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وكـانوا يضـعون السـمكة في قـدر مليئ
اء ويغلونها ثم ياكلون السمكة. با

وحـــسب اخـــتالطي بـــهم تــاكـــد لي مــا
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الــبـيت عـلى والــديه وفي اخلـارج عـلى
أصدقائه).
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يـعتقد الـصينيـون ان االخوة هم تماماً
مــــثـل االيـــدي واالقــــدام ولــــهــــذا هم ال
يــدعـون أصـدقـاءهم اخـوة فـحـسب بل

يعاملونهم ايضا مثل اخوتهم.
وخـالل تـــلك الـــســـنـــوات تـــاكـــد لي إن
الــصـيــنـيــ يــراعـون تــمـامــاً مـشــاعـر

اآلخرين وآراءهم.
وعـلى عـكس مـا قرأته ان الـصـينـي ال
يــقــولــون كـــلــمــة (آسف) في حــيــاتــهم
الـيـومـية فـقـد وجـــــــــــدتهم يـعـتذرون
ان اخـطـأوا لـكن االعـتــــــــــذار فـي هذه
احلــالـة يــجـــــــب أن يـكــون نـابــعـا من
الــقـلب وال يـجب قــول كـلـمـة (اسف بال

مباالة).
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وهم يـقـدرون كـثـيرا اخالص الـعـامـل
مــعـهم وهـو مـا حـدث فــعال في عـمـلـنـا
عـندما استطـاع الزميل جمال هاشم ان
يــحــقـق لــلــوكــالــة الــتي نــعــمل فــيــهــا
شــيـــنــخــوا ســبــــــــــقـــا صــحــفــيــا في
خــــــــــــبــــر بــــدء عـــمــــلــــيــــات الــــغـــزو
االمـــــــــريكي للعراق ليلة  20-19 اذار

راسلون 2003 بعد ان غادر ا
الـصـيـنيـون الـعراق الى عـمـان في يوم

17 اذار.
ـكـتب في تـلك الـلـيـلـة بـقـي جـمـال في ا
حـــتى الــصـــبــاح لـــيــســـجل لــلـــوكــالــة
الـصينية في حلظة بدء احلرب وقصف
بـــغــداد ســـبــقــا عـــلى وكـــاالت االنــبــاء
ـــــيـــــة  (وذلـك في الـــــســـــاعـــــة الـــــعـــــا
اخلـامــــــــسة والـدقيـقة 33 و50 ثـانـية
ـــــا دعــــا بـــــتـــــوقــــيـــــــــت بــــغـــــداد) 
ـــــــــه الـوكـــــــــاله الصـينيـة الى تكر
ـنحه جائزة الصـحافة االولى لـــــعام
2003 وجائزة رئيس الوكالة وجوائز
اخـــرى ودعــــــــــته الـــوكـــالـــة لـــزيــارة
الــــصــــ حــــيـث قــــدمت له اجلــــوائــــز
والـهدايا في حــــــــفالت تكـر متعددة
وكـانت هـــــــذه اول مرة تمـــــــنح فيها
هـذه اجلـــــوائـز لصحـفي اجنـبي (غير
صـيني) في تـاريخ الصحـافة الصـينية
مــنــذ تـــأســيس وكــالــة انــبــاء الــصــ

اجلـديـدة (شـيـنـخـوا) قـبل اكـثر من 80
عاما. 

كتب د. ليث سلمان وعلي عـملوا في ا
ـــرحـــوم مـــوسى جـــعـــفــر الـــشـــوك وا

وغيرهم. 
امـا الزمالء الصـينيـون الذين تـعاقبوا
ـكــتب خالل فـتــرة عـمـلي عــلى ادارة ا
فــقـد كـانـوا شـاو جـيه  لي جي جـيه 
نــــيـه شـــو يــــان  خــــوان جــــ وين 
جــيــانغ شــيــاو فــيــنغ تــيــري جــيــانغ
واشهد انهم كانوا في منتهى الطيبة.
كـنت في بـاد االمر قـلـقا من الـتـعامل
مع اشـخـاص من بلـد ال نـعرف الـكثـير
عــنه وعن طـبـاعـهم واســالـيب عـمـلـهم
كـانوا يتكلمون معنا باللغة االتكليزية
ورغـم كل احملـــاوالت لـــتـــعــلـم الـــلـــغــة
الـصيـنـية لـكن صعـوبتـها جـعلـتني لم
اعـرف بعد 5 سـنوات غير كلـمة (نيها)
نشورة مع هذا اي مـرحبا والصورة ا
ـوضوع تـشيـر الى اني اقف لـلذكرى ا
امـام  لـوحـة وضـعـهـا الـصـيـنـيـون في
ـكـتب ال اعرف مـحـتواهـا وال الـكلـمة ا

التي اشرتها بيدي.
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لـكـني في بـدايـة عـملي مـع الصـيـنـي
اردت مــعــرفــة طــبــاعـهـم فـبــحــثت عن
مـصـادر وكـتب ومقـاالت وخـلصت الى
ان الــصـيـنــيـ يــخـتـلــفـون فــيـمـا
بـينهم تـبعا للـمنطقـة التي عاشوا
فـيـها لـكن هـناك سـمات
وعــادات وحـدتـهم غـيـر
ان تواصلهم مع العالم
مـن خالل الـــتـــطـــورات
الــــتــــقــــنـــيــــة ادت الى
تـغـييـرات في السـلوك
والـــــــعــــــادات دون ان
تـقضي عليـها كما في

