يرتادون الب�ص ��رة
يف نهاية كل ا�س ��بوع للراحة واال�س ��تجمام والت�س ��وق،
وكانت ب�س ��اتني ابو اخل�صيب م�ص ��يفا مهما للكويتيني
جميع ��ا .وكان ��ت نواديه ��ا االجتماعي ��ة كن ��ادي املين ��اء
ون ��ادي ال�س ��كك ونادي �ش ��ركة النفط ون ��ادي الرافدين
واملراك ��ز الرتفيهي ��ة االخ ��رى مزدحم ��ة دوم ��ا بالزوار
وال�ض ��يوف م ��ن انحاءالع ��امل  ،م ��ن بح ��ارة وطياري ��ن
وفنيني ورجال اعمال وغريهم.
عن مذكرات المدفعي ( نحو عراق جديد )
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من تاريخنا الموسيقي المنسي

عباس البصري وفنان وااليقاع الشهير
فالح الخياط
وق ��د كان ب�ي�ن ف�ت�رة واخ ��رى يات ��ي اىل بغ ��داد لك ��ي
ي�س ��جل بع� ��ض االغ ��اين لالذاع ��ة .كم ��ا ا�ش�ت�رك يف
منت�ص ��ف ال�س ��تينيات يف فيلم عراقي ا�سمه (احلار�س)
وغن ��ى في ��ه اغنية جميلة ه ��ي اغنية (ان ��ت احللو انت)
وجنح ��ت ه ��ذه االغني ��ة جناح ��ا كب�ي�را .كم ��ا غنى يف
بع� ��ض املالهي الليلية املوجودة يف الب�ص ��رة وبغداد .
ويف فرتة ال�س ��تينيات قدم نف�س ��ه مطربا ون ��ال اهتمام
املعنيني ب�ش�ؤون الغناء واملقام العراقي ولكنه ان�سحب
وغاب ��ت اخب ��اره وارت�ض ��ى ان يعتا�ش عل ��ى الغناء يف
املنتدي ��ات الليلي ��ة .ام ��ا اخر اغني ��ة قدمه ��ا لالذاعة يف
بداي ��ة الثمانينات من القرن املا�ض ��ي فهي اغنية (قدمت
للول ��ف م ��ن ورد ال�ش ��باب والول ��ف قدمل ��ي م ��ن �ش ��وك
العذاب)وه ��ي من كلمات ال�ش ��اعر �س ��يف الدين والئي.
وم ��ن اغاني ��ه امل�ش ��هورة ( اخ ��اف ات ��رك اخاف ان�س ��ة)
واغنية ومقام (وقائلة) و(خليني اريد ان�س ��اك خليني )
و(د�شدا�شة �ص ��بغ النيل) من مقام (حويزاوي) واغنية
(من ليايل ال�ش ��وك واحلب والع ��ذاب )و (قدمت للولف
م ��ن ورد ال�ش ��باب) و(دليت ��ك عل ��ى كلبي) ومقام د�ش ��ت
واغني ��ة (لعلك ت�ص ��غي)واغنية (فوك النخ ��ل) بتوزيع
مو�سيقي جديد واغنية (يوعدين احللو) واغنية (اريد
ان�سة الن�س ��وين )واغنية (انت احللو انت) وهي اغنية
م�ص ��ورة من فلم عراقي (احلار�س) توفى �سنة . 2007
ويقول مق ��دم برنامج �س ��هرة مع املق ��ام العراقي املبدع
يحي ��ى ادري�س انه وج ��ه دعوة للفنان عبا�س الب�ص ��ري
ع ��ن طريق �ص ��ديقه املخرج ك ��رمي الالمي لكي ي�ش ��ارك
يف برناجم ��ه ولب ��ى الدع ��وة وغن ��ى يف الربنامج مقام
االو�ش ��ار على طريقة الفن ��ان الغزايل بال ا�ض ��افة ,وقد
اغفل الب�ص ��ري قطعة املن�ص ��وري وهي من �صلب مقام
االو�ش ��ار الن الغ ��زايل مل يدخلها يف غنائ ��ه وهي نقطة
�ض ��عف �ض ��د الب�ص ��ري .اما اغني ��ة( انت احلل ��و انت )
والت ��ي غناه ��ا يف الفيل ��م العراقي (احلار� ��س) فهي من
كلم ��ات ال�ش ��اعر طالب القي�س ��ي واحلان املط ��رب احمد
اخللي ��ل  .مل يحقق الب�ص ��ري مبتغاه ب ��ان يكون مطربا
متمي ��زا ب�س ��بب تقلي ��ده لناظم الغ ��زايل والتيه يف جلة

ال شك ان الفنان املطرب عباس البرصي هو صوت شجي ومؤثر وقد تاثر بالغزايل وسار
عىل نهجه مقلدا حينام غنى يف منتصف الستينيات اغنية لناظم الغزايل هي اغنية
(ياتني ياتوت يارمان ياعنب)وذلك مبناسبة الذكرى الثانية لوفاة املرحوم املطرب ناظم
الغزايل .وقد كانت من بني الحضور املطربة سليمة مراد زوجة الفنان ناظم الغزايل
وقد اثنت زوجة املطرب ناظم الغزايل سليمة مراد عىل الفنان عباس البرصي حيث
كرمته بهدية .ولد املطرب عباس البرصي سنة  1937يف محافظة البرصة وهو يعمل
موظفا يف مجال الكمرك ,اال ان البرصي وبسبب ظروفه الوظيفية والعائلية استقر يف
محافظة البرصة ,وبهذا تلكأ تواصله بالفن يف بغداد.

