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مواكباملايض

وادي يف األوىل الدولة ُسوِمر، ملوك يؤلهون ونِبور بأُور ِعنِْليل معبد يف الكهان وكان
الرافدين.

الناس؟ من السواد لخري والكهان امللوك أولئك صنع الذي وما
جنوبًا ملكه ومدَّ بالدهم، وفتح السومريني، اكتسح — أكاد ملك — األول ورسجون

الجبال. إىل وشماًال الخليج، إىل
الناس؟ من السواد لخري وخلفاؤه رسجون به قام الذي وما

بالد فغزا عيالم، ملك ناُخنْتا، كُدور بجيشه انحدر والشمال الرشق يف الجبال ومن
عيالم. عاصمة أشمونا إىل الكلدانيني آلهتها تماثيل وحمل واكتسحها، رسجون

الناس؟ من السواد لخري العيالميون خلفاؤه شاد الذي وما هذا، كدور الذيصنع وما

وال��ك��ه��ان ل��ل��م��ل��وك وال��م��ع��اب��د ال��ق��ص��ور م��دي��ن��ة
ال��ن��اس م��ن ل��ل��س��واد وال��ع��ب��ودي��ة وال��ف��ق��ر وال��ج��ه��ل

والشعوذة، السحر يتعاطون ببابل، مردوخ وكهان بنينوى، عشرتوت كهان وكان
من ويتطاحنون يحرتبون وآشور بابل ملوك بينما الهيكل، ضحايا من بطونهم ويملئون

واملجد. السيادة أجل
الناس. من للسواد والنري والسحر وللملوك، للكهان واملجد السيادة

والعلماء. للعلم املحبني أول بنيبال وآشور املشرتعني، أول وحمورابي
الدامس. الليل يف مصباحان البادية، يف واحتان

املصلح. نرص ونبوخذ الفاتح، وسنحاريب
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فينيقية. ناهب
جنوده يقود إكزارس انحدر الرشق جبال ومن الثتيون، تدفق الشمال جبال من
حالف وقد مادي، جيش نجدة إىل بابل جيش سارع الجنوب يف السهول ومن املاديني،
وصاحوا — الفاتحة الجيوش طغيان دجلة وطغى الفرات، طغى — املحارصين النهران

بابل. سقطت سنة وثمانني ست وبعد نينوى، سقطت نينوى! لتسقط قائلني: كلهم
ثم وآشور، بابل ومجد وعيالم، سومر مجد يحول، مجد بعد ومجد تدول، دول

امللوك. من اآلريني يد إىل الفرات وادي يف الساميني يد من امللك صولجان ينتقل
أم الدول تُشيَّد املجد سبيل أيف الناس؟ من السواد أجل من اآلريون صنع الذي وما
الفاسقون. النهابون إنهم جميًعا. واآلريون الساميون مون، لظالَّ إنهم اإلنسان؟ سبيل يف
وكانوا عتاة، قساة وكانوا أنفسهم، ألهوا العباد. لها وسخروا والقصور، املعابد شيدوا

للشهوات. عبيًدا

اجتاز املقدوني. إسكندر العجيب الشاب أرسطو، تلميذ جاء الغربية الثقافة مهد ومن
الفرس هزم مكان. كل يف ظافًرا وكان الثالثني، ألوفه قاد اآلسيوي. الشاطئ إىل البحر
الرافدين، بالد إىل دارا امللك وتعقب مرص، عىل واستوىل فينيقيا، وفتح الغرانيق واقعة يف

(٣٣١ق.م). والغرب الرشق بني الفاصلة الواقعة وكانت أربيل، قرب فأدركه
وجاء الفرس راح عتيق. حديد من بنري مصقول حديد من نريٌ أُبِدل أربيل يف

اإلغريق.
والنور. العلم باسم فاتًحا اإلسكندر كان

عىل ناقًما منه وعاد اآللهة، باسم الرشق غزا الرصع. بداء مصابًا اإلسكندر كان
والسماء. األرض

ًدا. مجدِّ كان بابل يف ولكنه
مفجعة، — لسكرة — لرصعة النهاية بابل فكانت العالم، «يُأَغرق» أن اإلسكندر شاء

ذهبي. لحلم النهاية وكانت
الرشق بني التآخي دالئل اإلسكندر بعد فبدت الحلم، ذلك من قسم تحقق قد

والغرب.
ذاك كان يوم اإلغريق السلوقيني عىل التورانيون الربثيون تغلب فقد َرَدْت، ثم بدت

عليه. فقضوا األول، ازدهاره يف التآخي
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األدنى. الرشق يف طيبة أرض يف بذوره ُزرعْت
يحلمون ممن رومة كانت وما سحًقا. وتسحقه تدوسه بجيوشها رومة فجاءت

األحالم.
والعمران. الرقي يف يُذكر فضل للرومان كان فقد ذلك ومع

الجيوش، مثل اآللهة، وكانت لجيوشهم. الطرق وعبَّدوا آللهتهم، املعابد روا عمَّ
رومة. يف القيارصة أجل من بل رومة، أجل ومن رومة، باسم واألمم الشعوب عىل تستويل
للملوك، القصور واملعابد. القصور مدينة من خري هي والطرقات املعابد مدنية

والصعاليك. للملوك والطرقات
عبيًدا — وآشور بابل عهد يف كالسواد كان الرومان عهد يف الناس من السواد ولكن

للحروب. وحطبًا وامللوك، للكهان
سلمت والحروب اإلغارات من سنة مائتي بعد الرافدين. وادي يف الرومان أفلح وما
عليه، فاستولوا العراق إىل الفرس عاد طويًال. لسلوقية الجو خال وما سلوقية. إىل رومة

سنة. أربعمائة الساسانية الدولة فيه واستمرت
تجدد أربيل، واقعة بعد ينتهي كاد الذي النزاع ذلك والغرب، الرشق بني والنزاع

والوثنية. املسيحية بني ديني بشكل
الناس، من السواد لخري واملتعصبني، املتنطعني الدين، أرباب جداُل أثمر الذي وما

جميًعا؟ الناس لخري بل

ومىشاملؤمنون جديد. دين نوُر النبوءة، نور سطع الحجاز، سماء يف الجاهلية، ظلمات ويف
يرومون األرضالخرضاء إىل البوادي فاجتازوا التوحيد، وكلمة اإلسالم وسالحهم ين، مكربِّ
فكرسوا العراق. يف الفرس وعىل سوريا، يف الروم عىل فحملوا للناس. والخالص هلل، الفتح
وفاة من سنوات عرش وبعد القادسية، يف فارس جنود وبددوا الريموك يف هرقل جند

الروم. دولة حصون وفوق فارس، قصور فوق العرب أعالم ُرفعت النبي
نزاع من شعلة أول كذلك وهي اضطراًما. تزداد والغرب الرشق بني النزاع نار هي

والعجم. العرب بني واآلريني، الساميني بني يُجدَّد
واملساواة. واإلخاء العدل ودين التوحيد، دين اإلسالم ولكن

بني الحروب يف واإلخاء واملساواة والشيعة! السنة بني الحروب يف واإلخاء املساواة
والعرب! واملغول والرتك التتار
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العدل يف سواهم يفوقون — منهم العرب وخصوًصا — املسلمون الحكام إنما
أكثر من وعدًال حلًما أكثر اإلجمال عىل كانوا فقد واملربات؛ األخالق كرم يف بل واإلنصاف،

الفرنجة. ملوك
الدولة أما والعباسيني. األمويني الخلفاء بعض ويف الراشدين، الخلفاء يف هذا يصح
األعىل املثل كانت وال العروبة، يف األعىل املثَل اإلجمال، عىل كانت، فما العراق يف العباسية

باهلل. املستعصم العاجز وآخرهم اح» «السفَّ خلفائها أول اإلسالم. يف
الرشيد؟ وهرون

أنانيٍّا. وخليًعا تقيٍّا، ورًعا هارون كان فقد األضداد؛ فيها اجتمعت باهرة شخصية
امللك، أُبهة عىل حريًصا تارة ظامًلا. ويوًما يوًما، عادًال والشواذات، املربات كثري وكان

… الربامكة بنكبة أذكِّر وال … الصيادين إىل بها يرمي وطوًرا
باملأمون؟ تقول ما واملأمون،

آشور. يف حمورابي مثل هو أخيه، يف ذنبه هللا غفر املأمون،
الدوام. عىل الالمع ونورهم الساطع، العباسيني نجم املأمون

الدورادو). (تصوير دجلة عىل فيصل امللك جرس

فاتًحا. صائًال الجرار بجيشه هوالكو وجاء
إىل دخل وما شفاههم، عىل اإلسالم وقف الذين املسلمني القواد كبار من هوالكو

بأهلها. السيف وأعمل رها، ودمَّ بغداد اكتسح الذي فهو قلوبهم.

10



املايض مواكب

الدورادو). (تصوير بغداد عند الدجلة

السيادة فنزعوا الفرس وعاد سنة، وخمسني مائتني نحو العراق يف التتار وحكم
البالد، عىل واستولوا الفرس يد من السيادة فنزعوا قرن، ربع بعد الرتك، جاء ثم منهم،

سنة. أربعمائة سادتها وظلوا
سعيًدا! عهًدا التاتاري العهد جانبها إىل يبدو مظلمة، سنة أربعمائة

العيون، ُزرق رجاٌل الغرب، من الجيوش جاءت العرشين القرن هذا من الثاني العقد ويف
العرب وبمساعدة النورمندي، الفاتح ووليوم السكسوني الكبري ألفريد من متحدرون

محلهم. الحلول حاولوا لكنهم الرتك عىل انترصوا

العراق وقام القومية اإلرادة انترصت آخر، حينًا وسلمي حينًا عنيف دءوب، وبنضال
املجد. نحو متطلعة حرة مملكة الحديث
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احلقائق…

عميق أثر القلب ويف جئتها واأللوان. األنوار كثري الزمان قديم يف كان أفق من بغداد جئت
املدبجة األحالم عالم من جئتها بل والشعر. التاريخ كتب يف البهجة تلك من يزال ال مما
وليلة». ليلة «ألف عالم من بغداد جئت لقد أخرى وبكلمة واألرجوان. بالذهب حواشيه

غمي؟ يُستغرب وهل لخيبتي، إذن يُعجب فهل
الزمان ولكن املايض. يف كان كما هذا يومنا يف هو والخيال الحقيقة تباين أن بيد
الوحي منزلة إىل الناس عيون يف ويرفعها والتقديس، التقليد من ثوبًا األشياء يُلبس
— املنزل الوحي حتى للبحث نعرض الزمان هذا يف ونحن — إذن لنا يحق املنزل.
نرفضه أو معجبني، مصدقني نقبله أن قبل التاريخ به يجيئنا ما وننتقد نبحث أن

مستنكرين.
السؤال: هذا عىل مثًال يجيب أن يستطيع الذي ذا من السهل. باألمر هذا وليس
يف الحقيقة هي وما الخيال؟ يبدأ وأين الذهبي، العباسيني عهد يف الحقيقة تنتهي أين
بخصوصها جاء ما ننكر هل الرشيد؟ بغداد يف الحقيقة هي وما الرشيد؟ هرون عرص
كانت بغداد أن شك ال الحكايات؟ تلك يف مما كثريٌ التواريخ ويف وليلة» ليلة «ألف يف
كان الرشيد أن شك وال وبهجتها. عمرانها يف تفوقهما كانت أو كالقاهرة، أو كدمشق
كانوا الصيادين أن شك وال وغرائبه. بطرائفه حني إىل حني من ويفاجئها بها، يفتخر
كل أصدق إني لألسماك. بشباكهم يرمون وهم دجلة، شاطئ عىل ينامون بل ينعسون
مِليك وهناك البالد، تزين بغداد فهناك الزمان. هذا يف حتى بعينها الحقيقة ألنه ذلك؛
امللك، أبهة من فراًرا بالتنكر رغبة العبايس ذلك مثل وله العرب، صميم من الرشيد مثل

والصيادون. الشعراء كذلك وهناك الرعية. أخبار باستطالع وحبٍّا
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تجدها. ال فإنك والصياد امللك بني «األلْفليلية»، الرشيدية، األخوية، الصلة تلك أما
يف كٌل يسريان ولكنهما سقراطيٍّا. فيلسوًفا الصياد يكون وقد ديمقراطيٍّا، امللك يكون قد
أكذبُه» «أعذبُه صاحب يجيء حتى الخطان يلتقي وال معوٌج، أو مستقيم خط يف سبيله،
فيلفق الصياد، ظل من قريبًا امللك ظل يوم ذات فريى الشهرزادية، الحكايات صاحب أو
من الواحد ويدنو — الظالن — الخطان فيها يتذبذب التي األسطورة، يؤلف القصة،
أشكاًال ويتكونان ُقزح، قوس بألوان ويتلونان ويشتبكان، يلتفان ثم يتالمسان، ثم اآلخر،

والكبار. الصغار ألباب وتسحر األبصار، تبهر «ألفليلية» رومنطيقية، فنية،

موجود البغدادي فالصياد الزمان. هذا يف حتى الحياة، وأعاجيب اآليات، سحر أنكر لست
وود األحالم، يف الصياد أمعن إذا يُستغَرب وال الوجود. حقائق من كذلك وامللك قلت، كما
أن األحايني، بعض يف امللك اشتهى إذا يُستغرب وال الزمان. ملوك من ملًكا يكون أن
ثابتة حقيقة ال قائلني: الشعراء فيهتف االثنني، رغبة تتحقق وقد الصيادين. من يكون

الحقائق. كل فوق الشعرية الحقيقة حقيقتنا. غري
الباهرة؟ العباسية املدينة تلك من الناس عامة حظ كان كم آخر: سؤاًال أسأل وإني
تبسط كانت التي النعمة تلك من بيشء والفالح واإلسكاف واملالح الصياد يتمتع كان هل
القصور ظالل من قريب مكان كل ويف الربامكة؟ قصور ويف البالط يف الذهبية أجنحتها
والثقافة الثروة من للخاصة ما بعض الناس من للسواد كان هل واألمريية؟ امللكية
وذلك العيش، يف والتأنق الرتف وذلك والرسور، الزهو ذلك بغداد عم هل والسعادة؟

والتذوق؟ والعز املجد
الدليل الحارض يف لدينا فإن السؤال. هذا عىل لنجيب التاريخ إىل نعود أن يلزم ال
من القليل بغري تُمس لم أو رشقية، تزال ال التي املدن يف — اليوم رشقنا يف إن والربهان.
الحياة ازدحام ومن ومقاذرها، األسواق ظلمات من فيها إن — العمران يف الغرب مدنية
محصوًرا إال األوروبية املدن يف تجده ال ما واألمراض، والعفونة النتانة ومن وموبقاتها،
الرشقية، واملدينة الغربية املدينة بني الفرق وأما .Slums تدعى التي أحيائها بعض يف

األكرب. الجزء الثانية يف وهو منها، صغري جزءٌ األوىل يف الحي هذا مثل أن فهو
هي فليست قلبها، يف كانت وإن والقصور، الدور أما املدينة. هو األكرب الجزء وهذا
واألقذار، واألمراض الفقُر غريها ويف واألعالق، واألثاث املرافُق والقصور الدور ويف منها.
الحياة، وبطيبات األرض بخريات تستمتع أقلية هناك األقذار. بني واالستسالم والقناعة

املنزلة. الكتب به تعدهم وبما املنتظر، بالنعيم قانعون وهم الناس من السواد وهنا
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من أكثر شغفني تراهم الدنيا يف محرومني يعيشون الناس من السواد أن وبما
املنشود. النعيم تمثل التي واألساطري بالقصص سواهم

أو حكايُة — عنه وحديٌث واألغنياء، لألمراء حقيقته، بعض أو النعيم، حقيقُة
اص، الُقصَّ بالد اليوم تغزو السينما أن ومع الناس. من للسواد — قصيدة أو أسطورة
وراءَها وما البيضاء الشاشة — الزمان هذا شهرزاد ويسمعوا لريوا عليها العرب فيتهافت

القهاوي. يف عرشه وله سعيًدا. مالًكا يزال ال القصاص فإن —
التقديس هذا للخيال، التعظيم هذا واملعجزات، واآليات بالحكايات الشغف وهذا
متورًعا ويقبل الحقيقة، بظل يقنع فهو البارزة. الخالل من الرشقي يف يزال ال للمحال،
تلك بلحم النفس يعلل ثم دينية، حقائق كان لو كما الظالل من يُحاك ما محبوًرا

كذلك. اإلجمال عىل يزال وال الرشقي، كان كذلك املادي. بجسمها ودمها، الحقيقة
يف العواطف شقيقة الوراثة بعامل فأصبحت منه، املخيَّلَة الخلُة هذه شحذت وقد
خضعت إذا عجب وال وأهوائه. آرائه ويف وأحكامه، عقائده يف — نفسه عىل السيطرة
الوقت يضيِّعون ال الحياة بطيبات يستمتعون فمن باملحال. واعتصمت للخيال، كلها
األهواء. بها وتذهِّ املخيلة تزينها التي األحالم يف يسرتسلون يحرمونها ومن أحاديثها. يف
صوًرا البيضاء، الشاشة أمام اليوم يجلسون أو القصاص يسمعون إذ أمامهم؛ فتتمثل

خالبة. مستغربة،
إىل اإلشارة اللبيب وحسب األول. العباسيني عهد يف بغداد صورة الصور هذه ومن
إىل النظر يف حتى والغلو، املبالغة حب من باملحال، والتلذذ بالخيال، الشغف يولده ما
مؤرخ، والشاعر شاعر، القبيل هذا من فاملؤرخ اليومية. الحياة وحقائق التاريخ، حقائق

عجيب. واحد لشخص أقانيم ثالثة هم بل مًعا. وشاعر مؤرخ والقصاص
يقول كما فيها، كان فقد ومدينتها، بغداد عظمة من كان ما عىل مجمعون وكلهم
مليوني املدينة سكان عدد كان فإذا مسجد! ألف وثالثون حمام، آالف عرشة املؤرخون،
مسجٌد وستني ستة ولكل حمام، شخص مائتي لكل يكون التواريخ، يف جاء كما نفس،
أن يُعقل فهل بيوت. عرشة يف والستون والستة بيتًا، ثالثني يف يقيمون واملئتان واحد.

مسجد؟ بيوت عرشة ولكل عمومي، حماٌم بيتًا ثالثني لكل يكون

دون الخيال عىل يعوِّل العدد، كثري يراه ما كان إذا التقدير، يف وهو يعد. وال يرى العربي
ناحية يف يرى الغربية الجهة من اليوم بغداد إىل أعرابي دخل إذا املثل. وهاك العقل.
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ناحية يف آخرين صفني يرى ثم املقاهي، من عدًدا الجانبني، إىل الجرس، عند الكرخ،
الرشيد شارع يف مىش ما وإذا الرشيد. شارع وبني بينه الجرس، عند كذلك الرصافة؛
األراكيل يدخنون الناس من جماعات وأخرى مرت مائة كل بني يرى مرجان، جامع إىل
املقاهي يقول: بغداد؟ يف رأى ماذا ذلك بعد ُسئَل فإذا والدومينو. الطاولة ويلعبون
فيحدِّث املقاهي. غري بغداد يف ليس ويقول: يسمعه َمن عنه فيحدِّث مكان. كل يف املقاهي
أو األلف إىل يتجاوزها وقد باملئات، يجزم املؤرخ سمعه فإذا باملئات. ويصفها الثالث
وأبلغ مائة، من أعذب الشعر يف ألنها األلوف؛ لفظة عليها يفضل الشاعر ولكن األلفني.
مقاهي عن فحدِّث الحكايات، يلفق ويطفق الشاعر، القصاُص يسمع وعندما ألف. من

حرج. وال بغداد
من ألًفا وثالثني الحمامات، من آالف عرشة بلغت وقد اإلحصاءات تجيئنا كذلك
مقهى، األربعمائة يتجاوز ما اليوم بغداد يف وليس املقاهي. من األلوف وعرشات املساجد،
خمسني، من أكثر الجوامع من فيها وليس الرشيد. شارع الجديد، الشارع يف أكثرها

املساجد. من ضعفيه حوايل إليها أضف
املدققني املحققني الحديث التاريخ أرباب أحُد غًدا يل فسينربي األرقام! من ويِْيل
له فينربي مقاٍه. وعرشة وأربعمائة جامًعا وخمسني خمسة بغداد يف إن قائًال: ويوبخني
وأربعون. تسعة والجوامع ا، عدٍّ وتسعون ثالثمائة هي املقاهي ويقول: آخر مدقق محقق
األئمة أحد ويتربع ليعدها، جاحظها املقاهي أحد من فيخرج املناقشة، ذلك بعد وتحتدم

واملساجد! الجوامع بإحصاء املؤذنني أو
يتجاوز ال نازًال، أو صاعًدا الفرق، كان وإن معيب. خطأ يف كلنا أننا يتبني وعندئذ
ه وجَّ ملن فيه والفضل يذكر. ارتقاء التاريخ علم يف ذلك أن بيد العرشين. أو العرشة
تحت النهر، شاطئ عىل السمك يسقف كان الذي الصيادين أحد إىل يوم ذات السؤال
من ببغداد كم تعرف وهل سألته: الكرخ. جانب إىل مود، جرس من بالقرب املقهى،
هذا طرف يف عددها تظن وكم فقلت: السمك. من دجلة يف ما بقدر فأجاب: املقاهي؟

هللا! إال يحصيها وال قهاٍو، كله فقال: الشارع؟
تسعة الجرس، إىل فيصل امللك تمثال من هي، فإذا — أحصيها — أُعدها فُرحُت

غري. ال مقاٍه
الدومينو «أبناء فيويل املقاهي، هذه أحد يف الفونوغراف يتعطل فقد األرقام! من َويْيل
تركية كردية — صياحة وألحانه عامر، فونوغرافه آخر، مقهى شطر وجوههم والشيشة»
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أصحابه. ويودع بابه، يقفل أن فونوغرافه املعطَّل املقهى صاحب فيضطر — مرصية
طاولتني حوله ويضع النخيل، تحت وينصبه جديد، بفونوغراف كردي يجيء قد أو
يصدر أن قبل ينقص، أو املقاهي هذه عدد فيزداد املسوس، العادي الخشب من وديوانني

اثنني. أو مقًهى الكتاب، هذا

بالخيال نعتصم إذن تعال منها. العزيز القارئ أيها وأعيذك، األرقام. من بالخيال أعوذ
التاريخ. منه ينفر وال العقل، ينكره ال ما اآلن منه وعندي الشعري.

أور مرفأ يف الطوفان بعد ُصنعت التي القفة تلك فيه. الُقفة وهاك دجلة، هاك
الخوص، من تُصنع األقل، عىل العباسيني زمن يف كانت كما اليوم، وهي الكلدانيني.
لكان القديمة بغداد نَواتيِّ أحد الوجود هذا إىل عاد فلو وخارًجا. داخًال بالقار وتُطىل
فيها. شيئًا تغري لم سنة ألف وأن األول، شكلها عىل تزال ال أنها هللا وبحمد للقفة، يهلل
وقد الرشيد، صياد ساللة من اليوم مجذافها يحرك الذي البغدادي النوتي يكون وقد
رحالة فيجيء أخرى. سنة ألف تستمر الصيادين من مقبلة لساللة كذلك الجد يكون
القفة، فريى حديد، من معلق جرس عىل دجلة فوق ويقف والثالثني، الحادي القرن
من األقل يف سنة ألف عىل مؤلفه فيستشهد الكتاب، هذا من نسخة عىل ذلك بعد ويعثر

عمرها.
خط ليحفظ حني؛ إىل حني من يجذف صاحبها فبينا القفة! يف ما كل هذا وما
تعبث وال الفناء، يد تمسها ال التي الكنوز من آخر كنز لك يبدو النهر، مجرى يف سريها
نقط يف اللؤلؤ ترى كريمة، شمُسه يوٍم صباح يف دجلة، وجه عىل هناك، التغيري. يد بها
يغطس وهو املوجة، حول وترى املوجة، فوق يرتفع وهو املجذاف، من تتساقط التي املاء

الوهاج. الذهب تخلله وقد اللجني ذوب فيها،
كاهن أو بابل، عيد من غادة أو نينوى، شعراء من شاعر الوجود هذا إىل عاد فلو
الثابتة عهدها، عىل املقيمة الشارقة، الشمس لهذه — كلهم لهللوا — لهلل أور كهان من
اآلمال، وذهب الذكريات، لؤلؤ «القفاف» مجذاف حول حتى دجلة، عىل الناثرة خريها، يف
نينوى وأبناء أور، أهل وأحيت أنعشت كما وتحيينا، اليوم تنعشنا التي واآلمال الذكريات

وبابل.
لطيفة والغروب الرشوق يف الشمس تجيء العراق أرض املنبسطة األرض هذه ويف
وترمي النجوم، لتطارد الشعراء، يصورها كما الكنانة، تحمل ال الوهج، ناعمة النور؛

واألبراج. القباب بسهامها
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الدورادو). (تصوير اللبن» «أم اللبن بائعة

العراق قلب يف وحنينًا حبٍّا وتتغلغل الصباح، يف األرض تحضن األم شمس هي
وأبنائه.

أصفر، ياقوتًا فيستحيل الجوامع، قباب يف الالزورد تلمس الفنان، شمس هي
املعصفر. الدمقس من بحلل البيضاء املآذن وتكسو
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وتقف رسها، تكشف وال رة، املسوَّ السطوح فوق تسري األعظم، املحسن شمس هي
الحياة. بعودة فتبرشها النائمة، الجفون فوق

املربور. السحر من الصباح يف ساعة
والنور. الحرارة نعيم من ساعة
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األوىل الزيارة

الذي املكان يف نرص نبوخذ أسسها فقد األصل، بابلية بغداد إن الثقات: املؤرخون يقول
أي داد؛ بعل وأسماها عليهم، النتصاره تذكاًرا أعدائه؛ وبني بينه الحرب رحى فيه دارت
سنة رولنسون هنري الرس اإلنكليزي العالم اكتشفه ما ذلك، يثبت ومما البعل. مدينة
عليه املحفور باآلجر مبني حصن بقية الكوخ يف اكتشف فقد الغربي، الجانب يف ١٨٤٨
الخراب عىل مرشفة أنها إال قائمة، تزال ال داد بعل وكانت وفتوحاته. نرص» «نبوخذ اسم
بداءَة إىل العاصمة الكوفة وظلت البالد. عاصمة الكوفة وجعلوا العراق العرب فتح يوم
بناء عىل وأهلها، املدينة تلك يكره كان الذي املنصور، الخليفة النية فعقد العبايس، العهد
املجاور السهل فآثر يرسه، مكان عن يبحث شماًال دجلة وادي يف فساح جديدة، عاصمة
املدورة. املدينة فيه فبُنيت الرشقي، الجانب يف امللكي البالط اليوم هو ملا املقابل داد، لبعل
ولكن الخارجة»، عن «مائلة» رة مزوَّ جعلت الداخلة أبوابها «ألن بالزوراء؛ ُدعيت وقد
فحمله عليه، وملًزا غمًزا املنصور أعداء به تالعب ما املأنوسة، غري املعاني من زور ملادة
الدوام، عىل مسالم وأنه وحلمه، مروءته لهم يربهن ولكي آخر؛ باسم إسمائها عىل ذلك
السالم. دار وهو دجلة وادي به يُعرف كان الذي االسم الجديدة العاصمة عىل أطلق

يف رحلته ُجبري ابن األندليس األديب رحل للهجرة، السادس القرن من األخري الربع يف
شاهد ملا وكان (١١٨٤م) وخمسمائة وسبعني تسع سنة بغداد فوصل العربية، البالد
وال واألمل. والحب الشوق من إليها حمله ما يف ُفجع املحزونني. من املشهورة املدينة من
يف السالجقة عهد وأرشف بُويه، آل صولة وذهبت العباسيني، مجُد وىل قد فكان عجب.

الفاتحني. للترت ونهبًا للفتن، مهًدا السالم دار وأمست الزوال، عىل فساده
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جبري: ابن كتاب يف جاء كما رسمها»، أكثر ذهب «قد والرسور األنس دار بغداد

اسمها. شهري غري منها يبق ولم

ذلك رأى «وما الطامس. واألثر الدارس، كالطلل عليه كانت ملا باإلضافة وهي
رشقيها بني هي التي دجلتها غري البرص يستوقف فيها حسن من األندليس الرحالة

الصقيلة.» كاملرآة وغربيها
تتماثل وكيف والعرشين؟ عرش الثاني القرنني يف املرئيات تتشابه كيف تاهلل،
يشء تغري أفما اللبناني. العربي والسائح األندليس، العربي السائح تأثريات التأثريات؟

ُجبري؟! ابن أيام منذ ببغداد
بعد أي ١٢٥٨م؛ سنة يف وذلك جميعها. املدينة تغريت بل أشياء، تغريت قد بىل،
بغداد، يغزو جنكيزخان حفيد هوالكو جاء يوم جبري، ابن رحلة من سنة وسبعني أربع

رها. دمَّ ذلك وبعد فاكتسحها
األصوُل البناء يف همهم فما النكبة، ظل يف يزالون ال الناس كان بناؤها أُعيد وعندما
بُعثْت والسالمة. للمأوى الالزم بغري يحفلون كانوا وال العمرانية، املحاسن أو الهندسية
الترتية الدولة عهد أول يف أي أخرى؛ سنة ثمانني بعد إال حالها، حسنْت وما بغداد

الجالئري. حسن (١٣٣٩م) أسسها التي الثانية،
بجيشه تيمورلنك زحف ملا عرش، الرابع القرن أواخر يف أخرى نكبة بغداد نُكبت ثم
الثالثة للمرة ذلك بعد فأُعيد والنار. السيف اكتساحها بعد فيها وأعمل ففتحها عليها،

منها. وتهدم ُهدم ما بناءُ
البالد هذه يف دالت (١٥٣٥م)، العراق العثمانيون احتل يوم إىل الحني ذاك ومنذ
كل أخذت وقد األبيض. الخروف ودولة األسود، الخروف دولة الرتكمان، من دولتان
ذلك يف الوديع الخروف من كان ما لكن َعَلمها، عىل املنقوشة الصورة من اسمها منهما
جاء ثم دموية، بربرية آثار التاريخ يف لالثنتني وكان والرسم، االسم غري الرتكماني امللك
الذي األبيض» «الخروف فقىضعىل إسماعيل، الكبري الصفوي (١٥٠٩م) فارس بالد من
سبًعا استمر قصريًا، العراق يف عهًدا لفارس وجدد األسود»، «الخروف ابتلع قد كان
العراق من الصفويني يُخرجون (١٥٣٥م) العثمانيون الرتك فجاء غري، ال سنة وعرشين
بغداد إىل يعيدوا أن املثقفون املتحرضون الفرس أولئك استطاع فما ذلك. لهم وكان
العبايس الزمن يف لها كان الذي الرونق وذلك العمران ذلك من شيئًا سنة، عرشين خالل
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ابن رآها يوم كانت كما النكبات، وتعددت الفتوحات، عليها توالت وقد فغدت، األول.
الطامس.» واألثر الدارس «كالطلل ُجبري

سنة األربعمائة خالل أخرى مرًة تُهدم ألم العثمانيني؟ عهد يف كذلك دامت وهل
املنصور سيدها كان لو كما شائًقا، حسنًا تشييًدا والهناء الخري من فرتة يف وتشيَّْد
من عظيم جانب عىل كانت بغداد إن اليوم: العراقيني من العارفون يقول الرشيد؟ أو
فتك — الطاعون — الوباء ولكن والداخيل. الخارجي عمرانها يف الرتك ن حسَّ ملا العمران،
عليها، أشد االثنان وكان طغيانه، يف دجلة فحالفه السنني، من ونيف مائة منذ بأهلها
نفس ألف عرش بخمسة يذهب الوباء كان فقد وتيمورلنك، هوالكو غزوات من بها، وأفعل
القسم فغدا املدينة عىل طغى الذي دجلة، ضحية ذهبوا منه نجوا والذين أسبوع، كل

الجارفة. املياه تحت منها األكرب

التي األرض عىل الشعوب تهافتت — هللا شاء إن األخرية وهي — الرابعة النكبة بعد
سكان بنى كما يبنون ورشعوا منها، ملكوه ما فملكوا مشاًعا، تكون وكادت يبابًا، أمست
من وصوب، حدب كل من جماعات املهاجرون جاء األوىل. النكبة بعد الغابرون املدينة
كان وما العربية. البوادي ومن إيران، ومن األناضول، بالد ومن األكراد، بالد ومن الجوار
بل مدني. أو قومي حسُّ أو وطنية، صلة بينهم كان وال ما، معرفة الشعوب هذه بني
الرائد لبعض. لبعضهم غالبًا ومعادين بعض، عن بعضهم بعيدين غرباء، كلهم كانوا
فتعيش غريها. يصدقون وال يصدقونها، رواد جماعة لكل كان وقد يقال. كما أهله يصدق

متحفزة. متحفظة لنفسها
شعورهم، لطفت وال شملهم، الدين رابطة جمعت فما مسلمني، كانوا كلهم أنهم ومع
بغداد، املتوطنون املهاجرون هؤالء بينهم. فيما والتنابذ التنافر من القليل غري أزالت وما
النسب يف الَعِريقني من فيهم كان وما اليوم. سكانها أجداد هم األخرية، كارثتها بعد
األلويس. وبيت جميل وآل شاري وآل سعدون وآل سويدي آل منهم القليل، غريُ العربي
يف كانوا كما اإلجمال، عىل اليوم، يزالون فال األخالط، وقل الناس، من السواد أما
َقلَّ وإن — بينهم املختلط التزاوُج َ غريَّ وما واالمتزاج. اإلدغام بوتقة من بعيدين املايض
واألكراد، واألتراك فاإليرانيون الجنسية. ونزعاتهم القومية، أحوالهم يف جوهريٍّا شيئًا —
وأتراًكا أكراًدا سنة مائة منذ أجدادهم كان كما يزالون ال ببعض، بعضهم تزاوجوا وإن
يف عقليٍّا يعيشون والصابئني، واآلشوريني اليزيديني مثل اإلجمال عىل إنهم أو وإيرانيني.
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بغداد، سكان هم وما شئونها. يف منفردة جماعة كل بعض، عن بعضهم بعيدين األقل
حيها. يف طائفة وكل جماعة كل فيها، يقيمون التي األحياء سكان هم بل

تتالصق وال القلوب، تتجاور وال ببعض، بعضها وتتالصق األحياء تتجاور وقد
مفتوحة بدوية، عقلية الغالب يف تزال ال جماعة كل يف فالعقلية القومية. اإلحساسات
العشائر خصوًصا الجماعات، سائر مثل هذا يف والعرب اآلخرين. دون ومقفلة إلخوانهم،
الخاصة، وأحكامها وتقاليدها، عاداتها، عىل تحافظ فهي عليه. كانت ما يف تزال ال التي
الكربى املعضلة ذي هي قديم. عداء ومن دم، من بينها ما العرب، ورشف تنىس، وال

العراق. يف والوطنية االجتماعية
كما ،١٨٣١ سنة نكبة بعد الشعوب، من املزيج هذا أجداد بناها فقد بغداد أما
وال يومه حتى يأمن ال من يبني كما بنوها نكباتها. من نكبة كل بعد تقدمهم بنى
بدون القاهرة، باألحوال وعمًال اقتداره، وحسب ذوقه، عىل كلٌّ بنوها اإلقامة. بطول يأمل
يلتزمونها. بلدي مجلس أوامر أو يرعونه، مدني نظام وبدون اتساق، وبدون تصميم،
ووكلوا أخرى، بكارثة مهددون أو يومهم، بحاجة مسريون كلهم كأنهم عجل عىل بنوها
وعلت معوجة، جدران املستقيمة الجدران من فنشأت والتقارير. الصدف رب إىل أمرهم
وارشأبت النوم، بغرف األواوين والذت النوافذ، من األدراج ودرجت سطوح، السطوح
الجادات، وتضيقت البيوت، فتوسعت بعض، إىل بعضها امتدت بل الرشفات، إىل الرشفات
املتعانقة الرشفات من الدربونات، ولهذه «دربونات». البغداديني بلغة تدعى فصارت
كان وما التقادير. وأيدتها الفوىض، بها أوحت عجيبة لهندسة إنها ظليلة! سقوف فوقها،

الرضائب. يدفعون والفوىض التقادير أبناءُ دام ما تلك، أو بهذه ليكرتثون األتراك
رشقي باب من الشمال، إىل الجنوب من يمتد عامًرا طويًال واحًدا شارًعا بغداد يف إن
قسمني، الرشقي الصوب فيقسم كالرمح، ال إنما مستقيم، خط يف األعظمية، بوابة إىل
القسم ويتكون رحب، سهل يف رشًقا األول القسم فينبسط الكتلة. يف اإلسفني يفعل كما
النفط رشكات دار ورأسه العيواضية، قاعدته «هرمي» شكل يف دجلة جانب إىل الثاني
التي اآلفات تلك قبيح بوضوح تبدو بغداد نشوء من املظاهر هذه ويف رشقي. بباب

السكان. أهواء يف والقدر التخطيط، يف والصدف البناء، يف الفوىض ذُكرت:
مرتاصة وهي جديدة، وهي قديمة فهي املكربات. املدهشات املتناقضات كذلك وفيها
ثم بالجديد، اإلنكليز دعاه الذي الطويل فالشارع بدوية. وهي مدنية وهي متبعثرة. وهي
حديثة، مخازن من فيه بما الشارع هذا الرشيد، شارع فدعته اسمه العاصمة أمانة غريت
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الدورادو). (تصوير القديمة بغداد يف «دربونة»

وسيارات وعربات برقية، وأسالك كهربائية وأنوار سينما، ودور ومقاٍه قديمة، ودكاكني
والبلدة أوروبية. قرية يف بشارع لشبيه إنه «الدربونات»، إىل جانبيه يف ومنافذ و«بصات»
يف بما قديمة جد هي سنة، املائة تتجاوز ال بمجملها كانت وإن منه. رشًقا املحالت أو
والقتام، فيها، والتهدم واعوجاجها، الجادات ضيق من داخلها بعض يخلو وال ظاهرها،
وبعض والرساي، واملقاهي األندية وفيه للنهر، املحاذي القسم أما العجيبة! والروائح
برشقي هو فما والنخيل، النبق أشجار تزينها التي البساتني وبعض جميلة، للسكن بيوت
— دجلة من اليمنى الجهة يف ولكنَّ والتقدير. الذكر بحسن جدير هو إنما بغربي! وال
جرس من تمتد التي الناحية يف وخصوًصا الكرخ، يدعى يزال ال الذي الغربي الصوب أي
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ونخيلها، وفسحاتها، بوداعتها، جميلًة النهر، شاطئ عىل دوًرا — مريم كرادة إىل مود
املياه. تحتها من تجري التي وبرشفاتها

نظمها، واحدة قصيدة يف بالشهرة ظفر الوسطى، الطبقة من شاعر العرب شعراء وبني
ابن تغنى فقد للشاعر، ال للبيت الشهرة تكون وقد القصيدة. تلك من واحد بيت يف بل
مطلع يذكر ال ومن الجرس. قرب النهر من اليرسى الجهة يف غرامية له بمجازفة جهم

بغداد: من الرشقي الصوب اسم فيها ُخلد التي القصيدة تلك

أدري وال أدري ح��ي��ث م��ن ال��ه��وى ج��ل��ب��ن وال��ج��س��ر ال��رُّص��اف��ة ب��ي��ن ال��م��ه��ا ع��ي��ون

وثبًة الشهرة قلب إليه وثب الذي هود طوماس اإلنكليزي بالشاعر جهم ابن يذكرني
يف األول املقطع يعرف ال من اإلنكليز بني ويندر قصيدتني. أو واحدة قصيدة يف عجيبًة
للهوى. مجلبة هي التي للعيون، مجلبة كان الذي الزفرات» «جرس قصيدته من األقل

الجرس. عند هناك نحبها قضت حسناء القصيدة وموضوع
يكون وقد للغرام. شباك كأنها أو القلوب، مغناطيس املدن كل يف الجسور كأن
البحار رائحة أو الَقرقفية األنهار رائحة يف تحتها، الجارية املياه يف إثمها أو فضلها
إثمها أو فضلها يكون وقد سكرات! — سكرة يعقبها نشوة النفس يف فتبعث الزنجبيلية،
سقٌم «وأوله … لالنتحار يصلح الذي املكان من أي املقدر؛ املحتوم األجل من دنوها يف

قتُل.» وآخرة
دجلة أما الفارض. ابن قول بصحة تشهد بأوروبا الجسور عند األنهار من كثريًا إن
أهل كان إذا أدري ولست الحب. نهاية من النوع هذا مرًة شهد قد كان إذا أدري فلست
إنما والبساتني. املنتزهات عىل للمواعد الجسور يؤثرون كانوا جهم ابن أيام يف الغرام
الغزلية االجتماعية، املزية هذه بغداد فقدت وما واجتماعات. ريب، وال مواعد، هناك كانت
— األندليس األديب وهو — عجب وال ُجبري. ابن ها أمَّ يوم األخري عهدها يف حتى األقل، يف
هواء — هوائها بني الحريمي «والحسن قوله: يف بالقلوب الفعل من للماء ما إىل أشار إذا
عىل ولكنه، موصوفة.» معروفة البالد يف شهرة عىل ذلك من هي ينشأ. ومائها — بغداد

منها.» هللا يعصم أن «إال الهوى فتنة من يتخوف األندليس، عادة غري
بيد التخوف. هذا من يشء أدري» وال أدري حيث «من يقول: إذ جهم؛ ابن بيت ويف
منه. املوقف هذا يف بد ال سؤال هناك إنما اهتماًما. يستوجب أو ا، همٍّ يجلب ال اآلن أمره أن
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أم والجرس الرصافة بني املكان الخلود؟ له وضمن الشهرة جهم ابن بيت أكسب الذي ما
مجازفة كانت وهل ترى؟ يا الجرس عند يسِفرن بغداد ِحسان كانت وهل املها؟ عيون
للمستَحب تدعو وقد بالنظر، جديرة املسائل هذه واقعية؟ أم خيالية شعرية جهم ابن

الجدل. تثري وقد البحث. من
ال بغداد من الرشقي الصوب أن وهي والبحث، الجدل تقبل ال حقيقة هناك ولكن
الصوب يُدعى كما جهم، ابن بيت يف املخلَّد — الرُّصافة — القديم باسمه يُدعى يزال
فهي األخرى النواحي أما ورسًما. اسًما قديمتان الناحيتني هاتني إن بالكرخ. الغربي

أسمائها. ويف هندستها يف حديثة

وكانت مليونني. أي نفس؛ ألف ألفي يبلغ العباسيني زمن يف بغداد سكان عدد كان
تختلف كما تقسيمها، يف تختلف اليوم بغداد إنما ناحية. عرشة سبع إىل مقسمة املدينة

نفس. ألف الثالثمائة يتجاوز ال سكانها وعدد إدارتها، يف
يف كلها كانت فقد بعضها، أسماء وذكر جبري ابن إليها أشار التي املحالت أما
الكرخ أي الغربي؛ الصوب وكان عليه.» مستوليًا كان الخراب أن «مع الرشقي الصوب

الطامس.» «األثر غري فيه جبري ابن شاهد فما الخراب، يف تقدمه قد
يُفهم مستقلة. مدينة منها محلة كل إن فقال: الرصافة يف املحالت شكل ذكر وقد
كانت املحالت بعض أن أو السكان، من خالية أرض واملحلة املحلة بني كان أنه ذلك، من
البرصة بوابة وكانت اليوم. األعظمية مكان إىل يومذاك الرصافة امتدت وقد مسورَّة.
طوًال، كيلومرتات سبعة نحو هي املساحة هذه أن ومع جنوبًا. دونه أو رشقي باب مكان
مزدحمة — شك وال — كانت فقد عرًضا، الكيلومرتين تجاوزت الرصافة أن أظن وال

املليونني. عىل ينيف عددهم كان إذ بالسكان؛
استثنينا فإذا القبيل. هذا من تتشابهان — األمس ومدينة اليوم مدينة — واملدينتان
الجادَّات كل إن نقول أن يجوز الجديدة، األحياء وبعض الرشيد، شارع الجديد، الشارع
والتفريج. والنظافة، النقي، والهواء النور، إىل تفتقر الكرخ ويف الرصافة يف و«الدربونات»
األخرى العربية املدن يف مثلها رأيت ما متعوجة، ضيقة جادات يف متعرِّجة، ة مرتاصَّ بيوت

واألنام. القتام من تتعجج وهي زرتها. التي
البحرين. أهل أو مثًال الكويت أهل عن طبائعهم يف يختلفون بغداد أهل إنما
تْسَود كتابه من بصفحة هم خصَّ الذي ُجبري، ابن أيام منذ كثريًا يتغريوا لم أنهم والظاهر
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السالمَة — بغداد إىل حيٍّا اليوم عاد لو — األديب لألندليس تضمن وال وجوه، منها
ويلقي األرض، يهز صوته أن ببغداديته، العريق البغدادي يف يقال ما وأقل واألمان.

زين! عينك فك عجمي. مو بغدادي أنا — القلوب يف الرعب
«دربونة» يف رأيتها البغدادي. مثل عنَجرتها يف هي السافرة العاملة والبغدادية
بطرف يتعثر املارين أحد ورأيت تبيعها، الخرض بعض وأمامها األرض، عىل جالسة
علم يف ممتازة بلغة غضبها، جام عليه وتصب به، تصيح وسمعتها املفروش. منديلها
عينك، أين الهمذاني. الزمان بديع إىل الخوارزمي رسائل إحدى من أُخذت كأنها املسبات.
يضيق هللا البطريق، ابن يا الطريق، ابن يا الرجلني! هللا حرمك الوالدين؟ ملعون يا
البغدادية. من بيانًا وأمىض لسانًا، أذرب هن من العرب نساء بني أن أظن ال طريقك!

البغدادي. الشحاذ يكون أن إال الذابحة، بالغتها يف يفوقها من ببغداد أن أظن وال
يف مزبلة عىل جالس وهو الكتاب، من آيات يردد الشحاذين أولئك أحد سمعت
الجود؟ بحر أين الصباح؟ ُولد الكرام أين الصالح؟ أهل أين قائًال: يسأل ثم الجادة،

تزوِّد. وال نقطة معوِّد، يا منه نقطة
جادة يف آخر، شحاذًا رأيت فقد املعوِّدين، من أحد الصباح، ذاك يف ثمة، كان وما
عليك، اللعنة يصيح: عينيه، « و«وفكَّ يديه، رفع وقد وسمعته، الحائط، عند جالًسا أخرى،
النار أبنائك! وعظام بغداد، يا عظامك، يأكل الدود أهلك! وعىل ذكرك، وعىل بغداد، يا

والرتاب! الرماد غري ومنهم منك يبقى فال بنيِك، وعىل عليك والوبا والشط
السامعني. أحد نظر اسرتعى وال املارين، أحد ذلك مع استوقف وما

أسمعتك التي اللغة غري لغة املهنة يف ولهم املستجدين، من آخر صنف هناك إنما
أفواههم، من ِشعًرا يتساقط والورع أضلعهم، بني تتمىش التقوى أن ومع منها. أمثلة

يسمعون. وقلما يقفون، قلما فالناس
محزنًا، شدًوا الشعر ويشدو خابية، يف ربابة كصوت صوتًا يرفع درويًشا هاكم

القيوم. ربك وجه غري يبقى وال يزول، يشء كل أن وفيه والحنني، الغزل وفيه

دم��ي ف��ي وح��ب��ك أذن��ي ف��ي وص��وت��ك ف��م��ي ف��ي وذك��رك ق��ل��ب��ي ف��ي خ��ي��ال��ك

28



األوىل الزيارة

غرفتي، يف أكتب وأنا فاستوقفني الشيخ، محلة يف يوم ذات سمعته صوت هو
التنك. من وصحنًا طويلة، عًصا يحمل الطريق قارعة يف بدرويش فإذا الرشفة، يف فوقفت
إذا وكان رشطي. كأنه منه، تدنو أن دون يساره، وإىل يمينه إىل تسري العربات ورأيت
عنه، السيارة فتميل — رضير درويش هو — عصاه يرفع السيارة بوق صوت سمع

وشدوه! طريقه يف هو ويستمر

ب��ع��ُد ص��ح��ا ف��م��ا ق��ل��ب��ي؟ وأي��ن ال��وج��ُد أذاب��ه ف��ؤادي؟ أي��ن
س��ع��ُد ي��ا ُف��دي��ت ل��ي ق��ل ب��ال��ل��ه ب��ذك��ره��م ج��ًوى زدن��ي س��ع��د ي��ا

يرفع ثم شاكًرا، القرار عند فيقف بيده، الصحن يف ترن النقود من قطعة وها
منه. كان ما فوق صوته

ُك��ف��ي ق��د ِودِّي أه��ل ي��ا ن��اداك��م وم��ن أم��ل��ي أن��ت��م ودِّي أه��ل ي��ا
ال��وف��ي ال��خ��ل ذل��ك ف��إن��ي ك��رًم��ا ال��وف��ا م��ن ع��ل��ي��ه ك��ن��ت��م ل��م��ا ع��ودوا

أصوات من يردد ألنه الحب؛ أهل يبهج هو ليُبِهج. وإنه الصوت، هذا ليشجي إنه
يشجي؛ وهو والذكريات. الروحيات من صفا ما صدى الخالد، الصدى ذلك املايض
اليوم املسرية بغداد شوارع يف شاديًة املايض يرسلها التي األطياف من طيًفا يمثل ألنه

املادية. املدنية الحياة بتكاليف املرهقة، العمل — بسياط وقل — بأصوات
املدنية عوامل من بعامل الجديد الشارع ه يمسُّ ال الذي املدينة، قلب يف هناك، إنما
املطارق إيَّاها تُسِمعك التي األصوات هي أبدية. أنها يظهر املايض من أصوات الغربية،
يميش بغداد، قلب يف وهناك والحدادين. الصاغة نار يف تنفخ واملنافخ النحاس، تطرِّق
يجري هناك التكالب. يزاحمه وال الهم، يماشيه وال الَقنوع، الورع مشية الهوينا العمل
الدرويش. عروق يف يجري الذي الدم ذلك والصانع؛ والصائغ والتاجر العامل عروق يف
كلغة هي قلوبهم لغة فإن لسانه، عىل يجري كما ألسنتهم عىل يجري ال الشعر كان وإن

والوداعة. القناعة قاموس هو واحد، قاموس من قلبه
العبارة تناقض التي — الرشقية — العربية الظاهرة تلك تتجسم أيًضا وهناك
يف كان إن — والنظافة اإليمان بني إن ولعمري اإليمان. من النظافة أن وهي الذهبية،
يف ملا النابض الحي املثال السوق يف وهاكم سحيقة. وهدة — الصاغة يف أو الدراويش
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ومن واإلهمال، الذوق ومن والجمود، التجويد ومن واملثابرة، الصرب من العربي العامل
والقذارة. والقناعة والوداعة الورع

يف وتصقل تصاغ عينيك، أمام تُصنع وفضة ذهب من األشياء أجمل فأريك تعال
املنفخ صاحب الولد ليس بالعنكبوت. وازدانت بالدخان، وُطليت بالغبار، ُفرشت أماكن
تراه البيض، الفتيان من عربي ولكنه واليدين، الوجه أسود هو املناكيد. العبيد من
يف سيده وترى الدكناء، قميصه بطرف عينيه ويمسح بها، ينفخ النار أمام مقرفًصا
ينقش وهو جواهره، ملسح يستعمله الذي باملنديل جبينه من العرق يمسح الزيات ثياب

السندان. عىل الذهب من قطعة يدق أو سواًرا،
الفحم من ُركمة جانب إىل الدكة، حافة عىل تجلس وحجاب عباءة يف امرأة وهذه
ويقسم إليها، الصائغ فيعتذر وتلوم، السالم وتلقي حجابها من طرًفا ترفع ثم والرماد،
النحاس من جميًال صندوًقا منها ويخرج صغرية، خزانة يفتح ثم نسيها، ما إنه باهلل
فيفكه أحمر، أو أبيض الزمان قديم يف كان أدكن منديًال الصندوق من يُخرج ثم م، املطعَّ
والبنرص باإلبهام فريفعهما باملاس، عني مرصَّ املنقوش الذهب من قرطني فيه مما ويأخذ
فتتناولهما الربكة. حلَّت قائًال: ويقدمهما املنديل، بطرف يمسحهما ثم السيدة، أمام
ذهبًا ثمنهما وتدفع اآلخر الطرف تفك ثم منديلها، بطرف وتربطهما شاكرة، باسمة

املكان. وسخ من بثوبها لصق يكون قد بما تبايل وال وتميش، تنهض ثم وفضة،
الدكاكني ذات املسقوفة السوق تلك يف نميش ونحن البغدادي، األديب رفيقي قال
مع األشغال فتستمر كالساقية، فيها تجري الشتاء يف املياه إن الثمينة: والجواهر الدُّكن
جالس وهو عبِّه، يف دكانه يحمل الذي الرجل يومئذ هناك يكون وقد يبايل. أحد وال ذلك
صغري. وميزان مفروش منديل وأمامه الحائط، إىل وظهره األرض عىل — رأيته كما —
الرزق ينتظر وهو الساقية، جانب إىل املاطر، اليوم يف هناك بالحي التاجر هذا يكون قد

ربه. كرم من
ال الصفارين، سوق أو الصاغة سوق يف شاهدناه ما إن القارئ: أيها أتقول،
أو بلندن الفقراء أحياء يف ليس إذن! تعال كبغداد، قديمة رشقية مدينة يف يُستغرب
الحياة وفظاعة الهواء، وفساد وظلماتها، وقذارتها، ازدحامها، عىل بمباي، أو نيويورك

إليه. نسري الذي الخان يف ستشاهده ما يفوق ما فيها،
كبري وصحن طابقني ذو مربع، بناء بغداد. أوقاف من وهو تْلَكيف خان هو
كل ويف باألكواخ. الشبيهة املظلمة، الصغرية الحجرات من صفوف حوله مكشوف،
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الدورادو). (تصوير الصفارين سوق يف

للدواب، مرابط الصحن ويف الستة. تتجاوز وقد أنفس ثالثة عن تقل ال عائلة كوخ
أسمعتُك التي اللغة منهم ويتلقنون وامُلكاِرين، الحمالني وبني حوافرها بني األوالد فيلعب

والشحاذ. البائعة فم من منها، نموذجات
متظلمات. شاكيات إليه النساء فسارعت الدليل، الرفيق يومئذ األوقاف مستشار كان
شكون وال املرابط، وروائح املكارين صياح شكون وما واملقاذر، االزدحام شكون وما
يتداعى جدار إىل املستشار نظر لفتن إنما اإليوان؛ يف تُلقى التي واألوساخ الجريان دخان
سقف إىل أو مكسور، أو مسدود ماء قسطل إىل أو مزالج، وال له قفل ال باب إىل أو
عىل سقطت إنها وتقول: آُجرَّات، ثالث تحمل النساء إحدى وجاءت أخشابه. تتساقط

فيه. الُجرح تُرينا أحدهم رأس كشفت ثم نيام، وهم أوالدها
البيتية: بأشغالهن يقمن أكواخهن أمام النساء نرى اإليوان، يف نميش ونحن وكنا،
يمشطن كن من ومنهن أطفالهن. يرضعن يطبخن، يخبزن، النار، يشببن الثياب، يغسلن
«ُمزيِّن» الصحن وسط يف وهناك األرضحولهن. وعىل أحضانهن، يف القمل فيقع صغارهن
وهم الصبيان، أرجل بني «املتحركات» من فيه وما الشعر وينثر الرجال، أحد رأس يحلق

ألفاظهم. يف ويفحشون ويصيِّحون، ويغنون، يلعبون،
يتجاوز ال خروق بضعة جانبيه وإىل مظلم، عميق القالع كمدخل الخان مدخل إن
استوقفتنا وقد للسكن. كذلك هي علوٍّا. ومثلها طوًال، ومثلها عرًضا، أقدام عرش الواحد
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تلك أحد إىل تومئ وهي للمستشار، وتقول صدرها عىل طفًال تحمل جاءت هناك، امرأة
خمس، من أكثر تدفع أن تستطيع ال وهي شهر، كل روبيات ثماني أُجرته إن املآوي،

خريًا. فوعدها بالتخفيض. يأمر أن وترجوه

الواقف ملك عىل العني «حبس هو التعريفات يف والوقف األوقاف. من تلكيف خان قلت:
لألوقاف ولكن البؤساء. هؤالء من ترى يا بالصدقة أجدُر وَمن بمنفعته». والتصدق
غري عني وال قلب، وال لها، روح ال املالية. الرشكات إدارة مثل يظهر ما عىل هي إدارة
فال باملساجد مخصص هو ما األموال هذه ومن األموال. وتعد األرقام، ترى التي تلك
بيته، يف الفقري البائس يجده ال ما ربك فضل من املساجد ويف سبيلها. غري يف يُرصف
واألغنياء األتقياء ملجأ األمني، وامليناء اليقني، امللجأ هي املساجد مدينته. أو حيه، يف أو
بغداد يف أن هلل فالحمد دفني. وأمل ثقيل وزر ذي كل وميناء واملترشدين. واألشقياء
هي التي املقدسة األماكن هذه عىل الفقراء، دم من كان وإن ريعها، بعض يُحبس أوقاًفا

املؤمنني. لجميع
الجامع قباب وكانت الظُّهر، يؤذن خانة الحيدر جامع مأذنة يف املؤذن وكان
من طبق عىل كالذهب زرقتها خالل األصفر فيبدو وتتألأل، تشع الظهرية شمس يف
الرحبات وكانت كالفضة. تتناثر الجامع صحن يف الشاذروان مياه وكانت الالزورد.
أن للمارين تلوح وهي الرحمن، لدن من كأنها الباب من تبدو الناعمة والظالل الهادئة

آمنني. ادخلوا
منعش فيه ما وكل كالنور نقي فيه والهواء املبارك، الصحن يف نحن فإذا دخلنا
فوق هو ما وهناك السواء. عىل والفقري للغني هو رشيف نظيف رحب مكان كالهواء.
السكينة عني الالزوردية، القبة تحت الجامع يف الصحن، داخل هناك املكرمات. يف ذلك
الهموم دنيا — حني إىل ولو — فيه تغرق الذي اإللهي البحر هناك السالم. وروح

البرشية. واألحزان
الجمال ذاك مثل — وضفتيه! دجلة نهر بعد أقله وما — بغداد جمال يف رأيت ما
حاجة يف الذهب وليس القباب. تحت الروحي الجمال هذا ومثل جوامعها، قباب يف الفني
الفن نواحي من مجهولة ناحية لك وأكشف إذن، اإلفاضة يف الرياع سأمسك التذهيب. إىل
الرقة. خزف يسمونه بما — عامًلا تكون وقد — تسمع أنت تضمحل. كادت صناعة يف
يف والذوق املهارة من األندلس يف للعرب كان بما علًما يزيدك من إىل تحتاج ال وقد
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ال أن املدهش إنما زلق). (زلج: الزُّالج يدعى كان الذي املصقول، امللون اآلجر صناعة
يُذكر. أثر الصناعة لهذه بغداد يف يبقى

