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الشاعر الكرخي:

خادما لبالدي
إنني مبتهج لكوني عشت
ً
علي فائز

يبدو أن العبارة القائلة« ،إذا مل تكن كتاباتك
تزعج السلطة فأنت أشبه بكاتب عرائض»،
متاما عىل الشاعر الذي يكتب باللغة
تنطبق ً
املحكية «العامية» عبود الكرخي ،اللهجة
األقرب إىل وجدان العراقيني وسجيتهم،
فهي شديدة التأثري بهم ،وال زالوا إىل اليوم
يستذكرون قصيدته «قَ ّيم الركاع من ديرة
عفج» ،كلام صدر قرار هجني من الدولة
اجتامعيا
أو فشلت يف تنظيم حياة الناس
ً
وأمنيا.
واقتصاد ًيا
ً
مل ينجب الشعر العامي من يوازي قيمة
وأهمية عبود الكرخي يف مثل جرأته
وسخريته من السلطة الحاكمة
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ي ��ردد العراقي ��ون كلم ��ات الكرخ ��ي يف ال�ش� ��أن
العام من دون �أنْ يدرك ��وا �أنها لعبود الكرخي،
مثل «ال تلقلق يحب�سوك ،جاك ال�شتة مللك ع�ش،
وهم هاي دنيا وتنكَظي وح�ساب �أكو تاليها؟»،
ويب ��دو �أنّ هذا ال�س ��بب جعل ال�ش ��اعر معروف
الر�ص ��ايف ي�سمي ��ه «�شاعر ال�شع ��ب» ،حيث قال
عن ��ه« ،تالل ��ه مل تظهر الدني ��ا حقيقته ��ا� ،إال مبا
راقن ��ي من �شعر (عبود)� ،شعر لو امتلكت قلبي
عواطفه ،لكان دون �إله العر�ش معبودي».
كان ��ت ق�صائ ��ده ته ��ز النا� ��س وتث�ي�ر الفزع يف
قل ��وب الظامل�ي�ن وتنت�ش ��ر بينهم انت�ش ��ار النار
يف اله�شي ��م ،ومل تنجب ال�ساح ��ة العراقية �إىل
الي ��وم من يوازي قيم ��ة و�أهمية عبود الكرخي
يف مثل جر�أته و�سخريته من ال�سلطة احلاكمة،
وحت ��ى �إنْ جت ��ر�أ البع� ��ض ف�أنه ��م �سرع ��ان م ��ا
يعت ��ذرون ويعدلون عن قراراته ��م حتت طائل
الرتغي ��ب والرتهيب وفق ��دان الإرادة ال�صلبة،
لذلك �صاروا يف�صلون ق�صائدهم بح�سب مزاج
احلاكم خو ًفا منه �أو طمعًا بدنانريه.
انت�شرت ق�صائد الكرخي ال�ساخرة وال�سيا�سية
و�ص ��ارت تردّد عرب الأجيال �أم ��ام كل �أزمة مير
بها العراق
يقول الكرخي�»،إذا �أن�شنق ما ميكن
ربر»عن حقي مكدر
�أكت ��ب مثل ما ي ��ردون» ،وي ّ
أن�سحب
�
ْ

أحب
�أتالطم وال �
أحتجب ،حر م�ستقل وال � ْ
ْ
ممل ��وك وب�سيم ��ة عب� � ْد» ،ولق ��د كان �صاد ًقا يف
�شع ��ره يحم ��ل �آالم املظلوم�ي�ن واملعذب�ي�ن على
عاتق ��ه دون �أنْ يخ�ش ��ى �إرهاب ال�سلط ��ة �آنذاك
حتى �إذا و�صلت �إىل «ال�شنق».
وكتب ع ��ن الكرخي كب ��ار النقاد ،وه ��ي م�س�ألة
ناد ًرا م ��ا حت�صل م ��ع �شعراء اللهج ��ة العامية،
حي ��ث كتب عن ��ه الدكتور �أحم ��د مطلوب ع�ضو
املجمع العلمي العراق ��ي� ،أن «ق�صائده �أغنيات
تخف ��ق يف القل ��وب وترتدد على ال�شف ��اه ،لأنها
ع�ب�رت ع ��ن حي ��اة النا� ��س و�ص ��ورت �آماله ��م
و�آالمه ��م يف عه ��ده كان ��ت الأم ��ة ت ��زرح يف
ا�ستعمار بغي�ض وا�ستق�ل�ال مقيت» ،فيما كتب
عن ��ه الدكتور داود �سل ��وم �أ�ستاذ االدب العربي
بجامعة بغداد� ،أن «�شعر عبود الكرخي يعك�س
الإط ��ار االجتماع ��ي والتاريخ ��ي والتط � ّ�ور
التدريج ��ي يف هذا املجتمع الذي عا�ش فيه هذا
ال�شاعر الكبري العم�ل�اق ،الذي ميكن �أنْ ن�ضعه
�إىل جان ��ب كبار �شع ��راء الأدب العربي والأدب
ممزوجا
العاملي .لقد �صاغ ه ��ذا العظيم �شعره
ً
بوطنية �صادقة و�سخرية مرة».
ويف كتابه ال�صادر عن دار املدى  2012والذي
يق ��ع يف � 352صفح ��ة م ��ن القط ��ع املتو�س ��ط
«ال�شاع ��ر العامي امل�ل�ا عبود الكرخ ��ي� ..سرية
وم�سرية» ،ي�ستعر�ض الكاتب جميل اجلبوري

ً
وم�ستعر�ضا لأهم
�أه ��م حمطات حياة الكرخ ��ي
ق�صائ ��ده واملواقف التي ح�صلت معه فكتب يف
�سريته.
ه ��و عب ��ود بن احل ��اج ح�سني ب ��ن �سهي ��ل و�أمه
زه ��رة �آل نا�ص ��ر ،ولقب ��ه الكرخ ��ي ن�سب ��ة �إىل
جانب الك ��رخ من مدين ��ة بغداد الت ��ي ولد فيها
عام  1861لأب كان يتاجر بالإبل واجللود بني
بلدان ال�شرق الأو�س ��ط ،وكما جاء يف الكتاب،
�أن الكرخي يتكلم عدة لغات ،الأملانية والرتكية
والفار�سية والكردية جراء الأجواء التي عا�ش
فيه ��ا والنا�س الذي ��ن اختلط به ��م يف �أ�سفاره،
وله ��ذا ال�سب ��ب وق ��ع علي ��ه اختي ��ار ال�سلط ��ة
العثمانية للقيام مبهمة الرتجمة.
كان عب ��ود الكرخي يتح ��دث الأملانية والرتكية
والفار�سي ��ة والكردي ��ة واختارت ��ه ال�سلط ��ة
العثمانية للقيام مبهمة الرتجمة
ويف عهد االحت�ل�ال الربيطاين للع ��راق �شارك
ً
معار�ض ��ا وراح ين�ش ��د ق�صائ ��ده يف «جام ��ع
احلي ��در خان ��ة» مق ��ر جتم ��ع املعار�ض ��ة �آنذاك،
مهاج ًم ��ا املحتل�ي�ن اجل ��دد ،م ��ا �أدى �إىل انتزاع
�أرا�ضيه من قبل احلاك ��م ال�سيا�سي الربيطاين
امل�سرت �أو�سنت �إي�ستوود ،كما طلب منه احلاكم
الع�سكري الإنكلي ��زي بالكف عن �إلقاء ق�صائده
احلما�سي ��ة ،وتق ��دمي تعه ��د خط ��ي بع ��دم نظم
ال�شع ��ر املعار�ض ،ما جع ��ل الكرخي ي�صرخ يف

