
  
  
†@Nîu‹u@Ñìíìju@@ @
†@N‡à«@‡¼c@ïÜÇ@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
@ @

@ @
@ @

‹›‚@åí‡Ûa@‡È@ @
ïàîÈäÛa@lbçìÛa@‡jÇ@ @

@ @
ÐÛa@áîà—nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z‹í‹znÛa@îöŠ@ @

@ïÇbjİÛa@‰îÐänÛa@@@@@@@@@@@@@@@@Z×‹¾a@À@òjb¨a@ñ‡yë@ @
æaìäÈÛa@ZÝ–ì¾a@pbaŠ†@×‹ßMÝ–ì¾a@òÈßbu@ @
™Nl@ZQQSTX@ @

E. Mail: mosc@uomosul.edu.iq 

‹í‹znÛa@îöŠ@Zæìãˆ@Šìn×‡Ûaãìí@ïöbİÛa@@ @

‹í‹znÛa@ò÷îç@õb›Ça 

òíŠb“nüa@ò÷îa 

òîÜ—Ï@òÜªòßbÇ@òîÏbÔq@@ @
Ý–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@åÇ@Š‡—m@@Mu@Ý–ì¾a@òÈßb 



 

 

) ٢(

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@oãb×@aˆa@üa@pübÔß@åß@bç†‹í@bß@Ý×@‹“äi@òßÜß@Ë@òÜa
òzšaë@òîÏbÔq@µßb›ß@paˆë@‹“äÜÛ@ò¨b–N@ @

Žm@ü@bà×¾a@†‹c@¶a@pübÔ@p‹“ã@aõaì@bèibz–c‹“äm@@â@

@ @

 
 
  
  
  
  
  
  
  



 

 

) ٣(

  
 

 
  
  
  
  
  
  

    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzÐ–@ @

@†‡ÈÛa@òàÜ×NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@‹í‹znÛa@îöŠ@áÜÔiNNNNNNNNNNNNT@ @
@åiûã@Ý–ì¾a@âýÇc@åß@bàÜÇNNNNNNN@NNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNc@@N†@Nïu@êìí‡Ûa@‡îÈ@ïic@NNNNN@U@@@ @

—Ûa@‡îàÇ@òîÜ–ì¾a@òÏbz@NN@bÇa†ëNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN†@@N@ïöbİÛa@æìãˆNNNNNNNNNNNNNNNNNX@ @
@µîÜ–ì¾a@µîÐz—Ûa@„î’@Ü§a@ïßb@‡¼c@„î“ÛaNNNNNNNNc@N†@NÒýÈÛa@ÝîÜ‚@áîça‹igNNNNNNNQQ@ @

@òîÜ–ì¾a@òÏbz—Ûa@‡îÔÏNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NábÔÛa@ðŒìÏ@NNNNNNNNNNNNNNNN@NNQS@ @
@Ý–ì¾a@õb@åß@ôìç@ïÜ–ìß@á−NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NïãaŠ‡jÛa@a@‡jÇ@NNNNNNNNNNNN@QU@ @

@IIõb“í@åß@ð‡èíë@âýÛa@Ša†@¶g@ìÇ‡í@aëNNNNNNN@NNNNNNN@@ÒìîÈß@‹ßbqNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@QV@ @
@ñ†bíŒë@óä¨a@aìäya@åí‰ÜÛ@áîÔnß@Âa‹–@¶gHH@ @

@ñ‡î—ÓaŠ†bÌß@‹èäÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ðŠbväÛa@é @åy@NNNN@NN@NNNNNQY@ @
@Ü§a@ïßb@‡¼c@ZénÏ‹Ç@a‰ØçNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@È‹›‚@åí‡Ûa@‡NNNNNNN@N@NNNNNSQ@ @

@ñ‡î—ÓŽêbjÜÓ@Č‹ycëNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@“i@‹ÐÄß@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@ST@ @
@Ü§a@ïßb@‡¼cO@bè‚Šûßë@òîÜ–ì¾a@òÏbz—Ûa@‡öaŠ@NNNNNNN@ïàîÈäÛa@lbçìÛa@‡jÇ@NNNNNNN@NNSV@ @
@ïßbbí@Ùm‡ÔÏ@‡ÔÛNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@c@N†@N@ð‹ØjÛa@Þ†bÇ@@NNNNNNNNNNN@SY@@@ @

òíbÇ‹Ûaë@òîšbí‹Ûa@ò×‹¨aë@òÏbz—Ûa@âýÇc@åß@áÜÇNNNNN@NNð‹ƒÐÛa@ÕîÏìm@‡à«@NNNNNNNNN@NTR@ @
Ü§a@ïßb@‡¼a@âìy‹¾a@òîÇbànu⁄a@ @

@Ü§a@ïßb@‡¼a@Éß@pbİ«OòîÜ–ì¾a@òÏbz—Ûa@‡öaŠ@NNNNN@ïãa‡à¨a@ÖaŒ‹Ûa@‡jÇNNNNNNNNN@TV  
@ïÛbÈ¾a@ëˆ@Z@¶bÈm@åß@æìÜÈîÜÏNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ð‡îjÈÛa@ðëbÐ–@Þý NNNNNNNNN@UQ  
bÇa†ë@ðˆbnc@@NN@a@Ù¼ŠNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNN@a@‡jÇ@‡à«@ÝšbÏNNNNNNNNNN@US  

@@Ýya‹Ûa@‡îÔÐÛa@ñ‹c@òàÜ×@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Ü§a@ïßb@áîà–@áÜÔiNNNNN@NNUU  



 

 

) ٤(

  
  
  
  
  
  



 

    
  

)٤( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRVHO@¶ëþa@ð†b»@QTSP@çO@Šbíc@RPPY@â@ @

b
@Ü§a@ïßb@‡¼c@Ýya‹ÜÛ@îidnÛa@Šb×‰nþa 

 

    
@ @

@ @
في عالم بالنظر للمكانة المرموقة التي إحتلها الراحل أحمد سامي الجلبي 

 الموصلية والعراقية ، ولتواصله الدائم مع جامعة        الصحافة والفكر في الساحتين   

 سـنوات   مـدى الموصل ومشاركاته في أنشطة مركز دراسات الموصل علـى          

  .طويلة

للراحل احمد سامي الجلبي    أقام مركز دراسات الموصل إستذكاراً تأبينياً       

 وذلك يوم    ، برعاية األستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل         

 وعلى قاعة المؤرخ الراحل سعيد الديوه جي        ٢٠٠٩ نيسان   ٧الثالثاء الموافق   

  .في المركز 

مـن مجلـة    وقد أرتأت هيئة تحرير مجلة موصليات أن يكون هذا العدد           

 وفق منهاجه فضالً عن      التأبيني ،  لتغطية وقائع اإلستذكار   موصليات عدداً خاصاً  

  .بعض الكلمات للسادة المؤبنين والذين ارتبطوا معه بعالقات صداقة حميمة 

  .ويدخله فسيح جنانه سائلين الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته 

@وإنا هللا وإنا إليه راجعون @
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
@ @
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@åiûãÝ–ì¾a@âýÇc@åß@bàÜÇ@ @
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïu@êìí‡Ûa@‡îÈ@ïic@Šìn×‡Ûa@ˆbnþa@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@u@îöŠ@Ý–ì¾a@òÈßb@ @

@ @
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله           

  .وصحبه أجمعين 

  أيها اإلخوة واألخوات السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

نقف اليوم في هذا المكان لنستذكر علماً من أعالم الموصل الحدباء الـذي     

تاباته وأحاديثه الشيقة ، والتي تنبع أصالً من هموم مدينة          كنا نتحسس منه من ك    

وهذا ما كنا نلمسه بترقبنا األسبوعي لتلك الجريدة البسيطة إخراجهـا           . الموصل  

  .العظيمة في منافعها وتناولها ألمور طالما اشتاق إليها القارئ 

ـ             ا نقف اليوم لنستذكر هذا العلم وقد سبق لنا أن قمنا باستذكار أسـاتذة لن

كل نفس ذائقة الموت وإنمـا توفـون        (( أفاضل من قبل وهذه سنة اهللا في خلقه         

أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأخل الجنة فقد فاز ومالحياة الـدنيا إال               

  )) .متاع الغرور 

ربما تقودني هذه األمور الى سنوات سابقة عندما كنا في مراحل الدراسة            

  .لفاضل المرحوم أديب الجلبي اإلعدادية ومعرفتنا باألخ ا

الذي كان معنا في الدراسة وكان يشوقنا إلى أن نقرأ هذه الجريدة التـي              

كانت تطبع أيضاً بأساليب بسيطة جداً لكنها كانت تغطي جانباً حيوياً مـن مدينـة               

الموصل ، وكنا نتشوق أن نضع فيها أسمائنا أو نذكر فيها مالمح بـسيطة ربمـا                
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ننا نتفاخر فيها ونعلم أنها قد ال تساوي شيئاً ولكن بكل رحابة            كانت مثار إعجاب بي   

كان المرحوم يتقبل كل هذه األمور ويتقبلها ويعلم أنها من شباب ليسوا من أهـل               

  .لكتابة هذه األمور 

الحديث عن المرحوم أحمد سامي الجلبي ربما ال يطول وربما نعجز عـن             

وكه ، ال ترى منه أي تكلف أو        وصفه فهو إنسان بسيط في حياته متواضع في سل        

تكبر أو أي تسلط بأي شكل من األشكال تجده في القاعة سواء وفي الكالم سـواء         

فالبساطة سبحان اهللا كانت تبتسم عليه بكل معاني األخوة ومعاني الرحمة التـي             . 

  .ندعو اهللا سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته 

تعراض إال أننا ال ننـسى      نحن اآلن نقف هذا الموقف ونستعرض هذا االس       

أنه بحاجة إلى رحمة اهللا سبحانه وتعالى وبحاجة إلى الدعاء كما قال رسـول اهللا               

، ) استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنـه اآلن يـسأل         " (صلى اهللا عليه وسلم   "

وبالتأكيد فإنه قد ترك صدقة جارية إن شاء اهللا التي أوصى بها رسول اهللا صـلى                

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علـم              ( سلم  اهللا عليه و  

فإن شاء اهللا هو يكون في هذه المحاور الثالث         ) ينتفع به أو ولد صالح يدعو له        

من ولد صالح وما تركه من أثر ينتفع به ، وهو لم يكن بذلك الشخص البخيل أو                 

ي حياته اال أن يكون حباً      ذلك الشخص الذي ربما قد يفكر في شيء ما ان يتركه ف           

  . لهذه المدينة وحباً ألهلها التي نشأ فيها وترعرع فيها 

المرحوم أكثر ما يتصف به التواضع عمالً بقول الرسول صلى اهللا عليـه             

فهو يعلم هذا الشيء وهو من أسرة جليلة أسـرة          ) من تواضع هللا رفعه     ( وسلم  

  .بالرحمة والمغفرة إن شاء اهللا طيبة من هذه المدينة المباركة كلنا دعاء له 

نتقدم بالشكر الجزيل إلى األخوة األفاضل الذين حضروا إلى هـذا الحفـل             

البسيط في تركيبه والغني في أفكاره وما شاء اهللا هذه الوجوه الطيبة التي ربما ال               

  .تحضر إال في مثل هذه المناسبات 
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   .وكلنا دعاء له إن شاء اهللا أن يرحمه ويتغمده بالرحمة

أيها األخوة الكرام جامعة الموصل بإدارتها وأساتذتها وموظفيها وطلبتها          

كلها تنظر إلى هذه الشخصية نظرة حب ودعوة دائمة لـه بـالمغفرة والرحمـة               

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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òîÜ–ì¾a@òÏbz—Ûa@‡îàÇ@@NNbÇa†ë 
  

                                                   @@@@ïöbİÛa@æìãˆ@Šìn×‡Ûa@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ý–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@‹í‡ß@   

  
بسم اهللا والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، قال             

 ربكي راضـيةً    ياأيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى    (( تعالى في محكم كتابه العزيز      