هو إنما واملآذن القباب يف الجمال وذلك خانة، الحيدر جامع يف املعمل ندخل تعاَل
املدهشات وأول النحاسني، سوق يف ساعة منذ كان ملن وخصوًصا املدهشات، هنا ها منه.
اإلتقان. ثم الرتتيب ثم النظافة واألصباغ. بالرتاب يلعب َمن يف نتوقعها ال التي النظافة
عن أبيه، عن الصناعة، ورث كما ورثها، التي كلها، الفضائل هذه ربُّ هو املكان وربُّ
ساللة من األستاذ يكون قد يدريك! وما تعود، آله من جيل كم إىل يذكر ال إنما جده،

األندلس. يف أو الرقة يف الصناعة هذه أرباب أحد
اإلرث استخدام ليحسن ويساعده يتعلم ابنه ومعه السادس، العقد يف شيخ هو
تبدأ التي الصناعة هذه فروع من فرع كل عىل فيرشف ا مجدٍّ يعمل سنه عىل وإنه الثمني،
األزرق من وجلها األصباغ، يصنع نفسه وهو باالستواء. وتنتهي والرمل، الرتاب بخلط
غري كيماوية أصباغ فيها ليس مجلوب. يشء فيها وليس العصفري، واألصفر الالزوردي

كيماويٍّا. مزيًجا املزيج هذا يُدعى أن صح إذا والزجاج، التنك من يصنعها التي
والقناني التنك، صناديق من ركام وفيها األصباغ، غرفة إىل بالدخول لنا أِذن
أن فبعد حديد، من وأخرى حجر، من كالجاروش هي آلة وفيها والرصاص. املكرسة،
إىل تنقل ثم لتغيل، النار فوق مواعني يف وتوَضع باملاء، تُذاب وتُطَحن، املواد تُجرش

ِصباًغا. فتغدو بالزيت وتُمزج ذلك بعد فتَُفتت لتجف، الشمس
فهو كلها. األساسية باألعمال فيه يقوم واحًدا رجًال أن املصنع هذا مدهشات ومن
أشكال عىل تشتمل التي برسومه بأس وال الفنان. الرسام وهو الصباغ، وهو الطيان،
يصبغها، وتُشوى، اآلُجر تُصنع أن فبعد عمله. يف السلَّم وهاك نباتية. وأخرى هندسية،
بالغيوم الشمس عمل باأللوان اللهب فيعمل النار، إىل يعيدها ثم الرسوم، عليها ويرسم
ناعسة. ناعمة فرعية منه ألوان حواشيه يف فتبدو الواحد اللون فيُذيب واملفضضة. املذهبة
فنان بريشة ُدهنت أنها بها، تعجب وأنت فتظن، فرتق، األلوان تتشبح أخرى وبكلمة

ماهر.
أو األخرض من مركب غالبًا فهو اآلجر بهذا واملآذن القباب بناء يف الرسوم لون أما
تتخلل األصفر هذا من واألِهلَّة الخطوط أن أو الذهبي. األصفر من صفحة عىل األزرق

األولني. اللونني أحد
يظهر، ما عىل هي، ومآذنها الجوامع قباب يف الفنية اآلثار هذه إن أقول أن بقي
عجب، وال بألوانها. ترض األخرى الطبيعية العوامل وال الشمس فال األجل، طويلة ثابتة
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فإن فهدَّمها، املستقبل يف القباب تلك عىل الزمان صال ما وإذا مرتني. الناَر دخلت فقد
وأور، سلوقية حفائر يف اليوم يجدونه كما الرتاب، وتحت الردم يف اآلجرَّ ليجدون األثريني
يف الزمان فعل كذلك عجيبة. مسحًة الزمان أكسبها وقد فيه األلوان فتبدو فيغسلونه،
ألوانه بتشبح الفريد الجميل، البالط ذلك بقرطبة، الزهراء قرص يزين كان الذي البالط

بباريس. اللوفر قرص ويف بلندن، الربيطاني املتحف يف منه أمثلة املعروضة

صناعة بغداد، يف أمثلة منها يزال وال املايض، يف العرب بها اشتُهر التي الصناعات ومن
وقد مذهبة، إطارات يف املركب الزجاج وصناعة بحت، عربية وهي الخشب، يف الحفر
إنه أي األخرية؛ النكبة من َسِلم إنه يقال قديم، بيت اليوم بغداد ويف الفرس. عن أخذوها
الذهن، إىل يعيد ما أيًضا وفيه سليم. حسن أثر الصناعتني من فيه سنة، املائة يتجاوز
وليلة. ليلة ألف كتاب يف ُخلدت التي الدُّور لتلك وذكريات صوًرا زينته، ويف هندسته يف
الشوق بهجة من النفس يف ما يزيل الصغري، صحنه أو البيت مدخل أن عىل
حلقة يف منها دوٌر يتمثل الحديثة، التجارات من بتجارة دخلنا ملا ُصدمنا فقد والخيال،
من يجيء الجوز وهذا العفص. جوز من ركام حول األرض عىل جالسات النساء من
وبرلني؛ لندن إىل للشحن ويهيئنه العامالت، النسوة فتنقيه املوصل، جبال يف الغابات

الباب. يف التجارة األصباغ. هناك منه لتصنع
قد أجل، اليوم. بغداد غري يف نحن فإذا مرسعني، الثاني الطابق إىل صعدنا ولكنا

كلها. النكبات من نجت التي القديمة، بغداد دور من دار إىل عجيبًا انتقاًال انتقلنا
نباتية، أشكاًال املدهون املحفور الخشب جدرانها يعلو التي الردهة هذه وما
الزجاج نوافذها يف القائم باملرايا، املرصعة الذهبية باإلطارات سقفها املزين وهندسية،
بَويهية. أو سلجوقية أو تركية بردهة هذه ما الصنع، الدقيقة الشعريات تقيه امللون

صناعة — الثالث الصناعات لقدمها، وتداعت فيه، تكاثفت وقد اإليوان، هذا وما
الوالة أحد بإيوان هذا ما — والتلوين الرسم النقش، وصناعة الزجاج، وصناعة الخشب،

بَويه. آل من كبري بإيوان هو وال العثمانيني،
األثر هذا مثل بغداد يف قديم أثر العباسيني عهد إىل نقلني ما القارئ! أيها عفًوا
يظهر التي هندسته، بشوارد بل فقط، وزخرفه بنقشه كذلك هو وما البهيج. الجميل
تنمو كما الدار، هذه يف نمت قد واأليونات الحجرات كأن والحاجات. الصدف بنت أنها

البحار. يف املرجان صخرات أو األشجار، غصون
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كنت واأليام. الليايل وعجائب واألحالم، األرسار دار والخفايا، الخبايا دار ا حقٍّ هي
فراغ عىل يطل مظلم َمَمر ومن رواق، إىل رواق ومن حجرة، إىل حجرة من أنتقل وأنا

واالستغواء. السحر من شباك يف أني أحس أظلم،
بمشيئة املقيدة املسحورة، البيوت تلك من بيت يف الرشيد، هرون بغداد يف ذا أنا ها
فيه قال الذي الخالد، العربي كتابنا األوحد، الكتاب ذلك يف ذكُرها املخلد العليا، الغرام
من اليوم وهو بليدة. قصص كتاب إنه األقدمني، األدباء من املتحذلقني املتنطعني أحد
كما أو — يقرأه كما والياباني والفرنيس واألملاني اإلنكليزي يقرأه الخالدة، العالم آداب

الساحرة. املبتدعة العبقرية فيه مكربًا العربي، — يقرأه أن ينبغي
ذهنه من ينبذ أن فيها، يتغلغل وهو يستطيع، ال الدار. تلك يف ليضيع الغريب إن
ُجن الدار هذه مثل يف عجب، وال فيه. البغدادية القصص وأماكن الشهري، الكتاب ذكر
وهي باب إىل باب من قادته التي الحسناء، اللعوب تلك عاريًا يطارد وهو الحالق أخو
الحمال دخل الدار هذه مثل وإىل السوق. يف الحال تلك يف وهو أمىس حتى أمامه، تعدو
الباب ومن ويالعبهن. يالعبْنه من يشتهني ضجرات، حور ثالث بني هو فإذا بحمله،
األبدية، الظلمات إىل واملبنَّجة املبنَّج ليحمل الجني يجيء كان الدار، هذه مثل يف الخفي،

… والُهيام الشوق فراديس أحد إىل أو
بغداد يف نحن فإذا الدار، صحن إىل الدرج ونزلنا اإليوان، من التطواف بعد وخرجنا

األصباغ. ملعامل العفص جوز ني ينقِّ العامالت النسوة حيث اليوم؛
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وإن قيمتها. يدرك وقلما عمله، عليه يقطع ما يف تجيئه التي بالنعمة الكاتب يرحب قلما
الريح وكانت للريح، منصوبًا الفكر رشاع كان إذا التأليف، عن يتوقف ال فهو أدركها،

رشاع. أو ريح دونه تحول فال عسكري، شبه هو بالتوقيف فاألمر اآلن أما مواثبة.
رفيقي يني، قسطنطني الشيخ — شك وال — يذكر العرب» «ملوك كتابي طالع من
وآمال مساٍع الحجاز يف له وكانت يني، املالزم يومئذ كان فقد اليمانية، رحلتي يف الكريم
فأقلع بها. العرب وينفع لينتفع — هللا رحمه — حسني امللك قدرها أدرك ما عربية،
يف رسا البحار، من واملضطرب الهادئ يف األسفار، وبعد محوقًال، الحجاز من الرفيق
فأضحى محرتمة، تزال ال التي القديمة، االجتماعية املذاهب من مذهبًا واعتنق بريوت،
وهو الدوام. عىل جيبه يف أمهما وصورة صورتهما يحمل البنتني، أبًا وأضحى زوًجا،
املحرومني، من يزال ال ألنه الحزين؛ نظرة األمني، أخيه إىل الجبل، يف صديقه إىل ينظر
ويروح التوليد، يف وبنشاطه بها، معجب أفكاره، لبنات محب ولكنه والبنني. الزوج
األوراق. بطن يف يتكون أن قبل الجديد املولود خرب والتبشري، النرش يف عادته عىل ناًرشا،
يني املالزم اجتمع السابق، الفصل أكتب كنت بينما املطوي. الرشاع قصة اآلن وهاكم
يف العسكرية حياته بدأ رسدست واملالزم الحجاز. يف رفقائه أحد رسدست، راسم باملالزم
للسدة املخلصني أخلص ومن العربية، الثورة يف املستبسلني من وكان الرتكية. املدفعية
،DSO رتبة الربيطانية الحكومة منحتهم العرب ضباط من أربعة أحد وكان الهاشمية،
السعيد نوري فهم اآلخرون أما األردن. ورشق الحجاز يف األتراك محاربة يف الستبسالهم
املهللني، مع وهلل الفاتحني، العرب مع الشام ودخل مخلص، ومولود العسكري وجعفر

ببغداد. السيارات تجارة يف جروحه يداوي ذلك بعد وراح املحزونني، من وكان
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يشغل بما فأخربه يني، املالزم به اجتمع يوم العراق من قادًما رسدست املالزم وكان
وننذره. حاًال نزوره أن يجب وقال: باهلل، مستعيذًا السماء إىل يديه فرفع األمني، قلم

— املفاجأة عىل — فرحبت الكريمان، املالزمان الفريكة ف رشَّ التايل، اليوم ويف
لألمري ياوًرا كان يوم جدة يف به اجتمعُت وقد رسدست، املالزم أذكر أزال ال كنت بهما.
صخر عىل قائًما األيام تلك يف «الحسني» عرش كان ذلك. من أهم هو ما وأذكر «زيد»،
هناك أسمعها كنت التي األصوات بني كان وما واملداجاة، التزلف من بَْحرة يف رميل،
للحديث، يُستَدرج كان عندما رسدست صوت منها والحرية، للصدق أصوات بضعة غري
األول، لسان أطلقت التجارة ال االثنان. تغري وما الدوام. عىل العايل املسموع يني وصوت
املرشوع يف الرأي صاحب وهو — رسدست املالزم ولكن الثاني. لسان عقل الزواج وال
قبل أخرى مرة بغداد تزور أن أستاذ، يا عليك، يجب فقال: الحديث، بارش — الحارض
وهللا، تخطئ سنني عرش منذ ومعلوماتك مذكراتك عىل عولت فإذا كتاباتك. تكتب أن
أن يجوز ال كثرية، أشياء وتطورت وتغريت أشياء، تجددت فقد ناقًصا؛ الكتاب ويجيء
الطيارة، يف سنعود معي. غًدا وتسافر إذن، عملك يف تقف أن عليك يجب جاهلها. تكون

غري. ال الجو، يف ساعات خمس
أتسافر ماذا؟ سمرية. وحياة معك، «سأسافر الحماسة: من بيشء يني املالزم فقال
يف يوقظك ومن بشئونك، يعتني ومن عملك؟ يف يساعدك ترى يا فمن مستحيل! وحدك؟
ال سمرية، وحياة ال، وكيسك؟ — وسالمتك صحتك عىل يحافظ الذي ذا ومن الصباح؟

غًدا.» للسفر مستعد إني نعم، سواء. ورجلك رجيل وحدك. تسافر
أو العربية البالد يف كان إن — األيام هذه يف فلألسفار تحمست. وما اقتنعت
فجأًة بغداد عىل أهبط فكيف بها. والعمل مراعاتها من بد ال وآداب أنظمٌة — األوروبية

مستأذنًا؟ امللك جاللة إىل أكتب أن دون العراق إىل أسافر وكيف الجو؟ من
وهو الجميل،1 الجواب ذلك منه فجاءني — هللا رحمه — فيصل امللك إىل كتبت

بالدي. تلطًفا دعاها التي بالده يف سيأرسني أنه فيه ينذرني
الشكليات إلتمام يسعى قسطنطني الشيخ وكان للسفر، حقائبي أُعد أيام بعد وكنت
من قريبًا أظل أن فضلت وقد املزعجات. من وغريها بالجوازات تتعلق التي الرسمية

الصحراء. طريق يف حتى تغري أو جدَّ مما يشء يفوتني فال املرة، هذه األرض

املقدمة. األول» «فيصل كتابي راجع 1
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نطوي ورحنا ،١٩٣٢ سنة شباط أيام من ُمدفئ مرشق يوم أصيل يف بريوت، عن رحلنا
مستكنة وقتئذ كانت التي االصطياف بمدن ساعة نصف بعد فمررنا طيٍّا، الجبل طريق
والطرب، اللذات قطب شهرين، بعد ستغدو والتي صدفه، يف الحلزون مثل متقشفة،

الخناس. بالوسواس عليهم مستعينة للناس، مستجنًَّة
فارتفعنا املهجورة، الساكنة أسواقها ويف الهادئة، املدن تلك جوار يف السيارة هدرت
يف يتعاونان والشمس الثلج كان حيث البحر؛ فوق قدم آالف خمسة البيدر ظهر عند

الهواء. طبيعة تعديل
ودرجات املناظر تقلب يف حتى تقلَّب فما وإرشاقه، كرمه يف ثابتًا اليوم ذلك وكان
ُفرش وقد — دوننا قدم ٢٥٠٠ — البقاع سهل عىل أطللنا عندما جماًال ازداد بل العلو،
الصفصاف، من معوجة صفوف بني وهناك والبنية. والصفراء الخرضاء بالطنافس
حينًا فيبدو الليطاني، نهُر الرقيق، الفيض الخط ويختفي يظهر تتصل، ثم تنقطع
قل وقد الرشقي، الجبل السهل آخر ويف البحر. إىل طريقه يف كالهالل، وحينًا كالسهم،
األسفلت طريق حيث أوديتِه؛ منعطفات يف إال مانع، جاهم فهو واالخرضار، الثلج فيه

البطاح. بني تنساب
والبساتني، الجارية املياه يف الطروب الحي الجمال لقينا البقاع، سهل من ساعة وبعد
مما الجبني مكفهر يزال ال بردى نهر وكان الشتاء، إغفاءة يف تزال ال كانت األشجار إنما

السيول. به تثقله
نسري كنا املدينة، يف بتنا أن بعد التايل، اليوم صباح ويف الغربي، دمشق مدخل ذلك
الغوطة هو فإنما نفسه الجمال أما الرشقي. مدخلها به يزدان الذي الجمال ظل يف
بني مررنا الجامدة. الشتاء أنفاس من رقيق نقاب وجهها عىل كان وقد السندسية،
اجتزنا أن وبعد سمراء، غرباء والقنب للكرمة وحقول دكناء، والجوز املشمش من بساتني
بل البادية، فراغ لنا فانكشف اليباب، األرض يف فجأًة دخلنا منها، ميًال والعرشين النيف

الشول. هول أمامنا تشبَّح
يف إال حبلها ينقطع ال ويزيد، ميل خمسمائة الفراغ وذلك الهول هذا من وهناك
من — الغربي الجنوب إىل الرشقي الشمال من الشام بادية يشق الذي حوران، وادي

البدو. من ينشدونه ملن والكأل، املاءُ أي الحيا؛ وفيه — الجوف إىل الفرات
مخفر إىل نصل أميال، عرشة تتجاوز ال مسافًة ونجتاز الغوطة، من نخرج أن بعد
فيك لتنفذ االنتدابية السورية الحكومة تستوقفك حيث الشامات؛ أبا يُدعى البناء حديث

39



وتاريخ رحالت العراق قلب

شيئًا تحمل فهل واالستخبارات. والرشطة الجمرك دوائر هي دوائرها، من ثالث أوامر
التي الحكومة لدى مقبوًال سفر جواز تحمل وهل جمركي؟ رسم عليه ُفرض حقائبك يف
أنت وهل إليك؟ هو ينتمي وال إليه، تنتمي الذي القنصل لدى أو أثقالها، بعض تحمل
بالدخول أو البالد من بالخروج العام واألمن والتحري الرشطة دوائر لهم تأذن ممن
أبي مخفر ابتُني حيث البادية؛ حاشية عىل املاء، برئ عند بها تُصَدم املسائل هذه إليها؟

األسفار! من أهون النار أكل جعلت التي الزمان هذا لحكومات تعًسا الشامات.
عىل كان وما آمنني، البادية اجتزنا أن بعد ساملني، دمشق دخلنا سنوات عرش منذ
جديد يشء هو إذن الشامات أبي يف فاملخفر مستشارين. عبيُد أو دركي أو رشطي الباب

سعيد. غري
كانت سنوات عرش منذ الطريق. حسنات من أنه إال الحظناه، آخر جديد وهناك
األسبوع، من كان يوم أي يف البادية لتجتاز بغداد من أو دمشق من تخرج السيارات
املسافرون وكان البادية، خفر أُنشئ قد كان فما بدليل. مصحوبًة تكون أن رشيطة عىل

البدو. من الناهبني للشاردين أو للعصابات ُعرضة
قوافل، كلها فتسري أسبوع، كل معينني يومني يف إال السيارات تخرج فال اآلن أما
رشطة دوريات وأموالهم الركاب سالمة وتضمن إحداها، تعطلت إذا التعاون فيها يُضَمن

البادية.
أما اإلنسان. من والثاني الطبيعة، من الواحد اثنني! غري األخطار من إذن بقي ما
بعينه. الشول هول هو أبناؤها. حتى يخشاه الذي الجنون ذلك البادية، جنون فهو األول
يحمل إعصار بالءً، أشد هو ما وفيه نار» فيه «إعصار هو العاصفة. الرياح جنون هو
كلها. النظر مواطن ويسد الرحبات، املسافرين عىل فيضيق ركاًما، والرتاب الرمل من
سائق وكان طريقه، يف قافلة لقي إذا فهو رشه. كل هذا وما األبصار. يعمي إعصار
يداه فتهتز مهنته، يف ماهر وغري القلب، أو العصب أو النظر ضعيف السيارات إحدى
يف وإياه سائرًة تظل أن من بدًال للمهب، بجنبها السيارة فتدور الدوالب، عىل القابضتان
تلك جوف يف اإلعصار ينفخ كذلك — األمر كان إذا — ُمقبلة أو ُمدبرًة مستقيم، خط

واملوت. الدمار فيها قذفًة ويقذفها األرض، عن بها فريفع أنفها، وتحت السيارة،
يعصف اإلعصار فكان املحنة. هذه مثل يف السيارات إحدى مرة شاهد من أخربني
فحطمها الطريق، من أمتار بضعة بها وقذف األرض، فوق فرفعها جنَّبت، عندما فيها

فيها. َمن كل عىل وقىض
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املسافرين، جهل ومن باألسفار، املتاجر اإلنسان طمع من فهو الثاني: الخطر أما
من سيارة رأيت إذا وتحزن لتعجب فإنك املال. من دريهمات توفري يف رغبتهم من أو
ليس وصناديقهم، حقائبهم راكمة الركاب، من ستة حاملة الوطنية، الرشكات سيارات
سقفها، مستوى حتى الدرجتني طول عىل الجنبني، إىل بل فقط، الخزان وحول الوراء إىل
انقلبت إذا الخطر؟ فاجأهم ما إذا الركاب يفعل فماذا غري. ال واحًدا إال األبواب، كل فتسد
فكيف الحقائب، بني إهماًال يُرمى مشتعل ثقاب عود من النار بها اشتعلت أو السيارة،

بأنفسهم؟! كلهم لينجوا مرسعني يخرجون كيف والسائق، الركاب يخرج

الدورادو). (تصوير الصحراء طريق

كما األبواب مسدودة مزدحمة، مشحونة، سيارات خمس اليوم ذاك موكب يف كانت
سبيل فال معدودة، كراسيها راكبًا، عرشين الواحدة تحمل كبريتان وسيارتان وصفُت،
تحمل واحدة منها شحن، سيارات ثالث ثم الركاب، ألمتعة ُمَعد وسطحها فيها، لالزدحام

واحد. وقت يف غالبًا يسري واملوكب الربيد.
بهول يذهب فهو والعراق. سوريا بني السفر حسنات من هو السري يف النظام هذا
دليل. إىل حاجة من يبق ولم وأخطارها. الطريق وحشة ويزيل عواصفها، يف إال البادية،
والثالث السيارتان تسري ما وكثريًا فيها، الدواليب آثار من معروفة الطريق أضحت لقد

البنزين. للسبق ويطلق البعض، بعضها مقابلة واحد، صف يف
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بعيدة هي وما الطريق، جانب إىل األنصاب هناك املفيُد. الجديُد هذا غري وهناك
الناحية يف وميًال السورية، الناحية يف كيلومرتًا املسافات، تنبئ بعض، عن بعضها
تهدي الدواليب وأثر هي أو اليوم. الصادق الدليل هي إنما باالطمئنان. وتزيد العراقية،

السبيل. يضلون وال يتيهون، فال السائقني

وادي رشقي هناك، الرطبة. يف هو إنما فيها، وأُنشئ تغري ما وأهم البادية، ُمدنت لقد
يكن لم التي املاء، آبار وبغداد، دمشق بني الطريق، منتصف يف الشول، قلب يف حوران،

البدو. من اإلدالء بل البدو، غري سنوات عرش منذ يعرفها
شعيب وال صخرة وال شجرة فال العاري، الهول بها ويحيط العراء، يكنها اآلبار تلك
يسوقون جاءوا، قفر أي ومن كانوا، أيٍّا البدو، إرث هي اآلبار تلك عليها. يدل أو بها، ينبئ
املاء، إىل سبيل فال وإال وحبله. دلوه يحمل كان وردها َمن وكل إليها. وقوافلهم أغنامهم

حيلة. وال
معهم من املاء عىل وكان دلو، وال معهم حبل وال البدو، من جماعة وردها فلو
الرحمة أبناء من ليصريوا وغلبتهم؛ قتالهم من بد فال مانعني، معادين وكانوا االثنان،
الذين املتغازين البادية أبناء بني اآلبار هذه حول نارها شبت معركة من وكم واملعروف.
تحف الشول، يف مدفونة هللا من رحمة الرطبة، كانت كذلك لبعض؟ بعضهم «قوم» هم

املوت. ويحميها األخطار، بها
فإني الشجاعة، يستوجب الرشق هذا يف اإلنكليز عىل الثناء كان إذا اليوم؟ هي وما
هذا شيدوا اإلنكليز إن العربي: الوطني يقول هللا. باسم وبادئ منها عندي ما اآلن مجمع
ملصلحة اإلنكليز، طائرات لحماية — السلكي ومركز ونزل وحصن مخفر هو — البناء
صرب لتستنفد وإنك لتغيظ، إنك الوطني، العربي أخي فيا غري. ال اإلنكليز لراحة اإلنكليز،
العاطفة كانت إذا يزول الرشف فذلك رشيفة، الوطنية العاطفة كانت فإن الصابرين.
العداء لذلك يكن لم إذا يفسدان، فإنهما وعدًال، ا حقٍّ للمستعمرين العداء كان وإن عمياء.
فإنها — كذلك وهي — واجبة األجنبي للحكم املقاومة كانت وإذا ووجدان. وحكمة فكر

والحماقة. التحامل مظهر يف ظهرت إذا والتأثري والروعة القوة تفقد
وهو العراقية. واملواصالت األشغال وزارة إدارة يف عراقي مرفق اليوم الرطبة إن
مما معظمه والطعام وسخة، واملرافق جدته، عىل رثٌّ فاألثاث التحسني. يستوجب كنزل
كله ذلك يكون قد إنكليزية. واألسعار عراقية، والخدمة البحار، وراء مما بالعلب يجيء
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فالركاب امليزانية. يف نقص من يكون وقد — النزل تؤجر الحكومة — اإلدارة سوء من
ذلك مع النظافة أن عىل قليلون. واألوروبيون النزل، يف يأكلون أو يبيتون قلما الوطنيون
ويحسنونها. بأعمالهم الخدم فيقوم وحزمه، املدير إرادة غري تستوجب ال وهي ممكنة،
عزمهم وعىل البناء، تولوا من علم عىل يشهد املكان فإن الفنية، الوجهة من أما
بنيت متهدمة، ضخمة الحجر من مدينة البادية هذه من الشمايل الرشق ويف ونشاطهم.
أفخر وهي الَخرض، مدينة إنها والرومان. الربثيني بني الحروب يف الربثية، الدولة عهد
— القديمة الدفاع أسباب إىل اليوم نحتاج ال ولكننا الرطبة. من خرائبها يف حتى وأعظم
يشء ال — الحصون تحميها بروج فوق وبروج الخنادق، بها تحيط أسوار ضمن أسوار

الرطبة. يف هذا من
هدم عليه يصعب الجو، من العدو جاء فإذا الحديثة. الدفاع أسباب كل فيها ولكن
خارسة. خائبة القنابل يرد املصفح املزدوج سطحه ألن الوديع؛ املنخفض الحصن هذا
يخرقها ال النوافذ، من الخالية السميكة، الخارجية فالجدران البادية من العدو جاء وإذا
فهل عمله. ذا وهو اليوم علم ذا هو املدافع. رصاص إليها يصل وقلما البنادق، رصاص
الشكلية، الجهة من املايض؟ يف والعمل العلم وبني بينهما باملقارنة ترى يا يصغران
البادية قلب إىل الرومان جلب فمثلما الحقيقة. هي تلك فال، العملية، الجهة من أما نعم.
الحديد، وجسور الفوالذ، قطع اإلنكليز جلب كذلك الكبرية، والعمد الضخمة، الحجارة
غرفة ومن الرشاشة، املدافع تنطق السطح عىل السور وراء فمن والدفاع. العلم وأدوات

لندن. إىل أو والقاهرة بغداد إىل االستغاثة نداء يربق الالسلكي
ويتذابح يتقاتل األرض، بطن يف مختبئة برئًا أمس كانت قد الرطبة. هي تلك
للبدو األمني، وامللجأ — حبل وال دلو وال — الكريمة السقاية اليوم وهي البدو، حولها
تلك النوبيني. من أو العرب، من أو كانوا اإلنكليز من واملسافرين، وللسائقني وللطيارين،
غري يُرى فال األصم، األعمى العاري الهول املجسم، الهول أمس كانت قد الرطبة. هي
يفكر، وعقل ينطق، وصوت تبرص، عني ذات اليوم وهي الحبال، لغري يلني وال الدلو،
وترسل املرشقة، اآلفاق وراء يزمجر اإلعصار صوت تسمع فهي ويحنو. يعطف وقلب
من وتحذرهم يضلون، فال الطيارين تهدي هي اآلفاق. دون ما إىل املنذرة أصواتها
املستقني وللواردين األقل، عىل ساعة نعيم للمسافرين وهي أخطارها. فتقيهم العواصف

الدوام. عىل عوٌن
ردهة دخلنا عندما الوطني. العربي أخي حتى ويطرب يسيل ما الرطبة يف وإن
الخامسة الساعة أي الشاي؛ وقت بلندن الوقت كان الليل، من العارشة الساعة االسرتاحة،
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ترحب مفتوحة الراديو آلة الردهة يف وكانت الالسلكية. اإلذاعة ساعة وهي الظهر، بعد
كبري جوق يعزفها بلندن، الفينة تلك يف تُعزف كانت لَفرِدي، «عائدة» من بقطعة بنا
يرشبون وبعضهم الجرائد، يطالعون املسافرين بعض ورأينا الخمسني. معازفه عىل
الرطبة وكانت الرطبة، يف لندن تغني! لندن إىل يستمعون وهم الشاي، أو الويسكي

الشول. ظهر يف ثُقبًة باألمس

ضعيفان فقلت: صباًحا، بغداد إىل نصل أن الرفيقان وشاء الرطبة، يف نبيت أن شئُت
لإلرساء. نهضنا إذن عرشة الحادية الساعة يف بقويني. فكيف قويٍّا، يغلبان

كبري سيد السادة، من لسيد وصاحبها السيارة سائق إن نعم، يحيى؟ السيد وأين
لبادة حول ويلف ويزنجر، يعنجر والدعوى، الصوت عريض املنكبني، عريض بغداد، من
منا! مسمع أو مرأى عىل الساعة تلك يف كان ما الهندي. الكشمري من أذرع خمسة رأسه
ويجعله السيد صوت يعلو صوت ولقسطنطني ويناديه. ينشده قسطنطني الشيخ فراح
— الليل يف الصوت ذاك يرسل الحصن بوابة يف واقف وهو سمعته أنثويٍّا. باملقارنة
يا يحيى! سيد يا للوجود. ويربزه كان، حيث السيد السائق إىل ليحمله — الليل ر يسخِّ

يحيى! سيد
عند الحراس أحد وكان الحصن، خارج املقهى يف يُبرص الرساج نور يزال ال وكان
قبل يغط السيد فتسمع النور، حيث إىل وامِش عنك، «خفف لقسطنطني: فقال البوابة،

املقهى.» إىل تصل أن
عىل الكشمري أذرع يلف وهو قسطنطني، وراء نفسه يجر السيد رأينا دقائق بعد
يف البادية برد إن عجب. وال الغنم. بصوف املبطن معطفه لبس ثم أذنيه، وحول رأسه
— مرتًا ٦٥٠ — علوها يف دمشق عن كثريًا تفرق ال والرطبة الجبال، برد من ألشد الليل

البحر. سطح عن
نردد ونحن عندنا، ما أثقل وريحها شباط لليلة فلبسنا بالسيد، اقتدينا لذلك

هللا! عىل توكلنا الدوالب: عىل يديه يضع أن قبل يرددها كان التي الكلمة متورعني
تتذبذب والسيارة تهتز، السيد يد بأن أحسسنا السري، من ساعة نصف بعد ولكننا

قف. أن به قسطنطني الشيخ فصاح املجهول. العراء يف
الطريق. عن وفتش سيد، يا قف –

أثر ننشد الوراء إىل مرت خمسمائة نحو فعدنا ظنه، يتحقق بنفسه هو نزل ثم
السيارة. القوافل
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أحسن هو السائق. السيد بمدح قسطنطني أطنب دمشق من خرجنا أن قبل
سيد! هو — النبي ساللة من — رشيف صادق رجل وهو العراق، ويف الشام يف السائقني
زعمهم عىل — وهم اليمن. يف السادة وأولئك حظنا من كان ما نيس قد بالرفيق وكأني
وما كذلك، سيًدا نجد يف رفيقي كان وقد النبوية. الساللة زبدة الخالصة، خالصة —

آخره. يف وخال أمره، أول يف خمًرا كان فقد الناس، أسعد من رفقته يف كنت
سيارتنا سائق أن لو وددت والربد، الليل وشدة البادية قلب ويف الساعة، تلك يف
خارج الثانية للمرة ورصنا الدوالب، عىل تهتز القابضة اليد عادت فقد السادة، غري من
َمن أكثر الخطر، ساعة األسفار، يف فهو عادته. عىل قسطنطني ذلك إىل نبَّهنا الطريق.
بالسيد صاح تشاؤًما. أكثرهم — بكاملها الحقيقة خذ — ولكنه وحزًما. تيقًظا عرفت

نائم؟ أنت هل يخاطبه: قال ثم فوًرا، فتوقف والتوبيخ، األمر رنة صوته ويف
وهللا. ال –

نعسان؟ أنت هل –
وهللا. ال –

ننام. كلنا — ستنام وهللا كذاب. أنت وهللا –
من مكانه يف كلٌّ نمنا النتيجة. هذه إىل ليصل املسلك ذلك سلك السيد أن أظن
شباط، ريح يلعن صحا، كلما منا، الواحد وكان متقطًعا. نوًما ساعتني، نحو السيارة،
يف ويزيد فيقلصها األمعاء، يف ويتغلغل كلها املعاطف يخرق الذي الربد ذلك ليله، وبرد

تعقدها.
رجا وعندما شديد. معوي بوجع وأحسست السري، استأنفنا أن بعد الرعدة لزمتني
وهو وسمعته أمَلي، عىل ضحكت، فعلت، قد كنت كما يقف، أن السائَق قسطنطني الشيخ
القبيحة الريح لهذه قفاه املرء يكشف أن مذلة، وأية مذلَّة، «هذه يقول: السيارة إىل عائد

الرطبة.» يف بتنا لو بودي … أيًضا صداع وبي …
عليلة. أو كليلة مثله وهي الشمس، ففاجأته ويتمطى، يتثاءَب ساعتئذ الفجر كان
مقدمات، بدون — أمامنا املنبسط السهل حافة من — األرض بطن من رأسها رفعت
وكان ترشيفها. من ساعة بعد إال وجودها، بحرارة شعرنا فما املغيوم، بالقمر أشبه وهي
حيثما بالرسعة فزاد إِبطاء، من كان عما يعوض أن فحاول فينا، استنشط من أول السيد
األخاديد. كثرية والطريق وعر، هو البادية هذه من العراقي الجانب أن عىل استطاع.

ح يلوِّ أعرابيٍّا رأينا الساعة، يف كيلومرتًا الثمانني عىل تنيف برسعة سائرين كنا وبينما
قسطنطني، غيًظا. قسطنطني فتململ به، اكرتث وما السيد ورآه قميصه، بردن بعيد من
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حارض قسطنطني، متأمًلا، مكروبًا كان وإن الدوام، عىل املنكر، عن الناهي باملعروف، اآلمر
وظن تقدمنا، القافلة من قسًما أن الفينة تلك يف ذكر فقد دره، هلل التصور، بعيد الفكر،
من قادًما البدوي هذا يكون قد يقف. أن السيد فأمر بأذى، أصيبت السيارات إحدى أن

إسعاف. إىل حاجة يف نفسه هو يكون وقد مستنجًدا. القوم ِقبَل
ف! وقِّ لك أقول سمعت؟ أما سيد. يا ف وقِّ –

بعد ننتظر، ولبثنا وصوله. ننتظر فبتنا بردنه، ح ويلوِّ يعدو يزال ال األعرابي وكان
العطش. من يموت يكاد عطشان، إنه قال ثم إليه، النفس رجوع وصل، أن

املالعني!» ابن يا ملعون، «يا الكلمات: بهذه يحيى السيد فجبهه
املنظوم. كاللؤلؤ األسنان من صف عن األعرابي فكشف
فطست؟ لو السعادين، ابن يا الدنيا، يف يصري وماذا –

بكلمة. يفوه أن دون ثانية األعرابي فابتسم
جدودك. وعىل عليك هللا لعنة البدو. كلب يا البله، أبله يا تضحك لعني. يا وتضحك –

ارشب. خذ
يديه، بكلتا القربة عىل وقبض العيد، ابتسامَة الكربى، ابتسامته األعرابي فابتسم

هللا. بأمان وقال: إلينا بوجهه مال ثم وَحْمَدل، واشتفَّ فرشب
كان «أما السري: استأنفنا أن بعد للسيد فقال بأسنانه، يرصف فكان قسطنطني أما
يوم ذات أنت تعطش أن تخىش ال أَو تسبه، وال تسقيه أو تسقيه، وال تسبه أن بك أجدر

يسبك؟» من وال يسقيك من ال تجد فال البادية، يف
اللعني أعطى وتعاىل، سبحانه هللا يكون. يشاء وما كان، هللا شاء «ما السيد: فأجاب

يستحق.» ما أعطيته سبحاني، وأنا، املاء،
البدَو أناٌس كره وما ودعابة. ذكاء لصاحب «سيده» إن وُغلب. قسطنطني فأفحم
البدو» – «البدو يقول: استمر فقد السيد؛ هذا كْرَه السادة أحُد كرههم وما السادة. كْرَه
ال والبدو للنار، يصلح الجمال بعر البدو، من خري الجمال «بعر ويقول: يبصق ثم

ليشء.» يصلحون
عليه، الكرة أعاد ثم السيارة» «سيد وقاحة من أصابه ما «قسطنطني» الشيخ كظم
يف األكرب الوطني نظرك يف هَو «ومن قائًال: فسأله السياسة، يف املرة هذه الحديث وكان

العراق؟»
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الوطني أني والربهان (أنا). نا إِه األكرب؟ «الوطني الغالب: الجهوري بصوته فأجاب
من شيئًا أريد ال الوظيفة، وال أبغي، املال ال الوطنيني. من أحد مثل لست إني األكرب،

هللا.» لوجه مجانًا وطني أحب نا إه الحكومة.
السيد ريح زعزعت ما ينعش الشمس نور مع الصباح نسيم وجاء جميًعا، سكتنا
بالكون، الظن حسن من يشء إلينا فعاد الليل. رياح من أصابنا ما ويداوي يقيننا، من

وبالسادة.

االرتفاع اد عدَّ ينبئ الرمادي إىل نصل وعندما محسوًسا، هبوًطا بالهبوط نبدأ الرطبة من
سطح فوق مرت ثالثمائة هي الشمالية، البادية حاشية عىل العراقية، البلدة هذه بأن
فيه. أجنبية يد وال أخف، أنه إال الشامات، أبي يف نلقاه مما يشء الرمادي ويف البحر.
جانب عىل ألفيناهم وقد عراقيون، كلهم السفر وجوازات الجمرك دائرتي يف فاملأمورون

جزيل. اللطف من
يف الجرس فعربنا بالنزول، آخذين نزال ال ونحن الظهر، ساعة السري استأنفنا
يف طويًال يدوم ال الذي النعيم ذلك الزفت. نعيم ذلك بعد السيارة ودخلِت الفلُّوجة،
ببعض بعضها تصلها الزفت، من مرص، أهل بلغة ِحتت، أو ِقطع، هو إنما العراق. طرق
يحيى السيد سألت الزفت؟ نعيم يتم ومتى واألخاديد. بالغبار الحافلة القديمة الطريق
املستشارين وأن املستشارين، مثل الحكومة يف «الوطنيني» أن جوابه فكان السؤال، هذا
األعرابي. ذلك بها رمى التي املنتخبة ألفاظه ببعض آذاننا شنف وقد البدو. ساللة من
لعنات تقل أخذت ثم العمل، وأدوات العمال بعض الطريق يف شاهدنا أننا عىل
ال املدينة فإن البحر، مستوى ومن بغداد، من دنونا يف الزفت، نعيم ويطول الوصل،

مرتًا. تسعني من أكثر سطحه عن تعلو
بغداد وعيدت املايض، القرن أواخر يف الرتك بناه الذي الصغري الحديد جرس عربنا
وال كانت التي البناية أمام وقفنا ذلك وبَعيد مهلهًال، طويًال عيًدا وبعده افتتاحه يوم

الجمرك. تزال
الفحص، غرفة إىل كلها حقائبنا تُنَقل بأن — أعمش أشقر شاب وهو — املدير أمر
كان وبينا يحيى، والسيد الجوازات حامل قسطنطني الشيخ يتبعه مكتبه إىل دخل ثم
يعلوه السيد صوت ثم قسطنطني، صوت أوًال سمعت املعتادة، سؤاالته ويسأل يفحصها
زجاجات.» ثالث غري معنا وما ثالثة، نحن رجل، يا هللا «اتق يصيح: وسمعته ويمحوه،

خمر. أمر األمر

47



وتاريخ رحالت العراق قلب

الركاب من لواحد الثالث العنجري، السيد أَرسَّ وما يظهر، ما عىل أرصَّ املدير ولكن
الجمارك وملصلحة القانون، وفق هو وافرتاضه املدير، حرضة يفرتضه ما هذا — الثالثة
مدقق مدير العرق. من زجاجتني عىل الجمرك رسم ندفع أن إذن فعلينا — العراقية
لوال شمعة! أبو «يهودي مكتبه: من خارج وهو يقول السيد وسمعت يهودي. مدير —

بالرتاب.» أنفه ملرَّغت وهللا، كرامتكم
وكنا العمش. والعيون البيض، الوجوه أويل من آخُر استوقفنا «مود» جرس وعىل
بعد السيد فقال الحجاب، دون العباءَة يلبسن الحسان، من ثالثًا املارين بني شاهدنا قد
مكان كل يف لنا ينصبونهم شمعة، أبو يهودي «وهذا الوكيل: ولعن املرور، رسم دفع أن
سافرات؟ مررن اللواتي الثالث أرأيت هلل. والحمد «خويَّات» لهم ولكن الفلوس. ليلتقطوا
يلتقط الوظيفة هذه يف الجرس عىل هو كان ملا إحداهن ولوال هذا، شمعة أبي أخوات هن

الفلوس.»
الرحلة، تبدأ حيث إىل وصلنا بل رحلتنا، من النهاية أدركنا قد — هلل والحمد — وكنا

األخرية. العرش السنني خالل بغداد يف وأُنشئ جدَّ عما البحث فنبارش

العراق يف نشاهده ما وأول الصحراء، طريق يف وتغيري تجديد من كان ما إىل أرشُت قد
إىل الرمادي من الطريق ثم حديد، من فأصبح خشب، من كان الذي الفلوجة جرس هو
بإذن العمر، طويلة وهي العمل، وستتمم تزفيتها، األشغال وزارة بارشت التي بغداد،

إعجابهم. ا ومستحقٍّ للمسافرين، ناعًما الغرب من العاصمة مدخل فيغدو هللا،
ترابًا كانت جادٌة «مود» جرس إىل الجمرك فمن كذلك. اآلن لهو منه األخري القسم إن
اسم عليه أُطلق ر، مشجَّ مزفَّت واسع شارع اليوم وهي الشتاء، يف ووحًال الصيف، يف
وتشتاق واإلهمال، العطش تشكو مدورة جنينة الجرس عند ساحته يف أن إال فيصل، امللك

الزهور!
جواد عىل العربية، القيافة يف فيصل امللك تمثال الجنينة، وسط الساحة، هذه ويف
عبد تمثال أيًضا صنع وقد كانونيكا. بياترو املشهور اإليطايل املثال صنعه عربي، شبه
الواجب الكلمة ألقول التمثالني هذين عند أقف رشقي. باب يف القائم السعدون املحسن
بل صانعهما، شهرة من تنقًصا وال ثمنهما، الدنانري آالف خمسة عىل تأُسًفا ال قولها،
مرة تُقِدم فال الجميلة، الفنون يف مستشار إىل ا حقٍّ تحتاج التي العراقية للحكومة تنبيًها

الخالدين. رجالها تكريم يف الفعلة هذه مثل هذه عىل أخرى
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الفنية، اآلثار من للغربيني هو بما افتتاننا عىل املوجع الربهان التمثالني هذين يف إن
انتُدب إذا الغربي، الفنان إسفاف من يكون بما جهلنا وعىل ممتازة، كلها أنها ظننا وعىل
مستقبلهما. من لخري التمثالني حارضهذين أن يقني عىل إني بالدنا. يف فني وطني لعمل
الفنون تنشأ عندما غًدا، أما وأمان. بسالم تيهما سدَّ مرمر فوق اليوم قائمان فإنهما
جمال تذوقه يف البغدادي املثقف ويصبح الفنانون، األمة يف وينبغ البالد، يف الجميلة

سالم. وال التمثالني عىل أمان فال واألدب، الشعر تذوقه يف هو كما الفن،
حقيقة، وال فيهما فن ال املتاع، سقط من ألنهما عليهما؛ بغداد صحافة تحمل غًدا
الوقفة وال املحسن» «عبد وجه الوجه وال فيصليٍّا، جواًدا الجواد وال فيصل وجه الوجه ال
عىل الشعب ثائر فيثور الِقدر، يحم — أقول — غًدا الرائعة. الوطنية وقفاته من وقفًة
التي الدنانري تلك عىل آسف غري دجلة، يف بهما ويرمي مكانيهما، من فينزعهما التمثالني،
بنور استنارت قد تكون التي العراقية، الحكومة تنتدب ثم اإليطايل، الفنان ذلك قبضها
من بهما يليق ما الخالدين للرجلني ليصنع مرصيٍّا أو سوريٍّا أو عراقيٍّا مثَّاًال الفنون،
ذكَريه يف فيصل للملك وخصوًصا لهما، التكريم يتم عندئذ بالرخام. أو بالُصفر التمثيل

وتمثاله. شارعه —
يف مرتني يُفتح الذي الخشبي الجرس ذلك يزال ال وهو الجرس، انفتح قد بنا، هيا
فقد األكرب القسم أما كان. كما منه يُفتح الذي القسم يزال وال السفن. لعبور النهار
تبارك — والعَلمان الدواليب. تحت األصوات فخفت بالزفت، منه السيارات َمَمرُّ ُفرش
قيد يزاالن فال العبقري، مخرتعهما عهد عىل مقيمان فهما — واألحمر األبيض العَلمان
يظهر ما عىل وهما والرصافة، الكرخ بني سري لضبط وتخفضهما ترفعهما برشية أيد

العلمان. تبارك الخالدة، الفنية اآلثار من

ليهدينا رسدست املالزم عىل هللا، بعد نتوكل، فإننا الثانية للمرة بغداد يف اآلن ونحن أما
األسماء ذات النُزل أولها إن األخرية. العرش السنني خالل وُجدد وأُنشئ أُصلح ما إىل
— مادجستك نزل كرزون، نزل كارلتون، نزل وندزور، نزل — املضللة اإلنكليزية
مراًرا، ذلك بعد فتغري مود، نزل اسمه كان فقد فيه، نحن الذي النزل هذا هو وأحسنها،

دجلة. قرص أي باالس؛ نيغريس يُدعى وصار
فهو األول الشطر أما دجلة. عىل فهو اسمه، من األخري الشطر يف صادق إنه
قول قلنا إذا إال قصور، اليوم بغداد يف ليس وتضليل. كذب األخرى النزل أسماء مثل
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األرض من بقعة عىل القتصاره كذلك ُسمي وقد حجر، من بيت كل القرص إن القاموس:
القرص كان إذا إما قصور. بغداد بيوت كل إذن مثلها. ينتقل فال الشعر، بيوت بخالف
قرص بغداد يف فليس — القاموس رهن نزال ال — إليه االرتقاء عن الناس لقصور قًرصا
وال الُعْرج ال ارتقائها دون يقرص وال طبقات، الثالث تتجاوز ال بيوتها أعىل ألن واحد؛

الفتوق. ذو
كبري صحن حول القائمة الغرف هذه يف ونرسحه إذن، االسم عن النظر لنرصف
واألوروبي — والهناء الراحة — األوروبيني من وجلهم — املسافرون فيها ينشد التي
أي جديد؛ ا حقٍّ هو ما ذلك فوق ويجدون ذلك. كل ليجدون وإنهم ومرشوب، مأكول من

الخاصة. بالحمامات املجهزة الغرف
والرمان، النخيل أشجار فيه بستانًا، صحنه كان «القرص» هذا يف نزلت مرة ألول

وشاذروان. بينها وظالل واملرجان، الفل وأزاهر
البالط من فراش تحت ترابه واختفى البستان، اضمحل قد كان ثانية زرته وملا
جنبها إىل وكان وحيدة، قلبه يف أقامت واحدة، نخلة غري أشجاره من بقي وما األبيض،
روائَح — أظن ما عىل — إليها ويحمل صدرها، فوق ما إىل رأسه يرفع حديد، من قسطل
الرفيق ذلك ُفرض التي النخلة، تلك لحال ا حقٍّ رثيت مجارير. من الصحن أرض تحت ما
الفجيعة هذه إىل يومئذ املدير نظر لفت وأظنني لؤًما. جوها فأفسد كرًما، فظللته عليها،

قرينها.» الفظيع هذا من أِجْرها أو النخلة «اقطع فقلت: االقرتان، يف
تحرى ولكنه برأيي، عمل باالس التيغرس مدير إن اآلن أقول أن ليرسني وإنه
عارية، بيضاء، ساحة الصحن أمىس وقد مًعا، والنخلة القسطل عىل فقىض املساواة فيه
فيها فتحط وتدخلها الدراجات، عىل ورفقاؤه املدير ابن فيها يتسابق عقيمة، جامدة،

… هلل إنا السيارات.
وما مديره، التلكيفي الكلداني يوسف دام ما دجلة» «قرص ذم بنا قبيح أنه عىل
متصفون تلكيف أبناء فإن التلكيفيني. الكلدانيني إخوانه من والخدم املعاونون دام
تلك والتهذيب. واللطف واالستقامة، والصدق واإلقدام، بالنشاط كانوا حيث معروفون؛
ال ذلك غري ولفضائله لسمعته شائنًا يكون قد ما دجلة» «قرص يف وليس الحقيقة. هي
الغالية، الشعري وابنة الدالية، بابنة املغري والقناني، بالكئوس الحافل األمريكي، «بار»
عىل البسام اللبق، الحذق يوسف، عم ابن يديره الذي «بار» ال ذلك العالية. وبكراسيه
يبايل وال — والجان والِجن والرُّمَّ الوسكي — واملرجان والذهب العقيق فيمزج الدوام،
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«نعيمه»، عىل يتهافتون الذين والكلدان، املسلمني الشبان، رءوس يف شأنها من يكون بما
بالشبان األقل يف ارفقوا يوسف، عم ابن ويا يوسف، فيا أديمه. عىل الذباب تهافت

الربيطانيني. بطون يف زجاجاتكم وفرِّغوا العراقيني،
إال الحياة، يف يشء كل يحسنون قد الذين اإلنكليز، بهؤالء مطبخكم يف تتشبهوا وال
ويقدمون اللحوم، ويشوون مطبوخة، ويحسبونها الخرض فيسلقون املطبخ، وفن األكل
والثور والعجل مائدته. عىل كلٌّ الضيوف، طبخها ليكمل املقبلة والسوائل األبازير معها
الخنزير وتجلب التنك، يف بالثور تجيء العرب، عدو فيها إنك يوسف، يا والخنزير،
وال — بها وتفسد — بأس وال لندن ألبناء — باردة — وتقدمها منها وتطبخ بالصناديق،
خس يفعل وماذا ودينهم! — وأذواقهم العرب معد — عليك رحمة وال قلبك، يف رحمة
مطبخك يف تستحيل وهي تلكيف، ابن يا الحبارى، لذة وما كشري؟ يور بخنزير بغداد

بيف»؟ «روس ال من قطعًة
من عليه ُفطروا وملا الخدمة، من يحسنونه ملا بالثناء جديرون فإنهم الخدم أما
األسود الثوب ومن النهار، يف البيضاء الساكو من نتقزز ولكننا واملعروف. اللطف
إن للخدم، الرسمي والثوب لندن، يف ال يوسف، يا بغداد، يف ونحن الليل، يف الرسمي
الحامية باملكواة والكي النظافة يفتقد وكان بها، الالئق لها، املعد األجسام يفتقد كان
عن ويرضون به، يستأنسون أنفسهم اإلنكليز أن نظن وال فظيع، يشء فهو يوم، كل
أي نوبيٍّا؛ ثوبًا أو وطنيٍّا، ثوبًا الخادم وأُلبس بغداد، نُُزل يف عنه استُغني فلو البسه.
يف وألطف للمكان، مالئمة أكثر ذلك لكان — حمراء ومنطقة أبيض قفطانًا — مرصيٍّا

ببغداد. النزل لخري يوسف نزل فإن هذا سوى ما وأجمل. الضيوف نظر
صفحة تحت ُدفن الغبار، منه زال فقد — الرشيد شارع — الجديد الشارع أما
ما هناك وليس «حسناته» يف القلم شط لقد الحديثة، حسناته من وهذا الزفت، من
الطريقة عىل بُنيت رشقي باب جهة يف وأكثرها الجديدة، البنايات أن ذلك الجمع. يجيز
بضم — عرضه وتثلم مرًة، الرصيف تحرتم فهي املدنية، النظم تعرف ال التي القديمة،
عماره ويف وفتوقه، نتوئه يف كاملنشار يزال ال الشارع هذا إن مرات. — وبكرسها العني

منه. املرء يتقزز ال التي تلك عدد ازداد فقد فيه، املقاهي أما وخروقه،
إىل الناطقة السينما وصلت فقد الرشيد، شارع يف الضوضاء كذلك ازدادت وقد
األلحان مكربات من ألوانًا الشارع يف ترسل واملكربات الفونوغرافات ورشعت بغداد،
القدم كرة ساحات يف األمريكيني صياح بغداد، أهل يا اسمعوا، تعالوا والصيحات.
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البغداديني بأصوات — شعري ليت — وتثج تعج الغربية املدنية اسمعوا تعالوا واللكام،
«الربابرة» أولئك جنون بغداد أهل ويجن واملالكمة، القدم كرة بغداد تغزو عندما تكون ما

منها. مهرب وال الغربية، املدنية هي األقدام! ولعب باللكام البحار، عرب
أما وروائحه، وبضوضائه الرشيد شارع بازدحام تزيد وهي منها، ات البصَّ وهذه
ال العراق، كل يف بغداد، يف فهي الخصوصية وأما تجدها، فقلما العداد ذات السيارات
بها. االعتناء لقلة كذلك تصري أن تلبث ال أنها أو قديمة وأكثرها سيارة، األلفي تتجاوز
بالد يف يلزمها ما ألزم هو يوم كل غسلها أن السيارة صاحب أو السائق يفطن وقلما

كثري. غبارها العراق مثل
سحيق، عهد من إنها تراها: إذ تقول وقد منها، خري القبيل هذا من العربات إن
ترىض — والساعات الدقائق يعدون ال ممن كنت إذا اللهم — فيها تركب أن بعد ولكنك

سيارة! يا خسئِت وتقول: عنها،
جري تجري والخيل وثري، نظيف ألنه لناظريك؛ يبدو مما أحسن فيها فاملجلس

منها. تكن لم وإن األصايل،
أو عليها، البالء الجري فيجر باملاء، الشارع يرش عندما يسوء الخيل حال أن إال
يف يفرشه ما الغبار دقيق من دائًما يحمل بغداد هواء أن ذلك إليه؛ يجرها بالحري
جريها جارية الخيل تكون وعندما زلًجا، رقيًقا وحًال املاء يمسه إذ فيستحيل الشارع،
فيقرص لتوقفها، الرشطي يد أمامها فجأة فرتتفع — ماشية تراها وقلما — ربعًة املعتاد
بعينها، القرفصاء هي زلقة الخيل تزلق قواه، تلبيه ما وبقدر الحال يف العنان السائق
ولفتُّ مرة، غري ذلك الحظت دواليبها، تحت تصري العريش ولوال العربة يف تدخل فتكاد
إن قلت: بالحيوان، الرفق شعور الحال تلك يف شاطرني وما فابتسم إليه، رفيقي نظر
الخيال، من الشعري حتى يروقه وال باألوهام، يؤخذ ال وهو الكالم، قليل رسدست املالزم
ما يُصلح قال وقد ويرى، يعلم ما يف القول رصيح نظره، يمد ما قدر عىل النظر دقيق
األسفلت، عىل الحق ليس الخيل: لحالة رثائي من كان وما تقدم، ما يف خطئي من كان
وليس الرتك، أيام من العربات هذه السائق، عىل أو الرشطي عىل وال واملاء، الغبار عىل وال

املفاجآت). يف للتوقيف (أداة ضابط منها لواحدة
هذه يف الرصيف ترى قال: نك السَّ يف الجديدة األسواق بعض نطوف كنا وبينا
يضيع، األماكن بعض ويف — هناك واسع — هنا ضيِّق متسق، غري أيًضا األسواق
بالتجديد رغبة فاملجلس البلدي، املجلس وإهمال الناس، أطماع من إال ذلك وما يختفي.
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إىل احتاج من وكل قيد، وال حساب بدون طالب، كل أجازته أعطى — بالعمران —
عليه. حرج وال أخذها الشارع من أمتار أو أقدام بضعة

طريق عىل الرشقي الباب يف األوىل بالخري، تبرش نواحي الجديدة بغداد يف لكنَّ
ولآلتية، والعربات السيارات من للذاهبة اتجاهني، ذات عريضة جادة تشقها الكرادة،
ببيوت الجادة هذه كملت فمتى األشجار. فيها ستُغرس مستطيلة جنينة الطريقني وبني
تضحي جانبيها، إىل الشوارع بناء وكمل املستطيل، املقطع وبستانها الهندسة حديثة

به. تفاخر أن لبغداد يحق مما الناحية
تزينها الفيصلية، هي جديدة أخرى ناحيٌة النهر جانب إىل الرصافة شمال ويف
اليوم حتى وتخطيطها عمارها من ظهر التي العيواضية كذلك وهناك عمومية، روضة
العاصمة أمانة أن عىل الدليل النواحي هذه يف إن املدني. جمالها من سيكون بما ينبئ ما

املدينة. يف والجمال والراحة الصحة أسباب وتعزيز وجودها، إثبات عىل عازمة
بدأت فقد العربية، العراقية الوطنية به أوحت التجديد من مظهر إىل أشري أن بقي
األمر هذا يف وطنيتها وأن والجادات، األسواق عىل عربية أسماء تطلق العاصمة أمانة
األدبية والشيعية، السنية واألموية، العباسية منازلها، جميع يف الشهرة ربة لتستوحي
وعن دقيق، شامل ذوق عن يشف العاصمة أمانة اختيار إن أجل، والسياسية. والدينية
الكرادة، إىل رشقي باب من النهر، جانب إىل نشأت التي الجادُة ذلك مثَُل بليغة، حكمة
من وأحسن النواس، أبي اسم عليها أُطلق فقد بغداد، يف األول املتنزه ستصبح والتي
العربي الشارع اسم وهو الرصافني، سوق عىل أُطلق الذي االسم االختيار لباقة يف هذا
أن عىل الوفاء، وحبذا الشارع، هذا حياة يف والشعور الشعر فحبذا السموأل، اليهودي

صاحبه. عنرص إليه يرمز ما أظن، ما عىل االسم، من أرادت العاصمة أمانة
جديد، يشء الحكومات يف هي بل الحكومة، من كانت وإن مستحبة، دعابة هي
طريق جانب إىل امللكي، البالط شمايل هناك، منها. آخر مثاًال السور خارج لتجد وإنك
لتدريس سنوات؛ عرش منذ البيت، آل كلية ُشيدت النخيل، من كبري بستان يف األعظمية،
الربملان دار اليوم وهي أقفلت، ثم سنتني، نحو للطالب أبوابها ففتحت اإلسالمية، العلوم
فمن — الالهوت املسيحيني عند يدعى الذي — الكالم علم اإلسالمية العلوم من العراقي.
كلية من االنتقال أن إال الكالم. موضوعنا يزال ال املدني الكالم علم إىل الديني، الكالم علم

مفيًدا. — يكون ال وقد — يكون وقد جديًدا، يُعد الربملان إىل البيت آل
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ِمن الجادات. يف الجمال آية أريك تعاَل خريه، يف ريب ال ما الجديد ِمن أريك تعاَل
تنيف مسافة — اآلن العراقي السابق، اإلنكليزي الطريان مركز — الهنَيدي إىل بغداد
متواصل بصف الجانبني إىل ومزدانة باألسفلت، مفروشة طريقها أميال، خمسة عىل
ألجمل مجده، يف الزاهر الدفىل يكون يوم الربيع، يف الطريق هذه إن الدفىل. شجر من
من خري فالعربة الرسور إطالة شئت وإن بغداد. ضواحي يف نزهة من املرء يبتغيه ما

السيارة.
املفيد للجديد املنظم الحي املثال يف كلمة أقول أن ينبغي الفصل، هذا أختم أن وقبل
ال به، معجب بغداد، لرشطي محب إني والسجن، الرشطة — شيئان منه بغداد ويف —
صنوه فهو قامته، يف اإلنكليزي دون كان وإن ألنه بل لندن؛ لرشطي مصغرة صورة ألنه
مالبسه ويف ووقفاته، حركاته يف هو كما واملعروف، اللطف ويف والنشاط، التيقظ يف

األنيقة.
العراك، أو املخالفة من كان مهما صوته يرفع مرة سمعته ما أني العجيب، والغريب
كثريين الرشطة يف إن العريض؟ العربي الصوت بل الجهوري، البغدادي الصوت فأين
أرباب من اليوم وهم العشائر، ومن الطيبة األرس من أي النظام؛ يألفوا لم الذين من
أو التنظيف، إىل مفتقر ثوب يف رشطيٍّا رأيت ما والتدريب! التعليم يفعله ما هلل النظام.
وقد فيه، ويتحكم يسبه أو املخالف يشتم رشطيٍّا سمعت وما املوىس، إىل يحتاج بوجه
واجبه عن تثنيه وال الرشوة، تمسه ال عفيف، نزيه بغداد رشطي إن العارفون: يل قال

والتوسطات. املغريات
معلمني، البحار وراء من جاءوا الذين أولئك وأهنئ برشطتها، بغداد أهنئ إني
ونظموا، ودربوا، فعلَّموا، السياسة، يف يتدخلوا أن دون الرشيفة، مهنتهم إىل فانرصفوا

العشائر. أبناء إىل حتى الرشطي مهنة فحببوا
حائًرا منه وخرجت مرتدًدا، السجن زرت قد بغداد، سجن يف فهاكم اآلخر املثال أما
أن الحكمة من فهل الريب، يبطنه وإعجاب التَّْسآل، يتخللها دهشة من عراني ما يف
النور من حظها ويف النظافة، يف منها أحسن بل كالفنادق، فتغدو السجون ن تحسَّ
حاله املجرم يُصلح هل أخرى وبكلمة الجرائم؟ التحسني هذا مثل يف تقل وهل والهواء؟
حياته، بقية يلزم، أن عازًما فعل، ما عىل نادًما منه فيخرج سجنه، يف إليه أُحسن إذا

املستقيم؟ الرصاط
العقاب ألن واجب؛ التحسني إن فقال: السجون مديري أحد السؤال هذا ُسئل
املدمنون وهم منهم، الباقي أما املسجونني، من كبريًا قسًما يُصلح باملعروف املقرون
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ال فهؤالء — غًدا ويعودون اليوم السجن من يخرجون — عليه املطبوعون أو اإلجراَم
— لهم خري فاإلعدام تنفيذه، يف القسوة من أو املعروف من كان مهما عقاب يصلحهم

ولألمة. لهم خري
قليلون، اإلجرام عىل املطبوعني إن فقال: املسألة يف رأيه بغداد سجون مدير سألت
ن نحسِّ أن يجب إذن، بالحسنى، املقرون العقاب يصلحهم املجرمني من األكرب العدد وإن
صحته يف سليًما السجني منها فيخرج ومعنى، حقيقًة نها نحسِّ أن يجب — السجن بيئة
موضعه، يف اليشء وضع يحسن الحازم املدير وجيب، الدين حسام والسيد أخالقه. ويف

اللني. يف أو القسوة يف يُفِرط وقلما
وإن التوبة، يف يذكر أثًرا للدين إن املدير: كالم عىل معقبًا الحضور أحد قال
وقد الكلمة، هذه من األول الشطر يف ريب ال التدين. شديدو الناس سواد من املجرمني

الثاني. الشطر يصح
خارج إىل املستقبل يف ينقل قد الذي السجن، جانب إىل مكتبه يف املدير استقبلنا
أي املعظم؛ بوابة من قريبًا أمس كان ما يف العامة، الكتب دار قبالة اليوم فهو املدينة،

وجنوبًا. شماًال نموها يف املرسعة املدينة قلب يف غًدا وسيصبح السور، من
أثاث كل إن — افتخر ما إذا عجب وال — السالم بعد املدير قاله ما أول وكان
أنا االفتخار يف فشاركناه السجن، نزالء صنع هو املنضدة، إىل السجادة من املكتب،
بعد ومشينا اإلمام، وعيل جميل آل الدين فخر املحرتمان النائبان الكريمان، والرفيقان

الدليل. فكان تفضل الذي املدير يتقدمنا جميًعا، ذلك
اإلحدى بني سنهم تراوح الذين األوالد من وفيها األحداث، إصالحية النخيل ظالل يف

القتل. جرمهم عرشة منهم خمسني، نحو سنة، عرشة والثامنة عرشة
عن دفاًعا قتل وآخر عركة، يف جارنا ابن قتلت فوًرا: فأجاب ذنبه عن أحدهم ُسئل
تتعلق التي فهي الذنوب أكثر أما وقدر. بقضاء — تعمد بدون قتل والثالث أخته، عرض
يعلمهم معلم األوالد ولهؤالء العام، باألمن الخلل من «العركات» يف ينجم وبما بالرسقات
وأسلم صحًة، أحسن العقاب، بعد أكثرهم، فيضحي البدنية، والرياضة األولية، العلوم

قبله. كانوا مما عقًال وأنبه ُخلًقا،
رشيف الدكتور بإدارة النساء وقسم وهو منه، الرجال قسم املستشفى، زرنا ثم
العامة الصحة سبيل يف والعامل الكاظمني، يف والعافية للشفاء الرائد ذلك عسريان،
ليكون رشيف الدكتور مديره يكون أن السجن بمستشفى وكفى سنوات. عرش والنظافة

السواء. عىل للجميع املعالجة، وخري الخدمة، بحسن القائم النظام مثال األقل يف
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املساكني بهؤالء كفى اللون، القاتمة الخشنة املرىضاللُُّحف ة أرسَّ يف استنكرت ولكني
بيضاء اللحف تجعل أن السجون بمديرية وخليق والشقاوة، واملرض السجن ظلمات
من يشء نفوسهم إىل االرتياح من ويرسي املرىض عيون إليها فرتتاح األلوان، زاهية أو
يف فالقسوة الرش، عىل املطبوع الرشير أو اإلجرام املدمن املجرم فيهم أن وهب االنتعاش.

