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العدد )4344(
السنة السادسة عشرة

االثنين )7( كانون الثاني 2019

رج�����وان غ����ازي ال��م��ي��ال��ي

تقع قلعة بغداد الداخلية يف داخل مدينة بغداد بالقرب 
م���ن باب املعظم يف حملة املخ���رم العتيقة اأي اأنها كانت 
ت�ضغ���ل مو�ض���ع وزارة الدف���اع احلالي���ة يف منطقة باب 
املعظم. كانت القلعة الداخلية يف بغداد ي�ضميها االتراك 
ب� )اأيج قلعة( اأي القلعة الداخلية وذلك الأن �ض���ورها يقع 
داخ���ل املدينة و�ض���ارت ت�ضمى فيما بع���د )الطوبخانة( 
اأي مو�ض���ع املدافع وتقع هذه القلع���ة يف زاوية ال�ضور 
ال�ضمالي���ة الغربي���ة من الر�ضاف���ة مطلة عل���ى نهر دجلة 
تقاب���ل ق�ض���ر املجيدية""وبالتحدي���د تق���ع ه���ذه القلعة 
يف نهاي���ة ال�ض���ور ال�ضمايل الغربي الكائ���ن على ال�ضفة 

ال�ضرقية للنهر
ويبدو بناء القلع���ة من مقابل مقهى امليدان وينتهي يف 
حدود حديقة املجيدية طواًل ومن ال�ضارع العام اىل نهر 
دجلة عر�ضًا وبها ق�ضر قدمي يف زمن العبا�ضيني"وال بد 
م���ن وجود هك���ذا قلعة يف بغداد"الأن الق���اع واال�ضوار 
واخلن���ادق م���ن م�ضتلزمات امل���دن الكب���رة والعوا�ضم 
وخا�ض���ة مث���ل بغ���داد اأذ ال ب���د م���ن حت�ضينه���ا و�ضرب 
نطاق من اال�ض���وار واالبراج حولها ويحيط بها خندق 
عميق""القلعة مكونة من تاقي اال�ضوار ل�ضاطيء دجلة 
وهي تعرف بالقلعة الداخلية وذلك الأن جدار ال�ضور يف 
هذه القلع���ة يتغلغل يف داخل املدينة وكان لها اأثر كبر 
يف احل�ض���ارات والث���ورات والف���ن الت���ي تعر�ضت لها 
مدينة اخللفاء وكانت هذه يف زمن الرحالة نيبور حمًا 
ل�ضنع الب���ارود ومذخرًا اأما حرا�ضتها فقد كانت منوطة 
بجند االنك�ضاري���ة الذين كانوا ير�ضل���ون من اأ�ضتنبول 
يف كل �ضن���ة ويبل���غ عدده���م )12( األ���ف جندي"كان���ت 
هذه القلعة يف الف���رات االوىل من االحتال العثماين 
لي�ض���ت كامل���ة البناء م���ن الداخل كما و�ضفه���ا راوولف 
�ضن���ة 1573م – 981ه���� فقال"القلع���ة الداخلية لي�ضت 
كامل���ة البناء م���ن الداخل و�ضاهدت اأمامه���ا بع�ض قطع 
املدافع الكبرة وتعرف ل���دى االتراك باأ�ضم )اأيج قلعة( 
وه���ي القلع���ة الت���ي ي�ضكن فيه���ا البا�ضا الرك���ي"وكان 
املوؤرخ الركي نعيما"ي�ضمي هذه القلعة بقلعة �ضليمان 
الأن ال�ضلط���ان �ضليم���ان القان���وين عندم���ا فت���ح بغ���داد 
ع���ام )1534م-941ه����( اأم���ر بتجديد القلع���ة و�ضورها 
واالبراج""فالقلعة ت�ضغل م�ضاحة مربعة كبرة من ركن 
املدين���ة يف الزاوية ال�ضمالية الغربي���ة من �ضور املدينة 
اأم���ا اال�ضاع االخرى م���ن القلعة فق���د ح�ضنت بال�ضور 
ال���ذي عزز بع���دد م���ن االب���راج اال�ضطواني���ة قائمة يف 
االركان االربعة م���ن اأ�ضوارها"اأما عن تاريخ بناء هذه 

القلعة"اأن�ضئ���ت هذه القلعة يف حكم اال�ضرة الركمانية 
اآخ���ر"اأن  راأي  قوثي���و"ويف  ف���رة  يف  القراقوينل���و 
تاأ�ضي����ض هذه القلع���ة يرتقي اىل اأوا�ض���ط القرن )9ه�-

15م( يف عه���د الدولة القراقوينل���و""ان اول ذكر لهذه 
القلع���ة ورد يف حوادث �ضنة )1445م-849ه�"“القلعة 
فاملوؤل���وف  القراقوينل���و  الركم���ان  عه���د  يف  بني���ت 
بالق���اع اأنه���ا تبنى خ���ارج املدن عل���ى جب���ل اأو ه�ضبة 
لتك���ون اآخر معق���ل للمقاومة اأال اأن ه���ذه القلعة اأن�ضئت 
بخ���اف املاألوف يف االإن�ض���اءات احلربية الدفاعية فهي 
عل���ى التحقي���ق ح�ض���ن م���ن احل�ضون""ت�ضم���ى ه���ذه 
القلع���ة )الطوبخانة( اأي مو�ض���ع املدافع""وكانت هذه 
القلع���ة حتت���وي على ح���وايل )2191( مدف���ع وذلك يف 
�ضن���ة )1685م-1097ه�("وي���رى الدكت���ور م�ضطف���ى 
ج���واد اأن"اأول ذك���ر له���ذه القلعة ورد يف ح���وادث �ضنة 
ال���راأي  اأن  االعتق���اد  اك���ر  )1468م-873ه�("وعل���ى 

االخر هو االرجح.
فالقلع���ة املذك���ورة م���رت بع���دة مراح���ل م���ن التعم���ر 
والتجدي���د بع�ضه���ا كان جزئ���ي واالآخ���ر كلي"فعندم���ا 

فتح ال�ضلط���ان �ضليمان القانوين الع���راق عمر اأبراجها 
وا�ضوارها وعند اأحتال ال�ضاه عبا�ض ال�ضفوي لبغداد 
يف �ضن���ة )1623م-1033ه�( اأمر املعماريني بحفر نفق 
حت���ت اأ�ض���وار القلع���ة ويف االحتال ال�ضف���وي الثاين 
للع���راق اأم���ر ال�ضاه �ضف���ي الدي���ن املعماري���ني بتجديد 
بن���اء قلعة بغ���داد الداخلية وت�ضيد ب���رج جديد لها وقام 
باال�ض���راف عليها املعمار جميد خ���ان اأ�ضتاجلو يف �ضنة 
1638م-1048ه����""يف حكوم���ة الوزير عب���د الرحمن 
با�ضا عام )1674م-1085ه�( �ضرع هذا الوزير بتقوية 
جدران القلع���ة الداخلية وحتكي���م ح�ضونها وكذلك يف 
حكومة الكتخدا اأحمد با�ضا �ضنة 1686م-1098ه� فقد 
ح�ض���ن قلعة بغداد الداخلية وال�ضيم���ا احل�ضن امل�ضمى 
)جاو����ض قلعة �ض���ي( و�ضمي بعد ذلك باأ�ض���م قلعة اأحمد 
با�ض���ا"."ويف والي���ة الوزي���ر عب���د الك���رمي با�ض���ا �ضنة 
)1848م-1265ه����( بني���ت القلعة الداخلي���ة من جديد 
وعمرت عمارة كبرة جدًا و�ضاملة جلميع مرافقها وهذه 
العم���ارة دون���ت يف دي���وان الفاروقي يف اأبي���ات �ضعر 
بع���ام بناء القلعة ومن هذه العمارة دار ال�ضرب"بعدها 

اأ�ضيفت"للقلع���ة حديقة غناء وحتف بها االنهار وتخلل 
املمرات يف القلع���ة ويظللها ال�ضجر البا�ضق")"حتتوي 
القلع���ة على دور كثر و�ضوق وقه���اوي حيث قام نامق 
با�ضا )1862م- 1279ه�( بهدم الدور وال�ضوق واأو�ضع 

من �ضحنها واأحاط �ضور بغداد بالق�ضم االعظم منها"
وحتت���وي القلع���ة على"بقاي���ا اأيوان موج���ود يف هذه 
القلعة وهو من بقايا الع�ضر العبا�ضي )دار امل�ضناة( واأن 
هذا االيوان كان واليزال حمل ا�ضتباه بني املخت�ضني". 
ويعت���ر اجل���رال ل.دي بيلي���ه اأول م���ن زار بقايا هذا 
االي���وان داخ���ل القلع���ة قب���ل ع���ام )1907م-1325ه�( 
وقام اجلرال بت�ضوير ه���ذا االيوان وقد ظهر يف هذه 
ال�ض���ورة"اأن االي���وان مت���وج بعق���د مدب���ب وهو كبر 
احلجم مبني باالجر واجل�ض وعلى ي�ضار االيوان بناء 
بنف�ض ارتف���اع بناء االيوان فيه مدخل �ضغر م�ضتطيل 
ال�ضكل متوج بعقد ن�ض���ف دائري وهو من اأبنية القلعة 
الأن بناءه يختلف عن بناء االيوان  وعلى اكر االعتقاد 
اأن ه���ذا البناء ميثل خمزنًا كبرًا""ومن من�ضاآت القلعة 
مقهى ي�ضمى مقهى القلعة"."ويف باب القلعة على ميني 
الداخ���ل يقوم مدف���ع �ضغر و�ض���ع للتحي���ة الع�ضكرية 
اأثناء دخول ال���وايل او القائد االنك�ضاري""وهو مدفع 
كب���ر طوله )4( م وقط���ر فوهته )0.50( م م�ضنوع من 
النحا����ض وي�ضم���ى )طوب اب���و خزامة( وق���د ا�ضتخدم 
هذا املدفع من قب���ل اجلنود العثمانيني وال�ضلطان مراد 
الراب���ع عند فتح���ه ملدينة بغ���داد واأنقاذها م���ن �ضيطرة 
الفر�ض""وق���د زينت ه���ذا املدفع زخ���ارف خمتلفة منها 
ت�ضكي���ات هند�ضي���ة وحيواني���ة فالهند�ضي���ة عبارة عن 
اأ�ض���كال جنمي���ة �ضدا�ضي���ة الروؤو����ض واأ�ض���كال مثلثات 
واال�ضكال احليوانية متمثلة باأ�ضماك وكذلك توجد على 
و�ضط املدف���ع اأ�ضرطة كتابية وللمدفع عروتان علويتان 
وعلى مقدمته �ضطران من الكتابة املعلقة كل �ضطر داخل 
نطاق من الزخرفة الهند�ضية واحليوانية وهذه الكتابة 
بخط الن�ض���خ الب���ارز ن�ضها"مما عمل بر�ض���م ال�ضلطان 
م���راد خان بن ال�ضلطان احم���د خان"علمًا اأن هذا املدفع 
حتمله عجات �ضخمة ومما يلفت النظر اىل ان يف باب 
القلعة"يوجد متثاالن الأ�ضدين و�ضعا على جانبي الباب 
الرئي�ض���ي". اأن وجود احليوانات على جوانب املداخل 
املح�ضن���ة دالل���ة عل���ى الق���وة وال�ضجاع���ة وه���و تقلي���د 