  "صدق اهللا العظيم  " ))مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي 

  ألستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي رئيس الجامعة المحترما

  السادة أعضاء مجلس الجامعة األفاضل

   السادة األفاضل ، السيدات الفضليات

   السالم عليكم وراحمة اهللا وبركاته 

 نيـسان ندوتـه العلميـة الثالثـة         ٢تحديداً في   عقد مركزنا قبل بضعة أيام و     

والثالثين ، وكانت المرة األولى التي يتغيب عنها عميد الصحافة الموصلية احمـد             

سامي الجلبي إذ اعتدنا في الندوات والمؤتمرات واألنشطة العلمية التـي أقامهـا             

مركز دراسات الموصل ، منذ أكثر من عقد من الزمـان علـى مـشاركته إيانـا                 

  .وره يرقب تلك األنشطة ويجملها في مقال خاص مع تعليقاته المحببة وحض

 ٢٠٠٤ونظراً لمكانته في الحياة الصحفية والثقافية فقد تـم اختيـاره سـنة              

عضواً في مجلس إدارة المركز لسنتين متتاليتين وكان عضواً في هيئـة تحريـر              

ـ           ٢٠٠١مجلة موصليات منذ سنة      وده  ولمدة ثالث سـنوات كمـا ال أنـسى وج

ومشاركته في  التحضير لندوة ثورة الموصل الوطنية التي عقـده المركـز سـنة       
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 ومساهماته الرائدة في تأسيس متحف ثورة الموصل في إحـدى قاعـات             ١٩٩٨

  .المركز 

لقد كان وجوده دوماً يضفي جواً من الهيبة والوقار ، وكانت تعليقاته معـززة              

خاص ولقاءاته مع المـسؤولين     بأحداث مهمة من تاريخ العراق والموصل بشكل        

الكبار أمثل الرئيس عبد السالم محمد عارف وقائد الفرقة الرابعة في الموصـل أو       

  .الوزراء وغيرهم من أجل االستفادة والموعظة من الحوادث التاريخية 

 كان له مجلـسه     ٢٠٠٣وحينما أعيدت الحياة إلى جريدة فتى العراق بعد عام          

      ملتقى لألساتذة األكاديميين والكتاب والـصحفيين وهـو    في مقر الجريدة الذي يعد

وهذا ما كنا نتلمسه في مقاله األسبوعي فـي         . المعروف بصاحب الهموم الوطنية     

أعلى الصفحة األخيرة في جريدته العتيدة ، ذلك المقال الذي تفـوح منـه حكمـة                

  .السنين ودقة التشخيص واآلمال الحبيسة 

 رحـل   ٢٠٠٩ادس والعشرين من شباط سـنة       غير أن أجل اهللا نافذ ففي الس      

وغاب عنا بأجله المحتوم وقد جف قلمه الذي نز بمئات المقاالت الصحفية التـي              

حملت هموم المواطن الموصلي وعبرت عن معاناته في زمن األلم والوجع وعلى            

  .صفحات فتى العراق التي يعود تأسيسها إلى ثالثينيات القرن العشرين 

ى العراق نهجاً وطنياً متميزاً منذ بواكير صدورها مـع          لقد اختطت صحيفة فت   

مؤسسها الراحل إبراهيم الجلبي ، وسار على خطاه ابنه الراحـل احمـد سـامي               

الجلبي فكنت تقرأ في مقاالته صدق الكلمة وفيض المشاعر اإلنـسانية المتدفقـة             

ميمية فضالً عن ص. وحجم تفاؤله في أحلك الظروف العصيبة التي مرت بها البالد         

  .والئه لوطنه وحبه الجم لبلدته وأهلها الطيبون 

الراحل احمد سامي الجلبي هو اإلنسان قبل الصحفي جمع طيب الشمائل ورقة            

القلب وصفاء الموصلي الحميم ، يشعرك في كالمه صدق النوايا وتقرأ فيه حـسن              

ة علـى   الظن دوماً حلو المعشر رقيق الحاشية ، تزدحم ذاكرته بالحوادث المتالطم          
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مر السنين آراءه صائبة محصتها التجارب والمحن وتقلب األوضاع فـي الـبالد             

وبقي هو هو صلبا في     ! والعباد، عاصر الملكيون والجمهوريون و الديمقراطيون       

رأيه المغمس بحب الوطن والحفاظ عليه ال يجامل على حساب الوطنية ومبـادئ             

فضي إلى إسعاد مهمـوم أو يتـيم أو         اإلسالم ، ساعياً للخير باذالً فيه كل مسعى ي        

  . صاحب حاجة 

بقي الجلبي ممتطياً صهوة صاحبة الجاللة بكبرياء أصحاب الكلمـة الـصادقة            

والمبادئ الحقة ، تقلبت األهواء واآلراء وبقيت جريدة فتى العراق فـي نهجهـا              

ـ  ) الموصل(الثابت المرتكز على خدمة المواطن والبلد والمدينة العريقة          ه لم تتقاذف

أهواء ذات اليمين وذات الشمال ، لم تحسب جريدة فتـى العـراق علـى الجهـة                 

بل كانت تحسب علـى العـراق وطـن         . الفالنية أو تمثل لون وكتلة دون أخرى        

  .وهو فتاها الذي ترجل عن صهوتها أخيراً ) فتى العراق ( الجميع فهي بقيت 

تراه حاضراً في جامعة    كان رحمه اهللا صديقاً وأخاً وأباً لكل مثقفي الموصل ،           

الموصل في أنشطتها العلمية والثقافية ، لم يتخلف يوماً عن حـضوره نـدوة أو               

مؤتمر لمركز دراسات الموصل ، كان جزءاً منا يحرص على المتابعة ويشد مـن              

الراحل احمد سامي الجلبي لن ينسى وهـو مـن شـيوخ            .. أزرنا بكلماته الطيبة    

با صميم وادخله فسيح جنانه وألهم أهله وأصحابه        الصحافة الموصلية ، رحم اهللا أ     

الصبر والسلوان ، وأملنا وطيد باستمرار جريدة فتى العراق علـى ذات نهجـه ،               

  .وإنا هللا وإنا إليه راجعون 
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aÜ§a@ïßb@‡¼c@ˆbnþ@ @
µîÜ–ì¾a@µîÐz—Ûa@„î’@ @

                                              

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÒýÈÛa@ÝîÜ‚@áîça‹ig@Šìn×‡Ûa@ˆbnþa@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîàîÜÓ⁄a@pbaŠ‡Ûa@×‹ß@‹í‡ß@ @

@ @
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون،أولئك عليهم صـلوات             ((

  صدق اهللا العظيم ))ئك هم المهتدونمن ربهم وأول

  األستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل المحترم

  األخوات الحضور

  اإلخوة الحضور

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 مــن شــباط الماضــي،أخاً عزيزاً،وإنــساناً ٢٦افتقــدنا جميعــاً يــوم 

بـل هـو شـيخ الـصحفيين        : األول فاضالً،وصحفياً متمرساً،وإعالمياً من الطراز   

إنه أستاذنا احمد سامي الجلبـي رحمـه        ...الموصليين ورائداً من روادها الكبار      

كان خـسارة كبيـرة     ..ويقينا أن فقدانه ورحيله إلى الدار اآلخرة،دار البقاء       ...اهللا

نـدرك  ..ونحن أناس مؤمنون  ..ولكن:لألسرة الصحفية وللمثقفين وألبناء الموصل    

وها نحن اليوم نقف لتعداد مناقـب       ..والذكر لإلنسان حياة ثانية له    بأن الموت حق    

واألهـم مـن ذلـك لكـي نؤكـد      ..لنترحم عليه ولنستذكر أياما معه  ..هذا اإلنسان 

بروحه الطيبة،وبأريحيته المعتادة،وبذكائه الوقاد،وبدقتـه     ..استمرارية بقاءه معنا  

اة على عاتقـه كـصاحب      المتناهية،وبوطنيته الصادقة،وبشعوره بالمسؤولية الملق   
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لقد عرفته منذ نصف قرن لم يتغير يوماً،ولم يحد عن المبادئ والثوابـت             ..رسالة

كـان يـأتي الجريـدة صـباحاً ويغادرهـا          ..لم يكل ولم يمـل    ..المهنية والوطنية 

مساءاً،وهو بكامل نشاطه وطاقاته وحيويته وحتى وهو في البيت ليالً كان يقرأ ما             

لقد عرضت  ..اسات وأخبار يختار منها ما يصلح للنشر      يأخذه معه من مقاالت ودر    

عليه مغريات مادية كبيرة،ويعلم اهللا أنه رفضها ألنهـا يمكـن أن تكـون ثمنـاً                

  . وكثيراً ما كنت شاهداً على ذلك...وسعراً لحاجة من حاجات وطنه وأمته..لمبدأ

وظـل أمينـاً علـى أن       ..ويعرف موازينهم وأثقـالهم   ..كان يعرف الرجال  

  .م شهادته حتى وأن اختلفوا معه في الرأييمنحه

وقد حرص على   :كان يخطط لكل عدد،وكنا نتناقش معه حول أدق التفاصيل        

بميزاني المهنية والوطنية،والحمد هللا لقد     )موزونة(أن تكون كل كلمة في الجريدة       

أصدرنا مئات األعداد وكنا نسمع وال نزال كلمات المديح واإلطراء واالسـتمرارية            

نهج الذي انتهجتاه وهي أن تحمل جريدة فتى العراق بل وتظل تحمل النكهة             على ال 

  ...الموصلية

كـــان همـــه وهمنـــا فـــي الجريـــدة أن نوثـــق للموصـــل 

لتاريخها،ولرجالها،ولنسائها،ولمبانيها،ولمساجدها،ولجامعتها،ولخاناتها،ولقيصريا

وفي كل ذلك   ..ة  تها،وألسواقها،ولشوارعها،ولحاراتها،وألماكنها اآلثارية والتاريخي  

فيخلق ذلك بينهم   ..كنا ننطلق من أن ما نكتبه سوف يقع بين أيدي أبناءنا وأحفادنا           

شعوراً ..شعوراً باالنتماء لهذه المدينة،واالنتماء لهذا الوطن،واالنتماء لهذه األمة         

  .باالنتماء المقرون باالعتزاز والسير باتجاه كل ما هو نظيف وسليم وجيد

عليكم،ولكن ال بد لي أن أحقق رغبة عدد مـن األخـوة            ال أريد أن أطيل     

رسالة من لم يستطيع الحضور بيـنكم رسـالة         ..واألصدقاء الذين حملوني رسالة   

 ويشاركونكم إستذكاركم ..ويشاركونكم مصابكم ...فحواها أنهم يشاركونكم عزائكم     
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سـتاذ  واخص بالذكر منهم الدكتور احمد عبد اهللا الحسو واأل        ..اإلنسان-لهذا الرجل 

    .خالص خليل عزمي

والحمـد هللا رب العـالمين والـسالم        ...لرحمة لفقيدنا العزيز والشكر لكم    ا

    .عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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òîÓa‹ÈÛa@òÏbz—Ûa@‡îÔÏ@ @
@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ábÔÛa@ðŒìÏ@ˆbnþa@áÜÔi@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@µîÓa‹ÈÛa@µîÐz—Ûa@òibÔã@îöŠ@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ôìäîã@Ê‹Ï@ @

@ @
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ...أساتذتي وزمالئي الحضور األفاضل 

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
حافة العراقيـة فـي     في السادس والعشرين من شباط الماضي فقدت الص       

محافظة نينوى رائداً كبيراً من روادها وعلماً بارزاً من أعالمهـا وقلمـاً نـشيطاً               

وسياالً بكل ما هو مفيد ألبناء هذه المدينة وللعراق العزيز وطاقةً لم تنضب ولـم               

تتوقفْ عن عطائها المبدع رغم تقدم الزمن بها وذاكرةً حيـةً وصـادقةً وأمينـةً               

ي وأدبي وثقافي واجتماعي تبقى تعتز به هذه المدينة وينهُل أبناؤها           لتاريخ صحف 

من معينة الثر المليء بالمواقف التي تبعث على الفخر واالعتزاز والغيرة الوطنية            

والحب الحقيقي لمدينة الموصل وأهلها ذلك هو أيها األساتذة األفاضل والـزمالء            

على صحافتنا الموصـلية الرائـد      األكارم استأذنا ومعلمنا وصاحب الفضل علينا و      

أحمد سامي الجلبي رئيس تحرير صحيفة فتى العراق الـذي          )أبو صميم (الصحفي  

نجتمع اليوم لنؤبن ذكراه ونستذكر دوره وتاريخه الصحفي ونرد له جـزءاً مـن              

  . دينه علينا جميعاً

   جناته    (   لقد مر حياتـه  بمراحَل متعددٍة ومتعاقبٍة فـي      )رحمه اهللا وأسكنه فسيح