وجه ��ه قائ�ًل�اً � ،إنكم «احلقت ��م بنا ع ��ا ًرا ال بد �أنْ
نغ�سله بدمائن ��ا وال بد �أنْ �أغ�سله بق�صائدي فال
ب�أ�س عندي �أنْ �أكتبها بدمي».
وبع ��د �أنْ ذاع �صي ��ت الكرخ ��ي و ُن�ش ��ر �شع ��ره
يف بواك�ي�ر احلك ��م الوطن ��ي و�أ�ص ��در جريدته
«الكرخ» عام  1927التي كتب يف افتتاحيتها:
«�أول ما توكلنا على الرحمن
ن�شتم كل عنود وخائن الأوطان».
ولق ��د لق ��ي ب�سببه ��ا الكث�ي�ر فه ��دد باالعتق ��ال،
و�سجن عدة مرات
و�أوقف و�سي ��ق �إىل املحاكم ُ
و�أغلق ��ت جريدته  16مرة ،وا�ضطر �إىل �أ�صدار
�صح ��ف بديل ��ة مث ��ل «�ص ��دى الك ��رخ واملزمار
والكرخي واملال» ،فكتب �ساخ ًرا:
«ما ذنب اجلريدة دائمًا تن�سد
هل َ�سبتْ عنب زرباطية الأ�سود؟».
كم ��ا و�ض ��ح موق ��ف ال�سلط ��ة احلاكم ��ة م ��ن
اجلريدة« :كل وكت �سته جديدة
تطل ��ع ال�سدة اجلري ��دة ،لي�ش تتكل ��م يا بومة،
دائمًا �ضد احلكومة؟ ال�سعة ب�سدها ال تلومه
م�ستحق ال عابت �أيده»!
ويذك ��ر كاتب �س�ي�رة الكرخ ��ي يف �صفحة ،32
�أن ال�سب ��ب يف غلق جريدة الك ��رخ وفق قانون
املطبوع ��ات ،هو مقال كتب ع ��ن ال�صراع القائم
بني �صحف امل�ستعمري ��ن وعمالئهم وال�صحف
الوطني ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل م ��ا كتب ��ه ع ��ن تهاون
بع�ض امل�س�ؤولني يف �أداء واجباتهم.
من يقر�أ �شعر الكرخي يجد نف�سه �أمام اال�صالة
واجلم ��ال والإب ��داع والفكر وجتلي ��ات احلقبة
الت ��ي عا�شها� ،أمام �شاع ��ر ال يهادن وال يرتاجع
وال يجام ��ل ال�سلط ��ة مهما فعل ��ت وتغطر�ست،
ولذل ��ك قال في ��ه ال�شاعر ال�شيخ عل ��ي ال�شرقي،
�إنه «مل ��ا ت�صفحت ديوان الكرخ ��ي وجدتني قد
ت�صفح ��ت الع ��راق كل ��ه» ،وع ��ن �أ�صال ��ة �شعره
يق ��ول العالم ��ة �أن�ستا� ��س م ��اري الكرمل ��ي� ،إنَ
«كل ق�صي ��دة من ق�صائ ��ده ت�س ��اوي ديوا ًنا من
دواوي ��ن املولدي ��ن الذي ��ن يكررون مع ��اين َمنْ
�سبقهم ويلوكونها لو ًكا ،حتى �إذا اطلع الواحد
من ��ا على منظوم من منظوماته ��م مل يحتج �إىل
مطالعة �سائر دواوين القوم من �أمثالهم».
�إن ��ه �شاعر ال تهم ��ه ال�صورة واخلي ��ال بقدر ما
يهمه كتابة ر�أيه ال�صريح يف الأحداث اجلارية
حول ��ه ،فيقول كلمة �صريح ��ة ال تخد�ش �أ�سماع
م ��ن يعنيه ��م فح�س ��ب ،وحت ��ى بع ��د �أن �ض ��اق
اخلن ��اق عليه ب�سب ��ب هيمنة ال�سلط ��ة فانه جل�أ
�إىل الألغ ��از حماك ًي ��ا �أ�سل ��وب اب ��ن املقفع ومن
�سبقه من الكتاب ف�صار ينظم �شعره على ل�سان
احليوانات ،حيث جاء يف �صفحة  91من كتاب
�سريته وم�سريته� ،أن الكرخي كتب:
ِدرج �سيدية
«�أنظر �إىل الهر ال َ
برا�س ��ه و�إفرت� ��س جملة جريدي ��ة» ،يف �إ�شارة
�إىل �أنَ «الهر» �أكل اجلرذان واعتمر لبا�س ر�أ�س
ال�سادة من رجال الدين!.
م ��ا طبع للكرخي �أربع ��ة دواوين و�أخرى معدة
للطب ��ع ،تع� �دّدت مو�ضوع ��ات �شع ��ره يف ه ��ذه
الدواوي ��ن ،فنظ ��م يف ال�سيا�س ��ة واالجتم ��اع
وال�صحاف ��ة والنقد والهجاء واملديح واملداعبة
واملبادئ والأخالق والغزل وموا�ضيع �شتى.
يف ق�صي ��دة بعن ��وان العراق وطن ��ي ون�سبي،
يقول الكرخي يف ختامها:
«�أنا �أعرف بالد �أجدادي والآباء ...من «زاخو»

من زمن التوهج

الشاعر الكرخي بين العامية والفصحى
جميل الجبوري

�إىل الفاو و�إىل الزوراء
دجل ��ة والف ��رات �أهل ��ي �إىل الفيح ��اء ...عراقي
عربي من يعرب وقحطان».
كم ��ا وظ ��ف �شع ��ره ل�شج ��ب احل ��رب والدعوة
خمل�صا لل�شعوب
ملقاومة ال�صهيونية وت�أيي� �دًا
ً
العربي ��ة ،يف حمن ��ة �سوري ��ا باال�ستعم ��ار
الفرن�سي ومتجيد الأبطال يف ثورة الع�شرين.
حي ��ث كتب عن فل�سطني كما جاء يف �صفحة 68
من الكتاب:
«ي�صري �أنا �أقبل بق�سمة فل�سطني
ي�صري �أحب م ّلة ال�صهيونية»
ويف ق�صيدة �أخرى:
«فل�سطني ال�شهيدة يا ح�سافة ت�صري
لل�صهيوين لكَمة� ،سودة رايتنه».
�سالح ��ا يقاتل فيه
�أم ��ا الهج ��اء ف�أنه جعل من ��ه
ً
دعاة الوطنية املزيفني واملهازل ال�سيا�سية التي
ميثلها البع�ض من الو�صول �إىل كر�سي احلكم،
املهازل التي ال تزال م�ستمرة �إىل يومنا هذا:
«عبايل ح�سنة نيتهم ...وللأوطان خدمتهم
طلعت تايل �صوفتهم
حمرة من كَ�صا�ص ال�شاة
لعبتوا بعقل امل�ساكني
وخربتوا الوطن والدين
هنا �صح املثل بالطني
ب ّلة زدتوا بل ب ّالت
فقط هذا ال�شعب بيكم
مي�أ ّمن بعد هيهات».
وم ��ن ق�صائ ��ده ال�ساخ ��رة «املجر�ش ��ة» كتبه ��ا
بطريق ��ة �ساخرة لأج ��ل �أنْ يفتح عي ��ون النا�س
على واقعهم املعا�ش:
«ذبي ��ت روح ��ي عاجلر� ��ش ...و�أدري اجلر� ��ش
ياذيها
�ساعة واك�سر املجر�شة ...والعن �أبو راعيها».
�را ،ه ��ل جن ��د الي ��وم �شاع� � ًرا مث ��ل امل�ل�ا
و�أخ�ي ً
عب ��ود الكرخي يطلق �شعره عل ��ى �شكل براكني
تزل ��زل عرو�ش الظاملني وت� ��ؤرق نومهم ويقف
باملر�ص ��اد لكل من خانوا وطنهم�« ،أنا باملر�صاد
وا َك ��ف بال�شع ��ر ...م ��ن ال ��ذي خان ��وا وطنه ��م
�أنتقم» .كما ي�ؤرخ لع�صره ب�شكل �صادق و�أمني
ال يهاب ال�سيوف امل�سلط ��ة على رقاب �أ�صحاب
ال ��ر�أي ليمث ��ل احلال ��ة الت ��ي عليه ��ا �شعبه دون
مواربة �أو تزييف؟!.
عب ��ود الكرخ ��ي�« :إنن ��ي مبتهج لك ��وين ع�شت
خادمًا لبالدي نافعًا �أمتي مناو ًئا للإنكليز طيلة
ابتهاج ��ا �إذا ا�ستطعتم
حيات ��ي ،و�س�أكون �أكرث
ً
�أنْ تخدموا �أمتكم وتنفعوا �أكرث مني!»
خت ��م الكرخ ��ي حيات ��ه به ��ذه الكلم ��ات الت ��ي
خاط ��ب فيها ابناءه واحف ��اده وهو على فرا�ش
املوت ولقد كان را� ٍ��ض مبوتهِ بعد �أنْ �أدرك لذة
الرف�ض الت ��ي عدها جواز �سف ��ره نحو احلرية
واخلل ��ود� :إنن ��ي «مبتهج لكوين ع�ش ��ت خادمًا
لب�ل�ادي ناف ًع ��ا �أمت ��ي مناو ًئ ��ا للإنكلي ��ز طيل ��ة
ابتهاج ��ا �إذا ا�ستطعتم
حيات ��ي ،و�س�أكون �أكرث
ً
�أنْ تخدم ��وا �أمتك ��م وتنفعوا �أك�ث�ر مني» ،ويف
ع ��ام  1946م ��ات الكرخ ��ي وطوي ��ت �صحيف ��ة
الك ��رخ ومعها ال�صح ��ف الأخرى الت ��ي �أ�س�سها
الكرخ ��ي ،لكنه بق ��ي ُيذكر م ��ع ال�شع ��ر العامي
امللت ��زم ،واملق ��اوم للثنائيت�ي�ن يف ه ��ذه البالد،
اال�ستعمار واال�ستبداد!.

لعلها مسألة البد من مواجهتها تلك التي تتأىت من رأي اراه والتزم
به يضع حدودا بني الشعر الشعبي والشعر العامي يرسم لكل منهام
كيانه املستقل وسامته املميزة .فالشعر الشعبي عندي -هو كل
(ابداع) تحصن بالقاعدة وترسبل بالجامل ،وخضع لتلك االسس التي
رسمها الدارسون واملصنفون اللوان الشعر الشعبي معتمدين عىل
تفاصيل متفق عليها واشكال واساليب معروفة،وهي -يف ذلك كله-
وسيلتها لغة الشعب املحكية ،واملتداولة وغري املعربة .اما الشعر
العامي فهو لون آخر ،نعم ،انه يعتمد (اللغة املحكية) وسيلة
للتعبري لكنه يضع لنفسه قواعد الشعر ،ويخولها ان تعرب عىل
سجيتها وحسب مقتضيات الحال وما تستوجبه طبيعة املقال .تلك
فيام ارى -خالصة مركزة ملنظوري يف الرتاثني الشعبي والعامي..
وهو رأي ولد بعد دراسات كثرية ومقارنات جادة ،ثم بعد الوقوف
عىل املصادر التي تناولت املوضوع بالتحليل والدراسة.