اأ�ضتعمل يف العراق القدمي يف بابل ونينوى واآ�ضور

عن ر�ضالة )قاع العراق...(

بناي��ة وزارة الدفاع ف��ي الباب المعظم.. 
عندما كانت قلعة بغداد الداخلية

يف م�ض���اء 18 ت�ضرين الثاين 1917 لفظ اجلرال �ضتانلي 
م���ود قائد اجلي����ض الريط���اين يف العراق وف���احت بغداد 
اأنفا�ضه االأخ���رة. وكان مود قد ح�ضر م�ضاء 14 منه حفلة 
يف مدر�ض���ة االليان�ض اأقامتها الطائف���ة اليهودية يف بغداد 
لتق���دمي ال�ضكر له وتكرمي���ه، وفيها �ض���رب قهوة ممزوجة 
باحللي���ب الب���ارد غ���ر املغل���ي. ويف �ضباح الي���وم التايل 
�ضع���ر القائد االإنكليزي بتوعك �ضحت���ه، وتبني انه م�ضابا 
بالكول���را، وادى ذل���ك اىل وفات���ه بع���د اأيام الت���ي اأثارت 

الكثر من ال�ضائعات والهم�ض بني النا�ض.
وتاألف���ت يف بغ���داد جلنة من عدد م���ن جتارها من خمتلف 
االأدي���ان جلمع الترع���ات الإقامة متثال مل���ود يخلد ذكراه، 
ث���م توقف االأمر ل�ضنوات قبل االإع���ان عن اإجناز التمثال. 
ويف مثل هذا اليوم من عام 1923 جرى االحتفال باإزاحة 
ال�ضت���ار عن متثال مود وه���و يعتلي �ضهوة ج���واده، وقد 
و�ض���ع التمث���ال عل���ى قاعدة كب���رة اأم���ام دائ���رة املندوب 
ال�ضامي يف حمل���ة الكرميات يف الكرخ وقد اأ�ضبحت فيما 
بعد ال�ضف���ارة الريطانية ببغداد.  وق���د تعددت املطالبات 
م���ن اجلهات الوطنية باإزالة التمث���ال الذي ميثل االحتال 
وقائ���ده يف و�ض���ط العا�ضمة مب���ا ال يت���اءم واالعتبارات 
ال�ضيادية، غر ان ال�ضلطة مل تعر االأمر اهتماما، بل قدمت 
للمحاكم���ة �ضاعرا طال���ب بتحطيم التمث���ال. ويف �ضبيحة 
ي���وم ثورة 14 مت���وز 1958 هاجمت اجلماه���ر الغا�ضبة 
التمث���ال وحطمت���ه، وكان ذل���ك م���ن م�ضاه���د ي���وم الثورة 

املثرة.

محاكمة شهيرة
ن�ضرت جريدة ل���واء اال�ضتقال يف العدد 146 ال�ضادر يف 
21 اآذار 1947 مذيل���ة با�ضم )�ضق���ر( وهو اال�ضم امل�ضتعار 
للدكت���ور عب���د الغن���ي زلزل���ة فاألق���ي القب����ض ب�ضببها على 
�ضاح���ب اجلريد االأ�ضتاذ قا�ضم حمودي اأواخر اآذار 1947 
متهم���ة ن�ضر ق�ضيدة �ضد متثال امللك في�ضل االأول يف حني 
اأن املق�ض���ود بالق�ضيدة هو متثال القائ���د االإجنليزي مود 
وحكم���ت املحكم���ة علي���ه باحلب�ض مل���دة �ضنة اأم�ض���ى منها 
ثاث���ة اأ�ضهر واأ�ضدر حزب اال�ضتق���ال كرا�ضًا ت�ضمن �ضر 
املحاكم���ة وكانت �ض���ورة غافة لقط���ة فوتوغرافية لقا�ضم 

حمودي مباب�ض ال�ضجن وال�ضا�ضل يف يديه،
و�ضرع���ان م���ا حتول���ت املحاكم���ة من 
�ضيا�ضي���ة اإىل �ضيا�ضي���ة اأدبي���ة حي���ث 
اخت���ارت املحكم���ة بع����ض املحكمني 
من ال�ضعراء واالأدباء بعد طلب قدمه 
املحامون االأ�ضاتذة فائق ال�ضامرائي 
وعب���د ال���رزاق �ضبي���ب وح�ضن علي 
التكريت���ي وعب���د ال���رزاق الظاهر، 
املحكم���ة  ا�ضتمع���ت  ذل���ك  وعن���د 

الإفادات مهمة قدمها االأ�ضاتذة:
ر�ض���ا  حمم���د  املنا�ضف���ي،  اأحم���د 
ال�ضبيب���ي، عب���د احل�ض���ني الزري، 
اجلواه���ري،  مه���دي  حمم���د 

حممود املاح، مه���دي مقلد، حممد بهجة االأثري، الدكتور 
�ضلي���م النعيمي، ها�ضم عطي���ة، ويف جل�ضات اأخرى قدمت 
اإف���ادات عدد اآخر من علماء العراق واأعامه اأمثال :ال�ضيخ 
ب�ضري ال�ضقال، ال�ضيخ حمم���د جواد اجلزائري، الدكتور 
داود اجللب���ي، الدكت���ور م�ضطف���ى ج���واد، اأك���رم اأحم���د، 
ال�ضي���خ علي ال�ضرق���ي، ال�ضيد منر القا�ض���ي، ح�ضني علي 
االأعظم���ي، احلاج حم���دي االأعظمي، ال�ضي���د حممد �ضادق 
ال�ض���در، ال�ضيد �ض���ادق االأعرجي، ال�ضيد �ض���ادق املائكة، 
ال�ضيد حامد م�ضطف���ى. وانتهت حمكمة جزاء بغداد يف 4 
/1947/8 برئا�ض���ة ال�ضيد عبد العزيز اخلياط احلاكم من 
الدرج���ة االأوىل املاأذون بالق�ض���اء من قبل �ضاحب اجلالة 
مل���ك الع���راق اإىل اأن الق�ضي���دة مو�ضوعة بح���ث املحاكمة 
هو متث���ال )اجلرال م���ود( ولي�ض لها 

اأي م�ضا����ض بتمثال جالة امللك في�ضل االأول واأفرج بعدها 
ع���ن املتهم قا�ض���م حمودي ورفع احلجز ع���ن جريدته لواء 

اال�ضتقال
ونخت���ار هنا اف���ادة ال�ضاه���د ال�ضاعر الكب���ر حممد مهدي 

اجلواهري الهميتها االدبية والوثائقية.
احلاكم : عمرك؟

ال�ضاهد : 43 �ضنة.
احلاكم : �ضنعتك؟

ال�ضاهد : �ضحايف.
احلاكم : اأين تقيم؟

ال�ضاهد : يف الكرخ.
حملفًا اأفاد :

����ض – اإذا كنت���م ق���د اطلعتم عل���ى الق�ضي���دة املن�ضورة يف 
جري���دة لواء اال�ضتق���ال حتت عنوان"متث���ال العبودية"، 
وهي مو�ضوعة بحث هذه الدع���وى فرجو اأن تبينوا لنا 

الق�ضد الذي ترمي اإليه هذه الق�ضيدة؟
ج – اأن اأطلع���ت على ه���ذه االأبيات وقراأته���ا اأكر من مرة 
وكما اأعرف عن قواعد ال�ضعر اأن الكناية اأبلغ من الت�ضريح، 
ومبوجب ه���ذه القاعدة وج���دت هذه االأبي���ات تكاد تكون 
�ضريحة اأن املق�ضود منها هو متثال اجلرال مود، بحيث 
لو اأن ال�ضراحة فيها جت���اوزت هذا احلد لكان ال�ضعر فيها 
ي���كاد اأن يكون مبتذاًل، فهي بكناياتها واإ�ضاراتها و�ضفاتها 
املح���ددة الوا�ضحة اأبلغ مما لو اأ�ضيف اإليها ا�ضم اجلرال 
م���ود، وال���ذي ا�ضتن���د اإلي���ه يف ه���ذا الركيز ه���و التباهي 
والتبخ���ر يف البيت االأول والذي ال ينطبق اأبدًا على غر 
متثال اجلرال مود، فه���و بالبزة الع�ضكرية بزة الفاحتني 
الذي ينطبق عليه التباه���ي والتبخر، ويف البيت الثاين 
االزدراء بال�ضع���ب، وال اأعلم كي���ف ميكن �ضرف هذا البيت 
اإىل غر متثال مود، فا يخطر على بال اأحد اأن ملكًا للباد 
ميكن اأن ي���زدري بال�ضعب، والبيت الثال���ث قيادة جيو�ض 
الع���رب للن�ضر، وكل التواري���خ احلديثة توؤي���د اأن العرب 
وجيو�ضه���ا كان���ت من�ضم���ة اإىل احللفاء وبقي���ادة موحدة 
م���ع القي���ادة العام���ة للحلف���اء. واإن الن�ضر املق���در ال يفهم 
من���ه اإال انت�ضار احللف���اء على اأعدائه���م ويو�ضحها البيت 
الذي بع���ده وهو دحر االأعداء. واأم���ا البيت اخلام�ض فهو 
التاري���خ امل�ضّطر مقيدًا باأنه تاأري���خ لاأمة، ويراد بها االأمة 
العربي���ة طبع���ًا، مم���ا ال يتح���دد م���ع العراق وح���ده ميكن 
�ض���رف ال�ضعر اإىل جالة ملك الع���راق. واأبلغ ما فيها داللة 
على اأن املق�ضود هو مود البيت ال�ضاد�ض وهو الذي يقول 
عن التمث���ال اأنه رمز للعبوديات ورمز للح���ق املعّفر. واأنا 
بو�ضف���ي �ضاع���رًا ومواطن���ًا ال اأعلم اأن هن���اك متثال ميكن 
اأن ينطب���ق علي���ه ه���ذا غر متثال م���ود، وه���و اأي التمثال 
ال�ضامخ يف اجلو متجرًا مما يفهم منه يف البيت ال�ضابع، 
وكذلك البيت الثامن وهو اآخر االأبيات الذي يقول للتمثال 
))اأن تك���رت عل���ى جمد هوى فالله اأك���ر(( فهل يجوز من 
كل االعتب���ارات واملقايي�ض االأدبي���ة وغرها اأن يتكر ملك 
الب���اد �ضاهم يف اإحياء جمدها على هذا املجد، وهل يتكر 
عل���ى جمد ب���اد هوى اإال من يهون علي���ه ذلك. وهذا مما ال 
يفه���م من���ه وال يجوز اأن يفه���م �ضيء يدل عل���ى غر متثال 
اجلرال مود. هذا ما عندي مما فهمته بو�ضوح و�ضراحة 