الصحفية بدأها تلميذاً يتعلم أبجديات المهنة والحرفة من أبيـه الـصحفي الكبيـر              
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في )فتى العراق (ورئيس مجلس إدارة    )أم الربيعين (إبراهيم الجلبي صاحب مطبعة     

أربعينيات القرن الماضي حيث تعلم في هاتين المؤسستين كل شيء عن المراحـل             

 إلى عامِل المطبعة للتعضيد ومشاركته في       التي تمر بها الصحيفة أبتداء من دفعها      

تنفيذ الحروف الرصاصية مروراً بتصحيح األخطاء ومروراً إلـى طبـع الجريـدة             

باإلضافة إلى التحرير واإلشراف على صفحاتها وبعد أن تمكن من هـذه الـصنعة           

وذاع )فتى العراق (وامتلك أسباب مستلزمات أجادتها وتولى المسؤولية األولى في         

إنتقل إلـى مرحلـٍة جديـدِة فـي         .كواحد من الكتاب والصحفيين المعروفين    صيته  

مسيرته الصحفية وهي مرحلة المعلم الذي بدأ يعلم أصول وقواعـد وأساسـيات             

ولوازم مهنة الصحافة لآلخرين من خالل كتاباته ومحاضراته وبحوثه ومشاركاته          

انـب المختلفـة    في الملتقيات والندوات والمؤتمرات التي بحثت وتدارسـت الجو        

للصحافة الموصلية ومهنة الصحافة وظل على هذا المنوال ينبوعاً يتدفق بالعطاء           

الصحفي الثر حتى وافته المنية وتوفاه اهللا سبحانه وتعالى في يومـه الموعـود              

تغمده اهللا برحمته الواسعة وألهم أهله وذويه ومجايليه وزمالئه وطالبه ومعارفه           

 وإنا إليه راجعونوإنا هللا(الصبر والسلوان ( .   

وإذا كان لنا في هذه الوقفة االستذكارية من شيٍء نؤكد عليه هو أن نحث              

أنفسنا أوالً وزمالءنا ثانية وخصوصاً الشباب منهم على قراءة تاريخ هذا الصحفي       

والتزود منه بدروس وخبراتٍِ عمليٍة ونظريٍة تعمق تجاربهم وقـدراتهم وتمـدهم            

غنى لهم عنها مهما تطور الزمن وتحدثت أساليب ووسـائل          بأصوٍل وأساسيات أل  

  . العمل الصحفي وتقنياته ومدارسه

وأخيراً أساتذتي وزمالئي الحضور ال يسعني باسم األسرة الصحفية فـي           

فرع نينوى إال أن أقـدم أسـمى        /هذه المحافظة ممثلة بنقابة الصحفيين العراقيين     

ن وخطط واقام هـذه الفعاليـة وأدعـو         آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لم     
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البارى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء عن صنيعهم هذا وان يوفقهم لما يحبـه               

  .برحمته الواسعة أنه أرحم الراحمين ) أبا صميم(ويرضاه ويتولى فقيدنا الراحل
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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Ý–ì¾a@õb@åß@ôìç@ïÜ–ìß@á−@ @

@ @

              

                                                   ïãaŠ‡jÛa@a@‡jÇ@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbnØÛaë@õbi†þa@†b¥g@îöŠOôìäîã@ @

@ @
مرة أخرى نجتمع مودعين أو نجتمع مؤبنين نجماً موصلياً نجم موصـلي            

هوى في سماء الموصل التي تحتشد بالنجوم والكواكب التـي عطـرت وتعطـر              

بضوءها وبضوعها تاريخ مدينة وحاضرها ومستقبلها نجم موصلي كـان يـسير            

  . بهديه العشرات من أبناء هذه المدينة من الصحفيين وغيرهم

هل تعلم أنك تركت فينا نيازكاً تتالطم وشهباً تحترق في ذاكراتنا           .أبا صميم 

ها وكلما يمر فينا خيط دخان من نـار أضـرمت  .كلما يمر طيف من أطياف الموصل   

  . ورحلت

ال زالت دجلة تتذكر أهلها وأوالدها فيفيض وجدانها عبرات من األمـواج            

  .أو أمواجاً من العبرات 

الزال بنوك هم أنفسهم تركتهم وأوصيتهم بأن يتولوا للعـالمين اتركونـا            

  . وشأننا لنا مالنا ولكم ما لكم

نـا  اعذرني على قصير كلماتي واعذرني على قصير قامتي هذا أ       :أبا صميم 

  كما تركتني أخا لصميم أخا للصحفيين أخا لألدباء 

@  مواساتي مع جميل                               @
@ @
@ @



 

    
  

)١٨( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRVHO@¶ëþa@ð†b»@QTSP@çO@Šbíc@RPPY@â@ @
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÒìîÈß@‹ßbq@@ @
âýÇ⁄aë@pbÓýÈÛa@‹í‡ß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@§a@À@@@òÈßb@@@ @
  

أين أنت؟تجرحني األسـئلة    :واسأل  ...ألقي بنظرة شاملة على هذا الخضم     

فأتكور في اللحظة األخيرة من الغابة مثل قندس ال         ...كأنها رذاذ من رمل أو زجاج     

يسمع صوت صياديه ولكن الوقت وقت قنص هو يبحث عن الحرية وهم يبحثـون              

الم،فأؤجر لي كالماً أقيم به أود      أتلعثم بالك ...هو يلهث وهم يتشمعون     ..عن العطر 

اسلم دمعي ..هذه اللحظات المتعففة،واستغرب من انزالق الفرح على حضور السبل     

أ تلوى على   ...إلى االحتباس وأمرن عيني على ابتالعه وأحصي المتبقي مما يقل         

كل طريق،واسمع دوي رعود،بعضها بعيد يخر خارج المشهد وبعضها قريب يجثم           

ابحث عن نزهة تحت المصابيح وأحن إلى عراء معتم وإلـى           ...على صدر النسيج  

هـذا  ..وأنا أتفقـد ليلـي المعلـب      ...رؤية داكنة أريد فيها أن ألمس بشرة الظالم       

الليل صندوق أحالمـي ومفتـاح رؤاي       ..أدعوه واشكوه إلى نهارات معتمة    ..الليل

لك وال أراك   ألوح  ...اتخيلك فيه كلما انفض حشد    ...وألمي النابت على دقن الظالم    

فمن الذي حلق لحيه األيام؟من الذي جعلنـا نعـيش          ...في وقت لم يعد فيه أي ليل      

  ؟...يوم ونقفز فوق نصف

أسمع دبيب األسراب اآلتية وحفيف األجنحة المهاجرة،وامسك بألم ينبض         

أدعـو الوقـت أن     ...أصبح في عراء يسعل بين الضباب والـدخان       ..في الحاضرة 
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يسقط ..منديلي دامع بدم،ودليلي أصم   ...ز وقت مروره  يسرع،أن يعجل خطوه ويوج   

تلوث أحالمي وبهائي ودمعي    ..تخر سهام جارحات في سمائي    ..مني سهواً صحبي  

ودمي وقيلوالتي ونومي ونهوضي ومائي وريقي وسهوي وطريقـي وانطفـائي           

  . أنا المحتاج في ظل مسحالها ..تأخذ مني وال تعطيني...وبريقي
  من أنت؟:أسألك ...ينيصدأت يقظتي وتعطل حن

  أيها المكتوي الذي يقفز بين العوالم

وأتعلـق بـالقلق الناشـب علـى صـدر          ..أوصد األبواب خوفـاً عليـك     

أراه شجيرة فأحيه،وأراه غابة فألعنه     ...اسميه في السر واجتنبه في العلن     ..الثواني

جـرةً  كنت م ..أين أنت يا كالم،أيها الغاطس في حلق األرق       ...أين الكالم؟ :وأتساءل

أيها الغسق الذي ينزلق يا كـالم ،يـا ربيـب           ..أتعلق بذيل ثوبك  ..أصبحت جرة ...

يا بذرة في فم الرحى،ويا مـضغة فـي كـف الـردى يـا               ...القرون على الشفاه  

من الذي  ..من الذي أوصدك    ...أيها العالق بين األلسنة واألذان    ...ويا باب ...جسر

  .نجعلك تشج بطن العاطفة وتشطر العائلة إلى ضعفي

هذا البريـد المـتخم بـالحنين والقـادم         ..يا ريق الفكرة على الورق    ...أيها الكالم 

  اكتوى كلّه واحترق..نحوي

  انفتح له باب واحد وانغلق

  ويا كف ويا قلق..يا شراع...أيها الكالم

  أميراً أخذت أيها الموت أم بحراً من ورق

  أم انني واهم كعادتي

  يصعد المبدعون بموتهم 

   من الغرق ويعاني غيرهم
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@ @
  كنت نهراً،

  أرأيت النهر عن ساقية يوماً يتخلّى؟

  فلماذا مستكناّ في الثرى

  يحبس الفيض ودنيانا سبوح؟

  أيلوب الزورق الهادئ موجاً يصطخَب؟

  جتنى منا الدراري ونسلّم؟ولماذا تُ

  يخطف األحباب بالصعقة من برق وال رعد يدمدم

  أيهيض الجنح في الضلع الطليق المنتخب؟

  ولماذا بعد أن يسير السرى،

  يتهاوى البدر في قفر نجوم تتسلّى؟

  آه كم كنت حبيباً يتجلّى،

  هادئا يحلو ألحلى،

من سنوحمثلما جادت على الي.  

*  *  

  يا حبيبي،

 ن فقدل بالشوق أنوحأنا ما زلت لد  

باحثا في وهدة الحرف أصيح  

،ذاهَل الوجد ويهريني النضوح  
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  شأن جواب سؤاالت تُشار

  ألثم األسئلة الحيرى،

  .أضم الحق يجلوه يقينُه

  ربحت عشقا يمينُه،

  والهوى يصدق في نور ونار

*   *  *            

  يا حبيبي،

 آه من عمقك!  

  دك غواصا وأشهق؟هل أبحر في وج

  !آه من بعدك هل أقبض مجداف عنائي؟

  سادرا أكتب في أسطر أمالحي بالصبر الممزق،

  يتجافاني لدى مجدك مائي

  بضنى صوتك إذ أحلم تسكاب مبين 

  كهالل،

  يعقد الماسة من در جبين،

  ينسج البدر طراز الجنين،

  علّه تولَد من رحم مرايانا

فضاءاتٌ  سبوح  

*  *       *     

  يا حبيبي 

  يسجد الوتر على محراب قلبينا فيرويه رسيسه

  ساكنا قلبك أفصح،

  كلمات همهمت زهرا تفتّح
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  وعلى الزهر مقاليد يغنّيها هسيسه

  بحمى اهللا تألأل،

  وتوضأ من حناياه يصلّيه هجيسه

  أيها التمكث في جنبي ملهوفا عليك،

  هائما ينهض من خفقي سرب حائم في وجنتيك،

  ن حظوة عطشى لماءٍِخارجا م

  ال يلوح،

  بسوى الغدران كم تُسهب في غَور الضحايا

  والحشايا،

  تلعق الرمل ارتشافا يتنضح،

  برشيح الكوز ينساب على الجرح المملح

  . ليتها تغدو رمادا يستتريح

  علّها تضرس أشواقي بآيات ِفساح

  ربما تسلك أنفاسك في موج العراق المستباح،

  وشُ،حيث تغزوه جيوش ووح

و ال يملك من أفق عذابيه عدا وهم يصيحوه .  