التقليد وعدم التطور وابتكار لونه اخلا�ص.
فنان االيقاع حسين عبد هللا
ق�ض ��ى الفن ��ان ح�س�ي�ن عبدالل ��ه اك�ث�ر من ن�ص ��ف عمره
ب�ي�ن (ال ��دم والت ��ك) !و يعت�ب�ر م ��ن �ش ��يوخ وا�س ��اتذة
�ض ��اربي االيق ��اع يف الع ��راق ,حي ��ث تخ ��رج م ��ن ب�ي�ن
يديه اكرث �ض ��ابطي االيق ��اع يف العراق .منهم (�س ��امي
عب ��د االح ��د )وغ�ي�ره الكث�ي�ر .وبذل ��ك يعت�ب�ر مدر�س ��ة
بحد ذاتها فهو احد م�ؤ�س�س ��ي فرقة اخلما�س ��ي الوتري
,والت ��ي تا�س�س ��ت يف بداي ��ة ال�س ��تينيات م ��ن الق ��رن
املا�ض ��ي الت ��ي كان ��ت تع ��زف بع� ��ض اغ ��اين ال�ت�راث
الفلك ��وري العراق ��ي ,وكذل ��ك قدم ��ت بع� ��ض امل�ؤلف ��ات
املو�س ��يقية وال�س ��ماعيات والت ��ي تخ� ��ص الفرق ��ة.
ولد الفنان ح�سني عبدالله �سنة  1905يف مدينة املو�صل
حملة ال�س ��راي ويقول ح�س�ي�ن عبدالله عن نف�سه (حني
كان عم ��ري (�11س ��نة) كان ��ت ت�أتي اىل مدينة املو�ص ��ل
بع�ض الفرق املو�س ��يقية والغنائية من �س ��وريا وم�صر,
ويف �سنة  1916جاءت فرقة م�صرية اىل مدينة املو�صل
مكون ��ة م ��ن رئا�سة(ح�س ��ني الع ��واد) عل ��ى ال ��ة الع ��ود

و(اليا�س جالل) على الة الكمان وكان �ضارب الطبلة مع
الفرقة رجال ا�س ��مه (حبيب ال�شوة) ,وهو عم املو�سيقار
املعروف �سامي ال�شوة .اما مطربة الفرقة فقد كانت من
ا�ص ��ل روماين تدعى(كاميليا) .وق ��د كان هذا اول عمل
ا�شاهده يف حياتي .وي�ض ��يف -:الفنان ح�سني عبدالله
انه اعجب بال�ضربات التي كان ي�ستعملها حبيب ال�شوة
على الطبلة ومن هذه اللحظة ذهبت ل�ش ��راء طبلة عادية
واخ ��ذ يتعلم ال�ض ��رب على الطبل ��ة بينه وبني نف�س ��ه .
وي�ش�ي�ر اىل انه يف �سنة  1917تويف والدي وكنت يف
ذلك الوقت طالبا يف مدر�س ��ة ال�صنايع باملو�صل التعلم
مهن ��ة التكمج ��ي .وعانيت من عدم موا�ص ��لة درا�س ��تي
,الن عائلت ��ي بحاج ��ة اىل م ��ن يعيلها بعد وف ��اة والدي
.ويف تل ��ك االثن ��اء ج ��اءت اىل املو�ص ��ل فرق ��ة جدي ��دة
لتق ��دم فعالياته ��ا فرحت امترن معها عل ��ى الطبلة .ومن
ح�سن ال�صدف ان هذه الفرقة كان ينق�صها �ضابط ايقاع
,فكلف ��وين ان اعمل معهم فعملت وجنحت وكذلك عملت
مع عدة فرق اخرى .وعندما جاء اىل بغداد كان ح�س�ي�ن
عبدالله ي�سكن يف احد ازقة منطقة احليدر خانة  .وذلك
عندم ��ا ق ��ررت (فرق ��ة ابراهي ��م ال�س ��وا�س) املجيء اىل
بغداد �س ��نة  1920وجئ ��ت معه ��ا ,وكان اول عمل لهذه

الفرق ��ة ه ��و يف كهوة ع ��زاوي .وكان من ب�ي�ن املطربني
واملطرب ��ات الذي ��ن يغن ��ون يف كه ��وة ع ��زاوي يف تلك
الف�ت�رة هي املطرب ��ة العراقية (خزن ��ة) .وكذلك املطربة
العراقي ��ة (عطي ��ة) ومطرب ��ة م�ص ��رية ا�س ��مها (بهي ��ة)
.وم ��ن املطربني كان هن ��اك املطرب ر�ش ��يد القندرجي .
در� ��س عبدالل ��ه انغ ��ام االيقاع ��ات واالوزان عل ��ى ي ��د
اال�ساتذة (فتح الله الطرابل�سي وال�شيخ علي الدروي�ش
احللب ��ي وعمر بط�ش وعبدو ) .وح�ي�ن جاءت ام كلثوم
اىل بغداد �سنة  1932يف زيارتها االوىل  ,يذكر عبدالله
انها احبت ان تغني اغنية عراقية لتقدمها على م�س ��رح
الهالل الذي كان يقع يف منطقة امليدان يف بغداد .وقمت
انا واملطربة �س ��ليمة مراد وب�أ�ش ��راف املو�سيقار �صالح
كويت ��ي بتدريبه ��ا على اغني ��ة عراقية كانت �ش ��ائعة يف
ذلك الوقت هي اغنية (كلبك �ص ��خر جلمود ماحن عليه)
.وكان يرافقن ��ا عل ��ى الع ��ود الفنان حممد الق�ص ��بجي!
فاعجبت ام كلثوم ب�أدائي على االيقاع ,وحدثت �ضابط
االيق ��اع الذي يعمل معها يف الفرق ��ة ان يقنعني بالعمل
يف فرقتها ك�ض ��ارب رق لكني مل اوافق ال�سباب عائلية.
و يب�ي�ن انه حني كنت يف القاهرة �س ��نة  1940فاحتني
نف�س ال�ش ��خ�ص لنف� ��س الغر�ض ف�أعتذرت اي�ض ��ا لنف�س
اال�س ��باب .و قبلهايف �س ��نة  1936عند افتت ��اح االذاعة
عينت ك�أول �ض ��ابط ايق ��اع يف االذاعة وكانت اول مادة
تقدمه ��ا االذاعة ه ��ي غناء للمطرب ح�ض�ي�ري ابو عزيز
وحممد الكبنجي واملطربة �س ��ليمة مراد واملطربة زكية
جورج وجنم ال�ش ��يخلي ور�ش ��يد القندرجي ولقد كنت
اعزف على الة العود اي�ضا ,حيث در�ست ا�صول العزف
عل ��ى ه ��ذه االلة عند فن ��ان تركي كان يف بغداد ا�س ��مه (
�سر�س ��اك)  .كم ��ا حلن ��ت بع� ��ض االغاين لع ��دة مطربني
ومطرب ��ات ومنه ��م من�ي�رة اله ��وزوز حيث غن ��ت اغنية
(داء اله ��وى يانا�س مالة دوة) .وكذل ��ك حلنت للمطربة
�س ��لطانة يو�سف واملطربة خالدة واملطربة مليعة توفيق
واملط ��رب ق ��ارئ املقام (عب ��د الرحمن خ�ض ��ر) وغريهم
الكثري  .كما عمل ح�س�ي�ن عبدالله مع فرقة جميل ب�شري
املو�س ��يقية وكذلك فرقة روحي اخلما� ��ش كما عمل مع
فرق ��ة التلفزي ��ون عن ��د افتتاحه يف ع ��ام .1956يف عام
 1970احي ��ل اىل التقاع ��د وح ��ج بي ��ت الل ��ه احل ��رام .
وتوفى يف اواخر اب من عام.1981
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حجر بهشتون مفتاح الكتابة المسمارية