من هذه االأبيات - وهذه �ضهادتي.

ومن ابيات هذه الق�ضيدة الذائعة :
ملن التمثال يف الكرخ تباهى وتبخر    

    وازدرى بال�ضعب فا�ضتعلي عليه وتكر
املن قاد جيو�ض العرب للن�ضر املوؤزر   

   اأم ملن قد دا�ض وجه البغي بالنعل وعفر
اأم ملن قد �ضاغ لاأمة تاريخًا م�ضطر      

   اأيها ال�ضامخ يف اجلو على من تتجر
اأنت رمز للعبوديات واحلق املعفر        

    اإن تكرت على جمد هوى فالله اأكر

في 4 كانون الثاني 1923 ازيح الستار عنه

تمثال مود ومحاكمة شهيرة
: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 
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رنا عبد الجبار حسين الزهيري

س�����ع�����دي ال����س����ع����دي اأعقبت ه����ذه املكيدة عمليات مط����اردة للمماليك يف بقية 
اأنح����اء اإاليالة، َقتل خالها من ُقت����ل، واألقي القب�ُض على 
االآخري����ن، وجن����ا منهم من كان����ت له عاق����ات وثيقة مع 
البيوت����ات البغدادي����ة ال�ضه����رة، وَم����ْن َف����رَّ اىل الب�ضرة 

ملتجاأً اىل مت�ضّلمها عزيز اأغا. 
عف����ا علي ر�ضا عن الوايل داود با�ض����ا، وقد علّل بع�ضهم 
ه����ذا العف����و باأّن ال����اظ رف�ض حتم����ل م�ضوؤولي����ة القتل، 
وال�ضيما ان حادثة قتل خور�ضيد با�ضا، لعلي با�ضا وايل 
����ن خور�ضيد من  ياني����ة، كان����ت ماثل����ة اأماَم����ه، اإذ مل يتمكَّ

ترئة نف�ضه منها حتى مماته. 
ويرى اآخ����رون اأَنَّ داود جن����ا من غ�ض����ب ال�ضلطان، الأّن 
ال�ضلط����ان مل ُيرْد اأن ُينفَر حممد عل����ي با�ضا وايل م�ضر، 

اأو اأن����ه اأ�ضف����ق 
لعلم����ه  علي����ه 
التي  بخدماته 

ّقدمها للدولة 
العثماني����ة، اإاّل 
االأح����داث  اأَّن 
الاَّحق����ة توؤكدِّ 
ال�ضلط����ان  اأنَّ 
ين  لعثم����ا ا
وواليه اجلديد 

رَح خمابئ ثرواته،  يف بغداد، اأبقياه حّيًا، ع�ضى اأَن ُي�ضّ
وال�ضيَّما اأَنَّ التعليم����ات املوّجهة من ا�ضتانبول اىل علي 
ر�ض����ا كانت تن�ضُّ على �ضبط جميع االأموال واملمتلكات 
املنقول����ة لدواد با�ض����ا واملماليك، وت�ضجيله����ا، واإر�ضالها 

اىل العا�ضمة ا�ضتانبول. 
وق����د اأُ�ضي����ع اأَنَّ داود ميلك اأمواال طائل����ة ونفائ�ض كثرة 
رها البع�����ض باأكر م����ن اربعمائة األف  وجموه����رات، قدَّ
ن من جمعه����ا خال اأرب����َع ع�ضرة �ضنة  كي�����ض اقج����ه، متكَّ

من 
با�ضويت����ه. لذل����ك بذل ال����اَّظ جهودًا حثيث����ة لو�ضع اليد 
عل����ى تل����ك االأموال، فاأر�ض����ل رجاال ذوي كفاي����ة حلمايته 
خال رحلته اىل ا�ضتانبول ظاهرًا، وللك�ضف عن خمابئ 
اف  رَّ تلك االأموال باطنا. وقد توقع يو�ضف بن عزرا ال�ضَّ
اليه����ودي اأنَّه م����ن املمكن اأن يقود الرج����ال املقّربون اىل 
داود املّطلع����ون على اأ�ض����راره، اىل خمابئ ثروته اإذا متَّ 
التحقي����ُق معهم وه����م ُكّل من حممد افن����دي جنيب زاده 
الكركوكل����ي، ورم�ضان اأفندي، وامل�ضرف حممد اأفندي، 
اف  اليه����ودي ا�ضحق. وقد َكلَّف علي ر�ضا، علي  رَّ وال�ضَّ
جن����اب اأَفن����دي بتثبيت ث����روات داود با�ض����ا يف �ضجات 
خا�ض����ة، فاأغلق اأبواب بي����وت اأبن����اء داود با�ضا ورجال 
با�ضويت����ه، وختمها بال�ّضمع. باع عل����ي ر�ضا موجودات 
بي����ت �ضالح اأغا بامل����زاد العلني، بح�ض����ور قا�ضي بغداد 
حمم����د تقي الدي����ن، وعر يف بيته عل����ى ت�ضع وخم�ضني 

األف قطعة من الذهب، مّت نقلها اىل خزينة االإيالة. 
م����ن جان����ب اآخر ف�ض����ل عل����ي جن����اب افن����دي يف العثور 
عل����ى اأم����وال داود با�ض����ا، اإذ كانت قد نهب����ت من االأهايل 
يف اأثن����اء حادثه قا�ض����م اأغا اأو اأمنْت عن����د ال�ضيخ عجيل 

�ضي����خ املنتف����ك. اأَّكد ال�ضلط����ان حممود الث����اين )1808-
1839( وجوب بذل اجلهود الازمة للعثور على اأموال 
الوايل املع����زول، اإذ اأن اختفاءها يلح����ق �ضررًا بخزينة 
الدولة. فت����م ت�ضكيل جلنة  برئا�ضة عارف اأفندي للبحث 
ع����ن االأموال املذك����ورة، �ضمت عنا�ضر اللجن����ة ال�ضابقة 
ل����َت جلن����ة ثانية يف  )جلن����ة علي جن����اب اأفن����دي(، و�ُضكِّ
د داود با�ضا  ا�ضتانبول للتحقيق مع ال����وايل املعزول. اأكَّ
اأنه ال ميلك من االأموال �ضيئًا، واأن اخلم�ضة اآالف كي�ض، 
التي كان ميلكها، ق����د نهبها االأهايل، بينما يذكر بع�ضهم 
اأن تلك االأموال قد اأر�ضلها داود با�ضا اىل الهند بوا�ضطة 

القن�ضل الريطاين.
وف�ضًا ع����ن اهتمامه مبمتل����كات ال����وايل ال�ضابق، اأهتم 
ال����اظ بالق�ض����اء على حرك����ة مت�ضَلّم الب�ض����رة اململوكي 
عزيز اأغا، اإذ كان عزيز اأغا قد هرب من الب�ضرة يف اأثناء 
دخول قا�ضم اأغا اىل بغداد، اثر نزاعه مع الزهريني، ثم 
ع����اد على راأ�ض قوة متكن من حت�ضيدها من ع�ضائر كعب 
وحا�ض����ر الب�ض����رة، لكنه ا�ضطر اىل رف����ع احل�ضار عنها 
����ُر �ضفو االأمن  بع����د دخول عل����ي ر�ضا بغ����داد، واأخذ يعكِّ
وي�ضي����ع اأن با�ضوية بغداد قد وجه����ت اإليه. وكان الباب 
العايل قد اأ�ض����در فرمانا يق�ضي باإع����دام عزيز اأغا اأينما 
وج����د، فطلب علي ر�ضا من احلكوم����ة االيرانية ت�ضليَمُه 
اإلي����ه مراعاة لبنود معاهدة ع����ام 1823 التي تن�ض على 
عاق����ات ح�ضن اجلوار ب����ني الدولت����ني. فاأذعنت طهران 
للطلب العثماين، و�ضلَّمت عزيز اأغا اىل وايل بغداد، مع 
ه  تو�ضية بالعفو عنه، اإالَّ اأن الاظ َنفَّذ حكم االإعدام بحقِّ

ومل يلتفت اىل التو�ضية. 
َحمل����ْت اأعماُل ال����وايل اجلدي����د اأهايل بغ����داد على مقته 