*     *   *           

  يا حبيبي،

ال يغنيه حد،رأيها األحمد يبكيك رثاء د  

،يستبد نحمل العشق بهم  

بهوى عطفيه يحتد الجنوح  

  يا شذى الصحبة أفديها،

  ويا ثوب جواي
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  كيف يسلوك هواي،

  !وأنا منك صواري أمد؟

  يبقيني على غصن جناي؟فلمن دوحك 

،يفوح أم أرى جذبك للخالن أحناء  

  بذهول،

  حيث يقتاد يروح؟

  أم مسماك بحلويه يزقّان وريدين بجنحي؟ 

  أم تالويني من العبء تُلَويها قروح؟

ضنيها غبوق وصبوحي شاكلتها الجان  

  وعلى رفعة ميداني رمتني،

  :لنهوض القلم الحر وقالت

  اتبعني،

صابه،جسدا زينة القطن وتزجيه الع  

  دون أن يغريه النسج ثيابا ناعمات

  فانجلى السحر تُغذّيه الصبابه

مثلما الدرويش زانته المسوح  

  يا حبيبي،

  كيف ألقاك؟لماذا ال ترد؟

،نهلت طيبك بالوجدان روح  

  فسرى نبراس قنديلك ال يشكو الذبول،

  واألحباء على حجر انتظار ال يظنون يطول

  ا عمر التفاريق سنمضي،واه ي

  وشذانا،
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  كفراشات يراقصن هوانا،

  من سنى أرض ألرض

  يشغَفُ اللحد بداري فيحذيك بمسك يتنشر

يتمنّاه ضريح وضريح  

للصبابات إذا تشدو وال يروى الطموح  

*   *   *                  

  يا حبيبي،

  قف على لحدك في أعطاره؟

  فأنا لحدي يذري

ومن الذوب يقيح  

   الحزن شكاوى،ومن

  تنطوي فيها السدى

  تخطف النزع كأن الناس أعجاز نخيل منقعر

  يكتوي ِعرقي،يضرى،

  أتقالّه بسفود عذابي،

  دون أن أقبض مشكاة هضابي،

  أو سنانا لحرابي

  فأضاعتني بقيعان سطوح

*    *    *  

  يا حبيبي،

  يا خلي البال أرتاح إذا

  بيدي تأخذ للمأوى إليك

  فى عليكلم يعد عندي ما يخ
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  أعطني مد يديك

  نادين سبابة من راحتيك

  وأضفني

  منزل الحق فنزفي

جائال فيك يسيح  

*    *   *     

  يا حبيبي

  آه لو نعلم أثقالي أداريها،أواريها بحبسي

  لرأيت النجم يسبيني بشمسي

  فأنر لي كوة تبرق من عينك في حب االفاقه

  علّني أنهل منها

  رشفة،الظمئت منها استقامه،

  رى متني في جسرك بالذل يطيحأل

*      *     *            

  يا حبيبي

  تشهق اآلهات ما ملّت جواها

عند حفار عن الدفن شبيعا ال يشيح  

  يحسب األجساد خرساء إذا الموت احتواها

  أهي،دنيا،

  تنشج اللهفة بالبلوى حديثا كالخرافه؟ 

  أم تُرى تضحك غيثا

  وتشوب الغيث ريح؟ 

   *      *    *  
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  يا حبيبي،

  أي فرق يتراءى بين مأسور ومطلق

  أوليس الحر للموت أسيرا؟ 

  أوليس الموت شقّا للسبات؟ 

  أوليس العمر مصلوباً بأعواد الحياة؟ 

  إسأل النهر مدى الدهر تدفق

  ربه جفّ غدير إن تخندق

  وإذا اإلقبال أدبر،

ريحردي فيمن بنات العصف ي جاء هبو  

  بواب العدم؟أو ما نسعى أل

  بين فكين وقطبين يجوبان المسافه

  كا لقناديل يوافيها العتم

  وأمانينا من البدء إلى الختم رحاها

  تتشدق،

يتباراها ضروس وفحيح  

*     *    *      

  يا حبيبي

  نم قرير العين،رتّل

هدأة اآليات يتلوها سليم وبريح  

  بالحروف البسمالت

  )فتاك(من)تاناف(تُرهر األثمار من تُربك في دوح 

  كل غصن مادنا منّا تدلّى

  حيثما يرهم جثمانك في طيب األراك
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  قاب قوسين وأدنى

  ألخوه

  بوصال

  كم يحلّيه،ينقّيه الوصب

  مشتربا نسخ كؤوس تُحتَلَب

  بعراق األب في تاج البنوه

  كندى الهمسه في الخلوة يحكيها الوضوح

*          *       *        

  يا حبيبي،

  لدمع على لب الشفقنذرف ا

يتهادى منه بالسكب مديح  

  بين حدين تعلقت مداه،

  سحقاً شفت صباحات الحنين

   فأنارت بالغسق

لهبه الطيب المليحصندال ي  

  فانتحى الفوح السيماء هواه،

يستميح  

*    *   *         

  يا حبيبي

  أنشد المرثاة تستسقي ضراعات الحيارى

  وأنا أسفح أقدامي نثارا

  نا أحمل أنسام مساماتي ارتفاعا وانحدارابل أ

  وبأوداجي غشيات الحدق
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  تستبيني

  والصدى المرصود بأزف

وصريح يدعوه خفي ثَم  

*     *    *       

  يا حبيبي

  فيك لن ألجم آفاقي خوفا من حذَر

قلق الخَشية قد يركنه الوعد المريح  

  وعلى ثغري،سياف يطوفُ

  لف بالقهر القدر

  ها الحتوفُلمراسيم تخطّت

  ولقد هيأت أسبابي حظيا بلقائك

  أيها األحمد يا سام بتاريخ عطائك

  وجعي شب إلى دربك يحدوه التالقي

  فمتى ظلّك يدعو النطالقي؟ 

  ارتقبني

فأنا النَسر الجريح  

  عاشقا ذاتك ذاتي 

بل أنا النور الذبيح  

  انتظرني،

  فعلى كوني خياطُ

  لم تَغد منها الجروح

  الرذل نباطُلم تساقطها إلى 

  قد سلكناها بهيهات وما بيعت بهاِت
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  طالما يحبو ابتراد واشتباطُ

ولدى العمر خسير وربيح  

*    *    *       

  يا حبيبي األحمد السامي،أيا وشم العراق

  ثوبك األطهر يوما ما انّسخ

  هو ما رام نفاقا وتقيه

  هو لم يصعد كتوف االنزالق

  لم تبع عزك قشّا بالماليين التي

  زحلقت باآلخرين

  وبآتين تُزحلَق

طريه المديحترتمي للسحت منبوذا وي  

  بالعهد الحر من مرماه،من طرفيه هدبا ما انسلخ

  يالرمز االستقامات النقية

  في فنارات الليالي الشائهات

  والكوابيس على دجلة أو شط الفرات

زانها البرقع والوجه قبيح  

*     *    *          

  يا حبيبي،

  انيس انطفاء تتالحقالفو

  والضن المجدول من سقفك في سقفي انخسف

  غب ما دبت عظايا

  مسرعات تتالحق

  تحت ما خور قُراد يتغطّى فانكشف
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  بأسين القيح في الحرج الصديد

وتبقى ضلعك في لين الحديد  

إثر ما مادت جبال وسفوح  

*     *    *     

  يا حبيبي

  شيديأنت يا نافذة خلّفها الموت بقضبان ن

  قسما بالنون باألقالم لن ُأسفى برملي

  واحد مثلك لن أركب إال خطو رجلي

  فارسا شأنك لن أهبط عن متن جوادي

  ناهال نهرك يا نهر مدادي

وإذا النهر على رغمي شحيح  

  بين أرجاء عظامي يتعلق

  فإذا أنت إمامي ومريدي

  واحة تسمو بأركاز بالدي

  وبصفو الحب مرفوع العماد

  ا لنغلقلم نعش يوم

فالمفاتيح تواتيها الفتوح  

  يا حبيبي 

  واِه يا أنت لماذا لم تعد

  مطفئا منّا كوانين الهتون؟

  ولماذا ما تكحلنا عيونا بعيون

  ؟)الفتى(عند أحضان 

  يا حبيبي
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  أيها الراحل بالنفس الطليقه

  :سمعت روحك روحي هاتفه

  للفتى سوف أعود

  ألحبائي أعود

  ولحد بائي أعود

   أسقيها الحقيقهأبذر البذرة

  أكرم النشئ الرياض الوارفه

أبسط الكفين ال يلويهما زندي النصوح  

  يا حبيبي

  :ياخدين الحس قل لي

  ما هو الوجه الصحيح؟

  كيف يرجى السعد ريشا عاصفا فيه الشفاء

  والورى ذر هباء في فضاء؟

*      *     *        

  يا حبيبي األحمد السامي حبيبي

  وحده الموت يغنّي

  وبكفيه حبال

  جبروت تحت شيسعيه جبال الرمال

  فاستوى بل ما استوى

  :حيث مأوانا حدياه

وفصيح عيي  

  .في ظالل الفاتحة

                                                        ٦/٤/٢٠٠٩  
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،وأعرف أنكـم   ..وزيادة...،فأنتم تعرفون الرجل كما أعرفه      ...لن أباغتكم  

،وهذه المدينـة تعرفـه،وأهل الـصحافة       ...وزيادة..تحترمون قلمه كما أحترمه     

والثقافة يعرفون احمد سامي الحاج إبراهيم الجلبي،ألنه كان فتى متفرداً بين فتيان            

أحمـد سـعد الـدين      :،من سبقه منهم،ومن لحقه ومن أعقبه     ..الصحافة الموصلية 

أمـين عبـد اهللا أغا،جمـال عبـد النـور،متي           ...اولهم ومنهم وزيـادة   ...زيادة  

محي الدين  )وهو في الحقيقة محمود فوزي الغالمي     (سرسم،محمود مفتي الشافعية  

سامي الجلبـي حمـل تـراث       ..وزيادة..أبو الخطاب،عبد الباسط يونس،كل هؤالء    

ينة في روحه السمحه،وواكب أحداثها وأختزن موروثها ووثّق كل ذلك بنقـاء            المد

منذ منتصف أربعينات القرن    ...عايش األحداث وانفعل بها وتفاعل    ..وصدق وزيادة 

  ،..الماضي غير مأسوف عليه قرناً،أعرفه

فأدركـت مبكـراً قـدرات هـذا الفتـى          ...اعرفه منذ أن قرأت له عن بعد      

دت شخصاً في تعزيز عالقتي به وبجريدته وحتى آخر أيام          ولهذا اجته ...الموصلي

حياته،كنت قريباً منه بإخالص ومودة لم يراهن سامي الجلبي على قيمة وأخالقـه             

ومهما كانت نسب   ...،ظل دائماً عفيف اليد والطبع واللسان والقلم      ..وسمو مقاصده 

انـت فـي    اقترابه من الفوز في تحقيق طموحاته الفُضلى فإن لحض محاوالتـه ك           

  ،..وزيادة...،وأي ربح؟ ربحاً محموداً..،ربحاً ...حسابات الربح

،سـالح  ...أدرك رحمه اهللا تعالى منذ مفتح حياته انه يمسك بسالح فتـاك           

فآلى على نفسه أن يبني ال أن يهدم،وأن يجمع         ....الحرف والكلمة والفكر والنشر     

كـان  ...ة األقالم في المدينة   ،جمع حوله تلك النخبة الطيبة من حمل      ...ال أن يغرق  
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الشاعر الفيلـسوف عبـد     :محبه من خيرة من عرفت الموصل من رجال الثقافة          

الحليم الالوند،رائد الحداثة في الشعر الموصلي محمود المحروق،الكاتب والقاص         

سامي طه الحافظ،علم الموصل غربي الحاج احمد،دبلوماسي الموصـل الـشاعر           

لية عبــد الحميــد التحافي،األديــب هاشــم شــاذل طاقه،رائــد القــصة الموصــ

الطعان،الشاعر احمد محمد المختار،وقبل هؤالء كان أوالد وأحفاد الموصلي الفـذ           

  . عبد الحق فاضل وأكرم فاضل نجيب فاضل ثم ذريتهم:فاضل الصيدلي

ارتبطت أسرة إبراهيم الجلبي بصرحين من صروح الثقافة فـي الموصـل            

أمـا المطبعـة فقـد تأسـست عـام          )فتى العـراق  جريدة  (و)مطبعة أم االربيعين  (

الذي باعها إلى احمد سـعد الـدين زيـادة حيـث            )نعمة اهللا دنو  (لصاحبها١٩٣٤

 وبقيت في حوزة األسرة حتى مطلع   ١٩٣٨إشتراها منه بعدئذ إبراهيم الجلبي عام       

؟والجريدة أسسها متي سرسم عـام      !!السبعينات الماضية حيث بيعت كحديد خردة     

 امتيازها إلى احمد سعد الدين زيادة المحامي يوم تولى إبـراهيم             ثم تحول  ١٩٢٩

الجلبي أدارتها،وقد باع احمد سعد الدين زيادة امتيازها إلى إبراهيم الجلبي بتاريخ            

٣١/٥/١٩٤١ .  