بلداننا.
وكـــان الــصــيــنــيــون
الـــذين جــاءوا إلدارة
ــكــتب مـن مـنــاطق ا
مـخـتلـفة من الـص
يــحــمــلـون ثــقــافـات
وعــادات تــبــدو لــنـا
ـا مــتــنـاقــضــة لــكن 
الحــظــنـاه عــمــلـيــا انــهم جـمــيــعـا
ــاء الـسـاخن وعــنـدمـا يــشـربـون ا
ـسـكوف) لـلـغذاء نـطـلب الـسمك (ا

ـكـتب يـسـتغـربـون هـذه الطـريـقة في ا

أربيل
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ـكـلف بـتشـكـيل احلـكـومة هـي تشـكـيـلة ان الـتشـكـيـلة الـوزاريـة الـتي قـدمهـا ا
ـنتـفض الـذي اقال احلـكـومة مـستـقـلة عن الـشـعب والتـلبي مـطـالب الشـارع ا
تظاهرون العشرات من الشهداء السـابقة بتظاهرات شعبية سلمـية وقد قدم ا
ـسـتـشـفـيــات بـاالف اجلـرحى في وقت ان مـنـتـسـبي وزارة الـدفـاع وغـصت ا
يـليشـيات اجملرمـة وكانت تقتل والـداخلية كـانوا قد الـتزموا الـصمت وعاثت ا
الـنـاشطـ كـمـا كـانت داعش تـفـعل فـيـمـا كانت هـنـالك قـوات حـكـومـيـة تـطلق
الـرصـاص احلي والـغـازات احملـرمــة دولـيـا السـكـات صـوت الـشـعب غـيـر ان
الـثـوار كـانـوا يـزدادون اصـرارا عـلى حـقـهـم في احلـيـاة وتـمـسـكـهم بـوطـنـهم
الـعراق وفي درء اخلطـر عن شعب العـراق وصونهم من مـافيات الـفساد ومن
ـتـكـالـبـة عـلى خـزائن دواعش الـسـلـطـة واذنـاب وعـمالء االجــنـبي واالحـزاب ا

العراق وهي تسرق بأسم الدين .
ـكلف بـتـشـكيـل الوزارة لم تـلب مـطـالب الـثوار بل ان الـديـبـاجة ان تـشكـيـلـة ا
ال العـام وهي وزارة مستقلة عن جـاءت لتؤكد انهـا وزارة لالحزاب وسراق ا
ـطـالب احلـشود الـعـراقـية الـتي تـقف بـوجه عـمالء دولة الـشعـب وغيـر مـلـبيـة 
كان الشارع يتـأمل ان تكون التشكـيلة بغير هذه الـسمة الالوطنية وان الـشر 
ـنـتفـضـ اصحـاب احلق الـشرعـي في الوطن والـذين قـدموا تـعبـر عن رأي ا
الـشهداء من أجل الـعراق منـذ ما يـقرب من ستـة اشهر في سـاحات التـحرير
ـثنى واخلالني والـبـحريـة في الـبصـرة والـصدريـ وفي الـديـوانيـة وواسط وا
والـعـمـارة وكــانت اجلـمـوع الـوطــنـيـة تـأمل ان تــكـون هـنـالـك فـقـرات واضـحـة
شـاريع واالصالح االداري وتـنـظيف ومـعروفـة الـتـوقيـتـات بـالـنسـبـة الجنـاز ا
اجلـهاز االداري من احملاصصة احلـزبية وايضا تـشكيل محـكمة جنائـية عليا
ـتظـاهـرين وكـذلـك اسـتحـداث وزارة بـأسم وزارة ـتـسـبـبـ بقـتـل ا حملـاكـمـة ا
شهداء ثورة تشرين لتشريع القوان من أجل الشهداء الذين قدموا ارواحهم

تجاوزين على حقوق العراقي . من اجل العراق وتنظيفه من السراق وا
ان العراقي مطالب بعدم تمرير اية ِكابيـنة مستقلة عن تطلعات اجلماهير البـر

الـواســعـة الــتي لم تــزل تـســكن ســاحـات الــتـحــريـر من أجل
ـتـاجرين ـ والسـارقـ والعـمالء وا الـتـحرر من الـظـا

بالدين .
ــان امــام احملـك فــان اعــضــاءه اخملــتــارين ان الــبــر
بـأصـوات الـشـعب البـد ان يـكـونـوا بـجـانب تـطـلـعـات
الـشعب وحتقـيق مطـالبهم واال فـليـذهبوا الى بـيوتهم
وفـسح اجملــال النـتــخـابــات مـبـكــرة الخـتــيـار وطــنـيـ

. مخلص

لـلـمـعيـشـة. وهكـذا الـتـقيت بـالـصـحفي
الـصيني وذهبت الى مكتب الوكالة في
حـي الـداودي قــرب شـارع  14رمــضـان
واتـفقنا على العمل براتب شهري قدره
400 دوالر وبدات العمل في اليوم

االول من شهر تشرين االول.
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كــان الـتـعــامل مع الـزمـالء الـصـيــنـيـ
ـا يتـمتعـون به من خلق جتـربة رائـعة 

ومثابرة وعمل جدي...
اسـتـمـر عـمـلي مع شـيـنـخـوا حـتى عام
2006 اذ تركتها بعد تأسيس الوكالة
الـوطنـية الـعراقيـة لألنبـاء [نيـنا] التي
كـنت احد مؤسسيها وتفرغي التام لها

كمدير مفوض.
كـنت اعـمل يـوميـا في مـكـتب شيـنـخوا
ضـمن فريق صـحفي عـراقي رائع يضم

جـمال هـاشم وشعالن
اجلبوري وعامر حماش وداود مازالوا
ـــكـــتب حـــتى االن مع يـــعـــمــلـــون في ا
الــصــحـفــيـ الــصــيـنــيــ ومن الـذين

قـــرأته ان الــصـــــــــيــنــيـــ يــهـــتــمــون
بالصداقة.

