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بمناسبة رحيل األستاذ قحطان المدفعي

األسرة المدفعية في بغداد

ه����ش����ام ال���م���دف���ع���ي

نشأت في أسرة عراقية بغدادية عريقة ،لقبت
بأسرة المدفعي ،اذ كان جدي ومن بعده والدي
من ضباط صنف المدفعية في الجيش العثماني
في الهزيع االخير من العهد العثماني في العراق.
وكنت أعرف ان جدي من أصول كردية ،وان زوجته
من أصول عربية ،غير اني لم ادرك في نشأتي
فوارق بين تلك االصول التي يعج بها المجتمع
العراقي منذ قرون طويلة .كما لم اجد في أسرتي
من يتحدث عن ذلك إالّ في لحظات قصيرة
وبصورة عرضية ليس اال ،فقد كان االنتماء الى
الموطن هو الغالب على جميع االنتماءات االخرى،
فال حديث عن عنصر او طائفة او مذهب اال لماما،
ثم عرفنا تلك االمور بعد توسع المعرفة الذاتية.
اما ما قيل عن انقسام واضح وحاد في المجتمع
العراقي ،فليس موجودا إال في أذهان من تاجر
بهذه الفوارق وجعلها معابر الوصول ألهداف
سياسية او شخصية.

واود ان ا�ؤك ��د ان تاريخ العراق احلديث ،وقد ادركنا منه
بع� ��ض مراحله االخ�ي�رة ،مل يعرف حزب ��ا اوكتلة اوحركة
�سيا�سي ��ة رفع ��ت �شع ��ارات خا�ص ��ة مبذهب حم ��دد اال يف
ال�سن�ي�ن االخرية ،بعد م ��ا ارتفع جنم ماي�سم ��ى بالإ�سالم
ال�سيا�س ��ي ،وبدع ��م غ�ي�ر خ ��اف م ��ن دول ج ��وار العراق.
ومل نع ��رف م ��ن االح ��زاب اال ماه ��و عراق ��ي ،ومل نع ��رف
احزاب الطوائ ��ف التي مزقت البالد و�شتت ��ت العباد ! لقد
ع�شن ��ا وترعرعن ��ا يف جمتمع متعدد القومي ��ات واملذاهب
والنزعات ،وذلك من طبيعة اال�شياء يف بلد �شهد ح�ضارات
متع ��ددة عل ��ى م ��دى تاريخ ��ه الطوي ��ل ،و�شهد م ��ن عهود
االحت�ل�ال االجنب ��ي يف الق ��رون املت�أخرةف�ت�رات طويلة،
ولعل يف بق ��اء مقد�سات ومعامل القوميات واملذاهب جنبا
اىل جن ��ب يف م ��دن الع ��راق الكب�ي�رة على م ��دى التاريخ،
الدليل الثابت على ما �أذكره يف هذه املقدمة .ومل يكن هذا
االم ��ر حم�صورا ب�أ�س � ٍ�ر حمددة ،ب ��ل كان الغالب يف معظم
�أ�س ��ر املدن الرئي�سة يف العراق ،لقد كانت عملية امل�صاهرة
ب�ي�ن مكونات العراق االجتماعية ،ظاه ��رة ا�صيلة وثابتة،
جدي ��رة بالتنويه واالعج ��اب ،مل ي�ستطع مل ��وك الطائفية
املقيت ��ة والقومي ��ة املتع�صب ��ة ،الطارئ ��ون عل ��ى املجتم ��ع
العراقي ،ت�شويه هذه احلقيقة الرائعة.
يع ��ود جدي عل ��ي اغ ��ا اىل ا�صول كردي ��ة ،فهو م ��ن قبيلة
دزئ ��ي ال�شهرية يف اربي ��ل وانحائها،وقيل انها نزحت من
قري ��ة (دزئي) يف كرد�ستان ايران قب ��ل قرون .بعد ان نقل
لأ�سب ��اب ع�سكرية ،ا�ستقر �ضاب ��ط املدفعية علي حممد اغا
دزئ ��ي يف بغ ��داد ،يف حمل ��ة الف�ضل ،وتكون ��ت له عالقات
طيبة مع اهايل املنطق ��ة ،وال�سيما ا�سرة احد ال�ضباط من
اوالد احل ��اج حبيب العزي الذي ينتمي اىل ع�شائر عربية
عريق ��ة ,فتزوج ابنته (بزمي عامل) ،وولدت له اربعة اوالد
وبنت واحدة ،كان اكربهم حممد امني زكي ،حممد �صالح
عل ��ي ،ثم ح�سن علي ،زكي عل ��ي ،وامينة التي تزوجت من
حممود رامز ،ال�شخ�صية ال�سيا�سية املعروفة.
كان والدي (ح�سن فهم ��ي) االبن الثالث لعلي اغا ،وكانت
والدت ��ه يف الوثائق الر�سمية يف  13ني�سان  ، 1885ون�ش�أ
يف حمل ��ة الف�ض ��ل ،وه ��ي م ��ن �أع ��رق املح�ل�ات البغدادية
�آنذاك ��و حتم ��ل كافة �سجاي ��ا املجتمع البغ ��دادي وتقاليده
املتوارثة يف جميع مناحي احلياة و�صورها .وتوفاه الله
يف �سنة .1946/11/17
اكم ��ل االبتدائي ��ة والثانوي ��ة الر�شديةببغ ��داد ،ث ��م دخ ��ل

مدر�سة �صنف املدفعية يف ا�سطنبول وتخرج فيها �ضابطا
مدفعي ��ا ،وا�ش�ت�رك يف مع ��ارك احل ��رب العاملي ��ة االوىل،
ومنه ��ا معركة (جن ��اق قلعة) ال�شه�ي�رة الت ��ي انت�صر فيها
العثمانيون على اال�سطول الربيطاين ،وقد ا�صيب بجرح
يف هذه املعرك ��ة ،بقيت �آثاره يف ظهره اىل النهاية .وقبل
انتهاء احلرب انخرط مع عدد كبري من ال�ضباط العراقيني
يف الث ��ورة العربي ��ة الت ��ي قادها �شريف مك ��ة احل�سني بن
علي.والتح ��ق بجي�ش احلكومة العربية يف دم�شق بقيادة
االمري في�صل بن احل�سني.
وبعد الق�ضاء على تلك احلكومة من قبل اجلي�ش الفرن�سي
بقيادة (غورو) عاد اىل العراق مع �صديقه ال�ضابط جميل
املدفعيع ��ن طري ��ق تلعف ��ر ،وان�ض ��م اىل اجلي� ��ش العراقي
النا�ش ��ئ ،ون�سب ��ا اىل �سل ��ك ال�شرطة وعني مدي ��را ل�شرطة
ق�ض ��اء �سام ��راء ث ��م مدي ��را ل�شرط ��ة الديواني ��ة فكرك ��وك
( ،)1927ونقل اىل بغداد مديرا ملدر�سة ال�شرطة ثم مديرا
ل�شرطة البادية ومدير احلركات يف ال�شرطة العامة ،حتى
عني عام  1937مديرا عاما
لل�شرطة.
ويف ع ��ام ( ،)1925ت ��زوج والدي من ابن ��ة ال�شيخ نوري
ا�سماعي ��ل ال�ش�ي�رواين ( 1866ـ  ،)1942وه ��و م ��ن كب ��ار
علم ��اء الدي ��ن يف بغ ��داد ،نزح م ��ن مدينة �ش�ي�روان مازن
وه ��ي مدينة �صغ�ي�رة تقع قريبا من ق�ض ��اء (مريكه �سور)
يف راون ��دوز التابعة لأربيل .وكان م ��ع �شقيقه ال�شيخ طه
ال�ش�ي�رواين من ا�شهر علماء الدي ��ن ومدر�سيها يف بغداد،
وق ��د تخرج على �أيديهما عدد كبري من اال�سماء البارزة يف
املجتمع.
ويف ال�سن ��وات التالي ��ة ع�ي�ن مت�صرف ��ا لع ��دد م ��ن الألوية
(املحافظ ��ات) العراقية ،وهيالرم ��ادي واحلله والديوانية
وبغ ��داد وكرك ��وك الت ��ي ت ��ويف فيه ��ا يف ت�شري ��ن الثاين
 .1946اذك ��ر هذه الوظائ ��ف املرموقة هنا ،لأن �أ�سرته منذ
زواجه يف منت�صف الع�شرينات كانت ت�صاحبه يف تنقالته
وتقيم معه ،وكان ذلك من التقاليد القدمية ملوظفي الدولة،
ولعلها ظل ��ت اىل يومنا ،وفيها تتعرف ا�سر املوظفني على
او�ضاع البالد وتقالي ��د النا�س املختلفة ،وتتوطد �صالتهم
فيم ��ا بينهم .وكثري من الأ�س ��ر ا�ستقرت بعيدا عن مناطقها
االوىل وا�صبح ��ت تع ��رف مبناط ��ق ا�ستقراره ��ا االخري.
تعرفن ��ا عل ��ى الكثري م ��ن الزم�ل�اء واال�صدق ��اء يف انحاء
الع ��راق مم ��ا �ساعدن ��ا كث�ي�را عل ��ى تفه ��م طب ��اع جمتمعنا

�شم ��اال وجنوبا ،تعرفنا على املجتمع ��ات املحلية بطباعها
وتقاليده ��ا ولهجاتها و�شخ�صياته ��ا و�شيوخها و�أحوالها
االخ ��رى ،منذ الثالثينات يف القرن الع�شرين ...هكذا اراد
وال ��دي ان نن�ش�أ ونعي�ش ..وهكذا اردنا ان نع�شق االر�ض
التي ع�شنا عليها نحن و�أ�سالفنا.
ت ��ويف وال ��دي بتاري ��خ 1946/11/17عندم ��ا كان يف
�سيارت ��ه ق ��رب مدين ��ة كف ��ري عائد ًا م ��ن مهم ��ة ر�سمية يف
بغ ��داد للقاء رئي�س ال ��وزراء ووزير الداخلي ��ة� ،إذ ا�صيب
فج� ��أة بانفجار دموي يف الر�أ�س ،ومل يتمكن من الو�صول
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جامعة آل البيت في العشرينيات