كيف تمت معرفة الكتابة المسمارية ؟

كوركيس عواد
لئن كان حجر ر�ش ��يد وثيقة تاريخية خطرية ال�ش� ��أن �أدت
�إىل فك رموز الكتابة الهريغليفية ،وفتحت ما ا�ستغلق من
املدني ��ة امل�ص ��رية القدمية و�أو�ض ��حت ما �أ�ش ��كل فيها ،فان
حج ��ر به�ش ��تون يعترب وال مراء وثيقة هام ��ة جد ًا موازية
لرفيقته ��ا يف املكان ��ة ،لكونه ��ا �أدت �إىل ف ��ك رم ��وز الكتابة
امل�س ��مارية ،و�أن ��ارت ال�س ��بيل �أم ��ام العلم ��اء والباحث�ي�ن
للتطلع �إىل املا�ض ��ي البعيد والتعرف باملدنيات الآ�شورية
والبابلية. . . . .
على الطريق الرئي�س ��ية املو�ص ��لة بني بغداد وطهران ،يقع
ه ��ذا الأثر املده�ش الذي هو من �أعظم الآثار التاريخية يف
�آ�س ��يا .ويبعد عن همدان مب�سافة  65مي ًال ،وعن كرمن�شاه
باثنني وع�شرين مي ًال
ً
و ُع ��رف هذا ال�ص ��خر قدميا با�س ��م جب ��ل باغ�س ��تان البالغ
ارتفاع ��ه  3800قدم .وق ��د اطلقت هذه الت�س ��مية على هذا
الأثر نظر ًا لوجود تلك القرية ال�ص ��غرية امل�سماة به�شتون
عند �أ�سفل ال�صخر ،و�أ�صبحت هذه الت�سمية هي املتعارفة
بني علماء الآثار والتاريخ من الأجانب.
�إن لواجهة هذا ال�ص ��خر و�ض ��ع ًا عجيب ًا م ��ن حيث الربوز
واالنت�ص ��اب ،ف ��كان لي ��د ا إل ن�ص ��يب واف ��ر يف تهذيبه ��ا
و�ص ��قلها وجعلها واقف ��ة االنحدار كاجل ��دار القائم ،فبات
النح ��ت والكتاب ��ة عليه ��ا �أمر ًا مي�س ��ور ًا .ويف �أ�س ��فل هذه
الواجه ��ة ينبوع ذو ماءٍ نقي ج ��د ًا .فهنا كانت القوافل منذ
الأزمان الغابرة تلقي ع�ص ��ا الرتحال لت�سرتيح من وعثاء
ال�س ��فر ،وتروي غلتها من هذا املنهل العذب؛ كما �أن معظم
اجليو�ش التي �س ��ارت من �أر�ض الفر�س �إىل �ش ��مايل بابل
قد �ش ��ربت م ��ن هذا الينب ��وع ال�ش ��هري .ولقد �أكت�س ��ب هذا
املوقع م�س ��حة تقدي�سية ،كما يقول ديودورو�س ،لوجوده
عند هذا النبع املتفجر .
�إن لهذا ال�ص ��خر مزايا ،منها اعتباره موقع ًا مقد�س ًا ،ف�ض ًال
غ ��ن �ش ��موخه وانت�ص ��ابه ،ووقوع ��ه على طريق رئي�س ��ية
م ��ن ط ��رق العامل القدمي ،ووج ��ود املياه عند �س ��فحه .فكل
دواع مهمة �أهاب ��ت بداريو�ش الكبري
هذه �أ�س ��باب وجيهة ٍ
( 485 - 521ق .م) �إىل �أن يخت ��ار ه ��ذه الواجهة اجلبلية
القائمة ليجعل منها �س ��ج ًال خالد ًا على كر الع�صور ،فنحت
عليها ال�صور والكتابات الكثرية التي كان يرمي من وراء
ُ�ص ��نعها �إذاعة فتوحاته وانت�صاراته على جميع ال�شعوب
املعروف ��ة وقتئ� � ٍذ  .ويبلغ ط ��ول واجه ��ة املنحوتات نحو
� 10أق ��دام وعر�ض ��ها  18قدم ًا؛ �أما ارتفاع �ش ��كل داريو�ش
فخم�س �أقدام وثماين عقد. ،
وم ��ع �أن منحوت ��ات به�ش ��تون كانت قد لوحظت ودر�س ��ت
م ��ن ِقبَل عدد غري قليل من ال�س ��ياح خالل القرنني ال�س ��ابع
ع�شر والثامن ع�شر ،فان �أمر نقل الكتابات التي هنالك ظل
ن�س ��ي ًا من�س ��ي ًا . . . .ولهذا مل تقع تلك الن�صو�ص يف حوزة
من يريد فح�ص ��ها �أو تدقيقها ودر�سها من طبقة املتعلمني.
وال�ش ��ك �أن له ��ذا التق�ص�ي�ر �س ��بب ًا :فالقي ��ام با�ستن�س ��اخ
الن�ص ��و�ص �أم ��ر يف منته ��ى ال�ص ��عوبة ،لأن الكتابة  -كما
قلنا �س ��ابق ًا  -نحتت على واجهة �صخرية قائمة االنحدار،
يبلغ ارتفاعها  500قدم فوق م�س ��توى ال�سهل .على �أن من
املمكن الو�ص ��ول �إىل ما علوه مائتا قدم فقط بت�س ��لق كتل
ال�صخر وجالميده املتفككة والقالع التي يف �سفح اجلبل؛
�أما بع ��د هذه ال�ص ��خور املبعرثة ،فالأمر ي�ص ��بح ع�س�ي�ر ًا
ج ��د ًا� ،إذ ينت�ص ��ب ال�ص ��خر فج� ��أة ،فيك ��ون الت�س ��لق عليه
حمفوفاُ باملخاطر اجل�سيمة من كل جانب
 - 9ال�سر هرني رولن�صن يعمل يف به�شتون:
وكان �أول م ��ن تغلب على هذه ال�ص ��عاب هو ال�س ��ر هرني
رولن�ص ��ن ( )1895 - 1810ال ��ذي �أ�ص ��بح ح ��ل الكتاب ��ة
امل�سمارية مدين ًا ملجهوداته وم�ساعيه ومغامراته
فف ��ي عام  ،1833عندم ��ا كان �ض ��ابط ًا يف اجلي�ش الهندي
اختري مع ب�ض ��عة �ض ��باط ليتوجهوا �إىل �إيران لي�ساعدوا