وكره����ه، اإذ �ضكَت ع����ن ق�ضوة رجال����ه املفرطة يف جتريد 
النا�ض من ممتلكاتهم، فما كادت تنق�ضي املدة التي كانت 
ت�ضمح مبرورها الفطنُة ويحتمها احلذُر، حتى �ضودرت 
جمي����ع ممتلكات الذي����ن كان له����م اأدنى ارتب����اط بالبا�ضا 
ال�ضاب����ق. وكان موظف����و ال����ّاظ ال يتورع����ون حت����ى عن 
ك����يِّ الن�ضاء و�ضربهنَّ الإجبارهن على االدالء مبعلومات 
ن. يف  بئه����ا اأزواجُه����ن اأو اآباوؤهَّ ع����ن االم����وال الت����ي يخِّ
وقت َع����دَّ فيه بع�ض االأه����ايل الوايل اجلدي����د مرّتدًا عن 
يَّ الغربي. ف����زادت هذه  الدي����ن اال�ضام����ي الرتدائه ال����زَّ
االأَعم����ال م����ن �ض����ورة الغ�ض����ب الت����ي كان����ت ت�ضتعُر يف 
نفو�ض االأهايل، حتى ج����اءت حادثة اأّرملة ر�ضوان اأغا، 
رتها، وهي �ضيدة علوية من اأ�ضرة نقيب منديل. اأّّما  َفَفجَّ
ر�ضوان اأغا ف����كان من املماليك، توىل رئا�ضة احد افواج 
اجلي�����ض االنك�ض����اري يف بغداد. ثم ُع����نّيَ رئي�ضا لقواتها 
النظامية، له جمل�ض وحرمة عند اأهل بغداد، وقد بط�ض 
به علي ر�ضا، واأخذ اأمواله، ونهب داره وقد التجاأت اىل 

بيت املفتي 
عبد الغني اجلميل لُتودَع عندهم طفلها البالغ من العمر 

�ضت �ضنوات، قبل فرارها 
من رجال الوايل، لكنَّ رجال الوايل انتهكوا حرمة بيت 

املفتي فدخلوه عنوة، بحثًا 
ا اأغ�ض����ب املفتي. وهو"رج����ل �ضجاع كرمي ذو  َّ عنه����ا، مممِ
ية على اأهل وطنه، يحمي الَنّزيل، وال يعطي  ده����اء وحمَّ
الّدخي����ل، ويطع����م البائ�����ض الفقر"، فطلب م����ن الوايل، 
يف 28 ماي�����ض عام 1832، الك����فَّ عن مثل هذه االعمال، 
َر  وعندم����ا اخف����ق يف احل�ضول عل����ى جواب قطع����ي فجَّ

ه. انتفا�ضَة �ضعبَّيًة �ضدَّ
وي�ض����ر �ضاحب )ذي����ل مطال����ع ال�ضع����ود( اإىل اأَّن اأهايل 
بغ����داد �ضك����وا اىل املفت����ي م����ا يج����ري عليهم م����ن اأنواع 
التحقر واالهان����ات، فاأمرهم باأن يقتلوا الذين يعتدون 
عليه����م، ويتعر�ض����ون للن�ض����اء، فنف����ذ اأه����ل بغ����داد اأم����ر 
مفتيهم، حتى بداأت اأعداد القتلى من اجلنود تزداد يوما 
بعد اآخر، وعندما و�ضى بع�ض �ضعاف النفو�ض اىل علي 
ر�ض����ا با�ضا باأّن قت����ل اجلنود مبني على اأم����ر املفتي عبد 
املغن����ي اجلميل وتعليمات����ه، اأمر ال����وايل بالقب�ض عليه 
ونه����ب اأموال����ه. عندها خرجت مظاهرة م����ن حملة قنر 
راي، وبداأت  علي )حمل �ضكن املفتي( واجتهت نحو ال�ضَّ
اأع����داد املن�ضّم����ني اإليه����ا باالزدياد،"فانح����از ن�ضف اأهل 

بغداد اىل جانب املفتي". 
اأخمدت قوات الوايل هذه االنتفا�ضة بالقّوة، فا�ضتبكت 
م����ع املتظاهري����ن الذي����ن و�ضل����وا اىل ب����اب احل����رمي يف 
ال�ّض����راي، واأطلق����ت عليهم ن����ران اأ�ضلحته����ا، ثم ق�ضفت 
املحلة املنتف�ضة باملدفعية، فّدم����رت اأكر بيوتها، ومنها 
بي����ت املفتي، فاحرقت مكتبته التي كانت ت�ضمَّ اأكر من 
�ضبع����ة اآالف كتاب  عندها اأ�ضُطر املفت����ي اىل الفرار اىل 

ع�ضرة عقيل.

عن ر�ضالة )اإيالة بغداد يف
 عهد الوايل علي ر�ضا الاَّظ(

كانت والدتها يف بغداد عام 1905 ولي�ض 1912 كما ثبت 
البع�ض وب�ضورة كيفية مع اال�ضف...!!!

كان����ت مولعة بالغن����اء من �ضغرها ون�ض����اأت مغنيه متاأثرة 
ببع�ض االغاين ومار�ضته يف بع�ض املقاهي وامل�ضارح...

مع انها ادت العدي����د من االغاين اال انها عرفت وا�ضتهرت 
باغني����ة / كلب����ك �ضخر جلم����ود....  ع����ام 1932 وهي من 
كلمات العاف واحلان �ضالح الكويتي والتي اعجبت بها 
�ضي����دة الغناء العربي ام كلثوم عن����د ح�ضورها لبغداد يف 

ت�ضرين الثاين من العام املذكور...
بع����د اغني����ة : كلبك �ضخ����ر جلم����ود وا�ضلت �ضليم����ة با�ضا 
م�ضرتها الغنائية االبداعية بوتائر مت�ضاعدةحتى بلغت 
اغانيه����ا نح����و مائة اغني����ة. كتب معظ����م كلماته����ا ال�ضاعر 
عبد الكرمي الع����اف وحلن غالبيتها الفن����ان القدير�ضالح 

الكويتي...
ومع اال�ضف هناك من يثبت خطاأ وعلى الكوكل وهوبعيد 
كل البع����د ع����ن االخت�ضا�ض املو�ضيقي فعل����ى �ضبيل املثال 
ان ع����دد اغاين الفنانة عفيفه ا�ضكن����در بلغت 1500 اغنيه 
ت�ض����وروا...!!! وه����و رقم يثر فينا الده�ض����ة وال�ضخريه 
مع����ا واال�ضح ال يتعدى املائة اغنيه. مع ان كوكب ال�ضرق 
ام كلثوم وطيلة حياتها مع الغناء والطرب اال�ضيل بلغت 
اغانيها وح�ضب اح�ضائية املخت�ضني يف م�ضر نحو 310 

اغنية.
كان����ت �ضليمه هي االب����رز واال�ضهر مطرب����ة يف زمانها من 
ب����ني الفنانات الات����ي عا�ضرنها  ومنه����ن : �ضديقة املايه 
و �ضلطان����ه يو�ض����ف ومنره اله����وزوز وجليل����ه ام �ضامي 
وبدري����ة انور... اما ا�ضهر اغانيها والتي تت�ضم بالواقعيه 
وال�ض����دق والو�ضوح ودق����ة التعب����ر والت�ضويرو ح�ضن 

االداء  هي:
ذوب وتفط����ر ياكليبي حي����ل وياك - لبج����ي وفت بالروح 
- ويل����ي ا�ضم�ضيب����ه - ت����دري بخرنه - هذا م����و ان�ضاف 
من����ك  - يانبعة الريحان - مكدراكول����ن اه - وين املروه- 
من����ك ياال�ضمر- حكم الع�ضك - على �ضواطي دجله مر- هل 
الليل����ه ون�ض����ه وكيف - ياميه ثاري ه����واي- نوبه خممره 

- و...
واي�ضا غنت بع�ض الق�ضائد منها:

ايها ال�ضاقي      البن زهر االندل�ضي
يعاهدين ال خانني     للبهاء زهر

حامل الهوى            ابو نوؤا�ض
ال ا�ضتطيع العي�ض بعدك     للعاف

�ضليمه با�ضا يف باري�ض :
رغ����م ان االلق����اب العثماني����ة مثل با�ضا - بي����ك - افندي مت 
الغائه����ا يف 13/4/1936 اال انه����ا ظل����ت مازم����ة للفنانة 
�ضليم����ه م����راد وقبلها رئي�ض الوزراء ن����وري با�ضا ال�ضعيد 

يرحمه الله...
عرفت �ضليم����ه باناقتها وماب�ضها احلديث����ة والتي �ضبقت 
زمنه����ا بع�ض����رات ال�ضن����ني فكان����ت تنتقي وتخت����ار اجمل 
واح����دث املوديات لت�ضيف وتظفي عل����ى جمالها وروعة 
ادائه����ا الراق����ي �ضحرا وجاذبي����ة وا�ضتقط����اب ملحبي فنها 
الثاث����اء 3/7/1934 �ضاف����رت اىل  ي����وم  فف����ي  النبي����ل. 
باري�����ض خ�ضي�ضا ل�ضراء اح����دث املوديات وارتدائها يف 

حفاتها وبالذات اخلا�ضة.
وفيها قال �ضاعرالعرب االكر اجلواهري :
العبي فالهوى لعب      وابعثي هزة الطرب

مثلي دورك اجلمي      ل كما يقت�ضي االدب...
وللعاف �ضعره بحقها:

ب����ني رو�ض املن����ى وزهراالماين      هتف����ت تبعث ال�ضجى 
يف اجلنان

ه����ي مث����ل الورق����اء يف ايكة الفن      جتي����د التغريد يف كل 
ان...

ظل����ت �ضليمة مراد وطيل����ة �ضنوات عمره����ا وفية م�ضحية 
لفنه����ا الذي احبت����ه واخل�ضت ل����ه حتى اخ����ر حياتها فهي 
مثقف����ة ومتتلك ح�ضا مرهفا  واحل����وار معها ممتع و�ضيق 

ومفيد اىل جانب قوة �ضخ�ضيتها...