والعافية. الصحة إىل عودته بعد تعود، العقاب
كان إذا إال الشكوى عىل يبعث ما حالهم يف فليس الصناعات دور يف السجناء أما
يف السجناء فإن للحسنى، مجال هنا وها أرجلهم، يف — ثقيلة منه سالسل — الحديد
فهم األوىل. السجن َزورة يف منها وهم الصغرية، الذنوب أصحاب من أكثرهم املصانع
أو بالفرار، يغريهم القيد عدم أو الخفيف القيد أن أظن وال الرحمة، يستحقون إذن

العمل. جودة من أو اإلنتاج من شيئًا السجن مخزن يَحرم
والوداعة، القناعة مالمح أكثرهم وجوه ويف السجاد، مصنع يف السجناء هؤالء رأينا
والشريازي التربيزي اإليراني، السجاد من أنواًعا ينسجون الحديد، أثقال أرجلهم ويف
إجادًة عملهم ويجيدون إيران، يف النسج صناعة تعلم عراقي معلم بمشارفة والكاشاني،

لإلعجاب. تدعو
والحرير، القطن أقمشة ينسجون بالكهرباء تُدار التي األنوال دار يف ورأيناهم
بأسعار السجن مخزن يبيعها الديباجة، حسنة والنساء، للرجال منها، بأنواع فيأتون
كلها. الجيش حاجة يسد ما السنة يف تصنع فهي واألجربة األحذية مصانع أما بخسة.
جولة يف فاتتك إذا بها، تنبئك وغريها، والحرص والحدادة للنجارة مصانع وهناك

السجن. حاجات من شتى بأنواع الحافل الكبري املخزن يف تراه ما االستكشاف،
أمريكا سجون يف بمثله قيس إذا مألوف عادي أنه بيد محمود، حسن هذا كل
نعم، أجيب: بيشء؟ املتمدن العالم سجون عن يميزه ما بغداد سجن يف فهل الحديثة،
والهواء والنور الرحابة من فيه تجده ما الغرب، ويف الرشق يف غريه، يف تجد ال فقد
سجون عرشة عىل للتوزيع يكفي ما بغداد سجن يف الربكات هذه من إن أجل الطلق.
املعد الداخيل السجن يف حتى النقي والهواء للنور الرحبات لتجد وإنك آخر، مكان يف

الحياة. طوال بالسجن عليهم للمحكوم
الجرائم تَِسَمها التي الوجوه تلك هنا للمجرمني يكون أالَّ إذن العجب من ليس
الِبرش من يذكر جانب عىل أكثرهم يكون أن العجب من ليس والتأبُّد، التنكُّد بَميسم

والوداعة.
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التي و«العركات» والرسقات، والثأر، العرض، عن الدفاع يف لتنحرص ذنوبهم إن
يجمجم أو يكذب ذنبه عن سئل إذا منهم أحد وما ماء، أو أرض يف تنازع عن تنجم

الكالم.
مقدَّر بقولهم: ثالثة وزاد قتلت، نعم منهم: كل جواب فكان القتلة من عدًدا سألنا

هللا. قدَّره ما هو —
شاب وفيهم حجراتهم، أمام الشمس يف جالسني السجناء من زمرة عند وقفنا
أقول ال األعذار، وانتحل الكالم، وجمجم قتل، أنه فأنكر سألته أجرم، ثم أسلم مسيحي
مجرم ألنه حزنت؛ إنما املسيحيني، من أذنب من لكل صادق مثال هو الرجل هذا إن

شجاًعا. صادًقا رصيًحا كاملسلم يكن لم إسالمه، عىل ألنه حزنت؛ جبان، ذلك وفوق
من هو كسبناه، وما أمني، يا خرستموه، «ما خاطري: يطيِّب جميل آل فخري قال

إبليس.» مال
هذه من حجرة االحتالل، قبل بنفسه، عرف أنه اإلمام عيل املحرتم زميله وأخربني
يلقه لم ما السجن يف واملعروف الحسنى من يلقى اليوم املجرم وأن أَِلفها، وما الحجرات،

. السيايسُّ املذنُب الرتِك عهد يف
بالنساء، يختص الذي القسم زرنا ما املجرمون، يُعاَمل ما بمثل يُعاَملن واملجرمات

والزانية. والسارقة القاتلة منهن سجينة، أربعني فيه أن علمنا ولكننا
«من … التأمل مرارة نفيس يف ليحيلِّ النارصي كان وما وقفت، هنا ها — والزانية!
قال … األعىل املثل ينهزم أيًضا هنا وها … بحجر» أوًال فلريمها خطيئة بال منكم كان

املعري:

م��ذروُر ال��ص��اب ع��ل��ي��ه ش��ه��د وك��ل اق��ت��رف��ا م��ا م��م��ت��زج��ان وال��خ��ي��ر ال��ش��ر
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البارزة هي املدينة روح إن أخرى: وبكلمة ثابتًة، ناطقًة حيًة روًحا للناس كما للمدن إن
فتَِسمها والعمل، الحياة مظاهر أكثر يف تبدو التي الصفات تلك صفاتها، من املمتازة
نيويورك روح إن الكربى. املدن من عرفت ما بعض من أمثلة وهذه الخاص، بوسمها
عيلٌّ ضخم يشء كل السحاب، ناطحات هذه مثل هو عندي ما كل تقول: فكأنها ح، التبجُّ
وروح والتنظيم، والرتتيب بالتدبري مشمول عندي ما كل — األناقة لندن وروح عظيم!
وخوذة املهماز برلني وروح وازدهاًرا؟ وبًرشا حسنًا مثيل وَمن — واملرح الزهو باريس
وإن ميونيخ، هي جميلة وادعة مدينة أملانيا يف أن إال الجميع! فوق أملانيا — الفوالذ
من روحها املركبة إشبيلية مثل اإلسبانية املدن بني وليس سامية. روًحا الفنون من لها

والقمار. القداسة نقيضني،
وهي القديمة اثنتني: أضحت الكبرية املدن من مدينة فكل العربي الرشق هذا يف أما
الرشق من مزيج أنها أو تُعَرف، أو تُرى لها روح ال والجديدة وتُرى، تُعَرف روح ذات
هي األحياء، من األزهر حول ما ويف الصحافة يف تتجىل روح مثًال فللقاهرة والغرب،
إال قوة وال حول ال إنكليزية! والحكومة وفدية، البالد — والَحْوَقلة والوفد زغلول روح
ويلنا العرب نحن — والطور واملبكى األقىص هي السور، داخل القْدس، وروح باهلل،
دمشق أما الويلني! يف خريي بريطانيا، أنا — العرب من وييل إرسائيل أنا إرسائيل، من
دام ما يزول ال وتمرد هائمة، ووطنية دائمة، حركة — والكتلة املرجة روح فروحها
اليوم لها روح فال بريوت وأما الوطن. مروج يف ويَرعون املرجة، يف يُرون السود الجنود
الفلوس، هات — املال وحب والخنوع الخالعة غري العلم، معاهد من فيها ما عىل بارزة،

«الكابوس». صاحب أمام وجهك وعفر العروس، وخذ
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ذكرُت. الذي باملعنى ظاهرين قسمني إىل اليوم بغداد م تُقسَّ ال بغداد؟ روح هي وما

بالغرب. الرشق اختالط من يشء أحيائها، بعض يتخلل واحدة، رشقية مدينة تزال ال فهي
روحه الهندوس، آلهة من بإله إليه نرمز أن فيصح واأللوان، األشكال كثري قديمها إنما

املتعددة. أيديه ويف رءوسه يف تتوحد، وال تبدو،
الشْغب وهي واالستسالم، الحوقلة فهي األعاجيب. من أعجوبة بغداد روح إذن
النفط! الزمان هذا يف وهي و«التشلجي»، التخنث وهي والتقوى، الورع وهي والتمرد،
هذا بوتقة يف املركبة روَحها العظمى، الكيماوية روحها املستقبل يف النفط يصري وقد

الخنَّاق. الربَّاق الزمان
ال أنني إال ومنهجها، طبيعتها فنتحقق للبحث، نعرضها الروح هذه شتاَت هات
االكتناه. للقارئ فأترك الَعْرض، لغري أوفق ال فقد واكتناٍه، إدراك من نؤمل ما يف أجزم
شارعها ومن أحيائها، من وصفت ما يف املدينة، صفات بعض إىل أملحت أن سبق لقد
يف عميق القدم، يف عريق هو بما علًما القارئ وسأزيد الرشيد، شارع الجديد، األكرب

الِجدة.
بالطواف جدير وادع، هادئ شارع دجلة، وبني بينه الرشيد، شارع جانب إىل
خط يف شماًال فيمتد الجرس، رأس عند ينشأ الذي املستنرص شارع هو واالستكشاف،
يرىض الذي العريض القصري الشارع ذلك املأمون، شارع عند وينتهي قويم، شبه
املسقوف للسوق قلبه ويفتح الثاني، بالجرس الرشيد شارع فيصل املدينة، من بقسمته
العريض القصري الشارع هذا يف وقفت ما وإذا الرساي، سوق يُدعى الذي منه شماًال
ووراءك الرساي، أمامك والتجارة، الحكومة أي املادية؛ السلطات ظل يف نفسك ترى
هو صغري للفن مهد يمينك إىل وهناك والبنوك. والرشكات التجارة وبيوت الجمرك
صفراء خرضاء لألدب مرجة — الرساي سوق — املسقوف السوق ويف العراقي، املتحف

واملجالت. الكتب فيها تباع التي الدكاكني هي
— الجرسين بني — ذكرت ما فوق هنا، لتجد وإنك املدينة، أعصاب مركز ذا هو
وينتهي باملقاهي، يبدأ املستنرص شارع فإن والدينية، االجتماعية بغداد روح من أشتاتًا
الجرسين بني إن أجل، والدعارة. التجارة طواحني وحولها وتلك هذه وبني باملساجد،

… املدينة قصيد بيت الجرسين بني إن البغدادية، الروح قافلة رحال محط

ب��س��م��اي دم��ع ي��ه��ل��ل ن��اظ��ر ول��ي ِب��ْس��م��اي ل��ي��ل ن��ج��وم��ل أرع��ه أظ��ل
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ع��ل��يَّ��ه ِون م��ي ل��ي��ه ع��ل��ي��ه أِون ب��س��م��اي ي��ل��ج وع��ي��بُ��ن ب��س��م��ه أل��ج

مغنيات إحدى هي عليه، وتنئ الحبيب، باسم وتلهج الليل، نجوم ترعى التي وهذه
يف الذي املقهى يف عرشها عىل ليلة كل تجلس يهوديات، وأكثرهن الشهريات، بغداد
بأعىل وتصيح — والجرس الرصافة بني — املستنرص شارع زاوية عىل األعىل، الطابق

بسماي! ليل نجومل أرَعْه أظل فظيعات: منكرات صيحات صوتها

الدورادو). (تصوير املستنرص شارع

معها فيئنون بغداد، أهل ويسمعها منها، فتنئ السماء، يف الليل نجوم فتسمعها
الغناء هذا تقدير لتحسن العلم من ينقصها كم النجوم! تلك مسكينات ويتأوهون.

القديم. البغدادي
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األمواج، عىل ترقص القمر أشعة كانت بينما الجرس، عىل واقف وأنا مرة، ذلك قلت
من مذبوًحا الطري يرقص أفال طربًا؟ نرقص تظننا وهل قائًال: يوبخني صوتًا سمعت
بل بصياح؟ صياًحا الغناء هذا أََوليس فيه؟ ماٍض أنت وإالَم منك؟ التهكم فحتىاَم األلم؟

… األمواج هذه عىل معنا ارقص تعاَل اح! فضَّ ونواٌح جرَّاح، صياٌح هو
يف القبيح القديم من هو املشهورة املغنية من أسمعتك ما إن أقول: أن هذا بعد عيلَّ
إذن مرص، ومن سوريا من الفونوغراف يف يجيء ما غري بغداد يف اليوم جديد وال الغناء.

وتِون.» ليِل نجومل «ترعى والجرس الرصافة بني عرشها، عىل الجالسة دِع
دجلة، عىل املرشف البستان يف ونجلس االسم، اإلنكليزي النزل هذا ندخل وتعال
الساحة من قريبة املائدة هذه الكهرباء، أنوار فيها املعلقة الكبرية، النبق شجرة تحت
كثريًا. وتَر قليًال تسمع هنا ها فاجلْس والزمارين، الطبالني جوقة من وبعيدة املسحورة،
السمراء بتلك أو النمساوية، الشقراء بهذه املعجبني هؤالء الليل أبناء عن تسل وال
عجيبات، طيات والساق البطن يطويان اللتني الصغريتني، بالشقيقتني أو الفرنسية،

الشجون. وتتضاعف العيون، لها تحملق
أما ِبيُد. دونها ِبيٌْد الفن وبني وبينهن «أرتستات» بال يُدعني الراقصات هؤالء إن
الرفيقات ومعهم العقال، وذا العمة، وذا السدارة، ذا البغدادي فيهم فإن بهن املعجبون
واإليطايل، واألملاني والفرنيس اإلنكليزي وفيهم والجيوب، بالقلوب العابثات والحبيبات،
األبسنت أو والصودا الوسكي أبناء من الليل ويف األشغال، أصحاب من النهار يف وهم

والفرموت.
تحت واهتزازات، طيات يف العاريات، الراقصات لنا تعرضه الذي اليشء هذا وما
ذلك نواعم يف تنفخ الريح وكانت كانون، ليايل من الليلة كانت فقد لهن! واًها النبقات،
تلك عىل الربد، نرى وكنا جسمها، يف الحرارة لتبعث الهزيز يف املسكينة فتزيد العري،

فيه. القشعريرة الكهرباء نوُر فيفضح منهن؛ الناعم يقرص واللزلزات، الرجرجات
بالده، يف استحسانًا األوروبي املتفرج له يصفق الذي الفن من بيشء الرقص هذا ما
ممن يتوقع ال وهو الذكرى، إحياء فيها بنظرة يتعزى املحروم الهاجر األوروبي ولكن
بغداد فتجيء بالدها، يف والشهرة الفن ربات من تكون أن مثله، محرومة هاجرة هي
ترىض فال البالد أبناء من أما مواطنيها. من اإلعجاب تنتظر هي وال عبقريتها، ِلِنَعِم نًرشا

والتجريد! بالرجرجة القائم — الفريد — الفذ الفن ربة وهي ال كيف العبادة. بغري
تلك مسكينات النبقات! تحت ويرتجرجن يتهززن اللواتي الحمامات تلك مسكينات
يحسبه ما لعمري وهذا والتلزلزات! الرجرجات هذه يف الفن كل الفن أن الواهمات
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الغناء من القبيح ذلك مثل هو بل الرَّجَرج، الفن غري هو وما جديًدا، فنٍّا البغداديون
منه. وأقبح — القديم

وذلك الفضاح، العري هذا غري الجرس، من بالقرب املستنرص، شارع يف أن عىل
عليها تخيم النزعة وإنكليزية االسم، إنكليزية نزل بضعة هناك إن الصياح. الصوت
فيها فتُجرَّد املنيع، والسرت الرفيع، الذوق ألصحاب الليل يف تنعم والطمأنينة، السكينة
له تطمنئ َهْدإ عىل األمور فتجري ترجرجها، من والرجراجة صياحها، من الصيَّاحة

اللذات. عالم يف والخاصة العامة القيادة
ومعنى! مبنى وأرشفها ببغداد ما أجمل من الشارع هذا يف الدور كانت لزمن سقيًا
للتجارة ومكاتب مخازن إىل وبعضها نزل، إىل بعضها تحول العظمى الحرب بعد إنما
حوش يف وهناك هنا يتمثل الرشيف، املايض لذلك أثر االثنني بني يزال ال أنه بيد واملال،
ترشف فيها وقفت ما إذا املفتوحة، البوابة تنبئك والكرم. بالفضل عامر — بيت —
الجو، الصايف الحوايش، الساكن وبالقيشاني واألحمر، األبيض باآلجر الألالء الصحن عىل

الغابر. الزمن يف دجلة ضفة عىل األمني الهادئ العيش لطيف من كان بما تنبئك
العاصمة أمانة وفرشته النهر، شارع الشارع هذا اإلنكليز أسمى فقد الحرب بعد أما
الحال إليه آلت مما كثريًا ت غريَّ وما املستنرص، شارع فصار اسمه، ت غريَّ ثم باألسفلت،

جنب. إىل جنبًا املناقضات فيها تقوم التي الرشقية، الغربية املدينة هذه ظالل يف
وصفوا لقوم حقرية صغرية دكاكني الشهري، االسم ذي الكبري، النزل قرب وهاك
وأصلهم القديم، ماضيهم عىل باملحافظة وامتازوا الصناعة، بحسن وُعرفوا بالوداعة،
القناعة مثال والسندان، واملنفخ النار منها كل ويف الزرية، دكاكينهم يف فهم الكريم.
إن يخرجون. ال الواحدة الصناعة ومن يدأبون، الدوام عىل تراهم والنشاط، والنزاهة
يف والوداعة فيها، وبراعتهم الفضية، الواحدة وصناعتهم — الصابئة — بَّة الصُّ هؤالء
يف الحياة مظاهر من مظهر ألرشف ذلك كل يف إنهم تجارتهم، يف واالستقامة سلوكهم

بغداد. أقوام من رأيت ما أجمل ومِلن املستنرص، شارع
النظام وفيها واألوروبية، اإلنكليزية والرشكات التجارة بيوت الصبة دكاكني وبني
يشء فيها وليس والسيطرة، املال فيها إن العباد. لضعف املستغلة واملطامع واالجتهاد،
وهو واالجتهاد، التعمد ابِن املكتسب، غري اللطف من فيها وليس والقناعة، الوداعة من

واملالية. االقتصادية املشاريع ويف التجارية املعامالت يف النجاح لوازم من

63



وتاريخ رحالت العراق قلب

«أحواًشا» كانت التي واملستودعات املخازن كذلك ومنها املناقضات، بعض ذي هي
يف واحد وكلهم وعنارصهم، أديانهم اختالف عىل البغداديني، فيها لرتى فإنك املايض. يف

الزبون. يجئ لم أم جاء يبالون، ال والنعاس، التقاعد يف وقل واالحرتاس، القناعة
من أسلفت عما بالرغم الطرف، ساكن الرشيد، شارع خالف املستنرص، شارع إن
وبعض الخيل، يجرها العربة غري فيه تجد فقلما الضوضاء، قليل نواحيه، إحدى وصف

والنساء. للرجال الحمامات النهر، عىل أنه بما فيه، وإن السيارات،
فسمعت الدرج، فنزلت االستكشاف، حب فغرني مهجور، مفتوح باب أمام وقفت
ومن فقلت: ممنوع! ممنوع، ويقول: إيلَّ يعدو بوَليْد فإذا أدراجي، فعدت أنثويًة قهقهات

الحمام. يف تحت والحريم الحارس، أنا فقال: أنت؟
رساديبها تكون وقد — الشارع مستوى تحت كذلك فهي الرجال حمامات أما
والسرت مفتوح، فالباب للعيان، باٍد منها األعىل القسم أن بيد دجلة، قعر مستوى تحت

والقباقيب. املناشف حاملني وروحة جيئة يف والخدامون والقيم مكشوف،
مستوى قبة تحت االستقبال بغرفة فإذا الحمامات هذه من واحد عىل أطللُت
األلوان، زاهي تحتها ما وكل — األرض! تحت قبة — الشارع مستوى يعدل سطحها
… القلوب فتنة يا ِحمتِك طابت الزينات. شوق يا تَُك ِحمَّ طابت … واألبدان لألرواح منعش
املدينة، هذه يف يجول أن الغابر، الزمان ذلك بباهر املشغوف املرء عىل ليصعب إنه
الخيال من بيشء وينعم التاريخ، أو األساطري أطياف من طيف إىل يستسلم أن دون
أزقة املباغتات الكثري الشارع هذا يف فإن الجن، وأبطال اإلنس عرائس فيه تتجىل الذي
بني فرست إحداها، استهوتني وقد النهر، إىل بك تفيض التي «الدربونات» هي قصرية،
حديد من مطارق ولجميعها خوخات، لبعضها دكناء، فخمة عريضة أبوابها «أحواش»

صنعتها. وجوِّدت أشكالها، تنوعت
املوصل من بغداد تجلبه الذي للخشب مستودعات أمست الدور هذه أكثر أن ومع
بني الضفة عند خصوًصا يزمزمون، والجن يكنسون، فيها اإلنس زال فما الهند ومن
بعض، فوق بعضها القائمة الرواشن تلك أتأمل هناك وقفت النهر، عىل املرشفتني الدارين
أحالمها ويف املروعة، الرائعة حقائقها يف الحياة هي أمرها. باطن من يكون وما كان وما
ال وآمال تحول، أحوال وغًدا، اليوم الحياة وهي األمس، يف الحياة هي املبهجة. الباهرة

وتَئوب. تذهب وأشواق تذوب، قلوب تزول.
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الحديدة ويف جدة يف رأيت فقد عربية، بالحري أو البناء إسالمية األحواش هذه إن
يجاورها بما بغداد يف تمتاز هي إنما هندستها. يف االضطراد هذا ومثل الرواشن، هذه مثل

تحتها. ويهيمن
تتقيد فال الزقاق، آخر يف ألنها حبٍّا؛ شغفتني دجلة. عىل القائمة الدار شغفتني لقد
يف الفرار، فيها من فيستطيع النهر، طريق عىل وألنها وظلمات؛ مضايق من فيه ما بكل
الجريان؛ من أحد أو الرشطي أو الحارس يراهم أن دون الشمس، نور يف أو القمر ضوء
والنوافذ، األبواب مقفلة وألنها وبالنور؛ بالهواء األقل يف فرتحب الرواشن، كثرية وألنها

الجن. ألرباب مركز أو الجان، لبنات قرص كأنها ة، مستِرسَّ ساكنة
عىل املمتدة برواشنها األوىل فوق تربز منها الثانية طبقات، ثالث ذات رحبة وهي
جودًة النادر الهندي الخشب من وكلها الثانية، رواشن فوق رواشن وللثالثة البناء، طول
كانوا األولني الدار أهل أن الظن عىل يبعث ما للشبابيك الحواجز من وهناك وصنًعا.
وهذه الزجاج، فهذا بدوها، إغارات ومن بوادرها، من متحذرين بالحياة، متشائمني

الجن. غري يخرتقها ال ثالثة حواجز الحديد، قضبان وهذه الخشب، شعريات
والسالم، األمن هنا ها إن املكنونات. الحوريات ولتطمنئ الخاتون، بال فليطمنئ
دجلة، فوق املعلَّق الروشن يف ذلك لك كان سيدتي، يا التنزه شئِت وإن والسجن!
الجارية، املياه يف ترقص األسماك فرتين تحتك، ما يف النظر وترسحني هناك، تجلسني
املقمرة، الليلة يف سجنكن من الفرار وشئتن الحسان، أيتها الحرية نزعة أخذتكن وإذا
يف املكان هذا من الزورق هذا جرى وإن مطيع، حارض والنوتي الدرج عند فالزورق
أمام وأعاله املاء، يف أسفله آخر، درج عند الكرخ يف مرساه كان قويًما جريًا الرصافة

… الربيطانية السفارة بوابة
الجادة، وسط بوابة أمام فتقف بوقها، بصوت الحي تمأل خرضاء براقة سيارة وهذه
— الباب السائق يقفل أن قبل وتختفي والقناع، السوداء العباءة ذات الخاتون فتنزل
إىل متقهقًرا فيسوق الدوالب، وراء مكانه إىل السائق ويعود املحبوب. سجنها إىل تعود

املستنرص. شارع
ذلك وسيزول قديًما الجديد هذا وسيميس الواحدة، الجادة يف والجديد القديم ذا هو
األمواج، فتحملها الرواشن وتسقط النهر، يف حجارته فتذهب الدرج يتداعى وقد القديم،
تنعمان القديم، من وأخرى الجديد من صورة البحر، إىل األبدي جريه يجري النهر ويظل

الخالدة. دجلة أمام تفنيان ثم

65



وتاريخ رحالت العراق قلب

للرشع رصح يُجدَّد فيا الغرب، غري من جديد القديم جانب إىل املستنرص شارع ويف
الخرضاء املأذنة غري البرص يستوقف ما فيه وليس املحكمة، جامع فهاكم الرشيف،
مكانه، يف يستنكر وما املأذنة، وجمال يلتئم ال مما يستغرب ما فيه بل البيضاء. الصفراء
واقف وأنت تراه ومرحاض، بحصري، مفروشة للصالة ومصطبة خاٍو، خاٍل صحن فيه

قديم! جد قديٌم الباب، يف
— الخواتني إحدى وقف هي الحديث. بالخري تنبئ الجامع قبالة األرض أن بيد
كانت فقد الباطل، وإزهاق الحق إقامة فيه ما عىل — وحبوًرا نوًرا سجونهن هللا زاد
النخيل بواسق من تبقى ما بني لتقام، فُهدمت املكان، هذا يف القديمة الرشعية املحكمة
من الرتاب تحمل منها عرشات البيضاء األتن وهذه الجديدة، املحكمة النبق، ووارفات
منيف، رصح بالبناء، شارعون والبناءون اآلجر، من بأحمال إليها وتعود الحفر، أمكنة

الحنيف. للرشع
املؤذن صوت يقضون وهم فيسمعون الجديدة، دارهم يف الرشع قضاة يجلس وغًدا
إن الباطل. وإزهاق الحق إقامة بوجوب يوم كل فيذكرهم والنخيل، النبق خالل يتموج
يوم، كل جديد الشمس نور مثل هو بل جديًدا، يبقى الذي القديم، ملن األحكام يف ذلك

الزمان. َعْدو من عليه خوف وال

صوًرا فيه، ما بعض لك عرضت الذي الشارع آخر من ندنو شماًال التطواف يف نحن ها
املستنرص اسم أطلقت العاصمة أمانة أن أعلمك أن فاتني وقد تستبدلها، فال متحركة،

جواره. يف كانت التي املستنرصية للمدرسة تذكاًرا عليه،
فضًال وألوانها، وأشكالها الناس قيافات يف أمامنا هو بغداد يف املايض من جزءًا إن
يومنا يف مقيم املايض هذا إن العقول. ويف الصدور يف ويخفق الوجوه يف منه يبدو عما
ببغداد، الجديد القديم الحي األثر هو بل الزمان، صنو يظهر ما عىل هو أمسه، يف كما
التي ألوانه ويف هادئ، بطء نحو عىل دجلة، تموَج املتموجة أشكاله يف الليايل إليك تسوقه

الطاووس. بذنب مجموعها يف تذكر
مرسعة الكوخ، يف ساكنة فهي املكان. باختالف تختلف صفة بغداد يف وللجماعات
الظاهرة صفاتها وتمييز مراقبتها، تستطيع فال الرشيد، شارع يف مصطخبة الجرس، عىل
جامعة سريها، يف متمهلة كانت إذا إال الثالث، الحاالت هذه غري يف كانت إذا إال والباطنة،

قيافاتها. يف
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شارع مدخل عند املأمون شارع هو واحد مكان يف الحال هذه يف لتشاهدها وإنك
التجار، أحد دكان يف اجلس أو عجيبًا، الناس من معرًضا تَر هنيهًة هناك قف الرساي،
الصور، شتى ذهنك يف فتنطبع سريه، يف املستمر املوكب وراقب الظليل، الرساي بشارع

ومغزاها. معناها بالتساؤل استعنت إذا وتدرك
أظن ما عىل كانت كما مجملها يف اليوم وهي البغداديني، قيافات نستعرض تعاَل
عقال أو عمة شكل يف عمارة، من يزينه بما أو بالرأس، سنبدأ واملأمون، الرشيد زمن يف
ألشكالها فإن خطأ، وهذا حال، كل يف عقال والعقال عمة، العمة أن تظن قد سدارة، أو
األوروبي. عن فضًال العربي، السائح عىل تخفى ومغازي معاني لبسها وكيفية وألوانها
اللون، األسود أو البني الطية، الضخم الصوف العقال البرص يستوقف ما وأول
يلبسونه املسنني. الشيوخ غري بغداد يف يلبسه أن ويندر والزبرَي، البرصة أهل عقال هو
والزبريي النجدي فإن الجنوب يف أما اللون، يف فارق وال ملونة «كوفية» غطرة فوق
صفات بغداد يف العقال ولهذا الزرقاء؛ الغطرة ذي البرصاوي عن الحمراء بغطرته يمتاز
العقال أما باللَّف، ُعرف طيات أربع أو ثالث وذا «طيتني» ُسمي لفتني ذا كان فإن أخرى.

قحطانيٍّا. فيدعى البسيط األسود
فالزرقاء واملعاني، األشكال من للعقال ما وللغطرة كوفية، أي غطرة؛ بال عقال وال
ومشدودة لفات، ثالث أو لفتني ملفوفة عمة شكل يف تُلبس «يَْشماق» تُدعى التي
يرفعونها فالذين صاحبها، ملزاج وفًقا الوراء، إىل أو األمام إىل انحراف يف الرأس عىل
املثريون فهم بالشقاوة، العراق يف املشهورون الفتيان أو «القبضايات» هم الجبني فوق
وعنده ثأر، له ممن شاء من أجل ومن الرشف سبيل يف القاتلون، الضاربون «للعركات»،

الشجاعة. بدل املال
عىل فاملتهافتون اإلعجاب من بيشء تُذكر محلية شهرة «الفتيان» لهؤالء أن وبما
أو لفتني الغطرة يلفوا أن من يمنعهم ما القانون يف وليس كثريون، واملتطفلون املهنة
وال لفات، ثالث لفها من كل إذن يغرنك فال عالية. الجبني فوق ويرفعونها لفات، ثالث

الجبني! فوق رفعها من كل جانب تخَش
صاحبها لفها إذا أما ُجرَّاويَّة، تُسمى العقال بدل الرأس عىل وِضعت كيفما والغطرة
يلبسونها من وأكثر يَْشَمقني، ذاك إذ فتدعى بها، تلثَّم أي الوجه؛ وحول الرأس عىل

الصناعات. أصحاب من هم واتضاع بتأدب واحدة لفًة ملفوفًة
والتاجر الطربوش. فوق رقيقة يلفها علم، طالب كان إذا املتدين فالشاب العمم، أما
إذ ى فتُسمَّ املقصب، الحرير من إنما الطربوش، فوق كذلك يجعلها الشيعي الوجيه أو
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والبيضاء للسيد، والسوداء ومرص، سوريا يف كما للرشيف الخرضاء وهناك كِشيَْدة، ذاك
للعلماء.

بالذهب، أو بالفضة أو باألسود مطرزة سوداء فهي العباءة، إىل الرأس من ننتقل
واملذهبة املفضضة السوداء فالعباءات أنواع، البني اللون من وهي صيفية، بيضاء وهي
فالعباءة الحساء. ويف إيران يف يصنع والباقي أوروبي، قماش من بغداد يف تصنع
والنجف، كربالء يف خصوًصا العشائر مشايخ يلبسها الوبر، من هي التي الحسوية،
والنائيني، الكوبائي نوعني، عىل اللون البني الصوف من هي التي اإليرانية والعباءة

وغريهما. والعالم التاجر يلبسها
عن البغدادي تميز فال الشائعة، العربية املالبس من كذلك فهو العباءة تحت ما أما
نوعه، من بمنطقة ويتمنطق حرير، أو قطن من القنباز، يلبس يزال ال الذي السوري،
تقدم ما إىل أضف قماش. أو جلد من بحزام ويشدها «جلباب» الدشداشة يلبس أنه أو
علم يف األوليات هي تلك املدن. غري يف ترى قلما وهي الفيصلية، بالسدارة الفرجية القيافة
يف الشقاوة وأبناء التقوى أبناء بني التمييز تحسن أن شئت إذا احفظها العراقي، القيافة

بغداد.
الناس. طبقات كل من وفيه جميعه املوكب تشاهد الرساي شارع يف وقفت ما وإذا
الحامل الزرقاء، والغطرة األسود، والعقال املفضضة، السوداء والعباءة القنباز يف فالشاب
فما الحرفة، يف بعد يمعنوا لم الذين الفتيان من هو أصفر، أو أسود حذاءً رجله يف
تحول وقد الشقاوة، إىل فيهم بانحراف تخرب قيافتهم إن برشهم. وال بخريهم اشتهروا
هذا مثل بالخمول. ومنعًما مضمًخا ذكرهم فيبقى الفتوية، رغباتهم تحقيق دون األيام
التي الوسطى الطبقة من فهو والقنباز والعباءة البني والعقال الزرقاء الغطرة يف الرجل
ما أو الرسماية رجالها أحد لبس وإذا والصوف. القطن غري الذكر خمول من تعرف ال
والعباءة القنباز بني الفرنجية الساكو لبس إذا الطبقة. كعب من فهو اليمني، يسمونه
يا يا، ار، حمَّ يا هللا اتق … وجهائها من — الطبقة تلك رأس من فهو الفرنجي والحذاء

«مسدَّر». وسيايس معمم، عالم بني حمارك تحرش فإنك أبالُجرَّاويَّة،
العصفر لون من هي عسكرية، وساكو دشداشة يف بغدادي الثالثة وراء وهذا

الدنية. الدنيا جاء كما األخمصني إىل الركبة من وهو «كاكيه»،
عامًرا، تحتهما كرًشا الحامل األبيض، القنباز فوق الحمراء، باملنطقة املمنطق وهذا
أولئك من هو حمراء، بيمانية رجاله املزدانة صفراء، كوفية فوق غطرته امللفوفة
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بوجه يصيحون الذين — القبضاي) (أي حمد» «أبو عشرية من — الهائلني البغداديني
زين. عينك فك — عجمي مو بغدادي أنا عليهم: املعتدي

والصناديق، األكياس يحملون وجراوية، دشداشة يف الحمالني، ترى املوكب ويف
ذا والعالم السدارة، الالبس األفندي يزاحمون وهم والحديد. والخشب للغرس، واألشجار
وَمن — العدلية واملحاكم الرساي من بالقرب نحن — والسيايس والفقيه البيضاء، العمة

النساء. من املوكب يف
تلبس املسيحية أو اليهودية وهذه القلوب، فتنة أو الدر، شجر فيهن وليس النساء،
من حجبت مما بالحجب أحق منهما الوجه أن مع الحجاب، تلبس وال كاملسلمة العباءة
قبضًة يرفعها وحذاء حرير، من وجوارب قصري، إفرنجي ثوب يف مسلمة وهذه جسمها،
بنت الفتنة. إىل يشء أقرب منهن وهذه املتكرسة، بمشيتها ترشفها التي األرض فوق
بني ووجهها الذهبي، شعرها من غرة الجبني فوق تحتها من سوداء، عباءة يف سافرة
الخدين. تورد واشتد فيه، البياض فنصع سوداوين، غيمتني بني كالبدر العباءة طريف

بضع صاحبتها ترفع ما املشايات ومن باملشاية، السوق إىل يخرجن من النساء ومن
ومن رأسها، غري الرجل يف منها يظهر ال التي وتلك املسحاء ومنها األرض، عن أصابع
الحجاب، العباءة رأس من ويسدلن الحرير، وجوارب الفرنجي، الحذاء يلبسن من النساء
كانت إذا اللهم — تُِذل؟ وال االستعارة تصح هل — األرساغ غري محاسنهن من ترى فال
يف أن فتظن الضخمة. الخالخل فوق الحرير جوارب يلبسن من ومنهن أنيقة. دقيقة
من (فساتني) دراعات السوداء العباءة تحت ويخفني مضمًدا، جرًحا أو ورًما، الساق
وقد البواطن؟ أم فيهن الظواهر تصدق فهل الزاهية، ألوانها عن األطراف تنم الحرير

الفضية! القيود فيها يكون وقد الخفي، الخلخال فضة من يشء القلوب يف يكون
اللبن، حماالت — واملعوالت الحماالت الدوام عىل املتحرك املوكب هذا يف النساء ومن
وجوه فوق صفراء وجوه أكتافهن. عىل أطفالهن يحملن والالتي الحطب، وحماالت
يديها الضامة الوجه، وردية الصغرية هذه أن بيد عليلة، صدور عىل نحيلة أرجل سمراء،
أمل من ذهب ما إليك تعيدان الرَُّديني، القد ذات الحافية األم وتلك أمها، رأس عىل

الحياة. موقد يف انطفأ ما وتشعالن
الصبيان من زمرة هاك موقدك، رماد يف وينفخ أملك، يف يباغتك ما أيًضا هنا ها إن
أبو ويتقدمهم لوحة، وآخر طبًال، أحدهم يحمل بغدادية، وأسمال فرنجية، أطمار يف
لوحته، اللوحة حامل ويرفع طبله، الطبل حامل فيدق العني. جاحظ اليد، رافع اللفتني،
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الصور، أعجب وشاهدوا امللكي، السينما عىل هبوا عقريته: اللفتني أبو الخطيب يرفع ثم
رأسني ذو وآخر قرنني، ذو طفل ذئبًا، يأكل خروف أسًدا، يقتل ثعلب املخلوقات. وأغرب
ُدبه امللكي: السينما عىل هبوا امللكي. السينما يف — املساء هذا — املخلوقات عجائب …

ُدْب! ُدْب ُدبه ُدْب، ُدْب
ماشون، وهم عجيب، قالوا: من ومنهم ويتعجبوا. ليسمعوا وقفوا من الناس من
وهو فرشه، وراء السوق، مدخل عند واقًفا كان مملح، بطيخ بزر يبيع رجل ومنهم

قال: إليه أنظر رآني وإذ الخطيب، قاله بما يؤمن ال الرجل هذا برأسه، ويهز يسمع

م��خ��ت��ل��ف��ات األش��راك أن غ��ي��ر ص��ي��ًدا ي��ط��ل��ب ال��ح��ي��اة ف��ي م��ن ك��ل

ينطق َمن العبيد فستق باعة من عندك هل نيويورك، يا اسمعي ُدْب! ُدْب ُدبه
أو السمك باعة ِمن عندكما هل باريس، يا وأنت لندن، يا اسمعي ُدْب! ُدْب ُدبه بالشعر؟

شعًرا؟ بالحكمة النطق يحسن َمن الضفادع
من كل من وأرشف ألكرب البغدادي هذا إن القنوع. الوادع املهذب الرشق ذا هو
مع وهو الجيل، هذا من وإنه الجميل، القديم املايض ملن إنه للناس. األرشاك ينصبون

األحابيل. من والخفي الظاهر الثاقبة بعينه ويرى بالقليل، يرىض ذلك

البغدادي تميز جامعة واحدة قيافة لك عرضناها التي البغدادية القيافات يف ليس
السدارة استثنينا إذا إال العرب، من سواه عن العراقي أو العراق، أهل من سواه عن
أشتات إال هي فإن األكثرية أما والفتيان. األفندية األهايل من أقليتني ملبوس والجرَّاويَّة،

القيافات. من أشتات يف املختلفة، ومذاهبها وجنسياتها، صفاتها تعلن الناس، من
شاهدت أنك وكما فيوًما. يوًما تزداد الفرنجية املالبس يف العرصية األقلية أن عىل
ما الرسمية الحفالت ويف املآدب يف تشاهد فإنك املعتمة، الدربونة يف الرباقة السيارة
عربية مدينة بغداد أن تظن وكنت املرموقني، الزوار من كنت وإذا وهلة. ألول يدهشك
رقعة تجيئك عندما تجزع وال تعجب فال وعباءة، قميٌص أهلها لباُس صحراوية، أو
وفيها، حفلة، أو ملأدبة دعوة تتضمن الذهب، بماء مطبوعة أو الكاتبة، اآللة عىل مكتوبة

كامل!» رسمي «اللباس البالط: من كانت إذا أو رسمي». «اللباس الزاوية: يف
يف دمنا ما بأس، وال الدعوة. هذه بمثل األوىل للمرة ترشفت يوم أذكر أزال ال إني
العزيزين؛ صديقي مع مقيًما كنت يوم محنتي، وأرشح أقصقصتي أن الثياب؛ موضوع
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مجلس سكرتري أفنان» و«حسني األيام، تلك يف فيصل امللك سكرتري كسباني» «أمني
كامل. رسمي اللباس وفيها امللكي، البالط من دعوة جاءتني واحد، بيت يف النظار،

املدنية، أو العسكرية الرسمية، أثوابهم يلبسوا أن واملوظفني للضباط ذلك معنى إن
ذنب ذو أسود فرنجي ثوب ملثيل ومعناه األوسمة، من يحملون بما صدورهم ويزينوا
الذنَب ذي الكامل عن فضًال رسمي، نصف بثوب يل أين قلبي! واَحرَّ الحسون، كذنب
أن أتعود ولم العربية، البالد يف طويلة رحلة من النجيب؛ أيها قادم، وأنا الطويل،
الثوب وبني بيني كان فقد والعيد؟! العروس جهاز البادية، يف حتى اإلنكليز، مثل أحمل،
يف املرء يُسعد ما كل تركت نيويورك يف هنالك والجبال. البوادي عدا بحور، الرسمي

امللك. ملأدبة الدعوة رقعة تلقيت عندما بغداد، يف إال خطئي أدركت وما عربية، رحلة
العراق عاصمة إن واحدة؟ بساعة واحد، بيوم أحرزه الرسمي الثوب بغداد يف وأين
يستأجرون الذين أولئك بأسبابها ينعم التي املنزلة تلك دون الحديث، التمدن يف تزال، ال
الدكان صاحب عند ساعاتهم يرهنون إنهم أو الدهر، ليايل من لليلة الرسمية أثوابهم
اآلخر املخزن صاحب من جاهًزا مخيًطا ثوبًا ليبتاعوا املذهبة الثالث الكرات أبي السعيد،

املذكورة. الكرات أبي عم ابِن
عبُدُه: فيقول لبيك، خاتم فأفرك والجن، السحر بغداد الرشيد، بغداد يف نكن ولم
خياط حتى وخياطته بقماشه يدهش كامل، رسمي بثوب الحال يف ويجيئني يديك»، «بني
— الكيالني القادر عبد موالنا بجوار الشيخ، محلة يف أسكن كنت أني ومع بلندن. امللك
بعد الحني روضتي يف ينور ملا بركته، من باليسري الطامعني من وأنا — رسه هللا قدس
كما فيقضيها حاجتي، تستكشف بزيارة رجائي حقق فما التصوف، زهريات من الحني
أمني؟» يا همك، «ما يقول: جاءني ما الزمان. قديم يف منه املقربني حاجات يقيض كان
يدي بني فأراه «هاكه»، يقول: أو إليه، فيهديني موالنا.» يا رسمي فرنجي «ثوب فأجيب:

هذا. من يشء كان ما وربك، ال، املسعدة. بالكلمة ينطق إذ
ألنه القادر؛ عبد موالنا إىل بالنسب يمت رفيقي أحد فإن خاب، ما أميل أن بيد
هو واآلخر — السالم عليه — الرسول بنت ابن الحسني ساللة من سيد ابن سيد مثله
علم ولكن العلماء. من وغريهما واليازجي الشميل أنجبت التي البلدة تلك من لبنان، من
أفنان. حسني السيد ساللة ظاهًرا نفعتني وال املحنة، تلك يف ينفعني لم أمني الكسباني
عىل الثالثة، الفرسان نحن كنا فقد البيان، وإليك خاب»، «ما قلت، كما األمل، إنما
من دهًرا نحسبها الليل، يف بل النهار، يف واحدة بسويعة نظفر األحوال، اضطراب كان ما
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العالم فيظل وخلييل، وأنا العالم، قسمني: إىل الكون ينقسم كان الساعة تلك ويف النعيم.
ولم الحالل، السحر من واحة يف بل حصني، حصن يف الثالثة نحن ونميس بعيًدا، خارًجا
بعقوبة، من كله كان إنما وربك، ال، كلمة. أو السحر هذا يف يد القادر عبد ملوالنا يكن

رمانها. فضل من
شهرزاد، مثل منها، يوَصل أو يقطع بما أبايل وال قصة، إىل قصة من أنتقل تراني
عىل يرتاجع فيك إن العراق. جنة بعقوبة إيِه بعقوبة. يف فرصنا الرسمي، الثوب يف كنا
— ثمارك وطيب بساتينك، بجمال يتغنون وهم واألطيار، الشعراء أغاريد صدى الدوام
الذهبي، بربتقالك الشمس، قبالت من كالعسل وهو بتْمرك والياقوت، كالبلور وهو بعنبك

واألرجوان. األصفر واملاس الزمرد ألوانه تخجل الذي بخوخك
الحسان. صدر يف ما جمال ليزيدوا الشعراء استعارها التي هي بساتينك أمرية ولكن
لؤلؤ من كنوًزا صدورها يف تخبئ التي هي للقبالت، دائًما املهيأ املدور الفم ذات هي

الرمانة. هي — الخدود ورد وخالة النهود، أم هي وياقوته، الحب
يف العرشين، إىل العرش من الرمان، من طبق حول الثالثة نحن نجلس كنا وقد
جردنا قد نكون حتى للنوم ننهض وال والجن، املالئكة عليها تغبطنا الليل من ساعة
كل وكذلك كلها. بكنوزها وظفرنا األصفر، الياقوت بذوب املصبوغ ثوبها من األخرية
قلبنا، مليكة إىل نجلس كنا النجوم، سرت تحت السطح عىل ة األرسَّ إىل نصعد أن قبل ليلة،
الخمسة يعض األحيان، أكثر يف السابق الكسباني وكان حبها. يف الثالثة نحن ونتبارى
األخري أنا وكنت الرابعة. من أفنان فرغ قد يكون أن قبل األخرى، تلو الواحدة ويلتهمها،
للرمانة محبٍّا — الفهيم! القارئ أيها — كنت فإذا املتأملة. الهادئة باللذة إال األخري دائًما،
شطر وجهك تويل أن قبل األخرية، املساء ساعة يف إليها تجلس أن لك أنصح فإني مثلنا،

أحالمك. وتثور نومك، ذلك بعد فينعم الرسير،
كشفها هللا قدَّر كيف ألخربك إال فيها كنت التي املحنة عن بعدُت ما قارئي، عفًوا،
وهو للمأدبة، املعد اليوم صباح يف أمني الكسباني جاءني فقد الزمان. أحالم من حلم يف
وهو بثوبه، أفنان السيد جاءني ثم لك، أقدمه بأن أمرت ويقول: الرسمي، ثوبه يحمل
«عبد موالنا الذكر الجليل نسيبه هو محنتي، يكشف بأن وأمره ليًال، زاره من أن يظن

القادر».
عيلَّ، واسًعا كان — يلزم مما أكثر فيه مرتاًحا الجسم كان فقد أفنان ثوب أما
فيُخيل محكًما، رزًما مرزوم فيه أني أحسست فقد الكسباني ثوب وأما ألمري. اًحا فضَّ
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ذكًرا وأَحبهما أصغرهما، الفضيحتني من فاخرتت الشباب. عهد يف يل ُصنع أنه للناظرين
صاحب أن عىل اليوم ذلك صباح تعاهدا فقد مثيل املدعوين من كانا خلييلَّ أن وبما إيل.
للقدر، رأسه الكسباني فطأطأ وخمورها. املأدبة أطايب نفسه يحرم اختاره الذي الثوب
بالهاتف، خربه فأبلغ الحضور، رشف يحرمه شديد بصداع — للعهد وفًقا — وأصيب
ثوبه! يف رآني أن بعد … أنا وذنبي ذنبه الذنبني، وغفر العذر، الترشيفات رئيس فقبل
تتوفق ال فقد الكامل، الرسمي ثوبك بغداد زرَت ما إذا تنَس وال إذًا، حكيما كن
بالرمان، يسكرون ممن توفقت، إذا يكونان، ال وقد وأفنان، الكسباني مثل رفيقني إىل

األولياء. من الكرامات أولو فيها يتجىل التي األحالم ذلك بعد ويحلمون

هذا خاتم فإني — يقال كما شجون ذو والحديث — وبعقوبه الرمان ذكرت وقد أما
املستنرص شارع فمن املدينة، خارج كان وإن التجوال، موضوع عن يخرج ال بما الفصل
جميل»، آل الدين «فخر األبر صديقنا دار يف هناك، وسنُسمعك بعقوبة. إىل اآلن بك نذهب
فقد «ِوتِون». الليل نجوم الدوام عىل ترعى التي تلك صياح من أسمعناك ما ينسيك ما
صوتًا الفن محاسن من بيشء — للجمال املحب الجميل وهو — ووعدنا للعشاء، دعانا

تُوَعُدوَن﴾. ُكنْتُْم الَِّتي ِباْلَجنَِّة وا ﴿َوأَبِْرشُ وشكًال.
ذوب من خطٌّ أمامنا واألفق الغروب، من تدنو وراءنا والشمس بغداد، من خرجنا
السهل وهذا غرباء. هامدة وأرض زرقتها، يف جامدة سماء بني يفصل رقيق، أصفُر قلبها
كأل، وال فيه زرع ال ميدان. للسيارة وهو مكان، كل يف درب هو الفارغ الفسيح السوي
من قطيع وهذا كالغبار. وأصفرها االصفرار، إىل مائل أخرضها وهناك هنا بقاع غري

منها. والرتاب الحىص بني لصق ما يجتز آخر وهاك بها. النفس يعلل الغنم
قادمة أو فارس بالد إىل سائرة وهي بها، مررنا التي القوافل يف حتى جميل يشء ال
ويقنط الحادي، يملُّها بلقع أرض والشمس، الغبار غري الطريق يف لنا رفيق وال منها.
النجف. زائًرا يجيء الذي العجمي الحاج غري مشيًا مشقتها يتحمل وال القطا، حتى منها

والحسني. عيل مشهَدي إليه ُمْدنية ألنها فرًحا؛ يجتازها هو بل
خان إىل وصلنا قليل بعد ولكننا الغبار. غري لنا رفيق وال الشمس، هجرتنا قد وها
هناك، املخفر رشطي فأوقفنا ديايل، وجرس بغداد بني الطريق منتصف يف سعد، بني
ترجعوا.» أن وإما هنا، تبيتوا أن إما جديد. قانون الغروب، بعد سفر «ال قائًال: بنا ب ورحَّ
غري. ال رشطيان فيه مخفًرا يخشون ال اللصوص وأن أمني، غري الطريق أن لنا أكد وقد
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— العفو — أسماءنا أعطيناه ثم األسفار، لذة األخطار وأن مجازفون، أننا فأفهمناه
وقد هللا.» «بأمان وقال: ثانية فسلَّم النظار. مجلس سكرتري أفنان حسني السيد نحن

اطمئنانًا. ليزيدني أبرزها سكينًا، والسائق للصيد، بندقية يحمل أفنان كان
ثم السيارة، صوت هو ثالث إىل نرتاح وكنا والقمر. الغبار — اثنان يرافقنا عاد
فبادرونا واللصوص. القدر متوقعون متخوفون، مثلنا وهم الناس، من بجماعة مررنا
بصوت السالم فرددنا باألردان. ولوَّحوا بنا، يستنجدون كأنهم عاٍل، بصوت بالسالم

أمامكم.» «اللصوص قائًال: السائق وطمأنهم أعىل،
يسلم اللصوص عدو ذا وهو ومخفره، دياىل جرس ذا هو العمران. من دنونا قد وها
يشكر وسمعناه الرسم دفعنا األخرض. بقنديله لنا يلوح املرور رسم جابي ثم علينا،

بالسالمة. لنا ويدعو
بنا أدت الكاز، من ضئيلة بأنوار مضيئة ضيقة، جادة يف رسنا الجرس عربنا أن بعد
وكان بالناس. اكتظت وقد — باملقاهي الحافلة املسقوفة، بعقوبة سوق — السوق إىل
بشجاعته نحن وكنا الفالة. يف يزال ال كأنه سريه، ورسعة برباعته، فخوًرا فرًحا السائق
يف بأننا ويذكرنا رشده، إىل يعيده رشطي السوق يف وليس راضني، وبجنونه معجبني،

البادية. يف ال بعقوبة، قلب
من بطبق نصطدم أن أتوقع كنت رمانها؟ بال بعقوبة، قلب وما بعقوبة، وما
من نحن وال غازين، بعقوبة جئنا ما زمر. رجل، يا زمر وخوان. كريس بدل الرمان،
«إذا السائق: فقال مثلنا. السوق يف حق األراكيل ولهذه إخواننا، ار السمَّ هؤالء املحتلني.