اىل امل�ست�شفى يف كركوك لإنقاذه.
افتخ ��ر الآن بذك ��ر نبذة ع ��ن اخوتي الذي ��ن ،على خمتلف
اخت�صا�صاته ��م ،ق ��د خدموا املجتم ��ع العراقي وبرزوا يف
اخت�صا�صاته ��م وربوا �أجي ��ا ًال وكان كل منه ��م من قيادات
املجتمع يف اخت�صا�صه.
د .قحط ��ان �أملدفع ��ي :تخ ��رج يف جامع ��ة ويل ��ز كمهند�س
معم ��اري وتزوج �سي ��دة يونانية (للي) عندم ��ا كان موفد ًا
اىل م�ؤ�س�سة دوك�سياد�س يف �أثينااكمل درا�سة الدكتوراه
بع ��د � 35سن ��ة م ��ن التج ��ارب املعمارية الت ��ي و�ضعته يف
مقدمة رواد العمارة.
يعت�ب�ر قحطان يف املجتم ��ع العراقي حالي� � ًا (وانا اعتربه
بعد ان عملنا �سوية يف مكتبنا ل�سنوات
طويلة) اقول اعتربه من اف�ضل املعماريني الرواد
العراقي�ي�ن املجددي ��ن يف العم ��ارة  ,كم ��ا ان م ��ا ل ��دى
قحط ��ان من موهب ��ة فنية يف الر�س ��وم الت�شكيلية وال�شعر
والدرا�س ��ات الفل�سفي ��ة ق ��د و�ضعت ��ه م ��ع اوائ ��ل املفكرين
العراقييناملعا�صرين.
د� .سه ��ام املدفع ��ي تخ ��رج يف كلي ��ة ال�صيدل ��ة يف بغ ��داد
واكم ��ل درا�ساته يف جامعة يركل ��ي – كاليفورنيا وتزوج
م ��ن ال�سي ��دة ابن ��ة عمن ��ا وداد �صال ��ح زكي وح�ص ��ل على
البكالوريو�س يف الهند�سة ال�صناعية و�شهادة املا�سرت يف
اخت�صا�صه و�شهادة الدكتوراه يف ال�صناعات الكيمياوية
م ��ن جامعة مان�ش�سرت يف انكل�ت�را� .سهام املدفعي عمل يف
جامعة بغداد ويعترب من اوائل من ح�صل على لقب ا�ستاذ
جامعة بغداد  .عمل كذلك كمدير عام يف
البح ��ث العلم ��ي ول ��ه العدي ��د م ��ن االخرتاع ��ات امل�سجلة
با�سم ��ه كما عمل لعدد من ال�سنوات خبري ًا �أقدم يف منظمة
(الأ�سكوا) يف االمم املتحدة.
العمي ��د ع�ص ��ام املدفع ��ي ذو موهب ��ة وا�ضح ��ة يف الر�س ��م
والتخطي ��ط  ,ح�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة دبل ��وم يف الت�صاميم
الداخلي ��ة م ��ن لن ��دن وت ��زوج م ��ن ال�سي ��دة هن ��اء ها�ش ��م
الآلو�س ��ي  ,واثناء خدمته الع�سكرية يف دورات االحتياط
ارتب ��ط بالعدي ��د م ��ن القي ��ادات الع�سكرية ب�سب ��ب اعماله
املتمي ��زة فتقرر �ضمه اىل وزارة الدفاع .خدم ك�ضابط اىل
ان تقاع ��د وهوبرتبة عمي ��د .و�ضع العديد م ��ن الت�صاميم
الداخلي ��ة للمن�ش� ��آت الع�سكرية وق�ص ��ور الرئا�سة .ع�صام
كان االول يف الت�صامي ��م الداخلي ��ة يف العراق وابدع اىل
درجة مرموقة يف كل مراحل عمله.
مي ��ادة املدفع ��ي وهي ال�سيدة املوهوب ��ة التي تخرجت يف
كلي ��ة اللغ ��ات ف ��رع اللغ ��ة االنكليزية يف بغ ��داد وتزوجت
م ��ن الفن ��ان �سع ��د �شاكر وه ��و اخل ��زاف االول يف العراق
والذي �أبدع يف تطوير فن اخلزف.ميادة ك�سيدة موهوبة
اجنب ��ت من �سع ��د �شاكرك ًال م ��ن الفنان املو�سيق ��ار زياد و
الفنان الت�شكيلي دلري.
�إله ��ام املدفعي الفنان املبدع والذي عزف االغاين العراقية
الرتاثي ��ة عل ��ى الآالت املو�سيقي ��ة الغربي ��ة وبذل ��ك نق ��ل
االغاين الرتاثية م ��ن املفاهيم املو�سيقية الرتاثية القدمية
اىل مفاهي ��م ال�شباب وال�شيوخ يف القرن الع�شرين .تزوج
الهام من ال�سيدة هالة ابن ��ة املحامي وال�سيا�سي املعروف
�سعاد العمري وبذلك دخل اىل َن َ�سب
عائلت�ي�ن هما العمري ��ة وال�سويدية.برز الهام يف ن�شاطاته
الريا�ضي ��ة خ�ل�ال �شباب ��ه ومت ��رد عل ��ى مفه ��وم درا�سات ��ه
اجلامعي ��ة حي ��ث ركز وه ��و يف اول �شبابه عل ��ى ممار�سة
املو�سيق ��ى وعلى تكوين فرق ��ة مو�سيقية يف حملة جنيب
با�ش ��ا يف بغ ��داد .اب ��دع خ�ل�ال عمل ��ه م ��ع جمموعت ��ه يف
الب�ص ��رة وثم انتقل اىلالكويت ولن ��دن ونقل معه مفاهيم
االغ ��اين العراقي ��ة الرتاثي ��ة عل ��ى الآالت الغربي ��ة .خالل
فرتات عمله كوّ ن عالق ��ات مو�سيقية مع العديد من عازيف
القيثارة العامليني وعزف يف خمتلف املنا�سبات يف انحاء
الع ��امل وا�شته ��ر يف عمان ب�شكل متمي ��ز ويف لبنان ب�شكل
كب�ي�ر كذل ��ك .اعتربته حمطة االذاع ��ة الربيطانية من اكرب
وا�شهر عازيف االغاين الرتاثية العراقية.
عن مذكرات ه�شام املدفعي

والصراع السياسي واألداري
نجيب محيي ال��دي��ن
هناك من يرى ان تع�ث�ر �سري الدرا�سة وما اثري حولها
من خالفات بني امل�س�ؤول�ي�ن وما �ألت اليه اجلامعة من
م�صري مل تكن مبن�أى عن اه ��داف و�صراعات �سيا�سية
و�شخ�صي ��ة .فيذكر اال�ستاذ ح�س ��ن الدجيلي يف مقدمة
كتاب ��ه (تقدم التعليم يف العراق) «ب ��ان املرحوم فهمي
املدر�س كان يطمح لل�سيطرة على جهاز التعليم العايل
فيجمع حوالي ��ه عددا من املثقف�ي�ن واملريدين ي�ستعني
به ��م لتحقي ��ق طموح ��ه ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي يف
ا�شغ ��ال من�صب وزي ��ر املعارف» .ولكن ��ه ي�ستدرك بعد
ذل ��ك فيقول« :كما حدثن ��ي احد الثق ��ات» دون ان يذكر
اال�س ��م ..بينم ��ا ي ��رى باحث ��ون �آخ ��رون غ�ي�ر ذلك يف
�شخ�صي ��ة اال�ستاذ فهمي املدر� ��س فانه «قد افرغ و�سعه
وا�ستنف ��د جهده يف �سبيل ار�سال اجلامعة على مناهج
علمي ��ة ر�صينة ت�ستم ��د اجتاهاتها من ينابي ��ع الثقافة
اال�سالمي ��ة ،فخط ��ط للجامع ��ة درو�سا علمي ��ة ممتازة
واختار لها ا�سات ��ذة ف�ضالء ..وقد عار�ض هذا االجتاه
اال�سالم ��ي الذي كان يرغب املدر� ��س ان يجعله الطابع
املميز للجامعة نفر من رجال ال�سيا�سة والرتبية كانوا
يريدون وجوب الف�ص ��ل بني التعليم والدين ،وقد كان
على ر�أ�س هذا االجتاه نوري ال�سعيد وفا�ضل اجلمايل
و�ساط ��ع احل�ص ��ري ،فو�ضع ��ت العراقي ��ل يف �سبي ��ل
اجلامعة منذ بدايتها اىل ان مت اغالقها».
ام ��ا اال�ست ��اذ فهمي املدر� ��س فقد رم ��ي م�س�ؤولية ف�شل
اجلامع ��ة واغالقه ��ا عل ��ى �سيا�س ��ة وزارة االوق ��اف
وم ��ا يحمل ��ه �شيوخها م ��ن االف ��كار الديني ��ة التقليدية
واملحافظ ��ة كم ��ا ذك ��ر �سابق ��ا ،باال�ضاف ��ة اىل موق ��ف
اال�ستاذ احل�صري منها ،وقد بني ذلك يف جريدة العامل
العرب ��ي يف مقالة له بعد قرار �سد ال�شعبة الدينية جاء
في ��ه“ :لي�س لذل ��ك ال�سد ولذلك االغ�ل�اق �سبب �سيا�سي
وال �سب ��ب اداري وال �سب ��ب م ��ايل” .وبع ��د ان ي�شرح
هذه االم ��ور يقول“ :ان ال�سبب ه ��و �ساطع احل�صري
الن ��ه ال يروق ل ��ه ت�شكيل اجلامعة م ��ا مل يكن هو امينا
له ��ا ،ورمبا النه يري ��د ان يوجه ال�شب ��ان اىل اجلامعة
االمريكية».
ان فك ��رة وحماول ��ة ان�ش ��اء جامع ��ة عراقي ��ة يف ع ��ام
1922م متث ��ل مبادرة تعرب عن م�شاعر وطنية وثقافية
وجديرة بالتقدير بالرغم من ف�شل م�شروعها ،اذ �ضلت
ه ��ذه الفك ��رة ت�ش ��كل طموح ��ا ي ��راود ام ��ال الوطنيني
واملثقف�ي�ن العراقيني ،فجرت يف ع ��ام 1936م معاودة
ملحاول ��ة ثاني ��ة الن�ش ��اء جامعة وطنية م ��ن قبل وزارة
املع ��ارف الت ��ي كان وزيره ��ا املرحوم اال�ست ��اذ �صادق
الب�ص ��ام� ،إال انه ��ا اخفق ��ت لأ�سب ��اب مالي ��ة و�سيا�سية.
وتك ��ررت املحاولة حال انتهاء احل ��رب العاملية الثانية
م ��ن قبل وزارة املعارف وتبنته ��ا �سيا�سات احلكومات
املتعاقب ��ة وحتقق له ��ا ذلك بتا�سي� ��س جامعة بغداد يف
عام 1957م.
ان حماول ��ة ان�شاء “جامعة �آل البيت” يف عام 1922م
– اي قب ��ل م ��ا يقرب من ت�سعني عام� � ًا .كانت �سابقة
لأوانه ��ا ،حي ��ث مل تك ��ن ال�ش ��روط الالزم ��ة جلاحه ��ا
متوف ��رة ان ��ذاك ب�سبب الظ ��روف ال�صعب ��ة التي كانت
تواجهه ��ا الب�ل�اد ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة والثقافية
والتي ا�شرنا اليها يف املقدمة حني كانت الأمية �سائدة
ب�ي�ن ال�س ��كان وحي ��ث كان انت�ش ��ار التعلي ��م االبتدائي
حمدود ًا واقل من ��ه انت�شارا كان التعليم الثانوي الذي
ي�ؤهل خريجيه للتعليم العايل.
كان جمدي ��ا ل ��و توجه االهتم ��ام والعمل عل ��ى ا�صالح
التعلي ��م الدين ��ي يف ال�شعب ��ة الديني ��ة العالية يف هذه