ـرء في هــنـاك قــول صـيــني (يـعــتـمــد ا
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والشيخ كمال الدين الطائي والشيخ العالمة
ســلـيــمـان ســالم الـكــركـوكـلـي والـشـيـخ عـبـد
الــقــادر اخلــطــيــبـوالــشــيخ مــحــمــد ســعــيـد
األعـظـمي واالسـتـاذ رشـيـد شـلـبـي واالسـتاذ
عـبد الـلـطيف ثـنيـان واالستـاذ محـمد شـفيق
الــعــاني واالســتــاذ مــحــمــد فــهــمـي اجلـراح

وغيرهم.
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تـقـلـد الـشيخ جـالل احلنـفي مـنـاصب عـديدة
وشـغل مـنـصب اإلمـامة واخلـطـابـة ألول مرة
ـراديـة ثم بـعـد عام عـام 1935م فـي جامـع ا
واحـد أقـصـاه مـديـر األوقـاف مـحـمـد بـهـجت
ـنـبـر وعزله األثـري من مـنـصـبهِ وأنـزله من ا
عن مــهـنـة اخلـطـابـة حــيث بـلـغهُ إن الـشـيخ
احلـنـفي كـان يـلقـي خطـبـة اجلـمـعة بـطـريـقة
ــقــامــات الــبـغــداديــة فــرد عــلـيـهِ احلـنــفي ا
بـقصائـد من شعر الـهجاء جتـاوزت األربع
قـــصـــيــدة[[3. وفـي عــام 1939م ســـافــر إلى
واصـلـة دراسـة العـلـوم الشـرعـية في مـصـر 
اجلـــامع األزهـــر لــيـــعـــود إلى بـــغــداد وإلى
ــســجــد مـــلــتــزمـــاً بــاإلمــامــة مــهـــنــتهِ فـي ا
واخلـطابة في جـامع اخللفاء (4) ولـقد شغل
مـنـصب اإلمام واخلـطيب فـي مسـاجد بـغداد
فــعــ خـطــيـبــاً في جــامع عــطـا وإمــامـاً في
مـســجـد احلـاج نـعـمـان الـبـاجه جي ثم نـقل
إلى جـامع الوصي (احلرية حـالياً) في محلة
الـعـيـواضـيـة عام 1949م وبـعـدهـا نـقل إلى
مـسجـد أم خـليل الـباجه جي عام 1953م
ثـم نقل إلى جامع كوت الـزين في البصرة ثم
ـيــــــدان عام إلى جـامع الـكـهـيـة في مـحـلـة ا

1959م فــصل من وظــيــفــته عـام 1957 م
حــــــيـث وقع
بـــيــنهُ وبــ
مـــــــــــديــــــــــر
األوقـــــــــــــاف
الـعام مـحمد
بهجة االثري
 آنــــــــــــــــــــذاك
خـصام شـديد
وبــقي بــعـيـداً
عــن دائـــــــــــــرة
األوقـــاف مـــدة

طــويـلــة فـتـوسط لهُ
بــــــعض مــــــعـــــارفه
وأصــدقـائـه فـصـدر
مـرسـوم جـمـهـوري
بـــــــــإعــــــــــادتـه إلى
وظـيفتهِ فرفض أن
يــبـاشـر وفي عـام
م انـــــتـــــدب1966
مـشـرفاً لـغـوياً في
وزارة االعـــــــــــــالم
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الـــعــراقــيـــة فــكـــان يــتــكـــلم من دار اإلذاعــة
ــقــاالت الــطــويـلــة في الــعــراقــيــة ويـكــتب ا
ا الـصـحف واجملالت العـراقـية والـعـربيـة 
دلّ عـلى طـول بـاعهِ وسـعـة اطالعـه وثـقافـتهِ
ـوسوعيـة العاليـة وكان يحـسن عدة لغات ا
أجــنــبـيــة فــهـو يــجــيـد الــلــغـة االنــكــلـيــزيـة
واالسـبـانيـة والـصـينـيـة والتـركـيةوالـكـردية
انـية والـفـارسيـة وقـليالً من الـفـرنسـيـة واأل
والـعــبـريـة ولم يـلـبث في هـذه الـوظـيـفـة إال
قــلـيالً حـيث أوفــدته احلـكـومــة إلى الـصـ

لـتـدريس الـلـغـة الـعـربـيـة في مـعـهـد الـلـغات
دينة شنغهاي وبقي في الص األجـنبية 
يـــدرس حـــتى عــام 1969م وأتـــقن خاللـــهــا
الــلـــغــة الــصــيــنــيــة أحـــسن إتــقــان وكــتب
مــســودات لــقــامــوس (عــربي  –صــيــني) لم
يُــسـبق إلــيه لـكن أتــلـفـتهُ مــيـاه الــبـحـر في
طــريق عــودته إلى الــعـراق. وكــان حـريــصـا
سجد عـلى تسجيل خطبهِ التي يـلقيها في ا
كــمــا إن لهُ خـطــبــاًبـالــلــغـة اإلنــكـلــيــزيـة في
مـساجـد بعض الدول ومـنهـا كورياوالـيابان
في مــديـنـة طــوكـيـو ومــا زالت هـذهِ اخلـطب