زواج �ضليم����ه م����راد م����ن الفت����ى اجلمي����ل والرمزالغنائي 
اخلالد ناظم الغزايل:

يف ع����ام 1952 ويف اح����دى اجلل�ضات اخلا�ض����ة �ضاركت 
يف ذات احلفل����ه الت����ي ادى به����ا الغ����زايل اروع الق�ضائ����د 
واجمل الكلمات ب�ضوت����ه العذب الذي يدخل القلب دومنا 
ا�ضتئذان  فغنائه اليقت�ض����ر دوره اىل ال�ضماع واال�ضتماع 
واال�ضتمتاع واللهو والعبث بل ابعد من ذلك النه فن وجد 
ليبقى ف����ن الثقافة والوع����ي والكلمة الهادف����ة واالن�ضانية 
احلقه حروف حتمل بني جوانحها معاين احلب واجلمال 
والوف����اء واللقاء ولذلك �ضرى ح����ب �ضليمة لناظم يف دمها 
ووجدانها واحبته ب�ضدق وبعد عام تتوج حبهما بالزواج 

1953 وا�ضتمرلع�ضر �ضنوات...
كان الغ����زايل بالن�ضب����ة ل�ضليم����ة الفت����ى املدل����ل واملحب����ة 
ال�ضادقة والوفية ل����ه حتى اخر حلظة من حياته وحياتها 
فوقف����ت اىل جانبه ودعمته مادي����ا ومعنويا واخذت بيده 
ب����كل ق����وة وا�ضهم����ت يف �ضهرت����ه و�ضمو جنم����ه وانت�ضار 
ا�ضمه.فمقاماته واغانيه ك�ض����رت احلاجز القطري وخرج 
ب�ضوت����ه الغريد الفريد نحو اف����اق رحبة الزالت احلناجر 
تردد اغانيه و�ضدى ال�ضنني احلاكي والبع�ض من البلدان 

العربية يت�ضور ان الغزايل ال زال حيا يرزق...
الغ����زايل و�ضليمه مثا خر متثيل ذروة العطاء االن�ضاين 
الهادف وهيههات ان يجود الزم����ان مبثلهما. وانا�ضد كل 

من يقول ان �ضليمه كانت وراء موته املبكر يرحمه الله.
توفي����ت �ضليمة م����راد يف بداي����ة 1974 عن عم����ر68 �ضنة 
ودفن����ت اىل ج����وار قر زوجه����ا ناظم الغ����زايل يف مقرة 

ال�ضيخ معروف بغداد/ الكرخ.

ارتقى عيل رضا الالظ باشوية بغداد والبرصة وشهروز، فضال عن باشوية حلب، يف 27 أيلول عام 

1831، وبغداد تعيش أس��وأ َأّيامها، اذ مل تسرتجع عافيتها بعد من كارثتي الطاعون والفيضان، 

ومؤي��دو ال��وايل املعزول ما يزالون عىل قوة ال يس��تهان بها. فوجد الالظ أّن تأس��يس حكومة 

��نَ حكم��ة بتلطيخ يديه  مركزي��ة عىل دعائم راس��خة، يتطلَّب أوال القضاء عىل املامليك، فدشَّ

بدمائهم، فذبحهم مبكيدة دبرها لهم، اذ دعاهم، يف 30 

ع لسامع قراءة الفرمان السلطاين، وبعد  أيلول، اىل التجمُّ

ان اكتمل جمعهم، ْانَسلَّ من مكان االجتامع، ليأذن لثّلِة من 

اته بإمطار املجتمعني بوابل من رصاص بنادقهم، طبقًا  قوَّ

التفاق مس��بق، فَقتَل عددًا كبريًا منهم، بضمنهم نحو أحَد 

عرش ش��خصًا من رؤس��ائهم، وكان صالح أغا )القامئمقام( 

عىل رأس��هم، إذ َقتل يف طريقه اىل مكان التجمع إذ أرسع اليه جمع من الجنود بينام كان راكبًا 

موا منه،  حصانه، وانهالوا عليه رضبا وطعنا فنطق بالشهادتني ثم خرَّ اىل االرض رصيعًا، فتقدَّ

وا رأسه، ثم تركوا جثته عارية يف أحد األزقة. وجزَّ

شبيه بمذبحة مماليك مصر

مذبح��ة المماليك وث��ورة االهالي 
في بغداد سنة 1831

في ذكرى رحيلها في ا كانون الثاني 1974

سليمة مراد الصوت االصيل في الزمن الجميل

وان��ا بعم��ر 12 عاما انتميت لربنام��ج ركن الهواة اع��داد وتقديم االس��تاذ الفاضل كامل 

عاكف يرحمه الله للفرتة من 61-1966 ولس��ت س��نوات ومنش��دا يف فرقة االنش��اد.

ش��اركت وضمن االصوات النس��ائية لكون صويت من االصوات الحادة وقتها يف 

الكث��ري من الحف��الت العامه وعىل الهواء مبارشة يف قاعتي الخلد والش��عب 

ومرافقة نجوم واس��اتذة الغناء وايضا بعض الفنانات العراقيات ومن بني 

اخر الحفالت املس��جلة يوم 31 اذار 1966يف قاعة الش��عب مع االسطورة 

االس��تاذ محمد القبانجي يف مقامي االورف��ه واغنية / غنيه ياغنيه ورشقي 

رست واغنية/ الله اكرب جل جالله اىل جانب مشاركة الفنانة الكبرية سليمه 

مراد بعدة اغاين ومنها :

هذا مو انص��اف منك وايضا نوبه مخمره... وش��اركت معنا الفنانة عفيفه 

اسكندر يف باقة من اغانيها.

ومن بني املنشدين معي د فاضل عواد وهادي حافظ وستار كريم... اذن هي 

سطرمن سطور ذكريات الزمن االجمل يف حيايت...
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بش�ار فتح�ي العكي�دي

بع���د دخ���ول الع���راق يف ع�ضب���ة االأمم ع���ام 1932 
ق���ررت الواليات املتح���دة من جانبه���ا اإقامة متثيل 
دبلوما�ضي مع العراق وقامت بتعيني بول نابن�ضو 
كاأول وزي���ر مفو����ض لها يف الع���راق. اإن الظروف 
الاحق���ة، وتط���ورات االأحداث، وازدي���اد الن�ضاط 
االأمريكي املتمثل بتزايد عاقاتها االقت�ضادية مع 
الع���راق وازدياد حجم ن�ضاطها التب�ضري ورغبة 
الع���راق يف فتح عاقات دولي���ة جديدة مع العامل 
دف���ع ال�ضيا�ضي���ني العراقي���ني للتفك���ر يف اإقامة 
عاقة دبلوما�ضية مع اأمريكا حيث بداأت يف عام 
1940 اإجراءات م���ن احلكومة العراقية الإن�ضاء 
مفو�ضي���ة عراقي���ة يف وا�ضنط���ن وا�ضناد مهمة 
متثي���ل العراق هناك اإىل �ضخ�ض كفء مللئ هذا 
املن�ضب. فبع���د اأن كان للعراق قن�ضلية فخرية 
يف نيوي���ورك حتى عام 1940 تق���رر تاأ�ضي�ض 
قن�ضلية عامة بداًل عنها ويف اآذار 1942 �ضدر 
كت���اب تعي���ني عل���ي ج���ودت االأيوب���ي بدرجة 
قن�ض���ل ع���ام يف وا�ضنطن وقد ق���دم االأيوبي 
اأوراق اعتم���اده اإىل الرئي����ض روزفل���ت يف 

ني�ضان 1942. 
مل تكن ال�ضيا�ضة التي اتبعتها حكومةر�ضيد عايل الكياين 
من�ضجم���ة م���ع ال�ضيا�ض���ة الريطانية يف احل���رب العاملية 
االوىل مم���ا دف���ع بريطاني���ا للبح���ث ع���ن فر�ض���ة لت�ضعيد 
املوق���ف �ضده���ا فطلب���ت منه���ا حتدي���د موقفها م���ن الدول 
املتحارب���ة يف احل���رب واأن تقط���ع عاقته���ا م���ع اإيطالي���ا 
الأنه���ا حليف���ة اأملاني���ا يف احل���رب، اإال اأن جمل����ض الوزراء 
ق���رر الري���ث يف االأمر. مم���ا دف���ع بريطاني���ا اإىل التحرك 
الإ�ضق���اط حكوم���ة الكياين فاتفق���ت مع الو�ض���ي ونوري 
ال�ضعي���د ال���ذي كان ي�ضغل من�ض���ب وزي���ر اخلارجية على 
اإ�ضق���اط احلكوم���ة وفق خط���ة معين���ة تقت�ضي ب���اأن يقدم 
ن���وري ال�ضعي���د وناجي �ضوك���ت ا�ضتقالتيهم���ا واأن يوؤثرا 
على الوزراء االآخرين لزعزعة الوزارة واإ�ضقاطها. وبناءًا 
على اخلطة التي ر�ضمته���ا بريطانيا والتي كان م�ضمونها 
ن�ض���وب خاف ب���ني ن���وري ال�ضعي���د وناجي �ضوك���ت قّدم 
نوري ال�ضعيد ا�ضتقالت���ه يف 19 كانون الثاين عام 1941 
وق���ّدم ناجي �ضوكت ا�ضتقالته يف 25 كانون الثاين 1941 
فا�ضط���ر الكياين اإىل قب���ول ا�ضتقالتيهما، اإال اأن الكياين 
اإزداد متا�ضكًا جت���اه ال�ضغوط التي تعر�ض لها من الباط 
امللكي وال�ضفارة الريطانية مما دفعه اإىل تهديد بريطانيا 

باإثارة ال�ضعب واجلي�ض �ضدها. 
ا�ضتط���اع نوري ال�ضعيد با�ضتقالته م���ن احلكومة اأن يهيئ 
اجل���و املنا�ض���ب للو�ضي لكي يطل���ب من الكي���اين تقدمي 
ا�ضتقالت���ه بدعوى افتقار وزارت���ه للت�ضامن الازم وحتى 
ال يحرج مع الريطانيني الذين طالبوه با�ضقاط الوزارة.