امل�ؤ�س�س ��ة الولي ��دة التي �سميت بـ”جامع ��ة �آل البيت”
عل ��ى وفق ر�ؤية املل ��ك في�ص ��ل الأول واهدافه للتقريب
بني املذاهب اال�سالمية ال�سائدة يف العراق وعلى وفق
االجتاه ��ات الديني ��ة اال�صالحي ��ة التنويري ��ة لال�ستاذ
فهمي املدر�س الهادفة – كما كان يدعو لها العداد رجال
دين ميتلكون ثقافة دينية بعيدة عن التع�صب املذهبي
اىل جان ��ب “ثقاف ��ة ع�صري ��ة جتعلهم منفتح�ي�ن فكريا
ويتطلعون اىل �صالح جمتمعهم وتقدمه ويدعون اىل
ذلك .ومل يكن يف كل هذا من تناق�ض.
يالح ��ظ ان اهتم ��ام املل ��ك في�ص ��ل االول ب�ش� ��ؤون
اجلامع ��ة وحت ��ى ب�ش�ؤون ال�شعب ��ة الديني ��ة الذي كان
داعي ��ا ومتحم�س ��ا و�ساعي ��ا له ��ا ،ق ��د فخ ��ت او تال�شى
بع ��د مدة م ��ن الزمن م ��ن ان�ش ��اء اجلامع ��ة ،اذ ان �آخر
كت ��اب للدي ��وان امللك ��ي كان ق ��د �ص ��در يف � 25شباط/
1924م مت�ضمنا مالحظ ��ات امللك حول النظام املقرتح
اجلامع ��ة التي ذك ��رت �سابقا ،ومل اع�ث�ر على اي كتاب
او �إ�ش ��ارة ملوقف املل ��ك ازاء اخلالفات التي ن�شبت بني
ادارة اجلامع ��ة وبني كل م ��ن وزارة االوقاف ووزارة
املعارف ،ويبدو ان امللك قد ن�أى بنف�سه عنها ،او انه قد
اقتنع بوجهة نظر وزارة املعارف التي ميثلها اال�ستاذ
�ساط ��ح احل�ص ��ري املتمثل ��ة بالتوج ��ه ملكافح ��ة االمية
والعم ��ل على ن�شر التعليم ورف ��ع م�ستواه يف املراحل
الدرا�سية االبتدائية والثانوية واالقت�صار على ار�سال

البعثات م ��ن الطالب اىل اجلامع ��ات االجنبية يف ذلك
الوق ��ت حتى يحني الوقت املنا�س ��ب لت�أ�سي�س اجلامعة
وتتهي� ��أ له ��ا الظ ��روف وال�ش ��روط الالزم ��ة لنجاحها.
وامللك مبوقفه هذا قد جتنب اخلالف اي�ضا مع م�شايخ
وزارة االوقاف الذين مل يكونوا موافقني على �سيا�سة
اال�ست ��اذ املدر� ��س و�آرائه ازاء ما يج ��ب ان تكون عليه
اجتاه ��ات التعليم الديني املت�سم ��ة باالنفتاح والتنوع
واالبتعاد عن التع�صب الفكري والديني.
ا�شار بع�ض الذين عا�ص ��روا تلك الفرتة مبا كتبوه يف
ال�صح ��ف والذي ��ن تابعوها بع ��د ذل ��ك اىل �أن ما جرى
حول م�س�ي�رة اجلامعة مل يكن مبن�أى ع ��ن ال�صراعات
ال�سيا�سي ��ة وال�شخ�صي ��ة م�ستندي ��ن على ذل ��ك بالتلك�ؤ
حت ��ى بافتتاح ال�شعب ��ة الدينية وع ��دم التوجه لتعيني
ا�ساتذة كفاة بعل ��وم الدين واال�ستعانة بذلك من رجال
الدي ��ن املعروفني بقدراتهم وع ��زارة علمهم وف�ضائلهم
وحماولة عرقلة جهود اال�ستاذ املدر�س وعدم االلتفات
اىل وجه ��ات نظ ��ره ،ويف تقدي ��ري ان ��ه قد يك ��ون ذلك
وارد ًا �إال انه ��ا مل تك ��ن لت� ��ؤدي اىل ف�ش ��ل املحاول ��ة
الذي �آل ��ت �إليه فكرة اجلامعة والكلي ��ة الدينية لو كان
الت�أ�سي� ��س �صحيح ��ا وتوف ��رت الظ ��روف املو�ضوعية
الالزمة لنجاحها كما بينت �سابقا.
عن كرا�س (جامعة �آل البيت) 2012
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في مقهى (رشيد) في الثالثينيات
مع الزهاوي ..ذكريات ومعابثة
محمد مهدي الجواهري

دامت صالتي بالفقيد الزهاوي اكثر من ثالث
سنوات كان عندي في كل يوم منها شيء
جديد افيده ،والذه ،واغربه ..كنت ال اغيب

عنه يوما واحدا إال بتقديم براهين قوية على

سبب تغيبي كانت بادئ االمر مواعيد لقاء في
مقهاه المفضل ،مقهى «رشيد» حيث يقع

محل السيد ناجي جواد الساعاتي االن ،مطال
على دجلة ..ملتقى للشباب الصاعد ،مشرقا
قبل الشمس ببسمات «رشيد» صاحبه

الطلقة ،وببغداديته االصيلة المحببة ،ورأى

الفقيد الزهاوي ان في هذه المواعيد تضييعا
لدقائق ال تصل حد الساعات فيما يكون بيني
وبينه من تخلف ،فاخترع طريقة اضمن

لكسب الوقت ما كان لمثلي ان يرفضها ،هو
ان اتي – وكان بيتي حينذاك في الكاظمية –

اليه وهو في بيته الجميل اعوج تحت الطاق،
مهونا على ذلك بانه في طريقي..

وكان ما اراد ،وكان ما اريد اي�ضا ..كنت اطرق
الب ��اب فا�سمع عقيلت ��ه الكرمي ��ة اجلليلة تقول
قبل ان ت�سمع يل ركز ًا :انه اجلواهري ،ويفتح
يل خادمه ال ��ذي عجبت كيف ن�سيت ا�سمه االن
ل�ش ��دة م ��ا كان يعلق ا�سم ��ه بذاكرت ��ي ..الباب،
وي�صع ��دين اىل غرفته اخلا�صة التي ال يدخلها
م ��ن غري عائلته احد غ�ي�ري ،و�سرعان ما يدلف
بع ��د م�صافحت ��ي اىل غرف ��ة ال�صقة به ��ا ،حيث
العقلية التي كانت تلزم نف�سها بالبا�سه مالب�سه
بيديه ��ا ،ث ��م حت�ض ��ر العرب ��ة اىل ب ��اب البيت،
ويجل� ��س خادمه بجانب ال�سائ ��ق ،واجل�س انا
اىل جانب ��ه ،وي�صل انات ��ول فران�س اىل مغنى
�سعي ��د ،وخ ��ذ وهات مم ��ا يتحدث ب ��ه الركبان
م ��ن ن ��كات الفقيد الزه ��اوي ،وم ��ن انطالقاته،
ومن القائه التمثيلي املط ��رب ،ومن ت�شهرياته
اللذيذة بخ�صومه ونقاده ومناف�سيه ،ومن كان
يناف� ��س الزه ��اوي غري واحد يف بغ ��داد ،ويف
الع ��راق ،يف الع ��امل العربي غ�ي�ر الر�صايف !!
قل ��ت العامل العربي ،وكلكم يعرف ان الزهاوي
اقتح ��م ه ��ذا الع ��امل بعن ��ف وق ��وة مل يق ��در
الر�صايف رحمه الله ان يزاحمه بهما.
يالله!! م ��ا افظع نكته العامي ��ة ال�شهرية عندما
يفت� ��ش جاه ��دا عن بيت فيه زح ��اف للر�صايف،
اي عن بيت واقف او �شبه واقف ،ويحتاج اىل
مت�شية ،كانت نكتته حمتملة على فظاعتها ،كان
يلقيه ��ا وميثل لها برفع ي ��ده العري�ضة اىل فمه
ثم يدفع بها يف الهواء.
ح�س ��ن ،هل تريدون منوذجا لعبقرية الزهاوي
املت�أث ��رة يف هذا املقهى اكرث من ذلك؟ اليكم هذا
النم ��وذج :ت�صوروه وكانه بينك ��م االن او يف