مسجلة عند عائلتهِ في بغداد.
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ومـن إجنازاتـه أنه أسس جـمـعـيـة اخلـدمات
الـدينية واالجتمـاعية في بغداد والتي ترعى
ـعـوزين وكان رئـيـسـاً لـها ومن الـيـتـامى وا
أهــداف هـذه اجلـمــعـيــة مـكـافــحـة اخملـدرات
ـسكـرات وسعى إلـى نشر الـعلـم بصورة وا
مــــتــــطــــورة فــــقــــد درّس فـي مـــدارس وزارة
ــعــارف عـام 1950م كــمــا درّس في كـلــيـة ا
اإلمــام األعــظم مــادة الــعــروض في الــشــعـر
واألدب الـعـربي لـلـفـتـرة من عام 1973م إلى
عـــام 1978م وكـــذلك قـــدّم بـــرامج  ديـــنـــيّــة
وثــقـافـيـة فـي راديـو وتـلـفــاز بـغـداد. وأثـرى
ـقـاالت ذات الـصــحف الـعـراقـيـة بـعـشـرات ا
الـطابع اخلاص والسيّمـا في ما يخصتاريخ
ـقام الـعراقي. بـغـداد وثقـافتـها الـشعـبـية وا
كـما حاضر في معهد النغم العراقي ونتيجة
ــركـز االقــرائي الــعـراقي جلــهــوده تـأسس ا
لــــلـــقـــرآن الــــكـــر عـــام 1977م فـي جـــامع
اخلـلفاء وكان مديراً لهُ ومارس تدريس علم
الــتـجـويــد والـقــراءات الـقـرآنــيـة في مــعـهـد

الــــفــــنـــون
ـوسـيـقـيـة في بـغـدادلـعـدّة دورات وأجـرى ا
فـي عـلم الــعــروض تــعــديالت ونــشــرهـا في
كــتـاب (الـعــروض تـهـذيـبـه واعـادة تـدويـنه)
ويــعــد هــذا الــكــتــاب من أضــخم مــؤلــفــاتهِ
فــوضع فـيهِ رسم خــطـة لـلــعـروض حـيث ان
هـــذه اخلــطـــة تـــرمي إلى تـــهــذيـب وتــدوين
الــعـروض والــغى جـمــهـرة من الــتـعــلـيالت
الـتي ال قـيـمـة لـهـا في الـواقع ألوزان الـشـعر
وتـفـاعـيله وذاك أنـه قسم الـتـفـاعيل الـبـديـلة
اذج بـالنسـبة لكل تـفعيـلة أصيـلة وأوجد 
لـلعروض فالرجز مثال هو  8 اضـرب جعلها

احلــنــفي 50 ضــربــاً وأخــتــرع بــهــا اضــرب
جـديـدة. ولـقد لـقي كـتـاب (العـروض تـهـذيبه
واعـادة تدويـنه) جناحا في األوسـاط األدبية
في العالم حتى ترجم إلى أكثر من لغة وعن
هـذا الـكـتاب قـال الـدكـتور عـبـد الـرزاق محي
الـديـن في كـلـمـة كـتـبـهـا خالل فـتـرة رئـاسـتهِ
لــلـمـجــمع الـعـلــمي الـعـراقـي: (الـشـيخ جالل
شـخصـيـة أدبيـة معـاصرة مـوسوعـية تـعرف
عـن كل شيء أكـثـر من شيء إنه إمـام جـامع
وخـطيب جمعة من مكـانهِ في الوظيفة ولكنهُ
فـــقــــيه وأصـــولـي في نـــظـــر دارسـي الـــفـــقه
وأصـــــولـه والـــــشـــــيخ جـالل في كـــــتـــــابهِ (
الـعروض تهذيـبه واعادة تدوينه ) ضرب من
قواعد هذا الفن أكثر من قاعدة وهد أكثر من

واصفات (6).  سارية وخرج على جملة ا
ويــذكــر أنه عــنـدمــا كــان مـدرســاً في مــعــهـد
الـدراسات النغمية درس الـلغة العربية وعلم
ـعـهـد ـقـامـات ولـقـد درس في ا الـعـروض وا
الـكـثـيـر من الـفـنـانـ وكـانـوا تالمـيـذاً عـنده
ومـنـهم: أحـمـد نـعمـة ومـحـمـود أنـور وكاظم
الـساهر وكذلك كانت إحدى الـطالبات مطربة
ـقـام فـريـدة وسـيـتـا وعالء مـجـيـد ونـصـيـر ا
شــمه بــاالضــافــة إلى طالب آخــرين (ولــقـد
ذكـــرهُ الـــفــنـــان كـــاظم الـــســـاهــر فـي إحــدى
ـنـاسـبـات ذاكـراً فـضـله في تـعـلـيـمـهِ الـلـغة ا
ومــخـارج احلـروف) بـاإلضــافـة إلى إشـرافهِ
ذيـعـ في إذاعة الـلـغـوي على الـعـديد مـن ا
بـغداد كما إن للشيخ جالل احلنفي دراسات
ـقامات العـراقية وقد وسيقى وا كـثيرة عنـا
ــقــام عــقــد الــنـــدوات الــثــقــافــيــة في بــيت ا
الـعراقي وكان ذو اطالع واسـع على ما يدور
في مـجـالس بـغـداد األدبـيـة والـثـقـافـيـة التي
كـان يـتـردد عـلـيـهـا. ولـقـد اجنـز أكثـر من 40
مــؤلف في مـخـتـلف نــواحي احلـيـاة األدبـيـة