البوليس.» يجيء بك يا زمرنا
واليد جاحظة، منه والعني الرشطي، أمامنا بدا حتى خوفه عن يفصح كاد وما
أدراجنا، لنرجع ندور أن يمكننا وكيف السيارات. ممنوعة السري، ممنوع آمرة. مرفوعة
عىل وصىل مجامًال، مالطًفا، الرشطي السائق كلَّم املقاهي؟ أحد السيارة دخلت إذا إال
السيد قائًال: ذاك إذ السائق فهمس الن. وما النبي، عىل كذلك الرشطي فصىل النبي.

هللا. بأمان سريوا أن بيده وأشار الرشطي، فحوقل إلخ، سكرتري أفنان حسني
ويصلون باهلل، يستعيذون الناس نسمع وكنا نوًرا. وتقل ضيًقا تزيد السوق وكانت
بأيديهم الكرايس أو واألراكيل واثبني، يقفون نراهم وكنا ويحوقلون. رسوله، عىل
ويا للفضيحة يا بأمان. نحن لنسري الدكان، أو الخان يدخلون أو بالجدران، فيلصقون
سوق يف منا فظاعة ألقل مطعم، يف ثائًرا ثوًرا أو مقهى، يف هائًجا جمًال إن للعار!
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وما هلل. والحمد كلنا ساملني الغمرة من خرجنا فيها ومن والسوق نحن ولكننا بعقوبة.
السمر. ساعة سوقهم جو وكدرنا البعاقبة. روعنا أننا إال ذنبنا من كان

ضاقت انتظار يف كان الذي مضيفنا، عيش نكدر املوعد، يف متأخرون ونحن وكدنا،
عليكم، «خفنا يقول: وهو املائدة، إىل السالم، بعد فبادرنا، واألمل. الصرب فسحة دونه

الطريق.» قطاع من وهللا
رشقية ال مائدة بغدادية. أو بعقوبية وخمرها، وألوانها بزينتها املائدة، كانت وما
إىل أتشوف الوارف، رسوري يف أنا وكنت القارتني محاسن بني جامعة بل غربية، وال
نفيس، أحسب وأنا الوليمة، سيتبع ما أتخيل كنت ونضارته. ظالله يف األورف الرسور
الجميل. الصديق أريحية به تجيء ما كل ا مستحقٍّ الرسمية، املآدب غم من ذقت بعدما
الخيال يربر ما الدار، يف وهناك هنا وتواروا بدوا من يف وال اإليوان، يف رأيت ما ولكني
همس سمعت وال ال، القيان. من ِلَقنْيٍ طيف وال الحسان، وجوه من وجه ال واألمل.

إزار. أو فستان خشخشة وال الستار، وراء راقصة
لبث وما الرشاب. من يشء ثم األركيلة، جاءت ثم القهوة، ورشبنا العشاء، انتهى
دامت — فخري األخ فقال — أجداده رسَّ هللا قدس — أفنان حسني السيد تثاءب أن
غرفتك، هي «هذي يتقدمنا: نهض ثم السفر.» من تعبون — شك وال — «إنكم نجابته:

املحسنني. محب هللا وكان أمني.» يا غرفتك، هي وهذي حسني، يا
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سنة ألف بك سنعود للهجرة. الرابع القرن إىل بعضه يعود ما اآلثار من بغداد يف يزال ال
الطامس، للرسم لتعجب وإنك الزمان. وغوائل، العنارص، صول من نجا ما لنريك إذن،
أن علمت ما إذا نافًعا، سليًما قائًما يزال ال الذي الرصح عن فضًال الدارس، والطلل
كانت مهما واآلُجر بالطني فالباني والدثور. التفكك رسيعة العراق أواسط يف البناء مواد
تشييد من يتمكن ال والزخرف، الهندسة يف وإجادته طموحه من كان ومهما مهارته،
مثل فهو اللبن أما الحجارة. من الضخُم الصلُد البقاء طول لها يضمن التي الرصوح
يف خلود ال الرتاب. إىل اإلنسان، مثل يعود، أن يلبث وال الرتاب من هو — باللبن العامل

الجلمود. غري
عهد يف وبانيها صانعها مهارة عىل تشهد تزال ال التي بابل لبنة أن كذلك وأذكر؛
املدينة من اكتُشف ما يف النرص، وشارع املعبد حائط يف تزال ال والتي نرص، نبوخذ
اللبنة تلك إن ويزيد. سنة ألفي منذ النار من أُخرجت يوم كانت كما القديمة الكلدانية
والكاظمية، بغداد يف اآلجر مصانع يف املنسية، والذكريات املطوية، التقاليد من أمست
القهقرى، رجعت أنها بهذا أعني ال سلبيٍّا، تطوًرا العراق يف اآلُجر صناعة تطورت فقد
اآلجر أنواع من نشاهد ما يف ذلك عىل والربهان مفجًعا. سقوًطا سقطت أنها أعني بل
ولبنة جهة، من كرسى طاق ولبنة بابل لبنة بني املقارنة يف بالحري أو والحديث، القديم

أخرى. جهة من اليوم بغداد
يف البالد، شعب عىل دخل املعكوس التطور هذا أن واالعتبار للتفكر يدعو ومما
اللبنة هات األثري: العالم قال إذا عجب فال آجره. عىل دخل كما الحياة، نواحي بعض

فيه. ُصنعت الذي الزمان أهل عن الحديث وخذ العراقية
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والري، بالزراعة عظيًما اهتماًما يهتمون مثًال البابليون كان الحديث. بعض وهناك
عهد يف اإلهمال من يشء الزراعة عرا ثم واملتانة، الجودة منتهى البابلية اللبنة وكانت
فدخلت العرب، جاء ثم وإتقانًا، صنًعا البابلية دون الفارسية اللبنة وغدت الساسانيني،

االنحطاط. دور يف — اآلجر وصناعة — الزراعة
ويستحبون تُذكر، عناية بالزراعة يعتنون كانوا العباسيني بعضالخلفاء أن نكران ال
كانت التي اللبنة ولكن األمل. فسحة بقائه طول يف اتسعت وما فسيًحا، كان ما البناء من

البابلية. عن فضًال الُكرسوية اللبنة دون هي زمانهم يف تُصنع
كان فما املتملحة. النضاحة اللبنة هذه العرصية، العراقية اللبنة هذه مسكينة
بناء يف الدولة أموال بذَّروا الذين الخلفاء أولئك — العباسيني الخلفاء حتى بإمكان
اآلجر صانع يجربوا أن بإمكانهم كان ما — الحروب يف بعثروها كما والقصور، الجوامع
علموا وما األمر، هذا جهلوا أنهم أو امللح. من فيها ما كل اللبنة من يستخرج أن عىل
وال يُفسد، هو األمثال. به تصفه ما غري هو األقل، عىل اآلجر صناعة يف األرض، ملح أن
منها. القليل إال حائها، وامِّ املشهورة بغداد آثار دروس يف األول السبب هو وهذا يصلح
التي األتربة من امللح كل استخراج — شك وال — يحسنون البابليون كان
يف فامللح سنة. ألفي من أكثر سليمة دوامها يف الرس هو وهذا ر. اآلجَّ لصنع يستعملونها
تنش اليوم بغداد أبنية يف لرتاها وإنك نضاحة. أي العنارص؛ لفعل عرضة يجعلها اللبنة
املتحجر. اإلسفنج من كقطعة بنخاريبها فتبدو امللح، من فيها ما تدريًجا فيذوب باملاء،

البناء. ويسقط الجدار، فيتداعى اللبنة، تتفتت حتى الحال هذه وتستمر
أحد السؤال هذا سألت القديمة؟ بابل بلبنة الشبيهة اللبنة اليوم تُصنع ال وملاذا
خري وهي منه، واللبنة هللا، كرم من الرتاب «هذا فقال: الكاظمية، خارج املصانع أصحاب
سبعة حينًا هللا. يشاء ما «قدر قال: االشتواء؟ مدة هي وكم قلت: هلل.» والحمد يُصنع، ما
سبحان قطًعا. يشتوي ال األحيان بعض ويف يوًما، عرش خمسة وحينًا عرشة، وحينًا أيام،

هللا!»
باملاء، الرتاب قطع يمزجن األتون جوار يف كبري محفر يف العامالت النساء كانت
بوجهه فأدار انتبه ثم غري.» ال واملاء «الرتاب عملهن: وأرقب إليهن أنظر وأنا يل فقال
سبحانه هللا، كرم من وكلها والنار. واملاء الرتاب — «والنار قائًال: كالمه وكمل األتون إىل

وتعاىل.»
هذا من وورًعا تقًوى وأجمل خلًقا أدمث هو بمن كلها، رحالتي يف اجتمعت، قلما
قديم رجل هو الرشق. يف مثله تجد قلما الكاظمية، من شيعي — شك وال — وهو الرجل.
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اآلُجر صنَّاع أحد العارش، القرن من رجل هو واإليمان. العقيدة قديم اللسان، قديم األيام،
صناعته استأنف ثم الليايل، وروعته األيام، فأدمثته سنة ألف عاش العباسيني، زمن يف

عنهما. ريضهللا — الكاظمني جوار يف والقباب، املآذن ظل يف
من يهودي صاحبه، واألدوات، البناء حديث لآلجر مصنًعا بغداد خارج زرت وقد
البخاري، بالضغط النفط، زيت أتونه يف يشعل فهو عمراني! عرصي — الزمان هذا
فيها بإيماءة هذه كلمته مكَّن — الرتاب من نموذجات ويرسل باملكنات، اآلجر ويصنع
إننا «نعم، قال: ثم كيماويٍّا، فحًصا ليُفحص أوروبا إىل — بها والفخر نفسه عن الرضا
سؤايل سألته ثم العراق.» يف األرباح يزيد ال العلم ولكن … به لننتفع العلم، إىل نلجأ
فقال: الصناعة، هذه يف األعىل املثل وهي نرص، نبوخذ لبنة البابلية، اللبنة بخصوص
غريها؛ يف ويقل الرتاب، يف امللح يكثر األماكن بعض يف وامللح. الرتاب عىل يتوقف «كله
يف الرتاب يف يقل امللح أن أظن … بأوروبا االختصاصيني إىل منه النموذجات نرسل لذلك
ألن امللح؛ من الرتاب يف ما كل نستخرج أن نستطيع ال سيدي، يا ال … والحلة بابل جوار

الرخيص.» اآلجر غري يف يرغبون ال والناس كبرية. نفقات يقتيض ذلك
غري بالثمن والزيادة بثمنها، زيد إذا إال تتحسن ال فاللبنة اقتصادية. املسألة إن
يف جهدها باذلًة العراقية الحكومة ترى لذلك البالد؛ يف الثروة ازدادت إذا إال ممكنة
نبوخذ عهد إىل — البابيل الزمن إىل نعود ذاك إذ الري. عوامل بتحسني الزراعة تحسني
التي البيوت ونبني ونثري فيها، ما وبكل لدينا ما بكل األرض فنستغل — الزراعي نرص
العباسيني. الخلفاء قصور دامت مما أكثر تدوم التي البيوت تذوب، وال لبناتها تنضح ال
الدنيا، يف وخصوًصا اآلخرة، ويف الدنيا يف املجد ابتغوا فقد العباسيون! أولئك هلل
العصور بأقنية ال الري وبأقنية بالدينار، ال باللبنة موكول ابتغوه ما أن أدركوا وما
الدور ببناء منه أكثر العقول ببناء موكول هو بل بالسيف. ال وباملحراث الحريمية،

ولذاذاته. الخليفة سبيل يف الستخدامها أو وسجنها، العقول السرتقاق
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يف الثمار أطيب وتثمر الهادئة، الساكنة أوديتها يف األجمل النور لتنور اإلنسانية إن
اآلمال يحقق مما الناس. سواد ملن األبطال وأكرب النوابغ، أكثر إن أجل، والحقول. املروج
عهود والبطولة النبوغ أرباب بفضل فتتميز القومية، بالنهضات الزهور ويربر باإلنسانية
إذ فتُعرف والعقيم، منها املثمر بني حتى الفوارق وتظهر بعض، عن بعضها التاريخ

الدرية. أو الذهبية بالنعوت ال أصحابها، بأسماء ذاك
فيه بزَّ من باسم يدعى أن يستحق — قرص وإن — عهًدا العراق تاريخ يف وإن
بالبويهي. وال بالربمكي وال التوطئة، هذه له أَُوطئُ َمن العبايس، هو وما معارصيه. جميع
تصغر مطامع ذا ا، رقٍّ عبًدا كان بل العلماء. من وال الفقهاء، من وال األمراء، من كان ما
علًما وسأزيدك مرجان؛ العبد هو ونسبًا. حسبًا وأرشفهم همة، الناس أكرب مطامع عندها

آثاره. إىل جولتنا يف نصل عندما وسريته باسمه
الغربي الصوب يف مقربة يف املنصور، جعفر أبي مدينة من بقي ما هو اآلثار أول
من الباقي األثر أنها أو املدورة، املدينة يف مسجًدا كانت حجرة هناك للشيعة. اليوم هي
أسطوانة الحجرة هذه ويف املنطقة. مسجد أي باسمه؛ تُدعى تزال ال وهي املسجد، ذلك
أن وهي إليها. نسبت ملعجزة الشيعة من العوام بها ويتوسل يتربك السماقي الرخام من
األسطوانة، من املاء فنبع عطشان، وكان يوم، ذات يصيل ههنا وقف طالب أبي بن عيل
أن قبل بالكوفة عيل اإلمام تُويف فقد بالتاريخ، تحفل ال أسطورة هي هللا. وحمد فرشب

سنة. بمائة املدورة املدينة بُنيت
أسطورة فال املدينة، من الرشقي الصوب قلب يف اليوم القائمة القديمة املأذنة أما
كبري، جامع وسط العباسيني زمن املأذنة هذه كانت العجائب. تفعل هي وال ترشفها،
(٩٠٣–٩٠٨م)، باهلل املكتفي عهد وقيل (٧٨٧–٨٠٩م)، الرشيد هرون عهد بُني إنه قيل
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الدورادو). (تصوير الغزل سوق منارة

هذا تاريخ أظن ما عىل لتحقق الكويف بالخط أعالها يف املحفورة الكتابة تُقرأ كانت ولو
هذه غري منه يبَق لم والذي الخلفاء، بجامع سنة خمسني منذ يُدعى كان الذي الجامع،
الغزل. سوق منارة لذلك فُسميت الغزل، فيها يُباع وأسواق بيوت وسط القائمة املأذنة،
القديمة املآذن سائر عن يقال كما تختلف وهي مكانها، يف وحيدة فريدة هي
لعلوها أحد يقرأها أن يستطيع ال التي الكوفية الكتابة هو األول بأمرين، والحديثة
من فهي العمودي. الخط عن قليًال تميل مستقيمة، غري أنها هو والثاني نقشها، ولغرابة

اإليطالية. املدينة بيزة، بربج األوروبي السائح تذكِّر القبيل هذا
الكبري. الجامع مأذنة املوصل يف أهمها املنحنية، املآذن من غريها العراق يف ولكن
برج انحناء من أظن ما عىل ويدنو الغزل، سوق منارة انحناء عن يزيد انحناءها فإن
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انحنت. أجله من الذي األمر يف بل، نفسه، االنحناء يف ليست املمتازة صفتها أن عىل بيزة.
املآذن من سواها عن تمتاز فإنها تصحيح. إىل يحتاج والقول العجائب، تفعل ال إنها قلت

والتقوى. الورع من عليه هي بما الغرب، ويف الرشق يف واألبراج،
تزال ال وهي له، وإجالًال إكراًما فانحنت ظلها، يف مىش النبي أن اآلثار يف جاء فقد

القيامة! يوم إىل كذلك وستظل منحنية،
أقدم، أنه إال باآلُجر. املبنية الدوارس الطلول مألوف من هو آخر عبايس أثر وثمة
يف تجد ال أنك إال الدفاع، وزارة جانب إىل القلعة يف قائم وهو الغزل، سوق منارة من
عىل الدليل وفيه اآلجر، غري اإلثبات كل شيئًا يُثبت ما املعقودة وسقوفه املتهدمة جدرانه
أسلفت ما يؤيد مما بعد. ما يف منها أرقى األول العبايس العهد يف كانت الصناعة هذه أن

البالد. شعوب بمستوى مقرونة اآلجر صناعة مستوى أن من إليه
يف آثارها من يبدو يزال وما املستنرصية، املدرسة إىل سابق فصل يف أرشت قد
البناء، هذا سطح فوق بارز جدار بقية عىل كتابة ومنها الجمرك، اليوم هي التي البناية
لتُعلَّم للهجرة/١٢٣٣م ٦٠٢ سنة يف املستنرص الخليفة بأمر ُشيدت املدرسة أن تنبئ
تساهل أن بيَد واملالكي. والشافعي والحنبيل الحنفي أي األربعة؛ اإلسالمية املذاهب فيها
أي الخامس؛ املذهب عند يظهر، ما عىل مانًعا، واجًما وقف فقد شامًال، يكن لم املستنرص
السابع هو — العباسيني زمان آخر يف جاء ألنه بالثناء؛ جدير ذلك مع وهو الجعفري.
من شيئًا امللك إىل ذلك مع فأعاد — األخري هو املستعصم وابنه الخلفاء من والثالثون

واألدب. العلم روح البالد يف وبعث الغابر، مجده
وجًها، أقتم هو ما الحكومة دور يف وهل إليه. صار ما يف ليُحزن الرصح ذلك إن
إىل منها نسارع ونحن ولكننا، بنا. هيا الجمرك؟ دار من قلبًا وأهول شكًال، وأنكر
الزخرف من بيشء محكًما عقًدا معقود الشارع، مستوى تحت قديم بقسم نمر السوق،
غابره. مجيد عن الكثيف القتام تحت من يفصح يزال وال — بديًعا كان الذي — البديع
األثر يف املخزنات هذه ومع للخبز. فرن اليوم هو الجمرك من سواًدا األشد املكان هذا

العبايس. للعهد خاتمة خري فإنه املستنرصية، للمدرسة الطامس
هذه من تداعى فقد واألدب. العلم أعداء كلهم يكونوا لم الترت من خلفهم من أن بيد
آخر سعيد أبو امللك فأمر دجلة، جانب إىل جدار بنائها، من سنة خمسني بعد املدرسة،

ذكرها. تقدم التي الكتابة يف مذكور هو كما ببنائه، اإليلخانية الدولة ملوك
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كبار من اسمني عند وإجالًال إكراًما نقف أن علينا فيجب الترتي، العهد إىل وصلنا وقد أما
الطامح، الناهض ومملوكه أَُويس السلطان وهما — الجالئرية — الثانية الترتية الدولة

مرجان. املحسن، الصالح التائب، املختلس
(١٣٣٩م) الجالئرية الدولة مؤسس الجالئري، حسن بن أَُويس السلطان كان
مرجان مملوكه وعنيَّ أذربيجان، ملك خيجوق عىل حملة فجرَّد ملكه، بتوسيع طامًعا
مناصب يف وتدرج الدولة، سياسة يف تخرج قد مرجان وكان غيبته. يف لبغداد حاكًما
عبد بن هللا عبد بن مرجان مهلكة. ألمنية بل مضنية، لرغبة أسريًا فغدا السلطاني، البالط
بالطغيان، آخذًا دجلة يومئذ وكان امللك، إىل طمح األصل، الرومي األولجايني، الرحمن
ظن املدينة من الرشقي الصوب تغمر املياه مرجان شاهد وعندما مًعا. االثنان فطغى

أَُويس. عرش وتبوأ هللا، عىل فتوكل حريز، حرز يف نفسه
إىل فعاد أذربيجان، صاحب خيجوق عىل حملته يف ًقا موفَّ أَُويس السلطان كان وما
النهر، مياه تحت يزال ال الرشقي الصوب وكان مملوكه، حوزة يف أضحت التي عاصمته
اآلخر الطاغي ذلك عىل يحمل الطاغي دجلة عباب به وخاض الزوارق من أسطوًال فبنى

مرجان؟ يا دهاك وماذا … هناك وأدركه القرص إىل فوصل مرجان. مملوكه
العفَو! موالي، يا العفَو، –

بعض أجله من وتوسط وتاب، بذنبه اململوك اعرتف الصالحني. من االثنان وكان
عنه. السلطان فعفا الدولة، كبار

ملكه قبل هللا بأمني ي أَُسمِّ أدري لست — هللا إىل مرجان تاب الحني ذاك ومنذ
يف ذكره خلَّد بل واإلحسان. الرب سبيل يف يملك كان ما كل وبذل — بعده أم القصري
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ُشيدت التي املرجانية املدرسة ذلك من اآلخرة. ويف الدنيا هذه يف الناس لخري بناه ما
يحرز كان — للزيت معرصة عرشة وثالث دكان، مائة عليها وأوقف (١٣٥٧م) سنة يف
من نفضها كما يديه منها وينفض امللك، بها أحرز التي بالسهولة يظهر ما عىل األمالك
كلها وقفها بساتني، وسبعة خانات، وسبعة األرض، من قطعة عرشة وثالث — العرش
الجنوبية. الجهة يف البرئ قرب باآلجر املنقوشة الكتابة يف جاء كما رشعيٍّا، صحيًحا وقًفا
لُعن رشطُت ما خالف فيها ف ترصَّ أو أوقايف رشوط غريَّ َمن الكلمات: بهذه ُختمت وقد
أيدي يف اليوم هي قائمة تزال ال التي العقارات تلك أكثر أن ذلك ومع واآلخرة. الدنيا يف

اليهود.
الوقفية: يف جاء وقد

األعدل، األعظم املخدوم حديقته، ونور حدقته، نور دولة يف املدرسة هذه وتممت
واألتراك، األعراب عىل الرحمة ذيل ساحب األفالك، عىل السلطنة رايات رافع
شاه حاجيج الجنكيزية، الدولة شعار مزين املصطفوية، امللة مراسم محيي

ملكه. هللا خلَّد أَُويس

مدفون فهو لتخليده. الكتابة إىل حاجة فال مرجان أما ذكره. حتى هذا لوال ُخلد وما
اليوم البغدادي سألت وإن به. ويتربكون قربه يزورون الناس يزال وال املسجد، قبة تحت
يثبت مما أَُويس؟ هو وَمن أَُويس؟ أَُويس، قائًال: آخر بسؤال أجابك أَُويس، الحاجيج عن
ذوي من أو األمراء من يكونون قلما التاريخ عظماء أن وهو مرجان، قصة به بدأنا ما

الناس. يف والجاه املال
واالثنان للجامع املقابل والخان للمدرسة، بناه الذي الجامع مرجان آثار ومن
أمىس وقد لظلمته، الخان عىل الرتك أطلقه الذي االسم فهو أوروتمه أما باسمه. يُدعيان
جميل. األقل عىل بابه فإن الجامع أما الفخامة. من مسحة عليه تزال وال األرض، تحت
أذرع بضعة الخان باب مثل أمىس وقد ببغداد، النظري منقطع ونقشه هندسته يف هو بل

الشارع. مستوى تحت
املدرسة أما للتجارة. واآلخر للصالة الواحد مفتوحان، اليوم والخان والجامع
األلويس بيت طويًال زمنًا إدارتهما توىل فقد باملخطوطات، الحافلة لها، التابعة واملكتبة
الكتب دار إىل املكتبة ونُقلت املدرسة أُقفلت ثم والتقوى، والفضل بالعلم املوصوف

العمومية.
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الدورادو). (تصوير الداخل من الكيالني جامع

فإن القديمة. ومدرسته مرجان أمر يهمه من اليوم األلويس بيت يف أن أظن ال
تقواهم، يف العلماء علمهم، يف األتقياء األجداد أولئك غري من موفق السيد البيت هذا كبري
الحلو التقاليد مياه من الشاربني الصالح، للسلف واالستيحاء الدعوة أيدي الرافعني
وأفعم بباريس، علومه تلقى فقد رشابه، يف وال كتابه، يف ال منهم، هو ما ال، واملالح.
أسبابها تتصل أشياء، األنكلوسكسونية من ذلك إىل أضاف ثم الالتينية، بالثقافة روحه
إىل البارِّ من أدنى الالمع، «بار» ال إىل وهو ال وكيف العلماء. بغري وحينًا بالعلماء، حينًا

الجامع؟!
ا حقٍّ الحديثة العراقية للدولة إن مرجان! ومدرسة مرجان، وجامع مرجان، وما
من لها يريده بما دائًما يتوفق ال أنه بيد املتفتحة. وطنيته وبخري العرصي، علمه بثمار
من السيايس السلك يف دخل الحقوق كلية يف الدويل القانون درس أن فبعد الخدمة.
يكون أين أدري! لست — اليوم وهو آسف، غري منه خرج ثم الخارجية، الوزارة باب
ولد يا هات مرجان! وخان مرجان، ومدرسة مرجان! وما — الكتاب؟ هذا يصدر عندما

والصودا. الوسكي
األلوسيني كبري ذكر عىل ذلك فحملنا األلويس، آل إىل ووقفياته مرجان جرنا لقد
حيث بالتوفيق له وندعو العذر، فنسأله وظهور. سمعة فيه ما كل عن ينبو وهو اليوم،
األمريكان! «بار» يف أو الحقوق، دار يف للجان، أو لإلنس معلًما بطهران، أو ببغداد كان،
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يف التفكري من بد فال اعتذرت. وال تورعت وما ماشية، عبارة يف الحنفي املذهب ذكرُت قد
الرتك، شيده فقد القدم، جالل من كثري يشء عىل املقام وما باألعظمية. اإلمام ملقام زيارة
الكبرية، الجوامع من كغريه ذلك سوى ما يف إنه الفضة. من بمشبك الحجرة وأحاطوا
أن وحسبك الغربي. الصوب عىل قبالته القائم الكاظمني وبني بينه املقارنة تجوز فال
الحنفي املقام فيتوارى بالذهب، كلها املصفحة والصغرية الكبرية والقباب املأذنتني تذكر

هللا. لبانيه ويُستغَفر األعظم،
بغداد جوامع يفاخر أن له ويحق الكاظمني. يف أثًرا له تجد ال بما يمتاز ولكنه
بالنفوس املرحب الوادع، الهادئ الطبيعة جمال من السور، ضمن جانبه، إىل بما كلها
وأزهاره، املعظم بستان عىل فسالم والتأمل. الفكر أنوار فيها امليضء الهادئة، الوادعة

جواره. سكينة وعىل أشجاره، ظالل وعىل
الحامل نعمان، سميِّه األعظمي بإمامه كذلك يفاخر؛ أن اليوم للمعظم ويحق
واملثمر والسقيم، والسليم والقديم، الحديث مواعظه يف الجامع والصولجان، العَلم للبيان،
الخالط باآليات، الرتهات املزيِّن وقتاٍد، آٍس منبت كل ويف واٍد، كل يف الضارب والعقيم،
الخروع! بزيت والخمَر بالخمر، والنفَط بالنفط، والخلَّ بالخل، واللبن باللبن، السمن

والصولجان. العَلم صاحب نعمان، الشيخ املنابر رب
وال يشفق، وال يدقق لظلمه، نهاية وال لعلمه، حدَّ ال وعظه، يف مثله حديثه يف وإنه
در هلل وبالقريض. بالقراءَة املريض ويداوي يغيض، وال يفيض ويرتق، يفتق ما يف يبايل

ثابت! بن نعمان املعظم جامع إمام نعمان، األعظمي
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بغداد، قلب يف هو آخر، قدسيٍّا مقاًما نزور أن بنا فجدير املعظم مقام زرنا وقد أما
(١٠٩٨–١١٦٦م) الكيالني القادر عبد الشيخ مقام هو باسمه. فة املرشَّ الشيخ، بمحلة

البالد. يف أنواره ويشعل بغداد، يرشف كيالن من جاء الذي
واجتهادات، وتأويالت عجيبة، وشطحات غريبة، التصوف يف نظرات ذا الشيخ كان
عينان نزعته. يف مثله طلعته، يف وكان املبهمات. الغوامض وكشف اآليات، تفسري يف
أنف فوق مستدير، كبري رأس يف مدلهمان، دغالن هما وحاجبان مشتعالن، أتونان هما
الكشاف، النفاذ والذهن الفصيح اللسان ذلك إىل أضف طويلة. مرسلة لحية فوق ضخم،
املدينة خارج إىل نُقل إنه قيل مجده. وبكامل بأجمعه، تشهدُه كالرعد، املزمزم والصوت
املؤمنني، من يجتمع كان العراء يف وهناك فيه، يعظ كان الذي املكان بالسامعني ضاق ملا

السماوية. وآياته الذهبية كلماته ليسمعوا ألًفا؛ وسبعون ستون
الرشق. يف مان» «السوبر رمز يل، يظهر ما عىل وهو، األشهب، بالباز الشيخ أُسمي

الدورادو). (تصوير األعظم اإلمام جامع

عبد الشيخ ترجمة يف األخيار» مناقب يف األنوار «جامع كتابه يف البَنْديجي قال
نصه: ما القادر

روى كما األشهاد، رءوس عىل ويطري يميش كان ملا األشهب، الباز له وقيل
يحيى بن حفص أبو والشيخ البزَّار، مسعود بن عمر القاسم أبو الشيخ
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ما عىل — الجنة أهل من وشاهد آخر مصدر وهناك شاهدان. هما الهناني.
شاب أمر ببغداد اشتُهر قد له: قيل فلما امُلنِْيجي. عقيل الشيخ اسمه — يظهر
األرض. يف منه أشهر السماء يف أمره قال: القادر. عبد اسمه رشيف أعجمي

األشهب. الباز امللكوت يف املدعو العيل الفتى ذلك

ييل: ما الدجييل كاظم الشيخ األبر صديقي الحاشية هذه إىل أضاف وقد

منصور والسيد رسيح بن العباس أبي لقب التاج، يف جاء كما األشهب، والباز
فتنبَّه. بينهما. القادر عبد الشيخ يذكر ولم الرافعي. أحمد سيدي خال العراقي

الدنيا فنعمت الدوام، عىل ظافًرا ًقا موفَّ اإلنتاج، كثري بيئته، يف مثله بيته يف كان وقد
بيد لطريقه. السالكني من وأربعني تسعة مرٍة وبألف صلبه، من ولًدا وأربعني بتسعة
مظلمًة، وحينًا متألقًة، حينًا قصيَّة، آفاق جواب املتصوفني، جميع مثل سلوكه يف كان أنه

اآليات: يقينه يف وله وابتهاجات، وحريات، حاالت، له

الذئب ويأكل طائًعا، األسد يِجئك نفسك يف الشقاق فوق ما إىل نفسك ارفع
النجوم تقع الحال، إىل الوعي من ُدر، ثم ُدر نفسك، أمام نفسك افتل يدك. من
العزة بابك يف تشاهد نفسك، يف العرش أمام نفسك لتضع قدميك. عند كالدرر

اإللهية.

وأسًدا للوديعني، َحَمًال فكان القادري»، «سلوكه الشيخ سلك الشطحات لهذه وفًقا
وما املؤمنني، لبقية مقدسة وذاتًا والحنني، الشوق حانة يف للسكارى وكوكبًا للطالبني،
بنفسه يجيء به االجتماع شاء إذا كان بل يديه، بني باملثول ليأمره الخليفة حتى كان
ويقيم فيَؤاكلهم لهم، متواضًعا للفقراء، محبٍّا كان ولكنه بذلك؛ يستأذن أن بعد إليه،
ويل مثل ذلك سوى ما يف وإنه األسييس، فرنسيس القديس ملثل هذا يف إنه بينهم،
عبد ابتدأ فقد قوة، ومصدر وحي، مصدر كالهما لويوال. إغناطيوس القديس الجزويت
بعد وصار الدنيا، حياته يف الرسالة السلوك صاحب أدَّى بالنظام. وانتهى بالحب القادر

طريقة. صاحب ذلك
الحامل الجامع يف القبة تحت محفوظة عظامه فإن مماته. يف األكرب فوزه وكان
من أللوف وهدى علم منارة سنة، سبعمائة بعد روحه، زالت وما الشيخ، بمحلة اسمه

الرشق. يف القادرية الطريقة أشياع

91





األشهب والباز عثامن كنج

مثله فهو نون. بن يشوع بقصة تذكِّر حربية صفة ذكرُت ما فوق القادر عبد وللشيخ
مظفر. وفاتح أسوار ام هدَّ

فخلفه سنوات، أربع وملك الصفوي، عباس فارس شاه بغداد فتح ١٦٢١م السنة يف
أن ذلك سنة؛ عرشة اإلحدى حكماهما تجاوز وما الدين، صفي ثم خان، صفي الشاه
فحارصها الفرس. منها ليطرد بغداد عىل بجيشه زحف الرابع مراد العثمانيني سلطان
ثم التايل، الشهر يف ظافًرا ودخلها ١٦٣٨ الثاني ترشين ١٠٤٨ / ١٥ سنة رجب ٨ يف
غنمها التي املدافع عنها للدفاع ببغداد تارًكا األستانة، إىل وعاد قبله، من واليًا عليها أقام

خزامة. أبو طوب ومنها معه، كانت التي وتلك الصفوي، الشاه من
بالشيخ وعالقته العجيب، املدفع سرية من يشء فيها وليس التاريخ، رواية هي هذه
يف تجدها قد عجيبة لقصة إنها بغداد. فتح يف الفضل من لالئنني مما وال القادر، عبد
من يستطيع بمن املقاهي أحد يف تظفر وقد املرجانية، املدرسة مخطوطات من مخطوطة
الدجييل صديقي لقيت الغرض لهذا أسعى كنت وبينما التاريخ. يكمل أن القصاصني
«لغة بمجلة التايل اليوم يف جاءني بأن الطريق عيلَّ فقرص الناظم، الناثر كاظم، الشيخ

علمه. بوافر ومؤيد بقلمه، مكتوب ابتغيته، ما وفيها العرب»
مرابط الكبرية جوامعهم وجعل أهلها، أذلَّ بغداد عباس الشاه أخذ ملا الراوي: قال
يف السلطان ولكن نستغيثه. السلطان غري لنا ما وقالوا: الناس ثائر فثار وبغاله. لخيله
عىل أجاب السلطان. إىل الوصول فكيف بغداد، من السفر منع عباس والشاه األستانة،
درويش، بزي تزيا فقد الكالم، غري جوابه وكان السويدي، بيت من رجل السؤال هذا
متخفيًا ظل وصوله وبعد بغداد. سقوط خرب السلطان إىل ليحمل األستانة؛ إىل وسافر
وعارض علم طالب إنه له: فقال السلطان، جامع خطيب إىل هللا فوفقه غرضه، ليدرك
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الخطيب كان الُجمع أيام من يوم ذات ويف نجابته. من بدا ملا الخطيب، فاستخدمه خدمة.
ينوب إنه السويدي: له فقال الخطبة، ليلقي الجامع إىل يذهب أن استطاع فما مريًضا،
إن املسلمون. املؤمنون أيها صوته: بأعىل نادى املنرب السويدي رقي وملا بذلك. فرسَّ عنه،
أئمتها، حرضة يف وبغاله خيله وربط عباس الشاه ضبطها قد بغداد وإن ذهب، الدين
كالمه الحارضون سمع فلما إنسان. بال يف يحرص وال يوصف ال ما املنكرات من وفعل

والعويل. بالبكاء وأخذوا بالتكبري، ضجوا
القصة، فاستقصه القرص، إىل السويدي يجيء أن فأمر حاًرضا، مراد السلطان وكان
الكهول، إال عسكره من السلطان يصحب ال أن األستانة يف املنادي ونادى الجهاد، أُعلن ثم
به مىش ثم غري، ال والكهول الشبان وفيه الجيش فُحشد لحاهم. يف املشط يُغرز والذين

بغداد. قاصًدا السلطان
يجعل أن أراد الراوي: قال رجاله. اختيار يف خاطر له خطر سامراء قرب صار وملا
من كل يسأل فأخذ متجسًسا، بغداد إىل بنفسه هو يذهب وأن محنًكا، قائًدا الجيش عىل
بقطع فأمر منا، أيام ثالثة بعد عىل األول: فأجابه بغداد؟ أين للقيادة: الكفاية فيه ظن
عىل آخر: وأجاب رأسه. اقطعوا السلطان: فصاح يومني، بعد عىل الثاني: وأجاب رأسه.
باملثول التايل اليوم يف القواد أمر وعندما واحد. يوم يف هذا حاًال. رأسه فطاح يوم، بعد
يهز غائًرا وراح جواد، صهوة إىل فوثب بغداد؟ أين أحدهم: سأل السلطان يدي بني
ضالتي. وجدت اآلن قائًال: السلطان فهتف الجواد. هذا حافر تحت بغداد ويقول: اللواء
ابن يل القائد: فأجاب هذا؟ علمك من الخرب. اصدقني له: وقال إليه القائد دعا ثم
الليل يف منه فأُخرجه صندوق، يف ُمْخًفى معي فحملته فراقه، أطق فلم شديًدا حبٍّا أحبه
من األخرية الليلة هي نفيس: يف أقول وكنت ضيق يف رآني البارحة الليلة ويف وأسامره.

األمر. هذا يل فدبر القصة، عليه فقصصت حايل، عن فسألني دنياي،
ففعل. به، يأتيه أن فأمره الصندوق. يف القائد: فأجاب هذا؟ ابنك أين السلطان: قال

الصغري). (عثمان عثمان كنج اسمي فأجاب: استسماه الولد السلطان رأى فلما

لحيته؟ يف املشط يُغرز ال من كل بقتل أمرت أني تسمع ألم السلطان:
الشيوخ. من شيخ أنا بل ترى، كما لست أنا عثمان: كينج
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لحيتك. يف واغرزه املشط هذا فخذ صادًقا كنت إن السلطان:

خده.) لحم يف غرزه السلطان من خوفه ولشدة املشط (فتناول

وجهك. يف نراها ال فإنا لحيتك؟ أين
صدري. داخل يف السلطان، جاللة يا لحيتي، عثمان: كنج

العامة. القيادة وواله وشجاعته، بنجابته السلطان فأُعجب
فحارصوها. بغداد، عىل عثمان كنج بقيادة الجنود زحف ثم

الفارسية األشعار ينشد درويش زي يف بغداد إىل دخل فقد مراد السلطان أما
السلطان فتقدم الشطرنج، وإياه ولعب وقربه، فدعاه، الشاه، فسمعه األلحان، بأطرب
من فخرج وقام، ذلك قال مات. الشاه وقال: الشاه «شاه» حرص ثم منتًرصا، بفرزانه

السور. خارج املعسكر إىل وراح مرسًعا، القرص
بعمامة معمم شيخ فزاره ا، مغتمٍّ أرًقا عثمان كنج العام القائد كان الليلة تلك ويف
أعيانا قد عثمان: كنج فقال واضطراب؟ ضيق يف أراك يل ما قائًال: وخاطبه كبرية خرضاء
السلطان إىل اذهب الغد كان إذا الشيخ: فقال وذخريتنا. قوانا نفدت وقد بغداد، فتح

كبريًا. مدفًعا اعمل أن له وقل مراد
السلطان: فقال كان. بما وأخربه السلطان إىل العام القائد ذهب الشمس بزغت فلما

لدينا. حديد وال ذلك لنا أين من
الصغري عثمان العام القائد وخاطب باملعسكر، الشيخ طاف أيًضا الثانية الليلة ويف
عندنا ليس عثمان: فقال ذلك؟ تعملوا لم ِلم حديد؟ من مدفًعا اعملوا لك أُقل ألم قائًال:

وصبوها. الحديدية ومرابطها خيولكم أنعل خذوا الشيخ: فقال حديد. من يشء
النعال بجمع السلطان فأمر بذلك، مراد السلطان عثمان كنج أخرب الصباح وعند

صبها. كيفية يف تحريوا وأُذيبت ُجمعت فلما كلها، واملرابط
له يرشح وراح أُعلمك. أنا يقول: عثمان كنج خيمة إىل الثالثة الليلة يف الشيخ وجاء

املدفع. ويصب القالب يعمل كيف
مبهم. الشيخ كالم الراوي. رواه مما وال الدجييل، نقله مما ال القاعدة فهمت ما

التايل. اليوم يف ُصنع املدفع ألن يظهر؛ ما عىل فهمه، عثمان كنج العام القائد ولكن
بارود! عندنا ما الخري، جماعة يا ولكن املدفع، ُصنع الراوي: قال
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شك وال اآلن عرفه الذي — الجليل الشيُخ الصغري للقائد تجىل الرابعة وللمرة
البارود بدل فاجعلوا والرصاص. البارود يهمنكم ال قائًال: فخاطبه — النجيب القارئ
وقًعا أشد عليهم ستكون فإنها األعداء. بها وارموا الصخور، قطع القنابل وبدل الرتاب،

والبارود. الرصاص من
القادر عبد الشيخ هو نعم، — أشهب باز بصورة قبتي رأس عىل غًدا لكم وسأقف
الرس فهمُت ما — فيه بما واقذفوني إيلَّ، املدفع بوا صوِّ رأيتموني فإذا — رسه هللا قدَّس
أخرى رمية ارموا ثم — إياه يفهمنا ببغداد أحد إىل توفقنا وال الدجييل، فهمه وال هذا يف
لظافرون. هللا شاء إن وإنكم عنوًة املدينة وادخلوا واسعة، ثلمة منه تثلم السور، عىل

أوىص ما وكان جامعه، قبة فوق األشهب الباز انتصب التايل، اليوم صباح ويف
السور، عىل الثانية الطلقة أُطلقت ثم النظر، عن الرتاب فأخفاه عليه، املدفع فأطلق به.
الزاخر، البحر كأمواج املدينة يف مراد السلطان جنود فتدفق عظيم، منه جانب فانهدم

القتال. يف الشاه وجنود والتحموا
من امرأة شاهدْت فقد حرج، وال عجائبها عن حدِّث كاملالحم، وال ملحمة وكانت
التذبيح. يف ويستمر يديه، من بكل سيًفا يحمل الرأس مقطوع جنديٍّا دارها طوار عىل
عندئذ الرءوس! يقطع بسيفه يزال وال رأس، بال رجل هذا هللا! سبحان قائلًة: فصاحت
اليوم املعروفة املحلة يف مرصعه موضع يف فُدفن رصيًعا، وخرَّ جواده ظهر عىل من سقط

اليهود. من سكانها وأكثر سيفني» «أبو بمحلة
عثمان العام القائد حتى فيها أُصيب فقد عجائبها! ومن امللحمة تلك هول من هلل
يميش — أمامه يميش ظل بل حامله. كان الذي اللواء سقط وما يداه ُقطعت الصغري.
األرض. إىل إذَّاك فهوى أكرب! هللا مدهوًشا: فصاح الناس أحد رآه حتى — وحده اللواء

منتًرصا. كان القادر وعبد هللا بعون ولكنه عثمان. كنج وُقتل

الكيالني القادر عبد
تنسني ال إحسانك من
تنسني! ال إحسانك من

رضيحه، يزال وال واللواء. هو سقط حيث — الكبري العام القائد — الصغري عثمان ُدفن
بالقاشاني جدرانه أحد عىل ُكتب وقد الرساي، باب بقرب اليوم قائًما وقبته، بحجرته

نصه: ما األزرق يتخلله األبيض
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األشهب والباز عثمان كنج

الرحيم الرحمن هللا بسم
يَْحَزنُوَن﴾. ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َال ِهللا أَْولِيَاءَ إِنَّ ﴿أََال

عثمان كنج الشهداء رئيس

الناس ويزوره جمعة، ليلة كل عليه الشموع تُشعل مقاًما الرضيح هذا أصبح وقد
النذور. له وينذرون

الذي خزامة أبو الطوب أحرزه فقد العظمى امللحمة تلك يف املعجزات إكليل أما
ويعقدون به، ويتربكون يزورونه، فهم األولياء. من وليٍّا العامة، نظر يف ذلك، بعد أضحى
الشموع ويرسجون النذور، له وينذرون قاعدته، تطوق التي الحديد بسلسلة الخرق
النساء. من وأكثرهم زواره، طلب يخيب قلَّما ويلٍّ! من به أكرم جمعة. ليلة كل حوله
يجئنه كلهن — املعلولني البنني وأم والعرجاء، والعمشاء العاشقة، والفتاة العاقر فاملرأة
وتُدخله السابع، يومه يف باملولود إليه تأتي ولد لها يعيش ال التي األم داعيات. طالبات
واملرأة عمره. وطول وشجاعته — أظن ما عىل — املولود لصحة ثالثًا وتخرجه فوهته يف
السالسل من أو منه شيئًا وتغسل ثالثًا وتخرجه فوهته يف رأسها تُدخل رمد بعينها التي
الناذرات أن بالذكر جدير هو ومما النذور. وتنذر عينها، املاء بذاك تغسل ثم باملاء، حوله

طلباتهن. استُجيبت إذا إال بنذورهن يفني ال
من بالعلم املتضلعني غري تفسريها يحسن ال ورموٌز زبوٌر خزامة أبو الطوب وعىل

الرواة.
عن توقف قد ظهره؟ يف البعجة هذه ترى دليلنا: وكان تلطف الذي الراوي قال
ملاذا ظهره. بعجت بكفه رضبة فرضبه السلطان، عليه فغضب الحرب، يوم يف السري
أنفه مكان هو صدًعا، داخلها يف تَر الفوهة إىل انظر عندي. الجواب خزامة؟ أبو ُسمي
خزامته من السلطان نتله السري استعىصعىل وملا خزامة! أبو — الخزامة فيه كانت الذي
فإن ظهره عىل املنقوشة األربع السمكات أما اليوم. إىل باٍق الخرم أثر وهذا أنفه. فخرم
قصده، وسمو — خزامة أبو غضب — غضبه من كان ما إىل ترمز هي عجيبة. قصتها
أهل أنصار من صار — القتال أبى — الحرب عن توقف أنفه، السلطان خرم فعندما
دجلة. يف بنفسه ألقى وشجبها الحرب رفض يف قصده وتحقيق غضبه ولشدة السالم.
ظهره عىل منقوشة السمكات صورة فرأى الرب، إىل فجره لينقذه، النهر السلطان فخاض

الحرب. ومن السلطان من فراًرا النهر يف بنفسه رمى أنه لتشهد
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وتاريخ رحالت العراق قلب

املدفع، عىل املزبورة الكتابة إىل يشري أن نيس أنه إال وعلمه، الدليل فضل من هذا كل
ما فقهُت يقول: — الدليل أي — به وكأن خان» مراد السلطان برسم «ُصنع أنه وهي
تقول، كما املزبورة، الكتابة يف ترى فهل بنحرهم. املشككني كيد أرد وإني إليه. تلمح
بل باألستانة ُصنع ما إذن، كال. خان»؟ مراد السلطان برسم «ُصنع أي قرأت؛ ما غري

تعاىل. وبعونه رسه، هللا قدَّس القادر، عبد موالنا بأمر ببغداد هنا ها صنع
وهو مرت نصف نحو فوهته وقطر مرت ونصف أمتار أربعة املدفع هذا طول ويبلغ
من الرشقي الصوب يف امليدان محلة يف النخل جذوع من مرقد» عىل «مضطجع اآلن

الدفاع. وزارة اليوم فيها التي القلعة باب أمام بغداد
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الكرخ يفمقربة

كان وإن املعجزات، يف مقامه يقوم َمن يوكِّل أن للويل يحق أنه عىل ذكرُت مما يُستدل
املقطوع الجندي بيد السيفني أو وحدها، مشت التي الراية أو كاملدفع، الجماد، من املوكَّل
صغرت وإن كثريون. غريه فهناك األولياء. بني هذا يف بفريد القادر عبد وما الرأس.
يف حاولوا، ما ولكنهم العباد، لخري الجماد، عنهم ينيبون تحتها، املضطجعون القباب
ظلوا امللك. سيف يقلدوه أو السياسة، ثوب الصويف نبوغهم يلبسوا أن الدنيا، حياتهم
سبيلها يف فقاسوا املناصب غرتهم َمن منهم، القليل إال الحرب، وعن امللك عن بعيدين

قليله. أو كثريه البالء
تخرج ال وهي والزيارة، بالذكر الجديرة املقامات بعض القديمة الكرخ مقربة يف
وجدير الكرخ، مقربة نُزْر إذن تعاَل الخلفاء. مدينة آثار من تبقى ما يف بحثنا موضع من
نفسك «اترك الطربستاني: البسطامي زيد أبي بقول نتمثل أن الطريق، يف ونحن بنا،

املرآة.» أنا فرصت مرآة، يل كنت وتعاَل،
فيها فينافس املعجزات، من يأتيه بما مشهوًرا يزال ال وهو ُجنيد، مقام يف إننا
القرن من الثاني العقد يف تُويف — زمانه يف ُجنيد كان األولياء. من وغريه األشهب الباز
الحياة، تبعة َقِبَل عاداها. وما الدنيا فساوم املبجلني، املتصوفني أشهر — للهجرة الرابع
من بسبحة ويسبِّح الدمقس، يرتدي والكياسة، السيادة أصحاب من فكان وشذبها،
واملنظور. املحسوس من لطوعه يساق ال بما كثريًا يحفل وال بالعطور، ويتطيب اللؤلؤ،
املاعون بفضل فاعرتف والظلمات، النور بني ويوفق املناقضات، يُسكت أن حاول بل
فهو األول أما للقضاة. يُفرش الوثري الفراش بفضل اعرتف كما الدرويش، يحمله الفارغ
تحتنا. … بأس وال ناعمًة تظل التي الحياة رمز فهو الثاني وأما الحياة، يف باطل كل رمز



وتاريخ رحالت العراق قلب

األلفاظ، تستهويهم ممن كان بل البيان، بأساليب شغًفا للجدل، محبٍّا ُجنيد كان
ُجنيد، قالها العارفني» رساج «البالءُ ألنفسهم. ال للناس، واآليات الحَكم منها فيصيغون
تصديقه، يف النفس إجهاد نكلفك ال مما غريها وقال الدنيا. الحياة يف البالءَ عرف وما
وأزعجها صفته آلم «الذي فقال: أفضل، أيهما صابر وفقري شاكر غنيٍّ عن مرة ُسئل فقد
عفا املنعمني، املمتعني من أسلفُت، كما هو، كان وقد مها.» ونعَّ صفته متَّع ممن حاًال أتم
الجوع عن لكن والقال، القيل عن التصوف أخذنا «ما لقوله: خصوًصا له وغفر عنه، هللا
ما اللفظية، واألالعيب الفكرية، الغوامض من األرواح» «دواء كتابه يف إن الدنيا.» وترك

رسائله. بعض يف الرسول وبولس إنجيله، يف يوحنا أسلوب الذهن إىل يعيد
املتضلع باملتصوفني علًما املحيط ماسينيون»، «لويس الفرنيس املسترشق قال وقد
من يكون قد ما يف للبحث مجاًال وأمثاله ُجنيد كتب يف إن والفارسية، العربية بالدراسات

العراق. يف النصارى ونساك املتصوفني هؤالء بني والفلسفية الروحية الصلة
لدوام الضامنة هي — اليوم يقرأها تُرى يا ومن — كتبه إن يقولون ممن لسُت
الذي الحالج، وزميله تلميذه بفجيعة دوامه منوط ذكره أن أعتقد بل أظن إنما ذكره.
قبتني تحت الواحد، الرتاب يف الواحدة، باملقربة االثنان ُدفن وقد باإلعدام. ُجنيد عليه حكم

متقاربتني.
الذي الصغري الجامع يف فإن باملعجزات. يأتون ممن الرتبة هذه يف يزال ال وهو
ينعمان صغرية، مائدة فوق مفروشة سجادة عىل أملسني، حجرين رضيحه يحتوي
املرأة وضعت فإذا األمراض. لكل الدواء فيهما إن أجل، خزامة. أبو للطوب التي بالصفة
املرأة حملت داخليٍّا الداء كان وإن الشفاء، لها كان منها األلم موضع عىل الحجرين أحد
مسحت ولًدا تبتغي عاقًرا كانت وإن الرضيح. حول باملسجد وطافت رأسها عىل الحجر
الحجر عنه يعجز قد ما بمائها الغسُل يحقق برئ املسجد خارج ويف بطنها، بالحجر
أخذت إذا فهي املؤمنة، حاملته لرييض الجنني تكيف قوًة املاء ذلك يف إن بل العجيب.
هذه ُجنيد من حسبك ذكًرا! مولودها جاء وجسدها، رأسها عىل وصبتها منه، دالء ثالثة

األولياء. بني النظري منقطع فيها وهو املعجزة،
إن يعدونها. ال معجزة عند الربكة يف فيقفون األخصائيني، من غريه هناك أن عىل
الرشيد، لهرون معاًرصا كان الذي بهلول هو آخر، صويفٍّ تراب القديمة املقربة هذه يف
يف األبرار من كان وإن اليوم، وإنه امِلرِّيح. الخليفة ذلك منادمة يف النواس ألبي ومؤازًرا

باملعجزات. ُجنيد زميله ينافس الجنة،
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الكرخ مقربة يف

الزائرات وخصوًصا — والزائرات الزائرين عىل توجب طريفة، طريقة لبهلول إنما
الحىصمتعددة، من كومات الصغري، املسجد ساحة يف فإن هللا. سبيل يف والهدم البناءَ —
ليحتوي الناذرات؛ الزائرات إحدى بَنَته بيت هي منها كومة كل إن أي القلوب؛ بيوت هي
ذلك تهدم ال أنها وتقسم بهلول، إىل تتوسل بيتها بناءَ املسكينة تتم أن وبعد قلبها. ُمنية
بالحىص؟ اللعَب البهلولية املعجزة تدعي أن يجوز فهل دعوتها. يستجيب أن قبل البيت،
تستجيب حتى بيتي، أهدم ال … العامرة؟ بالبيوت املكان هذا ازدحام يف إذن السبب ما
حوضهم يف ذرهم … خراب» التقوى من وقلب كالرساب، «وعمل … دعوتي بهلول يا

يلعبون.

خزامة. أبو طوب
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األكرب الصويف

والظلمة النهار، يف الشمس غري املقربة هذه يف ليس قارئي. يا العفو، — ظالل يف نحن ها
يقبِّل الذي الضئيل ظلنا وراء واقفون نحن إنما القبور. هذه بني ظل وال شجر ال الليل، يف
يف املشهور بالحالج، املعروف األنصاري، بكر أبي بن منصور بن حسني مقام عتبة اآلن

والغرب. الرشق
السماء يف يجد فلم … امللك بزاة من بازيًا «كان الحالج: يف الكيالني القادر عبد قال
البحار. قعور يف النار وجود من أعز هو ما األرض يف فطلب … الصيد من يحاول ما
محبوبه، سوى مطلوبًا الدارين يف يجد فلم فكَّر اآلثار. سوى شاهد فما عقله بعني تلفت
يف ر صفَّ البرش. من معهود غري بلحن ترنم الحق أنا نفسه: سكر بلسان فقال فطرب

لحتفه.» عرَّضه لحنًا بصوته ن لحَّ آدم. ببني يليق ال صفريًا الوجود روضة
وجاء شرياز، من القريبة بيضا تل يف ولِد األصل، فاريس القادر عبد مثل الحالج كان
وأصدق السالكني، أعظم من ا حقٍّ وهو ببغداد. اإللهية سكرته معظم فقىض العراق إىل
شطَّاح الخرقة، «صاحب هو بالباليا، وتلذذوا بالعشق، ابتلوا من أشهر هو بل املتصوفني،

والعشاق.» السكارى رئيس العراق،
إال يسدها ال اإلسالم يف ثغرة «فتحت للحالج: مرة قال فقد ذلك، أنكر ُجنَيد ولكن
هو صاحبه من تبقى وما صاح. وبالتوحيد طاح، فقد الرأس أما والثلمة. لنا ما رأسك.»
ذُكر ما إذا الكرخي ومعروف وبهلول ُجنيد وما األكرب. خصمه جوار يف قبة تحت مدفون

األشهر. والعلم األنور، النور الغرب ويف الرشق يف للسالكني فهو الحالج؟

��ا َج��مٍّ ُش��ع��بً��ا ل��ه أص��ًال ف��أل��ف��ي��ت��ه��ا ت��ح��ق��ٍق ج��دَّ األدي��ان ف��ي ت��ف��كَّ��رُت



وتاريخ رحالت العراق قلب

وإن��م��ا ال��وث��ي��ق األص��ل ع��ن يُ��ص��دُّ ف��إن��ه دي��نً��ا ل��ل��م��رء ت��ط��ل��ب��ن ف��ال
َف��يَ��ْف��ه��م��ا وال��م��ع��ان��ي ال��م��ع��ال��ي ج��م��ي��ُع ع��ن��ده ي��ع��ب��ر أص��ل ي��ط��ال��ب��ه

الكفر من هي أو ظاهرها، يف كفًرا تبدو التي اإللهية الحكم من غريها ديوانه يف وله
وقد الحق.» «أنا قوله: هو باإلعدام عليه الحكم أوجب الذي أن غري باإليمان. املبطن
ينطق أن إىل بالحالج أدت التي الحال رشح يف الكيالني القادر عبد قاله ما عىل أطلعتك

الكلمة. بهذه
بعد حكمه، وحكم القضاء كريس يف جلس فقد قائلها، وُمخزي ُمنِكرها ُجنيد أما

املسلمني.» صالح قتله يف «بأن ليشهدوا والقراء العلماء من وثمانني أربعة جمع أن
موكبه ومعه (٩٠٨–٩٣٣م) باهلل املقتدر الخليفة وزير العباس بن حامد وجاء …
الدرج كمه من وأخرج الخشبة إىل حامد فتقدم الصمد، عبد بن محمد الرشطة وصاحب

الشهود.» «أريد فقال: والعلماء، الفقهاء شهادة فيه الذي
مكان. كل من إليه يهرعون بالشهود فإذا

صالح قتله ففي اقتله «نعم، له: فقالوا وخطوطكم؟» شهادتكم «هذه لهم: فقال
رقابنا.» يف ودمه املسلمني

(بيالطوس الوزير فقال عنقه، ليرضب إليه السياف وتقدم الخشبة من الحالج أُنزل
دمه.» من بريء املؤمنني «أمري للشهود: بغداد!)