حلقة م�صغرة من ه ��ذا االجتماع ..تقرب اليكم
�صورة املقه ��ى ورواده ،ت�ص ��وروره وهو ابن
ال�سبع�ي�ن تقريبا ع ��ام  ،1931بطلعت ��ه البهية،
و�شع ��ره املر�س ��ل ،وعيني ��ه النفاذت�ي�ن كعين ��ي
ال�صقر ،و�شهرته الوا�سع ��ة ،ومكانته الكبرية،
ت�ص ��وروه وهو يتلق ��ى فيمن يتلق ��ى من رواد
جمل�سه انا�س ��ا ال يحبونه وال يحبهم ،او انا�سا
كان ��وا يحبونه مل انقلبوا علي ��ه ،او انا�سا كان
يحبه ��م ثم انقل ��ب عليهم ..اتعلم ��ون مباذا كان
ينتقم منه ��م انتقاما ال اعرف ل ��ه مثيال؟؟ ..كان
ين ��ادي به ��ذه الكلم ��ة“ :ي ��ا ول ��د” وه ��و يريد
الن ��دل ..تعال “اخذ فلو�سك” ..وي�سرع الندل،
وكان احل�ساب “باالنات” الهندية انذاك ،فبعد
اجلال�س�ي�ن واح ��دا واح ��دا ليدف ��ع عنه ��م “�آنة
�آن ��ة” م�ستثني ��ا بذلك “انا وان ��ت” وفالنا ممن
يكرهه ��م ..ب�ض ��ع ذلك بتحد يب�ي�ن يف وم�ضات
عينيه ،ويف خلجات وجه ��ه ،وال يقدر احد من
ه�ؤالء امل�ساك�ي�ن ان يعرت�ض ،وكيف يعرت�ض؟
ومل ��اذا يعرت�ض؟ ان ��ه رجل يدف ��ع ح�سابه ،ويا
لفظاع ��ة املنظر اذ يدخل كل منهم يده اىل جيبه
ليدفع هو عن نف�سه..
ك ��ذب ان يك ��ون ال�شاع ��ر �شاع ��را ،والعبق ��ري
عبقري ��ا ،دون ان يك ��ون له من ه ��ذه النظائر ما
مييزه عن �سواه من النا�س.
ق ��ال يل مرة :ي ��ا بن اجلواه ��ري ا�ستخرج غدا
اىل “الكاوري ��ة” ،وي�صنع لن ��ا �سمك م�سقوف
ناخ ��ذه معن ��ا ،ومل تك ��ن “الكاوري ��ة” ان ��ذاك
على ا�ستع ��داد كامل ل�ضيوفه ��ا ،و�سناخذ معنا
(�سم ��اورا) �صغ�ي�را لل�ش ��اي ،وح ��ل املوع ��د،
وانحدرنا بزورق اعد لنا ،وعرجنا يف طريقنا
على ال�سماكة وقد ه ��يء لنا ع�شاءنا ،وانت�صب
�سم ��اور ال�ش ��اي اجلمي ��ل ،وكان فرا�شنا الرمل
االحم ��ر الط ��ري ،وممدت املائ ��دة ،وي ��ا للقلق
اذ اكت�شفن ��ا ان لي� ��س معنا مل ��ح ،واالكلة �سمك
ال غ�ي�ره ..اتدرون م ��اذا دبر ال�سي ��د الزهاوي
رحم ��ه الله؟؟ لقد ام ��ر خادم ��ه ان يجمع له مما
يف ال ��زورق او مم ��ا على االر�ض م ��ن اخ�شاب
خفيف ��ة ،او اع�ش ��اب ،وان يحرقه ��ا ،واىل هن ��ا
وان ��ا ال افه ��م م ��اذا يري ��د اال�ست ��اذ ..و�صن ��ع
اخل ��ادم م ��ا اراد ال�سيد ،فكانت كوم ��ة من رماد
حم ��روق ط ��ري ،و�سرع ��ان م ��ا نه� ��ض ال�سي ��د
الزهاوي فجمعها ،وابت ��د�أ يذرها على ال�سمك،
وهو يتمتم ،وحليت ��ه الكرمية تخفق :هذا ملح
�صح ��ي ،ان ��ه يا ول ��دي �صح ��ي ،وناف ��ع ،وفيه
ملوحة نقية ،غري �ضارة.
� ..صدق ��وين :اىل االن وان احب ان اعاود هذا
امللح العجيب ملجرد هذه الذكرى.
***
يف ه ��ذا احلق ��ل ويف معر� ��ض ت�سجي ��ل ذكرى
اليم ��ة من ذكرياتي مع الفقي ��د الزهاوي عرفت
قب ��ل اي ��ام �ص ��ورة “ا�صي ��ل الين�س ��ى” !..م ��ع
ال�سي ��د الزهاوي رحمه الل ��ه يف جمل�سه االثري
لدي ��ه “يف مقه ��ى ر�شي ��د” ا�ستث ��ارين في ��ه
الفقي ��د وا�سترثت ��ه ووكان مو�ضوع اال�ستثارة
وحمموله ��ا وكل عنا�صره ��ا ال�شع ��ر واالدب
والنقد النزيه املجرد عن كل م�سا�س بالكرامة.
ويف ه ��ذا احلق ��ل اود ان اعر� ��ض باخت�ص ��ار
�ص ��ورة �ضاحك ��ة ع ��ن “ا�صيل اخ ��ر الين�سى”
ابدا ومن ناحية معاك�سة.
كان ذل ��ك يف يوم م ��ن �سل�سلة االي ��ام املتالحقة
م ��ن ذخرية �سنني عدي ��دة كلها كان ��ت �ضاحكة،
بريئ ��ة ،م ��ع ال�سي ��د الزه ��اوي ..وم ��ع غ�ي�ر
الزه ��اوي !!..ولك ��ن م ��ع ال�سي ��د الزه ��اوي
ب�صورة اخ�ص ،وكانت كلها اي�ضا ذات ا�صائل

جميل ��ة ،رفراف ��ة بالعا�صف ��ة واحل ��ب والذوق
والطالقة واالن�سجام.
كان مقهى ر�شيد موعدنا ع�صرا
وكنا من �سابق جال�سه

جمل�س زانه ال�شباب واخلى
«للزهاوي” �صدره والرئا�سة
كان هذا اال�صيل من ا�صائل ال�صيف ..ويف عام
 – 1929وتاري ��خ ن�ش ��ر ق�صي ��دة النزغة يحدد

ذل ��ك بال�ضب ��ط – وكنت ان ��ذاك اب ��ن ال�ساد�سة
والع�شري ��ن او ال�سابع ��ة والع�شري ��ن وكان
ال�شيخ اجلليل الزهاوي قد جتاوز ال�سبعني.
انن ��ي ل ��ن ان�س ��ى (�ساع ��ة) الزه ��اوي احلبيبة
الف�ضي ��ة اب ��دا ..ال ان�ساه ��ا حت ��ى ب ��دون ه ��ذه
الذك ��رى يف هذا اال�صيل احلبي ��ب ..ال ان�ساها
لك�ث�رة م ��ا كان يخرجه ��ا م ��ن جيب ��ه وعيون ��ه
النف ��اذة تخيفني ..ووداعة االنك�سار تبني على
وجه ��ه املحبب ولط ��ف امليالن بر�أ�س ��ه وبذقنه
يزيده روع ��ة ..كان يفعل ذل ��ك وهو يحدج من
جمل�سه ليتلق ��اين عاقب ًا ولريين ��ي وهو يحمل
�ساعت ��ه بيده انني قد تخلفت عن املوعد خم�سة
دقائق مثال.
ولكنن ��ي ويف �صدد هذه الذك ��رى بالذات وهي
ه ��ذا اال�صي ��ل نف�س ��ه ف ��ان “�ساع ��ة الزهاوي”
لتعي ��د علي – اىل جان ��ب �شمولها و�شخو�صها
– اك�ث�ر من معنى عميق من معاين �شخ�صية
الزه ��اوي املتعددة ،فبعد دقائ ��ق معدودات من
ح�ض ��وري وب�سبب من تداع ��ي افكار وحوادث
ومنا�سب ��ات ابت ��د�أ احلدي ��ث عنها ي ��دور بيني
وبينه اخذ الزه ��اوي رحمه الله يحدثني وهو
ي�ستعر�ض �شيخوخت ��ه الراهنة عن مدى قوته
التي كان عليها وهو يف ريعان ال�شباب.
وع ��ن م ��دى �سمع ��ة كل لذات ��ه واقران ��ه يف
كل مقايي� ��س الق ��وة وال�صح ��ة وثب ��ات القل ��ب
وحيويت ��ه ،وكان من تل ��ك املقايي�س مدى �صرب
الف ��رد عل ��ى الغو� ��ص يف امل ��اء وه ��و مبه ��ور
االنفا� ��س مقطوعه ��ا .كان الزه ��اوي وه ��و
يحدثني عن هذا كله وعن فوزه على اقرانه يف
طول املدة الت ��ي يغو�ص فيها اكرث منهم يحرك
�ساعت ��ه ب�ص ��ورة غ�ي�ر ارادية وكن ��ت ال اعرف
ال�سبب يف ذلك .و�سرع ��ان ما عرفت فقد التفت
ايل الزهاوي فج�أة ليقول يل وقد قطع حديثه.
افندم نرتاهن؟!
على اي �شيء يا ا�ستاذ؟
 عل ��ى ان اقط ��ع نف�س ��ي وتقط ��ع نف�س ��كو(ال�ساعة) حكم بيننا!
كنت بني الده�شة وبني االنب�ساط والفرج وكان
املجل� ��س يف مقهى ر�شيد عامرا وكانت العيون
كلها ت�شخ�ص الينا بطبيعة احلال ،و�سرعان ما
وجدتن ��ي وانا مغرور ب�شباب ��ي وفتوين اقول
لال�ستاذ الزهاوي:
حا�ضر ا�ستاذ ..بي راح اغلبك.
 تغلبن ��ي او اغلبك افن ��دم هذا ما يهم املهم انكال ت�سرق وال ا�سرق نف�س ًا.
 قول �شرف يا ا�ستاذ انني نف�سا.للق ��اري العراق ��ي الي ��وم ان يت�ص ��ور ه ��ذه
ال�ص ��ورة ت�صورا عميق ��ا ال�شيخ الزهاوي على
وقاره و�شيخوخته ومكانته ،وكان انذاك عينا
يف جمل�س االعيان ،وان ��ا ال�شاب ابن ال�سابعة
والع�شري ��ن ويف مقه ��ى حاف ��ل وعل ��ى من�ضدة
تتو�سطن ��ا ق ��د و�ضع ��ت �ساع ��ة م ��دورة غ�ي�ر
�صغرية وكالنا يبد�أ با�شارة معينة ليقطع نف�سه
ويعيده حنينا اىل �صدره ،للقاريء العراقي ان
يت�صور هذه ال�صورة الرائعة العميقة وتربير
مراميها اجلميلة ..وتطلعت العيون كلها الينا.
وحب�ست االنفا�س وانتفخت االوداج والعروق
واحمرت الوجنات وجحظت العيون وابتد�أت
ثواين ال�ساع ��ة تتحرك بالده�ش ��ة ..ان ال�شاب
اب ��ن ال�سابع ��ة والع�شرين ب ��كل حيويته وقوة
قلب ��ه ي�ست�سلم �صاغرا وياخذ النف�س وهو يثب
من على كر�سيه ويقول يا ا�ستاذ كفاية.
لقد ك�سب الزهاوي ابن ال�سبعني الرهان..
م .االديب العراقي 1961
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هكذا أصدرنا جريدة البالد مع ثورة  14تموز 1958
د .ف������ائ������ق ب���ط���ي

عدت الى الدار بعد ان انتهيت من العمل في
الجريدة في ساعة متأخرة من الليل ،وكانت
المعارك في بيروت على اشدها ،والمانشيت
الذي كان سيتصدر عدد (البالد) في  14تموز
هو «الرصاص يلعلع في شوارع بيروت» ،واذا
به يلعلع في سماء بغداد في فجر ذلك اليوم
التاريخي ،ليذاع في الساعة الخامسة والدقيقة
الخامسة بيان الثورة االول ،بتوقيع الزعيم الركن
عبد الكريم قاسم القائد العام للقوات الوطنية
المسلحة.