ولعل املال عبود الكرخي كان ابرز من ر�سم ل�شعره اطاره وحدد �سماته
وا�ستط ��اع ان يط ��رق ا�سماع النا�س ،خا�صته ��م وعامتهم على ال�سواء،
ذل ��ك ان ل ��ه لونه اخلا� ��ص كما ان ل ��ه فنه املتمي ��ز ،فلقد ا�ستق ��ى (لهجة
العام ��ة) اق ��واال واحاديث وامثاال وحكما وا�ستط ��اع ان (يكيفها) وفق
مايريد ويرغب .ولكنه ا�ستطاع اي�ضا -ان يجعلها �سائغة وجميلة ،يف
احايني كثرية ،فهي خفيف ��ة على ال�سمع ،قريبة اىل القلب ،متوافقة مع
الر�أي العام .ومن هن ��ا تت�أتى اهمية الكرخي يف كتاب االدب العراقي،
كل فن ��ون االدب اعن ��ي ،ومنه ��ا اي�ض ��ا -يتفرد وحده يف ف ��ن من فنون
االدب ا�سم ��ح لنف�س ��ي ان ا�سمي ��ه (ال�شع ��ر العامي) ..املتمي ��ز ،والدال،
واملتداول ،وبال�شكل الذي يفر�ض نف�سه ،مثال وحكمة ،وا�شارة ،ورمبا
(�شتيم ��ة) اي�ض ��ا .وت�أ�سي�سا عل ��ى ذلك ،فان �شعر (امل�ل�ا عبود الكرخي)
�شع ��ر عامي المراء ،ولكنه يعي�ش حي ��وات النا�س ،خا�صتهم وعامتهم،
عل ��ى اخت�ل�اف م�ستوياتهم الثقافية واالجتماعية ،وم ��ن هنا حق له ان
يت�صدر (ام ��ارة) هذا ال�شعر العامي الرائق اجلمي ��ل .والنه كان كذلك،
وبجدارة ،فقد لقي م ��ن كبار �أ�ساطني االدب وال�شعر وال�صحافة ا�شادة
به ،وتقدير ًا ل�شعره ،واعجابا بفنه الذي يتميز به.
وللعالم ��ة ال�شي ��خ اال�ست ��اذ (حممد بهج ��ة االثري) ر�أي يف ه ��ذا اللون
م ��ن فنون االدب يح�سن بن ��ا ان نقف عند بع�ض فقراته .يقول (ال�شيخ)
يف مقدم ��ة كتبه ��ا للج ��زء االول من دي ��وان الكرخي بعن ��وان :العامية
والف�صح ��ى .نحن حني تنبو اذواقنا عن اللغة العامية املكتوبة و�آدابها
املدونة امنا نخ�ضع حلك ��م العادة ،وطبيعة االكت�ساب ،فالعامية لي�ست
بالنابي ��ة يف ذاتها ،وادبها لي�س باالدب املجف ��و البغي�ض ،ولكن العادة
غالب ��ة ،وال ��ذوق مت�أثر اىل مدى بعيد مبا اعتاد م ��ن ممار�سة الف�صحى
مقيدة والعامية مطلقة .وهذا هو التعليل الذي نعلل به هذه النبوة يف
اذواق اخلا�صة عن االدب العامي .ومهما يكن من جفاء ادباء الف�صحى
عندنا لهذا االدب العامي فانه هو ادب جمهرة �سكان هذه البالد ،يتذوقه
مئة يف املئ ��ة منهم ،اذ يبلغ التعبري عما جتي�ش به عواطفهم ماال يبلغه
هذا االدب الف�صيح الذي يعلو افقه عن متناول مدارك اجلماهري .وعن
�شع ��ر الكرخ ��ي يقول :وال�شاع ��ر قدير بال �شك ،وهو راف ��ع لواء ال�شعر
العامي يف العراق غري منازع يف تقدمه ومنزلته بني ال�شعراء ،و�شعره
�ص ��ورة للمجتمع ،فان فيه كثريا من احلقائ ��ق االجتماعية وال�سيا�سية
وف ��ق يف ت�صويره ��ا اىل مدى كب�ي�ر ..وب�ص ��ورة لنف�س ��ه اي�ضا ،تعرب

ع ��ن نوازعه وطبائع ��ه وذكائه وبداهاته ،ومفاكهات ��ه والتفاتات ذهنه.
وي ��رى اال�ست ��اذ (فهمي املدر�س) ان الكرخي جم ��ع يف ا�سلوبه بني لغة
الع ��وام وما يق ��ارب اللغة الف�صح ��ى ،تدريبا للعوام عل ��ى الف�صيح من
الق ��ول ،وهو ا�سلوب حدي ��ث يف االدب العامي .وي�شيد به (الر�صايف)
ويق ��ول :اذا اردت ان تع ��رف ماهي عواطف ال�سواد االعظم من كل امة
وماهي عاداتهم التي يجرون عليها واملنازع التي ينزعون اليها فانظر
يف ادبي ��ات عوامها فانها هي الت ��ي متثل لك حالتهم االجتماعية متثيال
�صحيح ��ا الغبار عليه .وي�ضيف :وقد انتهت ال�شهرة يف ال�شعر العامي
الي ��وم يف الع ��راق اىل ح�ض ��رة �صديقن ��ا املال عب ��ود الكرخ ��ي ال�شاعر
املطب ��وع ال ��ذي طامل ��ا احدثت ق�صائ ��ده الرنان ��ة ارجتاج ��ا يف جمامع
العام ��ة وابتهاجا يف نفو� ��س اخلا�صة يف انحاء القط ��ر العراقي ،فهو
جدي ��ر ب�أن يعد نابغة العراق يف ال�شعر العامي على االطالق .وي�سميه
(�شاع ��ر االمة) ويق ��ول فيه �شعرا :لله درك يا (عب ��ود) من رجل يارافعا
يف القوايف راية الزجل جريت جري قدير يف مزالقه مل تخ�ش من زلق
فيه والزلل اىل ان يقول فا�ستق�صي جهدك فيما انت قائله يف ال�شعر من
و�صف مايف القوم من علل فان �شعرك مر�آة يلوح بها مايف الطبائع من
ج ��ود ومن بخل كم ��ا ي�سميه (الزهاوي) بـ(�شاع ��ر ال�شعب) ..ويناديه:
(عب ��ود) ان ع ��دت االفذاذ يف بلد ف�أن ��ت يف اول االف ��ذاذ االفذاذ معدود
(عب ��ود) �شعرك لوال ماء رقته لعلقته عل ��ى لباتها القيد خلدت �شعرك اذ
جددت ك�سوته من البيان ،ويف التجديد تخليد فتحت لل�شعر ابوابا وال
عجب ففي ميينك لل�شعر املقاليد ...اىل اخر الق�صيدة.
وي�شي ��د ب ��ه اال�ست ��اذ (رفائيل بط ��ي) ويق ��ول :واعجابي عظي ��م ب�أمري
ال�شع ��ر العام ��ي (امل�ل�ا عبود الكرخ ��ي) الن ��ه �شاعر يتغلغ ��ل �شعره يف
طبق ��ات االم ��ة كلها ،وه ��و يكنز يف ا�شع ��اره ثروة طائلة م ��ن اح�سا�س
العامة و�صور افكارها ونظراتها اىل احلياة ،وهو ميثل عي�شة طبقات
ال�شعب ذات ال�صيغة املحلية البحتة ،اكرث ما ميثلها اعظم �شاعر عندنا
من �شعراء الف�صاحة العدنانية ،وهم كرث اولئك الذين حتدثوا عنه.

عن كتاب ( ال�شاعر العامي املال عبود الكرخي� ..سرية وم�سرية ) ال�صادر
عن دار املدى �سنة 2012
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من زمن التوهج

يف مثل هذه االيام
من شهرترشين الثاين
عام  1946تويف أمري
الشعر الشعبي العراقي
وأشهر أسامئه ،املال
عبود الكرخي ،الزجال
والناقد الساخر والصحفي
الجريء ،وصاحب ملحمة
(املجرشة) الشهرية.

اعداد :عراقيون
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ُو ِل ��د ال�شاعر الكرخي يف بغ ��داد عام 1861م
يف جان ��ب الك ��رخ لذل ��ك �سم ��ي بالكرخ ��ي،
وانتق ��ل امل�ل�ا عب ��ود الكرخ ��ي و�أخ ��وه املال
توفي ��ق �إىل العم ��ل يف م�صلح ��ة لنق ��ل
امل�سافري ��ن وال ��زوار م ��ن بغ ��داد �إىل كربالء
والنج ��ف يف عرب ��ات اتخذت له ��ذه الغاية.،
وق ��د ه ّي� ��أ للم�ل�ا عب ��ود الكرخ ��ي عمل ��ه ه ��ذا
ات�صاله مبختل ��ف �أ�صناف النا� ��س و�أ�سفاره
البعي ��دة وتنقالته بني خمتل ��ف البلدان وان
يتقن احلديث باللهجات احل�ضرية والبدوية
وان يل ��م بالفار�سي ��ة والرتكي ��ة والهندي ��ة
وب�ش ��يء م ��ن الأملاني ��ة و�ساع ��ده ذل ��ك عل ��ى
�صق ��ل عبقريته يف نظم ال�شعر ال�شعبي حتى
ب ��رز فيه ث ��م احرتف الزراعة فل ��م يوفق فيها
فتحول �إىل ال�صحافة .وعندما قامت الثورة
العربي ��ة ع ��ام 1916م �ش ��ارك الكرخ ��ي م ��ع
بقية املجاهدين يف ه ��ذه الثورة ،وعند قيام
امل�ستعمري ��ن الربيطاني�ي�ن باحت�ل�ال الب�ل�اد
كانت له مواقف م�شه ��ودة ب�إن�شاده الق�صائد
الوطني ��ة يف جام ��ع احليدرخان ��ة الذي كان
حمط ��ة جت ّم ��ع الث ��وار .ويف ع ��ام 1927م
�أ�صدر جريدة (الكرخ) حيث القى من جرائها