واالجتماعية.
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ـركـز األقرائي أسـس الشـيخ جالل احلـنفي ا
الـعراقي في بغداد عام 1977 وكان مقرهُ في
جــامع اخلـلـفــاء واسـتـطــاع احلـصـول عـلى
ـوافـقـات الـرسـميـة األصـولـيـة ألجل فـتحهِ ا
ـعاهـد التـعلـيـميـة التي أخـتصت وكـان من ا
بــتـعــلـيم أصــول وقـواعـد الــتـجــويـد وقـراءة
الــقــرآن وااللــقـــاء الــصــوتي حــيث يــخــضع
ـركـز إلـى جلـنة ـتـقـدم عـلى االشـتـراك في ا ا
ــقــابـلــة واألخــتـبــار وأعـد خــاصــة تـقــوم بـا
الـشيخ احلنـفي هذهِ اللـجنة مـن عدة أعضاء
ومـنهم الـدكتـور مهـدي اخلالـصي (اخصائي
في احلــنــجــرة) وخــبــيــر اجلــوزة إبــراهــيم
وسـيقي عـادل الهـاشمي شـعوبي والـناقـد ا
والـــفــنــان روحي اخلــمـــاش بــاالضــافــة إلى

الشيخ احلنفي. 
درسـ القار مـال عبد الـفتاح ومن ضـمن ا
ــركـز ذا دوامــ أحـدهــمـا مــعـروف وكــان ا
صـباحي يـحضـره الطـالبـات واآلخر مـسائي
يـــحــضــرهُ الـــطالب وكــان مـن ضــمن طالب
ـركـز الذين بـرزوا بعـد ذلك: القـار ضاري ا
الــعــاصي والــقــار عالء الــدين الــقــيـسي
والــقــار عـبــد الــرحـمن تــوفــيق وغــيـرهم
كــثــيـــر. وكــان الــشــيخ وزوجــتهِ يــقــومــون
بـخـدمة وتـعلـيم الطالب مـجانـاً بال أجر أو
راتـب من دائرة األوقاف وكـانت زوجته أم
ـركز بعد لـبيد تـدرس الطالـبات ثم أغلق ا
ذلـك بـــســـبـب وشـــايــــة من بـــعـض الـــذين

يخالفون احلنفي في آرائهِ ومعتقداته.
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أخــتـلف الـشـيخ احلـنــفي مع الـكـثـيـر من
األدبــاء والـعـلــمـاء في بــغـداد وكـانت له
ســجــاالت ونــقـاشــات حــادة تــنـاقــلــتــهـا
الـصحف واجملالت ومنها خصومته مع
الــشـاعــر مـعـروف الــرصـافي الــذي نـظم
قـــصـــيـــدة فـي وصف احلـــنـــفي بـــأقـــذع
الـهجاء يصفه فيها إنه: (النزق والهذر). كما
ـؤرخ وكـبـار البـاحـث خـاصم مـشـاهيـر ا
ـقتنع فـيه إذ انتقد وكـان ال يرجع عن رأيه ا
الـدكــتـور جـواد عـلي ونـاقش الـدكـتـور عـبـد
الـعزيـز الدوري والـشيخ عـبد الـكر زيدان
والــدكـتــور بـديع شــريف ولم يــتـفق مــعـهم
واخـتـلف مـع الـدكـتور عـلـي الـوردي وخاض
لك فيصل مـعه في اجلدل العقائدي وقابل ا
ـــلــكي أكـــثــر من مــرة وســـجن في الــعـــهــد ا
ــلك فــيــصـل وســيــاســتهِ. كــمــا خلـالفهِ مع ا
أخـتـلف مع الشـيخ أحـمد الـكـبيـسي وحدثت
له مــعه مــعـركــة كالمـيــة نـقــلـتــهـا الــصـحف

الــعــراقــيـــة حــيث قــال الــكــبــيــسي إن اجلن
يــتـلـبس جـســد اإلنـسـان فـرد عــلـيهِ احلـنـفي

بقوة ووصف رأي الكبيسي باخلرافات. 
كـما كانت لهُ إجتـهادات مثيرة لـلجدل ومنها
إنه يـكـره مصـافـحتهِ وهـو جـالس للـتدريس
ــــنــــامـــات واألحالم وكــــان ال يـــعــــتــــرف بـــا
ويـعتـبرهـا أضغاث أحالم بـاستـثناء األحالم
اخلــاصـة بـاألنـبـيـاء والـفـالسـفـة ونـهـيهِ عن
ـسـاجـد رفع مــكـبـرات الـصــوت بـاآلذان في ا
بـحجـة إن الناس يـعلمـون بوقت الصالة عن
طـريق السـاعات الـيدويـة واإلذاعة واالكـتفاء
ــســجـد وكــذلك بــصــوت مــنــخــفض داخل ا
اجـتـهـادهِ في جـواز حلق الـلـحى وكـراهـيته
صل بصوت عال خلف اإلمام بعد لـترديد ا

.( قراءة سورة الفاحتة بقولهم (آم
ÁœôË√

تزوج من امرأة تركمانية عراقية وكان لهُ من
األوالد: لــبــيــد الـذي كــان يــكــنى بهِ وواعــيـة

وداعية.
tðUH R Ë t³²

أكـثـر الــشـيخ احلـنـفي من الـتـألـيف وكـان لهُ
ـطـبـوعة ـؤلفـات اخملـطـوطة وا الـعـديـد من ا
ـائة ومـنهـا:عـلم التـجـويد كـتاب جتـاوزت ا
أقــر لـلـتـدريـس في مـنـاهج الــدراسـة لـلـصف
ـــتــوسط.أصــول الـــتالوة.كالم في الـــثــالث ا
اإلمالء الـعـربي.معـجم احلِرف (بـكسـراحلاء)