جتم ��ع “الفر�س ��ان الأربعة” كم ��ا يحلو للفنان ��ة املعروفة
عفيف ��ة ا�سكن ��در� ،صديقة الوال ��د وال�سيا�سي�ي�ن والأدباء،
�أن ت�صفن ��ا نح ��ن الإخ ��وة ،جتمعوا يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة
�صبيحة ذل ��ك اليوم يف دار الوال ��دة يف عر�صات الهندية،
لينطلقوا م ��ن هناك �إىل مقر جريدته ��م (البالد) يف �ساحة
ال�س ��راي  -حمل ��ة جديد ح�س ��ن با�شا  -خل ��ف جامع امللك،
وكان العم ��ال يتوافدون ت ��وا �إىل املطبعة ،والفرحة بادية
عل ��ى وجوهه ��م ،وما ان ول ��ج الفر�س ��ان اىل داخ ��ل الدار
واح ��دا بعد الآخ ��ر ،حتى انهال ��ت عليهم القب�ل�ات ،والكل
يهن ��ئ بالث ��ورة ،ث ��م التفت العام ��ل علي ع ��زاوي �إىل الأخ
الأك�ب�ر بدي ��ع ،و�س�أل ��ه �إن كان ��ت اجلري ��دة �س ��وف ت�صدر
يف الغد ،فب ��ادرت �إىل اجلواب م�ؤكدا �ض ��رورة �صدورها
لت ��دوّ ن تاري ��خ ه ��ذا الي ��وم العظي ��م ال ��ذي كن ��ا ننتظ ��ره،
ولن�صور فرحة ال�شعب بت�أ�سي�س اجلمهورية العراقية.
ّ
يف ال�ساع ��ة الرابعة ع�صرا ،اذي ��ع بيان حظر التجوال يف
كل �أرج ��اء بغداد ،رغم احتالل ال�ش ��وارع من قبل اجلموع
اله ��ادرة وهي تهتف للثورة ولقائده ��ا الزعيم عبد الكرمي
قا�س ��م ،وكان عل � ّ�ي واخوت ��ي ان نق ��رر ان كن ��ا �سنوا�صل
العم ��ل ،وال�ساعة ق ��د قارب ��ت ال�ساد�سة ،وال�ش ��وارع بدت
خالية اال م ��ن الع�ساكر وال�شرطة ،فطلبت من بديع وكمال
و�سامي العودة اىل دورهم ،وان اتوىل الق�ضية �شخ�صيا.
ذهبت اىل دار االذاعة يف منطقة ال�صاحلية ،وكان ال�ضباط
الأحرار يحتلونها ،ودخلت على احد ال�ضباط برتبة رائد،
وع ّرفته ب�شخ�صيتي ،م�ستف�سرا منه عن امكانية احل�صول
عل ��ى وثيقة “عدم تع ّر�ض” ،فنه� ��ض وعانقني وطبع قبلة
على كتف ��ي ،وقال :اذهب وا�صدر جريدتن ��ا (البالد) ،فهي
جري ��دة الزعيم وحرك ��ة ال�ضباط الأح ��رار ،وهي املدر�سة
التي انتهلنا منها الوطنية العراقية ال�صادقة.
�أم�سك ��ت بالوثيقة فرحا ،واجته ��ت �إىل دار �صالح �سلمان،
ث ��م �إىل من ��زل �صادق ال�صائ ��غ ،و�أخ�ي�را �إىل �سكن العامل
اللبن ��اين جوزيف ابو ج ��ان ،ومن�ضد احل ��روف اللبناين
ح�س ��ن ،واجتهن ��ا يف ال�ساعة الثامن ��ة اىل اجلريدة ،حيث
ت ��وىل �صال ��ح �سلم ��ان حتري ��ر البيان ��ات الت ��ي �أذيعت من
�إذاعة بغداد� ،إىل جانب كتابة حتقيق عن ال�ساعات الأوىل
للث ��ورة ،وكتبت �أنا االفتتاحي ��ة ومقاال �آخر عمّا نريده من
ه ��ذه الث ��ورة ،و�أنامل العام ��ل ح�سن تن�ضد م ��ا نكتب ،ثم
ام�س ��ك �صادق ال�صائغ مب�شرطه ليخط املان�شيت الرئي�سي
(الث ��ورة) الذي احتل ن�ص ��ف ال�صفحة الأوىل بخط جميل
وه ��و يحفره على قطع ��ة البال�ستيك امل�ستعمل ��ة �آنذاك يف
املطاب ��ع ،ثم يخ ��ط العن ��وان الث ��اين (عبد النا�ص ��ر يهنئ
�شعب العراق) ،و�أخريا �أدار �أبو جان عجلة ماكنة الطباعة
لتخ ��رج (الب�ل�اد) ب�أرب ��ع �صفح ��ات ،ولتك ��ون اجلري ��دة

الوحيدة التي �صدرت يف اليوم الثاين للثورة.
مل اترك اجلريدة منذ ان دخلتها م�ساء ،حتى انبالج الفجر،
ح�ي�ن بد�أت اجلماهري متلأ ال�ش ��وارع وهي ترفع الالفتات
وال�شع ��ارات التي تهنئ بالثورة وتطال ��ب بالدميقراطية،
وتهتف بحياة القائد عبد الكرمي قا�سم.
كن ��ت �أفك ��ر باملق ��ال الث ��اين م ��ن �سل�سل ��ة “ه ��ذه ثورتنا..
علي عبد اللطيف
ح�صيل ��ة كفاح طويل مرير” ،حني دخ ��ل ّ
حبي ��ب� ،سكرتري التحرير ،ليب�شرين مبقتل نوري ال�سعيد
يف منطق ��ة البتاويني وهو متنكر بالعباءة الن�سائية ،على
ي ��د عريف يف الق ��وة اجلوية .طلبت من ��ه �أن يرافقني �إىل
وزارة الدف ��اع الت ��ي ال تبع ��د ع ��ن اجلريدة �س ��وى امتار،
لرن�صد اخلرب وماذا يجري هناك .عبد الكرمي قا�سم يهبط
ال�س�ل�امل ويف يده غدارة بور �سعيد ،لريى ب�أم عينيه جثة
ن ��وري ملق ��اة على �سقيف ��ة �سي ��ارة االجرة ،حينه ��ا التفت
الزعي ��م اىل مرافق ��ه االم�ي�ن و�صفي طاهر ،وق ��ال له :االن
جنحت الثورة.
ع ��دت اىل �إدارة اجلري ��دة وكان الأخ ��وة ق ��د و�صل ��وا توا

اليه ��ا ،ليخ�ب�روين ب ��ان جث ��ة ال�سعي ��د ت�سح ��ل يف �شارع
الر�شي ��د .مل ا�ست�س ��غ ه ��ذا العم ��ل وقد �شاه ��دت يف اليوم
االول للث ��ورة جثث ��ا اخرى ت�سحل وتعل ��ق يف �شرفة احد
الفن ��ادق يف �صوب الكرخ ،وهي جث ��ة الو�صي على عر�ش
الع ��راق ال�سابق ،عبد االل ��ه ،وغريه من �سا�س ��ة البالد من
ح ��كام العه ��د امللكي .وم ��ا ه ��ي اال دقائق ،حت ��ى ولج اىل
غرفتي �ضابط برتب ��ة نقيب وهو ي�سلمني رزمة من �صور
العائل ��ة امللكي ��ة وبع� ��ض �شخ�صي ��ات احلك ��م ،وباو�ضاع
غ�ي�ر حمافظة ،وطل ��ب مني ن�شرها يف الع ��دد الذي �سوف
ي�ص ��در بالغ ��د� .شكرت ال�ضابط الثائ ��ر ،واعتذرت منه عن
ن�ش ��ر تلك ال�صور ،وقلت له ب� ��أن الثورة جاءت لتفتح عهدا
جديدا يف تاريخ اجلمهورية الوليدة ،ال �أن تنتقم بال�صور
والف�ضائ ��ح م ��ن �أقطاب العه ��د املباد ،وقد ق�ض ��ى بع�ضهم،
والبقي ��ة تقبع يف �سج ��ون الثورة .ك�ّب�ررّ ّ
يف ال�ضابط هذه
الروحي ��ة ،وان�سح ��ب م ��ن الإدارة ،عائ ��دا �إىل مق ��ر �إذاعة
بغداد.
�ص ��درت اجلري ��دة يف الي ��وم الثال ��ث للث ��ورة وق ��د احتل

املان�شي ��ت الرئي�س ��ي م�ساح ��ة ن�ص ��ف ال�صفح ��ة الأوىل:
“م�صرع اخلائن” ،وليكون العدد الرابع ( 17متوز) مزينا
ب�ص ��ورة الزعيم عب ��د الكرمي قا�سم يف و�س ��ط اول حديث
يديل ب ��ه اىل (البالد) ،بينما نائبه ووزير الداخلية العقيد
الرك ��ن عبد ال�سالم عارف يجوب مدن النا�صرية والعمارة
والكوت مع عدد من �أقطاب و�صحفي حزب البعث العربي
اال�شرتاك ��ي( ،الوزير ف�ؤاد الركاب ��ي وال�صحفي معاذ عبد
الرحيم) وهو يدعو �إىل الوحدة العربية الفورية مع م�صر
و�سوريا (اجلمهورية العربية املتحدة).
قائ ��د الث ��ورة يحي ��ي اجلماهري م ��ن �سط ��ح وزارة الدفاع
املطل على �شارع الر�شيد.
مواك ��ب ومواكب وجموع هادرة م ��ن النا�س تهتف بحياة
قا�سم.
راديو بغداد يوا�صل بث الأنا�شيد الوطنية التي �أهداها له
عبد الرزاق امل�سعودي.
برقي ��ات الت�أيي ��د ون�ص ��رة الث ��ورة ت�ت�رى عل ��ى ال�صحف
وراديو وتلفزيون بغداد.
افراد اجلي�ش الوطني يعودون اىل ثكناتهم يف مع�سكري
الر�شيد والو�شا�ش.
كل النا�س ي�ستب�شرون خريا من العهد اجلديد.
رن الهات ��ف يف غرفت ��ي مبكرا ،ليطلب من ��ي و�صفي طاهر
التواج ��د يف وزارة الدفاع يف العا�ش ��رة حل�ضور امل�ؤمتر
ال�صحفي ال ��ذي �سيعقده الزعيم ،وه ��و �أول م�ؤمتر يدعو
�إلي ��ه بعد جن ��اح الث ��ورة املبارك ��ة .فرحت ج ��دا ل�سببني.
الأول ،مقابل ��ة قائد الثورة وجها لوجه .والثاين ،الفر�صة
للتع ��رف علي ��ه وكان قد خ� �ّ�ص (البالد) ب ��اول حديث قبل
يوم�ي�ن ،وي�ؤك ��د ملرافقه الأم�ي�ن و�صفي طاه ��ر ،انه يعترب
(البالد) جريدت ��ه ول�سان ثورة  14متوز ،وكذلك لالطالع
عل ��ى ر�أيه باجلري ��دة ،وتعميق اللحمة بني قي ��ادة الثورة
وبني ال�صحفيني.
دخلت �إىل غرفة االجتماع ،وكنت �أول من يح�ضر امل�ؤمتر،
فوج ��دت الزعي ��م جال�سا يف �صدر الغرف ��ة و�أمامه من�ضدة
م�ستطيلة كب�ي�رة ،و�ضعت عليها ث�ل�اث �سماعات �صوتية،
فاجته ��ت �إلي ��ه مل�صافحت ��ه ،و�أنا اع ّرف ��ه بنف�س ��ي ،فابت�سم
ابت�سام ��ة جميلة ،وقال� :أهال بابن الب�ل�اد ،و�أجل�سني �إىل
جانب وزير الإر�شاد حممد �صديق �شن�شل.
�أط ��ال النظ ��ر �إ ّ
يل وك�أن ��ه يري ��د �أن يقول يل �شيئ ��ا� ،إال انه
التف ��ت �إىل الوزير م�ستف�سرا منه عن موعد امل�ؤمتر ومتى
يح�ضر ال�صحفيون العراقيون والأجانب؟..
عن كتاب ( عراقيون يف الوجدان )
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لقاء منع الفنان المنسي محمد كريم
لقاء أجراه عادل الهاشمي

تأثر عميقا بصوت محمد عبد الوهاب الكرواني
وكانت اغنية يالوعتي ياشقاي من فيلم الوردة
البيضاء هي التي رسخت فيه حب الغناء ثم تأثر
بمحمد عبد المطلب لفترة من الوقت وكان
انشداده العميق اآلخر بعد عبد الوهاب هو لفن
فريد األطرش الذي شغل كيانه الفني وهو دائم
السماع لعبد الوهاب وام كلثوم وفريد األطرش
وأسمهان وصالح عبد الحي ورياض السنباطي
وليلى مراد.