المال عبود الكرخي..
حقائق وطرائف
ف�سج ��ن وقـُدم للق�ضاء
الكث�ي�ر من امل�صاعبُ ،
ملحاكمته ،بعدها �أ�صدر جريدة املال واملزمار
وهم ��ا م ��ن ال�صح ��ف ال�شعبي ��ة كان يتناف�س
عل ��ى م�س�ؤوليتهم ��ا كب ��ار املحام�ي�ن �أمث ��ال
توفيق الفكيك ��ي واحمد حامد ال�صراف ،كما
�أن �شاعرن ��ا الكرخي كانت له مواقف بطولية
�إن�ساني ��ة جت ��اه امل ��ر�أة كونه ��ا ذات كرام ��ة
وكربي ��اء وعزة نف� ��س من خ�ل�ال كونها الأم
والزوجة والأخت والبن ��ت ،فكان �شعره يف
�إن�صافها هو انتفا�ضة بحق املفاهيم الفا�سدة
الت ��ي �س ��ادت املجتم ��ع يف حين ��ه ،لذلك عالج
تعا�س ��ة امل ��ر�أة من خ�ل�ال ق�صيدت ��ه املعروفة
«املجر�شة».
نق ��دم يف هذه الإ�ضمامة م ��ن اخبار الكرخي
واحواله ،بع�ض الطرائف وحياته تعج بهذه
الطرائ ��ف حت ��ى ح�سب ��ه البع� ��ض م ��ن ا�شهر
ظرف ��اء بغداد ،وحقائق فقد كتب عنته الكثري
واختلطت بع�ض الكتاب ��ات مبا هو بعيد عن
احلقيقة ،و�أولها ق�ضية والدته.
متى ولد؟!
يق ��ول اال�ستاذ ح�س�ي�ن ح ��امت الكرخي حفيد
ال�شاعر الكرخي ونا�شر �آثاره:

ل ��د ع ��ام  1861يف جان ��ب الك ��رخ م ��ن بغداد
(ح�س ��ب دفرت نفو�سه وج ��واز �سفره) ،ولكن
االدلة والقرائن حت ��دد والدته بعام 1855م،
ي�ؤيد ذلك قول ال�شاعر نف�سه يف عدة موا�ضع
من �شعره انه بلغ الت�سعني ورمبا جتاوزها:
قد بلغت من العمر ت�سعني عامل
مل تكن اال خياال يف منام
انا �شيخ وهمتي همة غالم
وا�سيب عاحليطان �سيبة حيه
واك ��د ذل ��ك بقول ��ه خماطب ��ا املرح ��وم حكمة
�سليمان:
وعمري قد بلغ ت�سعني
�سنة يا قدوة االوطان
وقال اي�ضا يف ق�صيدته (اخلرافيات):
رجلي ييلي كربي مهري�ش و�سني
بلغ ت�سعني� ،سل عني احلبوبات
ولكن االكرث اهمية وو�ضوحا قوله:
ويحذر (القناة) افطن انا رجال
ومل ��ا كان ��ت قن ��اة ال�سوي�س قد احتف ��رت عام
 1859وافتتح ��ت ع ��ام  1869وان ��ه م ��ر به ��ا
وه ��و (رجال) والرجال يف عرف النا�س ايام
زمان م ��ن بلغ �سن احلل ��م (� )15- 14سنة –

م ��ع قط ��ار االبل ال ��ذي يحمل جت ��ارة والده،
فيك ��ون تاري ��خ والدت ��ه اال�ص ��ح واالرج ��ح
ه ��و  1855م ولي� ��س 1861م ،وه ��ذا ما يراه
اال�ست ��اذ د .زاهد حمم ��د ،يف كتابه (درا�سات
ع ��ن املال عبود الكرخ ��ي) �صفحة  21ال�صادر
ع ��ام  1871ن وزارة االع�ل�ام  /املرك ��ز
الفولكلوري.
وي ��راه اي�ض ��ا املرح ��وم عب ��ود ال�شاجلي يف
مو�سوعت ��ه املطبوعة يف بريوت عام ،1982
وكذل ��ك اال�ست ��اذ با�سم عب ��د احلميد حمودي
يف مق ��ال ل ��ه بعن ��وان (جولة يف حي ��اة املال
عبود الكرخي).
كلمة (املال):
لقب املال يطلق على من كان يف عهود اجلهل
يح�س ��ن القراءة والكتاب ��ة ،و�صاحب الكتّاب
يدع ��ى �أي� ًضا ( ُم�ل ّ�ا) وحني انت�ش ��ر نور العلم
�أ�صب ��ح ه ��ذا اللقب �س ّب ��ه ،يك ّنى ب ��ه اجلاهل،
بعك�س ما كان يعنيه قب ًال ،وعلى هذا اال�سا�س
حذفه الكرخي ع ��ام 1938م من ا�سمه ،وكان
الر�ص ��ايف التقاه بعد احلذف ومم ��ا قاله له:
يج ��ب �أن نطلق علي ��ك بعد الآن لق ��ب �أ�ستاذ،
فيك ��ون ا�سم ��ك الأ�ستاذ عب ��ود الكرخي ،لأنك