اشترى أمتيازهـا إبـراهيم الجلبـي       )فتى العراق (فوريثة)فتى العراق (أما  

ـ            اب، وقـد حملـت أسـماء       مشاركة مع طاهر حامد من محي الـدين أبـو الخط

   .)فتى العرب(ثم)الهالل(و)األديب(و)الرقيب(

عمل سامي الجلبي في الصحافة واألعالم وكان مراسـالً لوكالـة األنبـاء             

ومنهـا نـادي    (العراقية في مرحلة من حياته،أسهم في تأسيس األندية الرياضية          

  .لمكما أع)التنس(ألنه كان رياضياً يمارس لعبة )الفتوة ونادي الفتاة

كتب القصة القصة القـصيرة     :نشط سامي الجلبي في مختلف فنون الكتابة      

 ومارس النقد األدبي يوم خلت الساحة من النقاد ،        !!يوم كانت كتابة القصة مغامرة    

رغم أن البعض كان يستهجن النقد األدبي قبل أن يصبح جنساً أدبياً له مقوماتـه               
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ن أميناً على شرف مهنة الصحافة      كتب الراحل أيضاً المقال والعمود الصحفي وكا      

وأسرارها ،نعم،لم يفصح يوماً عن األسماء المستعارة التي أخفاها عن القراء رغم   

عكف على أرشفة األعمال الـصحفية ووثـق إصـدارات          .ما أثارت من مفارقات   

الجريدة وجعلها في خدمة الباحث والدارس ولعل أشد ما كان يؤلم سامي الجلبـي              

الـذي  )التنكر(وذلك)العقوق(أشد ما كان يؤلمه ذلك    ...اس وبالثقافة في عالقاته بالن  

صفحات مطويـة مـن     (لمسه من البعض،فقد كتب في مقدمة كتابه الممتع المفيد          

متألماً إلهمال عدد من الباحثين اإلشارة إلى ما يقدمـه          )تاريخ الصحافة الموصلية  

ات إليه،أو أنه نسب    ،بل أن بعضهم إدعى عائدية تلك المعلوم      ...لهم من معلومات  

وختامـاً أقـول    ) ٩ص(،بل كان هناك من نشر بعضها باسـمه         ...األحداث لنفسه 

ها قد رحل سامي الجلبي إلى جوار ربه وترك لنا مـآثره وآثاره،كمـا تـرك                :بألم

محبته في قلوب نفوس من عرفه رحم اهللا تعالى احمد سـامي الجلبـي وأسـكنه                

   .فسيح جناته
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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  شيخ الصحافة ذاك المفرد العلما      استودع اهللا والتاريخ والقلما

  لفلت أحمدن السامي الذي كرما      لو قيل لي أي شيخ أنت تودعه

   منها ومن قدماحدبائنا حاضراً    من قد حوى كل أحبار الصحافة في

  يفصل القول حتى بالذي كتما      فكان أرشيفها الزاهي بأنجمها

  ما اغتاب من أحد فيه وال اتهما              شهم خلوقُ يفوح المسك مجلسه

  حتى مع الخصم ما إن جار أو ظلما      )سهل الخليفة ال تخشى بوادره(

  ممن أقام لها صرحاً ومن دعما      لقد بكتل النوادي وهي مقفرة

  !فقد بكوا شيماً ألطف بها شيما      وقد بكاك رجاُل كنت تجمعهم

  أبناؤه وهوت أركانه رمما             وقد بكاك عراق الرافدين إذ ذعرت

  والصبر حلو على من جرب اليتُما      فتى العراق يتيم بحتسي صبراً

  فاضا بما حل فينا أدمعاً ودما       الرافدين وقدوهز نعيك أرض

)وصار قلبك من حب الورى شبما      )واحد قلباه ممن قلبه شيم  

  أمتي اطوينا وحيداً كاتما ندما      لما رجعتُ إلى الحدباء كنت بها

  أقام في الدار بعض يشتكي سقما             فقد قضى نحبه بعض الرفاق وقد

  تعيد ما قد طواه الدهر فاختتما      يحتى ابتدرت مساري آخذاً بيد

  ما في السويدا فأقر الطيب والكرما      وتفتح القلب لي حتى قرأت به

  فانثر الطيب ورداً يزدهي كلما      كما فتحت الفتى أجلو صحائفها

  تألق الناس كل الناس فانسجما    حتى استوى فيه طيب القول مزدهراً

  اصف في أذيالها يسمماتخفي العو      إن سالمتك الليالي فهى خادعةُ

  قالدة ضمت األحباب واخترما       وهكذا جال كف الدهر فانفرطت
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  أرض الشام ومن يشكو بها السقما      كنا وجوماً وكنا معنفين إلى 

  فأوجس القلب مما جاءنا ألما       حتى أتان الذي كنا نحاذره

  حتى فتحنا له قلباً ليقتحما        كنا يخامرنا حلم بعودته

  وقد تجاوزني أسعده الحلما       لذيذاً ظل يسعدناوكان حلماً

  أصيب والجرح منه قط ما التأما      لكنه لم يغد فالقلب من ولَه

  فال معقب بعد اهللا إن حلما      يا قلب كن مؤمناً باهللا محتسباً

  والعفو فيها كمثل الغيث حين همى      واهللا في جنة الفردوس أنزله

  ن كل طيب وما شيء به سلمام      رباه رباه من للشيخ إن حرما

  مسحاً فأحيا بها األموات والرمما      االك االك غيثاً في القفار همى

  فأرضه العفو والغفران فيه سما      هذا حماك لكل الالجئين حمى

  تعهدته الليالي فاعتلى هرما              أبا صميم وحبي في الصميم وقد 

  ي الفردوس بتسماتلقى األحبة ف      وال أقول وداعاً نلتقيك غداً

  وال يبالي وفيها يذبح الهرما      سيذبح اهللا فيها الموت والسقما

  شتان بينهما شتان بينهما      جاورت أعدائي وجاور ربه(

  فالضيف أنت وربي أرحم الرحما      نم يا خدين قرير العين مغتبطاً 

  ثم الشفاعة تمحو الذين إن عظما      ورحمة اهللا كل الخلق قد وسعت

  هما الرجاء إذ حل البالء هما      وثان للراجين قد هطالغيثان غ

  قد طاب مفتتحاً فينا ونحتتما       وبعد أني معيد ما ابتدأت به

  شيخ الصحافة ذاك المفرد العلما      أستودع اهللا والتاريخ والقلما 

@ @
@ @
@ @
@ @
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 الكتابة صنعة،ولكل صنعة أسرارها التي ال تدركها األبصار وال األسماع ،          

ولكل صنعة مبدعيها وروادها،و أحمد سامي الجلبي يعد المبدع األول في صـنعة             

الصحافة وال غرو في ذلك،فهو من محترفيها األوائل وروادها على مدى أكثر من             

ف قرن مضى،اكتسب ريادة الصحافة بالمران والمتابعة واالطالع والنغمـاس          نص

الكامل بالتجربة خطوة أثر األخرى في سنوات الشباب التي برز خاللها كعلم مـن              

أعالم الصحافة الموصلية،تألق في عمله كاتباً ومحرراً وسكرتيراً للتحريـر فـي            

مرحوم إبراهيم الجلبـي،ثم بـرز      جريدة فتى العراق العريقة التي يمتلكها والده ال       

وشع بريقه من خالل عملـه كمراسـل لوكالـة األنبـاء العريقـة فـي مدينـة                  

الموصل،وكان من أنشط اإلخباريين بين زمالئه في المحافظات ومن أثقلهم وزنـاً            

وفـي  . بمعرفة أسرار الكتابة والتحرير وصياغة الجملة اإلخبارية وصياغة الخبر        

التـي امتـد    ))فتى العراق ((يدة  تر مثالي لجريدته الع   شيخوخته برز كرئيس تحري   

تواصلها من ثالثينات القرن المنصرم حتى يومنا هذا،يختار موضـوعاته بعنايـة            

فائقة ودقة متناهية ال مثيل لها،يبحث في عيون األخبار والتقـارير والتحقيقـات             

مـن  الصحفية عن المادة التي تخدم مدينة الموصل،من خالل اختياره لمجموعـة            

األقالم الموصلية األصيلة التي تنقب عن أصغر المفردات الحضارية التي يتـشكل            

من خاللها المشهد الحـضري لمدينـة الموصـل التـي ولـدت قبـل أن يولـد                  

  .التاريخ،وأسهمت بفضل وعي أبنائها وإبداعاتهم المتفردة بكتابة التاريخ وصنعه

                                     صفحات مطوية
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كما أن للصحيفة أو المجلة ،أو أية دورية تتعاقـب بالـصدور أرشـيف              

معلومات يغذي أسرة الصحيفة أو كتابها ومحرريها بما يحتاجونه من أخبـار أو             

فه الخاص  يتقارير الستكمال تقاريرهم،فإن للزميل األستاذ احمد سامي الجلبي أرش        

صور التي عاش خـضم     أيضاً،يتمثل في ذلك الكم الهائل من خزين المعلومات وال        

أحداثها وخبر وقائعها وقام بتوثيقها بكامرته،كما قام بخزنها في ذاكرتـه الحيـة             

التي امتدت معه إلى تخوم العقد الثامن من عمره المديد وهو يتواصل بدفق عطاء              

متميز معتمداً على الذاكرة الصحفية الحية التي قد يرجع بها التاريخ إلى أكثر من              

له فعل الصواب بعينه بتفريغ بعض قنوات خزينة الصحفي من          خمسة عقود وأخا    

صفحات مطوية مـن تـاريخ الـصحافة        ((خالل صفحات كتابه التوثيقي الموسوم    

الذي صدر قبل ثالثة أعوام وحظي بإقبال وارتياح الباحثين والمؤرخين          ))الموصلية

المدينـة  وطلبة الدراسات العليا والمعنيين من الكتاب والصحفيين من أبناء هـذه            

  . الباسلة العريقة

صفحة قرابـة العـشرين مبحثـاً       ١٩٠يتضمن الكتاب الذي يقع بأكثر من       

الصحافة ونشأتها،أهمية الصحافة المحلية،نشأة الـصحافة الموصـلية        ((تناولت  

أسلوب العمل في الصحافة الموصلية،لغة الصحافة الموصلية وتوجهاتها وأنواعها         

الصحافة الموصـلية الرائدة،مكانـة رائـدة       أصناف الصحافة الموصلية،خصائص    

للصحافة الموصلية،قراء العـشت إسـهامات المـرأة الموصـلية فـي الكتابـة              

الصحفية،توثيق تاريخ الصحافة الموصلية،مالحظات على كتابة تاريخ الـصحافة         

الموصلية،حكايات صحفية،بعض الممارسات الصحفية،التواقيع المـستعارة،أجيال      

لصحافة الموصلية،مع عرض نماذج من ترويسات الـصحف        من الكتاب عرفتهم ا   

  ..."الموصلية

يحمل الكتاب عبر صفحاته مجموعة طيبة مما تبقـى فـي الـذاكرة مـن      

 ، حكايات مسيرة صحفية عايش الكاتب غالبية أحداثها وأسهم في صنع بعـضها           
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 قدم تجربته لتلك المسيرة بطبق يحمل حلو الطعام مما تبقى من ذكريات عمل كانت             

وهي فتـرة اعتقـدها  الزميـل        -كما يشير الكاتب  -بدايته قبل ستين عاماً بالضبط    