ه� ��ؤالء هذبوا فيه الذوق الفني وتعل ��م منهم كيفية انتقاء
الكلم ��ات ،يذك ��ر باعتزاز لق ��اء عا�شه يف بداي ��ة حياته يف
بلودان ب�سوريا حي ��ث عقد م�ؤمتر ك�شفي عربي يف العام
 1936وكان حمم ��د كرمي �ضمن الوفد العراقي حيث غنى
يف امل�ؤمت ��ر وه ��و تلمي ��ذ �أبوذية عراقية وج ��اء من يقول
ل ��ه ان اح ��د الفنانني يري ��د ر�ؤيتك وكان ه ��ذا الفنان فريد
الأطر� ��ش و�شقيقته �أ�سمهان حيث اب ��دى الأطر�ش �إعجابا
خا�صا ب�صوته و�شجعه على اال�ستمرار يف الغناء.
ط ��ارت له �أغ ��ان بغدادية وانت�شرت هن ��ا وهناك ومازالت
حالوتها ت�شجي الأ�سماع ،انا الربيت والغريي ي�صريون،
ي ��ا �شاع ��ر الن ��ار بقلبي الن ��ار ،من احل ��ان احم ��د اخلليل
وحا�سديني عليك ،ت�ستاهل ياقلبي ،ال يا�سايل ال تظن اين
احبك ،الدنيا حلوة يا�سمني ،ياورد ،من احلان عالء كامل
وداميا على ل�ساين يا حلبهم خاب ظني ،من احلان �سمري
بغدادي �سلم ياحبيب ال ��روح ،من احلانه ،ق�صيدة هم�سة
الليل من احلان حممود عبد احلميد ،ابوي �شلون ان�ساك،
م ��ن احلان حممد عبد املح�سن وعدد من االغاين االخرى.
غنى ما يقرب م ��ن � 115أغنية.وهوم�ؤلف وملحن الن�شيد
ال�شهري اجلي�ش �سور الوطن يف عام .1945
* كان ال�س� ��ؤال الأول ال ��ذي وجهن ��اه �إىل حممد كرمي هو
ملاذا تركت الغناء؟
 ترك ��ت الغناء لأ�سباب اجتماعية تتعلق بالدرجة الأوىلبنظرة املجتمع �إىل املغني.
* امل تكت�شف هذه النظرة �إال �أخري ًا؟
 لأ�سب ��اب خا�ص ��ة ال �أري ��د اخلو�ض فيه ��ا جعلتني اتركالزم ��ن الغنائي ،قب ��ل الطفرة النوعية الت ��ي �شملت نظرة
املجتم ��ع للفن ��ان املغني وه ��ي جزء من الرتبي ��ة اجلديدة
التي جاءت بها الثورة.
* متى هويت الغناء؟
 هوي ��ت الغن ��اء وان ��ا طالب �صغ�ي�ر يف ثالثيني ��ات هذاالقرن (القرن املن�صرم)� ،إال �أنني دخلت الإذاعة كمحرتف
يف عام .1947
* حدثنا عن �صوتك؟
 �إن �صوتي متكامل فيه قرار وجواب.ور�أينا يف �صوت حممد ك ��رمي انه من الأ�صوات اجلميلة
امل�ؤث ��رة الت ��ي عا�ش ��ت ردح ��ا م ��ن الزم ��ن تعط ��ي بتمكن
و�سال�س ��ة يغن ��ي بعذوبة حلق ��ت حولها الأ�سم ��اع فكانت
�أغاني ��ه ت�ت�رمن به ��ا رب ��ات البي ��وت وطالب ��ات املدار� ��س
وتتناقله ��ا ال�شف ��اه ،يت�سع �صوت حممد ك ��رمي �إىل ع�شرة
مقامات بدرجات �صوتي ��ة �أو تزيد بقليل ،تنطلق مقاماته
�سليمة رائقة ،ت�ؤدي بكفاي ��ة ،عالية الأحلان امل�صممة لها،
ونرباته فيه ��ا حالوة ظاهرة وجزالة متميزة يف الغناء..
تط ��رب ال�سام ��ع ذبذباته ال�صوتي ��ة بطيئة قلي�ل�ا ،ذلك �أن
�ضي ��ق تلك الذبذب ��ات �أو �سعتها ال ي�ؤث ��ران على �سرعتها،

يف �أوتاره ال�صوتية غلظة وه ��ذه الغلظة متكونة �أ�سا�سا
م ��ن بطء ال�صوت غري �أن جم ��ال نرباته الغنائية يقلل من
ت�أث�ي�رات ه ��ذه الغلظة يف �أدائ ��ه يكمن احل ��ذق والرباعة
وامل�ساف ��ة ب�ي�ن الدرج ��ات ال�صوتية متو�سط ��ة ولذلك فان
حممد كرمي ال يلج� ��أ �إىل اجلوابات العالية يف غنائه ،الن
�إط�ل�اق �صوته يعر�ض ��ه �إىل ال�ضعف لهذا فان درجة غنائه
ال تكتمل �إال عند الطبقة املتو�سطة.
ال ي�ستطي ��ع �صوت ��ه �أن ي�ص ��ل �إىل �أ�ص ��ول يف القرار ب�أية
ح ��ال م ��ن الأح ��وال لذلك ف ��ان اغل ��ب الأحلان الت ��ي �أداها
كان ��ت حتاول �أن تك ��ون منا�سبة لدرج ��ات �صوته ،يزدهر
غن ��ا�ؤه وتنطلق نرباته يف غن ��اء املتو�سط يف الطبقة من
ناحية العلو واالنخفا�ض لذلك بقي �صوته يف املقدمة من
�أ�صوات الأغني ��ة البغدادية عميق الأ�ص ��داء قوي الت�أثري
يحاور الأ�سماع يف �ألفة وان�سجام.
* ملاذا مل تتعلم العزف على �آلة مو�سيقية؟
 م ��ن امل�ؤ�س ��ف جدا �أنن ��ي مل �أتعل ��م العزف عل ��ى �أية �آلةمو�سيقي ��ة وال�سب ��ب يع ��ود �إىل التزمت ال ��ذي كان يحكم
بيته ��ا ،فلقد حطم وال ��دي ثالثة �أعواد ومهم ��ا يكن ف�أنني
�أحتمل لوحدي هذا الق�صور.
انعدام املقايي�س العلمية يف اختيار الأ�صوات؟
*ما ر�أيك يف واقع الغناء العراقي؟
 يف ع�صرن ��ا كان ل ��كل �ص ��وت غنائ ��ي م ��ا ميي ��زه فنحنن�سم ��ع �أي �ص ��وت غنائ ��ي ن�ستطيع على الف ��ور �أن نعرف
ا�س ��م �صاحب ��ه ،حالي ��ا ف ��ان الغن ��اء العراق ��ي يعي� ��ش يف
فو�ض ��ى الأ�ص ��وات املت�شابه ��ة الت ��ي تنق�صه ��ا الأ�صال ��ة
والتف ��رد فاغل ��ب الأ�ص ��وات ال ت�ستطيع �أن نعرفه ��ا ،ف�أي
�صوت يتقدم للإذاعة والتلفزيون ال يلقى مقاومة النعدام
املقايي�س العلمية الختيار الأ�صوات وات�ساع جلنة فح�ص

الأ�صوات بحاجة �إىل تطعيمها بالدار�سني واملتخ�ص�صني
لوقف التداعي الذي حل بواقع الغناء العراقي.
يف ع�صرن ��ا عانين ��ا الكث�ي�ر والكث�ي�ر ومرت �سن ��وات من
املحاول ��ة حتى ا�ستطعنا �أن نح�ص ��ل على فر�صة الوقوف
خلف امليكرفون ال �سبيل لإنقاذ �سمعة الغناء العراقي غري
العودة �إىل الأ�صالة وتطعيم جلان الفح�ص باملتخ�ص�صني
ف�أنني �أقولها مبرارة �أيه ��ا الغيارى حافظوا على ال�سمعة
الفنية للغناء العراقي.
* مل ��اذا مل نع ��د ن�سم ��ع ل ��ك �شيئ ��ا م ��ن تراث ��ك الغنائي يف
الإذاعة؟
 كن ��ت �أمتنى �أن توجه هذا ال�س� ��ؤال �إىل الإذاعة نف�سها،�أقولها ب�ل�ا فخر وال غرور �أن الأغاين الت ��ي �أديتها رددها
اجلمهور البغدادي على امتداد ع�صرنا بل �أن املعا�صرين
م ��ن ال�سمعي ��ة مازالوا يحتفظ ��ون لهذه الأغ ��اين بالكثري
م ��ن التقدير وحقيق ��ة الأم ��ر �أن الإذاعة قد منع ��ت الكثري
من الأغاين العائدة يل وه ��ي بهذا الإجراء قد ق�ضت على
�أجم ��ل �أغاين الرتاث البغ ��دادي ومهما يكن من �أمر ف�أنني
م�ؤمن بان الإذاعة �ستعود يوما ما �إىل الأغنيات العراقية
الأ�صيلة.
* عل ��ى امت ��داد ع�ص ��ر ب�أكمل ��ه م ��اذا ت ��رى يف الأ�ص ��وات
الن�سائية يف الغناء العراقي؟
 الزل ��ت اعتق ��د �أن �أعظم الأ�ص ��وات الن�سائية التي قدمهاالغن ��اء العراق ��ي ه ��ي ثالث ��ة ..ما عداه ��ن ال �أج ��د يف �أي
�ص ��وت ن�سائ ��ي �إىل الآن م ��ا ي�ستحق الإ�ش ��ارة اليه ،هذه
الأ�ص ��وات هي زكية جورج� ،سليم ��ة مراد ،زهور ح�سني،
ول ��كل واحدة من ه� ��ؤالء لها �صوت ممي ��ز وت�أثري خا�ص
على ال�سامع يف مرحلة فني ��ة كاملة ،فزكية جورج ت�شجه
ال�سام ��ع وتنقله اىل عامل من املتعة الراقية ،و�سليمة مراد