المال عبود الكرخي صحفيا
رفعة عبد الرزاق محمد

الشك ان الحديث عن املال عبود الكرخي وعن
مزاياه ومواهبه العديدة ،ال تستطيع ان تقدم
به مشهدا كامال الحدى هذه املزايا لغزارة ما
ضمته من صور وتداعيات .وتفرقها يف الصحف
واملجالت الكثرية .وقد حدثني حفيده املرحوم
حسني حاتم الكرخي الكثري من معاناته يف ذلك
يف جمع اخبار جده وخفايا مسريته الطويلة يف
الحياة بسبب كرثتها وتفرقها.
وم ��ن امل�س�ي�رة الطويل ��ة حليات ��ه ال�شخ�صي ��ة والعام ��ة ،احلديث عن
اجلان ��ب ال�صحفي ال ��ذي نعر�ض ل�ش ��يء منه يف ه ��ذه العجالة .ويف
الب ��دء ن�شري اىل ان عبود الكرخي ،ا�صدر �صح ��ف (الكرخ) و (�صدى
الك ��رخ) و (امل�ل�ا) و�صحفا اخرى بغري ا�سمه وه ��ي (�صدى التعاون)
و (املزم ��ار) و (الكرخ ��ي) .ويب ��دو ان ال�صحاف ��ة دخل ��ت حيات ��ه يف
اوائ ��ل الع�شريني ��ات من الق ��رن املا�ض ��ي ،ويذكر ح�س�ي�ن الكرخي ان
ج ��ده ا�شرتك يف ث ��ورة الع�شرين ب�شع ��ره ال ��ذي كان يلقيه يف جامع
احليدرخان ��ة ببغ ��داد .ف�أوعزت ال�سلط ��ة االنكليزية املحتل ��ة النتزاع
االرا�ض ��ي الزراعي ��ة العائ ��دة له يف منطق ��ة املحمودي ��ة ،فا�ستقر بعد
ذل ��ك يف بغ ��داد وا�شتهر امره ب�ي�ن ال�شعب ،وا�صبح ��ت ق�صائده على
كل ل�س ��ان ،و�أخ ��ذت ال�صحف تن�ش ��ر ق�صائده بل تتناف� ��س فيما بينها
لن�شره ��ا ،فاق�ت�رح علي ��ه �أ�صدق� �ا�ؤه ان ي�ستق ��ل بجري ��دة خا�ص ��ة به،
ف�أ�ص ��در جريدة (الكرخ) كما �سرنى .و�أخ ��ذ العمل ال�صحفي ي�أخذ كل
وقته وجهده ،حتى �أنه ان�ش�أ مطبعة با�سم (مطبعة الكرخ) �سنة 1933
ويف الع ��ام نف�سه �أ�صدر اجلزء االول م ��ن ديوانه .جريدة الكرخ كتب
فائ ��ق توفيق �صديق الكرخي من ان�شاء جري ��دة الكرخ :كنا والأ�ستاذ
املحام ��ي توفي ��ق الفكيك ��ي يف وزارة املالي ��ة وكان الكرخ ��ي يزورنا
ب�ي�ن �آون ��ة و�أخ ��رى ف�أقرتحنا علي ��ه ان ين�ش ��يء جريدة با�س ��م الكرخ
فا�ستح�س ��ن الفكرة واق ��دم عليها حيث ح�صل عل ��ى امتيازها و�أ�صبح
الفكيك ��ي مديرها امل�س� ��ؤول ثم انتقلت ه ��ذه امل�س�ؤولية عل ��ى ما اذكر
اىل ال�سي ��د قط ��ب الدين �شاكر .وكان الكرخي قب ��ل ان ي�صدر (الكرخ)
ين�ش ��ر ق�صائ ��ده املثرية يف �شت ��ى ال�صح ��ف ومنها املفي ��د والرافدان
واحلقائ ��ق امل�ص ��ورة والع ��راق واال�ستق�ل�ال وجمل ��ة اليق�ي�ن .وحني
�ص ��در العدد االول من جريدته (الك ��رخ) يف العا�شر من كانون الثاين
 ،1927افتتح ��ه بق�صي ��دة اولها� :أول م ��ا توكلنا عل ��ى الرحمن ن�شتم
كل عن ��ود دخائ ��ن الأوط ��ان �صدرت الك ��رخ باربع �صفح ��ات باحلجم
املتو�س ��ط ،وكل �صفحة ت�ضم ثالثة انهر طويلة .وعلى الرغم مما جاء
يف ر�أ� ��س اجلري ��دة من انها ادبي ��ة اال ان معظم مقاالته ��ا ت�شتمل على
موا�ضي ��ع �سيا�سية واجتماعية نقدية �ساخ ��رة .وكان امرا طبيعيا ان
تن�ش ��ر اجلري ��دة ن�صو�ص ال�شع ��ر ال�شعبي (العام ��ي) وكان اغلبه يف
نقد االو�ضاع العامة .وكان ذلك له �صداه الوا�سع يف نفو�س الأهايل،
بل انهم اخذوا ي ��رددون هذه الق�صائد بزهو واعجاب .ا�صبح توفيق
الفكيك ��ي املدير امل�س�ؤول جلري ��دة (الكرخ) ومل تفد جهوده يف ايقاف
تعطي ��ل اجلريدة يف � 14شباط  1928الت ��ي ن�شرت يف العدد ال�سابق
(وكان ��ت اجلري ��دة ا�سبوعية) ق�صيدة �ساخ ��رة للكرخي مطلعها :هاك
�أخ ��ذ مني مق ��ال ياربيب االحت�ل�ال اغلقت (الك ��رخ) يف �سنتها االوىل
خم� ��س مرات .وق ��د اقال الكرخ ��ي مديرها امل�س�ؤول توفي ��ق الفكيكي
ال ��ذي ن�ش ��ر مقال�ي�ن دون علم �صاحبها ال ��ذي كان خارج بغ ��داد ،حول
حادث ��ة الن�ص ��ويل ال يتفق ��ان م ��ع �سيا�س ��ة اجلريدة .وكل ��ف املحامي
فائ ��ق الق�شطين ��ي ليك ��ون مديره ��ا امل�س� ��ؤول اعتب ��ارا م ��ن � 14آذار
 .1927ث ��م ا�ست�أن ��ف الكرخ ��ي ا�ص ��دار جريدت ��ه يف � 18أيلول 1928
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ت�ستحقه ،خا�صة �أنني �أول من بايعك ب�إمارة
ال�شعر ال�شعبي.
وردت ه ��ذه الكلم ��ة كث�ي�ر ًا يف الأمث ��ال
الدارج ��ة ،والأ�شعار ال�شعبي ��ة ،كما تلقب به
الكث�ي�ر م ��ن م�شاه�ي�ر الرجال ،فم ��ن �أمثالهم
ال�سائ ��رة (خوج ��ة علي ،مال عل ��ي) و(يا مال
وجهك �أ�صفر) ومن �أ�شعارهم:
�أيها الكرخي (امل ُ ّلة) �صابتك بالچبد عِ ّله
ومم ��ن ا�شته ��روا به ��ذا اللق ��ب :امل�ل�ا عثمان
املو�صل ��ي ،وامل�ل�ا عب ��ود الكرخ ��ي ،واملقرئ
امل�ل�ا مه ��دي ،وامل�ل�ا عل ��ي اخل�ص ��ي ،ال ��ذي
كان النا� ��س اي ��ام العثماني�ي�ن يخوف ��ون به
�أطفالهم ليناموا ،وهو من رجال الوزير علي
ر�ض ��ا با�شا ال�ل�از ،الذي حكم بغ ��داد من عام
� 1831إىل 1843م ،ا�شته ��ر ه ��ذا املال بالظلم
والق�سوة و�أخذ الأتاوات الكيفية من النا�س،
وكان ��ت �أخباره ت�ت�ردد �إىل الأم� ��س القريب
عل ��ى �أل�سن ��ة العراقي�ي�ن ،و�صف ��ه املرح ��وم
الألو�س ��ي يف مقاماته ب�أن ��ه (�أعجوبة الأمم،
مال علي كتخذا احلرم) – تاريخ العراق بني
احتاللني  49/7للمرح ��وم عبا�س العزاوي،
املطبوع ع ��ام 1955م .حدثني املرحوم عبد
القادر الرباك ،قال :قال يل مرة املرحوم عبد
القادر مطبوع ��ات( :ثالثة ما ين�شافون ،عني
النملة ،ورجل احل ّية ،وخبز املال).
الإباء والإعتداد بالنف�س
كت ��ب اال�ست ��اذ عزي ��ز جا�س ��م احلجي ��ة يف
بع� ��ض اوراق ��ه املن�شورة عن بع� ��ض �سجايا
املال عب ��ود الكرخي ومنها �إب� �ا�ؤه واعتداده
بالنف� ��س ،نق�ل�ا ع ��ن معا�ص ��ري الكرخ ��ي
العارف�ي�ن ب�أخب ��اره  ،غ�ي�ر ان اال�ست ��اذ خالد
الق�شطيني ذكرها على النحو التايل :
�أقام رئي�س ال ��وزراء يا�سني الها�شمي ،حفلة
تكرميية لعادل �أر�س�ل�ان عند زيارته لبغداد.
مل تك ��ن عندئ ��ذ �أي قاع ��ة لالجتماع ��ات يف
الع ��راق ،فجرى احلف ��ل يف «�سينما رويال»،
التي حتولت فيما بعد �إىل «�سينما احلمراء»
يف �شارع الر�شيد قرب اجل�سر القدمي .جرى
تنظيم احلفل ب�ص ��ورة م�ستعجلة ،فلم ت�صل
الدع ��وات �إىل ال�شاع ��ر مع ��روف الر�ص ��ايف
وال�شاع ��ر ال�شعب ��ي امل�ل�ا عب ��ود الكرخ ��ي.
ف�شعرا با�ستياء كبري عن هذا الإغفال.
ح�ض ��ر لزيارتهم ��ا �صديقهما الق ��دمي بديوي
احلاج رحوم ��ي ،فوجدهما يف ه ��ذه احلالة
الكئيب ��ة م ��ن الزع ��ل .ف�س�ألهم ��ا ع ��ن ذل ��ك،
ف�أجاب ��ه عبود الكرخي قائ�ل ً�ا« :الطابوق نام
واحل�ص ��و ق ��ام» .مل يفه ��م بدي ��وي م ��ا الذي
ق�ص ��ده م ��ن ذل ��ك .ف�س�أل ��ه �صاحبه ف ��روى له
م ��ا ح ��دث م ��ن �أن رئي�س ال ��وزراء �أق ��ام هذا
احلف ��ل الكبري احتفاء ب�ضي ��ف العراق عادل
�أر�س�ل�ان ،ومل يوج ��ه دع ��وة لأي منهما .قال
الكرخ ��ي هذا حفل كان املفرو�ض �أن يرت�أ�سه
الر�ص ��ايف نف�سه .و�صل ه ��ذا الكالم �إىل علم
يا�س�ي�ن الها�شمي ،فبعث �إليهما �شفيق نوري
ال�سعي ��دي ،ليعت ��ذر لهما عما ح ��دث ،ويف�سر
كي ��ف ج ��رى اخلط� ��أ �سه ��و ًا و�أدى �إىل ع ��دم
و�ص ��ول الدع ��وة لأي منهما .تو�س ��ل �إليهما
باحل�ضور ،ولك ��ن الر�صايف رف�ض االعتذار
ب�إباء و�إ�ص ��رار كعادته .و�أيده يف ذلك عبود
الكرخي.
عاد �شفي ��ق نوري ال�سعيدي م ��ن حيث �أتى،
ليبل ��غ رئي� ��س ال ��وزراء بزع ��ل الر�ص ��ايف
ورف�ض ��ه احل�ضور .م ��ا كان من ذل ��ك الزعيم
ال�سيا�سي اخلطري ورئي�س احلكومة غري �أن
يتوج ��ه بنف�سه �إىل بيت مع ��روف الر�صايف
يف ال�صابوجني ��ة ،ليعت ��ذر �إلي ��ه و�إىل عبود
الكرخ ��ي اعتذار ًا �شخ�صي� � ًا ،ويهيب بهما �أن
يقبال اعتذاره ويح�ضرا احلفل .ا�ستطاع يف
الأخ�ي�ر �أن يتغلب على اعرتا� ��ض الر�صايف
وزعله ويقنعه باملجيء.

وع�ي�ن عبد االم�ي�ر الناه� ��ض (ابن اخ ��ي ال�شاعر) رئي�س ��ا لتحريرها.
ويب ��دو ان م�ش ��كالت اجلريدة مل تق ��ف عند حدود اغالقه ��ا بل جتاوز
اىل م�شكل ��ة مالي ��ة ب�سبب تلك� ��ؤ امل�شرتكني بدفع اج ��ور اال�شرتاكات.
كت ��ب ا لكرخي يف ( 2كانون االول  :)1928كنا وال نزال عازمني على
تبديل امتي ��از الكرخ االدبية بامتياز �صحيف ��ة �سيا�سية .على ان املال
ال�ل�ازم للت�ضمين ��ات مل يتي�سر ولن يتي�سر ب�سهول ��ة وما نريد بدخول
ج ��و ال�سيا�سة القائم املظل ��م خدمة م�آرب او ا�شخا� ��ص ،وامنا غايتنا
هي التخل�ص من قيود ال�صحف االدبية التي اودت بكثري من اجلرائد
والتي �أ�صابن ��ا منها ـ واحلمد لله ـ خري كثري .عنيت اجلريدة باحلياة
االجتماعي ��ة العراقية كثريا ،وطاملا طالب ��ت باال�صالح ودرء االخطار
الت ��ي حتيط بالن�شئ اجلدي ��د .وبقيت اىل ان احتجب ��ت عن ال�صدور
يف  3كان ��ون االول  .1928وم ��ن املفيد هنا ان نذكر ان من كتابها عبد
االم�ي�ر الناه� ��ض (ت  )1954ال ��ذي لقي م ��ن ت�شجيع عم ��ه املال عبود
ال�ش ��يء اجلزيل حتى انه ا�ستقل بجري ��دة ا�صدرها �سنة  1935با�سم
(العندلي ��ب) .اما �صديق الكرخي االثري ،وهو نوري ثابت (حبزبوز)
فق ��د حرر يف (الك ��رخ) مقاالته ال�شه�ي�رة (مذكرات خج ��ة خان) .وقد
ت�ضمنت نقدات �شتى للحياة ال�سيا�سية والعادات االجتماعية ال�شاذة.
ومن الطريف ان الكرخي نظم ق�صيدة طريفة على ل�سان (خجة خان)
يف توديع جمل�س النواب :يخجة خان يا يمّ ة ت�شت جمل�س االمة ومن
الق�صائ ��د الت ��ي ن�شرتها (الك ��رخ) الق�صيدة الكرخي ��ة ال�شهرية عندام
�صدر قان ��ون املطبوعات �سنة  1932وا�ستقبلت ��ه االو�ساط ال�صحفية
با�ستي ��اء بالغ فن�شر الكرخي (لطمية حارة عل ��ى ال�صحافة) :ويهوه.
ويه ��وه على القانون ويهوه على الكرخ ��ي و (حبزبزهم) و (رفائيل)
اب ��و االخب ��ار ثالثهم (االه ��ايل) رابع ��ه (والبنا) خام�سه ��م و�ساد�سهم
(�سليم) ابن ح�سون وذكر اال�ستاذ الراحل ح�سني الكرخي ان (الكرخ)
تعر�ض ��ت ثم ��اين ع�شرة م ��رة للغلق ،و�أقيم ��ت عليها وعل ��ى �صاحبها
العدي ��د من الدعاوى اجلزائية .كم ��ا ا�شرتكت يف معارك قلمية مثرية
كمعركتها مع اال�ستاذ حممد مهدي اجلواهري �صاحب (الفرات) �سنة
 1930وم ��ع عبا� ��س جلبي �صاح ��ب جريدة (احلقائ ��ق) وغريهما من
ال�صحفيني.