الرشطة «وصاحب فقال: «نعم.» فقالوا: دمه.» من بريء «وأنا فقال: «نعم.» فقالوا:
ببغداد! بيالطوس أخوان ويا البنطي، بيالطوس يا أنتم هلل «نعم.» فقالوا: دمه.» من بريء
يف أطاعه هللا أطاع من فقال: باهلل املقتدر عىل دخل منصور بن الحسني أن «وبلغنا
عليه ومحكوم حاكم ثَمَّ له: فقال بك. سيُفعل بما تبايل ال إذْن املقتدر: فقال يشء. كل
وأنا الواسطة أنت … عليه باملحكوم الحاكم من الحكم إيصال يف السبب عىل وواسطة
ما واعمل له، ُحرِّكت ما فافعل هللا، بقضاء راٍض هللا، لحكم صابر هللا عبيد من عبد
أمرك عواقب يف وانظر وتذر. به تأتي فيما الحذر، شديد ذلك بعد وكن فيه، استُعملت
وجهي «وجهُت الخليل: قال كما أقول ولكني فعلك، يف وألومك عليك، أعرتض ال وإني …
وجمع بحبسه، الخليفة فأمر املرشكني.» من أنا وما حنيًفا، واألرض السموات فطر للذي
الصوفية تكفريه عن وتوقف الفقهاء، ره فكفَّ فاستشارهم مجلسه يف والصوفية الفقهاء

ُجنيد.» إال —
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األكرب الصويف

عندما … األساطري كتاب من أخرى صفحة وهناك التاريخ، من صفحة هي هذه
يتكلم وهو رجليه، بني ورأسه قائًما، النهار من ساعتني جسده بقي الحالج، عنق ُرضب
عىل به ويكتب منه، يخرج الدم وكان أحٌد. أحٌد قال: ما آخر أن إال يُفهم، ال بكالم
فانتثر بالنار، أُحرق عنقه ُرضب أن وبعد … موضًعا وثالثني خمسة يف هللا، هللا األرض:

الحق! أنا قائًال: ينطق وهو دجلة نهر يف رماده

أفواًجا، كثري خلق فدخل الحرم، وسط يف األقىص، املسجد يف اضطجعُت الشاذيل: قال
الحالج حسني يف ليشفعوا حرضوا قد والرسل. األنبياء جمع قالوا: الجمع؟ هذا ما فقلت:

… منه وقعت أدب إساءة يف ملسو هيلع هللا ىلص محمد عند

للمحبوسني: وقال مركب املحبسصورة حائط يف ور فصَّ بالسجن وِضع ذلك قبل إنه وقيل
املركب دخلوا هم فإذا الحبس، عن غابوا حتى ذلك فعلوا إنهم ثم تعاىل، هللا بذكر قوموا

جميًعا. ونجوا ور املصَّ

وقال كالجمر، ُصِيل إنه ثم هاونًا، فيها ووضع النار، فيها وأوقد حفرة، حفر إنه وقيل
النار. داخل الهاون عىل ويقف فليتقدم باهلل صادًقا كان من كل واألولياء: املدينة ألهل

… كاملاء صار حتى قدميه تحت فذاب عليه، ووقف تقدم إنه ثم أحد، يقدر فلم

حملني قال: القايض عمر بن محمد الحسن أبو حدثني التنوخي: عيل أبو القايض «قال
ويتصوف يتعبد البرصة جامع يف إذَّاك وهو الحالج منصور بن الحسني إىل معه خايل
البرصة. من الخروج عىل عملُت قد لخايل: فقال أسمع، معه جالس وأنا يحادثه فأخذ …
أبعد أن وأريد صدري ضاق فقد حديثًا، البلد هذا أهل يل صريَّ قد قال: ِلَم؟ خايل: له فقال
يكشفونها، وال عنها يسألون فال أشياء أفعل يرونني قال: ماذا؟ مثل له: فقال منهم.
مغوثات. وله الدعوة، مجاب الحالج فيقولون ويخرجون وقع. كما ليست أنها فيعلمون
أيام منذ إيلَّ حمل رجًال أن بحسبك هذا؟ يل يكون حتى أنا ومن ألطاف. يده عىل تمت قد
تحت فجعلتها أحد، الحال يف يحرضني يكن فلم الفقراء. إىل ارصفها يل: وقال دراهم
كان فلما ليلتي. وبت عرفتها، أسطوانة جنب إىل الجامع، بواري من (حصري) بارية
وشلُت الصالة فقطعت الفقراء، من قوٌم بي فاحتفَّ أُصيل، األسطوانة إىل جئت غد من

105



وتاريخ رحالت العراق قلب

صار الرتاب إىل بيدي رضبت إذا إني قالوا: بأن عيلَّ فشنعوا الدراهم، فأعطيتهم البارية
دراهم.» يدي يف

الدورادو). (تصوير زبيدة الست برضيح املعروفة خاتون زمرد قبة

قالها التي األشعار فيها مكتوبة ورقة عليها مائدة عند الحالج حرضة يف وقفُت
الذي بالحكم علم أن بعد يظهر، ما عىل األبيات، نظم وقد عنقه. السياف رضب أن قبل
املدرسة؟ يف أم التكية أَيف الحكم؟ صدَر أين بالخرب: جاءه َمن سأل ولكنه ُجنيد. أصدره
التكية يف صدر الحكم أن فلو باله. شغلت قانونية نقطة املسألة ويف املدرسة. يف له: فقيل
يحكم القايض فُجنيد التكية خارج يف أما إخوان. فيها وُجنيد الحالج ألن باطًال؛ لكان
املعروضة األبيات فأنشد الصديق، هذا دم من تربأ َمن وتربأ الشهود، وجاء … يشاء بما

رضيحه: عند املائدة عىل اليوم

ال��ح��ي��ِف م��ن ش��يء إل��ى م��ن��س��وب غ��ي��ر ن��دي��م��ي
ل��ل��ض��ي��ف ال��ض��ي��ف ك��ف��ع��ل ي��ش��رب م��ث��ل��م��ا س��ق��ان��ي
وال��س��ي��ف ب��ال��ن��ط��ع دع��ا س��ك��ر ل��ي ب��ان ف��ل��م��ا
ب��ال��ص��ي��ف ال��ت��ن��ي��ن م��ع ال��راح ي��ش��رب َم��ن ك��ذا
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كم إىل أختي، يا لها: يقول وهو حسينًا أخاها املنام يف فرأت أخته نامت وبعدها …
عيلَّ؟ تبكني

جرى؟ الذي عليك جرى وقد أبكي ال كيف له: فقالت
وهي إال أدِر فلم باملحبة، مشغوًال قلبي كان يدي قطعوا ملا أختي، يا لها: فقال
عيلَّ نزلْت أحرقوني فلما بي. فعلوا ما أدِر فلم ربي، مشاهًدا كنُت صلبوني فلما طيبة.
من بالنداء وإذا العرش، تحت إىل فاختطفوني الوجوه، صباح السماء من ربي مالئُك
أردُت فقلت: أمره. وحفظ ه، رسَّ وكتم قدره، عرف َمن هللا رحم حسني، يا األعىل: الَعيل

عنك. أحتجب ال فإني بالنظر تمال فقال: رؤيتك. إىل التعجيل
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املجهولة املرأة

وهندستها، بشكلها فريدة قبٌة امللِهم، امللَهم تصوفه ِمن ال الحالج، رضيح من بالقرب
ملقام هي مثلها، واحدة قبة غري بغداد يف رأيت ما تظللها. التي القليلة وبالنخالت
القبتني هاتني هندسة إن منه. الرشقية الجهة إىل السور خارج هروردي السُّ الصويف
غري التقرنص. هو عربي، الداخيل والزخرف فاريس، الهرمي فالشكل عربية. بويهية
فإن القديمة. والخانات الجوامع أبواب فوق نراه ما خالف وجهتني، التقرنص لهذا أن
كقبة تحتها للواقف القبة فتبدو بالزجاج، مغطاة للنور نوافذَ املنعكسة املخروطات بني
أشعتها، الشمس ترسل الصغرية النوافذ تلك ومن الكريمة. بالحجارة مرصعة سماوية

قدميك. تحت كاملشبك يبدو والنور الظل من بساًطا الحجرة أرض عىل فتبسط
أو السيادة أصحاب الرجال من ألحد الكرخ جبَّانة يف الجميلة القبة هذه وليست
التي الزبيدة تلك هي من تسأل: أن ولك زبيدة. تُدعى المرأة هي بل املال. أو الكرامة
كذلك كانت فلو والتقوى، الربِّ أهل من تكن لم أجيب: أن ويل الرائع؟ األثر هذا استحقت

واألوهام. األساطري وبنات األحالم، ألبناء مقاًما اليوم رضيحها لكان
ريب ال ومما ممكن. فذلك الفاتنات، الجميالت من الليايل، ذوات من كانت أنها أما
أظنك وال — لعلمي ذلك أقول النهاية. حتى الحب وأخلص لها صفا واحًدا رجًال أن فيه
املايض، يف حجة وبأوىل اليوم، الرشق يف يستحيل أنه — علمك عدم أو لعلمك به تماريني
األدبية الجمعيات وال العلمية، املعاهد فال شخيص. لحب إال اإلكرام هذا امرأة تُكَرَم أن
عظيمة. المرأة يُقام تذكاري أثر أجل من فلًسا تبذل «الربملانية» الحكومات وال النسوية،
وِبرها بوفائها املشهورة زبيدة الست من أعظم العباسيات النساء بني كان وهل
التي زبيدة الست إن املجهولة؟ الزبيدة هذه مثل قبة تحت مدفونة هي وهل وإحسانها؟



وتاريخ رحالت العراق قلب

يزين يشء وال النساء، من سواها مثل الخلفاء، مقربة يف مدفونة التاريخ بها يفاخر
عليه. املخيمة الوحشة يلطف أو قربها،

يحضن بما الرجال كرام من لرجل مدينة األخرى الزبيدة هذه إن أقول لذلك
للحب رضيح هو أجل، األبدي. بالحب القبة، تلك جمال تحت ويغمرها، رضيحها،

والنجوم. القمر ضياء الليل يف ويزوره الشمس، أشعة النهار يف تزوره الخالد،
رضيًحا األمم تقيم أن العظمى، الحرب بها أوحت التي الجديدة، العادات من
عن ليمتاز الزمان هذا إن أخرى. جديدة عادة العالم يف أنشأنا فهال املجهول. للجندي
والعلنية. الرسية الزوجية وبالخيانات املرشوعة، وغري املرشوعة باإلباحات الغابرة األزمنة

الفاضلة. املرأة الزمان ُعدم ما ذلك ومع
سبيل يف ويستبسلن بيوتهن، يف يجاهدن اللواتي الباسالت، الفاضالت فالنساء
وأمور أمورهن، الحافظات الورعات، الصابرات، الكاظمات، النساء والسالم، الحب
حياتهن يف تتقدس اللواتي النساء وأبنائهن، أزواجهن أجل من نفوسهن الباذالت ذويهن،

مكان. كل يف مستبسالت مجاهدات الدوام عىل إنهن واألرسة؛ األمومة
النساء من هي القبة، هذه تحت ترقد التي زبيدة الست أن لنفيس أتخيل أن أحب
هذا يف األمم تجثو كما رضيحها أمام فاجثوا — املجهولة املرأة هي — ذكرُت اللواتي

املجهول. الجندي رضيح أمام الزمان
بني مجيدة فريدة بغداد تصبح واإلدراك اإلحساس لهذا بغداد قلب ينفتح وعندما

اقتدوا. وبي خذوا عني قائلة: العالم مدن تخاطب أن إذَّاك لها يحق بل املدن.
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غزواتاألثريني

حتى ب يرحِّ األبيض، بالبالط مفروٌش فسيٌح صحٌن فيه مقيًما كنت الذي للنزل
بسيارتني فإذا صخاب، بوق صوت سمعت الفجر، ساعة يوم، ذات ويف بالسيارات.
لوحة مؤخرها يف تظهر عادية، الواحدة الصحراء، غبار كساهما وقد الصحن، ذلك يف
من مدينة اسم عليها مطبوًعا حمراءَ لوحًة تحمل فخمة، كبرية والثانية دمشق، بلدية
الكلداني، النزل مدير الركب استقبال إىل فسارع املتحدة. الواليات يف الكربى املدن

السيارتان. به أُثقلت ما لنقل الخدم وتبعه باإلنكليزية، يحييهم
العيون، زرق البرشة بيض حليقون، وهم الجلد، من معاطف يف رجال ثالثة
ويندر — مثله يندر الفرو من معطف يف منهما واحدة كل جميلتان، شقراوان وسيدتان
قد فكنا السفراء. من سفري وقلت: األمريكيني. أغنياء من سياح قلت: بغداد. يف — مثلها
إىل طريقه يف ببغداد األسبوع ذلك يف سيمر لطهران املعني األمريكي السفري أن سمعنا

الجديد. مركزه
وما ونوافلها. األسفار حاجات من حملتاه ما ينقلون السيارتني إىل الخدم بادر
القماش، ومن الجلد من وأكياس وصغرية، كبرية وصناديق حقائب وشكًال! عدٍّا أكثرها
سفريٌ — غرو وال — املسافُر والرجال. النساء لربانيط وعلب وشاالت، ومعاطف وأحزمة

. ثريٌّ أو
الخدم كأنما السيارتني! داخل من استُخرج ما أكثر وما ذلك. بغري ينبئ ما جاء ثم
وهذه القطن. من بالة حتى منها لك يخرجون سحر قبعة السيارة وكأنما ار السحَّ من
من وصناديق الغنم، جلد من ومعاطف املطاط، من طويلة وجزم القماش من ِقَرب
اللحم من وصندوق وللمساحة، للتصوير، وآالت الكاتبة، واآلالت املعدنية، واملياه الصودا

الربغش! لقتل سحيق فيها صغرية، علب فيها كبرية وعلبة املقدد،
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أثرية لبعثة الطليعة هم إنما أغنياء. بسياح هؤالء وال أمريكيٍّا، سفريًا القادم ليس
نرى فرصنا األخالق. تغريت كما العظمى، الحرب بعد األشكال تغريت فقد أجل أمريكية.
أهل من فنظنه السائح واملتجول متجوًال، أو تاجًرا فنظنه والسفري سفريًا، فنظنه العاِلم

والتقشف. الورع
مصدأَة، ونظارات باليًا ثوبًا الالبس اللحية، كث الظهر، محدودب العاِلم ذلك أما
رجًال اليوم عاِلم وجاء اآلثار، من أثًرا أمىس فقد بيده، حقيبته الحامل كتابه، املتأبط
حركاته يف تظنه كيًِّسا، أنيًقا البارصة، متقد الخد، ورديَّ نشيًطا، حليًقا الطلعة، بهي
وبإمكانه فيغدو السفري، يتقاضاه مما ألكثر وعمله علمه ثمن يتقاضاه ما وإن سفريًا.
املرافقة السيدة تكون وقد عمله. مكان إىل رفيقته أو حبيبته أو امرأته يصطحب أن
من أضحى الحرب، بعد اآلثار، علم ألن ذلك الغزاة؛ من تكون قد البعثة، من عضًوا

والنساء. الرجال العلم أهل من عليه فتهافت — ماديٍّا — املثمرة العلوم
سهام املخبِّئة الغايل، الفرو من بمعطف امللتفة الحسناء تلك كانت إذا تعجبن فال
املكحلة من — كلها التربج أسباب عىل تحتوي حقيبة الحاملة زرق، نظارات وراء لحظها

اآلشورية. واآلثار العلوم يف أخصائية كانت إذا تعجبن ال — القرمزية األصبع إىل
أهل هي أجل، اآلثار. وحفر األسفار، مرسات زوجها، ملشاركة حال كل يف ألهٌل إنها
الرشقية، البالد يف وخصوًصا األقدمني، قبور حفر يف الحياة بملذات وإياه تتمتع ألْن

أرضها. تحت ما ويف روحها، يف الغنية
دار التنقيب موضع يف فهناك الغازية، املرأة هذه تستهوي ال القبور كانت وإذا
من أمرية أو أور، ملكة كأنها الناهية، اآلمرة السيدة وهي فيها، تقيم جميلة فسيحة

آشور. أمريات
املجهز وأفخرها، األثاث أنواع بأحدث املفروش البعثة، بيت ربة هي أخرى وبكلمة
البعثة بيت قلت والرسوم. والصور بالكتب الحافل وبالحمامات، الكهربائية باألنوار
وذاك اإلدارة، بيت فهذا عديدة، بيوتًا الكبرية البعثات من بعثة لكل إن فأخطأُت.
وذاك البعثة، مخزن وهذا وامليكانيكية، الكيماوية لألعمال والثالث والتصوير، للرسم

الداجنة. الحيوانات بيوت عن فضًال لسياراتها، بيت واآلخر خدامها، بيت
الطائلة النفقات سبيلها يف تنفق أو البعثات هذه تعني الكربى األمريكية والجامعات
فهل والثقافة. العلم عىل املتمولون يقفها وقفيات من أو املحسنون، يهبها أموال من
السبيل؟ هذا يف منها ينفق ما كل — واألثريات واألثريون — األثرية األعمال تستحق
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نفائس من يُحرز بما واآلخر العلم، من يُحَرز بما يتعلق جوابًا جوابني: السؤال لهذا إن
عن بياننا يقرأ أن بعد ناحيتيه، من السؤال عىل يجيب أن وللقارئ ونوادرها. اآلثار

العراق. يف األثرية الغزوات

ولكن العراق. يف اليوم تعددها األثرية البعثات فيها تعددت بالًدا العالم يف أن أظن ال
واآلشورية، البابلية اململكتني عىل سنوات، منذ يُقرص، كان القديم البالد بتاريخ العلم
البعثة بارشت عندما ،١٩٢٢ سنة منذ أي ذلك؛ بعد أما ونينوى. بابل وعاصمتيهما
من آخر وكنز جديد، العلم كنوز من كنز ُفتح فقد أور، يف التنقيب األمريكية اإلنكليزية
وكانت واألمريكية، اإلنكليزية املتاحف بغنى زادت التي الثمينة، والتحف العجيبة، اآلثار

ببغداد. صغري متحف تأسيس يف الباكورة
ما جانب إىل القدم يف ونينوى بابل وما الرافدين. بالد بتاريخ علمنا ق ُعمِّ لقد إذن
نحن نحدث كما زمانهم، يف يحدثون آشور علماء ألتخيل إني والدول؟ املدن من تَقدَّمهما

األقدمني. السومريني ومجد العيالميني، وفتوحات الحوريني، ثقافة عن زماننا، يف
أن لنا يجوز فقد األوليات، أدركنا نكون ال قد ونوزي أور أعماق إىل وصولنا ويف
— نورهم أور أهل استمد أين ومن السومريني؟ أجداد هم من أو ماذا؟ أور وبعد نسأل:
األرض، أعماق يف والتنقيب، الحفر يف مستمرون األثريني إن معارفهم؟ استقوا أين من
يف ويعثرون األرض، من طبقة بعد طبقة يخرتقون فهم والنور. العلم طالبني القبور، ويف
متهدمة تالل وعىل املقابر، تحت مدفونة مدن عىل الصغرية، الرافدين بالد من مكان كل
أور غري وهناك ونينوى. بابل الكلدانيني أور كسفت لقد والقصور. الهياكل أساس تحت
(الوركاء) أروك منها بعض، تحت بعضها مدفونة كانت التي املكتشفة، القديمة املدن من
األثريني. العراق اجتذب إذا عجب فال وسلوقية. ونوزي وكيش وإشنونا والكاش ولرسا
اإلنكليزي ينقب الشمال ففي أجنبية. أثرية بعثة عرشة ثالث اليوم البالد يف إن
ويف وكركوك. نوزي ويف غورا، وتبه ِبال تل ويف خورسباد، يف واألمريكيون نينوى، يف
مشرتكة بعثة وهناك أخرى. أمريكية بعثات وسلوقية، وخفاجي إشنونا يف العراق، وسط
فاألملان الجنوب يف أما كيش. يف إنكليزية، أمريكية وأخرى تيسفون، يف أملانية، أمريكية
أخريًا جاء ثم أور، يف والربيطانيون واألمريكيون كيش، يف والفرنسيون أروك، يف ينقبون
الزاب نهر ضفة عىل ككسو يُدعى مكان يف للتنقيب امتياًزا فأُعطوا الطليان، األثريون
التاريخ يف املعروفني الربثيني عهد من مقربة الطليانية البعثة هذه اكتشفت وقد الكبري.

سنحاريب. عهد من منها أقدم ومدينة إشكان، باسم العربي
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التي رشوقني دور يف األمريكية البعثة هي الشمال يف تنقب التي البعثات أهم ولكن
من وهم البعثة، بيوت عليه بُنيت الذي التل قلب إىل حفروا فقد خورسباد، اليوم تُدعى
الثاني رسجون قرص يف العرش غرفة عىل يطلون بالكهرباء امُلنار الجديد بيتهم إيوان
يُظن، ما عىل بناها، التي — خورسباد مدينة — املدينة سور إىل اهتدوا وقد تحتهم.
شيئًا واكتشفوا فلسطني. عن العهد ذلك يف أُجلوا قد كانوا الذين اإلرسائيليون األرسى
التي الرخام أنواع من املصنوعة واملحطمة، السليمة الضخمة اآلشورية التماثيل من كثريًا

املوصل. أبنية يف اليوم نشاهدها
ظاهًرا تكون وقد بزخرفها. وال بحجمها ليست العلم ناشد لدى اآلثار قيمة ولكن
محراث تحت من برزت أو العمال، أحد ِمعول نبشها املعدن، أو الفخار من صغرية قطعة
بقرص املكتبة يف عليها ُعثر اليد، حجم بقدر اآلجر من صفحة ذلك مثال الفالحني. أحد
وجد الكتابة تلك يف فإن أهميتها. إذن هي هذه مسمارية. كتابة وجهيها وعىل رسجون،
من يُعلم كان وما آشور، ملوك من مِلًكا وتسعني خمسة بأسماء جدوًال أخصائي عاِلم
غري هو ملوكها أول فإن آشور. تاريخ سنصحح إذن، منهم. العدد هذا نصف غري قبل
الصغري، املسماري السجل حسب ملوكها، أول املسيح. قبل التاسع القرن يف حكم الذي
الثالثة األلِف منتصف يف أي سنة؛ وخمسمائة بألف الزمان ذلك قبل العرش عىل جلس

املسيح. قبل
الذي املكان — نوزي يف بأعمالها تقوم التي األخرى األمريكية البعثة أن ويظهر
تبعث التي املخطوطات من عدًدا اكتشفت فقد تقدم، ما تثبت — ترقالن اليوم يُدعى
املخطوطات تلك األخصائيون قرأ الحوري. الشعب هو مجهوًال، كان شعب تاريخ يف النور
ذو هو ما لهم، املعارصة األخرى بالشعوب وصالتهم الحوريني، شئون عن فيها فإذا
العلم لهذا أثر أول ألنها أعظمها؛ الجغرافية والقيمة وجغرافية. وتاريخية اقتصادية قيمة

األقدمني. أولئك عند
عىل ُرسمت وقد العالم. عرفها خارطة أقدم نوزي يف األثريون اكتشف قد أجل،
وعدد جباله، من وقسم الكبريان، العراق نهرا فيها وظهر املشوي، الطابوق من طابوقة

القديمة. الشمالية املدن مواقع من
كانوا الحوريني أن الهياكل، شكل ومن املخطوطات، تلك بعض من استنتجوا وقد

اآلشورية. املدنية تطور درس يف تساعد آثارهم أن وزعموا اآلشوريني، بدين يدينون
تنقب التي هي أمريكية، أخرى بعثة االستنتاج، ذاك وتفسد الزعم، هذا تدحض وقد
قبل ما طبقة الحفر يف أدركوا فقد غورا، وتبه بال تل يف والفاضلية بعشيقة أطالل يف
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الدورادو). (تصوير طيسون أطالل

اإلنسان أن وزعموا املسيح، قبل سنة ٥٠٠٠ إىل عهدها يرجع دفائن واكتشفوا التاريخ،
إن بغداد، يف ألقاها خطبة يف البعثة مدير قال وقد الحجري. العرص يف هناك سكن
كانت (٣١٠٠ق.م) األوىل أور دولة يف السومريني مدنية أن هي اكتشفه ما يف األهمية
لم ذكره، تقدم الذي املسماري الجدول بحسب آشور، ولكن اآلشوريني. بالد يف منترشة
هللا — إىل متورًعا يلجأ العلم وطالب أثريٍّا، يبلبل أثري الزمان! ذلك يف موجودة تكن

أعلم.
البعثة كانت فبينما األغراض. وتباينت البعثات تزاحمت واحدة بقعة يف وهناك
إىل اليمنى النهر ضفة من سلوقية نقل ويف املدائن، ويف غلطها، إصالح يف كادَّة األملانية
من الطبقة بعد الطبقة تحفر األمريكية ميشيغان جامعة بعثة كانت اليرسى، ضفته

أكشاك. اسمها سومريًة مدينًة لتكشف األرض
الصغرية التالل فتلك افرتاضها. إثبات عىل وباألدلة بمبتغاها، بعثة كل ظفرت وقد
سلوقية. الرشقية اإلغريقية املدينة من تبقى ما هي الفسيح، السهل ذلك يف املتعددة،

أكشاك. السومرية املدينة التالل تلك وتحت
يف هو سلوقية، من تبقى ما هي والحجارة الرتاب من الكوم تلك كون عىل والدليل
واملغزى، الصنع إغريقية صغرية، الخزف من تماثيل ومنها الحفريات. من وجدوه ما
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تحمل ونقود امللح»، لرضيبة السلوقية «الدائرة عليها ومكتوب ر، الحمَّ يف مختومة وأختام
فيها. ريب وال سلوقية هذه إذن سلوقية. ملوك بعض أسماء

عىل والدليل سلوقية. تحت مدفونة الرابعة الطبقة يف وجدوها فقد أكشاك أما
ملك واسم سومرية كلمات إحديهما يف منقوش الباب ِلصوص الحجر من بالطتان ذلك

أكشاك.
حياط من تبقى ما بعض يف وجدوا قد أجل، واإلغريق! سومر — وسلوقية أكشاك
بعدئذ انتقل وبعضها ويونانية. رشقية أساليب بني تجمع مختلطة هندسة آثار البيوت
يف القرص إيوان يف قائمة منها أمثلة تزال وال املسلمني. والعرب الساسانيني الفرس إىل

جليل. لعلم إنه الحَرض. خرائب ويف تيسفون
التي والجامعات املتاحف فهناك فقط. للعلم تعمل ال األثرية البعثات أن عىل
من األقل يف يقابلها مما بد ال نفقات وهناك وتفاخر، بينها تزاحم وهناك انتدبتها،
كان إذا سيما ال قبور، عرشة أو واحد قرب بكشف البعثة تكتفي ال لذلك واآلثار. التحف
عىل فيها وعثروا قرب، مائتي سلوقية يف كشفوا فقد تشابهت، وإن نفيسة، آثار فيها
القناديل من شكًال خمسني وعىل الخزفية، األواني من شكًال وسبعني وخمسة مائتني

والحيل. التحف عن فضًال (األشكانية)، الربثية
العظمى؛ العراقية املقربة من الجنوبية الجهة يف اكتُشف بما قوبل إذا بيشء هذا وما
أن ينبغي العفو. األثرية. الكنوز وهناك الكربى، البعثة هنالك السومريني. بالد يف أي
بنسلفانيا جامعة متحف ويف لندن، يف الربيطاني املتحف يف اليوم وهي هنالك، كانت أقول
العراقي، املتحف يف — العزيز القارئ أيها — تراه ما أما املتحدة. الواليات يف بفيالدلفيا

منها. صغري صغري، جزء فهو
والجواهر، الحيل من كان إن الضئزى، بالدك قسمة يف حتى تراه ما أعجب وما
مكحلة فهناك واملواعني! والتحف األختام من أو والتماثيل، الخزفية األواني من أو
بورقة الشبيهة وأوراقه َشباد، امللكة إكليل وهاك شعرها. ودبابيس السومرية سيدتي
الياقوت من وصغري كبري حجر مائة وفيها قالدتها، وهاك الذهب، من مصنوعة الورد
الفضة، من قارب وجواهرها، حالها مع السومرية، امللكة هذه قرب يف ُوجد وقد والالزورد.

دجلة. نهر يف — ريب وال — نزهاتها ذكرى هو
هوس األكرب، وبطلها األرض ملك العظمى الجاللة صاحب مع مدفونًا كان وماذا
سنان وكذلك اإلبريز، الذهب ملن للحرب يلبسها كان التي الخوذة فإن دوغ؟ كالم
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الدورادو). (تصوير أور يف وِجدت مزخرفة وأسلحة خناجر

الذهب من وقرابه الالزورد، من نصابه الذهب من خنجًرا وهاك والفئوسسالحه. الرماح
بالذهب صندوقها املرصع امللك قيثارة املوسيقى، غواة يا وهاكم، الصنع. الدقيق املسلسل
الكلدانيني بأور امللوك مقابر يف اكتُشف ما وأثمن أنفس وإن والياقوت. الالزورد وحجارة
جذع عند واقف وهو الكريمة، والحجارة املعدن من صوفه الخالص، الذهب من كبش
عىل الزمان، ذلك يف كان لقد الذهب! الذهب. من كلها صيغت مثمرة أغصان ذات شجرة،

الرماح! وسنان الخناجر حتى منه فصنعوا الحديد، من أبخس يظهر، ما
منها؛ صغريًا جزءًا العراقي املتحف يف فإن — وشكًال صيغة — املتنوعة الحيل أما
ح ترسِّ كانت التي السومرية، أختها أن سيدتي ولتعلم نظرها. البغدادية سيدتي به لتمتع
(فراتنا)، الفرات هذا ضفة وعىل (شمسنا) الشمس هذه يف للماشطة، تجلس أو شعرها،
مائدة، عىل خوانها وتمد كريس، عىل وتجلس رسير، عىل تنام كانت سنة، آالف خمسة منذ

بالطنافس. بيتها وتفرش
والعقد القنطرة اخرتع الذي هو السومري، املعماري ذلك بيتها، بنى الذي وذلك
ألول العمود فظهر إليه، بالعمود فأوحت النخل، شجرة استوحى من أول وهو البناء. يف

وهياكلها. أور قصور يف مرة
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وهدى علم مصابيح كانت وصناعاتهم السومريني رشائع أن بالذكر، جدير هو ومما
إن قالوا سنة، خمسني نحو منذ نينوى، األثريون اكتشف فعندما بعدهم. جاءوا ملن
بعثة مدير وويل ِلنرد األستاذ لنا يقول واليوم حمورابي. رشائع من مأخوذة موىس رشائع
أثر نينوى مدينة موضع يف يكن ولم سوِمر، رشائع من مستمدة حمورابي رشائع إن أور

العمران. من عالية درجة إىل (٣١٠٠ق.م) وصلوا قد السومريون كان يوم للبناء
وصلوا عندما كله؟ العلم هذا ليدركوا األثريون حفر عمق أي إىل تسأل: أن ولك
من طبقات خمس فاخرتقوا الحفر يف استمروا األخرية، أي الثالثة؛ أور دولة مدافن إىل
التي اآلثار من فيها اكتُشف بما التمدن، أدوار من دوًرا تمثل منها طبقة كل األرض،
فوصلوا الخامسة الطبقة تحت حتى حفروا وقد دونها. الطبقة يف اكتُشف عما تختلف

النهر. ضفتي عىل الراسب الطني أي البكر؛ الرتاب إىل
محطة اليوم الحديد لسكة إن ذكره. تقدم ما كل من أهم فهو هنا ها اكتشافهم أما
عىل هي والبرصة البرصة. من ميًال وعرشين مائة عىل هي وبغداد، البرصة بني أور، يف
تحت الزمان ذلك يف تتالطم كانت الخليج هذا أمواج ولكن فارس. خليج من ميًال ثالثني
يف ميًال وخمسني مائة القهقرى عادت قد الخليج مياه فتكون الكلدانيني، أور أسوار
تجتاز الحلزونة ولكن سنة. مائة كل أميال ثالثة أي ويزيد؛ سنة آالف خمسة خالل
البحار، حركة إن األكثر. يف واحد بشهر — وشأنها اإلنسان تركها إذا — األميال الثالثة

العالم. يف حركة ألبطأ عنه، ترتاجع أو الرب يف تتقدم وهي
فكيف أور. عند كان البحر إن يقال: أن واألصح البحر. عىل كانت أور إن قلت:
لم فلو وامِلسحاة. بامِلعول وتحققوه باملطالعة، عرفوه وتحققوه؟ ذلك األثريون عرف
هيكالن املدينة يف «كان ألور البابيل االحتالل عهد يف أن اختصاصهم كتب يف يقرءوا
دونها ما إىل األثرية حدودهم عدوا ملا امليناء» بهيكيل يُدعيان ونابونيدوس نرص لنبوخذ
سمكها طبقة أدركوا حتى يحفرون واستمروا — الجيولوجيا بعلماء يختص ما إىل —

الخليج! شاطئ رمال من أمتار ثالثة
ملحمة وما كلكميش. ملحمة يف ذكره جاء الذي العجيب االكتشاف اكتشفوا هنا وها
تحتويها. التي النبوءة يف أعجب هي إنما الخليج. شاطئ رمال من أعجب بذاتها كلكميش

امللحمة: تلك يف جاء

سيغرقونه اإلنساني، الجنس وسيمحقون شديدة. غضبة لغاضبون اآللهة إن
البحر. يف إغراًقا
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الصالح، الرجل ذلك نابشتيم، أُوتا إىل الرسَّ حمل — اإللهة أحد — إنكي ولكن
إىل نابشتيم فبادر للنجاة، بطريقة إليه وأوىص الفرات، عىل شوروباك قرية يف الساكن

نوح. فلك مثل سفينة بناء
كلكميش: ملحمة يف نابشتيم يقول ثم

مايل كلَّ السفينة يف وحملُت
السفينة يف جمعت الحياة حصاد كل

وأقاربي، أرستي
والخدم. والصناع الحقول، يف واملوايش الدور يف والحيوانات

الباب. وأقفلت جميًعا السفينة أدخلتهم
∗∗∗

البحار، وهاجت الرياح، وعصفت
لياٍل، وست أيام ستة

وغمرتها األرض فغلبت واملياه، األعاصري طغت
العاصفة، صوت خفَت السابع اليوم فجر انبلج وملا
الفاتح، كالجيش يحارب كان الذي البحر وتقهقر
الطوفان. فتوقف الرياح، وسكتت أليم، وجه وسكن

كالنور، هادئ هو فإذا البحر إىل ونظرت
كالوحل. كلهم هم فإذا البرش إىل ونظرت

ذبيحة وقدَّم الجبل، رأس عىل سفينته وترك الحمام، من طريًا نابشتيم أطلق ذلك وبعد
لآللهة.

ملحمة يف جاء ما عىل دليل الخليج رمال وإن السومرية. الطوفان قصة هي هذه
وجدوه الذي املدهون الخزف يف آخر دليل وهناك وويل. األستاذ يقول كما كلكميش،

وفوقها. الرمال أكوام تحت
الذي ذا من والسبيل؟ الصلة يعرف َمن — التكوين سفر كاتب إىل كلكميش ومن
كلدانية ترجمًة قرأ موىس إن أو نوح؟ غري أو نوح هو نابشتيم أوتا إن يقول: أن يستطيع

كلكميش؟ مللحمة
الصحن يف أن يعرفون. اليوم والنجف الكوفة فأهل الديار هذه يف آثاًرا لنوح أن أما
عنه الزائر سأل ما إذا مجوًفا، مكانًا أو ا، جافٍّ حوًضا بالكوفة عيل اإلمام ملسجد الفسيح
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ما وإذا الطوفان. قبل فلكه نوح سيدنا فيه بنى الذي املكان هو له: قال الكوفيني أحد
فعليك الحرضة، ودخلت الجعفريني، املؤمنني من وكنت — القارئ أيها — النجف زرَت

ونوح. آدم ضجيعيك وعىل عيل يا عليك السالم السالم: هذا تلقي أن
جواره يف عيل مع ذلك بعد ُدفن ولقد الكوفة، يف هنا ها فلكه نوح صنع لقد إذن
وبابل. سومر بني املايض يف كانت وقد أور، مثل النهر شاطئ عىل هي والكوفة املبارك.
كلكميش بملحمة عالقتها وما — والفلك؟ نوح أساطري — األساطري هذه جاءت أين فمن

البحث. لهذا يتسع ال — الحظ لسوء — موضوعنا إن نابشتيم؟ وسفينة
بعض يثبت ما خفاجي ويف كيش، يف األثريون اكتشف فقد أور، إىل إذن لنعد
مكان كل يف هناك، فإن املختلفة الطبقات آثار تنوعت ومهما الكربى. البعثة اكتشافات
من بناء أجمل هو ما ويف الهيكل، يف املجسم السومري الرمز األكرب، الرمز وزمان،
سبع من مؤلف مدرج وهو َرة، ِزقُّ يُدعى الذي الهرمي الشامل البناء ذلك أي الهيكل؛
أحد بنى وقد البوذيني. عند «باغودا» ال هو كما فوقها، مما أوسع طبقة كل طبقات،

والذهب. بالفضة العليا طبقاتها ُطليت عصماء، زقرة سومر ملوك
تحت كلها وأمست الثالث، السومرية الدول من دولة كل يف معروفة الزقرة كانت
الدولة زقرات إىل األثريون وصل فعندما األخرى. فوق الواحدة ومتهدمة، سليمة األرض،
الطبقة يف وتحتها الثانية، الدولة زقرات بقايا عىل عثروا الحفر يف واستمروا الثالثة،
وقصور تلول، تحت تلول وهياكلها. وقصورها األوىل الدولة زقرات أسس لهم بدت الثالثة
ُدفنوا َمن بعظام عظامها اختلطت مدن وفوقها املدن، تحت مدفونة ومدن قصور، تحت

تحتها.

واآلب��اد األزم��ان ط��وي��ل ف��ي دف��ي��ن ب��ق��اي��ا ع��ل��ى ودف��ي��ن
األج��س��اد ه��ذه م��ن إال أرض ال��ـ أدي��م أظ��ن م��ا ال��وط��أ ��ف خ��فِّ

أصًال، آريون إنهم وقيل: والسامي. اآلري العنرصان يجتمع السومريني يف إن قيل:
جاء ثم املسيح، قبل الرابعة األلف سنيِّ يف العراق جنوبي وتوطنوا الرشق من جاءوا
الدولة فأسسوا الثالثة، الدولة عهد يف السومريني عىل فتغلبوا (العقاديون) األكاديون

أور. من القريبة الغاس مدينة حارضتها وجعلوا األكادية،
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اآلري، العيالمي الشعب هو فاتح، متغلب شعب الجبال، من شعب جاء ذلك وبعد
ميًال عرشين مسافة عىل إشنوناك أو إشنونا عاصمتها العراق، قلب يف مملكة فأسس

عمر. تل اليوم يُدعى الذي املكان يف بغداد، رشقي
أضاءت فقد الحفريات أما وغنائها. حفرياتها يف موفقة أمريكية بعثة عمر تل ويف

إشنونا. سقوط إىل األورية الثالثة الدولة سقوط منذ الناحية، تلك تاريخ من شيئًا
كرييكي هو يظهر، ما عىل الفاتحني امللوك من واحد ملك غري الدولة هذه يف ليس
حاول فقد بعده، امللك توىل الذي ابنه أما أور. عىل واستوىل إشنونا أسسَّ الذي عيالم ملك
الساميون العموريون ذلك عن فصده كلها، السومرية البالد عىل عيالم سيادة يبسط أن
الصائلني الغزاة من العهد ذلك يف وكانوا الرشقي، لبنان من بابل عىل زحفوا الذين
غريبًا صلًحا وإياهم فعقد حملته، يف موفًقا كان وما عيالم ملك عليهم فحمل املتغلبني.

بابه. يف فريًدا

الدورادو). (تصوير أور آثار

يف تغزوا بأن بأس ال العموريني: الغزاة أولئك إىل كرييكي امللك ابن بيالالما قال
األرض. ولنا الغنائم لكم — واحد رشط عىل البالد

الشعوب من غريهم مثل دخلوا فقد العراق، يف قصريًا عيالم عهد كان إذا عجب فال
(٢٠٦٧–٢٠٢٥ق.م). حمورابي األكرب امللك السامي، اآلشوري امللك حوزة يف
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(٢١٧٠ق.م) الثالثة األورية الدولة سقوط منذ أي التاريخ؛ من العهد هذا ويف
حياتها يف جديًدا تطوًرا عيالم تطورت الكربى، البابلية الدولة يف إشنونا دخلت أن إىل
إشنونا أن عىل تدل القرص يف مخطوطات األمريكيون األثريون اكتشف فقد االجتماعية،
فالنفوذ الهند، ملدنية أثًرا حضارتها يف وأن الوسطى، بآسيا تجارتها يف اتصال عىل كانت

املسيح. قبل والعرشين الواحد القرن إىل إذن يرجع العراق يف الهندي
العقاديني — كلها السامية الشعوب فإن السومري. النفوذ إىل بالنسبة ضئيل ولكنه
طقوسهم، معظم األقل يف أو دينهم، السومريني عن أخذوا — واآلشوريني والعموريني

أنوارهم. من مقتبسني لهم مقلدين اإلجمال عىل وكانوا البيان، أسلفت كما
العهد ذلك يف الناس يستعملها كان التي األشياء من وتنوع تعدد ما ليدهشك وإنه
والصفر الحجر من املصنوعة القناديل فمنها واآلشوري. البابيل للعهدين السابق القديم،
الذهب من والفئوس الرماح وسنان البحرية، األصداف شكل عىل والذهب، والفضة
أو صاحبها اسم الغالف عىل ومكتوب بالخزف مغلفة اآلجر من ومخطوطات والفضة،
سوق يف اليوم نراه بما الشبيه املطرق األبيض النحاس من واملواعني تحتويه، ما موضوع
وجدت (٣٥٠٠ق.م) األسود بالدهان مدهونة الجص من ومسامري ببغداد، النحاسني
من وجفان بالرسوم، مزينة ومرمرية خزفية وأواٍن وأوتاد، وأسياخ ومناجل كيش، يف
من وأعجب بالصدف. مة مطعَّ لأللعاب ولوحات الالزورد، من وأكواب والصوان، الحجر
فاذكروا النرد. حجارة هي األسود، بالدهان ومنقطة مكعبة، العظم من قطع كله ذلك
سنة. آالف خمسة «الزهر» ُعمر إن العالم! يف القمار عىل تقضوا أن تريدون من يا ذلك

العمل عىل تُقدم العراق حكومة ولعل بالدهم، آثار بمصري يعلموا أن العراق أهل حق من
األثرية. البعثات يف البالد حقوق وحفظ اآلثار، هذه صيانة فيه الذي

من فيها ما إلزالة اآلثار، قانون من ٢٢ املادة تحرير هو عمله ينبغي ما أول إن
والعبث بواجباتها، اإلخالل من البعثات يمكِّن ال محكم قالب يف فتفرغ واإلبهام، التعميم

البالد. بحقوق
ما املكتشفة األشياء بني من يختار أن للمدير «ينبغي أنه املادة هذه يف جاء فقد
«للذي ذلك بعد يخصص وأن العلمية»، الوجهة من العراقي املتحف إلكمال الزًما يراه
يتوخى «وأن … أتعابه» عىل له مكافأة العاديات من كافيًا عدًدا التنقيب رخصة أُعطي
من حصلت التي النتائج لجميع مماثلة الشخص ذلك حصة جعل — اإلمكان بحسب —

تنقيبه.»
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الكايف» و«العدد العلمية»، «الوجهة هي: للنزاع، أبواب ثالثة املادة هذه يف إن
مفتوحة أبواب إنها أقول: أن فيجب للنزاع، أبواب إنها قلت: النتائج». لجميع و«املماثلة
من تشاء ما لها ليكون تشاء؛ كما وتقولها البعثات تفرسها ما وكثريًا والتأويل. للتفسري

العاديات.
علميٍّا» كماله «ال مثًال السومرية الحيل من كافيًا عدًدا العراق متحف يف أن اتفق فلو
وقد بها، الترصف مطلق اآلثار مدير فإن الحيل، هذه من كثري يشء بعدئذ واكتُشف

اكتشفتها. التي البعثات إىل هبة كلها يقدمها
متماثلة خوذة وأربعون ثماٍن فيها وكان مثًال، ذهبية خوذة خمسون اكتُشف فإذا
جزئياتها، يف ولو متعددة وصناعات عصور من بكونها ومختلفة خوذات، بكونها
من واحدة خوذة غري العراقي املتحف يُعطى فال التماثل، كل متماثلتان وخوذتان

كلها. األخرى الخوذات البعثات وتُعطى تماًما، املتماثلتني االثنتني
٢٢ املادة دامت ما اإلجمال عىل غريها ويف النادرة العاديات قسمة يف يحدث ما هذا

تفسري. لكل وقابلة مبهمة
تتمتع ما يف اإلساءة من بل املريب، السلوك من البعثات تمكِّن أخرى أساليب وهناك
ترسل فالبعثة اآلثار. بشحن يتعلق ما األساليب هذه ومن واالمتيازات. الحقوق من به
إىل تنقلها التي البواخر رشكة مخازن يف هناك فتخزن البرصة، إىل صناديق يف قسمتها
وجودها أثناء ويف الباخرة، سفر يوم إىل الجمرك مخازن يف تبقى أن بدل العراق، خارج

إليها. يريد ما ويضيف يفتحها أن البعثة أعضاء أحد يستطيع الرشكة مخازن يف
إىل البرصة جمارك مدير كتب وقد الجمارك، مديرية له اضطربت شاذ ألمر إنه
خالل الرشكات مخازن إىل الجمرك من اآلثار صناديق نقل أن إىل ينبهها اآلثار مديرية
أن قبل وفحصها فتحها وجوب يف يلح وهو الظن، وسوء الريبة يثري ملا الباخرة انتظار

تُشحن.
يستعريون إنهم يقولون فهم األثريون أما أمرها. يف ومضْت اآلثار مديرية سمعْت
ويكتبوا ويدرسوه، ويصوروه مكسوًرا، كان إذا ليصلحوه، العاديات من نفيس نادر كل
إىل العراق، قسمة من كان إذا يعيدوه، أن ذلك بعد وعليهم األثرية. املجالت يف عنه

العراقي. املتحف
ما ملجموع القسمة لوائح املتحف أمني تصفح قد يستعريون؟ ما يعيدون فهل
أن فوجد ،١٩٣٣ سنة ١٩٢٢حتى سنة منذ األمريكية، اإلنكليزية أور بعثة استخرجته
املصري. مجهولة تزال ال اللوائح، تلك تضمنتها التي اآلثار من ويزيد، أثر آالف ثالثة
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ما العراقي املتحف ملدير وليس القسمات، يف الحيف من يحدث ما ذلك إىل أضف
بالبعثات تهتم األجنبية املفوضيات دامت ما املعارف، لوزارة فليس اعرتض وإن يقول.
املعارف لوزارة ليس العراق، يف واالقتصادية التجارية بالدها بمصالح اهتمامها األثرية

تقول. ما
أن إىل كلها األثرية األعمال توقف أن العراقية الحكومة تستطيع أال إذن؟ العمل ما
املتاحف إىل اآلثار أكثر تذهب أن من أفضل ذلك أوليس وطنيون؟ أثريون البالد يف يصري

األجنبية؟
حاجة يف اليوم ونحن االختصاصية، العلوم تنقصنا كانت فإن محزنة. لحالة إنها
سوريا، يف أو العراق، يف كان إن — ندفع وترانا كان. مهما ثمنها ندفع أن فعلينا إليها،

… باهظة أثمانًا — فلسطني يف أو
ترسل ريثما األثرية البعثات أعمال توقفت إذا شيئًا يخرس ال حال، كل يف العراق، إن

الخارج. يف اآلثار علم لدرس الطلبة بعض الحكومة
ما إىل «تطري» أن من أرضه يف مدفونة آثاره تبقى أن للعراق خري إنه أقول بل ال،

البحار. وراء

124



بنيكربتني خطبة

أو ثالثة من لجنة تعنيِّ الحفلة املقيمة الهيئة أن الخطابية الحفالت آداب يف املألوف من
وأِلفته عرفتُه ما هذا الخطابة. قاعة إىل وترافقه الخطيب لتستقبل فقط؛ واحد أو اثنني،

العربي. الرشق هذا ويف الغرب، يف خطيبًا
االستقبال كان فقد (١٩٣٢ نيسان ٧) الزراعي املعرض افتتاح يوم بغداد، يف أما
يف الغريق كنت وقد ال، وكيف العالم. يف النظري منقطع الفريد الخطيب أنا وكنت هائًال،
شيئًا أُسمعهم أن أحاول يسمعون، جاءوا ما غري أُسمعهم أن أحاول الناس، من لجج

أضلعي. تحت من متقطعة تخرج كانت التي والزفرات األنَّات من
قبل فجئُت املعرض، يف األوىل الحفلة خطيب النهار ذاك يف كنت القصة. وهاكم
وتضمن تنقذني، االستقبال لجنة فأين فيه. وقعت الذي الزحام من ألنجو املعنيَّ الوقت
الشارع، يف املحتشدين الناس من ة اللُّجَّ هذه هي اللجنة خطيبها؟ أنا التي الحفلة سالمة
يشء عىل هي وما هائلة، لجنة هي املعرض. أرض إىل الوحيد املدخل أمام الساحة، ويف

املجاملة. حب من أو االستقبال، لطف من
الرشطة من ثلة وصلت عندما رأيت فقد عبابها، خوض يف ذنبي الذنب كان وما
النظام. وتحفظ املدخل، إىل الطريق لتفتح تُشذِّبها؛ الخيالة من وأخرى الجماهري، تغالب
يتزاحمون — وأكراد وبدو حرض من — العشائر ومن املدن من الجماهري تلك ورأَيت
ومسيحيات يهوديات — والسافرات املحجبات النساء وبينهم ويتضاغطون، ويتدافعون

اإلعصار. يف كاألزهار اللجج تلك يف وهن —
فهي ابة. صخَّ غري العراقية الجماهري أن الناس احتشاد يف شاهدت ما أعجب ومن
أنني، أو صوت لها يُسمع أن دون وبطء بشدة وتتدافع وتتضاغط هادئة، ساكنة تتموج
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بطيئًا دفًعا تدفعها الساعة تلك يف وكانت خفية. جبارة يد تحركها الجماد من قطع كأنه
غري. ال رشطيان يحرسها موصدة بوابة نحو قاهًرا عنيًفا

عىل شجاعة رفيقي من آنست وما الخيالة، فتحتها التي الطريق يف مرتدًدا وقفت
حاشية عىل رأيت فقد الكربى، الدهشة الثانية، الدهشة ُدهشت كذلك نحن وبينا اإلقدام،
فاستبرش الرفيق، نظر إليه فلفتُّ األيام، تلك يف الوزراء رئيس السعيد نوري السيد اللجة

علينا. خوف وال الباشا لنتبع وقال:
الدولة مشاهد من مشهًدا الرئيس هذا ذهني إىل أعاد فقد الزمان، لرصوف عجبت
اللجج تخرتق الخيالة وكانت وازدحام، ملك أبهة هناك وكان األستانة. يف العثمانية
الطريق لتفتح الخيل؛ سنابك تفعله بما تبايل أن دون ويرسة، يمنًة بها وتدفع البرشية
الدهر، رصوف من هلل العايل. الباب إىل فخم موكب يف السائرة األعظم، الصدر لعربة

الزمان! وتقلب
ذو ولكنه العثمانية. بالدولة — األمم عصبة يف ودخل استقل وإن — العراق ليس
وهو نافذة. البالد يف وقوة بارزة، شخصية فيه األعظم والصدر وبرملان، ودستور سيادة
إن مدني. أو عسكري مرافق دون وحده، غالبًا العمومية االجتماعات يحرض ذلك مع
سنٍّا، أصغرهم وإنه الوادعة، الديمقراطية روحه يف الوزراء أخلص ملن السعيد نوري
فمه، يف والسيكارة فرتاه، وسكينة، بشاشة من عنده ما يف وأغناهم إقداًما، وأكثرهم

الدوام. عىل البال هادئ املحيا، طلق بيده، والسبحة
حاكم ظل يف يميش من عىل بأس وال نفيس: يف قلت نتبعه بأن رفيقي أشار عندما

الرشطة. من ثلة تفعله ال ما لتفعل بها، أومأ ما إذا بيده، السبحة فإن البالد.
بالسبحة ويومئ يده، يرفع رآني، وقد السعيد، بنوري فإذا وأقدمنا، هللا عىل توكلنا
أرواحنا، مصدرين إذَّاك فأرسعنا البقالوة. من طبق إىل يدعونا كأنه أقِدما، أن والبسمة

فيها. وإياه وتوارينا اللجة، فغمرتنا ظله، يف رصنا أن عتَّمنا وما
نفقد نكاد متالصقني مرتاصني فوقفنا أمامنا، وصالبة وراءنا ثقًال تزداد وكانت
ذاك غري صوتًا للحشد سمعنا ملا النساء لبعض رصخات ولوال بالهواء. نغص — النفس
زحًفا. فيزحفون املحتشدين عىل امليش يستحيل عندما األحذية تحت من يخرج الذي

الناس. من غريه مثل هادئًا ساكتًا أمامنا األكرب الوزير وكان القرب. ضغطة هي
منه يرى مكان إىل يصل أن يحاول كان أنه إال غرينا. عرفه — أظن ما عىل — أحد وما

الباب. بفتح فيأمره الرشطي،
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واملساء الصباح جماهري من أفظع فيها وليس الكربى، املدن يف الجماهري خربت
تلك بغداد، جماهري يف املجسم الهول بمثل هناك مرة أحسست ما أني إال نيويورك. يف

الساحقة. الواجمة الهادئة الجماهري
سدارته. حتى السعيد نوري من أرى وال وأصبحت رفيقي، أضعت قد وكنت
أيها اآلن، شهرتك أين … بابتسامة ولو فآنسني عرفني أحًدا أن لو الساعة تلك يف فوددُت
الناس، سائر مثل ونُسحق ونخنق، أنُضغط، الرئيس؟ أيها عظمتك، وأين الفيلسوف؟

َمه! يقول: أحد وال املدد! يصيح: أحد وال
والسبحة نوري، يُد املرتفعة اليد إن بعيني. أراه املدد ذا هو فها اللهم! سبحانك
كاد وما الباب. افتح أن الرئيس إليه فأومأ الرشطي، فرآه املحجة، من دنا فقد سبحته،
من فيهبطون الجارف، كالسيل يتدفقون فطفقوا بالناس. ُسدَّ حتى الباب ذلك ينفتح

املعرض. أرض إىل ومتدحرجني واثبني أسفله، إىل الدرج أعىل
وكنت متقاذفني. متعثرين فتقدمنا وراءنا. شدة وتزداد أمامنا، تخف اللجة أخذت
عنقي. يطوي عمليق، لبدوي وبآخر، جنبي، يف يُغرس بكوع الحالة هذه يف وأنا أحس
من تصعد كانت كأنها عميقة، أخرى صيحات بني صيحتي فضاعت متأوًها، فصحُت

املغريين. الهاجمني أرجل بني من صاعدة الحقيقة يف هي إنما األرض. تحت
تراءى حتى البدوي، كوع وأنىس الحديد، بوابة من بدنوي أفرح كدُت فما أنا أما
يدي فعلقت القرب، ضغطة هناك وضُغطت البوابة، إىل بعنف ُدفعت فقد املوت، شبح يل
فتأوهت يتكرس، عظم كصوت كتفي يف صوتًا وسمعت الحديد، قضبان من قضيبني بني
تداركني وتعاىل سبحانه ولكنه واحدة. بيد حياتي بقية سأقيض أن إيلَّ وُخيِّل وأننت،
ذراعي بني أنا فإذا طائًحا، الدرجات فوق وهويت الحديد، قبضة من فتفلُت برحمته،
عىل هللا أحمد وأنا ، يديَّ بكلتا فعانقته ينتظرني، هناك وقف قد وكان الوزراء. رئيس

السالمة.
من نجاتي بعد أصبحت، فقد والشجاعة، العلم السالمة بعد فيها التي املحن وعىل
فأخوض الزحماُت. تتكأكأني وال الجماهريُ، تروِّعني ال مغواًرا، فارًسا ببغداد، الغمرة تلك
الواقف العلج ذلك املتحجرتني بيديه ليقبضني غناء. جنينة يف ماء، حوض كأنها عبابها
ويرصني وليضغطني القطار، داخل إىل بي وليقذف بنيويورك، النفق يف القطار باب يف
القطن، بالة عىل كاملكبس فيجيء الحديد، باب وراءنا وليقفل وُرصوا، ُضغطوا َمن فوق
ذا وأصبحُت ببغداد، العربية الجماهري عباب خضت قد أبايل. فلسُت ذلك كل ليفعل

بدوية. مناعة
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مثل يف والعظمة، العبقرية أباطيل والسيادة، الشهرة أباطيل وخربت شاهدت وقد
بليد، إحساس ذا يكن لم إذا الخطيب، الفيلسوف وما الوزراء، رئيس فما الغمرات. تلك
متحكًما متحرًكا جزءًا منها، جزءًا الغمرة يف فيكون حديد، من وأعصاب عنيد، ونشاط

مستهرتًا؟! متقدًما
آخر. نوع من أنها إال تقدمتها، التي الكربة من أقل الخطبة بعد الُكربة كانت وما
وإن الحديث، يف حرج وال بها. القارئ أرشك أن أحب سعيدة برهة الكربتني بني ولكن
والحَدث ال كيف زائلة. وشخصية حائلة، حالة من أكرب هو ما يتناول ألنه موضوعه؛ كنُت
ولو أروي دعني — والخطيب ال، كيف وحديثًا؟ قديًما العراق تاريخ يف النظري منقطع
العربية. األقطار من قطر يف املوقف ذلك وقف َمن أول كان — خطبتي؟ خربة واحدة مرة
كان بل الرعد. كقصف وال األسد، كزئري كان فما العجيب. بصوته أنوه أن وحسبي

الواق. الواق بالد يف حتى وُسمع اآلفاق، ذلك مع جاز وقد هادئًا. ناعًما منخفًضا
عهده، حداثة عىل األرض الراديو مأل فقد باأللغاز، محدثك لست قارئي. عفًوا،
األوىل للمرة الراديو استعمال فإن يُرعى. ا حقٍّ للتاريخ أن بيد مبتذًال. مألوًفا ذكره وأمىس

واالعتبار. بالذكر لجدير — الرافدين أرض يف — العالم بلدان أقدم يف
الثانية السنة من نيسان من خلون لسبع ببغداد األوىل للمرة اآللة نُصبت قد
وكان للخطابة. أمامها وقف من أول الريحاني وكان مسيحية، وألف وتسعمائة والثالثني
املكهربة بروحها السماء تمدهما حال، أحسن يف — صوته ومطية الخطيب — االثنان
فخطب املعرض، أرض يف موزعة مكربات إىل الجهاز من ممتدة األسالك وكانت املمغنطة.