غ���ر اأن الكياين رف�ض االن�ضياع له���ذا االأمر، وعّده طلبًا 
غر د�ضت���وري، اإذ لي�ض من �ضلطات املل���ك مبوجب اأحكام 
القان���ون االأ�ضا�ضي اإقالة الوزارة.وح���اول الكياين تاأكيد 
منهج وزارته ال�ضيا�ضي جمددًا فاأعلن مت�ضكه باملبادئ التي 
�ضب���ق تاأكيدها لريطانيا وهكذا اأ�ضب���ح املوقف بريطانيا 
والو�ضي ونوري ال�ضعيد ي�ض���رون على اإخراج الكياين 
م���ن ال�ضلط���ة، والكياين من ناحيته ي�ض���ر على البقاء يف 
احلك���م معتمدًا على تاأييد قيادة اجلي�ض وجماهر ال�ضعب 
ل���ه. جتاه ه���ذه ال�ضغوط ا�ضط���ر الكي���اين اأن يطلب من 
الو�ض���ي حل جمل�ض الن���واب واإعادة انتخاب���ه فهياأ اإرادة 

ملكي���ة باإج���راء ا�ضتفت���اء 
للراأي العام وحل جمل�ض النواب، فاأدرك الو�ضي 

اأن الكي���اين ي�ضع���ى اإىل اإح���كام �ضيطرت���ه عل���ى جمل����ض 
الن���واب، فهرب اإىل الديوانية وات�ضل مبت�ضريف الب�ضرة 
�ضال���ح ج���ر واملو�ضل حت�ض���ني علي والنا�ضري���ة يون�ض 
�ضي���اء والعمارة ماج���د م�ضطفى، كما ات�ض���ل بقائد قوات 
كركوك قا�ض���م مق�ضود وطلب اليهم قطع عاقتهم بحكومة 
بغداد، مما ا�ضطر الكياين اإىل تقدمي ا�ضتقالته وبعث بها 

اإىل الو�ضي. 
ويف 31 كانون الثاين 1941 وافق الو�ضي على اال�ضتقالة 

وكّلف طه الها�ضمي بت�ضكيل وزارة جديدة. 
كان اخلط���ر ال���ذي يهدد بريطاني���ا يكمن يف ق���وة العقداء 

االأربع���ة، فبالرغ���م م���ن اإ�ضق���اط حكوم���ة الكي���اين اإال اأن 
الو�ض���ي ف�ض���ل يف اإ�ضع���اف قوة العق���داء االأربع���ة الذين 
ي�ضكل���ون الكتل���ة الت���ي ج���اءت بالكي���اين اإىل ال�ضلط���ة، 
فاأ�ضب���ح الو�ضي وجهًا لوج���ه اأمام كتلة العق���داء االأربعة 
الت���ي اأ�ضبح���ت ق���وة ع�ضكري���ة ي�ضع���ب قهره���ا والتغلب 
عليه���ا لذل���ك راح يبحث عن و�ضائل جدي���دة للتغلب عليها. 
وبتحري����ض من الو�ض���ي وباأوام���ر منه اأ�ض���درت رئا�ضة 
االأركان يف 20 اآذار 1941 اأوامر بنقل العقيد كامل �ضبيب 
اإىل الديواني���ة و�ضاح الدي���ن ال�ضّباغ اإىل جلوالء، اإال اأن 
االأمر مل يلق االأذن ال�ضاغية من قبل العقداء الذين رف�ضوا 
تنفي���ذ االأوامر واأدرك���وا اأنها مكيدة لهم م���ن قبل الو�ضي 

لتفتيت قوتهم واإنهائهم. 
وخ���ال تط���ورات االأحداث ات�ض���ل ر�ضيد ع���ايل الكياين 

ويون����ض ال�ضبع���اوي بالعق���داء االأربع���ة واأبلغوه���م باأن 
حماول���ة نقله���م لي�ض���ت اإال مكي���دة م���ن قب���ل الو�ض���ي طه 
الها�ضم���ي، فق���رر العق���داء التخل�ض من الها�ضم���ي فعقدوا 
م�ض���اء االأول من ني�ض���ان عام 1941 اجتماع���ًا يف مع�ضكر 
الر�ضي���د ح�ض���ره ر�ضيد ع���ايل الكياين ق���رروا فيه اإعان 
حال���ة الط���وارئ يف املع�ضك���رات، واإح���داث انق���اب �ضد 
حكوم���ة الها�ضم���ي، فاأ�ض���رع الها�ضم���ي باإخب���ار الو�ض���ي 
بنباأ االنق���اب وتقدمي ا�ضتقالته حت���ت التهديد. وملا �ضمع 
الو�ضي باالأمر هرب اإىل دار عمته االأمرة �ضاحلة الواقعة 
يف الر�ضاف���ة متنك���رًا بلبا�ض اإم���راأة ثم جل���اأ اىل ال�ضفارة 
االأمريكي���ة التي كانت قريبة م���ن الدار، فدبرت اأمر هروبه 
اإىل قاع���دة احلباني���ة ثم ا�ضتق���ل طائرة حربي���ة بريطانية 
نقلت���ه اإىل الب�ض���رة. وعل���ى م���ا يب���دو فان �ضب���ب جلوءه 
اإىل ال�ضف���ارة االأمريكي���ة كان لن�ضيحة وجهه���ا له الدكتور 
ه���اري �ضندر�ضن طبيب العائلة املالك���ة الذي ا�ضتدعي اإىل 
دار االأم���رة �ضاحل���ة ب�ضب���ب تعذر عبوره نه���ر دجلة مرة 
ثانية، وبذلك دب���رت املفو�ضية االأمريكية يف بغداد زورقًا 
بخاري���ًا نقل���ه اإىل ال���دورة يف جه���ة الر�ضاف���ة. وملا علمت 
رئا�ض���ة اأركان اجلي�ض بوجود الو�ضي يف الب�ضرة اأبرقت  
اىل حامية الب�ضرة بع���دم تلقي االأوامر منه الأنه فقد �ضفة 

الو�ضاية. 
وعل���ى م���ا يب���دو ف���ان موق���ف الوالي���ات املتح���دة املوؤي���د 
لريطاني���ا وامل�ض���اد للث���ورة كان الغر����ض من���ه تعزي���ز 
مواقفها يف العراق، ودعم نفوذها ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي 
يف اإط���ار �ضيا�ض���ة عامة ارتبط���ت مب�ضاحله���ا. ففي بداية 
االأزم���ة العراقية-الريطاني���ة ب���ادرت الوالي���ات املتحدة 
اإىل اتخ���اذ موق���ف ع���دم التدخل وظه���ر ذل���ك وا�ضحًا من 
خ���ال التعليمات الت���ي اأر�ضلت من قب���ل وزارة اخلارجية 
االأمريكي���ة وعل���ى ل�ض���ان وزي���ر خارجيته���ا كوردي���ل هل 
)Gordell Hall( اإىل الوزي���ر املفو����ض االأمريكي يف 
بغ���داد والتي تق�ض���ي بالريث وعدم التدخ���ل يف �ضوؤون 
الع���راق الداخلي���ة، واأك���دت عل���ى اأن ف�ض���ل بريطاني���ا يف 

احلرب �ضيعر�ض اأمن العراق واأمن اأقطار 
)ال�ضرق االأو�ضط( اإىل اخلطر. 

وقعت احلرب يف مطلع ني�ضان 1941 وهرب الو�ضي عبد 
االآله كما اأ�ضرنا اآنفًا اإىل الب�ضرة، واألف الكياين حكومته 
اجلدي���دة والت���ي اأطل���ق عليه���ا حكوم���ة الدف���اع الوطن���ي 
فن�ضح���ت احلكومة االأمريكي���ة وزيرها املفو�ض يف بغداد 
نابن�ض���و بتن�ضي���ق مواقفه م���ع ال�ضفر الريط���اين وعدم 
اإظهار معار�ضته حلكومة الكياين يف الوقت نف�ضه وعدم 
االإعان باعرافه بحكومة الكي���اين. ثم اأر�ضلت ال�ضفارة 
الريطانية يف بغداد مذكرة اإىل احلكومة االأمريكية يف 3 
ني�ضان 1941 طالبًة منها عدم اعراف احلكومة االأمريكية 
باحلكوم���ة العراقي���ة، اأي حكوم���ة الدف���اع الوطن���ي، على 
اأ�ضا����ض اأن ه���ذه احلكومة غر �ضرعية الأنه���ا قامت نتيجة 
انق���اب ع�ضك���ري. فعملت احلكوم���ة االأمريكي���ة على عدم 
االع���راف بحكوم���ة الكي���اين وماطلت يف ذل���ك كما انها 
جتاهلت دع���وة وزارة اخلارجية ح���ول ا�ضتقبال املهنئني 
م���ن روؤ�ضاء البعثات الدبلوما�ضية حيث مل يح�ضر ال�ضفر 
االأمريك���ي و�ضفراء كل من تركيا واإي���ران وم�ضر وفرن�ضا 

لتهنئة حكومة الكياين. 

عن ر�صالة )�صراع النفوذ الربيطاين – الأمريكي
 يف العراق 1939 – 1958 (

اري��������ج ن����اظ����م س��ي��ال��ة

�ضدرت جري���دة الزمان يف 11 مت���وز 1927م وهي جريدة 
يومي���ة �ضيا�ضي���ة اجتماعي���ة انتقادي���ة كان���ت ت�ض���در م�ضاء 
االثنني واجلمعة من كل ا�ضبوع �ضاحبها ورئي�ض حتريرها 
اإبراهي���م �ضالح �ضكر ومديرها امل�ضوؤول �ضاكر الغ�ضيبة  اما 
تاأميناتها فقد دفعها احد الوزراء ال�ضابقني هو )علي جودت 
االيوب���ي(. كان عل���ى ال�ضحفي���ني دفع تامين���ات يف مديرية 
الدعاي���ة التابعة لوزارة الداخلية وفق���ا للقانون لكي ي�ضمح 
لهم با�ضدار ال�ضحف وقد ذكر اإبراهيم �ضالح �ضكر ذلك فكتب   
ا�ضدرت"الزمان"فكان���ت  اجلب���ار  )وبهذا"االفا�ض"االب���ي 
ال���ذي  ورقها"بالدي���ن  وكان"ثم���ن  طبعها"دين���ا"،  اج���رة 
القانونية"وهي"بي���ت  اما"التامين���ات  ال"فائ�ض"ل���ه، 
الق�ضيد"فق���د دفعه���ا بالنياب���ة عني"وزير �ضاب���ق(، �ضدرت 
الزمان باربع �ضفحات باحلجم العادي وكل �ضفحة حتتوي 
على ثاثة اأعمدة طويلة وجاء يف راأ�ضها اأنها )جريدة يومية 
ادبي���ة �ضيا�ضي���ة اجتماعي���ة انتقادي���ة ت�ضدر م�ض���اء االثنني 
واجلمع���ة من كل ا�ضب���وع موقتا( وج���اء يف اذين اجلريدة 
االمين )�ضاحب اجلريدة ورئي�ض حتريرها اإبراهيم �ضالح 
�ضكر( )املكاتب���ات با�ضم �ضاحب اجلريدة( )العنوان الرقي 
بغ���داد جري���دة الزمان()االعانات يتفق عليه���ا مع االدارة( 
)قيم���ة الن�ضخة انت���ان( كانت جرائ���د اإبراهي���م �ضالح �ضكر 
ت�ض���در ب�ضفحتني فق���ط غر انه���ا كانت تباع بانت���ني بينما 
كانت اجلرائد التي تزيده���ايف احلجم تباع ب)انة واحدة( 
اأي 4 فلو����ض ومع كل ه���ذا فقد كانت رائج���ة رواجا منقطع 
النظ���ر اإىل ذلك الزم���ن اذ ت�ضرف الف ن�ضخ���ة خال �ضاعة 
تقريب���ا ف���ان كل ق���ارئ متاكد م���ن ان العدد �ضي�ض���ادر والبد 
ان تغل���ق اجلري���دة فيم���ا ثب���ت يف االذين االي�ض���ر للجريدة 
)املدي���ر امل�ضوؤول املحام���ي  �ضاكر الغ�ضيب���ة( )اال�ضراكات 
ل�ضن���ة كاملة يف بغداد والعراق 15 ربية ويف خارج العراق 
125 قر�ضا م�ضري���ا( )التعتر الو�ضوالت مامل تكن مم�ضاة 
م���ن قبل �ضاحب اجلريدة وخمتومة بختم االدارة( اما عنق 
اجلريدة فثبت فيه التاري���خ بالتقوميني الهجري وامليادي 
طبع���ت االع���داد)1، 2، 3، 4، 24، 26، 27، 28( م���ن جريدة 
الزمان يف مطبعة النجاح فيما طبعت االعداد الباقية وحتى 
احتجابه���ا يف مطبعة دار ال�ضام احتوت اجلريدة على عدد 
م���ن االب���واب منها: )املعل���وم واملجه���ول، وروؤو����ض اقام، 
وخا�ض���ة الرقي���ات العام���ة، واأن�ضتا�ضي���ات، و العا�ضمة، 