العدد ()5067

السنة التاسعة

عشرة الخميس()18
تشرين الثاني 2021

5

من زمن التوهج

المرة
عبود الكرخي ..والنبوءات
ّ
رحمن خضير عباس
مل يكن عبود الكرخي شاعرا ينظم الكلامت ويسبكها يف قالب شعري  ,وينقلها اىل
الناس مشافهة او عرب الصحافة او منابر التداول الثقايف يف عرصه .ال مل يكن كذالك
رغم ان شهرته قامت من خالل شعره .لقد كان مصلحا إجتامعيا .وثائرا عىل القيم
الرثة التي زخر بها املجتمع العراقي  ,وسياسيا قارع الظلم والتسلط و الهيمنة األجنبية
سواء كانت عثامنية او انجليزية  ,وصحفيا جعل من قلمه اداة للتعبري عن هموم الناس
ومتاعبهم وفقرهم وتطلعاتهم  ,وفوق كل ذالك كان شاعرا متفردا وفذا أو كام قال
معدود)
عنه الشاعر الزهاوي (عبود إنْ ُع ّدت األفذاذ يف بلد /فأنت يف ّأول األفذاذ
ُ
 ,مل يستطع شعراء عرصه وال من أتوا بعده عىل مجاراته .فقد اعاد للغة املحكية
(الدارجة) أ َلقها  ,فاصبحت تنافس اللغة العربية الفصيحة  ,وذالك من خالل قدرته عىل
شحن قصائده بالصور الفنية واألخيلة وعمق املعاين حتى تحولت الكثري من مقاطع
ابياته اىل امثلة سائرة تتسم بالحكمة وبالطرافة  ,وبقدرتها عىل الوصول اىل املتلقي
والسامع من بسطاء الناس  ,حينام يجدونها قد ترجمت ادق احاسيسهم ومشاعرهم
وهواجسهم ورغباتهم .لذا شاعت اشعاره بني الناس واصبحوا يرتمنون بها كام تحول
البعض منها اىل اغاين ينشدها املطربون ومنها املجرشة التي غناها املطرب وقاريء
املقام الشهري محمد القبنجي.
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عب ��ود الكرخ ��ي املول ��ود يف �ستين ��ات الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر واملتوفى يف ع ��ام 1946من
الق ��رن الع�شري ��ن عا� ��ش حياة عري�ض ��ة بعطائه ��ا .فقد �إح�ت�رف الزراعة الت ��ي قربته من
الري ��ف وفالحيه ثم مار�س التجارة التي �أهلته لأن يتنقل من بلد اىل �آخر  ,ما بني فار�س
والهند واورب ��ا مما �أث َرتْ جتربته احلياتية وعمقت ثقافت ��ه ال�سيا�سية ورفدته مبهارات
لغوي ��ة قلما تتاح لغريه  ,فقد كان يتكلم الكردية و الفار�سية والأملانية والرتكية .كما انه
دخ ��ل ال�صحافة و�ساه ��م يف تطويرها.ومن خالل ال�صحافة ا�ستط ��اع ان يعرب عن اراءه
اجلريئ ��ة ونظرته لرجال ع�صره .وقد ان�ش�أ �صحيف ��ة الكرخ واملال واملزمار وهي �صحف
�شعبية �ساخرة ون�ستطيع القول ان جيل كتاب ال�سخرية من ال�صحفيني العراقيني الرواد
ق ��د تخرجوا من عباءة الكرخ ��ي وا�صبحوا امتدادا لروحه ال�ساخرة اخلالقة.التي كانت
جماال رحبا لأفكاره اجلريئة.
ولقد كان قا�سيا مع �سيا�سي ع�صره .اليتورع ان يهجوهم �أقذع الهجاء يف ا�سلوب �ساخر
 ,وق ��د قال يف ن ��وري ال�سعيد يوما�( :سكت ��ي عيني مي قدوري /لي�سم ��ع ب�صوجت نوري
 /ج ��وزي من ه ��اي اخلرخا�شة  /لتخد� ��ش �إذن البا�شا) .انها �سخري ��ة هادئة تغلغلت يف
وجدان املواطن الذي كان يحفظها عن ظهر قلب.
لق ��د كان لعب ��ود الكرخي ق�صائ ��د خالدة كق�صي ��دة املجر�شة  ,التي تعرب ع ��ن رحلة االالم
للم ��ر�أة العراقي ��ة الت ��ي ال متتل ��ك �س ��وى �آلة عمله ��ا وجهده ��ا ال�ضائع .تل ��ك املجر�شة او
(�صخ ��رة �سيزي ��ف) التي حملنها املر�أة وه ��ي تكابد ال�سيطرة املطلق ��ة للرجل واملجتمع.
لق ��د ا�ضحت تلك امل ��ر�أة املتعبة رمزا للعبودية الت ��ي يقا�سيها الأن�س ��ان العراقي بن�ساءه
ورجاله .ف�شاعرنا الكرخي جعل املر�أة لي�ست �ضحية فح�سب وامنا امر�أة واعية حلالتها
 ,مدرك ��ة لفداح ��ة الظل ��م  ,ناقمة علي ��ه :فهي القائل ��ة( :ذبيت روحي عاجلر� ��ش  /وادري
اجلر� ��ش ياذيها � /ساع ��ة واك�سر املجر�شة وانع ��ل ابو راعيها) وت�ستم ��ر املر�أة يف �سفح
اوجاعها اىل ان تنتهي اىل هذا املقطع الذي حتول اىل الزمة يف فم اغلب العراقيني (هم
ه ��اي دني ��ا وتنكّ�ضي وح�ساب اك ��و تاليها) وقد حتول مفهوم اجلر� ��ش �شعبيا اىل معنى
�آخ ��ر وهو النق ��د والأحتجاج ولي�س من الغري ��ب ان ي�صدر الفنان في�ص ��ل لعيبي جملته
ال�ساخ ��رة والتي �سماها باملجر�شة تيمنا بعبود الكرخ ��ي اوال  ,وكونها ا�صبحت و�سيلة
للجر�ش الذي يعني النقد.
ولكن ق�صيدته (قيم الركاع )..تعد من الق�صائد التي جتاوزت ع�صرها � ,صحيح انه كتبها
ذام� � ًا رجال و�سا�س ��ة ع�صره  ,ولكن ل�سوء حظنا نحن العراقي�ي�ن قد �شهدنا مرحلة ي�صح
فيه ��ا و�صف عب ��ود الكرخي  ,وك�أن الزمن قد حتجر حتت �أقدامنا وان مقاطع الكرخي قد
كُتبت عن حلظتنا الراهنة فهو القائل:
(قي ��م ال ��ركّاع من ديرة عف ��ج  /برملان �أهل املحاب� ��س واملد�س  /عكّب م ��ا جانوا يدورون
الفل� ��س  /ه�سة هم يرت�شي او هم يختل�س  /ول ��و نق�ص من راتبه �سنت �إنعقج) وي�ستمر
يف الق�صي ��دة عل ��ى هذا املنوال اىل ان يقول( :ات�شوف واحدهم معكّل بالوقار  /بالأ�صل
تاريخه ا�سود كله عار  /ابظرف ثلث ا�سنني مليونري �صار /ايريد علوادم ايعرب له جلج)
هل هناك تطابق اكرث من هذا؟ اية نبوءة مرة ايها الكرخي الرائع.
وق�صيدت ��ه (ي�ص�ي�ر) متث ��ل �سخري ��ة بالواق ��ع حينم ��ا بع ��دد الكث�ي�ر م ��ن امل�ستحي�ل�ات
واملتناق�ضات  ,فيقول يف بع�ض ابياتها
(ي�صري ت�صعد لل�سمه ب�سلم درج  /ي�صري من م�صلوب تطلبلك فرج .ي�صرياموات احتيو
من مكّربة  /ي�صري منلة وتدفع امللوية.ي�صري �شايب منحني ويرجع ولد  /ي�صريباملرمر
يدكون الوتد..ي�صري من لندن جتي اجمارية )..ولقد اخرتت هذه الأبيات بدون ت�سل�سل
للق�صيدة ولكن الذي ا�ستوقفني هو هذا البيت:
(ي�ص�ي�ر ب (دبي) مدر�سة حربي ��ة  /ي�صريتو�ضع جبل بالقوطي ��ة) .لقد ا�ستكرث �شاعرنا
على دبي ان يكون فيها مدر�سة معتربا ذالك م�ستحيال .ومل يعلم �شاعرنا �أنّ دبي �ستناف�س
امه ��ات مدن الع ��امل وتتفوق عليهن .اما بغ ��داد التي يفخر بها الكرخ ��ي فقد تقهقرت اىل
الوراء وا�صبحت من ا�سو�أ مدن العامل .اتذكر يف بداية ال�سبعينات حينما ا�ستولت ايران
عل ��ى جزر اماراتية و�سط اخلليج .كان الأماراتيون اكرث واقعية فقد �صمتوا وا�ستمروا
يف عملي ��ة بن ��اء بلدهم.لأنهم الي�ستطيع ��ون ان ي�ستعيدوا جزرهم بالق ��وة .اما نحن يف
الع ��راق فق ��د كانت اجلزر وك�أنه ��ا ق�ضيتنا  ,فقد ّ
ح�شد النظام ع�ش ��رات املظاهرات يف كل
امل ��دن العراقية تن ��دد بالغزو الأيراين جلزر اماراتي ��ة ! كان املتظاهر ايف املدن العراقية
يتلظى يف وهج حرارة ت�صل اىل اخلم�سني مئوية  ,اليحميه من ال�شم�س الالفحة �سوى
كوفيت ��ه .اما الأماراتي فكان يرفل يف د�شدا�شة حريرية ويقود احدث ال�سيارات املكيفة.
لق ��د بنى الأماراتيون بلدا جمزئا وجعلوا منه اكرب قوة اقت�صادية واجمل بقعة �سياحية
 ,لقد �صنعوا من حبات الرمل ذهبا فهنيئا لهم  ,كما جعل من املواطن الأماراتي امريا يف
بل ��ده  ,ت�سع ��ى اليه خربات العامل  ,لذالك فقد كان البن ��اء معجزة بكل املقايي�س .اما نحن
– ابناء الكرخي – فقد بقينا نلثغ ب�شعارات �ساذجة  ,وندعوا اىل وحدة امل�صري .ننزف
ال ��دم عو�ضا عن الآخرين  ,ندافع عن اخلليجي�ي�ن ونحر�س بواباتهم يف حروب طاحنة.
وحينما اردنا �أن نلتقط انفا�سنا وجدنا بلدنا اجلميل مثخنا باجلراح  ,متخلفا عن الركب
 ,مرتع ��ا بالف�س ��اد .فلو عاد الكرخي من جديد لأ�صابه الذه ��ول وكتب مئات الأبيات التي
تتحدث عن م�ستحيالت جديدة .ولكنه بالت�أكيد �سرياجع الكثري من م�ستحيالته ال�سابقة.