ال�ش ��اه على تدريب جي�ش ��ه .ويف عام  1835كان قد �أر�سل
�إىل كرمن�ش ��اه باعتب ��اره م�ست�ش ��ار ًا للحربي ��ة وم�س ��اعد ًا
حلاك ��م تلك املقاطع ��ة .ويف طريق ��ه �إىل هناك م ��ر بهمدان
(اكبتانا) وانتهز الفر�ص ��ة فا�ستن�س ��خ الكتابات امل�سمارية
املنحوتة على واجهة ال�ص ��خر يف وا ٍد بجب ��ل الوند قريب ًا
م ��ن تل ��ك املدين ��ة .وقد جن ��ح يف درا�س ��ته له ��ذه الكتابات
ووفق احل�ص ��ول على (مفتاح) ملعرفة العالمات امل�ستعملة
يف الكتابات امل�س ��مارية الفار�سية القدمية .والبد �أن نذكر
هنا �أنه لوال درا�س ��ته اللغة الزندي ��ة القدمية والفهلوية ملا
متكن من قراءة الكتاب ��ة البابلية ،لأن هاتني اللغتني كانت
م�ش ��ابهتني لكتاب ��ة اللغ ��ة امل�س ��مارية الفار�س ��ية ،ومتك ��ن
�أخ�ي�ر ًا �أن يك ��ون (هي ��ك ًال) للقواع ��د ال�ص ��رفية والنحوية
و�أن يتحقق من معاين كلم ��ات متعددة وكان خالل الفرتة

التي �أقامها بكرمن�شاه (�أي من �سنة � 1835إىل  )1837قد
خ�ص ���ص �أوق ��ات فراغه لفح�ص الكتاب ��ات التي على حجر
به�ش ��تون .ويف ختام �سنة  1837كان قد ح�صل على ن�سخ
ملا يقارب ن�ص ��ف الأعمدة للن�ص الفار�سي .ويف نقله لهذه
الن�ص ��و�ص �أثبت �أنه قطع �شوط ًا بعيد ًا يف التقدم على كل
باحث يف هذا املو�ضوع .وال�شك �أن جناحه يف هذا العمل
امل�ضني �شهادة �صادقة على �سعة ذكائه وعلو همته
�إال �أن مهمته الع�س ��كرية اعرت�ض ��ت �س ��بيل عمل ��ه و�أقعدته
ع ��ن �إمتامه ،فر�أى امل�ص ��لحة تق�ض ��ي ب�أن ي ��دع �أعماله يف
به�شتون جانب ًا ،ريثما يُعيد الكرة عليها عام 1844
ويف �ص ��يف تل ��ك ال�س ��نة ع ��اد �إىل هنا مع امل�س�ت�ر ه�س�ت�ر
والكاب�ت�ن جون� ��س ف�أمكن ��ه مب�س ��اعدتهما �أن ينته ��ي م ��ن
ا�ستن�س ��اخه للن� ��ص الفار�س ��ي ،و�أن يعم ��ل ن�س ��خة كاملة