تُرى. ال جواره يف وجموع يُرى، أمامه جمع يف الخطيب
ورشًقا وشماًال غربًا العراق دون ما ويف العراق، ألوية عواصم يف اآلفاق وراء وهناك
عىل الواقف الخطيب صوت ُسمع — وطهران أنقرة ويف ومرص وفلسطني سوريا يف —
الزمان، هذا بأعجوبة لتُحدِّث األثري أجنحة عىل كلماته طارت قد أجل، ببغداد. املنرب
يُبسِملون وثم واملشككون، املؤمنون فسمعها الحديث، العراق تاريخ يف أخرى وبأعاجيب

الحياة. مدى وسيذكرونها العربية، باللغة حياتهم يف مرة ألول سمعوها ون. ويكربِّ
صاحب اسم هللا— شاء إن — وسيذكرون العظيم. الحدث — ريب وال — سيذكرون
واالقتصادية السياسية النهضة مظاهر من به أشاد ما بعض يذكرون وقد الخطبة.
ورأس املباركة. النهضة هذه أوليات من إليه أشار ما وبعض العراق، يف واالجتماعية
إىل السومريني عهد منذ الرافدين، أرض رأت فما االقتصادي. الزراعي املعرض األوليات
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حكومة والحديث القديم التاريخ أزمنة كل يف األوليات ومن مثله. معرًضا األتراك، عهد
سمع َمن يذكر وقد العامة. العراق ومدارس الدستوري، العراق وملك النيابية، العراق
وأنه والتعاون، للتفاهم العربية األقطار زعماء ودعا لالتحاد، العرب دعا أنه الخطيب
األوىل املرحلة بفضله فاجتاز والحكمة، بالحزم العراق ساس الذي فيصل امللك عىل أثنى
ال وقد بعضه. أو ذلك كل يذكرون قد القومية. والسيادة الوطني االستقالل مراحل من
إذن إنها الغيب، عالم من الوحي مثل عليهم هبطت أنها غري الخطبة، من شيئًا يذكرون
سائر يف واحد وقت يف ُسمعت أنها غري عجيب يشء فيها ليس هللا. أستغفر منزٌل. لوحيٌّ

العربي. الرشق يف الكربى املدن
من بالحري أو بغداد، صحافة من الخطيب، نجا وال نجت ما الخطبة أن عىل
إربًا، إربًا ومزَّقتها النقد، بمخالب نتلتها بل الخطبة، تناولت فقد املعارضة، صحافة
من الخطيب إن املعارضة: كتاب أحد قال باملرارة. وتلمظت العظم، منها عرقْت ثم
يف قلمه آخر وغمس املستوزرين. من وإنه امللك، من يتزلف إنه آخر: وقال الثرثارين.
آخر ص وشخَّ الطويلة. اآلذان ذوي ملن الخطيب إن اآلية: وخطَّ والظرف التهكم دواة

التفاؤل. بداء مصاب إنه فقال مرضه
تزال ال — للحكومة املعارضة األحزاب أي — املعارضة أن ذلك كل من فاستنتجت
ولَِم مواقفها. يف يُقال بما تبايل وال الخط، طول عىل مبدئيٍّا تعارض وأنها تُرزق، حية
ثالثة بغداد يف إن تعارض؟! أن هي السياسيون، يقول كما املعارضة، ووظيفة املباالة،

والسياسة. والوحل الغبار هي: تتغري، ال
الجوهُر فات فكيف السطحيات. من الخطبة يف ملا السياسة أرباب عجب وقد
سطحية، نظرة يف يرى، أن بإمكانه كان أما تعامى؟ أو فعمي دهاه ماذا الخطيب؟
وما البالد، اقتصاديات تحسنت وما العراق، يف يزالون ال فاإلنكليز البارزة؟ الحقائق

… وما وما، املستشارين، من اإلدارات تحررت
أكمات ووراء الصحافة، أدغال بني مدافعها نصبت فقد حرج، وال املعارضة، هي
الطرف إىل الحكومة جبهة يف األيمن الطرف من ناحية، كل يف تطلقها ورشعت األحزاب،
املندوب عىل — الرصافة شاطئ عىل القرص إىل الكرخ شاطئ عىل القرص من األيرس،
أعمال من ألنه املعرض؛ عىل وحتى الربملان، عىل الوزارة، عىل امللك، عىل الربيطاني،
يا — مستكشًفا أتنقل وأنا مدافعها، من رشاش أصابني إذا عجب فال الحكومة!

الجبهة. مرامي يف مكان إىل مكان من — للحماقة!
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إنما اإلنشاء. يف واإلبداع باإلغراب حبٍّا الثالث بغداد آفات إىل السابق الفصل يف أرشت ما
كنهها يف ٌع َرشَ هي فإذا واملتناقضات، الشوارد األحايني بعض يف تجمع الحقيقة هي
أو «القاطرة» يُدعى ما (أو الرتاب عاصفة هي البغدادية اآلفات فإن نتائجها. يف أو

السنة. فصول كل يف السياسيون الشتاء، يف والوحل الربيع، يف «الطوز»)
املدن. من كغريها فيهما تكون ال وقد بهما، بغداد تنفرد فال األوليان اآلفتان أما
الذي اللزج الرخو الوحل من رقيقة صفحة الشتاء يف تتكون مثًال باريس أسواق يف فإن
يف لندن ضباب وإن بغداد، من أكرب ذاك إذا فهي مزلقات، إىل األرجل تحت يتحول
من أفظع هو الكربيتية، بالروائح واملفعم امُلعمي، الكثيف القاتم الضباب ذلك الخريف،
أظنك فال بغداد سيايس أما السبيل. عليك تسد هي وال لها رائحة ال التي بغداد «قاطرة»
أن غري والرماد. الغبار من مزيج عقليته يف فإنه الغرب. يف أو الرشق يف صنًوا له تجد

خطيب. لسان ولسانه بالطيب، مضمخ قلبه
والعقلية النفسية العنارص شتى من مركب إلرث البغدادي السيايس إرث إن أجل،
مواربًا، أو قويًما غليًظا، أو دقيًقا كثيًفا، أو شفاًفا يكون أن لذلك فيستطيع والبيانية.
والرتكي الفاريس الدم من أثًرا العربية عروقه يف إن مجمجًما. أو رصيًحا خشنًا، أو لطيًفا

والترتي. والكردي
األشياء يرى بدأ وقد بالفارسية، ويستشعر بالرتكية، ويفكر بالعربية، يُصيل فهو
واملجموع القلب ثيوقراطي العقل، أوتوقراطي اللسان، ديمقراطي هو إنكليزية. بعني

يستبد.» ال من العاجز «إنما االستبداد، إىل هللا، عىل االتكال بعد َميٌْل،
وأحكامهم، حججهم ومن لطفهم، ومن فصاحتهم، ومن السياسيني، أولئك من هلل
رساديب يف وقفت مرة كم بغداد! يف أكثرهم وما واالغتياب! الطعن يف أساليبهم ومن
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أفكارهم، وأدرك أقوالهم، ألفهم فيها وقلبي بعقيل تغلغلت مرة وكم السياسية! عقولهم
صابًرا ساكتًا أصغيت مرة وكم مزاعمهم! يف والحقائق األوهام بني وأميز ومقاصدهم،
أتبعه وأنا محدثي أوقفني مرة وكم شكوى! من فيها ما ألتحقق الطويلة لألحاديث
بجادته ليست أنها يل ليؤكد مظلمة؛ ملتوية جادة يف بغتًة أوقفني مرة كم متنبًها، مصغيًا

واإلنكليز! الحكومة جادة هي بل حزبه، جادة أو
املظلمة. امللتوية املسالك هذه حقائق عىل أستاذ، يا أُطلعك، إني –

ويتكلم يميش أنه يل وأكد صداقته، أوالني من مجلس يف وأنا الشك بي يليق وهل
وأدبي وطنيتي ولوال وأرسارها. الدولة حقائق عىل ليطلعني ذهني، لينري خدمتي؛ يف أياًما
يليق فهل وهللا! ال بكلمة. يفوه أو خطوة، يميش كان ملا والتدقيق، التحقيق يف ورغبتي

االحتياط؟! أو الشك بي
فذلك أدري، أني يظن ال حيث من نفسه، كذلك يخدم يل خدمته يف كان إنه أما
يف بالسري ويعييك بالحديث، يرهفك ولكنه ، كالَّ نفسه. يمدح ال أنه إال فيه. ريب ال أمر
وأسدُّهم نظًرا، وأبعدهم وطنيًة، العراق سياسيي أخلص أنه ليفهمك السياسة؛ رساديب
أو كان سنيٍّا الرشيف، اللطيف املجرب، املدرب السيايس هذا مقاًال. وأرصحهم رأيًا،

الزمان. مثل — عليها ويوًما للمعارضة يوًما هو مسيحيٍّا، أو كرديٍّا شيعيٍّا،
سنة صيف يف باإلرضاب بادئًا املعارضة، أعمال من األمثلة بعض اآلن وسأعطيك
حقائقها يف القصة هي وها بركة. وأقلها الداخلية، العراق حركات أهم من ألنه ١٩٣١؛

العريضة.
ولكن والحرف، املهن أصحاب عىل رضيبة وضع قررت قد االحتالل حكومة كانت
فحولته القرار ذلك العراق حكومة تناولت ،١٩٢٩ سنة ويف التنفيذ. كل يُنفذ لم قرارها
أن إال جميًعا. األهايل رضائبه يف يشمل وجعلته البلديات، رسوم قانون يُدعى قانون إىل
جدول من تلغي أو تخفض أن البلديات ملجالس تجيز القانون هذا من الثالثة املادة

االقتصادية. األهايل أحوال يناسب ال ما الرضائب
تنفذ الحكومة رشعت عندما واالحتجاج، الشكوى أصوات تعددت فقد ذلك ومع
وأمست اإلرضاب بغداد أعلنت ثم تموز، أوائل يف بعقوبة وتبعتها الحلة، فتمردت القانون،

مقفلة.
بارشت البلديات بعض أن بيد النظر. اسرتعت فقلما القانون من الثالثة املادة أما
عىل أرص بل يكرتث، لم الشعب ولكن املادة. هذه بموجب الرضائب جدول تحوير

وطنية. حركة أضحى الذي اإلرضاب
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فقد ذلك وبعد األَُول. الخمسة األيام يف مستتبة والسكينة سائًدا النظام وظل
وقتل البرصة، يف األمن حبل واضطرب مرات، بضع وتضاربوا بالرشطة الشعب اصطدم
من مظهر يف املرضبون وظهر الحكومة ظهرت فقد هذا! خال ما اثنان. النارصية يف
أمارات بعض يف بدت ثم أيام، عرشة مقفلة بغداد ظلت فيشكر. يذكر والسكينة الثبات
اإللحاح إن «حيث العبارة: بهذه افتتحته ثانيًا بالًغا الحكومة فأصدرت والوهن. السأم
فتح عن االمتناع بلزوم والقصد، النية بحسن املعروفني األشخاص، بعض عىل املستمر
الحبس بعقوبة وأنذرت إلخ»، لألهايل ضنًكا سبب قد أشغالهم، مزاولة أو حوانيتهم،
«وكل عمله، استئناف أو حانوته فتح عن أحًدا يردع أن يحاول أو يردع من كلَّ والغرامة

العامة». بالحرية التدخل بها يقصد كاذبة أخباًرا ينرش من
فعاد السعيد. نوري السيد الوزراء رئيس ومعه أوروبا يف يومئذ فيصل امللك كان
أن عمله ما وأول بالتاليش، آخذًا اإلرضاب كان ما عند تموز، أواسط يف بغداد إىل السعيد
بالًغا وأصدر الرضائب، بعض فألغى البلديات، رسوم قانون من الثالثة باملادة استعان
إىل العودة بلزوم الناس إقناع من أيام ثالثة خالل يف فتمكن واللني، الشدة بني جامًعا
زعماء بعض عىل القبض فأُلقي الحزم، إىل فلجأ متمردة، البرصة بقيت إنما أشغالهم.

مجاريها. إىل املياه فعادت وأُبعدوا، اإلرضاب،
املسئولون يستفد لم وملاذا إذن؟ كان فلماذا اإلرضاب. من شيئًا يجِن لم الشعب إن

الوزارة؟ رئيس عودة قبل الرضائب فيخفضوا الثالثة املادة من
بأمنيته وفاز فتذبذب السابقني املعارضة زعماء من يومئذ الداخلية وزير كان
يطلب أن للحزب وحق حزبه، عىل خارج إذن هو السعيدية. الوزارة يف وزيًرا فصار
فساعد الداخلية، وزير أعداء من يومئذ العاصمة أمني وكان سياسيٍّا. يذبحه أن — رأسه
تنظيمه يف وكانوا اإلرضاب، موا فتزعَّ الجو، لهم فخال منه. مأربهم لينالوا املعارضني
نفسها. الحكومة برأس طمعوا — الوزراء من وزير رأس بغري فطمعوا مفلحني. وتعميمه
عرشة ثبتم وإن البلدية. تسقط أسبوًعا ثبتم «إن ببغداد: للمرضبني الزعماء قال

الوزارة.» تسقط أيام
تتعلق كانت التي مصالحهم نسوا اإلرضاب، من األول غرضهم املرضبون نيس
وكانت الحكومة. قلب يبتغون ثائرين، وطنيني وصاروا نسوها الرضائب. بتخفيض

السياسية. واملناورات الحماسية بالكلمات تغذيهم املعارضة
بغداد بلدية فرحبت لحمها. وبيع األغنام بذبح البلديات إىل الحكومة أوعزت وقد
وما ذبحت، به. أحست وال لكسبها، دبُر مما شيئًا أدركت وما كاسبة. جديدة بتجارة
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باللحم. الناس رغب وما األسعار خفضت الثاني. اليوم يف وال األول، اليوم يف باعت
عنه. راغبني الناس فظل خارسة، بأسعار فعرضته

عليه. أقبلوا فما للناس، مجانًا البلدية فقدمته باللحم، فعله يفعل تموز حرُّ وكان
البلدية فأشفقت املتنحسني. من — الهندوس مذهب من جميًعا أضحوا بغداد أهل كأن

دجلة! نهر يف فرمته اللحم، فساد من العامة الصحة عىل
الجهاد يف األعىل املثل خذوا والتحبيذ: بالهتاف الوطنيني أصوات علت ذاك إذا
الصافية، بوطنيتهم إنهم وطنهم. حب يف املتفانني بهؤالء تشبهوا املرضبني! عن الوطني
يفوقون تعودوه، ما حرمان إليهم حبَّبت التي الرشيفة ونزعتهم العالية، وروحانيتهم

الهند. أهل حتى
الطالب القارئ حظ لحسن — املؤلف وإن الحرمان. ذلك وراء كان بما أعلم هللا إن

العلم. من كذلك يشء عىل — الحقيقة
يقبلوه أو يشرتوه، أن رفضوا بغداد أهل أن هي البلدية لحم يف العارية فالحقيقة
واإلنكليز الحكومة مقاومة يف يساعد ما كل ا حقٍّ يرون وهم — املعارضة رجال ألن مجانًا؛

األرمن! ذبح من أنه أشاعوا —
يف وخصوًصا — املسيحي يجرؤ وهل «كاِرش». ولليهود منجس، للمسلمني إذن هو

واليهود؟ املسلمون نبذه مما يدنو أن — اإلرضاب أيام
بول جان وليسقط املرضبون! وعاَش الوطنيون. وعاَش باللحم! دجلة إىل إذن،

امللعون!
الرضائب من تعفي أن اإلنكليز، الكفار إلرادة املذعنة الكافرة، الحكومة قررت وقد
املرضبون. أيها الثبات، الثبات، الحكومة! بهذه دجلة إىل بالسفور. لحرمه يسمح مسلم كل

… للرحيل! يشد نفسه امللك أسبوعني وبعد الوزارة، تسقط أسبوع بعد
للعشاء الوزراء من له صديًقا يدعو القناصل أحد كان القصة: هذه بغداد يف سمعت
كثرية. األشغال الحظ، لسوء وقت ال دائًما. يعتذر الوزير وكان بيته، يف «بريدج» ال ولعب
وقتكم «إن له: فقال السابق الوزير بصديقه القنصل واجتمع الوزارة سقطت ثم
يديه الوزير فرفع األقل.» يف «بريدج» ال للعب بسهرة — شك وال — يسمح األيام هذه يف

املعارضة.» حزب يف دخلنا فقد وأهم، وهللا أكثر األيام هذه يف األشغال «إن مجيبًا:
املعارضة تستطيع فكيف بالتنقل. السياسة لذة أن يعتقدون ممن غريه وهناك
ذلك ومع الحكومة؟ عىل فتخفى حيلها تموِّه أو حزبها، أرسار تكتم أن رجالها هم وهؤالء
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تتخيل الحكومة فصارت وتدابريها، ظنونها وتفسد تروعها للحكومة َمفزعة كانت فقد
كما — «لتستغل» متأهبة متيقظة دائما كانت املعارضة أن بيد مكان. كل يف املفزَعة تلك
لتسقط خطتها، لتفسد أعمالها، لتعرقل الحكومة، سمعة لتشوه كلها؛ املواقف — تقول

رجالها. وتسحق
الظن بسوء تبالغ فالحكومة والوهم. املبالغة من شيئًا الطرفني موقف يف إن
ألغراضها تتخذ أنها هو فيه ريب ال مما لكن قواها. بتقدير تبالغ واملعارضة والخوف،
ما هذه ومن الجائزة. وغري الجائزة القويمة، وغري القويمة واألساليب، املسالك شتى
عصبة كانت يوم حدث ما ذلك مثال األشجان، يثري ما ومنها مثاًال أعطيتك وقد يُضحك،

لعضويتها. العراق مؤهالت تبحث األمم
عن مرصية مجلة يف مقاًال الحسني الرزاق عبد السيد العراقيني األدباء أحد كتب
له ترضخ عليها، رجل اعتدى ما إذا الصابئية، املرأة أن املقال يف جاء وقد الصابئة.
يشء عىل تقبض أن هو االعتداء خالل تفعله ما وكل احتجاج. أو مقاومة دون صامتة
تهمة هي عرضها. ثلم عىل بها مستشهدة ذلك، غري أو خشبة أو كان حجًرا قربها،

كان. بلد أي يف الحفائظ تثري فظيعة
الحسني رأس يطلبون ببغداد فقاموا العراق. يف الصابئة ثائر ثار إذا عجب فال
ما ذلك مع األمر ولكن محلية. جريدة يف اعتذاره ونرش كتب، عما فاعتذر الرزاق. عبد
أنفسهم، عىل الصابئة غرية من أكثر الصابئة رشف عىل غاروا الناس بعض فإن انتهى.

بالعقوبة. املطالبة عىل يحرضونهم فراحوا
حتى العمارة من الطائفة، ممثلو فجاء شديدة. مستجدة غضبة الصابئة غضبت
خاطرهم، وطيَّب فقابلهم امللك مقابلة يطلبون جاءوا غاضبني. شاكني بغداد إىل املوصل،
هللا رحمه — فيصل امللك كان رسيًعا. قضيتهم يف يُنظر بأن وأمر العدلية، إىل أحالهم ثم
مكان. كل يف املعارضة تتخيل القول، أسلفت كما الحكومة، وكانت األسرتة، يخرتق —

الصابئة. باسرتضاء فأُشري
استهواؤه وال الشاق. باألمر الوادع الهادئ الصغري الشعب هذا اسرتضاء وما
األهواء الثاني العامل يف ولعبت والرشف. الصفح عاملني، بني كان فقد واستفزازه،
العدلية فركت اإلثبات. يطلبون الكاتب عىل الدعوى إقامة الرؤساء فاعتزم واإلغراء،
بأجمعه لشعب يحق ال أن وهو قرأت، بما فُرست تستشريه، القانون إىل وعادت جبينها،
الدعوى يقيم أن الشعب ذلك من فرد كل عىل ينبغي بل ما، شخص عىل الدعوى يقيم أن

جميًعا! تقدموا … األتقياء املعمدانيون أيها تقدموا إذن منفرًدا. باسمه
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يف كاتب عىل تقام دعوى آالف خمسة أو أربعة فإن «لالستغالل»، عظيم ملوقف إنه
للحكومة. املعارضة األحزاب مصلحة فتخدم األرض، خربها ليمأل كالعراق؛ صغرية دولة
مرجعهم. العدلية ليست إذن . كالَّ وبسعادتهم؟ وبمالهم بوقتهم الصابئة يفادي فهل

الداخلية. الوزارة إىل القضية لتنقل إذن
أعىل يف ُكتب وقد الداخلية. وزير إىل بغداد مترصف كتاب عىل ألطلعك هنا بك أقف
حزب من يوًما كان املترصف أن عليه اطالعك بعد لتدرك إنك مستعجل. رسي الكتاب:

ماهر: أستاذ عىل واإلدارية القانونية اللولبيات علم درس وأنه املعارضة،

الداخلية وزارة إىل
… حاشيتيكم إىل باإلشارة

املصادف األربعاء يوم يف املقام هذا إىل الصابئة رجال أحرضنا لقد
مجازاة يستلزم قانوني ُممسك أي وجود عدم يف وكلمناهم ٢٣ / ٣ / ١٩٣٢
يف ذلك عن واعتذاره عنهم كتبه ما يف نيته لحسن الحسني الرزاق عبد السيد
الخميس يوم يف أطلعناهم إننا ثم القاهرة، يف املجلة ولصدور «العراق» جريدة
فأمنوا عنهم، بحثه يف الكاتب إليها استند التي القديمة التاريخية الكتب عىل
ال عنهم األقدمون كتبه ما أن لنا وأكدوا الكاتب، عند نية سوء وجود عدم عىل

والحقيقة. يتفق
يرتجمه وأن املقدس، الخطي كتابهم يجلبوا أن عىل اتفقوا وأخريًا،
االثنني يوم يف املترصفية هذه ديوان يف العربية اللغة إىل األخرى امللل بطارقة
يف ورد ملا ومطابق صحيح األقدمون ذكره ما أن ظهر فإذا الجاري. ٢٩
كتابة بني تفاوت ظهر وإذا شكواهم. عن يتنازلون فهم املقدس الكتاب هذا
يكتفون فإنهم املقدس كتابهم يف جاء ما وبني الحسني، وكتابة األقدمني
نُرش التي املرصية «الهالل» مجلة يف وتنرشه املترصفية هذه تُصدره بتكذيٍب

الصدد. هذا يف سيتم بما وسنخربكم الكاتب. مقال فيها

أحد يستطيع وهل امَلْكيافيلية. الرتكية املدرسة من متخرج عراقي سيايس ذا هو
كتابكم هاتوا األسلوب؟ هذا من بأحسن املأزق هذا من يخرج أن املدرسة هذه أرباب
الصابئة رؤساء جاء فإذا العربية! اللغة إىل األخرى امللل بطارقة لترتجمه املقدس الخطي
يحسنون؟ فهل ترجموا وإذا يرتجمون؟ فهل جاءوا وإذا البطارقة؟ يجيء فهل بالكتاب
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الرتجمة أحسنوا أنهم الصابئة رؤساء يصدق فهل اتفقوا وإذا يتفقون؟ فهل أحسنوا وإذا
فيها؟ األمانة وتحروا

أن يأملون كانوا الذين أما الحسني. األستاذ باعتذار رضوا ثم الرؤساء، أولئك فكَّر
العراق سمعة ليشوهوا األقليات؛ إحدى قضية القضية، فيستخدمون املوقف، «يستغلوا»

مسعاهم. أخفق فقد األمم، عصبة يف دخوله دون ويحولوا جنيف، يف
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السنوات خالل العراقية سياستها يف عشواء. خبط تخبط الربيطانية الحكومة كانت
تحاول وهي وارتباًكا، غموًضا بموقفها تزيد وكانت األخرية. املعاهدة تقدمت التي العرش
وحينًا متعسفة حينًا واألساليب، الخطط شتى من اتخذته ما يف حريتها، تُخفي أن
يف أن تظن وهي األخرى، بعد الواحدة املعاهدات، فعقدت املنشود. لغرضها متساهلة،

كلها. العراقية الربيطانية للمشاكل النهائي الحل منها واحدة كل
املساوم، املطالب موقف املدة، هذه خالل موقفها، كان فقد العراقية الحكومة أما
أن يجوز بل إيجابية. وحينًا سلبية حينًا وطنية، وطوًرا حزبية تارة سياستها فكانت
موقف األقل يف ضمنًا كان العرش، وزاراتها اختالف عىل الغالب، يف موقفها إن نقول:
أن قبل الجوهرية، األمور من أمر يف الربيطانية، للحكومة مرة أَذعنت فما املعارضة.
أخرى وبكلمة به. لتنتفع املعارضة موقف تستكشف وهي املقاومة، لتجديد العدة أعدت
فقد الشديدة املقاومات يف أما اإلنكليز. خصومها عىل الوطنيني بخصومها تستعني كانت
١٩٢٧ سنة مثال العسكري جعفر فعل كما يستعفي، أن الوزارة رئيس يضطر كان

.١٩٢٩ سنة يف السعدون املحسن وعبد
اإلجمال عىل كانت — الحكومية غري — األصلية — املعارضة إن القول: من بد وال
تزال وال الخط. طول عىل مبدئيٍّا تعارض كانت إنها أي الحريف؛ اللفظة بمعنى تعمل
والبهرجات السياسية، املناورات يف تضعف سلبية قوة إذن هي األحيان أكثر يف كذلك

الخطرية. الوطنية املواقف يف جانيها فيخىش فتصلب، وترتزَّن، الوطنية،
االنتداب، حاربت فقد جوهرية، مسائل ثالث يف الرشيف القويم مسلكها ذلك ومن
من حكومة لتأسيس املحاوالت كل وقاومت االنتداب، عهد ُعقدت معاهدة كل ورفضت
الحكومة جانبها إىل تنكسف انتداب، بغري أو بانتداب الربيطانيني، واملوظفني املستشارين
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والحكومة اشرتكت وقد جمٍّ. فضل ذات املعارضة كانت السلبية السياسة هذه يف العراقية.
يف النظر حرصنا فإذا األمم. عصبة يف العراق لدخول السعي هو إيجابي، واحد بعمل
هذا من وإنها النزعة، رشيفة الخطة، سديدة إنها نقول: أن علينا توجب األمور هذه

الراقية. الدول من غريها ويف بريطانيا يف واملعارضة واحد مستوى يف القبيل
ووضعيته العراق، تطور إىل الواحدة بالعني تنظر ال العراقية املعارضة أن بيد
أو ا مهمٍّ شيئًا فيه يرى ال وحزب التطور، هذا أهمية من يُسِقط حزب فهناك الحارضة.
يف املعارضة أشارك إني منها؟ الفائدة وما األمم، عصبة يف العضوية أهمية وما نافًعا.
دخول حسب املعارضني من أو الحكوميني من أحد ما أن أذكرها ولكني السؤال. هذا
أكرب لغرض خطوة فلكونها كذلك كانت وإن مهمة. كبرية خطوة األمم عصبة يف العراق

االنتداب. إلغاء هو وأهم،
تزال ال واملعارضة سنة، وعرشين لخمس معاهدة محله وحلت االنتداب، أُلغي وقد
ترى ألنها ثانية؛ مرة الجهاد بداءة يف نفسها تحسب هي بل تعارض. تزال وال تحتج،
يقول فقط املعاهدة يقرأ فالذي منه. ا رشٍّ بل باالنتداب، شبيًها ١٩٣٠ سنة معاهدة يف
الحذر يربر ما موقفها يف يرى امللحق يقرأ أن بعد ولكنه متعسفة. متعنتة املعارضة إن

والخوف.
علًما املتعلم قراءة الثالث الوثائق قرأت بمكان. األهمية من هو للملحق ذيل وثمة

وجمله. البدوي بقصة فذكرتني جديًدا،
بعته ربي، جميل، يل أرجعت إن قائًال: نذر ثم باهلل فاستجار جملة بدوي أضاع
زين وهو جمله، يبيع كيف إذ قال؛ ما يف ففكر جمله، البدوي وجد أيام وبعد بدرهم.
أزاح ثم اإلمام، فأطرق ويستشريه. األمر يعرض اإلمام إىل راح واحد؟ بدرهم الجمال،
عن جملك وخالص خالصك يريد وتعاىل سبحانه هللا إن وقال: جبينه، ومسح عمته
إىل به ونزل الجمل، بذنب فربطه بهرٍّ وجاء مستبًرشا، البدوي فسمع فاسمع، يدي،
الناس فقال اإلمام. ه علمَّ كما مًعا! االثنني وِبيع بألف، والُهرُّ بدرهم الجمل ينادي: السوق

بذنبه! املعلق ذاك لوال أرخصه، وما الجمل، هذا أحسن ما معجبني: مدهوشني
امللحق وذيل امللحق أي — هما وما الواحد. الهر بدل هرين املعاهدة ذنب يف إن
سويان كريمان جزءان هما إنما الخيال. بدع من بدعة هما وال عابث فكر بنات من —
آخر همفريس فرنسيس فالرس عنهما. والدفاع تفسريهما يستحيل وال للمعاهدة، مكمالن
الرشح به فخليق املعاهدة، أبَوي أحد هو العراق، يف بريطاني سفري وأول ساٍم، مندوب

والتفسري.
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نريد وال وباملؤازرة، العادل باالنتقاد نرحب إننا املؤلف: يحدث فرنسيس الرس قال
فنحسن وخرينا، العراق لخري والنصيحة باملشورة نرغب بل مستشارين. دائًما نكون أن
فهي املعارضة أما مًعا. نجتازها أن والعراقيني نحن علينا يجب التي السنني يف السياسة
مقاومة يف ولكنها التدمري. ال البناء وغرضها والنزاهة، العقل رائدها كان متى مفيدة
العراق يف نريدها نحن الجوية. القوة خذ االثنني. عن يظهر ما عىل بعيدة املعاهدة
العراق مشاركة هو والثاني مثًال، الفتن قمع يف داخًال، العراق مساعدة هو األول لسببني،
بعد لديه فيصري الطريان، سالح وتنظيم إنشاء يف وسنساعده حدوده. عن الدفاع يف
سنوات خمس بعد وستصبح لنا، اليوم هي الُهنَيْدي عراقية. جوية قوة سنوات خمس
إذا العراق، حدود عن الدفاع أما األصلية. قيمتها ثلث بخسارة إياها سنعطيه للعراق.
وإن الداخلية. شئونه يف له مساعدتنا من أهم فهو مثًال، الشمالية الجهة من عليه اعتُدي
جيًشا ننقل أن األمور أصعب فمن لذلك. الزم العراق يف الجوية الربيطانية القوات وجود
قديمة طريقة هي الشمالية. الحدود إىل ثم البالد، داخل إىل البرصة من الكاملة بمعداته
الالزمة القوات نجلب أن فيمكننا موجود، الطريان ومركز أما، النفقات. وكثرية وبطيئة

لندن. من أو مرص من — بالطائرات — قصري بوقت للدفاع
فقط؟ العراق لخري العراق يف الربيطانية الجوية القوات وهل قلت:

قلت: املعاهدة؟ معنى ما العقد، معنى فما وإال متبادلة. مشرتكة الفائدة كال. قال:
لثالثة هو إنما ذلك. أصحح أن فينبغي لسببني، هو العراق يف الجوية قواتنا وجود إن
الربيطانية الجوية فالقوات اآلخرين. السببني من أهمية بأقل الثالث السبب وما أسباب.

اإلمرباطورية. املواصالت خط لتأمني الزمة العراق يف
الربيطانيون أنشأهما قد وكان الحديد وسكة البرصة ميناء إىل الحديث يف تطرقنا ثم
تجارية، مسألة هي فرنسيس: الرس فقال العراق إىل ُحوال ثم العظمى الحرب خالل
طلبته ما امليناء يف قبلنا يذكر. تساهًال األخرية التسوية يف تساهلنا وقد تجارية. محض
وسبعني اثنني الثمن يكون وأن مبارشة، العراقية الحكومة ملك يكون أن أي املعارضة؛
مركبة غري باملائة ٦ الفائدة جعلنا ثم إنكليزي)، جنيه ألف ٤٨٠) الروبيات من لكل
لحكومة ملًكا أصبحت التي الحديد سكة مسألة تسوت التساهل هذا وبمثل سنة. لعرشين
من مؤلًفا منهما كالٍّ جعلنا فقد السكة، ورشكة امليناء لرشكة اإلدارة مجلسا أما العراق.
باالتفاق الحكومتان تعينه ورئيس بريطانيني واثنني عراقيني، اثنني أعضاء: خمسة
وهو — الحايل الحديد سكة مديُر يكون أن تقنية، عملية ألسباب طلبنا، أننا إال بينهما.
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لو — الدائنون ونحن — العدل من ولكان سنوات. خمس ملدة األول الرئيَس — إنكليزي
باالتفاق حبٍّا تساهلنا، ولكننا كلها. الدين ملدة اإلنكليز من املجلسني مدير يكون أن طلبنا
كنا وملا منا. التساهل هذا — التقدير بعض ولو — تقدِّر أن باملعارضة فيليق والتعاون.

وأهله. بحكومته وثقتنا العراق، بمستقبل أملنا لوال متساهلني
العراق أهل وأما مربرة، بها السفري ثقة فإن الحزبي، لونها كان مهما الحكومة، أما
يضعون ملن ينصتون ال فهم أنصتوا فإن والوزراء. السفراء يقوله بما يبالون ال فهم
وتستفزهم لتهزهم حماسيًة قصيدًة فإن كال، القوايف. يصوغون ملن إنصاتهم املعاهدات

ومنافعها. عدلها يف جلية سياسية، معاهدة من أكثر

ح��ائ��ُل ال��ت��ق��دم دون ف��ح��ال��ه ال��ع��راق أم��ا
ون��ح��اوُل ف��ن��ري��ده اس��ت��ق��الل��ه ل��ه ح��ق

املعرض، يف االفتتاحية الحفلة تلك يف تعاىل صوته، والصوت للزهاوي، الكلمات
إنما املسن املقعد الزهاوي والشاعر والتصفيق. بالهتاف املكان فضج وصلصل، فهدر
وتعمي. وتبهر فتهيج الناس، صدور يف بنارها تقذف أن تستطيع متوهجة روح هو

يتلو الراديو، آلة أمام الخطابة، منصة عىل كريس عىل جالس وهو أذكره إني
العراقية. للوطنية يتفتح أن بد ال كان مهما املوضوع ولكن الربيع. موضوعها قصيدة
كيف تسل وال — العراق إىل ربيعه تمجيد يف وصل فعندما موضوعه. لسيد الزهاوي إن
ورفع رجليه، عىل فاستوى به، فنهضت فهزته، صدره، يف النار تلك تأججت — وصل

املجلجل: بصوته يردد وهو ويديه، رأسه السماء إىل

ون��ح��اوُل ف��ن��ري��ده اس��ت��ق��الل��ه ل��ه ح��ق

األرض. إىل تقع وكادت اآللة فاهتزت
أن دون يجلس، أن ذلك أثناء وحاول وجالله، الربيع سكينة إىل تدريًجا عاد ثم
فسارعنا مؤملة، بضجة األرض إىل فهوى مكانه، من انزاح وقف ساعة الكريس أن يدرك
القصيد: بَيتَي مردًدا صوته بأعىل صاح ثم يشء، يكن لم كأن هادئًا فوقف نعينه، إليه

ح��ائ��ُل ال��ت��ق��دم دون ف��ح��ال��ه ال��ع��راق أم��ا
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ون��ح��اوُل ف��ن��ري��ده اس��ت��ق��الل��ه ل��ه ح��ق

الناس. حماسة بها فأذكى السماء، فطاولت «نحاوُل» ومدَّ
خفي فما ونهوضه الشاعر ِبَعثرة تمثل الذي الرمزي، معناه الحادث لهذا كان وقد
مستمرٍّا ويميش، حاًال يقف فهو «يحاوُل»، وهو مراًرا، وسقط العراق تعثَّر فإن عليهم.
تلك يف الشاعر بإمكان كان وقد تأجًجا. ناره فازدادت ذلك الشعب أدرك املحاولة. يف
التي الجماهري ذا هو السواد، ذا هو الشعب ذا هو القتال. ساحة إىل يقوده أن الساعة
تفوز أن العجب أفمن والوطنية. الحزبية املعارك يف السياسية األحزاب عليها تعول

مواقفها؟ كل يف باهًرا فوًزا املعارضة
يف لها وإن منيع. وطيد فهو — اآلن موضوعنا — األخرية املعاهدة تجاه موقفها أما
إىل حني من بها يرصح سديدة، وآراءً دامغة حجًجا همفريس فرنسيس الرس عىل الرد
ملخص وإني الهاشمي. ياسني املعارضة زعيم املجلس، وخارج النيابي املجلس يف حني،

بعضها. للقارئ
فالعراق إيران، أو تركيا وبني بينها أو مثًال، والهند بريطانيا بني الحرب وقعت لو
لها فيقدِّم بريطانيا، حليفته — الرابعة باملادة عمًال — يساعد أن عليه إذ إليها؛ ينقاد
ذلك ومن واملساعدات، التسهيالت من يقدمه أن وسعه يف ما جميع العراقية األرايض «يف
فيميس كلها»، املواصالت ووسائل واملطارات واملواني واألنهر الحديدية السكك استخدام
أي — رشين بني وهو له، خري إذن الحرب. ساحات من ساحًة — هذه والحال — العراق
األصغر، الرش يختار أن — البالد خارج الحرب يف واملشاركة املواصالت، وسائل تقييد

بيده. حرة كلها املواصالت أسباب وتظل القتال ساحة إىل جنوده يرسل أن وهو
الثالثة املطارات يف العسكرية والقوات العراق، أرض يف الربيطانية الجوية القوة أما
ألحكام «وفًقا العراق ملك جاللة — باملجاملة بأس ال — بها يأذن التي الخامسة» «املادة
عسكري. احتالل — وفعًال حقيقًة — فهي املطارات، هذه لحماية املعاهدة» هذه ملحق
من تخرجها عراقية، أرض يف الربيطانية، القوات بها تتمتع التي واالمتيازات ال، كيف
الجمركية الرسوم من فيها املقيمون ويُعفى املدنية، أحكامه فيها تجري فال العراق، حكم
لالستدراك إذن معنى فال املحتلة. البالد غري يف تكون تكاد ال االمتيازات هذه وغريها،
الوجوه من بوجه يعد ال القوات هذه وجود «إن تقول: إذ املادة؛ هذه به تنتهي الذي

العراق.» سيادة حقوق اإلطالق عىل يمسُّ وال احتالًال،
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التسهيالت «بجميع تقوم أن عليها يتوجب العراقية الحكومة أن تقدم ما إىل أضف
اضطرت فإذا امللحق) من الثالث (البند وإعانتها»، وتدريبها املذكورة القوات لنقل املمكنة
لسكة كان وما مكان، إىل مكان من مثًال املطارات أحد تنقل أن الربيطانية الحكومة
تلك تمد أن العراق حكومة فعىل األصيل، بالخط الجديد املطار تصل شعبة الحديد

مفيدة. وغري لها الزمة غري كانت وإن نفقتها، عىل الشعبة
أيستخدمون همفريس؟ فرنسيس الرس بصفقته أشاد الذي الهنيدي مطار وما
يف أُنفقت التي القيمة بثلثي يبيعونه ثم سنوات، عرش باملطار وينتفعون مجانًا، األرض
قدمها التي األرض بمقابل يُقدم أن يجب بل للعراق؟ مجانًا يقدموه أن بدل تأسيسه،

الحبانية. يف الربيطاني الجو لسالح العراق
الزمة املعاهدة أن فرضنا فلو تجديدها. هو املعاهدة، من األخرية املادة يف نري وثمة
تجديدها. لزوم سنة، وعرشين خمس بعد العراق، يرى ال فقد املشرتكة، الفريقني ملصالح

الثاني؟ الفريق ذاك إذ يفعل فماذا
فيجب أخرى، سنة لخمسني أو الدوام، عىل قائم الربيطانية املواصالت خط أن هب
بقيت إذا أخرى وبكلمة املعاهدة. تجديد عىل العراق فيُكرَه له، الحماية أسباب تدوم أن
«الفريقني فعىل املعاهدة تاريخ من سنة وعرشين خمس بعد اإلنكليز حوزة يف الهند
فيها ينص جديدة معاهدة بعقد أحدهما، طلب عىل بناء يقوما، أن املتعاقدين الساميني
جميع يف األساسية الربيطانية الجاللة صاحب مصالح وحماية حفظ عىل االستمرار، عىل
وهناك األمم»، عصبة مجلس عىل «تعرض فاملسألة ذلك، العراق رفض وإذا األحوال».

ومؤامراتها؟ — العصبة أحكام من العراق حظ يكون أن عىس فماذا البلية.
منذ وأرَّقاه روَّعاه طاملا فقد ياسني، كابوس فإنهما الحديد وسكة البرصة ميناء أما
الوزراء ِمن فَمن والسكة. امليناء بطل ا حقٍّ إنه اليوم. إىل ١٩٢٢ سنة األشغال وزارة تويل
األقدار حالت وقد أما هللا. لوجه خالصة هبًة للعراق ليحرزهما سعيه سعى العراقيني
ما نصف نحو ثمنهما تخفيض يف للهاشمي األكرب الفضل فإن الهبة، دون والسياسة

اإلنكليز. يطلبه كان
غري الفائدة عىل وال الفريقني، باتفاق تحدد وقد الثمن عىل اآلن االعرتاض وليس
يف اإلنكليزية األغلبية عىل هو االعرتاض إنما ذلك، بعد واملركبة سنة، عرشين ملدة املركبة

الرشكتني. إدارة
الحديد. سكة ورشكة امليناء رشكة إدارة بمجليس تتعلق أخرى رشوط وهناك
حال يف توظيفه ويف والرتميم، وللتحسني للتمديد املال استدانة يف الحق وحدها فللرشكة
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عقوًدا الحديد سكة يف الربيطانيني واملوظفني تعقد أن العراقية الحكومة وعىل الفيض.
الربيطانية. الحكومة موافقة بغري العقود هذه تنتهي وال سنوات، لثالث

املفاوضات جميع يف العَقد عقدة كان الذي املايل املشكل لحل االتفاق خالصة هي هذه
موضوع نفسه االتفاق هذا يزال وال األخرية. العرش السنوات يف جرت التي واملعاهدات
ما بعض فيه ترى وهي الحكومة، أن يظن أنه بيد واملعارضة. الحكومة بني الخالف

فيه. النظر إعادة لتطلب املستقبل يف الفرصة ستنتهز الحيف، من املعارضة تراه
واألعز. األمنع املوقف هو حزبيها، أحد صوت خَفَت وإن املعارضة، فموقف اآلن أما

والحذر. الخوف من تثريه ومما املعاهدة عىل اعرتاضها من أسلفت ما يف وخصوًصا
إنكليزي. جنيه ألف عرش وستة وثالثمائة مليونان مجموعه يف فهو مثًال. الدين خذ
ميناء ا تامٍّ ملًكا ولتملك لفعل، مبارشة القيمة هذه يدفع أن العراق بإمكان كان فلو
دفعة املال يريدون ال اإلنكليز لكن استقالله. ألحرز أخرى وبكلمة الحديد. وسكة البرصة
إدارة مجليس يف األصوات بأقلية يقبل وأن تباًعا، القيمة يدفع أن العراق فعىل واحدة.
هذه خالل يف يحدث أن يجوز أَوال سنة. وعرشين خمًسا الحال استمر وإن الرشكتني،
عىل اإلنكليز يحمل ما يحدث أن يجوز أَوال مدته؟ وتمديد الدَّين زيادة يوجب ما السنني،

… يحدث؟ أن يجوز أَوال املجلسني؟ بإدارة االستئثار
العربية، البالد جنوبي ويف فلسطني، يف مريب ماٍض ذات كنِت ما إنكلرتا، يا ليتك،
وإياِك. التعاون بركات عىل هللا ويشكرون بِك، يثقون ذاك إذ الناس لكان مرص! ويف
املعارضة، وتستشعره الحكومة، اليوم تزدريه الذي الخوف واألشد، األكرب الخوف ولكن
البرصة، ميناء تحسني يف سيستمر اإلنكليز، كلمة فيه السائدة اإلداري، املجلس أن هو
وبعد املعاهدة. تجديد عليه ويوجب العراق، عىل بالدين ليزيد الحديد؛ سكة تمديد ويف
يلزم فهل يجددها. أن العراق يأبى ومعاهدة — انتداب وال — مرص كدين َدين ذلك؟
عسكريٍّا — ثانيًا احتالًال العراق احتالل يف الربيطانية الحكومة به لتتذرع ذلك من أكثر

ملرص! احتاللها غرار عىل —
حكومة تدريًجا تزيلهما وقد واملبالغة. الوهم من يشء التخوف هذا يف يكون قد
كان فإذا وامليناء. السكة إدارة مجليس يف العراقيني لألعضاء التعيني أحسنت إذا العراق
املعايل صاحب فيكون — وامللل األحزاب إلرضاء أي — سياسيٍّا الغالب، هو كما التعيني،
— غرو وال — العمل يف يستقلون ذاك إذ اإلنكليز فاألعضاء وبالهة، وجاهة صاحَب

ويستأثرون.
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من الوظائف لهذه أهل هم َمن فتعنيِّ الحزبية، من تتجرد الحكومة كانت إذا أما
إذ خوف فال ووطنيتهم، بنزاهتهم واملشهورين املدربني، املجربني االختصاص رجال
أن املراكز، هذه مثل يف ليستطيعون، والخربة والعلم الوطنية أويل فإن العراق. عىل ذاك

األجنبية. الديون من ينقذوها وأن بالدهم، مصالح يحفظوا
االنتداب أُلغي فمنذ بريطانية. غري أعباء هناك — األجنبية الديون غري هناك أن بيد
تصنع األمم عصبة إن أجل، ملقيِّدة. وإنها لجذابة، جنيف إن العراق. تبعات ازدادت

القديمة. القيود تفك أن قبل جديدة، قيوًدا
إن بسيط. وجيز الجواب االنتداب؟ بإلغاء مثًال الربيطانية الحكومة رغبت ملاذا
يف العراق موقف كان وقد جنيف. طريق عن املعاملة من لخري مبارشًة والعراق املعاملة
ال وذلك جنيف. من نتخلص أن علينا إذن عينه. الربيطانية الحكومة موقف األمر هذا
مستمرة الربيطانية الحكومة مساعي كانت لذلك األمم. عصبة يف العراق بدخول إال يتم
العصبة مجلس يف بارمور اللورد وقف عندما ١٩٢٤ سنة إىل تعود وهي السبيل. هذا يف
يف الرسيع البالد لتقدم نظًرا مفيد؛ وغري العراق يف الزم غري االنتداب يميس قريبًا وقال:
وال أنفسهم، االنتداب رجال كبار القول هذا ردد وقد والسياسية. االقتصادية الشئون
يدخل أن جدير إنه وقال طلبه يف العراق نرص الذي همفريس فرنسيس الرس سيما
صك محل تحل معاهدة يف ستُجدَّد التي الالزمة، الضمانات يؤدي أن بعد العصبة،

االنتداب.
األعىل مجلسها بحث أن فبعد نفسها. األمم عصبة ورشوط بحقوق مقيد ذلك ولكن
األخرى العراق أعباءُ ذي هي فقبلها، للعراق، قدمها والرشوط، الضمانات د وحدَّ املسألة،
العراق قدمهما اللتني املذكرتني من ظاهر فذلك ثقيلة أعباء أنها أما الربيطانية. غري —

أشهر. بخمسة دخوله قبل األمم، لعصبة
العراق فأدى املحبوبات، العصبة صواحب األقليات، مسألة األوىل يف ذُكرت وقد
عىل شعوبه لكل العراق يضمن وإضافية: وخاصة عامة ثالث، ضمانات أجلهن من
جميًعا لهم متساوون، القانون نظر يف فهم والسياسية. والدينية املدنية حقوقهم السواء
والقومية الدينية لألقليات ويضمن نفسها. الواجبات جميًعا وعليهم نفسها، الحقوق
نفقتها عىل تؤسس أن األقليات لهذه ويحق اآلخرون. بها يتمتع التي الحقوق جميع

بلغاتهم. فيها أوالدهم يتعلم طائفية ومدارس بها، تختص ودينية خريية معاهد
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مدارسهم يف أوالدهم يعلِّموا أن الحق لهم فإن لألكراد. الضمانات يف ِزيد وقد
األلوية يف العربية مثل رسمية لغة الكردية اللغة تكون وأن الكردية، بلغتهم الخاصة

األكثرية. فيها هم التي
فالعراق الدولية. االمتيازات وببعض باألجانب تختص فهي الثانية املذكرة أما
وتخل العامة، اآلداب تخالف كانت إذا إال اللهم والعبادة، الضمري حرية لألجانب يضمن
العمل سبيل ويمهد طائفة. أي ومن كانوا دين أي من باملرَسلني ويرحب بالنظام.
من هي التي الحكومات رعايا يعامل أن ويتعهد والطبية. والدينية الثقافية لإلرساليات
عرش ملدة — باملثل تعامله أن برشط — لديه تفضيًال األمم أكثر معاملة األمم عصبة

العصبة. دخوله تاريخ من سنوات
الدولة ومساعي تتفق ال قد والطائفية، اإلرسالية كاملدارس االمتيازات، بعض إن
القضية سبيل يف مسعاها األخص يف تعرقل وهي قوميتها. وتوطيد توحيد يف الفتية

الكربى. العربية
يف قون، موفَّ فيه وهم وطيد. سديد موقف هو املسألة هذه يف الوطنيني موقف إذن
الحكومة تكون قد بل ياسني. بزعامة أو نوري بزعامة املعارضة، يف أو كانوا الحكومة
بسنة عمًال آجًال، أو عاجًال بعضها، أو االمتيازات هذه إللغاء فتسعى السابقة، هي

املستمر. ورقيه العراق الستقالل ووفًقا التطور،
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أدَّى سياسية آراء االحتالل، بداءة يف بالنيابة املدني الحاكم ولسون، آْرنُْلد للرس كان
السياسية، آرائه مثل إنها فيها: يقال ما أقل آراءُ التعليم يف له وكان الثورة. إىل بها العمُل
«إال للحرية أهًال يصري ال العراق أن الوالء» «تنازع كتابه يف جاء فقد استعمارية. رجعية
العظمى. الحرب يف ذهبوا من مع ذهبت قديمة سياسة هي املسيحية.» املبادئ أُرشب إذا
حاول فقد بأذيالها، متمسكني ظلوا آرنلد، الرس مثل واملتدينني، السياسيني بعض ولكن
األقليات. مدارس يف التعليم بوساطة ويعززها يحييها أن االحتالل بداءة يف املدني الحاكم
كان التي املسيحية، وغري املسيحية والدينية، القومية األقليات، تلك أعجب وما
يمالئهم كان أنه بيد ويطلبون. يدعون ما يف بكربته ويزيدون حوله، يحومون رؤساؤها
إىل — واألرمن واآلشوريني والرسيان الكلدان — النصارى بطارقة من جميًعا، ويجاملهم

والزائرين. املقيمني واملبرشين، املرسلني إىل األكراد أغاوات ومن اليزيديني، رؤساء
عليها. وأغدقت وعززتها، الطائفية، للمدارس املجاَل االحتالل حكومة أفسحت لقد
به تحلم تكن لم ما املالية، املساعدات فوق االمتيازات، من املدارس، هذه أعطت قد بل
رجال من األغلب يف مديروها وكان الطوائف، رؤساء بيد إدارتها كانت فقد األتراك. عهد

املعارف. ومديرية الطوائف رؤساء باتفاق يُقرر برنامجها وكان الدين،
يف تُدعى وهي الطائفية، املدارس فازدادت سنوات، بضع الحال هذه استمرت
مدارس أي الرسمية؛ املدارس عدد نصف مقدار عددها وأمىس األهلية، املدارس العراق
إدارتها، يف الشاذة املدارس تلك أمر يف وحارت املعارف، مديرية فاضطربت الحكومة.

إلصالحها. الالزمة الخطة إىل األمر بادئ يف اهتدت وما
العدل فيه رأت الذي العمل عىل فأقدمت تشجعت، ثم املعارف، مديرية فكرت
كمدارس إما مدارسهم تكون أن بني املدارس تلك رؤساء خريت أنها وذلك واملساواة؛
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وتُمنح األقليات، مدارس معاملة األوىل الحال يف فتُعاَمل الحكومة. كمدارس وإما األقليات،
بمدارس تختص التي والنظم للقوانني الثانية، الحال يف وتخضع، ذاتها، املالية املنح

أجدادهم. دين الطلبة لتعليم املعلمني اختيار حق تفقد أن دون الحكومة،
بحقوق يطالبون فاستمروا منهم، القليل إال الثانية، الحال الرؤساء اختار قد
أمثال السياسيني، املتدينني بعض يف فآنسوا يحتجون، واستمروا املستقلة، مدارسهم
فتجاوبت أوروبا، يف دعواهم يبثون فراحوا واملؤازرة، التشجيع ولسون، آرنلد الرس
يفرض العراق — حقوقهم املسيحيني يحرم العراق هناك. الصحف بعض يف مجسمًة
أولئك ألصدقاء قالت العراق حكومة ولكن اإلسالمي! التعليم املسيحية املدارس عىل
حق طائفة كل أبناء تمنح أنها لهم، وأكدت واألمريكيني، األوروبيني وأنصارهم الرؤساء
الرؤساء فأبى نفقاتها. بكل هم يقوموا أن برشط إدارتها، وتوليهم طائفية، مدارس إنشاء

مكابرين.
إىل فنمت والسياسية، الدينية الدوائر يف تنترش واالحتجاجات الشكاوى استمرت
واغتم فاهتم جورج. لويد املسرت نفسه الرئيس إذن هي الربيطانية، الوزارة يف تقية، إذن
أمريكا حتى دعا قد أجل، إلنقاذها. يدعو وقام القديمة، املسيحية الشعوب تلك ملصري

املدنية.» علينا تفرضها التي العظمى املهمة هذه «يف للمؤازرة
املسرت ح رصَّ فعندما املدنية تلك ونيس املسيحيني أولئك نيس آخر موقف يف ولكنه
الحكومة ودعا العراقية، اإلنكليزية السياسة يف برأيه يومئذ، املعارضة زعيم أَسكويث،
ماذا — فقال للدفاع جورج لويد نهض البرصة، بمنطقة واالحتفاظ العراق عن للجالء
«إن الربملان: يف قال بل كال. حمايتها؟ علينا يتوجب مسيحية أقليات املوصل يف إن قال؟

بالنفط.» غنية — الطبيعية بثروتها غنية املوصل بالد
بها نطق التي تلك فهي العراق، إىل وصلت التي الكلمة املجنحة. كلمته أما
وتضاعفت املسيحيني، بعض فاعتز املقدسة. التمدن مهمة وعن املسيحيني، عن «دفاًعا»
قال: أنه األجنبية املدارس إحدى رئيس عن روي وقد ال؟ كيف واملكابرات. االحتجاجات

العراقية.» املعارف بمديرية أعرتف أنا وال العراق، بحكومة حكومتي تعرتف «لم
قاوموا الذين األحرار، اإلنكليز بعض من األيام تلك يف املعارف مديرية خلت وما
أما وطنية. عرصية خطة لتحقيق مربوًرا سعيًا وسعوا والدينية، الطائفية النزعات تلك
أحد الحرصي، ساطع السيد فهو السبيل، هذا يف األكرب الجهاد الوطنيني من جاهد الذي

أشدها. الصعوبات من جهاده يف لقي ولكنه األدنى. الرشق يف التعليم أساطني
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وحتى باملديرية تحكمت التي الحزبية السياسية النزعات يف غالبًا تظهر وكانت
نفسها. بالوزارة

وهو األستانة، يف العلوم وتلقى سوريني، أبوين من اليمن صنعاء يف ساطع ولد لقد
ويف سوريا، ويف تركيا، يف وإدارًة، وكتابًة تدريًسا التعليم، مهنة يمارس سنة ثالثني منذ
قلبه، يف للعرب حبه إن يضري. ال فذلك الرتكية من أثًرا العربية لهجته يف أن أما العراق.
فضله. الرجل ساطع عىل أو مقدرته، األخصائي ساطع عىل ينكر أحد وال لسانه. يف ال
يعدوه، ال واحد خط مسلكه يف فله تزمت، بعض فيه األخصائيني، أكثر مثل أنه، بيد
للنظام حبه ويف عوده، صالبة يف الكربى سجيته ترى لذلك يتسع. وال يبعد فيه ونظر
هذا يف سياسيٍّا، أو كان عامًلا العامل، للرجل قيًدا منها الثاني بالشطر وكفى وقيوده.

واملقاومات. الصعوبات شتى ليلقى الحالني يف إنه العربي. الرشق
بعض يف فكان الكثري، اليشء العام، املعارف مدير وهو منها، ساطع لقي وقد
وأشد أكثر ومبادئه لخطته العداء وعوامل عجب، وال مغلوبًا. أكثرها ويف غالبًا، األحايني
إلرضاء غالبًا املعينني أنفسهم الوزراء يف حتى تتجسم األوىل كانت فقد الوالء، عوامل من
خرباء غري العارفني، السادة من كانوا وإن وهم، طائفية، أو سياسية الناس، من فئة
شدة من عليه مفطور هو بما الخشن، املسلك ساطع سلك قد ذلك ومع التعليم. فن يف
يف فغدا أعداؤه، وكثر مساعيه، بعض — قلُت كما — فأفلحت اإلرادة، وقوة الشكيمة،
األجنبية واملدارس األقليات ورؤساء مغضبة، والحكومة ناقم، فالوزير أال تطاق. ال حال
— تتغري ال — بمباديه الشبيهة خوذته ولبس باهلل، منهم ساطع استعاذ راضني. غري

الحرية. ينشد وراح
مما أكثر له مما وفيها التعليمية. حياته من املرحلة هذه إىل وصلت وقد أما
أوروبية كلها األجنبية املدارس ليست وأسلوبه. عمله من مثلني القارئ فسأعطي عليه،
والصعوبات، املشاكل للعراق تولد — قلَّت وإن — إيرانية مدارس هناك بل وأمريكية.
الطلبة وكان إيرانيتان، مدرستان مثًال بغداد يف كان فقد األجانب، مدارس من غريها مثل
القبعة وما اإليرانية. السوداء القبعة لبس عىل يُكَرهون — عراقيون وأكثرهم — فيهما
التغايض يجوز فال الوطنية، الدعاية عوامل من عامًال ُعدَّت إذا أما ا. مهمٍّ شيئًا بذاتها
اإليرانية. املدارس يف حتى عراقية، تكون أن ينبغي العراق يف الوطنية فاملظاهر عنها.
يولد املسائل هذه مثل يف التدخل أن عىل ولرئيسه. وألعوانه، لنفسه، ساطع قاله ما هذا
ال — مجامالت اإليرانية الحكومة وبني وبينهم — اإلنكليز أن عن فضًال سياسية، مشاكل
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يستنجد أن استطاعته يف إن العام؟ املعارف مدير استطاعة يف هذا بعد فماذا يوافقون.
بمباراة. بحيلة، فجاءه فاستنجده، الخصب، عقله

إىل أحب وجعلها اإليرانية، املدارس جانب إىل رسمية عراقية مدارس ساطع أنشأ
الجغرافية، بالخرائط — كافًة التدريس بلوازم جهزها وبمعداتها. بجهازها التالميذ
كله أثاثها وجعل األرضية، والكرات والزراعة، الصحة ومصورات املحادثات، وألواح
بكراته األوالد ساطع سحر فقد الحالل، السحر ذا هو بل الحيلة، ذي هي جديًدا.
إيران، مدارس يف وينقص مدارسه، يف عددهم يزداد فصار الزراعية، وصوره األرضية،
اإليرانية، املدرسة تُباري للبنات مدرسة البرصة يف وأنشأ بغداد، غري يف العمل كرر ثم

بغداد. يف الصبيان سحر بما هناك البنات فسحر
واملربي املحبوب. األمريكي ذلك عن تُروى بقصة هذه بحيلته ساطع األستاذ يذكرني
الجبل، إىل وصعد يوم ذات حماره الدكتور ركب َديْك. فان كرنيليون الدكتور الصالح،
— القرية إىل قادم إنه الدكتور فقال أين؟ إىل وسأله: الطريق، يف الفالحني أحد فحيَّاه
دفعة مدرستان وملاذا مدهوًشا: الفالح فقال مدرستني. فيها ليؤسس — الفالح قرية
الجزويت.» يتبعه َديك فان الدكتور يذهب «حيث الحكيم: األمريكي ذلك فأجابه واحدة؟
إيراني بأستاذ ُمني باملباراة. إليه أوحت التي اإليرانية القبعة بغري ساطع ُمني وقد
يُقىض قضية لساطع تخلق جاءت إليران، تنتقم جاءت األكارسة روح كأن الشعر. ينُظم
إحدى يف معلًما الشاعر، األستاذ هذا يعنيِّ أن املعارف وزير يوم ذات سأله فقد عليه، بها
بالجنسية «سيتجنس الوزير: فقال أجنبي، الشاب ألن الطلب؛ ساطع فرفض املدارس.
أمر هو جنسيته تغيري إن ويقول: الراتب؟ كم ساطًعا يسأل الشاب جاء ثم العراقية.»
التغيري. إليه محبِّبًا الراتب وكان الظاهر، حسب بالراتب، موكوًال التغيري كان لقد خطري.