وعلى املك�ضوف(. 
ان �ضعف احلالة املادي���ة ال�ضحاب ال�ضحف يف تلك املرحلة 
جعلته���م عاجزين ع���ن اأن يدفعوا اج���ورا للكتاب ان وجدوا 
ف���كان الواح���د منه���م يجم���ع يف �ضخ�ضه بني املال���ك اجلديد 
ورئي����ض التحري���ر واملرا�ض���ل ومدي���ر االدارة وق���د يك���ون 
امل���وزع اي�ضا  ف���كان عم���ل اإبراهيم �ضالح �ضك���ر يف جريدة 
)الزمان( ي�ضمل كتابة ابوابها وحملياتها وت�ضحيح جتارب 
الطب���ع وتغليف ن�ضخ امل�ضركني فيها وكتابة عناوينهم على 
االغلف���ة حاذي���ا يف )الزم���ان( حذو علي يو�ض���ف يف جريدة 
)املوؤي���د( بادارته���ا وحتريره���ا العجابه باملوؤي���د و�ضاحبها 
وتعلق���ه با�ضلوبه، كت���ب اإبراهيم �ضالح �ضك���ر حتت عنوان 
)عل���ى الهام����ض( : )يرحم���ك الل���ه ياعلي يو�ض���ف فقد تركت 
يل"ا�ضلوب���ك"يف ال�ضحاف���ة اماخ���رك منه���ا ف���اين الاطمع 
ب���ه يف هذه الديار،فالع���راق ايها املرحوم غ���ر م�ضر. اننى 
االن ما����ض على ا�ضلوب���ك يف"املوؤيد"ا�ضدر جريدة"الزمان

مايلتب����ض  "واكتب"ف�ضولها"وحتى"حملياتها"وا�ضح���ح 
على"املرتب���ني"يف املطبع���ة فهم���ه من"خطي"،البديع حتى 
اذا ما�ضدرت عم���دت اإىل"تغليف"اجلريدة وكتابة"عناوين 

امل�ضركني"وهك���ذا ام�ض���ي ايامي ب���ني هذه"املهلكات"يف 
ه���ذا البلد اململوء ظاما وتعا�ض���ة!( وكان يكر من قراءة 
جريدت���ه قب���ل �ضدورها لا�ضواق وغالبا م���اكان يعود مع 

رفائي���ل بط���ي يف منت�ضف اللي���ل اإىل املطبع���ة ليعيد قراءة 
ن�ضخ���ة من اجلريدة ويتاكد مما كتبه  ويقروؤها على رفائيل 
وي�ضاءل���ُه �ضاخ���رًا: )ها ح�ضب���ت كم يبلغ عدد م���ن اأ�ضيبوا 
ب�ضهام���ي يف هذا الي���وم( كانت )الزمان( تلق���ى اقباال كبرا 
م���ن القراء اال انها كانت تعاين م���ن تلكوؤ امل�ضركني يف دفع 
ا�ضراكهم ال�ضنوي يف اجلريدة ولذا كانت تن�ضر بني احلني 
واالخر اعانا تطلب فيه من م�ضركيها  دفع بدل اال�ضراك  اذ 
كانت تعتمد يف متويلها على تلك اال�ضراكات  وكان من بني 
امل�ضركني ملوك اليمن واحلجاز وجند وم�ضر و�ضاه ايران 
وم���ن االمراء امر �ض���رق االردن واالمر زي���د ومن روؤ�ضاء 
احلكومات جعفر الع�ضكري رئي�ض احلكومة العراقية انذاك 
ف�ضا عن روؤ�ض���اء احلكومات ال�ضورية وامل�ضرية والركية 

وعدد من ال�ضخ�ضيات الغربية العاملة يف العراق.     
كان���ت جريدة )الزمان( �ضوتا مدويا من ا�ضوات الدفاع عن 
حرم���ة الوطن وحقوق ال�ضعب وامال���ه وكانت نذيرا �ضديدا 
ي�ضك ا�ضماع اال�ضتعمار واذنابه كما خدمت الفكر ال�ضيا�ضي 
خدمة كبرة بايقاظ النا�ض و�ضحذ هممهم  عر ت�ضجيل ادق 

التفا�ضي���ل حول الوزراء 
ملقاالته���ا  وكان  ال�ضاخ���ر  با�ضلوبه���ا  والن���واب 

الف�ضل الكبريف ت�ضحيح الكثر من القيم البالية واملفاهيم 
القدمي���ة ويف تقومي �ضلوك كثر ممن كان���وا يجر ت�ضرفهم 
عل���ى الباد واالمة االوبئة النف�ضية واالمرا�ض اخللقية فقد 
ات�ض���م ا�ضلوبه���ا بالتاأثر النف�ضي وبال�ضي���غ التعبرية ذات 
الرنني املو�ضيقي الذي يحمل القارئ على التعاطف ال�ضريع 
معها عن طريق ا�ضتخ���دام عبارات جميلة ذات م�ضحة ادبية 
جمازي���ة وبا�ضتثن���اء ع���دد قليل م���ن الُكّتاب الذي���ن ا�ضهموا 
مبقاالتهم يف جريدة )الزمان( فقد حرر اإبراهيم �ضالح �ضكر 
اب���واب )الزمان( واعمدته���ا وزواياهاجميعه���ا بنف�ضه تارة 

حتت ا�ضماء م�ضتعارة وتارة اخرى بدون توقيع. 
 و ج���اء يف الع���دد )31( م���ن اجلري���دة و ال�ض���ادرة يف 30 
اذار 1928م ر�ضال���ة ق�ض���رة وجهه���ا اإبراهي���م �ضالح �ضكر 
اإىل يا�ض���ني الها�ضم���ي كا�ضفا فيه���ا تعر�ض���ه للتهديد من قبل 

الها�ضمي وقد
ج���اء يف الر�ضال���ة )ان رجا يقيم مع���ك يف دارك، ويزعم ان 

له ب���ك �ضل���ة قربى، 
، ج���اء اإىل ادارة"الزمان"يف ع�ض���ر الثاثاء  �ض���ي ملا ا

فالتم����ض ان يختل���ي بي ليكلمن���ي ب�ضورة خا�ض���ة، فاجبت 
ملتم�ضه، فاظهر يل انه متامل مماتكتبه جريدة"الزمان"عنك، 
ثم ذكريل انه الي�ضتطيع ان ي�ضاهد ذلك وي�ضكت، وقد افهمته 
بانن���ي ل�ضت عدوا لك، وامنا ان���ا خ�ضم لناحية من �ضيا�ضتك 
العتق���ادي انه���ا ا�ض���رت الب���اد كث���را ولكنه قب���ل ان يتفهم 
ذل���ك ذكر يل بان���ه م���ازال متامل���ا من"حادث���ة االعتداء"التي 
ارتكبها"االنذال"مع���ي يف 19 حزي���ران ع���ام 1923، تل���ك 

احلادثة التي رمبا تعرفها جيدا(.
كان العدي���د من ال�ضا�ض���ة يخ�ضون قلم اإبراهي���م �ضالح �ضكر 
ويحاول���ون التقرب اليه وك�ضب���ه اإىل جانبهم وقد ا�ضار اإىل 
ذل���ك قائ���ا )ويت�ضائل الكث���رون من"رج���ال الدولة"وذوي 
النفوذ يف الب���اد عن"االوفي�ض"الذي ي�ضتطيعون مقابلتي 
فيه، وق���د اردت ان ادلهم على املكان الذي ا�ضتطيع ان اقابل 
في���ه م���ن يتف�ضلون بزي���ارة ه���ذا املخل�ض! انن���ي يوميا من 
ال�ضاع���ة اخلام�ض���ة بعد الظه���ر اإىل ال�ضاع���ة الثامنة م�ضتعد 
م�ضت�ض���ارا  املجاورة"ل���دار  القه���وة  ملاقاة"املحب���ني"يف 
لداخلية"ح�ض���رة امل�ض���ر كرنوال����ض والقه���وة التي �ضيدت 
على"قر فوندر غولت���ز با�ضا"االملاين، فهناك فقط ا�ضتطيع 
ماق���اة االخ���وان ومقابل���ة اال�ضدق���اء( فكان ب���اب )املعلوم 
واملجه���ول( وتن���اول في���ه طائفة م���ن ال�ضا�ضة الذي���ن كانوا 
ي���وؤدون ادوارهم على امل�ض���رح ال�ضيا�ضي ان���ذاك كا�ضفا عما 

يف طباعهم من مفارقات.
تعر�ضت جريدة الزمان اإىل التعطيل االداري من قبل وزارة 
جعف���ر الع�ضكري بعد �ضدور عدده���ا )23( يف 21/ ت�ضرين 
االول /1927م وا�ضتمرهذا التعطيل  حتى ا�ضتقالة الوزارة 
يف كان���ون الث���اين 1928م ث���م عاودت ا جلري���دة �ضدورها 
عندما �ضكل عبد املح�ضن ال�ضعدون وزارته الثالثة وا�ضتمرت 
بال�ضدور حتى العدد )40( اذ عطلت اجلريدة  للمرة الثانية 
بع���د ان �ضن���ت هجوما على احل���زب احلاكم )ح���زب التقدم( 
متهم���ة اي���اه بتزوير االنتخاب���ات الت�ضريعي���ة التي اجريت 
با�ضراف���ه عام 1928م، وبع���د مرور اربعة ا�ضه���ر ا�ضتانفت 
اجلريدة �ضدورها ف���رز عددها ال)41( يف 26 اب 1928م 
وت�ضمن مقاالت عنيفة �ضد الوزارة ورجاالتها.........  مما 
حم���ل الوزارة على ا�ضدار قرار يق�ضي بتعطيلها نهائيا بعد 

�ضدور عددها )44( يف 16 ايلول 1928م. 