للرتجمة ال�سو�سيانية .وعندما عمل يف مبد�أ الأمر ن�سخة
للن�ص الفار�س ��ي ،ق ��ا َرنَ الفقرت�ي�ن الأوليني م ��ع الكتابات
التي ا�ستن�س ��خها �س ��ابق ًا يف (الوند) فزودته هذه املقارنة
مبعرف ��ة الإم ��اء املحلي ��ة لكث�ي�ر م ��ن ا ألع�ل�ام ،ف�ض�ل ً�ا عن
التو�صل �إىل معرفة عدد ال ي�ستهان به من الكلمات الأخرى
ويف ع ��ام  1847طب ��ع رولن�ص ��ن ترجم ��ة كامل ��ة للن� ��ص
الفار�س ��ي من كتاب ��ات به�ش ��تون ،مع ذيل �ص ��ريف نحوي
وا�سع و�أبجدية
�أم ��ا الرتجم ��ة البابلية فقد جنح رولن�ص ��ن هذا الوقت يف
عم ��ل ن�س ��خ للكتابات الت�س ��ع ال�ص ��غرية التي عل ��ى لوحة
املنحوتات ،غري �أن الق�س ��م الأ�سا�س ��ي م ��ن الن�ص البابلي
ق ��د ظل الو�ص ��ول �إليه �أمن ��ع من عقاب اجل ��و؛ وما برحت
الو�ض ��عية على ه ��ذه ال�ص ��ورة حتى كان خري ��ف ،1847
حينم ��ا عاد رولن�ص ��ن م ��رة �أخرى �إىل به�ش ��تون ،فبا�ش ��ر
عمل التدابري ال�س ��ديدة للح�صول على ن�سخة من الرتجمة
البابلي ��ة .وا�س ��تعداد ًا إلجن ��از ه ��ذه املهم ��ة ال�ش ��اقة زو َد
نف�س ��ه بحبال و�ألواح خ�ش ��بية و�س�ل�امل �إىل غ�ي�ر ذلك من
و�سائل ال�صعود والت�سلق ،وا�صطحب معه بع�ض الأكراد
اجلبليني ليكونوا عون ًا له يف مهمته هذه.
وكانت خامتة هذه الرواية �أن تو�صل رولن�صن �إىل الغاية
املبتغ ��اة ،بعد �أن كان �إدراك تلك الغاية ممتنع ًا والتما�س ��ها
وعر ًا.
فا�ستن�س ��خ الكتاب ��ة البابلية ب�أجمعها ،وبهذا �أزاح �س ��تار ًا
�آخر طاملا كان م�سدو ًال �أمام العلماء والباحثني. . .
وال تزال بع�ض �أوراق رولن�ص ��ن ومن�س ��وخاته معرو�ضة
�إىل الي ��وم يف القاع ��ة البابلي ��ة يف املتح ��ف الربيط ��اين،
برغ ��م ما �أ�ص ��ابها م ��ن التلف �أثناء عر�ض ��ها قب�ل ً�ا يف قاعة
املحا�ضرات ملختلف اجلمعيات العلمية بلندن
والبد من الإ�شارة هنا� ،إىل �أن حل رموز الكتابة امل�سمارية
كان قد ا�ش ��تغل به نفر من العلماء البارزين ،نخ�ص بالذكر
منهم :جروتفند و�أوبرت ونوري�س وهنك�س وغريهم� ،إال
�أن رولن�ص ��ن فاقهم جميع ًا ،وحاز ق�صب ال�سبق عليهم ،فال
غرو �إذا دُعِ َي بحق (�أبا علم الآ�شوريات)
 - 10م�ساعي العلماء بعد رولن�ص:
وكان بني ال�س ��ياح الذين رحلوا �إىل بالد الفر�س منذ زمن
رولن�ص ��ن ،وقاموا مب�س ��اع لإعادة فح�ص هذه الكتابة هو
جاك�س ��ن الذي وف ��ق عام � 1903إىل الو�ص ��ول �إىل احلافة
التي حت ��ت الن�ص الفار�س ��ي ،واىل عمل مقارن ��ة ومقابلة
بني العبارات امل�شكوك يف �صحة ا�ستن�ساخها �سابق ًا
ثم ملا كان عام � 1904أوفد املتحف الربيطاين امل�س�ت�ركنج
(ال ��ذي كان وقتئذ قائم ًا ب�أعم ��ال احلفر والتنقيب يف بقايا
نين ��وى) �إىل به�ش ��تون ،ليقاب ��ل بني الن�ص ��و�ص وليقي�س
الأبعاد ولي�أخذ ال�ص ��ور الفوتوغرافية .وقد رافقه امل�سرت
طومب�س ��ن لي�س ��اعده على �أداء ه ��ذا العمل .وق ��د قام كنج
وطومب�س ��ن به ��ذه املهمة خ�ي�ر قي ��ام ،ومتكنا م ��ن معرفة
مقا�س ��ات الأ�ش ��كال والكتاب ��ات التي �أتينا عل ��ى ذكرها يف
حملها من هذا البحث .وقد وجدا بوجه االجمال �أن عر�ض
ال�ساحة املغطاة باملنحوتات والكتابات مع ًا يبلغ  60قدم ًا،
وارتفاعها  23قدم ًا
ويف �س ��نة  1907متك ��ن ه ��ذان الباحث ��ان �أن ين�ش ��را
الن�ص ��و�ص الكامل ��ة للكتاب ��ات الفار�س ��ية وال�سو�س ��يانية
والبابلي ��ة يف به�ش ��تون ،املبنية على مقارن ��ات حديثة مع
الأ�ص ��ول التي على ال�ص ��خر .م ��ع ترجمته ��ا ب�أجمعها �إىل
االنكليزية ،ومقدمة وت�صدير و�صور فوتوغرافية .
واخلال�ص ��ة� ،أن ه ��ذا املل ��ك العظيم ،ق ��د دون انت�ص ��اراته
يف اللغ ��ات الثالث ،التي كان لها �أعظ ��م الأهمية يف العامل
يكتف بهذا بل جعله مط ًال على طريق
ال�ش ��رقي وقتئذ ،ومل ِ
رئي�س ��ية ،وعلى قطعة ترتفع خم�سمائة قدم فوق م�ستوى
�سطح تلك الطريق وبالقرب من املاء �أي�ض ًا ،فالبد للم�سافر
من �أن ي�س�ت�ريح قلي ًال هن ��ا ،فيتاح له عندئ ٍذ م�ش ��اهدة هذا
الأثر ملي ًا والت�سا�ؤل عن ماهيته
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هكذا تشكلت وزارة
ياسين الهاشمي الثانية
سنة 1935

ظلت العشائر املوالية إىل رشيد عايل الكيالين وياسني الهاشمي تطالب بسقوط الوزارة
الجديدة,وزارة جميل املدفعي الثالثة التي تشكلت يف شباط  1935زاعمة إنها ال تختلف
عن سابقتها ال من حيث العنارص وال من حيث األهداف ,ولعل عدم إشرتاك املعارضة
يف وزارة املدفعي الثالثة جعل عمرها قصرياً جداً,السيام بعد أن تطورت املعارضة
من العصيان املدين اىل العصيان املسلح ,بحيث استم ّرت يف الحكم اثنتي عرشاً يوماً
فقط ,بعدها قدّم املدفعي استقالته إىل امللك غازي يف  15آذار .1935