والصناعات البغدادية.
الـتـشـريع األسالمـي تـأريخـه وفـلـسفـتـه عام
م.آيات من1941م.مـعاني الـقرآن عام 1940
سـورة النساء عام 1951م.ثالث سنوات في
ـيــتم األسالمي عـام 1955م.صــحـة جــوار ا
اجملـتـمـع عام 1955م.الـروابـط األجـتـمـاعـية

في األسالم عام 1956م.
ــــــــكـــــــرفــــــــون عـــــــام احلــــــــديث مـن وراء ا
م.أعــيــان الــبــصـرة: لــعــبــد الــله بـاش1960
أعـــيـــان  –حتـــقـــيق جـالل احلــنـــفي - طـــبع
ـرأة في القـرآن الكر بـبغداد عام 1960م.ا
عام 1960م.الـرصافي في أوجه وحـضيضه
طـــــبـع في بـــــغـــــداد عــــام 1962م.األمـــــثــــال

البغدادية عام 1964م.
ـــــــــقـام الـعـراقي ـغــنـون الـبـغـداديـون وا ا

عام 1964م.
وسيـــــــقى ألحـمد عبد الـدر النقي في عـلم ا
ـسلم الـرحـمن الـقـادري الرفـاعي الـشـهيـر بـا
ـوصلي حتقــــــيق جالل احلنفي طبع في ا

بغداد عام 1964م.
الـزواج الـدائم رد عـلى كـتـاب مـنـافع الزواج
ــتــــــعـة) طــبـــع في بـغـداد ــؤقت (نـكـاح ا ا

عام 1967م.
الـعـروض تهـذيـبه واعـادة تدويـنه طـبع عام
 وتــرجم إلى عــدة لـغــات.رمــضـانــيـات1985
وشـهر رمضـان كراس طبع في عام 1988م.
(مـجـمـوعة من احلـلـقـات في التـلـفـاز عرضت
فـي شـهــر رمـضـان 1408هـ/1988م).صــدام
وقـادسـيـة صـدام (ديـوان شـعـر يـتـغـنى فـيه

.( بالرئيس صدام حس
ـــوســـيـــقى الـــعـــربـــيـــة عــام مـــقـــدمـــة في ا
1989 م.شـخــصـيـة الـرسـول األعـظم قـرآنـيـآ

عام 1997م.
tðU Ë

تــوفى في مـديـنــة بـغـداد فــجـر يـوم األحـد 4
صـفـر 1427 هـجـري/ 5 آذار 2006 م ودفن
في مـقبـرة الشـيخ عمـر السـهروردي الـواقعة

في جانب الرصافة من بغداد.

محسن حس يؤشر لوحة باللغة الصينية

ـنـادين بـأن يقـصـر الـفرد في اآلونـة األخـيرة صـعـدت أصـوات البـعض من ا
الـعربي اهـتمامـاته على الـدولة الـقطـرية الـوطنـية الـتي يعـيش فيـها وأن يـبعد
ا يجري في وطنه العربي لتزم بكل تبعاته وتعقيداته  نـفسه عن االهتمام ا
الــكــبـيــر. وبـالــطـبع فــإن تـلك األصــوات بــقـصــد أو من دون قـصــد تـتــنـاغم
وتـتعـاضد مع أهـداف تاريـخيـة وحالـية لـبـعض الدوائـر االستـعمـارية الـغربـية
وحـدة لألمة ومن والـصهـيونيـة والتي تـسعى إلى إخـراج الهـوية الـعروبـية ا
ـشـروع الـوحـدوي العـربي من ذاكـرة وعـقل ووجـدان كل إنـسـان عربي ثم ا

وعلى األخص شابات وشباب األمة.
إن هـذه األصوات تردد ليل نهـار بأن لكل قطر عـربي خصوصياته الـتاريخية
والـسلوكية واللغوية الـتي تميزه عن بقية األقطـار العربية وأن وضع التقسيم
احلـالي لـلـوطن الـعـربي إلى دول مـسـتـقـلـة بـذاتـيـة خاصـة أصـبح جـزءاً من
كن تبديله وبـالتالي من احلصافة قـبوله وأنه نتيجة لذلك الـواقع العربي ال 
أصـبح لكل قـطر مـصاحله والـتزامـاته وارتـباطـاته وآماله وأنـظمـته السـياسـية

اخلاصة به.
ـأسـاوي الـتـمزيـقي وبـالـطـبع مـا كان لـتـلك األصـوات أن تـعـلـو لـوال الـوضع ا
احلـالي الذي تـعـيشه أجـزاء كـبيـرة من الـوطن الـعربي لـوال الـصعـود الـكبـير

للنفوذين الصهيوني واألمريكي في بعض األقطار العربية.
لـكن ما ال تعيه تـلك األصوات النشاز الـغاضبة; بل ومـا حتاول أن تخفيه عن
مـدارك ووعي اإلنـســان الـعـربي الـعــادي هـو أن فـقـدان الــسـيـاسـة الــعـربـيـة
ـشتركة اجلامـعة وغياب االلـتزامات القـومية التـضامنيـة في ما ب األقطار ا
الـعـربـيــة قـد أدى إلى انـكـشــاف و ضـعف وعـدم كـفــاءة الـسـيـاســة الـقـطـريـة

ستقلة.  ا
بتعدة عن محيطها وهـا نحن اليوم نرى كيف أصبحت السياسات الـقطرية ا

العربي القومي لعبة في يد قوى متآمرة وقوى إقليمية طامعة.
والـنـتـيـجــة أن الـعـديـد من األقــطـار الـعـربــيـة تـغـرق وتـكــاد تـمـوت من جـراء
مـنهجـة عليـها خصـوصاً بـعد أن وجدت تـلك اجلهات الـهجمـات اخلارجيـة ا
اخلـارجية في منظومات اجلهـاد اإلسالمي التكفيرية الـعنفية اجملنونة أدوات
جـاهـزة لـتنـفـيـذ كل مـخـطـطـاتـهـا جتـاه كل قـطـر علـى حدة.. ومـع األسف فإذ