الجلبي كافية لتقديم بعض ثمارها إلى جيل فيه الكثير ممن هم في سن أحفاده من               

صحفيين وكتاب وباحثين،وقد أسهم هذا الجهد المتواضع فـي تكـوين صـفحات             

غرو أن يكون كتاب األسـتاذ      جديدة لتاريخ الصحافة في هذه المدينة المعطاء وال         

أحمد سامي الجلبي وثيقة تاريخية جاءتنا عبر قلمه الرشيق مـن زمـن مـضى               

بأحداثه،فهو رائد متميز له فضل كبير في إرسـاء أسـس المدرسـة الـصحفية               

الموصلية التي نشأنا في أحضانها منذ أكثر من أربعين عاماً كما يـشير أسـتاذنا               

لعالف مدير مركز الدراسات اإلقليمية في جامعـة        المؤرخ الدكتور إبراهيم خليل ا    

وأكاد أجزم بأن ال أحد مـن مثقفـي الموصـل           :الموصل في تقديمه للكتاب،مضيفاً   

وقادتها السياسيين والمؤرخين واألدباء والمفكرين والعلماء،إال وقـد مـر بهـذه            

  .  المدرسة أو ساهم في ترسيخ أركانها أو نهل من عبيرها الفواح

 يشير زميلنا الكاتب األستاذ يـسار محمـد الـدرزي يـؤرخ             والكتاب كما 

لصحافة عاشها الجلبي بكل مفرداتها كاتباً ومحـرراً وسـكرتيراً للتحريـر منـذ              

  .أربعينات القرن المنصرم،وثق ألحداث خبرها بنفسه،واسهم بصنع الكثير منها

فهو بهذا الكتاب يعد شاهداً حياً على أحداث ذلك العـصر،إلى جانـب أن              

كتاب هو كتاب آداب وتقاليد صحفية أوضح أصولها ودعمها بحكايات مهنية ذات            ال

عبرة ومتعة يجدها كـل مـن عمـل فـي الـصحافة أو أحـب وتـابع كتابهـا                    

ورموزها،وأوضح بما ال يقبل الجدل أن الصحافة إن هي إال رسالة قبل أن تكـون               

  .حرفة أو صنعة

  

@ @
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أستطيع أن أقول أنني أكثر الناس معرفةً بالفقيد سامي بل أكثرهم انـسجاماً             

معه وتقارباً ومودةً خالل العشر سنوات الماضية،أي بعد عودتي من المغرب التي            

 مكتـب   فصرت بعد عودتي أزوره فـي     .قضيت فيها سبع سنوات بعيداً عن الوطن      

معه خاللها أطـراف الحـديث       الجريدة كل بضعة أيام ألقضي معه ساعات أتجاذب       

  . ونقضي الوقت في التحدث والحوار

أما معرفتنا السابقة مع بعضنا فكانت خالل السنوات األولى من أربعينيـات            

القرن الماضي عندما كنا طالباً في المدرسة المتوسطة الشرقية التي فـي محلـة              

الدين،وهذا هو اسمها الصحيح وموقعها الصحيح وهي ليـست تلـك           اإلمام عون   

المدرسة التي تسمى بهذا االسم في شارع العدالة مقابل جامع الخضر،فهذه هـي             

إعدادية الموصل التي تخرج فيها جميع المثقفين من أبناء هذه المدينة خالل معظم             

  . ةعقود القرن الماضي،إذ لم يكن إعدادية أخرى غيرها في المدين

ثم مضت األشهر   .كنا طلبة في الدراسة المتوسطة،نقيم وزناً لألدب والخطابة       

ثم التقينا ثانية ونحـن  .والسنون وباعدت بيننا األيام وانصرفنا إلى العمل الوظيفية      

في مرحلة متقدمة من العمر،وزارني بعد عودتي من خارج العراق وزرته في بيته             

ق كنت دائم الزيـارة لـه،نتحادث ونتبـادل         وبعد أن أعاد إصدار جريدة فتى العرا      

  اآلراء ونتمازح حول تقدم العمر وانتهاء مرحلة الشباب التي ال يعود

لقد كان يحنو على الجريدة حنو األم على طفلها الوحيد على الـرغم مـن               

أسـنانه والذبحـة والقلـب      :العلل واألمراض التي جثمت علـى صـدره النحيـل         
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ما أستطيع قوله من نـصائح طبيـة واكتـب لـه            الخ فكنت أقول له     ...والمفاصل

  . الوصفات المناسبة

أنا آخذ  :حكى لي مرة فقال   .وكان يصارحني حول قضايا الجريدة بكل شيء        

المقاالت والكتابات معي إلى البيت وأبقى ساهراً إلى منتصف الليل أكتـب وأقـرأ              

مها وبعد  الموضوعات الواردة إلى الجريدة وأصحح فيه،أقرؤها مرتين حين استال        

فـأقول  )متـى تنـام بقـى؟؟     :(تأتي وتقول لـي   )الحجية(وكانت.الطبع لتصحيحها   

  .فتسكت هي على مضض ترى انكبابي على عملي)؟؟؟...والجريدة(لها

وكان رحمه اهللا عفيف اليد واللسان،نزيهاً ومترفعاً عـن المادة،وسـأروي           

للقــراء قــصة واحــدة عــن نزاهتــه ونقــاء ســريرته رواهــا لــي بــتحفظ 

فتحت باب مكتب الجريدة في صباح يوم من األيام ودخلت وإذا بي            :قال.تحياءواس

أرى تحت الباب مظروفاً وفي داخله مبلغ من المال مع رسالة خالية من التوقيـع               

  . يذكر صاحبها إن هذا المبلغ لدعم مالية الجريدة ومساعدتها على االستمرار 

 الـذي أرسـل المبلـغ    فانزعجت لذلك ولم يهدأ لي بال حتى أعرف من :قال

وأسـأل  .وصرت أقارن خط الرسالة مع خطوط األشخاص الذين أعرفهم        .والرسالة

بصورة غير مباشرة لعلي أصل إلى نتيجة ولم أجد الراحة والهدوء حتى عرفـت              

إن :الذي أرسل الرسالة فأخذت المال وذهبت إليه ألرده مبلغ المال له وقلـت لـه              

  . الجريدة ليست بحاجة إلى المال

أنا أعلم حتى العلم إن الجريدة بحاجة إلى التمويل وقد شكا لي أنه يـضع               و

  . بعض تكاليف الطبع من جيبه الخاص أي أنها تصدر في بعض أعدادها بخسارة

أرجو المعذرة يا سامي ألني رويت بعض أخبارك وخصوصياتك،وما ذلك إال           

ن الذي أرسل المبلغ    وال أدري إذا كا   .للرغبة في عدم االبتعاد عن أحاديثك وأخبارك      

من المال،وأنا ال أعرفه قطعاً،سيقرأ كلمتي هذه ويتذكر الحادثة ويقول بينه وبـين             

  . وانتظرت...وانتظرت .نعم هذا صحيح ترجع بعد العملية:نفسه 
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لماذا ...وأخيراً سمعت أنك هجرتنا وسئمت من الرجوع إلى كرسي الجريدة         

  يا سامي؟؟؟

نا عندك وأشغالك عن الكتابة؟أم عزفْتَ عن لماذا تركتنا؟هل مللت من حضور    

  .سماع أخبارنا المحزنة؟أم القَدر الذي ال مرد له 

@.وإنا هللا وإنا إليه راجعون @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð‹ƒÐÛa@ÕîÏìm@‡à«@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@taÛa@À@sybi@ @

  

بالحركة الرياضية منذ سني شبابه األولى،فقـد        )أبا صميم (اهتم المرحوم   

فتـى  (أو) العراق فتى(في جريدة والده  )الفتى الرياضية (أشرف على صفحة الرياضة   

،ولشدة اهتماماته بالرياضة تجمـع حولـه نخبـة مـن محبيهـا مـنهم               )العرب

منير (و)حازم حميد الطائي  (و)محمود داؤد سليمان  (و)إبراهيم قاسم الفخري  (السادة

وغيرهم،أسسوا نادي الفتوة   )عبد الستار (ومدرس الرياضة )مظفر الالوند (و)الخيرو

ياضة والحركة الرياضية هي غـايتهم      ولم تكن الر  )م١/١٠/١٩٦٠(الرياضي في   

القصوى،بل كان الجانب التربوي لدى الشباب وتعويدهم على تحمل المـسؤوليات           

وبث روح الرجولة والشجاعة والخلق القويم فيهم،وتشجيعهم على استثمار أوقات          

الفراغ بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة،كما كانت من أهداف النادي            

توجيه الشباب إلى االبتعاد عن التفسخ الخلقي وكافة العـادات المنافيـة            المذكور  

للروح الرياضية ومنعهم من تعاطي المسكرات والمخدرات وأي نوع مـن أنـواع             

  . المقامرة،وقد ضمنّوا هذه األهداف في المبادئ الواردة في النظام الداخلي للنادي

ية للنـادي وحـاز     م جرت أول انتخابات للهيئة اإلدار     ٢٠/١٠/١٩٦٠في  

أصواتاً تؤهله إلشغال المنصب الثالث فـي الهيئـة         )احمد سامي الجلبي  (المرحوم  

ونائبه فشغل منصب أمـين سـر الهيئـة         )إبراهيم الفخري (اإلدارية بعد الرئيس    



 

    
  

)٤٤( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRVHO@¶ëþa@ð†b»@QTSP@çO@Šbíc@RPPY@â@ @

نيـسان  ٧واحتفظ الرجل بهذا المنصب في االنتخابات الثانية التـي جـرت فـي              

  . ١٩٦٢نيسان ٥م والثالثة في ١٩٦١
م فقد حاز أبو صـميم      ١٩٦٥آذار  ٦في االنتخابات التي جرت بتاريخ      أما  

على أكثرية األصوات فأصبح رئيساً للنادي وبقي محتفظاً بهذا المنصب نتيجة لكل            

م ١٩٦٩نيـسان   ٩االنتخابات التي جرت فيما بعد وحتى االنتخابات التي جرت في           

  )شفيق الجليلي(التي فاز فيها المربي المرحوم 

م وأنا فتـى يـافع حينمـا قـدم          ١٩٦٠لمرحوم أبو صميم عام     التقيت با 

الستئجار الدار العائدة ألقاربنا الواقع في محلة الشفاء والذي تأسس فيـه نـادي              

الفتوة الرياضي وترسخت عالقتي به وبالهيئة اإلدارية بحكم القرابة التي تربطني           

رجال وتعلمـت   ببعضهم وكان الرجل وجميع أعضاء الهيئة اإلدارية من أفاضل ال         

تـرك  . منهم الشيء الكثير في الجوانب االجتماعية والفكرية وحتى السياسية منها        

المرحوم أبا صميم آثاراً واضحة وسمات مميزة على صفحات الحركة الرياضـية            

والصحفية عن طريق مساهمته مع المرحوم والده في إصدار صحيفتهم وأصـبح            

عوائل التي تكنى نفسها الجلبـي يقولـون        إذا ما أرادوا التفريق بين ال     )المواصلة(

  ). الصحفيين(

وكان أبا صميم هو الراعي لصفحة الرياضة بما حوته من أخبار الحركـة             

الرياضية وكذلك تقويم المقاالت المقدمة من قبل المواصلة لغويـاً وعلميـاً قبـل              

نشرها في الجريدة ومن خالل مقابالته الشخصية مع قـادة الحركـة الرياضـية              

عبـد الجبـار    (و)حيـدر يـونس   (،و)شـفيق الجلبـي   (شفية أمثال األسـتاذ     والك

للعديـد  )ومنه شخصياً (وغيرهم،وكذلك من خالل تنظيم ورعاية الجريدة       )المصري

من السباقات وتقديم الجوائز التقديريـة للفـائزين تـشجيعاً وتنـشيطاً للحركـة              

لرسـمية  الرياضية،كما خدم الحركة الرياضية من خالل حـشد جهـود الـدوائر ا            

  .  ووجهاء البلد لدعم الحركة
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مارس المرحوم الجلبي بشكل خاص رياضة كرة المضرب مـع صـديقيه            

حيث كانوا يلعبون على ملعب اإلدارة المحليـة كمـا          )نزار الطالب (و)منير الخيرو (

كانوا يلعبون في بعض األوقات على ملعب الكلية الطبية حينما كان زميلهم تحسين             

  .   للرياضة في الكليةمحمود الجلبي مدرباً

وللمرحوم الجلبي أيادي حنونة على المحتاجين والمسنين والعجزة وذوي         

دار المـسنين   (االحتياجات الخاصة من خـالل عملـه لمـدة طويلـة فـي إدارة               

كما أن لـه    )الجمهوري(الكائنة مقابل دارنا داخل سياج المستشفى الملكي      )والعجزة