الكرخي وتحوالته التجارية
رفعت مرهون الصفار

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

ول ��د املرح ��وم ،امل�ل�ا عب ��ود الكرخي يف جان ��ب الكرخ
ببغ ��داد ومن ��ه اخذ كنيته الت ��ي عرف بها ب�ي�ن النا�س،
وكان مول ��ده ع ��ام  ،1861وا�سم ��ه الكام ��ل (عب ��ود بن
احل ��اج ح�س�ي�ن ال�سهي ��ل) وينت�س ��ب اىل فخ ��ذ (الب ��و
طيف) من ع�ش�ي�رة (البو �سلطان) الت ��ي يت�صل ن�سبها
بقبيل ��ة زبيد ،من الع�شائر العراقي ��ة املعروفة ومقامها
الرئي�س ��ي يف �شم ��ال الك ��وت ،واليه ��ا تنت�س ��ب مدينة
الزبيدية الواقعة على �ضفة دجلة بني الكوت وبغداد.
كان والد الكرخي ،احلاج ح�سني ال�سهيل تاجرا وا�سع
ال�ث�راء يتاج ��ر باالب ��ل واجلل ��ود ب�ي�ن خمتل ��ف بلدان
ال�ش ��رق االو�سط ،وقد دفع احل ��اج ح�سني بولده عبود
اىل خو� ��ض غم ��ار احلي ��اة العملية وهو م ��ازال �صبيا
يافعا مل يكن قد جتاوز بعد اخلام�سة ع�شرة من عمره،
وهك ��ذا اخذ الفتى يراف ��ق �أرتال االب ��ل امل�صدرة للبيع
واحلامل ��ة للجلود ،يرافقها يف رح�ل�ات طويلة مرهقة
ع�ب�ر ال�صح ��ارى والقف ��ار اىل اي ��ران وال�ش ��ام وم�صر
وتركيا وجزي ��رة العرب .اما ثقافت ��ه وتعليمه ،فيمكن
الق ��ول ان الكرخي نال ق�سطا م ��ن التعليم لي�س ي�سريا
بالقيا� ��س اىل م ��اكان علي ��ه التعلي ��م يف زمان ��ه ،واىل
ماكان ميكن ان يكون مي�س ��ورا لعامة النا�س حينذاك.
تلق ��ى الكرخي اوائل تعليمه عل ��ى ايدي (املاليل) فيما
ندعوه بالكتاتيب ،وه ��ي املدر�سة القدمية ،حيث تعلم
فيه ��ا الق ��راءة والكتاب ��ة وحفظ الق ��ر�آن الك ��رمي ،وقد
�ساعده ذلك االطالع على ماتي�سر له حينذاك من الكتب
العربي ��ة التي تبحث يف �شتى العل ��وم الدينية واالدب
العربي ،كما ان ��ه ارتاد بقدر معني حلقات الدر�س التي
كان ��ت تعق ��د حين ��ذاك يف م�ساج ��د بغ ��داد والكاظمية،
ومعل ��وم انه كان حللقات الدر�س هذه اثرها الكبري يف
احلياة االدبية والثقافية ملا كان يدور فيها من احاديث
وما يلقى فيها من خطب وحما�ضرات ي�شارك فيها كبار
رج ��ال الدين وائمة اللغ ��ة والبيان ،وفيه ��ا كانت تعقد
الندوات واملناظرات بني االدباء وال�شعراء ،ويتبارى
النقاد ورواة ال�شعر وحفظه احلديث .وعلى الرغم من
ان هذا الق�سط من التعليم الذي تلقاه �شاعرنا الكرخي،
ق ��د يبدو �ضئيال جدا بالن�سب ��ة اىل متطلباته يف ايامنا
الراهنة ،اال انه لي�س ي�سريا اذا قي�س مب�ستوى التعليم
ال ��ذي كان ميكن ان يتوفر لبع�ض الفئات املي�سورة يف
العراق ،اواخر القرن التا�س ��ع ع�شر .بد�أ ال�شاعر ،املال
عبود الكرخي يقر�ض ال�شعر وهو مايزال �صبيا يرافق
�أرت ��ال االبل عرب ال�صحارى اىل خمتلف البلدان ،ولقد
ب ��د�أ نظم ال�شع ��ر يف بداي ��ة حياته ال�شاعري ��ة باللهجة
البدوي ��ة مت�أثرا باملحيط الذي وجد نف�سه فيه والنا�س
الذين ات�صل بهم ورافقهم ومعظمهم من البدو الرحل.
ولقد ظ ��ل الكرخي يزاول عمل ��ه يف جتارة االبل حتت
رعاي ��ة املرحوم والده حتى بلوغه اخلام�سة والثالثني
من العمر ،حيث تويف والده رحمه الله فعاد اىل بغداد
وا�ستق ��ر فيها ليب ��د�أ مرحلة جديدة م ��ن حياته .وعلى
الرغ ��م من ان املال عب ��ود الكرخي ،قد �ص ��رم من عمره
ع�شري ��ن عاما يعم ��ل يف جتارة االب ��ل ،اال اننا نالحظ

لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

من خالل التعرف على اثاره انه كان خالل هذه الفرتة
مق�ل�ا للغاي ��ة يف �شعره الب ��دوي ،وان زخ ��م �شاعريته
الفذة قد متيز باالندف ��اع ووفرة العطاء بعد ان ا�ستقر
ببغداد مبدة طويل ��ة ،ولقد كان ذلك امرا طبيعيا بحكم
تعقد حي ��اة املدينة وتنوع ا�سبابه ��ا ومتيزها بالتجدد
امل�ستمر ،ا�ضافة اىل طاب ��ع التحول الذي كانت تنطبع
ب ��ه خمتلف جم ��االت احلياة يف املجتم ��ع خالل الفرتة
التي عا�شها الكرخي يف املدينة العراقية.
وخالل اقامته يف بغداد ،مار�س الكرخي اعماال عديدة
ومتنوعة وقد �ش ��ارك مع بع�ض العراقيني يف تا�سي�س
�شرك ��ة لنق ��ل امل�سافري ��ن ب�ي�ن امه ��ات امل ��دن العراقية،
وكان ��ت و�سائل النق ��ل التي تعتمدها ه ��ذه ال�شركة يف
اعماله ��ا تقت�صر عل ��ى العربات الت ��ي جترها اخليول.
ومار�س الكرخي اي�ضا اعمال التعهدات املختلفة ،فكان
يتعهد جتهيز الطعام ومواد املعي�شة واللوازم االخرى
لبعث ��ة املاني ��ة كانت تعمل يف ان�شاء خ ��ط حديدي بني
بغداد و�سامراء ،وقد �ساعده ذلك على ك�سب قدر ح�سن
م ��ن االطالع عل ��ى اللغة االملاني ��ة ك�سبه م ��ن خمالطته
للمهند�س�ي�ن والعم ��ال االملان الذين كان ��وا يعملون يف
البعثة املذكورة .وعندما اعلنت احلرب العاملية االوىل
عام  ،1914وتورط الع ��راق يف معمعاتها بحكم كونه
جزءا م ��ن االمرباطوري ��ة العثمانية حين ��ذاك ،وجهت
ال�سلط ��ات الع�سكري ��ة الرتكية حملة م ��ن العراق ،عرب