العراق. مدارس إحدى يف معلًما صار ثم عراقيٍّا، فصار
القريض، فيه فهيَّج أشهر، بضعة بعد استفاق فؤاده، يف الرابض بالده، حب ولكن
فال وحكومته. وأهله العراق بهجو وتنتهي إيران بمديح تبدأ العربية باللغة قصيدة فنظم
لتسلب تكفي واحدة قصيدة أن إال األوطان. حب تفسد ديناًرا، العرشون وال الجنسية،

ووظيفته. — باله راحة الشاعر
فأبى إليها. يعاد أن وطلب الوزير فغضب وظيفته، من الشاب ساطُع عزل لقد

امللك. جاللة إىل القضية رفع ثم املعايل، فأرصصاحب ساطع،
ساطع سأل املعارف؟ مدير خصائص من وهو األمر، هذا بمثل امللك يُزعج وملاذا
يف يشاءون ما يفعلوا أن لهم يقول: وهو بالسفر، إجازة التمس ثم، السؤال هذا نفسه
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منها وأُعفي املعايل، صاحب إلرضاء وظيفته إىل الشاب أُعيد فقد كان، وكذلك غيابي.
أيام. عرشة بعد

من ِقرميَّة أنه وهي التعليمية، حياته يف الحقيقة أدرك قد عودته بعد ساطع وكان
وتعني ساطع فاستعفى الخيزران. من أو القصب من عيدانًا تريد والحكومة السنديان،

الحقوق. لكلية مديًرا بعدئذ
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يرئسها الرتبية بشئون املتخصصني األمريكيني األساتذة من لجنة العراقية الحكومة دعت
لدرس بنيويورك، كوملبيا جامعة يف الرتبية وكلية األممي املعهد مدير منرو، بول الدكتور
سنة شباط آخر يف اللجنة، فجاءت الالزمة. اإلصالحات واقرتاح العراق يف املعارف شئون
«الكشف تسميه ما يف شهرين قضت أن بعد نيسان، آخر يف بالدها إىل وعادت ،١٩٣٢
والعشائر، القرى مدارس وبعض املدن، من وغريها بغداد مدارس فزارت التعليمي»
املعارف، لوزارة قدمته تقريًرا وضعت ثم املوصل، إىل وشماًال البرصة، إىل جنوبًا فوصلت

اإلصالحية. اقرتاحاتها ثم وآراءها، مشاهداتها فيه بسطت
املسئولني ومن السابق، الدور يف العام املدير كان الحرصي ساطع األستاذ أن وبما
١٥٠ يف رده فجاء التقرير، عىل للرد نهض املعارف، أحوال إليه آلت عما — رسميٍّا —
من تخلو ال إليه، منرو األستاذ ومن منرو األستاذ إىل منه برسائل ُختم وقد صفحة

الالذعة. الوجيزة والكلمات املزرية، اإلشارات
من علم كطالب ال الكتابني، قرأت بها. فأُغريُت استوقفتني، التي املبارزة هي هذه
واألخرى َغْربية الواحدة عقليتني بني املبارزة تروقه كمتفرج بل االختصاصية، العلوم
أسفاه! وا ال، تمنيت؟ ما كان فهل للثانية. — ذلك أكتمك ال — الفوز يتمنى وهو رشقية،
مخفوض؛ ورمحه فوقف، مرة، غري خصمه املغوار فاريس نيس فقد خشيت، ما كان وال
العربي الفارس شخصية حالت قد أخرى وبكلمة مجروح. مغبون رجل حال ليرشح
كنت ما بالخصم ليوقع دراًكا؛ طعنه كان وال متصًال، إليه سريه كان فما هدفه، دون

أتمناه.
بمقدرتها، تثق فالواحدة أصليٍّا. ظاهًرا فرًقا العقليتني بني إن املجاز. يف هنا ها أقف
تجربًة أكثر ولكنها وأمتن، أقوى األمريكية العقلية تكون ال قد إثباتها. يف تتهمك والثانية
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الشخصية، وقفاتها ويف — باالستعارة اسمح — ترجيعها يف العربية العقلية إن وتمرنًا.
تهتز وهي الواسعة، جوالتها فتجول تميضطليقة أنها أو للتربيز. مجاًال ملناظرها تفسح
األمريكية العقلية أما إليه. األقرص الخط تنىس أو تضيعه، أو هدفها، عن فتبعد وتعتز،
بقوة وتناضل فترضب بحدوده، حتى مرسورًة به، قانعًة فيه، ثابتًة مكانها، تقف فهي
بروائع تعنى ال هي الالمعات. الجوالت يف القوة تلك من بيشء تجازف أن دون مذخورة،
يف سخف من كامنًا يكون قد ما ينكشف أن تخىش أنها أو وزنًا، لها تقيم وال الوثبات
الصائبة، طعناتها تَُعدَّ بأن االطمئنان، ابتسامة تبتسم وهي النهاية، يف فتكتفي درعها،

نسبيٍّا. فوًزا فوزها يُحسَب وأن
تقدًما، سنوات، عرش يف تقدم، العراق يف التعليم إن تقريرها مطلع يف اللجنة تقول
النطاق يتجاوز التقدم هذا وإن السياسية. األحوال من اكتنفه ما عىل ويدهش، يذكر
وغريها واليزيدية، الكردية املناطق الحارض الوقت يف الشامل بالتوسع، اآلخذ الخارجي،
ال كانت وإن — الدولة ميزانية يف املعارف مخصصات فإن البالد. يف األقليات مناطق من
التعليم، نظام يف النقص ولكن املاضية. العرش السنوات يف تضاعفت قد — صغرية تزال
وأولها وإدارية. تقنية هي بل اللجنة، نظر يف بامليزانية، تتعلق ال فيه، الضعف ومواطن
الصالبة» «شديد للتفتيش بنظام املقرون التمركز ذلك اإلدارة»، يف التام «التمركز هو
يف ملدرسة يصلح ما إن أوضح، وبكلمة املقررة». األشكال «عن الخروج دون فيحول

الشيوخ. سوق يف ملدرسة أو قروية ملدرسة يصلح ال مثًال بغداد
وحدة أن «ادعاؤهم» هم اللجنة: تقول النظام؟ هذا لوضع األمر أويل دعا الذي وما
يف التمركز يتوجب التوحيد وهذا التعليم. خطة بتوحيد إال وتتعزز تتم ال القومية البالد

العامة. اإلدارة
إىل أي املوضوع؛ قلب إىل وتتطلع الرئييس» االدعاء هذا «تناقض فهي اللجنة أما
— جمعاء األمة يف الناس معيشة تحسني منه الغرض كان فإذا التعليم. من الغرض
املدارس وإدارة نشأة يف املحلية السلطات تَُرشك أن الرضورة فمن — اللجنة رأي وهذا

لها.» الالزمة املالية املساعدات تقديم وعىل بها، االهتمام عىل اآلهلني «لتحمل
يف التوظف هو التعليم من األول الغرض أن الطالب يعتقد أن الكربى اآلفات ومن
ما إنها اللجنة: تقول صحيحة. وطنية الناشئة يف يربي ال االعتقاد هذا فإن الحكومة.
سلبية وطنية هناك إنما واألساتذة. الطلبة بني الحقة الوطنية من الذكر يستحق ما رأت

البالد. يف أجنبي نفوذ لكل العداء عىل تقرص
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ذلك، تعلم «الوزارة مرضية غري املدارس يف الخلقية الحالة وجدت إنها تقول: ثم
إىل شديدة حاجة لفي الصحية الحالة وإن املريب»، لسلوكهم معلًما ٣٧ طردت وقد
التعليم، برنامج يف آفة ذلك إىل أضف مفقودة. تكون تكاد البدنية الرياضية وإن اإلصالح،
قوَّتي بتدريب تُذكر عناية دون الذاكرة، عىل االتكال هي وأخرى مواضيعه، تعدد هي

والفهم. النظر
العشائر من بالتقريب الثلثني أن وهي مخوفة، حقيقة العراق سكان أوضاع يف إن
التعليم. مشكل يتعقد لذلك الحرض. من الواحد والثلث واملنتقلة، املقيمة والقبائل
وتتناسب والعشائر، الريف مناطق لتشمل وتتنوع تلني ال التي القاسية الرسمية فالخطة

جسيًما. ترضرضًرا وقد ناقصة، خطة هي سديدة، غري خطة هي ومحيطها،
العشائر، ويف القرى يف املدارس أحوال بحث يف تسهب وهي اللجنة. تراه ما ذلك
ومدير باألمس، املعارف مرشد جمايل فاضل األستاذ املوضوع هذا يف كتبه بما وتستعني
الثقافة، نيويوركي الفكر، عرصي املذهب، شيعي الجمايل واألستاذ اليوم. العام املعارف
بالعلم وظافًرا فاضلة، زوجة غانًما — ظافًرا غانًما أمريكا من عاد الذي الروح، عربي
الفلسفة شهادة إلحراز أُطروحته موضوع العراق عشائر جعل قد — والعميل النظري
به. اللجنة استعانت إذا عجب فال املوضوع، يف أخصائي إذن هو كوملبيا. جامعة من

يف املتبع الرسمي الدراسة منهج أن يف متفقان — والجمايل اللجنة أي — واالثنان
اللجنة: قالت العشائر. ملدارس يصلح ال القرى يف واملتبع القرى، ملدارس يصلح ال املدن
بهذا وعمًال أجلهم.» ومن بينهم تؤسس التي األهايل وحاجات تتناسب أن املدرسة «عىل

قيمة. سديدة اإلصالح يف اقرتاحات اقرتحت املبدأ
التذبذب ويبدأ اللجنة، تقرير يف محقق صحيح واضح هو ما كل ينتهي هنا ها
والطائفية، منها العنرصية األقليات، مدارس إىل وصلنا فقد الكالم، وجمجمة والتعثر
يكتنفها بما الخطرية املسألة إىل شديًدا، تعقيًدا املعقد املشكل إىل الكئود، العقبة إىل وصلنا
يف ممكن غري املشكل هذا حل يكون أن تخىش فاللجنة والثقافة. السياسة عوامل من

عديدة. سنني حله يستغرق وأن القريب، القصري الوقت
وتاريخهم العرب تقاليد يف «أن أولهما: بمكان. األهمية من هما بترصيحني تجيء ثم
األقليات «أن والثاني: الدينية.» العنرصية لألقليات معاملتهم وحسن تساهلهم يثبت ما
فسببت والعداء، التفريق بعوامل الخصبة املشاكل ولدت طاملا والطائفية العنرصية
االقتصادية، أو الدينية، الخصوصية، أغراضها لتحقق البالد؛ شئون يف األجنبي التدخل

السياسية.» أو
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منها، تقدم بما تكتفي اللجنة ولكن مشاغبون. واألقليات متساهلون العرب إذن،
تقرتحه.» اللجنة عند عالج «ال تقول: إنما بيشء. تحكم وال شيئًا، تستنتج ال فهي

املالية املساعدات يف واملساواة التساهل مبدأ عىل القائمة الحكومة عىل تثني أنها بيد
تقول ثم وأمريكا، أوروبا يف دروسهم ليكملوا منها طالب إرسال ويف األقليات، ملدارس
التعليم برنامج يف التغيري بعض تغري بأن املدارس لتلك الحكومة أذنت «لو ذلك: بعد
ألحسنت ومحيطها، ومتناسبًا تقاليدها، لحفظ الزًما تراه ما إليه تضيف أو الرسمي،

مطلوب.» أو منتَظر هو ما كل تساهلها ولكان عمًال،
والجرأَة الحزم شتات تستجمع ثم والحذر، التحفظ من يشء يف تبديه االقرتاح هذا
يُزاد أن — وعمًال نظًرا — الخطأ من وإنه باملواضيع، مثقل الحكومة برنامج إن لتقول
املنطقية. النتيجة ذي هي إليه. شيئًا تضيف أن األقليات ملدارس يجوز ال إذن، بثقله.
— مواضيعه من تسقط — الرسمي الربنامج الحكومة تخفض أن ترى اللجنة ولكن
األقليات ملدارس االمتيازات هذه تطلب أن وبعد إليه! تريده ما إضافة من األقليات لتمكن
بني والتعيني االمتحان يف باملساواة وتنصح الحكومة، امتحانات يف املحاباة من تحذِّر

الرسمية. واملدارس املدارس هذه خريجي
الهر فتفلت األكرب، غرضها إىل اللجنة تتقدم الوقع الخفيفة البطيئة الخطوات بهذه
أو األقليات كانت «إذا العراق: حكومة يا فاسمعي، اإلنكليز. يقول كما الكيس، من
فال مستقلة، مدارس تنشئ أن تريد — طبًعا املسيحية — الدينية األجنبية اإلرساليات

طلبها.» رفض يوجب ما نرى فلسنا لخريجيها، وال لها ال االمتيازات تطلب
العراق أن ولسون آرنلد الرس رأي وفيه السابق، الفصل إىل بنا تعود الكلمات هذه
والرس تتفق فاللجنة واالستقالل. للحرية آهًال ليس فهو وإال مسيحية، خمرية إىل يحتاج
القبيل. هذا من اإلنكليز مثل األمريكيني إن أجل، فضمنًا. رصاحة يكن لم إن آرنلد.
ال أو َدْروينيني التعليمي» الكشف «لجنة أعضاء يكون فقد اإلنكليز، يجاملون أنهم أو

مسيحيون. — الرشق هذا يف — ولكنهم بالدهم، يف أْدريني
ناقصة اللجنة معلومات أن هو التقرير يف الحرصي ساطع األستاذ يراه ما أول
الجائرة، واألحكام املخطئة، االستنتاجات من بكثري فجاءت سطحي، كشفها وأن مشوهة،

اإلجمال: عىل هي أسباب ولذلك الفاسدة؛ واالقرتاحات

قصريًا. كان الكشف يف اللجنة قضته الذي الوقت •
بالتحيز. مفعًما كان بها أحاط الذي الرسمي الجو •
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املناطق. لبعض السياح، برحالت الشبيهة الرسيعة، الزيارات •
هذه املديرية حبس أو املعارف، مديرية أصدرتها التي التقارير اللجنة إغفال •

اللجنة. عن الرسمية الوثائق

االقرتاحات. من كثري عن والستغنت النصيحة نفسها كلفت ملا عليها اطلعت أنها فلو
املعارف، تقارير اللجنة جهل ويف والتحزب، بالتحيز املفعم الجو يف أن ساطع يرى
أشياء إىل اللجنة أنظار لُِفتَْت فقد عليه، مدبرة حملة هناك أن عىل ساطًعا، برهانًا
تهمة هي إلصالحها. املعدة والتقارير النظم إىل إشارة أُشري وما وعوج، نقص فيها
الوقت من تستحق ما أكثر ذلك يف فيضيع بالرباهني، ويؤيدها بالوثائق، األستاذ يثبتها
ال شخصية ناحية هي املبارزة. يف موقفه تضعف رده من الناحية هذه إن واالهتمام.

إهمالها. يضري وال فيها، االسرتسال ينفع
طريقتني، التعليم يف «إن منرو: الدكتور يقول الجوهرية. املسائل إىل إذن لنعدها
أو الشعبي بالتعليم املعروفة والطريقة للدولة، رجاًال الطالب من تصنع التي الطريقة
عليها ساطع األستاذ ن وألمَّ حق. كلمة هي الرشق.» يف معروفة غري تزال ال وهذه العام.
ليثبت صفحات بعرش فجاءنا الزًما اإلسهاب فرأى معناها، — أظن ما عىل — يفته لم لو
قبل — اإلسالمية البالد يف — الرشق يف معروًفا كان العام الشعبي التعليم أن بالربهان
املاليل؛ مدارس وهو أثره من تبقى مما بمثال جاء ثم السنني، بمئات الغرب إىل وصل أن
من أسطر ببضعة منرو الدكتور يخصها التي الدينية املدارس هذه املساجد. مدارس أي

السالمة. — غري لها هللا يسأل وال اإلطناب، بعد ساطع األستاذ يشجبها تقريره،
املدارس تلك التعليم يف الحديثة بخطتك تبدل أن العزيز، أستاذي يا تريد فهل
إنك أو منرو، الدكتور فهم أسأت لقد والحديث. واللغة القرآن — النعم املثلثة الشعبية
بني قابلت ما إذا جليٍّا واضًحا لك ليظهر معناه إن هدفه. عن العلمية جولتك يف بعدت

األمريكية. الشعبية واملدارس مثًال الحرب قبل األملانية املدارس
التعليم خطة ذكُر اللجنة تقرير يف عرًضا جاء املفيد. غري الجدل من آخر مثل وثمة
صفحات عرش ساطع األستاذ فكتب الفرنسية». الخطة تحتذي كانت «التي الرتكية
برهانًا عرش اثني (ويعطينا تركي أثر كل من خالية العراقية الحكومة خطة بأن ليعلمنا
بصبغة مصبوغة «غري وأنها املرصية، واملناهج األساليب من شيئًا فيها وأن ذلك) عىل

التعليم. يف النكبات من نكبة الالتينية الصبغة كأنما التينية.»
قاله ما عىل ساطع األستاذ جواب إن املوضوع. يف الجوهري إىل وصلنا قد وها
نوعني، عىل اإلداري التمركز إن مفيد. سديد لجواب اإلداري التمركز يف منرو الدكتور
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عىل املعارف مديرية اقترصت وقد واملالية. اإلدارية باألمور والثاني باملنهاج، يتعلق األول
قانونًا اقرتحت بل واملالية. اإلدارية األمور يف البلديات تُرشَك ألن وسعت األول، النوع
املدارس. أحوال تحسني يف لترصف األهايل؛ عىل الرضائب بعض فرض للبلديات يجيز

سياسية. وغري سياسية ألسباب به يُعمل لم االقرتاح ذلك ولكن
عن تختلف القرى مدارس أن اللجنة، مجيء قبل املعارف، مديرية أدركت وكذلك
وبارشت لتلك، وال لهذه ال يصلح ال بحذافريه الرسمي املنهاج وأن العشائر، مدارس
هو فما التعليم، ومنهاج املعارف نظام يف حتى اإلداري التمركز أما أمره. يف النظر
العراق لشعوب الالزمة الحيوية املواضيع بعض أن فيه املهم فاملهم شديد. صلب بتمركز
ما يَُعلم أال وينبغي واحًدا، تعليًما العراق مدارس كل يف تَُعلَّم أن ينبغي السواء، عىل كافًة
الذي األمر ذا هو األمة. عنارص مختلف بني والتخاذل التنابذ روح يولد ما أو يناقضها
األجنبية املدارس أجل من االقرتاحات اقرتحت ثم الكالم، وجمجمت فيه، اللجنة تذبذبت

األركان. وطيد ساطع األستاذ وموقف متزعزًعا، مضطربًا موقفها فكان والطائفية.
متخوًفا منرو الدكتور يذكرها التي الشديدة» «الصالبة فبدل التفتيش مسألة أما
املعارف مدير يقوله ما هذا الكثرية» الرخاوة عىل تدل التي الوقائع من مئات «نجد
قصرية. جولة فيه جال ممن فيه بما أدرى هو سنوات بضع البيت يف أقام ومن السابق.
يف مدرستني، يف رأى مفتشيه، أحد ال نفسه، فهو بالربهان. ساطع يعززها الحقيقة هذه
تعمل كانت إحداهما أن — كيلومرت نصف من أقل بينهما املسافة وكانت — بغداد جوار
التقارير. بتلك تجهل كانت والثانية املعارف، وزارة تقارير بموجب مضت سنوات ألربع

التفتيش؟ يف الشديدة» «الصالبة فأين
العراق. يف األكرب التعليم مشكل يكون قد ما إىل املناظرة، هذه يف وصلنا قد وها
موحدة، عربية عراقية أمة إنشاء هو الزمان هذا يف املدارس تأسيس من األول فالغرض
— والبذل الخدمة يف — األعمال يف تتجسد التي الوطنية بروح ومشبعة األركان، وطيدة

اللجنة. تقول كما
تساعد أن تستطيع ال األجنبية واملعاهد اللجان إن يقول: فهو ساطع األستاذ أما
أن من بد وال يساعدوا، أن فيمكنهم األقليات أما الوطنية. املهمة هذه مثل يف العراق
األجنبي، املرسُل والحياة الوطنية عليهم يفسد فال وشأنهم، تُركوا إذا اللهم يساعدوا،
عوامل تعرقل األمر هذا يف اللجنة اقرتاحات وإن األجنبي. والسيايس األجنبي، واملهذب

التوحيد. وتعوق التضامن
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وفق املدارس إنشاء وبوجوب الناس، حاجات مع التعليم تناسب بوجوب نسلم إننا
واالقتصادية. االجتماعية املحلية واألحوال لتلتئم التدريس منهاج تكييف وبوجوب بيئتها،
هذا وضع يف املشرتكني األفاضل األساتذة لحرضة نقول لذلك وإننا ذلك. بكل نسلم إننا
هذه عىل القضاء توجب البالد أحوال وإن أجنبية، سيطرة البالد بيئات يف إن التقرير:
وإن مستقلني، أحراًرا يكونوا أن هي كان، بلد أي يف الناس، حاجات أول وإن السيطرة،
يف واقتصاديٍّا سياسيٍّا مسيطرين األجانب دام ما يُدَرك ال الوطنية يف األعىل املثل هذا
— الحال هذه يف الوطن دام ما — وآدابهم البالد أبناء مواهب إن كذلك ونقول البالد.
طعنة هي وتلك أهلها. وحاجات البالد، حال هي تلك املنشودة. العليا الدرجة تبلغ ال

الوطني. التعليم سبيل يف األخرية ساطع
األستاذين فإن واملجاملة. االعتذار ابتسامة ويبتسمان املتبارزان يقف ذلك بعد
األستاذ ولكن متفقان. تقدم، ما سوى يف — واألمريكي العربي صديقي — الفاضلني
ببغداد. السياسيني خصومه ينىس أن ورئيسها، اللجنة يخاطب وهو يستطيع، ال ساطًعا
األخصائي وهو األجنبية، اللجنة هذه جلب يف إذالله أرادوا الذين وهم ينساهم؟ وكيف
والخربة االطالع واسع املدرب، املجرب العامل، العالم وهو والرتبية، التعليم يف الوطني
حتى ويحملون يزدرونه وهم ينساهم كيف — األمريكي خصمه بشهادة — موضوعه يف
بوجه املحرتمة اللجنة يقابل أن هذا، كل بعد منه أفينتظرون وهجره؟ إهماله عىل امللك
عربي، هو إنما الكعبة، ورب ال إله؟ أم هو أبرش مستكن؟! وعقل هادئ، وقلب باسم،
يف دقق ما إذا يُالم وال علمه. وعن نفسه عن الدفاع يف الفصول، ويكتب ويصول، يغضب
أستاذ، — فضلك دام — فهو التعنت. من الكثري أو القليل باليشء يؤاخذ وال الترشيح،

أخصائي! وهو
الخصم إىل جرثومة منها رست فقد تُعدي، أنها املجروحة الكرامة هذه يف والغريب
الشمايل. القطب روح املرشب العقل، ثلوج بني الناشئ األفضل، األمريكي األستاذ الكريم،
الوجيز، جوابه يف فأسمعنا املضبوطة. املربوطة النفس عقدة فتحللت إليه، رست نعم،
بقطرتني كلمتني، يف جاءنا، بل قارسة. همسات والعقيل، العلمي سالحه صليل تحت
رجال من والكثريون … االنتقادي املوقف هذا منكم نتوقع «كنا الكربونيك. حامض من
معلوًما املوقف هذا كان لقد نعم … بمقاومتكم سلًفا أنذرونا املعارف ودوائر الحكومة
االنتقاد.» بلذعة ويذهب املقاومة، حدة من يخفف ما وذلك التقرر. عىل تطلعوا أن قبل
اللجنة ورئيس يبتهج، ال وكيف مبتهًجا. حامًدا شاكًرا فكان الرد عىل األستاذ رد ثم
هم اللجنة أنذروا الذين أولئك فإن املدبرة! الحملة تلك عىل الدليل فيه بما يعرتف نفسه
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الكشف انقلب ما إذا سواهم أحد يالم فال التعليمي». «للكشف لجلبها سعوا من زمالء
القصد. سوء أو الحقد من شيئًا كتب ما يف أن ينكر األستاذ أن بيد تكشيًفا! وغدا عليهم

تقريرها. قرأ أن قبل اللجنة انتقاد يف فكر ما أنه منرو للدكتور يؤكد وهو
ساطع أن يف التعزية ببعض منرو الدكتور أحس فقد االبتسام، إىل املتبارزان عاد ثم
يحملني ما ذلك «ويف األصلية. العامة االقرتاحات من اللجنة وضعته ما ينتقد لم بك
هذه بتنفيذ إليهم سيُعهد الذين الشبان بجهود يتصل لن العدائي موقفكم أن األمل عىل
الكثري، الختباركم االحرتام أكرب قلوبهم يف مثيل يحملون الشبان هؤالء إن االقرتاحات.
املعارف نظام وضع يف واملقدرة الجهد من بذلتموه ما أن ويعرفون … الواسع واطالعكم

التقرير.» هذا بوساطة بها أنا أقوم خدمة أية من أكثر هو الحايل
يقتدي أن ودون منرو، األستاذ البتسام يبتسم أن دون رأسه ساطع األستاذ فأحنى
جامعات يف دروسهم كملوا عراقيون وهم — الشبان أولئك يعرف فإنه املجاملة. يف به
رصاحة بكل فيهم آرائي سماع عىل عودتهم «وقد املعرفة. كل يعرفهم هو — أمريكية
السعي هي اآلن إليهم أسديها أن أستطيع معنوية مساعدة أكرب أن أعتقد أني غري …
تدقيق عىل ولحملهم فيها، هم التي الضيقة الدائرة فتتعدى مالحظاتهم أفق لتوسيع
يف يجري مما ال العالم، بالد جميع يف يجري مما أنوارها تستمد محلية بنظرة األمور

االنحصار.» وجه عىل األقطار من قطر
بكلمة واستأذنهما املبارزة، ويف التعليم يف األخصائيني واألستاذين هنا ها أقف
فتحدد فيه، جاء ما أحسن من نظري يف وهي الفصل. هذا بها ألختم التقرير، من أنقلها
يف يصح كما الصني، يف أو روسيا يف يصح شامًال تحديًدا مستوفيًا، ا ملمٍّ تحديًدا التعليم

:(١٠١ (صفحة التقرير يف جاء العراق.

تأذن ما بقدر الناس عموم بني الصحيح العلم بث هي التعليم مهمة إن
والخرافات، واألمراض والفقر األمية من لينقذهم والتوسع؛ االطراد من األحوال
االقتصادي إنتاجهم يف ويزيد بالدهم، وبمستقبل بأنفسهم، ثقتهم ويقوي

لألمة. والفالح للشعب، الهنيء العيش ليضمن أخرى؛ وبكلمة والزراعي.

الفصل. هذا به أختم ما وأحسن قرأت، ما أحسن هو التعليم ملهنة التحديد هذا إن
والفقر األمية من «لينقذهم الكلمات: هذه وأمكن أعيد أن الختمة آخر يف أحب وإني

والخرافات.» واألمراض
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جديدة للشعر لغة ومرص، سوريا يف وال العراق يف ال اليوم، العربي العالم يف ليس
ال فإنك وحيها. ومصادر بأغراضها وفنونها، بأساليبها وبمبانيها، بمعانيها — بأجمعها
األوروبيني الشعراء طبقة من شاعًرا املرصيني أو السوريني أو العراقيني الشعراء بني تجد
مثل شاعًرا — والروحي الطبيعي والوجداني، االجتماعي الرحب، نطاقهم يف الحديثني
أو اإلنكليزي، ماسفيلد جان أو األرلندي، بايتس وليوم أو البلجيكي، فريهارن إميل

األمريكي. فراست روبرت
واألغراض الشعري، باألسلوب زميله عن يختلف الشعراء هؤالء من واحد وكل
جديد لشعر األعالم هم واملواضيع. األوضاع قديم من الخروج يف وإياهم ويتفق الشعرية،
للشعر، املحب العربي القارئ فيه يرى ال وقد عندنا يُستغرب قد وأمريكا، أوروبا يف
واألوزان الزاهية، األلوان قليلة جديدة، فيه فالصور يستسيغه. ما محاسنه، املتذوق
أن بيد املتحرضين. أنفس يف البدوية األلحان وقع أنفسنا يف تقع التي باإليقاعات قائمة
الفن من فيه وملا ومشاكلها، الحديثة الحياة مشاهد من يحتويه ملا عالية، منزلة هناك له

الفكري.
التي النفس منازع من شيئًا نجد قلما العربي. الشعر يف هذا من شيئًا نجد وقلما
املكتشف العقل أغراض من أو حائرة، مضطربة تزال وال التقاليد، قيود من تحررت
تلحفها التي املادية األهداف من أو بتصوف، املقرونة البرشية األهواء من أو الفتاح،

الوديع. الورع الخيال سحب
أو ضئيلة، أو مائعة، تزال ال كانت وإن ظاهرة، للتطور آثاًرا العربي الشعر يف ولكنَّ
سيشمل التطور هذا أن فيه ريب ال ومما ببعيد. اتجاهها وثبات تبلورها أمر وما متقلقلة.
عندئذ ويستسيغه. الحديث األوروبي الشعر العربي املتأدب يقرأ وعندئذ واملباني، املعاني
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ذلك باألوهام، يتدرع وال التقشف، عن ينبو الذي املستحدث التصوف يف الجمال يدرك
هيكل يف رموزه أنوار ويشعل ماضية، لها بأرواح األمم يربط الذي مثًال القومي التصوف
األوزان غري يف لنا كإخوان واألمريكيني األوروبيني بالشعراء نرحب عندئذ والتجدد. البعث

والقوايف.
منظور، محسوس هو ما بكل املايض— يف وخصوًصا — العربي الشاعر تقيد لقد
والتصور العقل تقييد أما الشعرية. واالصطالحات القواعد بغري صناعته يف تقيد وما
مواقف يف واالرتداع التعبري، يف واالقتصاد الروحي، والتجانس املعنوي، االتساق من بيشء
يف القريحة وضبط القصيدة، يف الوحدة يوجب الذي الفني الذوق من بيشء اإلطناب،
— والغلو التعميم َهون الشاعر يقي الذي والنفيس الفكري التحليل من بيشء فيضها،

شعرهم. يف الوجود ونادر شعرائنا، لدى اإلجمال عىل مجهول ذلك فكل
وأشباح املاضية، الشعر ألصوات أصداء غري مجمله يف الحديث العربي الشعر وما
والبيانية، اللغوية بمحاسنها — كلها القديمة بوجوهها القصيدة فهاكم وأشكاله. أللوانه
والغزل والرثاء، املديح — األبدية وبمواضيعها القاسية، وبقوالبها وحيها، وبمصادر
الوطنية، الحماسة الزمان هذا يف يغلب فقد الشعر هذا من الجيد يف أما واالستجداء.
يف الجديدة األطالل عىل واقًفا الشاعر ذا هو ها والنحيب. واالكتئاب القومية، واملنازع
محاسن ويعدد املايض، يمجد وهو الفؤاد. دامَي العني، دامَع فريثيها نفسه ويف األمة،
عربية أمة ذي هي والحديد. النار من وحينًا املالح، املاء من حينًا القوايف فيصوغ األجداد،
مستضعفة عربية أمة ذي هي فلنوحدها. مجزئة، عربية أمة ذي هي فلتنقذْها. مصفدة،

مستنرصة. عزيزة قوية فلنجعلها مستذلة،
يف أو بغداد يف بريوت، يف أو القدس يف كان إن اليوم، لشاعر األعىل الصوت هو
بنريان يضطرم وحينًا حينًا، العربات تخنقه صوت هو القاهرة. يف أو مكة يف النجف

واالنتقام. النقمة رشار منه تتطاير وحينًا والفخر، الحماسة
ومن الوطنية، القصائد من شعره يخلو من اليوم املربزين الشعراء بني ليندر وإنه
للمنازع املفسد األجنبي البغيض، لألجنبي طعنة هي قافية من الوطنية قصيدته تخلو
العارشة، أو األوىل الطبقة من كان إن الشاعر، لهذا إن املستعمر. األجنبي كلها، الوطنية
نار فيها يرضم بل وفروعها، أصولها النفس من فيهز مكان، كل يف مسموًعا صوتًا
األرشف، السبيل يف الجهاد إليها ويحبب مستعبَد، ووطن مستضعفة، أمة عىل الغرية

والحرية. االستقالل سبيل
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ألنه الدموع؛ لتستذرف قصائده وإن ملسموع، الوطني الشاعر صوت إن أجل،
وروعتها، جرسها لها أوزان يف ويرسلها الجاهلية، شعراءُ قبله صاغها كما قوافيه يصوغ
البدوي ألفه الذي اليشء ذا هو البياني. وجمالها اللفظي، سحرها من شيئًا فقدت وما
الطنانة املحاسن هذه تقدير يف واحًدا االثنان يزال وال املدن. ربيب ألفه كما البادية، يف
مجد املوضوع يكون عندما واحًدا استماعها، لدى والطرب الشغف يف واحًدا الرباقة،

املنشود. املنتظر ومجدهم املفقود، العرب
محاسن بحسب وتصطخب، وتشع وتتسع، تضيق الجديدة الوطنية هذه أن بيد
وتتقد جمالها، فيصفو األحايني، بعض يف تسمو وهي والذوقية. والفنية العقلية الشاعر
وحب الوطن حب بني أو صناعته، وبني بينها التوازن يحفظ شاعر قصائد يف لهجتها،
هذا مثل إن الحياة. يف الخالد عىل الزائل يقدم وال اآلخر، عىل الواحد يرفع فال الفن،
غمراتها. يف واإلنسانية منازعه، يف اإلنسان فتشمل الوطنية، يف التوسع ليستطيع الشاعر

واإلصالح الوطن الشعرية منازعهم تتجاوز العراق شعراء من أربعة عن هنا سأتحدث
ال واألخريان اآلفاق، شهرتهما جابت فاألوالن والصايف. والشبيبي والرصايف الزهاوي هم
االجتماع، عىل والعزلة التجوال، عىل اإلقامة يؤثر األخريين وأحد الشهرة. ضيقي يزاالن
زمالءه اآلفاق جوب يف يسبق وقد للرحيل، يشد األوتاد، رفع وقد واآلخر، ملزاجه، وفًقا

جميًعا.
ومختلفون التقليد، قيود من وخيالهم نظمهم يف يتفكك ما يف ملتفقون األربعة إن

ومبنًى. معنًى التجديد من إليه ُوفقوا ما يف كذلك ومختلفون ومنزًعا. روًحا
الناس يختلف وقد العراق. شعراء كبريَا اليوم هما والرصايف الزهاوي أن يف ريب ال
الشخيص الذوق من االختيار يخلو وال التفضيل، باسم أخلق هو االثنني ِمن َمن يف
واحد واالثنان ودينيٍّا. واجتماعيٍّا سياسيٍّا الفكرية، الحرية يف واحد االثنان إنما والتحيز.
واالثنان والعرصية. التقليدية الشعرية، املنازع من لكثري تتسع التي الوطنية الروح يف
علمه يف اإلجمال عىل الرصايف يفوق الزهاوي أن إال اإلسفاف. ويف التحليق يف واحد
اإلصالحية حمالته يف الزهاوي والديباجة، الصناعة يف الزهاوي يبز والرصايف وخياله،
شاعر والرصايف الشعر، ينظم فيلسوف الزهاوي بتَّار. سيف والرصايف رشاش، مدفع

والتعميم. املقارنة من بهذا وكفي الفلسفة. يهوى
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الزهاوي. صدقي جميل

الشعرية. سنه من العرشين ويف الزمنية. سنه من السبعني يف هو الزهاوي صدقي جميل
الحياة، نوائب من وغريها َرد، والدَّ والعرج السنني أن عىل وخالها. أبوها املصائب يف وهو
فإذا وصوته. وروحه قلبه من تدنو أن تجرؤ وال نشاطه، عىل تؤثر وال عزيمته، من تفل ال
قلبه نبضات ويف رشاًرا نظراته ويف رماًحا، نرباته يف فإن كالرمح يقف أن يستطيع ال كان
ويسرتسل جنازة، يف الجائع حتى فيُضحك املجون، يحسن وهو يخل. وال يهن ال إيقاًعا
آفات. ومن آيات، من يصحبها وما األنبياء، لهجة له إبليس. حتى فيُبكي الشجون يف
بشكوك الخيَّام إلحاد يفتل فهو تبكم. كلمات التهكم، ويف رشيف، لفظ التجديف، يف وله

لبيانه. ومطية لشيطانه، سوًطا منها ليصنع املعري؛
قصيدته، البقاء، بطول وأحقها نظري، يف وأنفسها نفيسة. شعرية آثاًرا للزهاوي إن
وغربي؛ عربَي شاعرين، أثر فيها اقتفى وإن فإنه، الجحيم» يف «ثورة الصغرية، ملحمته أو
عن يختلف فهو والنعيم. الجحيم زيارة يف األوىل األصلية الفكرة عن التقليد يف َليقف
من املوضوع فيطرق اإللهية» «الكوميديا يف دانته وعن الغفران» «رسالة يف املعري
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الفكرية والطرائف باللطائف يف وجاء إيمانه، يف مشكك كمسلم جاءه وقد جديد، باب
والخيالية.

بقربه، رقدة يف وهو زاراه وقد ونكري، منكر املنكرين، امللكني بوصف القصيدة تبدأ
حيٍّا، األرض يف كان يوم وبدينه بحياته تتعلق كثرية أمور عن فسأاله استنطاقية. زيارًة
وباآلخرة، باهلل — يشء بكل املؤمن املسلم، يجيب بما أسئلتهما عىل مجيبًا فجاملهما
الجحيم منكر وصف فعندما كال. — الجحيم؟ و— وبالجنة والحساب، وامليزان وبالحرش
فيها. شكوك ومن بالنار، إيمان من شبابه يف كان بما فجهر باملجاملة، الغريم توقف

م��م��رور م��ذب��ذب ه��ذا ق��ي��ل ح��ت��ى أل��ح��دت ث��م آم��ن��ت ث��م

∗∗∗
األخ��ي��ُر اع��ت��ق��ادي م��اذا أدري ل��س��ت ل��خ��وف��ي ه��ذا ال��وق��ت ف��ي إن��ي ث��م

يشء عىل العبور وبكيفية صنعه، بدقة ويعجب الرصاط، يصف ذلك بعد ويرشع
كالشعرة. أو السيف، كغرار هو

الخناس وعن األبرار، املالئكة وعن والطالح، منهم الصالح الجن، عن يسأالنه ثم
يدركه ال ما بكل يرتاب فهو املذبذب. الخائف بجواب فيجيب والشياطني، والعفاريت

فيقول: املجاملة إىل يعود ثم العقل:

ال��ت��ف��س��ي��ُر أخ��ط��أ ق��د ول��ك��ن ك��الَّ خ��ط��أ م��ن ال��ك��ت��اب ف��ي ي��ك��ن ل��م

يغري أن فيحاول كفره. يف ليمعن معه يتساهالن ولكنهما امللكان. يقتنع فال
التفتيش بمجلس املرأة دخل وما ركيكة. بحلقة القصة سلسلة يف فيجيء املوضوع،
كالحجر يهبط بل واحدة. طيحة النسائيات إىل اإللهيات من يطيح فالشاعر الديني؟
تعالج التي القصيدة يف وليس والحجاب! السفور إىل املالئكة سماء من يهبط برئ، يف
والسفور. كالحجاب زائلة الحياة يف ألمور مجال والشيطانية، اإللهية اآلخرة، مواضيع

مواربة. وال رأيه يف تذبذب ال فصيح، رصيح املوضوع هذا يف الشاعر أن بيد
السؤال عىل ليجيب السماء؛ إىل واحدة، وثبة فيثب، يعود الدنيا الحياة برئ قعر ومن
يلقي ثم يخور، يكاد فيه شكه من وهو صفاته، من املألوف باملعلوم فيصفه هللا، عن
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«فإن وإيمانه كفره يف كذلك كان فإذا ًا، مخريَّ ال ًا مسريَّ ولد اإلنسان أن وهي بحجته،
نكري.» يشء الجزاء

هللا أن وهو اليقني، الحق يظنه بما وينطق والتذبذب، الخوف قيود يفك ذلك بعد
األثري. هو

ي��ص��ي��ُر ال��ب��وار ب��ع��د وإل��ي��ه ع��م��ي��ًم��ا ف��اض ال��وج��ود ه��ذا م��ن��ه

هذا يتلو ثم األثري، وأسماها «نرفانتهم» الهندوس من استعار قد بالزهاوي كأني
الفظيعني. امللكني رأسه فوق يرى إذا الَجْمجمة الترصيح

ج��دي��ُر ب��ال��ن��ط��اح ك��ال��ق��رن ه��و ط��وي��ل غ��ل��ي��ظ أن��ٌف ول��ك��لٍّ
ال��ع��ن��ق��ف��ي��ر ه��ي ن��ابً��ا ي��ري��ن��ي ال��ل��ي��ث ف��م ي��ض��اه��ي م��ه��روت وف��م
وت��دوُر م��خ��وف��ًة ت��ت��ل��وى غ��الظ أف��اٍع وب��أي��دي��ه��م��ا

املنظوم، بالنثر فنطق الشعر، لغة حتى وفقد وارتاع، الشاعر جبن إذا عجب فال
لم االستعطاف ولكن قربه. يف يزعجاه وال يرتكاه، أن ويرجوهما امللكني يستعطف وراح
املرتعب. املسئول ال الحانق، السائل وقف امللكني أمام ووقف وهاج، فنفخ نفًعا، يجده

ش��ه��ي��ُر وه��و ال��ح��ق��وق س��ب��ي��ل ف��ي ج��ه��ادي ع��ن ت��س��أال ل��م ول��م��اذا
ال��ن��ص��ي��ُر َع��زَّ أي��ام ب��الدي ع��ن ذي��ادي ع��ن ت��س��أال ل��م ول��م��اذا
خ��ط��ي��ُر وه��و ال��ش��ر ألب��ط��ال م��س��اع��يَّ ع��ن ت��س��أال ل��م ول��م��اذا

نظم عما يسأاله لم وملاذا املرأة؟ عن دفاعه وعن وصدقه، وفائه عن يسأاله لم وملاذا
كلها؟ املعايل سلم وهو الشعر من

زوُر؟ ه��و م��ا ك��ل ع��ن وس��ؤال ح��ق ه��و م��ا ك��ل ع��ن أس��ك��وت
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إليه وما دينه يف امليت يستنطقان جاءا فقد يشء، ذلك من يهمها ال املنكرين ولكن
جبل إىل فيه، وصال وقد االستنطاق، فاستأنفا وظيفتهما. هي وهذه وفرائض. عقائد من
— العقل مشري. خري العقل أقول: — ومأجوج؟ يأجوج يف كافر، يا تقول وماذا القاف.
أن فيحاول غالظة، فيزدادان مستعطًفا، فيلني كافر، لرجس إنك املنكران، به فيصيح
الكفر بعد اإليمان ولكن مؤمن. أنه يعرتف هو بل لهجته. من ويلطف به جهر ما يئول
من فأجرت وبطنه، ظهره عىل املقامع فهوت العذاب. ساعة ت حمَّ األمر. ُقيض يفيد. ال

الدموع. عينه ومن الدم، جسمه

ي��ف��وُر ح��ظ��ي ل��س��وء ق��ط��رانً��ا رأس��ي ف��وق ب��ق��س��وة ص��بَّ��ا ث��م
ب��ث��ور ف��ي��ه ال��م��ج��دور م��ث��ل ب��ان ح��ت��ى وج��ه��ي ث��م رأس��ي ف��ش��وي

مألوف من فهي حظي» «لسوء األول مثالن، النظم ركاكة من البيتني هذين يف
أشك لست إفصاح، إىل تحتاج ال املجدور الوجه يف فالبثور بثور» «فيه والثاني النثر
األحايني، بعض يف وصناعته فكره يسبق خياله ولكن ذلك؛ يدرك نفسه الشاعر أن يف

به. ليلحقا مبتذًال فيكتدهما
القصة. اآلن لنواصل القصيدة. يف قليل غري هو إليه أرشت فما عابرة، مالحظة هذه
إىل به ويطريان بحبل، يوثقانه القطران، الشاعر رأس فوق املنكران، يصب أن فبعد
ماء من جرعة ويشتهي بعينه، الجنان فريى الروح. بعذاب الجسد عذاب ليشفعا الجنة؛

حرمانه. يف ويتألم الكوثر،
غري إىل يتوفق ال إطنابه عىل وهو القرآن، يف جاء عما يختلف فال للجنة وصفه أما
والولدان، الحور مع فيها، املصايف، من لكمصيف الزهاوي جنة إن الخيال. من املضحك

ومشموم. ومرشوب مأكول من لذيذ كل

ي��زور وج��اء م��ش��ويٍّ��ا، غ��ص��ن��ه م��ن ه��وى ط��ي��ًرا اش��ت��ه��ي��ت ف��إذا
ي��ط��ي��ُر إل��ي��ك أت��ى دج��اًج��ا ال��ت��ي��ن ل��ك ي��ح��ول أن رم��ت وإذا
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للذة. ال للعذاب زائر هو فمحروم. هو أما

ال��ن��م��ي��ُر ف��ف��ر ف��ت��ي��م��م��ت��ه ن��م��ي��ر م��ن ش��رب��ًة رم��ت ول��ق��د

ا شدَّ فقد ذلك، غري كان وما الجحيم. إىل وأنزاله القرب، إىل به امللكان عاد لو فَودَّ
وأغوارها. النار أودية إىل به وهبطا الجنة، من وأخرجاه وثاقه،

النار، يف يشاهد من استثنينا إذا اللهم جديد، يشء فيه ليس للجحيم، ووصفه
جهال أنهما إال حبيبها وذنب ذنبها وما ليىل، شعره. وعروس سمري معشوقة ليىل وأولهم
هوة. يف منهما كل مفرتقان، ولكنهما الزيارة. هذه عليهما أوجب عمًال فعمال الجحيم،

املسكينة. الفتاة الشاعر رأى فقد األكرب، العذاب هو وهذا

ش��روُر ن��اب��ه��ن ف��ي وأف��اٍع ت��ل��ظ��ى ون��ار ي��ش��وي ج��م��ر ف��وق

الحبيب. فراق من بل والسعري، اللظى من ال تبكي، وهي

ال��س��ع��ي��ُر وه��ان ق��رب��ه ف��ي ال��خ��ط��ب ل��خ��ف ج��م��ي��ًع��ا ك��ن��ا أن��ا ول��و

حالهم، عن فسألهم وجريًرا، واألخطل الفرزدق الشعراء بني الزهاوي أبرص وقد
ثم حياه، الذي املعري ثم النواس، وأبو بشار له بان ثم بالئهم، سبب الهجاء إن فقالوا:

الصدور». و«للملوك املجلس يتصدر يزال ال وهو القيس امرؤ
فيقول: الكرمة بنت مديح يف شعره من ينشد الخيام سمع وقد

ف��ق��ي��ُر إل��ي��ك ام��روءٌ إن��ي ال��خ��م��رة أي��ت��ه��ا ب��ال��ل��ه واص��ل��ي��ن��ي
زم��ه��ري��ُر وال ن��ار ت��ُرع��ن��ي ل��م ب��ج��ن��ب��ي ال��ج��ح��ي��م ف��ي ك��ن��ت ل��و أن��ت

خطبة: يلقي وهو سقراط مقدمتهم ويف والفالسفة، العلماء يشاهد الشعراء وبعد

م��س��روُر ك��أن��ه ي��ص��غ��ي أف��الط��ون ال��ن��ار ع��ل��ى ج��ن��ب��ه وإل��ى
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يقول: ثم جأًشا، القوم أثبت وهو النار، منشأ سقراط فيرشح

األم��ور ت��ه��ون وأن ع��ل��ي��ه��ا ن��ق��وى أن ال��ت��ط��ور ف��ي��ن��ا ي��ق��ض��ي س��وف

ويعاتبه: هللا يخاطب ويسمعه الحالج، منصور كذلك ويرى

ت��س��ت��ط��ي��ُر ش��رارة ح��ي��ات��ي ف��ي م��ن��ه أن��ا ال��ذي ال��واح��د إن��ك
ظ��ه��ور ال��خ��ف��اءِ ب��ع��د ب��ي ول��ه خ��ف��اءُ ال��ظ��ه��ور ب��ع��د ل��ي وب��ه
ال��م��ج��ي��ر؟ وأن��ت م��ن��ه ت��ج��رن��ي ل��م ول��م��اذا ل��ي ال��ع��ذاب ش��ئ��ت ِل��َم

آلة يخرتع من والفالسفة العلماء هؤالء بني من يقوم أن هذا بعد يستغرب فال
وكان الجحيم. يف األمر أولياء عىل الثورة يف اآللة هذه تستخدم وأن السعري، تطفئ
فيهم قام فقد أعالمها، الرافعني عليها، املحرضني الثورة، أبواق يف النافخني أول الشباب

للجهاد: ويدعون والظاملني الظلم عىل يحملون الخطباء

ظ��ه��ي��ُر ل��ل��ق��وي وال��ده��ر ب��ال��م��ث��ل غ��ش��م��ت ال��ت��ي ال��ق��وة ق��اوم��وا
ص��غ��ي��ر ف��ه��و ال��ح��ارس��ي��ن ع��دد وأم��ا األك��ث��رون ال��ي��وم أن��ت��م

للقتال. العدة ويعدون األناشيد، ينشدون فراحوا وماجوا، الجحيم يف الناس هاج
واستبساًال. هياًجا فزادهم فيهم، فخطب املعري، العالء أبو استوقفهم أن وكان

املعري:

ك��ب��ي��ر ظ��ل��م ال��ح��ق��وق غ��ص��ب إن ث��وروا ق��وم ف��ي��ا ح��ق��ك��م غ��ص��ب��وا

الجمهور:

ن��ث��ور ل��ل��ح��ق��وق ن��ح��ن إن��م��ا ي��ن��ص��ف��ون��ا ول��م ح��ق��ن��ا غ��ص��ب��وا
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املعري:

ال��ق��ص��ور ال��ج��ن��ان ف��ي ول��ل��ب��ل��ه ر ب��ال��ن��ا ال��م��ش��ي��دة األك��واخ ل��ك��م

الجمهور:

ن��ث��ور ل��ل��ح��ق��وق ن��ح��ن إن��م��ا ي��ن��ص��ف��ون��ا ول��م ح��ق��ن��ا غ��ص��ب��وا

الشياطني وجاءت القتال، يف وأهلها النار زبانية الفريقان والتحم الحرب. قامت
يقوده املالئكة من بجيش فأنجدهم اإللهي، بالعرش الزبانية فاستنجد الجحيم، أهل تنجد
بالصواعق املتقاتلون وترامى الربكانية، الجحيم ضواحي يف الجيشان، وتالقي عزرائيل.
وبالجبال مسعور، ماؤها وببحار الصخور، نارها يف تذوب برماح وتحاربوا والربوق،

الشياطني. وحلفائهم الجحيم ألهل النرص وتم والزبانية، املالئكة فانهزم والرباكني،
من وفيها الشعر، من والرديء والوسط الجيد وفيها القصيدة، خالصة هي هذه
ما واالجتماعي، الفلسفي الفكري، اإلبداع ومن والبيانية، الخيالية الشعرية، الحسنات

الفنية. بسيئاتها يشفع
يف اإليطايل الشاعر جحيم عن يختلف العربي الشاعر جحيم أن لك ليتبني وإنه
واللصوص، والزناة القتلة وفيهم السياسيني، أعداءه النار يف دانته شاهد فقد سكانه،
العلماء من وأكثرهم باآلخرة، يؤمنوا ولم الجحيم، أنكروا الذين غري الزهاوي شاهد وما

والجمال. الحقيقة ومحبي النبوغ، أصحاب من أي — والفالسفة والشعراء
يف ولكنه مبتذلة. غري فكرة الزهاوي إىل أوحت التي املبتذلة الفكرة هي هذه
دكناء، صورة تقليديٍّا، وصًفا وللجحيم للنعيم وصفه فجاء اإلسفاف. من نجا ما تبيانها
تقسيمه يف أنه فلو صيغه. من كثري يف والنثر قوافيه، يف التكرار وجاء بائخة. واستعاراته
دون بأخواتها، القصة حبل يصلها بذاتها، قائمة قصيدة منها قسم كل جعل القصيدة
ألنقذها والثالثني؛ األربعمائة أبياتها يف الواحدة، والقافية الواحد، بالبحر الشاعر يتقيد أن

واإلسفاف. التبذل ومن التكرار، آفات من أظن ما عىل
من نظري يف وهي واختفت. الربق كوميض الرواية سلسلة يف ظهرت حلقة وهناك
لتقف فإنك الجحيم. نار إلطفاء اآللة اخرتاع بها أعني فذة. جديدة ألنها حلقاتها؛ أهم
الثورة. انتصار يف األكرب األثر الخرتاعه يكون أن ومتوقًعا الشاعر، بابتكار معجبًا عندها
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الحروب، كسائر الجحيم يف حربه فجاءت يظهر، ما عىل اخرتاعه نيس الشاعر ولكن
وبراكني. وبحور نار من جبال فيها السالح أن إال

كيف أدري لست فكرة ذهني يف علقت األوىل للمرة القصيدة هذه قرأت عندما
كتبته ما التالية بالكلمات فختمُت معقول، طبيعي إلحساس النتيجة تكون أن إال نشأت؟

اإلنكليزية). (باللغة عنها
نريانه، عىل الجحيم أهل به تسلح عجيب، الخرتاع «إنه اإلطفاء: آلة يف قلت
الجحيم، عن املدافعون وكان واألنهار. واألودية والرباكني، منها الجبال رماًدا، فاستحالت
تذريها الرمال من كعُمد باأللوف، بل ال باملئات، يقعون السالح، هذا محرومون وهم
جحيمه، عىل فأشفق املعركة، تلك علياه من يراقب السماوات رب وكان السموم. ريح
رئيس سمع وكأنه االضمحالل. من زبانيته وعىل الزوال، من لكونه، مكمل جزء وهو
الصناديد. املالئكة من بجيش وتعاىل، سبحانه فأنجده، النجدة! النجدة، يصيح: الزبانية
النريان، بها فيقتحمون اإلطفائية، اآلالت يحملون كانوا الثائرين النار أهل «ولكن
ويقتلونهم رمادها، وفوق دخانها، خالل من العدو عىل فيغريون الحال، يف فتنطفئ
األبيض، العلم إىل فالذ نفسه، الظلمات أمري يأرسون كادوا إنهم حتى واأللوف. باملئات
ودارت تقهقره، يف يقف بأن املهزوم املالئكة جيش أمر ثم السلم، يطلب به ح ولوَّ
الجحيم نريان إطفاء كملوا أنهم بيد برشوطهم. فقبل الثوار، وبني بينه املفاوضات
جميًعا وصعدوا املالئكة، أحد جناحي بني منهم واحد كل وركب يبابًا. قفًرا فأمست

الجحيم!» يف الثورة هذه بعد جحيم فال الشاعر. يقول كذلك الجنة؛ إىل طائرين
ينبغي كان فما أو القصيدة، من األخري للقسم التحوير هذا يف مخطئ أنا فهل

به؟ يُنتفع ال كان إذا االخرتاع معنى فما وإال كذلك؟ يختمها؛ أن للشاعر
الشك شواطئ عىل تشعل فهي القصيدة، يف تتجىل التي الروح تلك الشاعر، روح أما
يستقيم وال العقل، يدركه ال ما يف وهي اإلنساني. والحب والعدل العقل أنواَر والتهكم
يف كان إن وجماًال، عدًال يلمس ما كل يجعل الذي بالحب تعتصم العدل، ميزان عنده

اآلخرة. يف أو الدنيا حياتنا

ال��ري��اءِ إل��ى أم��ي��ل أن وأك��ره وف��ع��ًال ق��وًال ص��راح��ت��ي أُح��ب
ارت��واء ف��ي ح��س��ًوا أض��م��رت وال ب��أم��ٍر أح��د م��ن خ��ادع��ت ف��م��ا
ال��خ��ف��اء ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ب��إب��ق��اء خ��ي��ًرا ي��رون ال��ذي��ن م��ن ول��س��ت
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الرصايف. معروف

تراءت كيفما فالحقيقة، مجلسه. ويف نثره، ويف شعره، يف الرصايف معروف ذا هو
ولكن الدوام. عىل املعشوقة محبوبته هي هي درداء، عجوًزا أم كانت فتانة أَحسناءَ له،
تذبذبه أما واألفعال. األقوال جميل جميًعا حبهن يف وللرصايف وأشكاًال، ألوانًا للمعشوقات
التهتك، شارع يف يسكنَّ أخوات للفضيلة ألن فذلك وأخرى؛ حقيقة بني األحايني بعض يف
قصيدة الزمان قديم يف نظم فقد الكالم، شوارع يف اإلقامة يكرهون إخوان الوطن ولحب

مكان. كل يف ويُروى اآلذان، يف يرن مطلعها يزال ال األخالق يف

ال��م��ك��رم��ات ب��م��اء ُس��ق��ي��ت إذا ك��ال��ن��ب��ات ت��ن��ب��ت األخ��الق ه��ي

الحكم تروي فهي العربية. األمة مثل تكرتث وال األشعار رواية تحسن أمة عرفت ما
سبيلها. يف وتميض ونظًما نثًرا
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من الوطن حب وليس الفضيلة، بحب تقوم ال شهرته إن فأقول الرصايف إىل أعود
يف قيمته ولألساس البيت، أساس يف والرتاب الحجارة من االثنان إنما بيتها. أساطني

البناء.
سنة األول اجتماعنا أذكر إني اإلرث. بدوي فهو املولد بدويَّ معروف يكن لم إذا

ساحرة. بدوية بلهجة الشعر ويلقي والعقال، العباءة يلبس كان يوم ،١٩١٠
نهضتهم يف األتراك إىل وانضم والعمامة، الجبة هناك ولبس األستانة، إىل سافر ثم
الحانة. إىل املسجد من واحدة وثبة وثب ثم ونهاًرا ليلًة واملصحف اللواء فحمل املدمرة،
فنظم رحاله، محط املقاهي وجعل إليه، ترمزان ما وكل والجبة، العمامة معروف خلع

وظاللها. التحرض حقيقة هي حياته. يف الجديدة الحقيقة عن يفصح ما الشعر من
وىلَّ ثم إيمان، من صدره يف بقي ما املقدس بيت يف وفقد فلسطني، م يمَّ ذلك وبعد
يف فوجد والدينية، والسياسية االجتماعية عقائده يف املفلس وهو سوريا، شطر وجهه