وبعض المجالت األخرى يروم فيهـا تـسليط        بحوثاً ومقاالت منشورة في جريدته      

الضوء على هذه الشرائح من المحرومين من بعض ظـروف الحيـاة الطبيعيـة              

الكريمة والالئقة بإنسانية اإلنسان وشعور بعض هذه الشرائح بالحرمان أو األلـم            

أو الذل أو المهانة ودعى إلى انتشار هذه الشرائح من التيه والـضياع والتـشرد               

دى هذه المقاالت أسفه الشديد وتألمه لما يجري للعـراقيين بكافـة            وأبدى في إح  

طوائفهم وطلب توفير الرعاية االجتماعية لهم عن طريق توفير العمـل للقـادرين           

عليه كما طلب إيجاد مؤسسات اجتماعية لتأمين الرعاية الالزمة لمن تخلف عـن             

تنظيم الرعاية للمسنين   الباقين من أفراد المجتمع كما هو الحال في معاهد األحداث           

والمقعدين والمكفوفين والمتخلفين عقلياً وتأمين تدريب وتأهيل للمعوقين بالـشكل          

  .الذي يعدهم لإلسهام في اإلنتاج وتحويلهم من طاقات معطلة إلى قوى منتجة 

شارك المرحوم أبا صميم في العديد من المؤتمرات والندوات المقامة مـن     

وثاً قيمة في البعض منها مساهمة منـه فـي إبـراز          قبل جامعة الموصل وقدم بح    

  . الجوانب المضيئة في مجتمعنا ومحاولة النهوض به

ال أريد اإلطالة على مستمعي األكارم فالحديث عن أبا صميم وما تركه من             

بصمات واضحة على الجوانب الصحفية والرياضـية واالجتماعيـة واألخالقيـة           

  .   بها بهذه العجالةوالتربوية يطول وال استطيع اإلحاطة
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كل ما أطلبه من الحاضرين أن يرفعوا أكف الضراعة إلـى اهللا أن يتغمـد               

فقيدنا الغالي بواسع رحمته،كما أدعو رئاسة الجامعة أن توعز بالقيـام بدراسـة             

حياة الرجل ونشاطاته وما قدمه لمدينته العزيزة من خالل توجيهه النشأ والمجتمع            

@.  في جريدته دراسة أكاديمية @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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                                       ‡jÇ@‘‡äè¾a@ïãa‡à¨a@ÖaŒ‹Ûa@@ @
                                                                    

    

الوضع الحالي غير .. مشاغل الحياة..لم اسمع بخبر وفاته اال بعد حين

والدوام الرسمي اليومي وبعد مكان السكن ....... الطبيعي الذي نعانيه ونعيشه

   ووووو.........عن مكان تواجده في الجريدة بالمنطقة مقابل جامعة الموصل

يتقدمهم باخالقه ودماثتها وعالقاته وتشعبها ...هو رجل والككل الرجال

وكان لسنوات نشاته .... واهتماماته وتلونهاومتابعاته وتنوعها ووظائفه وتعددها

المبكرة في محلة موصلية عريقة في شعبيتها هي منطقة باب جديد وكانت والدته 

فكان ان رضع لبان صاحبة الجاللة من ،  في بيت وبيئة صحفية ١٩٣٢العام 

خالل معايشتها اليومية محررا في جريدة فتى العراق مع والده المرحوم الحاج 

وهوغض وترعرع مع قيمها ، جلبي أيام كان يرأس مجلس ادارتهاسامي ال

وكانت دراساته الثالث التي انهاها في الفرع االدبي في االعدادية ،واصولها 

واكماله للدراسة وحصوله على الدبلوم في كلية الصحافة المصرية العام ،

جاللة سببا مباشرا في مواصلة مشواروالده على درب صاحبة ال، بالمراسلة١٩٤٩

   . السلطة الرابعة كما يسمونها

ممارساته ومسؤلياته ونشاطاته ومتابعاته الرسمية منها وغير الرسمية بل 

ومنها رئاسته التحاد الدراجات الهوائية والتنس ، الشعبية والرياضية واالنسانية 

وعمل في ،والمنضدة بالموصل كونه كان ممارسا لهذه الرياضة ايام الدراسة 
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خدمة العامةوتوليته سكرتارية جمعية البر االسالمية في السبعينيات مجاالت ال

عمله ....وعضويةجمعية الشبان المسلمين ورئاسته لنادي الفتوة الرياضي ووو

في تمثيل وكالة االنباء العراقية بالموصل ثم رئاسته مجلس ادارة ورئاسة تحرير 

 وتعددها وعراقة  تشعب االهتمامات...٢٠٠٣جريدة فتى العراق بعد العام 

والرعاية التامة والتنشئه الصحية والصالحة جعلت ..... االصول والمنبت واصالته

   ....منه الرجل الذي نتحدث عنه اآلن عبر هذه السطور

بسبب من ثقلها .....محطات في مشوايرنا بالمدينة تستوقفنا بصورة دورية  

اليومي واالسبوعي الثقافي واالجتماعي واالنساني ولكل منا في مشواره 

محطات اعتاد على زيارتها والتمتع بالحديث والصحبة مع شاغليها ........المعتاد

ومن هذه ......وتوثيق عرى التواصل من خاللهم معها...ومالئيها وساكنيها

الذي كان المرحوم احمد سامي " جريدة فتى العراق"المحطات بالنسبة لي ادارة 

فس للقياه كلما مرت االيام وتباعد الزمن في طي الشخص الذي تتوق الن..الجلبي

   .....صفحاته

وكنت كلما زرته بادرني بالسؤال؟ عن االوضاع الحالية في البلد والمدينة 

ومنها المعاناة وصعوبة التنقل من البيت الى موقع العمل في .... وصعوبتها

ته ثم يسألني بعدها عن طبيعة العمل ومنغصا...اطراف بل خارج المدينة

وايجابياته وكان زميلنا االستاذ يسار الدرزي ينصت لحديثنا ويشاركنا احيانا كثيرة 

وبطيبة نفس يريد ...وكانت نفسه الوديعة الطيبة تشعرني بأن الرجل.....فيه

وكنت كلما سنحت لي الفرصة وزرت منطقة ،مشاركة اآلخرين همومهم اليوميه 

من خالل زيارة مركز .....موصلازور جامعة ال.........المجموعة الثقافية

من خالل معرض البيع .....ثم المركز الطالبي..دراسات الموصل باطاللة سريعة

ثم أعرج آخر زيارتي على جريدة .....ثم الزور خاللها بعض االصدقاء....المباشر

  ومن خالل هذه المواقع كان التواصل الثقافي والحضاري....فتى العراق
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 ماينشر عن الموصل وما يقال ويحكى ويروى عنها من والصحفي واالنساني مع

ومن خالل لقيا المتواجدين ........خالل النشريات من كتب ومجالت وصحف ووو

 وكان منهم  في الجريدة من زمالء كثرمن االساتذة الذين سلكوا نفس الطريق

ابراهيم خليل العالف واالستاذ سعدالدين .د :   على سبيل العد الالحصر كل من

عادل البكري وعبدالجبار محمد جرحيس .ود، خضر واالستاذ يوسف ذنون احيانا 

وسالم ابراهيم نادروطالل صفاوي ووجيه حامد ووووالكثير من االعزاء والزمالء 

   .الذين التحضرني اسماؤهم في هذه العجالة

وبساطة ...وسماحة سريرة...طيبة قلب غير عادية....وكنت أرقب في الرجل

ولم يكن يحمل بين ....تاح على اآلخرين دون اية هالة أو تزويق وانف...نفس

وعندما يحدثك عن ...جنباته من التكلف المصطنع وال التعالي والالتباهي

   ....تكون كلماته واضحة وبينة وسلسة وطبيعية وغير ممتنعة....شئ

كانت أوراق المواضيع المختلفة التي سيتم طباعتها لنشرها في الجريدة فيما 

منتشرة بل مبعثرة على منضدته أمامه ولون قلم الجاف االحمر يطغى ...بعد

رمقته يوما وهو يقضم كسرة خبزمن رغيف حرارة شوائه تشعر بها عن ...عليها

وشعرت حينها ... بعد قدمه لي بعد جلوسي في المكان الذي انتهى اليه مجلسي

ذيذا لقناعته ورضاه بان الرجل الياكل كسرة رغيف خبزبل يتناول طعاما شهيا ل

   ..بمأكله ورزقه 

ولكون احد اهتماماتي الثقافية تنصب حول الخط العربي وتأريخه ورجاالته 

ومبدعيه في مدينة الموصل خاصة وفي العراق والعالمين العربي واالسالمي 

   ....عامة

 في احدى جلساتنا الكثيرة عن  فقد تشعب الحديث وطلبت منه ان يحدثني

الخطاط االستاذ يوسف ذنون عندما كانا زميلين في زميل دراسته 

الفرع االدبي ويتقاسمان الجلوس على رحلة واحدة ) الشرقية حاليا(االعدادية



 

    
  

)٥٠( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRVHO@¶ëþa@ð†b»@QTSP@çO@Šbíc@RPPY@â@ @

 وسأله عنها  وكيف ان يوسف ذنون كان يشغل وقته بشخابيط كما وصفها لي

اجابه ...اين وصلت بها...في اول لقاء بعدها...محدثنا بعد ان افترقا لسنوات 

   ...حت خطاطا اصب

وتحدثنا عن الخط العربي ومن ثم تطور الحديث في جلسات اخرى نحو 

الحديث عن التزويرفي الخط والكتابة والتوقيع والوثائق والشهادات والمستندات 

وكيف ان التزويرأصبح مشكلة كبرى تعاني منها مؤسساتنا ودوائرنا في ، الرسمية

ابة موضوع مختصر عن جريمة وطلب مني كت....العراق في الوقت الراهن

والاكتمكم سرا فقد وعدت الرجل بالكتابة ، التزويرلنشرها في جريدة فتى العراق

لكن مشاغلي من جهة وحساسية الموضوع من الجهة ،في هذا الموضوع الشائك 

   .االخرى جعلتني التمس منه تأجيل الكتابة في الموضوع

محصلة جيدة وجدية لتعامل و....وخالصة حياة مفعمة...خالصة تجربة غنية

المثل والشاهد ....يومي الكثر من سبعين عاما جعلت من احمد سامي الجلبي

فهو باستذكاره لكثير من ...واالنسان الذي تتوق كل نفس للقياه والتحدث معه

تجعلك .....نشاطات وفعاليات ولقاءات ومتابعات وندوات وحلقات دراسية وووو

ية تبدو لك فيها وكأنك التزال تعيش الحدث ولم تنفك تقف مباشرة امام حقبة تأريخ

  . عنه

كما تقابلنا دون سابق ....رحلت عنا دون سابق وداع....رحمك اهللا ابا صميم

   ...انذار

لكننا نقدرلك جهدك ومشوارك ....رحلت عنا وكان لوقع رحيلك االثر الكبير

مابخلت على أحد و.....وقدمت فيه كل ماتملك.....الذي بذلت فيه كل ماتستطيع

حتى انك في ...أو توجيه أومساندة معنوية....بمعلومة أو استشارة أو نصيحة

العملية االولى للقلب وصمامه ،اخريات أيامك بل في وفاتك كنت مثال يحتذى 

والعملية الثانية ومضاعفات الجهاز الهضمي واالثني عشرواصرارك على اتمامها 



 

    
  

)٥١( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRVHO@¶ëþa@ð†b»@QTSP@çO@Šbíc@RPPY@â@ @

ة نجاحها واصرارك الذي جعلها مع عناية بالرغم من نصيحة االطباء بقلة نسب

كنت تصارع من اجل ديمومه حياة لعطاء ......السماء ناجحة

واالدهى ....لكن تقدمك في السن والمضاعفات التي حصلت .....يستمرويتدفق

   .............واالمرهو القدرالمحتوم  منها 

مألت قلوب رحلت وقد.... الذي كان اقوى منك ومنا ومن العالج واالطباء 

وهذه .....وعيونهم بدموع سواجم.... وصدورهم بزفرات.... الكثيرين بحسرات

   الرحيل.... الرحيل....الرحيل.....سنة اهللا في خلقه

 مهما طال البقاء فالبد من رحيل يعقبه لكن وجودنا على هذه االرض  

الئف في ثم جعلناكم خ(مرتبط بالغاية السامية واالساسية التي خلقنا من اجلها 

  . ١٤اآلية / سورةيونس/ قرآن كريم)   االرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

  ..:وكما قال فارسنا الشاعر ابي فراس

  ...وان طالت االيام وانفسح العمر....وان مت فاالنسان البد ميت

في مثل ) رحمه اهللا(لكننا نستذكر كالم زميلنا الشاعر الخطاط وليد االعظمي .