وجب ��ة د�سمة من الغناء الذاه ��ب �إىل الأ�سماع وامل�ؤثر يف
النفو�س �إىل حد بعيد وزهور ح�سني �صوت �شعبي ممتاز
مالحمه الأ�صالة البغدادية الفريدة.
* وعن �آرائه يف ق ��درات امللحنني العراقيني ه�ؤالء الذين
طرحنا عليه ا�سماءهم حيث �أجاب:
يحي ��ى حم ��دي ..طاق ��ة من املوهب ��ة اجلي ��دة يف التلحني
فقط.
احمد اخلليل ..ملحن متمكن من �صنعته.
�سمري بغدادي ..فنان مل يعط لفن التلحني جهده كامل.
عالء كامل ..ملحن �صاحب قدرات غري حمدودة.
عبا�س جميل ..فنان وملحن اعتز به ..وله ف�ضل كبري يف
الأغنية العراقي ��ة ولقد فاتني �أن اغني له حلنا من �أحلانه
العراقية ال�صميمة.
ر�ض ��ا علي ..مقتدر م ��ن التلحني وله موهب ��ة جيدة وكان
الأف�ضل له �أن ين�صرف للتلحني دون الغناء.
حممود عبد احلميد ..يف التلحني والغناء جدير ومتمكن.
حممد عبد املح�سن ..يف الأداء مقتدر وكان الأف�ضل له لو
ان�صرف للغناء دون التلحني.
* وملا �س�ألناه عن ملحني اجليل احلايل قال..
 ال اع ��رف لأح ��د ل ��ه ف�ض ��ل يف التلحني وباقت ��دار �سوىالفن ��ان حممد جواد �أموري ففي ر�أي ��ي انه اثبت فعال انه
امللح ��ن الوحيد ال ��ذي ميكن �أن تق ��ارن اجنازاته يف عامل
الأغنية العراقية باجنازات ملحني جيلنا.
م.الف باء()1978
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رواية خطيرة عن مصرع الملك غازي

اع����داد :ذاك���رة عراقية
نق ��ل ال�سيد جواد هب ��ة الدين احل�سني عن �صه ��ره ال�سيد
حم�س ��ن ابو طبي ��خ ال�شخ�صي ��ة ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية
الكب�ي�رة يف العه ��د امللك ��ي رواي ��ة خطرية ع ��ن مقتل امللك
غ ��ازي �سنة  ،1939ننقله ��ا هنا نقال عن كتاب ال�سيد جميل
ابو طبيخ (مذكرات بغداد) لأهميتها التاريخية الفائقة.
يقول اال�ستاذ جواد هبة الدين احل�سيني:
حتدث ال�سيد حم�سن ابو طبيخ م�ساء ال�سبت 12متوز عام
� 1958ضمن احلديث عن العائلة املالكة الها�شمية واالمري
عب ��د االله وامللك غازي ومقتله ق ��ال :وانا ا�شعر يف نف�سي
ب�أمل روحي من انني كنت من احد اال�سباب ملقتله من حيث
ال ادري ..قلت له كي ��ف؟ قال :قبل مقتل غازي باربعة ايام
عدت اىل البيت ظهر اخلمي�س � 30آذاربح�سب املعتاد وبعد
تناول الغذاء .ذهبت الخ ��ذ ق�سط ًا من نوم القيلولة املعتاد
عليه وكانت ال�ساعة حوايل الواحدة من بعد الظهر ..وقبل
ان انام اخربوين بان االمري عبد االله يطلبك على الهاتف.
فاخ ��ذ يحدثن ��ي ويعتذر عن ازعاجي به ��ذا الوقت ويطلب
ممن ��ي ن احل�ضور اىل ق�صر الزه ��ور بال�سرعة املمكنة؟..
المرخا�ص يهم العائل ��ة املالكة.ف�أجبته �س�أكون عند �سموه
خ�ل�ال ن�صف �ساعة ..ف�شك ��رين وقال:انا بانتظارك..ويف
احل ��ال توجهت ب�سيارتي اليه..وكانت ال�ساعة يف الثانية
ربع ًا فوج ��دت االمري عبد االله واقفا عن ��د الباب الداخلية
للق�ص ��ر ينتظ ��رين وعل ��ى وجهه دالئ ��ل االرتب ��اك مما زاد
يف ده�شت ��ي وبع ��د ان حييت ��ه و�صافحته قلت ل ��ه خري ان
�ش ��اء الله؟؟ فقال تف�ض ��ل اىل الداخل حي ��ث العائلة املالكة
بانتظ ��ارك!! وتقدم هو امامي اىل داخ ��ل قاعة اال�ستقبال
فوج ��دت يف القاعة امللك ��ة نفي�سة زوجة املل ��ك علي والدة
االم�ي�ر عبد االل ��ه وبجواره ��ا ابنته ��ا امللكة عالي ��ة زوجة
املل ��ك غازي ثم االمرية راجحة �شقيقة امللك غازي وحولهم
�شقيقات االمريات عابدية و�صليلة وبديعة ف�سلمت عليهن
فطلب ��وا من ��ي اجللو�س..فقلت:خ�ي�ر ان �شاء الل ��ه!! قالت
امللك ��ة نفي�سة وال ��دة عبد االله:يا�سيد حم�س ��ن نعتذر اليك
او ًال ع ��ن ازعاجك وا�ستدعائك الينا به ��ذه ال�ساعة!! ولكن
ال�ضرورة اقت�ضت ذلك..وقد تداولنا فيما بيننا واردنا ان
ال نطل ��ع اح ��د ًا على ما ي ��دور بيننا من ام ��ور عائلية اال لك

الن ��ك اقرب من نعرف ��ه الينا..وانك من حم ��اة هذا العر�ش
وم ��ن �صالت ��ك القدمي ��ة بجاللة املرح ��وم املل ��ك ح�سني ثم
املل ��ك في�صل رحمه الله واخوته االخري ��ن .ولثقتنا التامة
بك وبحبك واخال�صك له ��ذا البيت ر�أينا اال�ستعانة بك يف
م�شكل ��ة حدثت عندنا �صباح هذا اليوم ونريد منك التدخل
يف حلها،م ��ع �صاحب اجلاللة امللك غازي و�صاحب ال�سمو
االمري عبد االله.حيث حدث ��ت بينهما م�شادة كالمية حادة
طل ��ب على اثرها �صاحب اجلالل ��ة من �سمو االمري مغادرة
الع ��راق ه ��ذا الي ��وم اىل االردن دون ت�أخري..وق ��د خ ��رج
جاللته منفع ًال جد ًا وغا�ضب� � ًا ا�شد الغ�ضب..وهو االن يف
الب�ل�اط ينتظر تنفيذ امره..ل ��ذا نريد منك الذهاب اليه يف
الب�ل�اط لتهدئته وازالة انفعال ��ه وحماولة اقناعه بالعدول
ع ��ن امر االبعاد ه ��ذا وبهذه ال�سرع ��ة!! والنريد ان ي�سمع
اح ��د به ��ذا اخل�ل�اف ..حي ��ث ان ل ��ك منزلة حمرتم ��ة عند
جاللت ��ه والاحد غ�ي�رك نطمئن الي ��ه لعالج ه ��ذه احلالة..
فقل ��ت لهم:لتكن العائل ��ة الكرمية مطمئن ��ة..واين ان �شاء
الل ��ه �س�أقاب ��ل جاللت ��ه ال�ساع ��ة وا�سرت�ضي ��ه واطل ��ب منه
الع ��دول ع ��ن ه ��ذا االمر وامل ��ي ان يلب ��ي جاللت ��ه طلبي.
ويف احل ��ال توجه ��ت اىل البالط.ودخل ��ت عل ��ى رئي� ��س
الت�شريف ��ات حت�سني قدري و�س�ألته عن وجود جاللة امللك؟
فق ��ال :انه يف مكتب ��ه ف�س�ألته ان كان مع ��ه احد من اع�ضاء
احلكوم ��ة؟ فقال:ال..فقل ��ت له:ه ��ل كلم ��ك جاللت ��ه ب�شيء؟
فق ��ال :مل يكلمن ��ي ولكنه منفع ��ل كالغ�ضبان عل ��ى �شيء..
فقلت ل ��ه:اود ان ي�أذن يل مبقابل ��ة جاللته!!فدخل حت�سني
حلظ ��ات عليه ثم عاد وق ��ال يل:تف�ضل بالدخ ��ول .فدخلت
عليه وادي ��ت التحية له..فا�ستقبلني املل ��ك غازي مرحب ًا..
ولكن الغ�ضب كان بادي ًا على وجهه..فطلب مني اجللو�س
وق ��ال يل:اظن ��ك جئت م ��ن “ق�ص ��ر الزه ��ور”؟ قل ��ت نعم
ياموالي!! وه ��ل عند جاللتكم خرب ًا بذل ��ك؟ قال:ال!!ولكن
ت�ص ��وري ان العائل ��ة املالكة قد ات�صلت ب ��ك!! النها حت�سن
الظن في ��ك وتثق بك!! فقلت له:اذا كان ه ��ذا ر�أي جاللتكم
ور�أي العائلة الكرمية بي..ف�أرجوا ان تخربين يا�صاحب
اجلاللة،باالمر الذي حدث مع ابن عمكم االمري عبد االله؟؟
فقال امللك بانفع ��ال �شديد وباحل ��رف الواحد:يا�سيد!! ان
اب ��ن عمي ه ��ذا يت�آمر مع اعدائ ��ي علي!! وكلم ��ا انهاه عن
التق ��رب منهم ولزوم االبتع ��اد عنهم!!فانه ال يلتزم ب�أمري
ب ��ل يزداد قرب ًا منهم واين اخ�شى ان يقتلوين وهم لي�سوا
بخاف�ي�ن علي ��ك انت..وات�صاالته ��م م�ستمرة م ��ع ال�سفارة

الربيطاني ��ة له ��ذا الغر�ض .وه ��م االن يخطط ��ون الدخال
“عب ��د االله” يف �صفهم �ضدي!!هل ترت�ضي انت بذلك؟؟
فقل ��ت ل ��ه:كال!! ولكن ��ي اخ�شى م ��ن كرثة املنافق�ي�ن الذين
يريدون التفريق ب�ي�ن جاللتكم وابن عمكم!! وال اعتقد ان
عب ��د االل ��ه �سي�صل اىل هذا احلد م ��ع اعدائكم كما ذكرمت!!
النه اب ��ن عمكم ..وخ ��ال ويل عهدكم االم�ي�ر في�صل!!فمن
ه ��و اقرب منه اىل جاللتكم؟؟ لذا ف ��اين ارجو من جاللتكم
الت�ساه ��ل م ��ع ابن عمك ��م يف ان ت�ؤجلوا م ��ا امرمت به اىل
وقت �آخر يكون منا�سب ًا له..
فق ��ال املل ��ك بانتباه..وكي ��ف ترى ذل ��ك؟ فقلت ل ��ه:اذا كان
الب ��د م ��ن ابع ��اده ع ��ن الع ��راق فلي� ��س به ��ذه ال�سرع ��ة..