و�أ�ص ��بحت الفو�ض ��ى ت�ض ��رب اطنابه ��ا يف ط ��ول الب�ل�اد
وعر�ض ��ها ,ف�ل�ا �أم ��ن وال طم�أنين ��ة وال هدوء وال�س ��كينة,
الأمر الذي �أجرب امللك غازي على ا�ستدعاء زعيم املعار�ضة
يا�س�ي�ن الها�ش ��مي لي�ؤلف الوزارة اجلديدة تارك ًا له مطلق
احلري ��ة يف اختيار وزرائه ,وكان ��ت �أول عقبة قد واجهته
عن ��د اختي ��ار وزرائهِ  ,ه ��ي عقبة حكم ��ت �س ��ليمان ,زميله
يف احل ��زب ,فق ��د عر�ض علي ��ه الها�ش ��مي وزارت ��ي املالية
او العدلي ��ة ,وق ��د رف�ض ��ها وا�ص ��ر عل ��ى �أن يك ��ون وزير ًا
للداخلي ��ة ,ب ��د ًال ع ��ن زميله ر�ش ��يد ع ��ايل الكي�ل�اين ,الذي
كان راغب ًا فيها �أي�ض� � ًا ,لكن الها�ش ��مي كان ميا ًال �إىل جانب
الكي�ل�اين لأن حكمت �س ��ليمان قد ارتبط مبيثاق �سيا�س ��ي
مع الي�ساريني (جماعة االهايل) وا�شغاله وزارة الداخلية
�س ��يمنحهم حري ��ة العمل ال�سيا�س ��ي و�سي�ص ��بحون خطر ًا
عل ��ى الأمن الع ��ام ,لذلك ق ��رر �إ�س ��ناد وزارة الداخلية �إىل
ر�ش ��يد عايل الكيالين ,الأمر الذي اغ�ضب حكمت �سليمان,
واعلن ان�شقاقه عن الها�شمي والتحول �إىل املعار�ضة.
على �أية حال� ,ص ��درت الإرادة امللكي ��ة يف � 17آذار 1935
وق ��د �ض� �مّت الوزارة بني �أع�ض ��ائها ,ف�ض�ل ً�ا عن ,رئي�س ��ها
يا�س�ي�ن الها�ش ��مي ووزير الداخلية ر�ش ��يد عايل الكيالين
اللذان و�ص ��فا حينها ب�أنهما «رجال ال�ساعة» كل من ,نوري
ال�س ��عيد وجعفر الع�س ��كري لوزارتي اخلارجي ��ة والدفاع
ور�ؤوف البح ��راين وزير ًا للمالية وحممد زكي الب�ص ��ري
وزير ًا للعدلية ,وحممد ر�ض ��ا ال�ش ��بيبي وزي ��ر ًا للمعارف,
وحممد امني زكي وزير ًا لالقت�صاد واملوا�صالت.
وعلى الرغم من �أن وزارة الها�ش ��مي الثانية ،قد ا�ش�ت�ركت
فيه ��ا �أق ��وى العنا�ص ��ر ،واكرثه ��ا خ�ب�رة ،لكونها �ض� �مّت
بني �أع�ض ��ائها �أربعة ر�ؤ�س ��اء وزراء �س ��ابقني،هم يا�س�ي�ن
الها�ش ��مي ونوري ال�سعيد وجعفر الع�سكري ور�شيد عايل
الكي�ل�اين  ،و�أربع ��ة �ض ��باط كان ��وا يف اجلي� ��ش الرتكي،
وزم�ل�اء �ص ��ف يف كلي ��ة الأركان� ،إال انه ��ا اعطت �ص ��ورة
وا�ض ��حة عن دور الأ�ص ��هار والأقارب يف ه ��ذه احلكومة،
ولع ��ل خري �ش ��اهد على ذلك ،هو �إ�س ��تيزار نوري ال�س ��عيد
و�ص ��هره جعف ��ر الع�س ��كري ،تالفي� � ًا للخط ��ر الن ��اجت م ��ن
بقائهما يف املعار�ضة .ف�ض ًال عن� ،أن وجود نوري ال�سعيد
يف اخلارجية� ،سي�سهم با�ستمرار العالقات مع بريطانيا.
ري من الأدلة� ،إىل �أن جعفر الع�سكري مل يكن راغب ًا
ت�شري كث ٌ
يف اال�ش�ت�راك يف ال ��وزارة ،و�أن ��ه مل يحب ��ذ ترك من�ص ��به
ممث�ل ً�ا للع ��راق يف لن ��دن ،وقد �أع ��رب عن ذل ��ك �إىل طبيب
العائلة املالكة �سندر�س با�شا()Harry.Sinderson
 ،لكن ل�ص ��هره نوري ال�سعيد ت�أثري كبري يف عودته ،حيث
كان ي�ؤكد له على و�ضع م�صلحة العراق فوق كل �شيء النه
"�إذا ال قدر الله ،ذهب العراق ،فال اعلم كيف تبقى ممثلية
يف اخلارج» ,طبق ًا ملا ذكره ناجي �شوكت.
بقي �أن ن�شري هنا �إىل� ,أن عدم رغبة الع�سكري يف االنتماء
ب�شكل وا�ضح على جممل ت�صرفاته
�إىل الوزارة ،انعك�ست
ٍ
وعالقاته مع �أع�ض ��ائها ،حيث كان كثري ًا ما ينتقد الوزارة
يف املجال�س اخلا�صة ،الأمر الذي �أدى �إىل �إ�ستثناء بع�ض
ال�سا�س ��ة منها ،وقد لوحظ على جعفر الع�س ��كري �شعوره
بخط� ��أ االنتماء اىل هذه الوزارة ،و�أ�ص ��بح يرى �ض ��رورة
اال�س ��تقالة منه ��ا ،و�إزاء انتق ��ادات جعفر الع�س ��كري لهذه
ال ��وزارة ،قرر الها�ش ��مي �إخراجه منها ،وار�س ��اله �س ��فري ًا
اىل لن ��دن ،غري ان �ص ��هره ن ��وري ال�س ��عيد مل يوافق على
هذا القرار ،وجنح يف �إحباطه ،وقد بد�أ الع�سكري ي�شكوا
من موقف �ص ��هره ،حتى و�صفه ب�أنه قد»ا�ست�سلم للجماعة
و�ضعف امامهم  ...فورطني معه  ...وقتل نف�سه وقتلني"
طبق ًا ملا جاء يف ر�س ��الة �أكادميية ر�ص ��ينة �أعدت خ�ص�صي ًا
عن جعفر الع�س ��كري قدمها باح ��ث �أكادميي د�ؤوب .ومما
زاد من �إ�س ��تياء جعفر الع�سكري من الوزارة ،هو حماولة
يا�س�ي�ن الها�شمي احلد من نفوذه داخل اجلي�ش� ،إذ ا�ستغل
�س ��فره �إىل اخلارج وو�ض ��ع م�ش ��روع يجعل نائ ��ب القائد
الع ��ام حتت �إمرة رئي�س �أركان اجلي�ش ،ولي�س حتت �إمرة
وزارة الدفاع ،ويف حال �إقرار هذا امل�شروع ،ف�إن تعيينات
اجلي�ش �ستكون بيد رئي�س الوزراء و�شقيقه رئي�س �أركان
اجلي� ��ش طه الها�ش ��مي ،وقد بذل يا�س�ي�ن الها�ش ��مي جهود
وا�سعة لإقرار امل�ش ��روع ،لكن الع�سكري وبعد عودته هدد
باال�ستقالة من من�صبه يف حال �إقراره ،لذلك �أ�ضطر رئي�س
الوزراء �إىل الرتاجع عنه.
ومل يكت � ِ�ف يا�س�ي�ن الها�ش ��مي با�س ��تمالة ن ��وري ال�س ��عيد
و�ص ��هره جعفر الع�س ��كري يف وزارته ،ب ��ل فكر يف �إدخال