العراق. إىل فعاد كثريًا، يرقه لم ما والخنوع التهذيب من البالد
الوطنية لواء حامًال العراق يف كان يوم ،١٩٢٢ سنة الثاني اجتماعنا ألذكر وإني
بالغنائم. إال موفًقا ويعود ونسوته، االنتداب رجال عىل غائًرا «خانه» من فيخرج وسيفها،
بسيفه االنتفاع يحسن ال املجرب، البدوي وهو وكيف، الغزوات؟ هذه مثل من الفائدة وما
إىل السياسة سلم يف لصاعد وإنه السياسيني، من لصائر وإنه لفاعل، إنه وبندقيته؟

أعاله.
له يتاح ملن هنيئًا — ١٩٣٢ سنة يف الثالث اجتماعنا يوم معروف، كان لقد أجل،
عضًوا معروف كان قد — سنوات! عرش كل يف واحدة مرة ولو الشاعر بصديقه االجتماع

والعقال! العباءة إىل قيافته يف وعاد ببغداد النواب مجلس يف
وقد األعاجيب. مهد الرشق هذا يزال ال النواب! مجلس يف األعرابي الرصايف معروف
الصحافيني بعض بإبعاد تتعلق قضية يف الحكومة عن يدافع معروًفا صديقي سمعت
من له ما يبني أن ويحاول الحياة، يف عام كمبدأ النسبية فيذكر صدقهم، يف املتطرفني
قال. مما شيئًا فهم أو معناه، أدرك النواب من أحًدا أن أظن ما الصحافة. بُحرية صلة
املبعدين أن وهو منه، أراد وما البيان، فعل فيهم فعل األجش العريض صوته ولكن

… أقالمهم فعلت ما جزاء اإلبعاد استحقوا
السذاجة، فيه ما وأظهر البدوي، اإلرث من وبأدبه بنفسه ما تغري ال السياسة ولكن
ملا يكرتث وقلما مستهرتًا، مستسلًما ليومه يعيش فهو املباالة. وعدم والجرأة، والرصاحة،
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ما يف اليوم فهو هذا، طبعه من شيئًا والتجارب األيام غريت وال األيام. له وتجن تبدو
سنة. وعرشين خمس منذ كان كما سجاياه، من ذكرت

والعبارة، األسلوب سهل الخيال واسع طبعه، بداوة عىل الشعور، الرقيق الشاعر وهو
الحس شديد الشعرية، املحاسن إدراكه يف وإنه صناعته. يف اجتهاد وال بيانه، يف ل تعمُّ ال
من الخفي عىل الظاهر يؤثر الغالب يف ولكنه وأشكالها. ألفاظها من ويتشبح يرتاجع ملا

الطبيعي. البرشي الجمال
العبارة، بليغ النفس، وطربت منه، الذهن صفا ما إذا يراه، ملا الوصف يف وهو
يف قال البسفور» و«عىل مود» «جرس له قصيدتني من مثلني أعطيك البيان. واضح

دجلة: محاسن

ي��ت��ألأل ال��ع��ل��ى أف��ق ف��ي وال��ب��در ع��ش��ي��ًة م��ود ب��ج��س��ر وق��ف��ت ول��ق��د
وج��م��اًال م��ح��اس��نً��ا ال��س��م��اء ف��ح��ك��ى م��ت��أل��ًق��ا ص��ف��ا ق��د دج��ل��ة وج��ب��ي��ن
م��ث��اًال ل��ل��س��م��اء ب��دج��ل��ة ت��ح��ت��ي م��ش��اه��ًدا ال��س��م��اء ف��ي ن��ف��س��ي ف��ح��س��ب��ت

البوسفور: فوق الريح عصفت وقد األمواج، وصف يف وقال

��ص ي��ت��وقَّ إذ ال��خ��ي��ل ط��م��وح ك��ج��ري م��وج��ة إث��ر م��وج��ة ت��ج��ري ال��ب��ح��ر وف��ي
ي��خ��ل��ص ال��ث��ل��ج أط��راف��ه��ا إل��ى ه��ض��اب ك��أن��ه ح��ت��ى ال��م��وج أع��ل��ى وي��زي��د
ي��رق��ص ال��ب��ح��ر ف��ي ال��م��وج وه��ذا ت��غ��ن��ي ه��ب��وب��ه��ا ع��ن��د ال��ج��و ري��اح ك��أن

يف تقل ال التي الفلسفية الناحية منها متعددة، نواحي الرصايف لشاعرية وإن
فقد السليم، والذوق والصفاوة السالسة يف كشعره هو نثر وله سواها. عن املحاسن
بيده، مخطوًطا عليه أطلعني النبي، سرية هو العربية باللغة بابه يف فريًدا كتابًا كتب
مصادر ألن والتحقيق؛ العلم من الكتاب هذا يف ما أدهشني ما مدرسية. دفاتر سبعة يف
القوة أدهشتني إنما واملوازنة، البحث ويحسن معالجته، يشاء ملن متوافرة املوضوع
اإليمان بغري تستقيم ال عقائد يف والتفلسف واالستخراج، التحليل عىل واملقدرة النافذة،

والرصاحة. والجرأة
ظاهر هو ما ليثبت و«الفلسفيات» «الكونيات» يف أي ديوانه؛ من بابني يف وإنه
شعره يف فالرصايف النشور. ينتظر الذي املذكور، الكتاب يف أدبه محاسن من وكامن

176



الشعر واحات يف

زمانهما أن إال املعري. ينبوع واحد، ينبوع من يستمدان واالثنان كالزهاوي، هو الفلسفي
الرصايف، وإن والتفكري. التصور يف أحيانًا فاقاه إذا عجب فال العالء. أبي زمان غري
الحرية أعالم دائًما لريفع األحايني؛ بعض يف التشاؤم عليه واستحوذ الشك هزهزه وإن
العيل الفيلسوف دينه يف فهو كلها. البرشية املذاهب روايس فوق اإلنساني واإلخاء والعقل

اإلنساني.
الطبيعي، الجمال — أنواعه عىل بالجمال املشغوف العاطفي الشاعر فهو حبه يف أما
ويف املرأة، يف اإللهي التجسد ليشاهد إنه جمال. كل الفائق املرأة وجمال الفني، والجمال

متعبًدا. متضًعا متورًعا التجسد هذا أمام ليقف وإنه الطبيعة.
وما الحجاب وما الحياة، وريحانة الوجود، بهجة «املرأة قال: ليلة ذات حدثني
سافرة حبٍّا، ويتضوع حبٍّا، ويشع حبٍّا، لينطق جسمها فإن منك؟ تدنو ساعة السفور
يا الرجل، يسفر وهل بالسفور. ينادون الزمان هذا يف الكتَّاب نسمع محجبة. أو كانت
األرسار من رس هو الناس من واحد كل القناع؟ البًسا — محجبًا منا كل أليس أمني؟

«… املرأة بسفور ذلك بعد وليطالب القناع، الرجل لينزع للناس.
من يكفيه املرأة. حقوق عن الدفاع ميدان يف قرصَّ وال باملطالبة. الرصايف قرصَّ وما
باب يف لتجد وإنك إليها. اإلشارة أسلفت التي واألمهات» «الرتبية املشهورة قصيدته ذلك
عىل املروع والهجوم وتحريرها، املرأة منارصة يف الرائعة القوايف ديوانه من «النسائيات»

… والعبودية الحجاب ظلمات ويف الجهل قيود يف إبقائها يرومون الذين أولئك

ال��م��ت��ع��ل��م��ات م��ن ال��ف��ح��ش��ا ع��ن ن��ف��ًس��ا أع��فُّ ال��ج��اه��الت وق��ال��وا
م��زل��زالت م��ن��ه ��مُّ ال��شُّ ت��زول ك��ذبً��ا اإلس��الم ع��ل��ى ك��ذب��وا ل��ق��د

والطبيعي. البرشي الجمال يف األعىل املثل هي الشاعر، يراها كما املرأة إن قلت
من أجمل شعره يف قرأت ما ولكني محاسنها. وصف يف عدة قصائد للرصايف وإن
أوروبية. سيدة بمشاهدة األوىل للمرة حظوته خرب الليلة تلك يل روى فقد يقصها، قصة
والبائسات اللبن، وبائعات العجائز غري النساء من شاهد ما بدويٍّا أزال ال كنت فقال:
يوم ذات ويف وجوههن. املرض، عصفر أو الجدري، ب ثقَّ وقد واملشوهات، والشاحبات
هناك مكانًا انتحينا أن وقبل بأمثالنا يليق قاتم كهف إىل املقهى، إىل يل وصديًقا رحت
الريش، زانها قبعة تلبس هيفاء، بيضاء جميلة سيدة إنكليزية. سيدة الباب يف وقفْت
املكرسة، الخشبية الدواوين بني الهوينا ومشت املقهى، السيدة هذه دخلت مظلة. وتحمل
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رفيقي، إليها جلس التي الطاولة جانب إىل واقًفا كنت ومرتاديه. باملكان نظرها تجيل
مكاني. يف ُسمرت كأني وأحسست قلبي. وتمأل تجلببني ببهجة فأحسست

حياتي يف األوىل للمرة النعمة. هذه مثل أمني، يا ربي، نعمة من حياتي يف كان ما
كالطفل فأصبحت وهللا! لساني االبتهاُج عقَل فقد هيفاء، بيضاء حسناء امرأة أشاهد
يدي ورفعت جبتي، زررت مكاننا، من الدمية هذه دنت وعندما تميش. دمية إىل ينظر
ثانية، مرة فانحنيت أمني. يا كذلك هي فابتسمت مبتسًما. الرأس وطأطأت صدري، إىل

والكرم. اللطف مثال الصامتة تحيتها يف وكانت رأسها هي فأحنت
بنظرة لها لتعريض ستوبخني؛ أنها أظن كنت بل وهللا! ال منها، ذلك توقعت ما
الشعراء نحن ننظم كما ال قصائده، ينظم أمني، يا األكرب الشاعر ولكن وابتسامة،
محاسنها. كل يف كاملة القصيدة فتجيء نقادة، عني مائة له من ينظم كما بل الصغار،
للمرة عيلَّ يتلوها كان وتعاىل، سبحانه وكأنه، قصائده، غرر من البيضاء الحسناء وتلك
ويرقص يزهو جمالها وهللا ورأيت يغني، جمالها وهللا سمعت فقد اليوم، ذاك يف األوىل
صنعتني صنعتها التي اليد هل املقهى، من خرجت عندما نفيس سألت ولكني أمامي.
يقول كما الحال يف أو — منه اليقني حال يف أكون وساعة يحريني. أمر هو كذلك؟ أنا
يا الشعر، وما األعظم. الشاعر أقلد أن وأحاول اإللهي، بالنسب أشعر — املتصوفون

وأجيد. الشعر أنظم ساعة إلهية، آية وقل شعرية، آية نفيس أنا أمني؟

ال��خ��م��ُر ش��ارب��ه��ا أع��ط��اف رن��ح��ت ك��م��ا ال��ف��ت��ى رن��ح م��ا األك��ل ال��ش��ع��ر وم��ا
ال��ش��ع��ر أط��رب م��ا ف��وق ن��ف��س��ي ل��ي��ط��رب أش��ن��ب ك��ل ع��ن ال��غ��ي��د اب��ت��س��ام وإن

معجبًا كنت فإذا مستحبة. مرعية اإلكرام يف عادًة وأمريكا أوروبا يف والشعراء لألدباء إن
نسخة أو رسمه يهديك فهو منه، بعلم زائًرا، األوىل للمرة وجئته شعرائهم، من بشاعر
التي — عبقريتي ويف رسمي يف ذا أنا ها — األنانية من ذلك يف ما يخفى وال ديوانه. من
يف بالنجف، بيته يف الشبيبي رضا الشيخ زرت فعندما الرشق. يف مجهولة تكون تكاد
ما يل قدَّم بل شعره. من شيئًا وال رسمه، أهداني وما ،١٩٢٢ عام من الخريف فصل
كتاب من قديمة مخطوطة يل قدَّم وأعز. أثمن نظره يف هو وما نفسه، عن النظر يرصف

قديم. عربي
عىل حصري فوق فراش عىل مرتبع وهو اليوم، ذاك صباح الشاعر أشبه كان وما
وحولها أوراقه، عليها صغرية طاولة وأمامه قليل، عادي فرشها قاعة وسط يف األرض،
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الشبيبي. رضا محمد

إال الفارسية. املخطوطات بها تزدان التي الصور من بصورة أشبهه كان وما كتبه،
غري الحية الصورة هذه إطار وما أللوانها، وهج وال فيها، تذهيب ال ساكنة، قاتمة أنها
لبيت املالصقة البيوت جدران عىل ترشفان نافذتان وفيها العارية، الدكناء الغرفة جدران
الهادئ الوجه فيلتئم فنه، يف التجانس يحسن فنان صنع وإطارها الصورة كأن الشاعر،
ولياليه. أيامه فيها الشاعر أحيا التي القاسية الشيعية والتقاليد التئامهما الدكناء والبيئة
عىل يكون أن يود أو الشبيبي! يغبط كان قفصه يف طريًا أن أظن ما أحياها؟ أقول
من َفرَّ الشبيبي ولكن سجنه؟ يف أخاه السجني يغبط وهل األيام. تلك يف حاله من يشء
عضًوا فغدا السياسة، دبق يف جناحه علَّق حيث بغداد؛ إىل هاربًا التالية السنة يف نقصه
لم إذا عجب فال بالذهب! مطيل جديد قفص إىل عتيق قفص من التأسييس. املجلس يف
النجف، قفص من فر كما منه، ذلك بعد فرَّ إذا عجب وال سنتني، أو سنة سوى يطقه
وطفق هناك، ا عشٍّ له فبنى الكرادة، إىل الشبيبي طار املجتمع. ومن الرشائع من متربًما
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وال النخيل، ظالل يف دجلة، شاطئ عىل هناك والزهادة. والحب الحرية أغصان عىل يغرد
الكربى. بأمنيته الشاعر ظفر هناك العزلة. نعمة عليه يقطع من وال رقابة، وال قفص

يف بعضها أو التقاليد قيود هي لنفسه، اختارها قيود يف يزال ال فهو ذلك ومع
عمته، عن النجف وعنكبوت جبته، عن النجف غبار نفض قد كان فإن الدين. ويف الشعر
وهذا والديني. الشعري اإلرث قلبه ومن عقله من ينبذ أن يستطيع أظنه وال ينبذ، ال فهو
يكون وقد اتساًعا، آفاقهم دون شعره أفق يكون فقد اآلخرين، الشعراء عن يميزه ما
نقي اللهجة، صادق الحس، شديد ولكنه املألوف، املقلَّد من الشعرية صناعته مثل خياله

والقساوة. التجهم من فيهما يشء مع العبارة، نقي الفكر،
تقليدي، شاعر وهو الجهل. به يطوح وال العلم، يغرهُّ ال روحي شاعر الشبيبي رضا
سبيله إن واالطمئنان. الرىض بعني املستقبل إىل وينظر للحارض، ويتورع املايض، يحرتم
ومطمنئ حريته، يف حتى الدوام عىل مؤمن أنه بيد والعقبات. الوعور من يخلو ال الروحي
وقد املتمردين. من اتسعت، وإن محدودة دائرة ضمن وهو يَُعدُّ، وقد اضطرابه. يف حتى
األمان، ربوع إىل فيعود إلهية، شبه أو إلهية عناية الحدود، اجتياز حاول ما إذا تعرتضه
طاهرة غضبة يف الشبيبي يدنو وقد والرىض. الحمد كلمات لسانه وعىل خشوع، قلبه ويف
يف والرشر قلبه، يف تزال ال والشعلة العرش، من حتى يدنو قد األعىل، العرش ظل من
والوداعة، الحب فراش عىل ويجلس بالطيب، ويتضمخ جبته، ذلك بعد فيزرُّ ناظريه،

الريض. الرشيف سلفه مثل شعوره، وسكن نوره، صفا وقد
يف الشبيبي روح تتجىل وجدانية، بملحمة شبيهة الشعر، من متسلسلة مجموعة يف
سماء يف تحلق فهي واضطرابها. اطمئنانها ويف وحريتها، يقينها ويف ونضارتها، متانتها
فتثب الروايس، تلك بني السحيقة الوهاد وفوق العالية، رواسيهما حول والحقيقة الخيال
«سكرة يف تجري أنها أو الكرادة. يف بستانها إىل آمنة سليمة تعود ثم قنة، إىل قنة من

مرىس.» قاربت وال حينًا شطأت «وما الهول من زاخر بحر يف النفس»

ش��م��ًس��ا ط��ال��ع��ت وال ب��دًرا ط��ول��ه ع��ل��ى رأت وم��ا ط��وي��ل ل��ي��ل ت��ج��لَّ��ل��ه��ا
ن��ف��س��ا أح��د م��ن ي��ب��ق��ي��ن وال ال��ُه��ْوج ل��ه��ا وت��ع��رض��ت غ��ام��رت ن��ف��س س��ف��ي��ن��ة
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لها. توبيخه من نجت وما األهوال تلك من نجت ولكنها

أق��س��ى وم��ا أش��د م��ا ق��ل��بً��ا ل��ك وي��ا ال��ه��وى ع��ن أنَ��دَّ م��ا ع��ق��ًال ل��ك ف��ي��ا

الشاعر قاله ما يقول أن يستطيع ال ولكنه ماهًرا، لسفينته ُربانًا الشبيبي يكون قد
ِهنيل: إرنست اإلنكليزي

املهيمن أمري عىل وإني الربان، لنفيس إني

واإلحساس. الفكر سلم يف يهبط ثم فيصعد وتطوحه، إقدامه يف ويرتدد يتقلب هو بل

إن��ج��ادي ب��ال��ل��ه ث��ق��ت��ي ع��ن ف��ان��ج��اب ب��ه��ا زل��ل��ت أغ��وار ب��ع��د م��ن أُن��ج��دت
وال��ح��ادي ال��رك��ب وض��ل ع��ن��ه��ا ع��دل��ت م��ض��ِل��ل��ٌة أه��واءٌ ح��دت��ن��ي وق��د

حياة أن بيد الكون. عىل مرشًفا عرشه، عىل يزال ال هللا أن الندم ساعة يف يدرك وهو
غرو وال — الشاعر فيشكو وإلحاد»، كفر ومن ضالل، «من فيها ملا وبالء شقاء اإلنسان

والزهادة. الوحدة يف والسلوان التعزية وينشد وخالنه، صحبه حتى —

وص��ح��اب��ُه أه��ل��ه ي��زده��ي��ه ف��ال اغ��ت��راب��ه ط��ال ال��دار ب��ه��ذي غ��ري��ب
ح��س��اب��ُه ي��س��ي��ًرا ت��ق��ص��ي��ه ق��ل��ي��ًال غ��د ف��ي ج��اء م��ن ال��ل��ه خ��ل��ق وأس��ع��د

فقال: الخربُ، والخربَ القوُل، العمَل فيه يصدق الذي السبيل يف خطواته سدد وقد

ط��رس��ي ت��ض��م��ن��ه م��ا أو ق��ل��م��ي ب��ه ج��رى م��ا م��ح��و إل��ى ل��م��ي��ال وإن��ي
ن��ف��س��ي ه��وى ال��ن��ف��وس، أله��واء ع��الًج��ا ظ��ن��ن��ت��ه ف��ي��م��ا ج��اري��ت، وق��د ك��ت��ب��ت

املزاج. لطيف الشمائل حلو ذلك إىل وهو اللهجة، صادق الوجدان، متقد لشاعر إنه
عىل وحينًا طرب عىل حينًا متورًعا، متمهًال سبيله يف ويسري ويؤنبها، نفسه فيحاسب
الحبيب، فهناك املكتئب. الحائر وقفة وعقله قلبه بني وقف وقد يشجيك، هو وها كرب.
ببيت القصيدة هذه يف جاء وقد فؤاده. تتنازعان عنها والرغبة الزيارة يف الرغبة وهناك
يتغلب فعندما اإلنكليزي. وال العربي الشعر يف ال الرتدد يف مثله قرأت ما معناه، يف فريد

فريتدع. رادع الباب يف يردعه الزيارة، ويعتزم نفسه، يف الرتدد عىل الشاعر
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ب��ال��ب��اِب ي��م��ن��اي ع��ل��ق��ْت وق��د إال أرن��ي ف��ل��م وج��ه ف��ي س��رت وط��ال��م��ا

يزورهم، أن يتمنى فهو األحباء أما منه. الجسم ليزور األصحاب من يزوره َمن وإن
الدوام. عىل نفسه يف مقيمون ذلك مع وهم

��اره��ا ُس��مَّ دون��ه ف��ك��ن��ت��م روح��ي وش��غ��ل��ت��ُم ج��وارح��ي ال��س��م��ي��ر ش��غ��ل
آث��اره��ا س��واك��ُم ون��ال ط��وًع��ا ل��ك��م خ��ل��ص��ت ال��ت��ي ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا ن��ل��ت��م

معناه. يف أجاد عمره عن بيت يف تربز الروحية الحقيقة وهذه

ال��ُع��ُم��ُر ه��و أت��م��ن��اُه م��ا إدراُك ُع��م��ًرا ل��ي ل��س��ت زم��ان��ي ت��ش��اء م��ا ُط��ل

صعوده يف ولكنه وقالبًا. قلبًا الشعرية التقاليد عىل حريص الشبيبي رضا إن قلت
الحديثة، العلمية املبادئ بعض عند الوقوف يستحب والحقيقة الفكر سلم يف ونزوله

فيقول: مثًال األنسب إبقاء كمبدأ

أت��ص��ف��ح م��ا ب��ع��ض ال��ع��وال��م س��ف��ر اغ��رب��ي ل��ه��ا وق��ل��ت أس��ف��اري أط��ب��ق��ت

∗∗∗
واألص��ل��ُح ب��ق��اؤه األص��ح ص��ح ع��وال��م ال��ب��ق��اء ت��ن��ازع��ت وإذا

قوله: يف والخرافات الضالل أهل عىل يحمل وهو

ط��واغ��ي��ت��ا ص��اروا ف��ِل��م ال��ط��غ��اة ع��ل��ى ن��ك��ي��ره��م ي��ب��ط��ل ل��م أه��ل��ك ع��ه��دت
اله��وت��ا أس��م��وه وإن م��ح��ال وم��ن ك��الم��ه��م م��خ��اري��ق م��ن م��ل��ف��ق

والقدر. بالقضاء إيمانه إىل — الحصني الرشقي حصنه إىل يعود ثم

ع��اق��ِل أوه��ام األق��دار ف��ي ن��ح��ك��م أن��ن��ا ال��ع��ق��ل ص��ح��ة م��ن ال ال��ج��ه��ل م��ن
ب��ال��وس��ائ��ِل ن��ي��لُ��ه��ا أَع��ي��ا ح��ي��ن ع��ل��ى ن��ل��ت��ه��ا ال��م��ق��ادي��ر ب��إس��ع��اف أم��ور
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الحياة هذه معرتك يف وهم الرشق، لشبان عقاًال العقيدة هذه يف أن يرى ال هو
املتني السلس نثره من أنقل إني ذلك. عكس يرى بل واألشكال. األلوان غريبة الحديثة،

قال: املوهوم» الغربي «التفوق يف كتبها كلمًة

شكَّنا أن ذلك ومن الغرب. أهل من فريق يقول كما الشك، عرص يف اآلن نحن
ومن للرشقيني. الغربيني معظم يريدها التي الثقافة أسَس حتى يتناول اآلن
بقيمة تلويًحا أو ترصيًحا والتنديد والرشقيني، الرشق غمز األسس هذه بني
أسالفهم، وببطولة بأنفسهم، الرشق شباب ثقة ضعفت حتى الحياة. يف أثرهم

الغربيني. بتفوق املطلقة الثقة محلها وحل الجهات، بعض يف وتالشت
أسبابها ظهرت أن بعد وأسفرت األخرية، العامة الحرب نشبت أن إىل هذا
تمييز. بدون البرش أذهان اآلن تجتاح عامة فكرية حركة عن للعيان، ونتائجها
يف الشطط عن القوم رجوع الفكرية، الحركة هذه نتائج من يكون أن ويتوقع
والتسليم املوهوم، الغربي التفوق دعوى ونبذ والرشقيني، الرشق عىل أحكامهم
من الدنيا يف فليس البرشي. الجنس فطرة أصل يف والكفايات املواهب بتكافؤ
أحكام وفق والغلبة، التفوق يتداولون برش بل غرب، وال رشق الناحية هذه
تجديد يف أفعل يشء وال والعمران» االجتماع «نواميس العامة الكائنات سنن
رسوخ من وعمرانه، حضارته سبيل يف للعمل قواه واستئناف الرق، شباب

فيه. القويمة العقيدة هذه

هو السماوي. اإلرث من قسمته يطلب فر هاربًا، آخر طري َفرَّ النجف قفص ومن
وله الطاووس. وذنب الهدهد، وجناح الورقاء، وصدر البومة، منقاد له كاألطيار، وال طري
يُدعى فريد، غريب طري هو العندليب. وعندلة البلبل، وصفري الحمام، هديل الشدو يف
النجف، يف ولد فقد البائس، والشاعر املجدد، بالشاعر ويُعرف الصايف، بأحمد الناس بني
بنظرة رمقته فما األعىل، الكون يف كلها تتنزه والنعمة والصحة الخلقي الحسن كان يوم

كوخه. من أو رحله، من أو ملعبه، من ذلك بعد دنت وال الوالدة، ساعة
الحال، سوء من لزمه ما الرتحال، أحسن وال ُحرم، مما بيشء النجف عليه عوَّض ما
ومن آخر، إىل البادية يف مرضب ومن بلد، إىل بلد ومن كوخ، إىل كوخ من تنقل فقد
وهو يرحم، ال مستشفى إىل يشفي ال مستشفى ومن الحرض، مرابع إىل البدو مضارب
العجم، بالد يف وعربيٍّا النجف، يف عجميٍّا يُدعى كان فقد غريب، مجهول أحواله كل يف

البدو. من أهلها فظنه سوريا وجاء الحرض، من فظنوه البدو بني يقيم راح ثم
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النجفي. الصايف أحمد

أملحت كما وهو سواهما. يحسن وال والغناء، الطريان يحسن غريب، عجيب لطري إنه
األسقام من له إن بل أخوه. والبؤس أبوه، والسقم أُمه، فالدمامة النحوس. برج وليُد
روٌح هي بل قوية، سليمة فهي منه الروح أما أعصابه. ويف أعضائه يف يقيمون إخوانًا

سقيم. هيكل يف جبارة

ن��ع��ش��ي ح��ام��ل ب��ه أم��ش��ي إذ ك��أن��ي م��ي��ت ج��س��م م��ش��ب��ه ب��ج��س��م أس��ي��ر

جام قوافيه من عليها فصبَّ أرسته، واآلالم األسقام أرسة من لنفسه ثأر ولكنه
وبروق الغضب، رعود بعد دموعه، انهمرت إذا يلومه، الذي ذا ومن والغضب. السخرية
صدقه، يف كالطبيعة هو الشاعر وهذا السماوات. سنة هي الطبيعة، هي السخرية؟

وتهطاله. ورعوده، بروقه، ويف وغيومه، صفوه يف السماوات وكسنة
من فيهم وَقلَّ الزمان، هذا شبان ألفه الذي الباكي، الشعر عىل حملنا نحن فإذا
للنفوس مهلًكا اجتماعيٍّا، مراًسا أمست عادة عىل نحمل فإننا الحياة، ِنعم محروًما كان
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دموع عىل نحمل الباكي، الشعر يف والتصنع التخنث عىل نحمل إننا أجل، ولألخالق.
املمزوج الحرب من املكونة السوداء، الدموع وعىل والجبانة، الخوف دموع وعىل الزور،

اآلسن. العواطف بماء
نفسه من وهي صادقة. نفسه ومثل صافية، اسمه مثل فهي الشاعر هذا دموع أما
والقهقهة املتعايل، باالبتسام لتتألأل ذلك إىل وإنها وتربه. شعره حرب من ال قلبه، ومن

الساخرة.
القط يوايل فهو والتهكم. الضحك ليحسن وسقمه؛ بؤسه عىل الصايف، إن أجل،
يحرموه أن يحاولون الذين األطباء من يعجب وهو الناس. والء من نفسه ليشفي والفأرة
شعره شيطان من هللا إىل ويربأ ويتوب، يكفر وهو أبويه. من الوحيد اإلرث ذلك داءه،
نظرات له وإن هللا». لعنه َدْروين «فيهدمها الجنان، يف قصوًرا يبني وهو النار. يف فيؤده
وهو يخىش، ولكنه العقائد، أثواب كل عنه ينزع أن مثًال فرييد ذابحة، نافذة النفس يف
وله وراءَها، روًحا يصادف وأالَّ األثواب، من ُكوِّن قد يكون أن الثوب، تلو الثوب ينزع

مطلعها: الدموع، تستذرف ولكنها فيها، دمعة ال العدالة، عنوانها قصيدة

دم��ي��م ك��ل ع��دو وق��ل��ب��ي دم��ي��م وج��ه��ي
ال��خ��ص��وم م��ث��ل ال��م��رآة ل��ع��ي��ن��ي ت��ب��دو ل��ذاك
ال��ذم��ي��م ل��وج��ه��ي ت��رن��و ل��ع��ي��ٍن َألُرث��ي إن��ي

∗∗∗
ال��ج��ح��ي��م ف��ي أل��ق��ي��ت��ه ب��ك��ف��ي وج��ه��ي ك��ان ل��و

وقد األعىل. العدل من يشء عليه»، محسوب املرء «ذكاء املأثورة الكلمة يف يكون قد
التي هذه إال الحياة، نعم كلَّ الذكاء صاحب فيحرم املحاسبة، يف العدل ذلك رب يبالغ
مثل والرساج، وللكوخ — والليل للبادية غالبًا يشدو الشاعر ولكن الشعر. إليه توحي

والفريان. وللقطط النجفي، الشاعر هذا
التي تلك غري التعزية، من شيئًا ذلك يف يجد هو وهل عليه؟ محسوب املرء ذكاء

تعزية! من أضألها فما واإلبداع؟ النظم بها يجيء
نظن، بل الصايف. أحمد محاسبة يف عادًال كان القدر أن نظن ال الوحي. وربة ال
أن ونأمل فيه، مغلوط الحساب أن — سواها لدينا وليس — للعدل مقاييسنا بحسب

األرضية. حياته من ثالثة دورة يف بالحري أو للصايف، أخرى حياة يف يصحح
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فإذا الحساب. يف الخطأ ذلك نتائج من يخفف وحده فالخيال الدورة هذه يف أما
ال يقول كما فهو منه. اختياًرا ذلك فما الخيال، يف يعيش القلوب، قوت هو ما يف كان،
غري الوجوه حتى اللطيف؟ الجنس يُريض أن إذن له أين فمن الخشن، الجنس يُريض

إليه. يستميلها أن يستطيع ال اللطيف، الجنس يف اللطيفة

ب��ال��ح��س��ن��اء؟! ف��ك��ي��ف م��ن��ي ال��ذم��ي��م��ة ت��ن��أى

فلوال رجاء. وراءه ليس قنوًطا النفس يف ليبعث وإنه ويغيظ، ليشجي ذلك إن
بوحيها، تعزية ولكنها الحمام. واستحب السالم، الدنيا عىل الشاعر: لهتف الشعر ربة
املوت: غري أظن، ما عىل شعره، يف جامل ما أنه إال ومجامًال. متفلسًفا الباب يف فتستوقفه

واإلج��ب��ار ب��ال��ك��ره ت��أت��ي أرض��اك ال أن��ي غ��ي��ر أه��واك أن��ا
م��زاري م��ن األذى ت��ش��ت��ك��ي أن خ��ف��ت ل��ك��ن أزورك أن رم��ُت َوَل��َك��م

نيس وقد مبتهًجا، فيلجها جديدة، أبوابًا له فتفتح بالحياة لتعزيه الشعر ربة إن
الجمال»، «فتنة كقصيدته لجروحه، مرهم غري فيها وليس القصائد فينظم به، ما كل
يف برغوثًا تمثله التي الشعشاعة القصيدة تلك مثل املبتكر، الجديد وفيها غريها، وينظم

النساء. إحدى ثوب

ح��ج��اب��ه��ا م��ن ب��ال��رغ��م ب��غ��ي��ت��ي م��ن��ه��ا أن��ال
ك��ع��اب��ه��ا ل��م��ن��ت��ه��ى ف��رع��ه��ا م��ن أل��ث��م��ه��ا

عمياء. غرامية سكرة جسمها، فوق ينزلق وهو ثيابها، يف ويسكر

ش��راب��ه��ا م��ن ت��س��ك��ر ك��م��ا س��ك��ري دم��ه��ا م��ن

متفاديًا: القصيدة فيختم يصحو ثم

ش��ب��اب��ه��ا ف��دا أُم��ت ك��ف��ه��ا ت��ص��دن��ي وإن
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يف رسمه رأى إذ نظمها أبياٌت الخيال، ره وصوَّ الحرمان، إليه أوحى ما أرقِّ ومن
فقال: املقابلة الصفحة يف آنسة رسم عىل ينطبق الصحف إحدى

ض��م��ا ق��وام��ك م��ن أو رش��ًف��ا ف��ي��ك م��ن ن��ل��ت م��ا
ل��ث��م��ا خ��دك رس��م م��ن رس��م��ي ن��ال ل��ك��ن��م��ا
رس��م��ا ي��غ��ازل رس��م غ��ري��ب ل��ح��ب ف��أع��ج��ب

الحسن، من كثري يشء عىل وجهه بعكس وهي روحة، مرآة الصايف شعر أن نكران ال
يف بدوي فهو عليها. يزال ال البادية غبار ساذجة، روح كذلك وهي والحنان. النبل ومن
بأنني املشبَّح شدوه ويف والقهقهات، العربات تتخللها التي نرباته ويف املشجية، رصاحته

الساقية. وحنني الربابة،
والرصاحة. الصدق هي عالية، رشيفة مزية وأشجانه حاله وصف يف الشاعر لهذا
يهمه وال وغطاه. فراشه وحتى ورساجه، كوخه يربك أن يأنف وال بيشء، يتسرت ال فهو
الصايف أحمد عبائه. يف فتًقا أو ردائه، يف خرًقا — الرىضواالحرتام بعني اللهم — ترى أن
األقدار، عليه فرضته ومما لنفسه، هو اختاره ومما الصايف، أحمد هو ما بكل يتغنى
ويزينها فيه، الحقيقة يلزم بليغ، قويم سهل الوصف يف أسلوبه وإن ويشجيك. فيطربك

بقوله: تبدأ التي «الوحدة» قصيدته ذلك مثال الجديدة، باملعاني

وغ��ط��ائ��ي م��ف��رش��ي س��ل ح��زن��ي ت��اري��خ رم��ت إن

غرفته: فيها يصف التي القصيدة من األخرية األبيات أو

نُ��ف��ي��ت ل��ه م��ن��ف��ى ه��ي أم ه��ذي ل��ل��م��ن��ام أغ��رف��ة

شعره. من «العقليات» نسميه أن يصح ما يف مظاهرها بأصدق تبدو البداوة أن عىل
املرتجح القديمة، النزعات ببعض متقيًدا يزال ال الذي املضطرب، الحائر فيها وهو
وتارة األرض، طيبات إىل يحن وحينًا بالزهد، يتغنى حينًا فهو واليقني. الشك بني بسببها
التناقض، من كثريًا مشوشة» «أنغام مقاطيعه يف إن العلم. عىل وطوًرا الجهل، عىل يحمل

وإخالصه. الشاعر صدق عىل والربهان
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ط��ف��ًال زال م��ا وال��ق��ل��ب رأس��ي ال��ح��ب ف��ي ش��اب ق��د
ع��ق��ًال ف��ؤادي ه��ب أو ش��ب��اب��ي أرِج��ع رب ي��ا

الحالني: يف صادق وهو املقابلة، الصفحة يف يقول ثم

ب��ن��اءه ال��ع��ق��ل ي��ه��دم ق��ل��ب��ي ي��ب��ن��ي��ه ك��ل��م��ا

واأللفاظ. املعاني يف قوله الباب هذا ومن

ال��درِّ م��ن خ��ال��ي��ات ب��ح��ور ف��ي وال ك��ام��نً��ا ال��س��ج��ع ال األرواح ف��ي ال��ش��ع��ر أرى
ال��ش��ع��ر م��ن ب��ي��تً��ا ق��ال م��ا ن��اظ��م وك��م م��رة ب��ال��ن��ظ��م ف��اه م��ا ش��اع��ر ف��ك��م

يقول: ثم

ي��ق��ر ال��م��ع��ان��ي ل��ب وف��ي��ه ق��ش��ر ال��ل��ف��ظ
ق��ش��ر ف��ي��ه ي��ح��ط ل��م إن س��ري��ًع��ا ي��ف��ن��ى ف��ال��ل��ب

فيُفحم يتناقشان والفيلسوف الشاعر كأن املسألة؟ وجَهي يف الحقيقة ترى أفال
سقراطية نظرًة املتناقضات هذه إىل نظر الصايف كان إذا أدري لست اآلخر. الواحد
فيها يتناسب ال مواقف يف الشاعر تلزم التي الحرية لغري مدينًا يكون ال وقد أفالطونية!
لهما تبني فالفطرة واحدة، واحة من االثنني أن بيد يتوازنان. وال واملحسوس املعقول

القوايف. لهما تصوغ والرصاحة البيوت،
املجدد. باملبتكر فيها هو وما عقلياته. يف صاٍف غري الصايف نرى فإنا ذلك ومع

سواه. من شعر عن تمتاز قلما التي الوطنية قصائده يف قل وكذلك
يف وخصوًصا العربي، الشعر آفة تكون تكاد شعرية، له آفة يف كلمة أقول أن بقي
الرىض يف كذلك وقل املعاني، ويف الخيال، ويف األلفاظ، يف اإلرساف بها أريد الزمان. هذا
فيها فتبدو القصيدة، يف تَُزج فهي تجئ. لم أم محلها يف أجاءت منفردة، المعة صور عن

متقلقلًة. أو صاخبًة، أو نافرًة،
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اإلجمال، عىل اللفظية، الصناعة فيه تكثر الحديث العربي الشعر إن أخرى وبكلمة
إىل أي التكوين؛ يف الفن إىل ومفتقر بالخيال، عامر أنه كما املعنوية. الصناعة وتقل

القصيدة. يف املعنوية الوحدة وإىل واالستعارات، الصور يف والتجانس االتساق
تتزاحم شتَّى، صوًرا فيها فإن الصبح». «نجمة قصيدته الصايف شعر من ذلك: مثال
فالشاعر التكوين. كامل جذابًا، واحًدا شكًال أو بارًزا، أثًرا فيه ترتك وال القارئ، ذهن يف
وطوًرا تارًة، فيبكيهم الرفاق، سبقه سفر رفيق الصباح كوكب يمثل القصيدة مطلع يف
يتصور ثم قلًقا، حائًرا يتخبط وحينًا فيدركهم، ليطري بجناحيه يرف وحينًا كمًدا، يشتعل

لينجيهم. يسبح الغرق من نجا الذي وهو النور، من بحر يف غرقوا وقد رفاقه
النار، وهو الدموع، فهو وشكًال. صفة يتغري أحواله من حال كل يف فهو النور أما
اليم. من لينتشلهم رفاقه عن بها يبحث التي األُكف وهو العرق، وهو الجناح، وهو
وقف لو هذه، فالصورة كذلك. هو لتغرقه هائجة الشمس تجيء ثم لذلك، البحر فيهتاج
استسلم الشاعر ولكن اضطراب. من فيها ما عىل موحدة، كاملة صورة هي عندها،
من رفاقه إلنقاذ انربى الذي البطل ذلك — الصباح كوكب يصور فراح الخصب لخياله
نوره استحال وقد السماء، يف أوكسجني قفص، يف أصبح كطائر يصوره راح — الغرق

ورجليه! عنقه عىل سلسلة
ينازل الصباح كوكب ومثَّل الصور، هذه من واحدة صورة عىل الشاعر اقترص فلو
ينقذهم، أو برفاقه ليلحق يجدُّ سفر رفيَق مثَّله أو الوجود، فيتنازعان مثًال، الشمس
صورتها يف القصيدة لربزت الزيادات، يف عنها الذهن يرصف ما كل من الصورة وشذب
نفس يف شديد وقع لها ولكان املتعددة، صورها يف هي مما وأجمل أبلغ الكاملة الواحدة

يُمحى. ال وأثر القارئ،
ماطرة» «ليلة قصيدته يف جلية لتبدو فإنها الحقيقة. هذه يجهل الصايف أظن ال
«الشاي» قصيدته وكذلك القريحة؛ فضول من املجردة املتسقة، الواحدة الصورة ذات
كاملة وهي إليها. أظن ما عىل يُسبق لم التي الجليلة باملعاني الحافلة بابها، يف الفريدة
العايل، املشذَّب الفن هذا إىل دائًما الشاعر يتوفق أن فعىس الشعرية. الوحدة يف متجانسة

والخيال. والفكر الصيغة فيه وتستقيم تصفو الذي
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يضمن ما إىل حاجة يف تظل فهي وثقافيٍّا، واجتماعيٍّا وطنيٍّا األمة، ارتقاء من كان مهما
والعزم النشاط أبنائها يف تبعث التي املخزونة، املعنوية القوة إىل حاجة يف العايل، كيانها
األرواح ويف األخالق، ويف األجساد يف واملرونة الصحة عن تنشأ التي القوة هي واإلقدام.
— اللعب تحسن ال التي فاألمة الرياضية. األلعاب يف الكامنة القوة هي تلكم والعقول.
وعمرانها، رقيها يف تأمن، وال العمل، تحسن ال — املخبلة املقاهي يف ال الفالة يف اللعب

الزمان. غوائل
يف بوست املورننغ جريدة مدير إِبْسِيل، اللورد ،١٩٢٢ سنة يف بغداد زار عندما
املحادثة وبعد األيام. تلك يف العراقية اإلنكليزية املعاهد بشأن فيصًال امللك قابل لندن،
جاللتكم.» عىل أعرضها أن أحب املعاهدات من أهم هي مسألة «وهناك قال: السياسية
مسألة هي «نعم، اللورد: فقال أذنه، حاًرضا كان من وأرهف إليه، فيصل امللك فارشأب
أن ظن وما امللك، فضحك البولو؟» للعب فرقة بالعراق عندكم يصري متى ا. جدٍّ مهمة

القريب. املستقبل يف شأن املسألة لهذه سيكون

غربًا ثم والصني، الهند إىل فارس من رشًقا ساحت وقد األصل. فارسية البولو لعبة إن
ضباط يد عىل ،١٨٦٩ سنة يف إنكلرتا، إىل الهند من رأًسا ثم أوروبا، إىل األستانة بطريق
اللورد الظريف الرشيف بوست املورننغ جريدة ولصاحب هلل والحمد اآلن، وهي إنكليز.

األلعاب! سياحات أعجب فما الرشق. إىل لندن من قرن نصف بعد تعود إِبسيل،
امللوك بتواريخ ُعنيَّهم ألعابهم بتواريخ يعنون الرشقيون كان لو بل العرب، كان لو
من الكثري اليشء اللعبة هذه عن كتبهم يف لجاء واألساطري، بالشعر ُعنيهم أو والحروب،
ما عىل — يزدرون العرب أن بيد ببغداد. شأنها من كان ما ولعلمنا واألخبار، الطُّرف
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أو باليد أو بالرجل الخيل، صهوة من أو األرض عىل بها، لُعب كيفما الكرة — يظهر
باملحجن الكرة لعب أي البولو؛ ذكر جاء وما األوالد. بغري تليق يحسبونها وال املحجن،
برد. بن لبشار الشعر من بيت يف وذلك نعلم، ما عىل مرة، غري الخيل، صهوة عىل من

أسموها وقد مألوفة، تكن لم وإن عندهم، معروفة كانت هذه اللعبة أن عىل
الخليفة هجاء يف بشار نظم فقد الكرة، بها تطارد التي العصا باسم أي بالصولجان؛

أقول: ما عىل الشاهد أولهما يف ورد البذيء، الشعر من بيتني املهدي

وال��ص��ول��ج��ان ال��دبُّ��وق وي��ل��ع��ب ��ات��ه ع��مَّ … … خ��ل��ي��ف��ة

املقذع الشاعر ذلك برضب فأمر املهدي غضب يف السبب كانا البيتني هذين إن وقيل
ذكُر ببغداد للصولجان كان الرواية هذه ت صحَّ إذا نفسه. زهقت حتى ب فُرضِ بالسياط،

مفجع.
أُسميت وأنها العرب، عند معروفة كانت البولو لعبة أن عىل آخر شاهد وهناك
بالعصا شبيه الرأس، املنعطفة العصا أي املحجن؛ وهو الصولجان أن ذلك بالصولجان.

القديمة. الرشقية اللعبة هذه بها تُلعب التي
الكرة. من ال املحجن، أي الصولجان؛ من اسمها اتخذوا العرب إنما

ينشدون وهم سيما وال معقول، فذلك األلعاب من عليها غريها فضلوا أنهم أما
يف الزمة والفروسية الفروسية، يعلمهم مثًال الجريد لعب إن ألعابهم. يف حتى الفائدة
— والرماية الفروسية — إذن اللعبتني بهاتني بالصيد. ولعون وهم الرماية، كذلك الغزو؛
الصولجان، لعبة يف الالزمة الصفات من وهي واإلغارة، واملطاردة، اإلصابة، العرب يتعلم
يعلِّمون اإلنكليز الضباط بدأ فعندما والشجاعة. الكرم مثل العرب تراث من أضحت وقد
بال يف خطر وال العربية. الفروسية لهم تكمن ما بالهم يف خطر ما الصولجان العراقيني
سيضطر أن املعاهدات» من أهم هي «مسألة فيصل امللك عىل عرض عندما إِبسيل اللورد
اإلنكليزية الِفَرق عىل العراقية الِفَرق فوز أخبار جريدته يف ينرش أن القريب املستقبل يف
القدم وكرة الخيل سباق عىل األيام هذه العراقيني إقبال أن عىل الصولجان. مباريات يف

الصولجان. لعبة عىل إقبالهم يفوق يكاد
إبراهيم األول املالزم عمه بابن الصولجان، لعبة غواة من وهو الراوي، جميل ويعتز
من فرقتني ملشاهدة يوم ذات جميل دعانا اإلنكليز. عىل الفوز يف امليدان بطل الراوي،
كانت وقد الشمايل، السور خارج امليدان فيممنا الصولجان، يف تتباريان العراقي الجيش
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أنظار عن الكرة يخفي ما وكثريًا الخيل، حوافر فتثريه الناعم، الرتاب من امليدان أرض
حرج. وال فيخطئونها، الالعبني،

مبدعني، األقل عىل الفروسية يف وكانوا والنشاط، بالخفة لعبهم امتاز فقد ذلك ومع
بصواليجهم. الكرة يتجاحفون وهم ويغريون، يجرون ويفرسخون، جوالتهم يف يقرصون
وإن ومرونة، خفة جوالتهم يف إن — اللعبة هذه غواة من وهو — اإلنكليزي جاري قال
كنت أني عىل اللبقني. الحذقني رضبات هي محكمة، لرضبات الصولجان بقفا رضباتهم
وال جواد، امليدان ذلك يف كبا فما الصولجانية. بمهارتهم مني أكثر بفروسيتهم معجبًا
من كان ما أما العربية. جيادهم من وملعانًا براعة أقلَّ الصولجان أولو الفرسان كان
فأخفاها الكرة، الغبار غلَّف طاملا فقد عليها، يُالمون ال قلت كما فهم صاردة رضبات

األبصار. عن
من فراش تحت متماسكة لينة أرضه ببغداد ميدانًا ليستحقون الصولجانيني إن
العربية الخيول برتبية ُعنيت ما إذا صنًعا، لتِحسن العراق حكومة وإن املجزوز. العشب
الجوالت يف إنه والقيادة. املرونة يف يُبز ال العربي فالحصان الصولجان، للعبة خصوًصا
الحكومة عنيت ما فإذا املجيد. الالمع والفر الكر ويف املطواع، الرسيع الدورات ويف
بل هذا يف فتجاري الصولجان، للعبة أوروبا إىل الخيل تصدير من تمكنت األمر بهذا
العربية! وخيوله والصولجان دونكم مفاخرين: نقول عندئذ واألرجنتني. أوسرتاليا تسبق
من املرة هذه بخيلها تعود سنة، ألف بعد الرشق، إىل الغرب من عادت التي فاللعبة

الغرب. إىل الرشق

فالنرد الرشق. من األديان، مثل أكثرها، أن مشاحة وال األلعاب، لسياحة نهاية وال
يف ازدهار لها كان لعبة وهناك األصل. عربية والفروسية الصولجان. بلد من والشطرنج
هذه إىل رأسها، مسقط إىل منترصة عادت وقد اليويو، وهي سنوات، ثالث منذ الغرب

البالد.
يف ولدت لقد وتطورت؟ ولدت كيف تعرف وهل املولد، عربية لعبة اليويو إن أجل،
وبعض جو! جو، بها: يصيحون املاء، إىل اإلبل يسوقون عندما فالعرب، اإلبل. منتجع
يف استخدموها ثم يو، يو، فيقولون: ياءً الجيم يقلبون مثًال البرصة ويف نجد يف العرب

والبزاة. بالصقور صيدهم
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بان هل صاحبه. إىل الصقر عاد يو! يو فريسته. عىل لينقض الصقر طار يو! يو،
عىل عاد يو! يو بالخيط. املربوط الدوالب أُفلت يويو! اللعبة؟ وبني بينه الشبه وجه لك

يدك. إىل خيطه

كان الصيد. وعىل األلعاب عىل ليلة ذات الحديُث داَر الهاشمي لفرقة الضباط نادي ويف
وكل العراقيني، الضباط من ونيف عرشين إىل فعرفنا للعشاء، مضيفنا الراوي جميل
وما اإلنكليزية، الرتبية هي والتهذيب. األناقة مثال وحديثه ورونقه بزته يف منهم، واحد

السياسة. عن نُزهت ما إذا أحسنها
صبحي األول املالزم قال فقد معلميهم، فضل يغمضون ممن العراقيون الضباط وما
أرحب هم َمن وال أساتذتنا، الضباط أولئك بعض من ألطف الناس يف رأيت «ما العمري:
نلعب وكنا والعمل، التعليم ساعات يف بأوامرهم نأتمر كنا صربًا. وأجمل صدًرا، منهم
الصيد يف مرة، من وما الصيد. ويف البولو، يف فنغلبهم األكفاء، كاإلخوان ذلك بعد وإياهم
بصدر الغلبة يستقبلون إنهم ثم ومقاًما، شأنًا منا أرفع بأنهم نشعر جعلونا اللعب، يف أو
النبل عىل القائمة آدابها وعززوا الرياضية، األلعاب تعودوا من شأن جميل، وصرب رحب،

والصرب.» واإلنصاف
األخالق. الرشس املتحذلق املتكرب اإلنكليزي كذلك عرفوا فقد شواذها، للقاعدة ولكن
باهلل. فالعياذ أجانب، لضباط وأستاذًا الجيش، يف ضابًطا الرجل هذا مثل يكون وعندما
الراوي: املالزم فقال املنكرة، صفاته تعددت أساتذتهم من عسكريٍّا الضباط أحد ذكر

الخنازير. صيد يف حتى املعول وعليها حال، كل يف الشخصية هي
الطريقة عىل العراق يف يُصطاد يزال ال الذي الربي، الخنزير عىل الحديث دار ثم
بطلها اإلنكليزي الضابط ذلك كان مطاردة قصة أحدهم فروى والنبال، بالرماح القديمة
من هور حول خنزيًرا يطارد وهو الطريق َفضلَّ للصيد، يوم ذات وإياه خرجنا قال:
عندما شكرنا هاربًا، فر قد الخنزير وكان به. وعلق الوحل، يف حصانه فغرق األهوار،
وعدنا فقتلناه، ورميناه وأدركناه، الخنزير، ذلك طاردنا ثم الوحل، من وحصانه أنقذناه
ولكني نعم. شكرنا، إلينا؟ نظر كيف تعرف أو فخذه، يف غارًزا يزال ال األستاذ وسهم به

منا. واحد قلب يف السهم ذلك كان لو يود أن عينه يف قرأت
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وصيدها، الربية الخنازير مطاردة يف اإلنكليزي من أمهر العراقي أن يف ريب ال
والصياد واملستنقعات، األهوار يف يكثر فالخنزير العراق. بأرض منه أعلم وهو سيما وال
هو يقع وقد صيده، يف يخفق ومزالقها، وموحالتها ومخارجها، مداخلها يعرف ال الذي
فهو األماكن، بتلك العالم أما القصب. بني موحلة يف أو األعشاب، تخفيه نهر يف وفرسه
وقع ِمن حتى يدرك، وهو يتقهقر؟ أو يدور أن ينبغي ومتى يثبت، أن ينبغي متى يعرف
الهور. من تدنو أرض يف أو واملاء، الوحل من بركة حاشية عىل كان إذا فرسه، حوافر
ألن ذلك العراقي؛ أو الصيد صاحب هو كان إن حال، كل يف الرابح هو اإلنكليزي أن بيد

الخنازير. تلك يأكل واإلنكليزي الربية، الخنازير صيد بلذة يكتفي املسلم العراقي

وسأحدثك والنبال، بالرماح الربية الخنازير صيد وعن لصولجان، لعبة عن حدثتك لقد
الوطنية. النهضة أركان من وطيد ركن وهي الكشافة، أي العصا؛ إليه ترمز عما اآلن

ألغراض األتراك، عهد يف ،١٩١٥ سنة بغداد، يف األوىل الكشفية الفرقة تشكلت لقد
األملاني الكولونيل بمشارفة تركي، بضابط أمرها منوًطا وكان باألملان، اقتداءً عسكرية،

أثمرت. وما الكربى الحرب خالل أُهملت ولكنها هوف. فون
بأمر يومئذ املالية ناظر كاربت املسرت عني ١٩١٨ سنة ويف العراق، اإلنكليز احتل ثم
بمساعدة فشكلوا الربيطانيني، الجنود من أفرادها بعض بغداد إىل فاستدعى الكشافة،
الكشاف بمقر العراق كشافة وربطوا العاصمة، يف فرق سبع الوطنيني املعلمني بعض

الربيطاني.
األول، احتفالها وكان رسيًعا، نموٍّا نمت وقد املباركة. الحركة تلك بداية هي هذه
تأسست وعندما الناس، أدهش باهًرا، املعارف، ناظر بمساعدة التالية، السنة يف أُقيم الذي
وأكثر عرشة، سبع أصبحت قد السبع، الفرق كانت ١٩٢٠ سنة يف الوطنية الحكومة

اإلنكليز. املعلمني عن فاستُغني الوطنيني، بيد فيها الوظائف
جميل املعارف وزارة انتدبت فقد العاصمة، خارج تنترش الكشافة بدأت ذلك وبعد
الثالث، االحتفال أُقيم ثم املوصل، يف فرق ست فأسس األولوية، يف الدعوة ليبث الراوي
من كان الذي األول، فيصل امللك رعاية تحت الوطنيني املعلمني بإدارة ،١٩٢١ سنة يف
مقدرة االحتفال ذلك يف فتجلت األعظم، حاميها بعدئذ وصار للكشافة، املشجعني أكرب

الكشافية. األصول إتقان يف ومهارتهم العراق أبناء
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الفرق تأسست الثالث، االحتفال بعد وخصوًصا الوطنيني، إىل اإلدارة انتقلت عندما
وهي فرقة، الستني سنوات بضع يف عددها فتجاوز ازدياد، يف واستمرت األلوية، أكثر يف
الفضل إن األصناف. مختلف من كشاف ألف عرش اثني من أكثر مجموعها يف اليوم تضم
الغيورين، العراقيني من لفريق هو االنتشار، هذا أعالمها وانتشار النهضة، نجاح يف
وسامي الخوجة ورشيد الهاشمي وطه الحرصي وساطع الراوي جميل مقدمتهم ويف

شوكت.

ولم نهائيٍّا املنزل أُزيل وقد املؤلف. زاره عندما عيىس السيد آلل األثري للمنزل الداخيل املنظر
أثر. له يبق

ارتقائها يف وإخالص وعلم بنشاط العامل الكشافة، بأعمال القائم فإن اليوم أما
وعاد أوروبا، يف املهذبة املسيحية وزوجته درس شيعي، سوري شاب هو إنما الدائم،
وفلسطني؟ سوريا وما العراق؟ وما العراق. الوطن ذلك فكان وطنهما، ليخدما وإياها
وإن قومه، ألبناء حبه يف املخلص الصادق، للعربي وطن العربية األقطار من قطر كل إن

الرياض. يف أو القدس يف بغداد، يف أو صيدا يف كانوا

غ��ري��ُب إن��ن��ي ت��ق��ل وال ف��ي��ه��ا ت��ك��ون ب��أرض س��اع��د

يف األكرب الصحة رائد هو عسريان رشيف الدكتور أن سابق فصل يف ذكرت
مصابيح من — عليهما هللا بركات — البريوتية أخيه وزوجة أخوه وها الكاظمية.

الجديد. العراقي النشء يف والتهذيب الرياضة
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بابه عىل النساء وجد وكيف له زيارته املؤلف وصف الكتاب أول ويف للمنزل. الخارجي املنظر
املدخل. عفص يعالجن

سنة آذار ٢١ يف بغداد يف أقيم الذي الكشفي، املهرجان يف األكرب الفضل إن أجل،
كشاًفا به واملناداة غازي، امللك جاللة مولد بذكرى لالحتفال أسبوًعا، واستمر ١٩٣٤
الرتبية ومدير الكشافة قائد إىل يعود املهرجان ذلك تنظيم يف األكرب الفضل إن أعظم،

عسريان. الكريم عبد البدنية
الذين األلوف من أحًدا أن أظن ال أمجده! كان وما مهرجان، من أجمله كان وما
عصا فيه تمجدت الذي الوطني املشهد ذلك روعة ينىس األول اليوم يف العرض حرضوا

العراقية. النهضة روح األلوية سائر من كشاًفا اآلالف الخمسة يف وتجلت الكشافة،
عىل بها، قامت التي األلعاب تلك املشهود اليوم ذلك يف الناس إعجاب أثار ومما
الجديد، الوطن طالئع ذي هي لبنانية. معلمة ترئسهن املدارس، بنات املوسيقية، األلحان
فيها ستُصَهر التي البوتقة ذي هي العراقي. النشء من الجنسني يف روحه تجلت وقد
الكشافة ذي هي الواحدة. العراقية القومية منها لتتكون والدينية؛ العنرصية الفوارق كل

العربية. األقطار جميع بها يفاخر أن للعراق يحق التي
األعىل اإلنساني الوطني املثل يف كلمة الكتاب، وهذا الفصل، هذا به أختم ما وخري

بها. الكشاف أويص
النظام، قيمة ليدرك بنظام وقيدها غريه، رعاية ليحسن نفسه رعى من هو الكشاف
وكان فيهما، والصدق الشجاعة مع والقلب الفكر وحرية ذكره، دون الخري عمل وعودها
القوميات، يف اإلنساني الحق ولتعزيز الحكومات، يف العدل إلقامة يعملون ممن ذلك إىل
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اإلنسان يربط ما قوميته يف ويرى األوطان، لجميع محبوبة صورة وطنه يف فريى
التي املنشودة الجديدة الحياة أركان من ركن هو بل نظري، يف الطليعة فهو باإلنسان،

مكان. كل يف وسالًما وحبٍّا وجماًال، خريًا ستشع
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