تغرق تلك األقطار فإنها ال جتد دولة عربية واحدة تمتد إلنقاذها.
ـنـكـفـئـة قـطـريـاً علـى نـفسـهـا والـداعـيـة إلى اخلالص ولـو أن تـلك األصـوات ا
الـقطـري أمـعنت الـنـظر بـهـدوء ورزانة في الـصـورة احلالـيـة للـوطن الـعربي
كـله ألدركت كم أن غـيـاب الـقـومي قـد أنـهك وأضـر الـقـطري الـوطـني في كل

الساحات.
دعـنا هنا نستحضر النـتباه تلك األصوات ما كتبه في عام 1992 في جريدة
(واشـنطن بوست) أحد كبار الصـحفي األمريكيـــــ جيم هو غلند قائالً:
(كـان تفـسيخ السـياسـات العـربيــــــة وجتزئـتهـا إلى نتف هـدفاً أسـاسياً من
أهــداف كــبـار مــخـطـــــــطي وزارة اخلــارجـيــة األمــريـكــيــة لـعــمـلــيــة عـاصــفـة

الصحراء).
بـالنسبة ألمريكا وبالـطبع الكيان الصهيوني يـجب أن ال توجد قضايا عربية
سـياسية مشـتركة وأن حتل محـلها قضـايا سياسـية حتت مسمـيات مصرية

ومغربية وكويتية وسورية إلخ..
دعـنا أيضـاً نستـحضر لهـذه األصوات تاريـخ محاربة االسـتعمـار الغربي في
طـول وعـرض بالد الـعرب. هـل كان بـاسـتـطـاعـة الـكثـيـر من األقـطـار الـعـربـية
ـسـتـعمـرة نـيل اسـتـقاللـهـا لـو لم حتـصل حـركـاتـهـا الـوطـنـيـة علـى أنواع ال ا

ساندة من شقيقاتها األقطار العربية األخرى? حتصى من الدعم وا
وهــذا يــنــطــبق عــلـى األخص عــلى أقــطــار اخلــلــيج الــعــربي فـي مــقــاومــتــهـا
لالسـتعمـار البريـطاني وهي مع األسف األقـطار التي تـعلـوا في بعضـها تلك
ـعـارضــة لـكل تـوجـه قـومي تـضــامـني وحـدوي في حل األصـوات الـنــشـاز ا

قضاياها وقضايا غيرها.
ال يـقتـصـر األمر عـلى حـقل السـيـاسـة فحـقل االقـتصـاد والـتنـمـية يـطـاله هو
اآلخـر رذاذ ذلك الـتـوجه الـعـجـيب. فـمـا أن يـتـكـلم أحـد عن أهـمـيـة الـتـنـسـيق
والـتضامن والتوحيد العـربي في حقل التنمية اإلنسـانية واالقتصاد اإلنتاجي
عرفـة والتكنولوجيا حـتى تنبري تلك األصوات بوصف واالنـتقال إلى عصر ا
ـسـتنـدة على أوهـام إيديـولوجـية. ويـنسى تـلك احملاوالت بـاألحالم الطـفولـية ا
هـؤالء أن محاوالت التـنمية اإلنـسانيـة الشاملـة قد فشـلت فشالً ذريعاً في كل

قطر عربي حاول أن يقوم بها لوحده وضمن إمكانياته.
وهـذا مـوضـوع كـبـيـر كتـبـت عـنه الـكـتب الـتي خـرجت جـمـيـعـهـا بـاالسـتـنـتاج
ـنطـقي بـأهـمـيـة خـطـوات الـتـنـسيق والـتـعـاون والـتـوحـيـد الـعـربي في حـقول ا

عرفة والتكنولوجيا وغيرها. االقتصاد وا
ومـرة أخرى ترفع تلك األصوات في وجوهنا مقـولة أن هذا العصر هو عصر
ـتـبنـاة من قـبل كل األقـطار ـة الـنيـولـبـراليـة ا ة وتـتـجـاهل ما فـعـلـته العـو عـو
الـعـربـيـة بـاجملـتـمـعـات الـعـربـيـة من عـرقـلـة االنـتـقـال من اقـتـصـاد ريـعي إلى
اقـتصاد إنـتاجي ومن فـقدان كل استـقالل في القـرارات االقتصـادية وحتكم
ـية ومن ازدياد في الـفقـر واتسـاع في الهوة الـية الـعو ؤسـسات ا من قـبل ا
بـ الـفـقـراء واألغـنـياء ومـن تراجـع مـذهل في حـجم الـطـبـقة الـوسـطى ومن

ازدياد في معدالت البطالة.. إلخ.
من حـقــنـا أن نـســأل: أال يـســتـطـيـع مـفـكــرو ومـثــقـفـو
ارسة الـتطرف وسـياسيـو هذه األمـة أن يتجـنبـوا 
واحلـديــة في كل مـا يــطـرحـونه من أفــكـار ومـواقف
ويـــتــعــامــوا مع قـــضــايــاهم ومـــســتــقــبـــلــهم بــهــدوء
ـبتـذلة ومـوضوعـيـة ورزانة تـبعـدهم عن الـغوغـائيـة ا

في بعض ما يقولونه أو يكتبونه?
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بيروت