�إبراهي ��م كم ��ال وزي ��ر ًا للمالي ��ة ،والأخ�ي�ر كان ل ��ه �ص ��لة
قرابة مع �أ�س ��رة ال�س ��عيد والع�س ��كري ،لأنه عديل حت�سني
الع�س ��كري ،لكنه عندم ��ا �ألف وزارته ،اقت�ض ��ت الظروف،
ب�أن ي�س ��ند من�ص ��ب وزارة املالي ��ة �إىل وزير �ش ��يعي وهو
ر�ؤوف البح ��راين .مع العل ��م� ،إن اختي ��ار الأخري من قبل
يا�سني الها�شمي الذي ا�ستغل عامل القرابة وامل�صاهرة يف
ت�شكل وزارته ،قد جاء كونه �شخ�ص ًا �سه ًال ،وميكن الت�أثري
عليه بكل �س ��هولة ،ال بل اعتاد �أن يكون موظف ًا �صغري ًا يف
وزارة املالية ،التي ا�س ��توزرها الها�ش ��مي نف�سه ،لهذا كان
ي�ش ��عر ب�أنه مر�ؤو�س أ�م ��ام رئي�س ��ه ،وبالنتيجة فهو واقع
حتت ت�أثري مبا�ش ��ر من رئي�س الوزراء يا�س�ي�ن الها�ش ��مي
او غ�ي�ر مبا�ش ��ر عن طريق �ص ��هر الها�ش ��مي ,عل ��ي ممتاز
الدفرتي ،الذي كان ي�ش ��غل من�ص ��ب مدير الواردات العام
يف الوزارة ,كما �ش ��هدت وزارة يا�س�ي�ن الها�ش ��مي �أي�ض ًا,
م�صاهرة عطا �أمني من الأمرية �سارة ,وهي �شقيقة الأمري
زي ��د ,وه ��ي �أول م�ص ��اهرة تعد خ ��ارج التقاليد اال�س ��رية
للعائل ��ة املالك ��ة ,حي ��ث يتزوج �ش ��خ�ص غريب م ��ن �إحدى
ن�ساء العائلة املالكة .مع العلم ,ان هذه امل�صاهرة قد دعمت
عط ��ا �أمني كثري ًا ,حيث ارتق ��ى وظائف مرموقة يف وزارة
اخلارجية.
من الوا�ضح جد ًا ،ان بقاء طه الها�شمي يف من�صب رئا�سة
�أركان اجلي� ��ش� ،إىل جان ��ب �أخيه يا�س�ي�ن رئي�س الوزراء،
ي�ؤكد مبا ال يقبل ال�ش ��ك ،على وجود تع ��اون كبري بينهما،
ال�س ��يما و�أن طه الها�شمي ،قد اتهم مب�ساندة �أخيه يا�سني،
الذي كان على ر�أ�س املعار�ضة �آنذاك ،عندما عار�ض �ضرب
الع�ش ��ائر املتم ��ردة يف احلكوم ��ة ال�س ��ابقة ،رغ ��م إ�حل ��اح
رئي�س ��ها جميل املدفعي عليه ،م�شري ًا اىل �إن قوات اجلي�ش
ال ت�س ��تطيع جمابهة الع�ش ��ائر ،لكن هذه التربيرات �أثبتت
عدم �ص ��حتها ،لأنه مل يرتدد ب�ضرب الع�ش ��ائر عندما �أمره
�ش ��قيقه يا�س�ي�ن ،بعد ت�ش ��كيله وزارته الثانية ،بالرغم من
ا�س ��تخدام املعار�ضة الإ�س ��لوب نف�س ��ه ،وان حركتهم هذه
م�ش ��ابهة ملا ح�ص ��ل �أيام حكومة املدفعي ،الأمر الذي ي�ؤكد
عل ��ى تعاون الأخوي ��ن الالحمدود يف اجلانب الع�س ��كري
داخل احلكومة.
ح ��اول الها�ش ��مي امت�ص ��ا�ص نقم ��ة ال�ش ��عب ع ��ن وزارته
ف� ��أراد ان يدخ ��ل بع�ض العنا�ص ��ر ال�س ��اخطة فيه ��ا� ،إال �إن
ه ��ذه اخلطوة ،مل تفلح ،نتيجة قيام بكر �ص ��دقي ،بانقالب
ع�س ��كري عد الأول من نوعه يف الع ��راق ،اجرب من خالله
الها�ش ��مي عل ��ى تق ��دمي ا�س ��تقالته يف  29ت�ش ��رين الأول
 ،1936وق ��د ذهب �ض ��حية ه ��ذا االنق�ل�اب ،وزي ��ر الدفاع
جعفر الع�س ��كري الذي راهن على �شعبيته الوا�سعة داخل
اجلي� ��ش ،وذهب ملواجهة رجال االنق�ل�اب ،لإيقاف زحفهم
نح ��و بغ ��داد ،لكنه مل يفل ��ح بذلك ،ومبجرد �أن و�ص ��ل لقي
م�صرعه ب�أوامر من قائد االنقالب بكر �صدقي.
عن رسالة(المصاهرات اإلجتماعية وصالت القربى
وأثرها السياسي في العراق الملكي )

عندما انقذنا الشاعر الرصافي من الموت !
محمد بهجة االثري
كن ��ت �أقر� ��ض ال�ش ��عر و انا طال ��ب اتلق ��ى العلم على
اال�س ��تاذ الر�ص ��ايف ومربي ��ه االك�ب�ر االم ��ام حممود
�ش ��كري الآلو�س ��ي فنظم ��ت ق�ص ��يدة رائي ��ة ارح ��ب
فيه ��ا به وكان بني االم ��ام الآلو�س ��ي وتلميذه  ،حيث
�أعطيتها اىل �ش ��خ�ص القاها يف احلفل بالنيابة عني
ومل يعل ��م اح ��د عن ا�س ��م قائلها وقد دفعني �ش ��عوري
لنظ ��م هذه الق�ص ��يدة الكب ��ار ادب الر�ص ��ايف .وكنت
يف قرارة نف�س ��ي افتقد اجلانب ال�ش ��عري الذي انزع
اليه بطبيعتي فوجدت يف �ش ��عر الر�ص ��ايف و�شوقي
وحافظ ابراهيم والزركلي وامثالهم من حداة الركب
العرب ��ي اىل املج ��د فتعلق ��ت بحما�س ��يات الر�ص ��ايف
وطنيات ��ه كما اكربت �ش ��اعرية �ش ��وقي اكب ��ارا الحد
ل ��ه  ،ومن هنا ن�ش� ��أت بيني وبني املرح ��وم الزهاوي
خ�ص ��ومة ادبي ��ة اذ وجدت ��ه يتحام ��ل عل ��ى هذي ��ن
ال�ش ��اعرين حتامال ال م�س ��وغ ل ��ه وال �س ��يما من مثله
فدخلت معه يف �سل�س ��لة طويلة من املناق�شات االدبية
كان ميدانها جريدتي العا�ص ��مة والع ��راق وكان ذلك
دفاعا عن �ش ��عر �ش ��وقي وقد �س ��اء الزه ��اوي موقفي
وموقف جريدة العا�ص ��مة ل�ص ��احبها اال�س ��تاذ ح�سن