عن ر�صالة )ابراهيم �صالح �صكر �صحفيا(

من تاريخ الصحافة العراقية

 عندم��ا اص��در ابراهي��م صالح ش��كر 
صحيفته )الزمان( سنة 1927

ايام القبض على االمير عبد االله سنة 1941

الوصي يلتجأ للسفارة االمريكية لتهريبه 
الى خارج العراق
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ح�����س�����ي�����ن ال�����ط�����ائ�����ي

�ض����ادق  املع����روف  العراق����ي  امل�ض����ارع  �ض����كل 
ال�ضندوق لغزًا حر الكثر من املهتمني يف عامل 
امل�ضارع����ة. حيث خل����ط بني ال�ضح����ر والريا�ضة 
فمنه����م م����ن قال باأن����ه �ضاح����ر من حي����ث االألعاب 
البهاوني����ة واالحتفاالت التي كان يقوم بها هذا 
امل�ضارع م����ن اأعمال �ضحرية تذه����ل امل�ضاهدين. 
ومن خال عملي يف م�ضفى الدورة تعرفت على 
هذا امل�ضارع ويف يوم ما دعاين اإىل بيته بعد اأن 
ن�ضاأت عاقة قوية بيني وبينه وقدم يل جمموعة 
م����ن ال�ضور يف نزاالته وبطولت����ه يف امل�ضارعة 
منها ا�ضت����ام كوؤو�ض وتقلي����ده اأو�ضمة ريا�ضية 
م����ن م�ضوؤولني ومن ملوك واأمراء عدد من الدول 
يف نزاالته التي جرت ل����ه يف الهند والباك�ضتان 
واي����ران وتركي����ا والعراق. كما �ضاه����دت �ضورا 
�ضخ�ضي����ة ل����ه وعل����ى �ض����دره اأك����ر م����ن اأربعني 
و�ضام����ًا م����ن خمتلف دول الع����امل والعراق. ويف 
ي����وم ما دعاين اأي�ض����ًا يف احتفالية جرت له �ضنة 
1969 وعلى م�ضرح نقابة النفط والتي ح�ضرها 
رئي�����ض النقابة وع����دد كبر م����ن امل�ضوؤولني وما 
اأن افتتح����ت ال�ضت����ارة ظهر على امل�ض����رح وبيده 
�ضي�����ض وهذا ال�ضي�����ض قطره اإجن����ان اأخذ يلويه 
عل����ى يده الي�ضرى واأ�ضبح �ضبه ال�ضرنك بعدها 
اأعاده كم����ا كان وبني اإعج����اب وت�ضفيق وهتاف 
قدم����ت ل����ه �ضيني����ة �ضف����ر عر�ضها اأك����ر من مر 
ووزنه اأكر  م����ن 50 كيلوغراما واإذا به يقطعها 
اإىل اأك����ر م����ن ع�ض����ر و�ض����ل، ويف ع����ام 1966 
حي����ث ج����رت احتفالي����ة له عل����ى ملع����ب الك�ضافة 
ح�ض����ره وزي����ر املوا�ض����ات حيث امت����اأ امللعب 
باجلمهور ال����ذي يقدر بع�ضرة اآالف متفرج. وقد 
اأح�ض����روا ل����ه �ضيارتني من نوع بيك����ب ثم �ضدوا 
يده اليمنى بالبيكاب بحبل غليظ ويده الي�ضرى 
بالبيكب االآخر وما اإن اإنطلقت البيكبات باأق�ضى 
�ضرع����ة واإذا به وبقوت����ه اخلارقة يطبق احلبلني 
وعجات البيكمبات تف����ر بو�ض خملفة وراءها 
عجاج����ًا وق����د �ضف����ق ل����ه اجلمه����ور. بعده����ا قدم 
عر�ض����ا جمي����ا حيث ن����ام على جمموع����ة كبرة 
من القن����اين وهي مه�ضمة ومك�ضرة قامت اإحدى 
البيكب����ات بده�ض����ه و�ضع����دت على ج�ضم����ه عدة 
م����رات بعدها نه�ض ومل ي�ضب ب����اأذى وقام وهو 
يحي����ي اجلمه����ور. ويف نهاية ال�ضتين����ات اعتقل 
�ضادق ال�ضندوق. ويقول جميل الطائي الباحث 
يف عامل الزورخان����ة »اأثناء تواجدنا يف املعتقل 

تبني اأنه اعتق����ل ملرا�ضلته وعاقته ب�ضابط كبر 
يف باك�ضت����ان، يف املعتق����ل كان يق����وم باالألع����اب 
الريا�ضي����ة واحلي����ل ال�ضحرية كن����ا ن�ضتمتع بها 
كثرًا وكانت هوايت����ه املاواة باالأيدي ومتزيق 
ال�ض����واين النحا�ضي����ة بي����ده املج����ردة باالإ�ضافة 

اإىل احل����ركات البهلواني����ة على امل����ارة يف اأحياء 
واأزق����ة بغ����داد ومنها قيام����ه بو�ض����ع راأ�ضه على 
مكاف����اأة  يق����دم  ث����م  وم����ن  احلائ����ط  اأو  اجل����دار 
مالي����ة مل����ن ي�ضتطيع م����ن اولئ����ك امل����ارة ان يبعد 
راأ�ض����ه عن اجلدار ول����و ل�ضنتم����ر واحد وكانت 
املراهنات تنهال عليه ويف يوم ما �ضادف مرور 
امل�ض����ارع الكب����ر احل����اج ح�ض����ن ك����ورد ف�ضاهد 

ه����ذا املنظر وحت����دث معه واتخ����ذه تلميذًا له يف 
زورخان����ه الدهان����ة وبذل����ك احت�ضن ه����ذا البطل 
الكب����ر  ح�ض����ن كورد ورع����ى هذا البط����ل �ضادق 
ال�ضن����دوق الذي اأ�ضبح له ا�ض����م و�ضهرة وا�ضعة 
يف ميادي����ن امل�ضارعة العراقية وقد نازل العديد 
م����ن اأبطال العامل يف امل�ضارع����ة، ولد هذا البطل 
يف مدين����ة الكاظمي����ة �ضن����ة 1913 وت����ويف يف 
منت�ض����ف ال�ضبعينيات من الق����رن املا�ضي«. ولو 
حتدثنا ع����ن الزورخان����ات املوج����ودة يف بغداد 
باالأخ�ض منه����ا زورخانة قنر عل����ي وزروخانة 
�ضبابي����غ االآل ف����اإن من اأب����رز امل�ضارعني يف تلك 
الف����رة التي كانت هذه الزورخانات جتري فيها 
ن����زاالت م�ضتمرة يوميًا منهم �ض����ادق ال�ضندوق 
واحلاج غني �ضيوان وجميل اأبو اليلو وعبا�ض 
ال�ضندوقجي ومهدي رنو وجميد لولو ومو�ضى 
ابن اأبو خرة واحلاج ح�ضن كورد وجميد ك�ضل 
وحمي����د عبد علي امللقب ب� حميد ليوه وامل�ضارع 
الكب����ر عبا�ض الدي����ك وهناك ثاث����ة مت�ضارعني 
اأبطال هم مو�ضى اإب����ن اأبو طرة واحلاج ح�ضن 
ك����ورد وامل�ضارع ط����ه الوي الك����ردي حيث ذهب 
اإىل الب�ض����رة لوج����ود م�ض����ارع هندي ل����ه �ضهرة 
وا�ضع����ة يف الهند ونازل����ه على اإح����دى البواخر 
املوجودة يف اخلليج وتغلب عليه وما اإن و�ضل 
اإىل بغداد حي����ث ا�ضتقبلته اجلماهر باالأهازيج 
واالأفراح يف حملة �ضراج الدين يف بغداد. ومن 
امل�ضارع����ني البارع����ني املعروفني البط����ل عبا�ض 
الدي����ك واأول نزال ل����ه كان مع امل�ض����ارع الهندي 
ح�ض����ني غام يف ع����ام 1921 كما ن����ازل امل�ضارع 
اأغ����ا �ض����دري وف����از عليه كم����ا فاز عل����ى امل�ضارع 
�ضادق بلو فرو�ض. كما فاز على امل�ضارع االأملاين 
ال�ضه����ر كرامي����ر. وال نن�ض����ى امل�ض����ارع الفيل����ي 
جمي����د ك�ض����ل، لقد ن����ازل ه����ذا امل�ض����ارع العراقي 
البارع حيث فاز على امل�ضارع امل�ضري امل�ضهور 
عثم����ان والذي نازله يف زورخانة بني �ضعيد يف 
بغداد وقد تغلب عل����ى امل�ضارع الركي امل�ضهور 
اأي�ضًا وكان هذا النزال برعاية الو�ضي عبد االإله 
وكب����ار رجال الدولة. واحلدي����ث عن الزورخانة 
يف الع����راق طويل كونها كانت الريا�ضة املف�ضلة 
يف الثاثين����ات واالأربعينات وحت����ى يومنا هذا 
يف بع�����ض ال����دول املج����اورة. وامل�ضارعة كانت 
متار�����ض م����ع الطقو�����ض الديني����ة وله����ا قوانينها 

اخلا�ضة. 