البطاقة الصحفية للكاتب

ـنـاسبـة فايـروس كورونـا الذي ظـهر
وانـتـشـر هـذه االيـام من الـصـ وقـتل
االالف من الـصيني وغزا العالم اذكر
متد 64 انـني خالل عملي الصحفي  ا
عـامـا حـتى االن امـضـيت نـحـو خـمس

. سنوات منها اعمل مع الصيني
كـانت تلك الفـترة الوحيـدة التي عملت
فـيها مع مؤسسة صحـفية غير عراقية
هي وكالة االنباء الصينية (شينخوا).
كـانت جتـربـة فـريـدة تـعـرفت فـيـها عن
ا اثار اعجابي قـرب على الصينـي 
بــطـبـاعـهم واخـالقـهم وحـبـهـم لـلـعـمل

وتعلقهم بوطنهم.
فـي تــــــشـــــــرين االول مـن عــــــام 2002
الــتـقــيت بــالـزمــيل صـبــحي حـداد في
ـــركـــز الــصـــحــفـي في مـــبــنى وزارة ا
االعـالم الـذي بـادرنـي ان مـديـر مــكـتب
وكـالة االنباء الصيـنية شينخوا (وانغ

بــــــو) يــــــبـــــحـث عن
صـــحــفي لــلــعــمل
مــــعه فـي مـــكــــتب
بـــغــداد وقــال اذا
وافـــقت ســـابـــلــغه

فورا.
كــــنت ســــكـــرتــــيـــر
الـتـحـرير في مـجـلة
الـف بـــــــــاء وكــــــــان
الـــــعـــــراق فـي تـــــلك
ـــــر الـــــســـــنـــــوات 
بـضـائـقـة اقـتـصـادية
بـــــســــبب احلــــصــــار
االقــــتـــصـــادي الـــذي
فــــرضــــته الــــواليـــات
ـــتــحـــدة بــعـــد غــزو ا

الــعـراق لــلـكــويت فـانــخـفــضت قــيـمـة
الـديــنـار الـعـراقي  وارتـفـعت االسـعـار
ولـم يـــعـــد راتـب الـــوظــــيـــفـــة يــــكـــفي

هــو الـشـيـخ جالل الـدين بن مــحي الـدين بن
عــبـد الـفــتـاح بن مـصــطـفى بن مـال مـحـمـود
احلــنـفي الــبـغـدادي (2006Æ1914) م. فــقـيه
وعــالِم مـوســوعي وكـاتب وصــحـفي ومـؤرخ
ولـغوي جـمع إلى علـوم الفـقه جمع اخملتص
اخلــبـيـر: عـلم الـعـروض وتــمـيـز عـلى نـحـو
خاص باهتمامهِ في التراث والتاريخ احمللي
ــقـام الــعــراقي حــتى الــبــغــدادي وعــلــوم ا
إمـتزج أسمه بهـما كما امـتزج أسمه بجامع
اخلــلـفـاء لـعــمـرهِ الـطـويل الــذي قـضـاهُ فـيهِ
مـعـلــمـاً وإمـامـاً وخـطـيـبـاً بل حـتى حـارسـاً
وخـادماً ولقـد أشتهـر بولعهِ بالـلغة الـعربية
ـعــظم عــلـمــاء بـغـداد وعــلـومــهـا وأتــصل 
وأدبــائــهـا ومــنــهم الــشـاعــر جــمـيـل صـدقي
الـزهاوي والـشيخ مـحمـد القـزجلي والشيخ
عـبد الـقادر عـبد الـرزاق الذي كـانت لهُ إمامة
االقـــراء في بــغـــداد ومن الـــذين درســوه في
اجلـامــعـة االسـتـاذ طه الـراوي وكـان يـتـردد
عـلى مـجـلس األب أنـسـتـاس األديب الـلـغوي
الـذي لـقـبّهُ بـالـشـيخ الـعالّمـة في سن مـبـكرة

من حياتهِ وحتديداً في عام 1933م.
جــامع اخلـلــفـاء فـي بـغــداد حـيث تــولى فـيه
الشيخ احلنفي اإلمامة واخلطابة لعدة عقود

tðQA½Ë tðœôË

وُلــد جالل الــدين في مــحــلــة الــبــاروديـة في
بــــغــــداد عــــام 1332هـ/ 1914م فـي أســـرة
عـراقية بغدادية. ولقد عاش فترة قصيرة من
طــفــولــته في الــبــصــرة بــحــكم عــمـل والـده
ال إبـــراهـــيم وقـــرأالـــقـــرآن الـــكـــر عـــلـى ا
يـدان كمـا تعـلم بعض األفـغاني فـي محلـة ا
عـلـوم الـقرآن في كـتـاتيـب البـصـرة ثم أنهى
ـدرسـة االبتـدائيـة فـيهـا عام 1930م وكـان ا
والــده من رفــاق ومـؤيــدي الـزعــيم الــعـراقي
طـالب النقـيب ثم عاد والده إليـبغداد فدرس
جـالل في مــدارس بــغــداد وهي: الــبــاروديــة
ـأمـونـيـة واحلـيدريـة االبـتـدائـيـة أشـتغل وا
أيـام شـبـابه مـصـحـحـاً ومـحـرراً في اجملالت
ــــســــاء وواصل االسـالمــــيــــة ويــــدرس في ا
دراســته الــعـلــمــيـة والــتــحق بــدار الـعــلـوم
الـعربية والدينية والـتي تسمى اليوم بكلية
اإلمـام األعظم. وأثناء ذلك كان يتصل بعلماء
عـصرهِ منهم الشيخ محمد القزجلي والشيخ

رشــــــيــــــد آل الــــــشــــــيخ داود
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