غ�ص ��يبة وكان اال�س ��تاذ ابراهيم �ص ��الح �ش ��كر يكتب
فيها فهاجمنا جميعا بق�صيدته :
واحلق ��د ق ��د
مل� ��ؤا �ص ��دور ال�ص ��حف حق ��دا
�سموه نقدا
فناق�ضتها فورا بق�ص ��يدة ت�سامع بها االدباء ومل ابح
لنف�سي ن�شرها النها كانت قا�سية ومطلعها:
يا �شاعرا قد �ساء ق�صدا واين لعمر الله ادا
وانتهى خربها اىل املرحوم الر�صايف فاحب �سماعها
مني فلما ان�ش ��دتها اي ��اه طرب له ��ا ومل يخف انكاره
مل�سلك الزهاوي يف اال�س ��تخفاف باالدباء وال�شعراء
و�شجعني على امل�ضي يف ال�شعر .
وكان الر�ص ��ايف ال يحب من الزه ��اوي دعواه وحبه
للظه ��ور ويج ��د يف ذلك مناف�س ��ة له حتد م ��ن مكانته
ف ��كان ي�س ��ره ان ت�ض ��عف مكان ��ة الزه ��اوي ولكنه ال
يطلب بل�س ��انه م ��ن احد وال ا�س ��معه يذكره ب�س ��وء .
وكانت االي ��ام تباعد بينا ت ��ارة وتقرب
اخرى فكنا احيانا  ،نفرتق على خالف
وقد يبلغ بنا احيان ��ا اىل حد اجلفوة
فاذا التقينا يف طريق فال ا�س ��لم عليه
وال ي�س ��لم علي ولكنا مع ذلك يحرتم
احدن ��ا االخر ،وقد اتفق ان هاجمته
م ��رة يف جري ��دة اال�س ��تقالل مبقال

م�س ��هب يف بع�ض املو�ضوعات االجتماعية مل اخرج
فيه ع ��ن حدود ال ��ذوق واالدب كعادتي فيم ��ا اكتب .
وكان الر�ص ��ايف يومئذ ي�صدر جريدة االمل وىل يف
ه ��ذه اجلريدة م ��ن قبل بع� ��ض الآثار االدبي ��ة ومنها
حتيت ��ي ال�ش ��عرية لثورة عب ��د الك ��رمي الريفي فكتب
الر�ص ��ايف كلم ��ة عت ��اب رقيق ��ة مل ين�س فيها �س ��ورة
غ�ض ��به واال�شادة بي واال�شارة اىل حلمة االدب التي
جتم ��ع بينا وم ��ا يتوقعه يل من م�س ��تقبل زاهر ثم ال
ادري من بعد كيف التقينا على وفاق ؟
واعتق ��د ان مرد ذل ��ك فيما بيننا اىل روح اال�س ��تاذية
الت ��ي جمعتن ��ا وجعل ��ت منا اخ ��وي مدر�س ��ة واحدة
اذا باع ��دت بينهما بع� ��ض الآراء فت�أب ��ى طبيعتها اال
ان يبقي ��ا وفي�ي�ن ملدر�س ��تهما االوىل وا�ص ��ولها التي
جمعت بني قلبيهما.وكنا يف م�ص ��ر حني بد أ� نوع من
التقارب بني البالد العربية ور�أت ال�سيا�سة يومئذ ان
ت�ستقدم انا�س ��ا من م�صر يذيعون املودة
ب�ي�ن البلدين وان توف ��د بعوثا عراقية
اىل الب�ل�اد العربية لتوثيق الآوا�ص ��ر
وق ��د وق ��ع االختي ��ار عل ��ي يومئذ من
قب ��ل ال ��وزارة الها�ش ��مية ان اق ��وم
بق�س ��طى من ذلك يف اجلانب العربي
اال�س�ل�امي وان ا�ش ��ارك يف ع ��دة

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

وفود اوفدتها احلكومات وكان يف بع�ض ��ها اال�س ��تاذ
الر�ص ��ايف  .وكان الوفد الذي ا�ش�ت�رك فيه الر�صايف
ه ��و الوفد النياب ��ي ولكن هذا الوف ��د ال ميثل النواب
ولكن ميث ��ل اخالطا م ��ن املوظفني وبع� ��ض الوجوه
ونف ��ر من الن ��واب وكب ��ار املوظفني وكان الر�ص ��ايف
بينه ��م كالتائ ��ه ال يج ��د طم�أنين ��ة اال ان اجتمع به انا
وبع�ض االدباء وكان غا�ضبا حاقدا مت�أملا .
وعند رجوعنا كان الر�صايف �سببا يف انقاذنا من تيه
يف بادية ال�ش ��ام قد يكون م�ؤداه املوت كان الر�صايف
معنا يف ال�س ��يارة وهي تخب بنا طوال الليل ال تكاد
تغم�ض له جفن وكان جال�س ��ا بجواري يف ال�س ��يارة
وكان الينقط ��ع ع ��ن التدخ�ي�ن والتطل ��ع اىل ال�س ��ماء
ومل ا�ش ��عر اال ب�ص ��رخة تنطلق من فيه يقول لل�سائق
قف لق ��د اهلكتنا فوقفت ال�س ��يارة وا�س ��تيقظ الركب
وطفق ��وا ينظ ��رون ما االم ��ر وكان الر�ص ��ايف يراقب
�س�ي�ر ال�سيارة واذا هي كانت ت�س�ي�ر باجتاه معاك�س
وقد ع ��رف ذلك من مراقبته للنج ��وم فلما نزل الركب
وتطلعوا ونظروا اىل ال�س ��ماء حتققوا �ص ��دق كالمه
فامر ال�سائق باال�ستدارة واخذ يوجهه وجهة العراق
حتى انتهى بنا املطاف اىل الطريق العام .
م  .الوادي لسنة 1959
( العدد الخاص بالرصافي )
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