   :علك الحضاري حالتك واثرك وف

   نية حسنى وأعمال تثاب              خير مايجدي الفتى من سعيه   

ويحدونا االمل في السعي الكمال ايصال الرسالة في ولده االستاذ صميم 

   .الذي نسأل اهللا ان يعينه على مواصلة المشوار الذي بدأه جده،الجلبي 

ومعارفك الصبر رحمك اهللا رحمة واسعة والهم اهلك وذويك وأصدقائك 

   .والسلوان وانا هللا وانا اليه راجعون 
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@ @

عندما تنطفي بعض المشاعل والشموع في مدينتي عروس الشمال ينتـابني            

فمذ ولدت ونشأت في    ...ء المظلمة وال الظالمة   لكوني ال أحب األجوا   .الحزن العميق 

هذه المحلة التي أنجبت العديد من الشخصيات والعوائـل الـذين    .محلة باب الجديد  

والجلبـي والـصفاوي    .مثل عائلة العمرية  .كانت لهم المكانة االجتماعية المرموقة    

هذه العوائل التي لمع منهم العديد من الشخصيات الحاكمـه والـسياسية            .وغيرهم

وكان عميد الصحافة الموصلية الراحل احمد سامي الجلبي أحد         .والعسكرية والفنية 

التي اشتهرت عائلتـه بـالمواقف الرائـدة الحـسنه          . أعالم منطقة باب الجديد     

فنالوا شرف السمعة الواسعة لما قدموه مـن العلـوم    .والمضحية بأحداث الموصل  

سامي الجلبي الذي ولـد سـنة       واألستاذ احمد   .والثقافة والمعرفة لمدينة الموصل   

تعرفت عليه منذ نعومة أظفاري فكان لجميع أوالد المحلة األخ المثالي لما            ١٩٣٢

يتمتع به من حسن األخالق وحبه لآلخرين وتعامله منذ صغره حتـى وفاتـه لـم                

تتغير؟سلوكيته التي تربى عليها لم أجده يوماً واحداً تحدث على أحد في الغيب بل              

لقد نشأ أبـو صـميم وكـان    . ؟ وتتم المفارقة بالتي هي أحسن    كان يترك المسيء  

شاهداً على عصره فتحمل من آالم وإرهاصات المجتمع الموصلي وهو يافع وهذه            

الحصيلة والخبرة والتطلع أكسبته كيفية المعايشة والتعامل مع مختلف األطيـاف           

  .من الناس واحتوائهم ومساندتهم بما يحتاجونه في حياتهم اليومية

وزادت إبداعاته عندما   .لما بلغ أشده بدأت شهرته تنتشر في محيط المنطقة        و

فقام بالعديد من النشاطات منها الرياضية واألدبية       .أصبح يعمل في ميدان الصحافة    
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والفنية وكان أحد األعضاء البارزين في تأسيس نادي الفتوة الرياضي لقد ترعرع            

مل بالجريدة تحيط بـه بـين مـسلم    بالمنطقة فكان الناس عند عودة والده من الع  

ومازح وممتاج كان يتعامل مع الجميع على السواء إن هذه اإلندماجيه جعلت أبـا              

صميم ومنذ نصف قرن يأتي إلى صالون حالقة صبري يـسلم علـى هـذا وذاك                

وعندما كنت أعوده في مكتبه الجديد في منطقـة         .ويسأل على أبناء المنطقة بلهفة    

باالبتسامة والفرحة ومعه األسـتاذ واألخ يـسار الـدرزي          كان يستقبلني   .الجامعة

وفي .فيقول لي أن مجيئك عندي يفرحني جداً ألنك تحمل رائحة وعبق باب الجديد            

رأى السواتر الترابية قد سدت ساحة المنطقة وهـدمت         .إحدى زياراته لباب الجديد   

فكتب مقالة  (العديد من العمارات في الشارع وبالذات محلته التي نشأ وترعرع فيها          

هـذا الوفـاء والتعلـق      )دمعة على باب الجديـد    (بينت مدى حزنه وآالمه بعنوان      

لقـد كـان األب     .واإلخالص كان قد احتل حيزاً في صدر أبا صميم أينما حل ورحل           

واألخ الكبير للمنطقة وبقيت جريدة فتى العراق يعيش معها مالصق كل صفحاتها            

وال يكاد  .بحق لسان الموصل المعبر عنها    فكانت  .بغية نشر كل ما هو موصلي نافع      

هذا االنتماء جعلنـي  .يصدر أي عدد منها إال وفي صفحاتها معلم من معالم المدينة   

فتعلمنا منه قول الكلمة النظيفـة الـصادقة والعمـل          .أدرك عظمة هذا األخ الكبير    

  . بإخالص

ديـد  هذه المدينة التي نبغ فيها الع     .وحملنا أمانة حب الموصل عروس العراق     

من االختصاصات ووصلوا الشهرة وشغلوا مساحة واسعة في تخصصهم وأصـبح     

لذا فعندما تفقد المدينـة علمـاً مـنهم والـذي اكتـسب             .ممن يشار إليهم بالبنان   

فإننا سوف نحتاج إلى الوقت الطويل إلعداد كادر مثله ومـن           .اإلمكانيات والخبرة 

واحسرتاه على رائـد الـصحافة      لم يبقَ لي إال أن أقول       .أجل أن أختم هذه الكلمة    

وألف دمعة ساخنة تذرفها منطقة باب الجديد التي أحببتها بكـل سـعه             .الموصلية

   .  قلبك الكبير يا أبا صميم
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@ @
وينعى الناعي أخي وصديقي وأستاذي األستاذ أحمد سامي الجلبي رئـيس           

  . تحرير جريدة فتى العراق،ورئيس مجلس إدارتها

كنـت أحـد   ١٩٥٧في شباط عام . أعود بالذاكرة إلى أول لقاء بيني وبينه    

 ، رتها في حينها جريدة فتى العراق الغراء      الفائزين في مسابقة للقصة القصيرة أج     

  .وكنت أحد المشاركين في المسابقة

كان علي أن أتوجه إلى مكتب جريدة فتى العراق في مقرها في حينه فـي               

الرهبة من دخول هذا المكان تجتاحني أفكر كيـف سـأدخل؟كيف           –شارع النجفي   

ها مكان مقـدس    أواجه من سأجده في مكتب الجريدة؟مقر الجريدة في نظري يوم         

  .رهيب ال يمكن أن أجتازه بسهوله

 وأنا أنشر في جريدة فتى العراق مقـاالت         ١٩٥٥منذ سنتين أي منذ عام      

وأقـرأ مـا    ]منها وإليها [كنت أرسل ما أريد أن أنشره في البريد الداخلي          .وقصص

ينشر لي في الجريدة بعد شرائها من العم عبد المجيد بائع الجـرزات والمـوزع               

لم أكن الوحيد الذي يفعل ذلك حيث أن أغلب الذين كانوا ينشرون فـي              .هاالوحيد ل 

فتى العراق كانوا يرسلون نتاجاتهم في البريد،وأذكر منهم على سـبيل المثـال ال              

الحصر الكاتب المبدع القاص أنور عبد العزيز فهو اآلخر كان يرسل نتاجاته عـن              

  .  تذكراً ذلكطريق البريد،وقد ذكر ذلك في عدة مقاالت كتبها مس

كنت يومها طالباً في إعدادية الشعب المسائية،وكنت أقرأ في فتى العـراق            

ألساتذة كبار في حينه من أمثال األستاذ عبد المجيد شـوقي البكـري واألسـتاذ               
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الشاعر ذنون الشهاب واألستاذ المؤرخ احمد الصوفي واألستاذ غربي الحاج احمد           

يرهم من الموصل وآخرون من بغداد ومن       واألستاذ الدكتور محمد شيت خطاب وغ     

بعض البلدان العربية،ولم أكن أتصور نفسي أن أكون في مستوى هؤالء العمالقة            

  في نظري 

في مجال الفكر واألدب وأتجاسر في الذهاب إلى مقر جريدة فتى العـراق             

لكن فوزي في المسابقة ونداء الجريدة للفائزين بوجوب مراجعة مقر          .كما يفعلون 

دة الستالم جوائزهم التي جددت لهم اضـطرتني إلـى التوجـه إلـى مقـر                الجري

صعدت الدرج حتى منتصفه ثم توقفت بدأت أحس برهبة إقتحـامي لهـذا             .الجريدة

المكان ويظهر أن من كان في المكتب أحس بوجودي لذلك برز أول وجه أصادفه              

      ه هو وجـه    كان ذلك الوج  ]لماذا تقف هناك؟  ..تفضل[في الجريدة وهو ينادي علي

وبتـردد  ...األستاذ المرحوم احمد سامي الجلبي بشبابه وحيويته أكملت صـعودي         

وأنها المرة الوحيدة التـي أدخـل فيهـا         .أخبرته باسمي وأنني فزت في المسابقة     

أخذ بيدي وصافحني ثم قدمني إلى      .المكتب مع أنني أنشر في الجريدة منذ سنتين         

والذي رحب بي وطلـب إلـي الجلـوس         المرحوم والده الذي كان يتصدر المكتب       

فجلست تبادلنا يومها الحديث وسلمني األستاذ احمد سامي مجموعة كتـب هديـة             

فوزي في المسابقة أذكر منها كتاب خطط الموصل للمرحوم األستاذ احمد الصوفي            

كما طلب مني األستاذ المرحوم إبراهيم الجلبي أن أسلم نتاجاتي بعد اليوم إلى مقر              

وفر ثمن طوابـع البريـد      [اشرة دون اللجوء إلى دائرة البريد قائالً لي         الجريدة مب 

  ]وأشتري بها كتباً لك

ومن يومها أصبح المرحوم احمد سامي الجلبي صديقاً حميماً وأستاذاً رحم           

@. أسكنه فسيح جناتهاهللا أستاذي الكريم وتغمده برحمته و @
@ @
@ @
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  األستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل المحترم

  السادة عمداء الكليات المحترمون 

  الضيوف الكرام 

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

ليس من السهولة علي ، وأنا ابن الفقيد ، أن أتحدث هـذا اليـوم الـذي                   

متمثلـة برئيـسها    .. ظى فيه فقيدنا بكل هذا اإلهتمام من لدن جامعة الموصل           يح

األستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي ومركز دراسات الموصل بمـديره الـدكتور             

هذه الجامعة التي كانت تحتل حيزاً متميزاً في فكره وأهتمامـه ،            .. ذنون الطائي   

يمتها ورصانتها في صـفحات     فقد ظل رحمه اهللا يحرص على نشر كل ما يعزز ق          

  ) .. فتى العراق ( جريدته 

هذه هي الوقفة الثانية بعد وقفة العدد الخاص لجريدة فتى العراق لوالـدي             

رحمه اهللا التي أحسن فيها بثمرة العالقات الطيبة والتواصل اإلبداعي من خاللكـم             

يل إلـى   أنتم ، وأتلمس حياة والدي وألمس معنى ديمومة اإلبداع وتواصله من ج           

  .فالصداقة بحد ذاتها رديف حقيقي للعائلة .. جيل ومن إنسان إلى آخر 



 

    
  

)٥٧( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRVHO@¶ëþa@ð†b»@QTSP@çO@Šbíc@RPPY@â@ @

إنني بأسم عائلة الفقيد اليسعني إال أن اتقدم بخـالص شـكري وتقـديري              

لمبادرة رئاسة الجامعة ومركز دراسات الموصل ولكل من ساهم في هـذا الحفـل              

لبـي وأدعـو اهللا أن      التأبيني لمناسبة اربعينية المرحوم والدي أحمد سـامي الج        

  .يتغمده برحمته الواسعة ، وبارك اهللا بالجميع 

  .  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
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