والبه ��ذا االجراء!!وم ��ن
ر�أي ��ي ان ت�أم ��روا جاللتك ��م
با�ص ��دار ارادة ملكي ��ة يف
تعيني �سم ��و االمري عبد االله
�سف�ي�ر ًا جلاللتك ��م يف دول ��ة
تختارونها له..
فيك ��ون ابع ��اده عنكم ال يثري
الت�س ��ا�ؤالت حول ��ه وتزيلون
�ش ��ك جاللتك ��م في ��ه فه ��و
اف�ض ��ل جلاللتكم..واك�ث�ر
احرتام� � ًا البن عمك ��م االمري
ام ��ام اعدائك ��م جميع ًا..ف�سر
املل ��ك غ ��ازي به ��ذا ال ��ر�أي..
وق ��ال يل:ا�شك ��رك يا�سي ��د..
و�س ��وف انف ��ذ ر�أي ��ك ه ��ذا
خ�ل�ال هذا اال�سب ��وع ان �شاء
الل ��ه ،وبا�ص ��دار ارادة ملكية
بتعيين ��ه �سف�ي�ر ًا يف اح ��دى
العوا�صم..ف�شكرت ��ه كثري ًا..
وا�ست�أذنته بالعودة اىل ق�صر
الزهور الخبار العائلة املالكة
بذلك ..فقال:ل ��ك ذلك فودعته
واجته ��ت اىل ق�ص ��ر الزهور
واخ�ب�رت االم�ي�ر عب ��د االله
والعائل ��ة بذل ��ك ف�شك ��روين
جميع ًا لهذا امل�سعى وودعتهم
وكان ��ت ال�ساع ��ة ق ��د قارب ��ت
اخلام�سة م�ساءً..وبعد ثالثة
اي ��ام فوجئت بنبا مقتل املل ��ك ب�سيارته يف عملية حمفوفة
بال�شكوك ح ��ول مقتله للتخل�ص من ��ه .وجيئ باالمري عبد
االله و�صي ًا على العر�ش وذلك يف  4ني�سان .1939
وادرك ��ت ان م�سعاي عن ��د امللك غازي ب�ش� ��أن ت�أجيل ابعاد
عبد االله وموافقته علي ��ه و�شكر عبد االله والعائلة املالكة
يل كان خطوة من اخلط ��وات الناجحة التي �ساعدتهم يف
مقت ��ل امللك.ول ��و ان امللك كان منف ��ذ ًا امر ابع ��اده الفوري
وخروج ��ه م ��ن العراق لرمب ��ا كان قد غري جم ��رى ما�صمم
املت�أم ��رون عليه.وه ��ذا م ��ا كان ي�شغ ��ل فكري والل ��ه اعلم
بعواقب االمور

عندما أصبح عزيز علي

مديرا لمدرسة الموسيقى والباليه
عامر رشيد السامرائي

ال بد من القول ان الفنان الكبيرعزيز علي لم
يأخذ مكانه الالئق به في سلم الوظيفة العامة؛
فقد بقي موظفا بدرجة متواضعة في كمرك
ومكوس بغداد ؛ ثم مالحظا في وزارة اإلعمار؛
وحينما نقلت خدماته إلى وزارة الخارجية
بمعاونة صديقه السفير قاسم حسن (سفير
العراق في براغ يوم ذاك) والذي كان يرتبط
بعالقة وطيدة مع هاشم جواد وزير الخارجية
في عهد حكومة الزعيم الراحل عبد الكريم
قاسم؛ لم يعين دبلوماسيا كما توهم الكثيرون؛
بل عين مالحظا مدنيا في السفارة العراقية في
براغ ؛ ولم يدم مكوثه هناك طويال؛ إذ وقعت
مشادة ما بينه وبين موظف دبلوماسي لم يكن
يحترم واجب الزمالة إذ خرجت منه لفظة غير
الئقة؛ لم يتقبلها عزيز علي منه إطالقا؛

فث ��ار لكرامت ��ه ولقن ذلك الدبلوما�س ��ي در�سا بالأخالق
ن ��زل علي ��ه كال�صاعق ��ة �أمام جمي ��ع موظف ��ي ال�سفارة.
وحينم ��ا و�صل العلم �إىل ال ��وزارة بذلك احلادث قررت
(وكع ��رف �سائ ��د) نقل املوظف�ي�ن االثنني من ب ��راغ �إىل
مواق ��ع �أخ ��رى؛ وكان من ن�صي ��ب فنانن ��ا الكبري النقل
�إىل تون�س؛ وما كاد يحط ركابه هناك لفرتة وجيزة مل
تتعد ال�شهر حتى جاءه �أمر الف�صل عام .1962
ويف ع ��ام � 1963أعيد �إىل الوظيف ��ة ون�سب �إىل وزارة
الثقافة والإعالم حيث جتاورنا بغرف العمل؛ فتجددت
بذل ��ك العالق ��ة وتوا�صل ��ت يف جم ��االت الأدب والف ��ن
والرتاث ال�شعبي.
كان عزي ��ز عل ��ي م�س ��رورا بوظيفت ��ه تل ��ك لأن ��ه �أ�صبح
يعم ��ل �ضم ��ن كوكب ��ة م ��ن �شخ�صي ��ات الأدب والف ��ن
وال�صحاف ��ة والبحث م ��ن �أمثال ؛ حارث ط ��ه الراوي ؛
وحمي ��د العلوجي ؛ وجميل اجلب ��وري ؛ وعامر ر�شيد
ال�سامرائ ��ي ؛ ون ��وري ال ��راوي ؛ ولطف ��ي اخل ��وري ؛
وناظ ��م �سيالة ؛ وملعان البكري ؛ وكاظم جواد ؛ و�سامل
االلو�س ��ي؛ وخالد ال�شواف؛ ونعم ��ان ماهر الكنعاين ؛
ومدح ��ة اجلادر؛ ومنري الذوي ��ب ؛ وعبد اجلبار العمر
؛ وع�ش ��رات غريهم ممن عملوا يف تل ��ك الفرتة بالذات
�أو ممن تعاقبوا بعدئذ على من�صة الثقافة واالعالم من
ذات امل�ستوى الرفيع؛ فقدموا خدمات متميزة يف �شتى
حقول املعرفة.
بق ��ي عزي ��ز عل ��ى يف ه ��ذا اجل ��و ال�ساح ��ر؛ ث ��م جاءته

الفر�ص ��ة الت ��ي كان يتمناه ��ا .فف ��ي ت�شري ��ن الأول من
عام � 1968أنيط به ت�أ�سي� ��س مدر�سة للمو�سيقى تعتمد

منهج ��ا تربوي ��ا ع�صريا؛ فم ��ا كان من ��ه �إال �أن �شمر عن
�ساع ��د اجلد وراح يبذل م ��ا يف و�سعه لب�ضع كل خربته
وكفاءت ��ه يف �سبيل تكوين تل ��ك املدر�سة وجعلها واقعا
ملمو�س ��ا بالتعاون مع الدوائ ��ر املتخ�ص�صة يف كل من
وزارة الثقاف ��ة والإع�ل�ام ووزارة الرتبي ��ة .ومل يكتف
بذل ��ك بل ق ��ام بزي ��ارة مكثف ��ة �إىل االحت ��اد ال�سوفيتي
جتول خاللها يف مدار� ��س مو�سيقية عدة ذات م�ستوى
رفي ��ع يف �أ�سل ��وب الدرا�س ��ة النظري ��ة والعملية عاونه
خالله ��ا ال�شاع ��ر الرتاث ��ي امل�ص ��ري املع ��روف ب�سع ��ة
اطالع ��ه عل ��ى ه ��ذا النم ��ط م ��ن املدار� ��س الراح ��ل عبد
الرحم ��ن اخلمي�سي .وملا كملت جولت ��ه عاد اىل العراق
بع ��د ان تعاق ��د م ��ع اخل�ب�راء وجل ��ب الأدوات والآالت
املو�سيقي ��ة .ومل ��ا ا�ستكم ��ل كل تلك اجلوان ��ب ؛نظم مع
م�ساعدي ��ه الفنان�ي�ن والإداريني �أ�سل ��وب قبول الطالب
وتهيئ ��ة ال�صف ��وف الدرا�سي ��ة يف املجال�ي�ن املو�سيقي
والتعليمي الرتبوي.
لقد ا�ستمر عزيز علي يف �إدارة هذه املدر�سة النموذجية
م ��دة عام�ي�ن كاملني بكل جن ��اح؛ وا�ضعا ن�ص ��ب عينيه
خاللهم ��ا هدفا مركزيا بعيد امل ��دى �أال وهو التو�سع يف
هذا احلق ��ل املعريف بفتح مدار� ��س م�شابهة تنقل علوم
املو�سيق ��ى �إىل الأطف ��ال النابه�ي�ن م ��ن ذوي القابليات

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

الفنية يف اغلب حمافظات العراق
يف تلك اللحظات امل�شحونة بالأمل من حياة عزيز علي
؛ �ص ��در قرار من وزارة الثقاف ��ة والإعالم ب�إ�ضافة ق�سم
يخت� ��ص بف ��ن البالية ي�ض ��اف كق�سم �إىل ه ��ذه املدر�سة
التي كانت تخت�ص باملو�سيقى ح�سب.
وعلى الرغم من التقارير الفنية امل�ستفي�ضة واملراجعات
املتعددة قام بها مديره ��ا عزيز علي التي كانت جميعها
نح ��ذر من ولوج ب ��اب هذه املغامرة غ�ي�ر املدرو�سة من
ذوي االخت�صا� ��ص ؛ �إال �أن كل ذل ��ك التحذي ��ر مل يج ��د
نفع ��ا �أمام القرار الذي اتخذته الوزارة با�ستحداث ذلك
الق�سم .
هن ��ا وجد عزي ��ز علي و �أم ��ام هذا التعنت ال ��ذي ال مفر
م ��ن التنحي عن من�صب ��ه؛ فتقدم بتل ��ك الرغبة مع طلب
ف ��وري ب�إحالت ��ه عل ��ى التقاعد .لق ��د بذل يومه ��ا بع�ض
�أركان ال ��وزارة كلم ��ا يف و�سعه ��م لك ��ي يرتاج ��ع ه ��ذا
الفنان الكب�ي�ر عن موقفه ؛ �إال �أن عزيز علي الذي عرف
ب�صالبت ��ه واحرتامه ملواقفه متى م ��ا اقتنع ب�صوابها ؛
�أ�صر على قراره ومل يرتاجع قيد �أمنلة ؛ فخ�سرت بذلك
تل ��ك املدر�س ��ة النموذجي ��ة النا�شئة بخا�ص ��ة واحلركة
الفنية بعامة ركنا مهما من �أركان نهو�ضها.
م .وعي العمال 1986
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