اي ��ران للم�ساهم ��ة يف احلرب �ضد رو�سي ��ا القي�صرية،
كجزء من املجهود احلربي العام ،ورافق الكرخي هذه
احلملة ب�صفة مرتج ��م ،ا�ضافة اىل انه اخذ على عاتقه
مهم ��ة جتهيز احلملة او جزء منه ��ا مبا حتتاج اليه من
اطعمة وارزاق وخيول ي�ستوردها من العراق.
وخ�ل�ال احدى املعارك التي النعل ��م على وجه التحديد
اذا كان الكرخ ��ي ق ��د �ش ��ارك فيه ��ا ،او كان قريب ��ا م ��ن
ميدانها ،وقع ال�شاعر ا�سريا ب�أيدي اجلي�ش القي�صري،
وخ�ل�ال مدة ا�سره الق�صرية ،اتي ��ح له ان يتعلم الكثري
م ��ن الكلم ��ات والتعاب�ي�ر الرو�سي ��ة الت ��ي كان يدخلها
احيان ��ا يف بع� ��ض ق�صائ ��ده ،كم ��ا كان يفع ��ل ذل ��ك مع
الكثري من الكلم ��ات وامل�صطلحات الفار�سية والرتكية
والكردي ��ة والهندية ،واالملانية اي�ض ��ا .وعندما اعلنت
الث ��ورة العربي ��ة يف احلج ��از على احلك ��م الرتكي يف
ع ��ام  1916متكن الكرخي من الف ��رار من اال�سر ،ومن
ثم االنحياز اىل جانب اخلارجني على الطاعة الرتكية،
االمر الذي اث ��ار غ�ضب االتراك عليه فاخذت ال�سلطات
تط ��ارده وت�سع ��ى اىل الظفر ب ��ه بتهمة اخل ��روج على
الوط ��ن االم .وهك ��ذا اخ ��ذ ال�شاعر يعي� ��ش متنقال بني
الق ��رى واالرياف حتى اعلنت الهدنة وتوقفت احلرب،
فع ��اد اىل بغ ��داد بع ��د ان انح�س ��ر عنه ��ا ظ ��ل احلك ��م
العثم ��اين ،ودخلتها جيو� ��ش الربيطانية لتبد�أ �صفحة
جديدة من حياته.
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عندما قدمنا مسرحية

(ليلة بغدادية مع المال عبود الكرخي)
يوسف العاني

ح�ي�ن قدمنا م�سرحي ��ة (ليل ��ة بغدادية م ��ع املال عبود
الكرخ ��ي) ال ��ذي ت ��وىل اعداده ��ا واال�ش ��راف عل ��ى
اخراجه ��ا اال�ست ��اذ �سام ��ي عبداحلمي ��د ,ترك ��ت هذه
امل�سرحية اثر ًا يحمل نكهة ال�شعبية العراقية وال �أقل
البغدادية الأ�صيلة مع التناول املبتكر لق�ضايا عديدة
م ��ن ت�أري ��خ �شعبن ��ا العراق ��ي� ,سيا�سي� � ًا واجتماعي ًا
وفكري� � ًا ..وكان ��ت م ��ن الب�ساط ��ة وال�سهول ��ة –كم ��ا
يبدو -ماميكن ان يو�ض ��ع يف اطار االعمال ال�صعبة
الت ��ي حتتاج اىل جه ��ود عدة كي ت�صل بع ��د ذلك اىل
تلك الب�ساطة والتي ا�سمها ,الب�ساطة ال�صعبة!
امله ��م ان تناول �شخ�صية امل�ل�ا عبود الكرخي يف عام
 1982جعلنا نربط بني الوقائع ال�سيا�سية املطروحة
يف امل�سرحي ��ة والظرف الذي نعي�ش فيه ربط ًا الجتد
في ��ه املبا�شرة الق�سرية بقدر ما كان االبتكار فيه حالة
ابداعية متجددة.
كنت افكر بهذه امل�سرحية ط ��وال الفرتة التي قدمتها
فرقتنا –امل�سرح الفني احلديث -على م�سرح بغداد..
وامكاني ��ة تبنيها لتقدميها يف اي م ��كان اخر ..وقدر
يل ال�سف ��ر حل�ض ��ور اجتماع ��ات اللجن ��ة التنفيذي ��ة
للم�سرح العاملي يف باري�س بو�صفي ع�ضو ًا فيها عام

 1984وكانت م�سرحية الكرخي هاج� ًسا يف خاطري:
ان اقدمها ..وحدي ..لونا من الوان (املونودراما)..
وكان الن� ��ص �صعب� � ًا ..وبع ��د انته ��اء مهمت ��ي هن ��اك
وح�ض ��وري مهرجان نان�سي ..عدت لباري�س وقررت
باالتفاق مع املركز الثقايف العراقي تقدمي امل�سرحية
يف قاعة املدر�س ��ة العراقية ودعوة ع ��دد من اال�شقاء
الع ��رب واال�صدق ��اء الفرن�سي�ي�ن ..ومل اكن حتى تلك
ال�ساعة قد و�ضعت �صيغة تقدمي امل�سرحية!!
التقي ��ت الفنان ال�ش ��اب (حممد �سي ��ف) وكان يدر�س
امل�س ��رح بباري�س ..وبالفن ��ان (عدن ��ان �شال�ش) وقد
خ ��رج من امل�ست�شف ��ى معافى ..متثل ��ت االمر بوجود
هذي ��ن العن�صرين حممد ان يك ��ون راوية وميكن ان
ي� ��ؤدي بع�ض �شخ�صيات امل�سرحي ��ة ..وعدنان ميكن
ان يغني بع�ض مقاطع من امل�سرحية ب�صوته ال�شجي
وق ��د يدخل يف حوارات هن ��ا وهناك فلم اكن اريد ان
احرك ��ه الن اثار مر�ضه مازال ��ت بادية عليه ..ورحت
اع ��د الن� ��ص به ��ذا الت�ص ��ور ..واجرين ��ا التدريب ��ات
وحولنا العر�ض امل�سرحي لقاء عائلي ًا بانارة ب�سيطة
وبعر� ��ض تتخلل ��ه مداخالت م ��ن امل�شاهدي ��ن ..ومت
العر� ��ض بنكه ��ة خا�ص ��ة وكان امل�ل�ا عب ��ود الكرخ ��ي
م�سرحي� � ًا قد ولد ب�ي�ن املجموعة كله ��ا ..الذين قدموا
العر�ض والذين ي�شاهدون.
ع ��ام  1985كلفت بتقدمي العر� ��ض يف املركز الثقايف
العراق ��ي بلن ��دن وكن ��ت عائد ًا م ��ن تون� ��س ..حملت
الن�ص امل�سرحي معي ..وكنت اعلم ان الفنانة (احالم
عرب) وهي ممثلة جيدة موجودة يف لندن ..ح�سبت
ح�سابها وقررت ان ت�شرتك معي يف العر�ض ..وهذا
يتطل ��ب �صيغة غري تلك التي قدمت بها امل�سرحية يف

باري� ��س ..علمت قبل
�سف ��ري ان اح�ل�ام ع ��ادت اىل بغداد و�صل ��ت لندن!..
م�صادف ��ة التقي ��ت ب�سي ��دة عراقي ��ة تعم ��ل يف الق�سم
العرب ��ي باذاع ��ة لن ��دن وكان ��ت تعم ��ل يف تلفزي ��ون
بغ ��داد�( :سلوى اجل ��راح) �صوتها جمي ��ل وميكن ان
تك ��ون �شخ�صي ��ة عراقي ��ة ت� ��ؤدي اغني ��ة (املجر�شة)
ومتثل �شخ�صيات اخرى ..وافقت بحما�س ..ووافق
اي�ض� � ًا ال�صدي ��ق الدكتور �سعدي احلديث ��ي امل�شاركة
معنا ..والدكتور �سعدي طاقة كبرية توىل امر الغناء
ب�صوت ��ه امل�ؤثر اجلميل ..وتوىل التعليق على بع�ض
االح ��داث ..ث ��م قمت ان ��ا بتحويل العم ��ل ابتداء اىل
حما�ضرة عن امل�سرح العراقي وكيف قدمت م�سرحية

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

(املال عب ��ود الكرخي) ببغداد وحدي ��ث عن �شخ�صية
امل�ل�ا عب ��ود الكرخ ��ي ..وخ�ل�ال املحا�ض ��رة وح�ي�ن
ا�ض ��ع (ال�سدارة) على ر�أ�سي تتح ��ول املحا�ضرة اىل
م�سرحية فنب ��د�أ بالتمثيل نحن الثالثة ..وحني اخلع
(ال�س ��دارة) اعود اىل املحا�ض ��رة والكل ي�ستمع حتى
الذي ��ن ميثلون معي ..وهك ��ذا حتولت امل�سرحية اىل
(حما�ضري ��ة) اي انه ��ا حما�ض ��رة وم�سرحي ��ة يف �آن
واح ��د ..ا�ستطعن ��ا ان نك�سبه ��ا حال ��ة مبتك ��رة لكنها
طريفة وممتعة يف �آن واحد.

عن احلوار املتمدن

