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العدد )4354(
السنة السادسة عشرة

االثنين )21( كانون الثاني 2019

د . عكاب يوسف الركابي 

اعداد : رفعة عبد الرزاق محمد

ه���ذه املن���ارة او املئذن���ة ال�شخم���ة ال�شاهقة ه���ي الأثر 
الوحي���د الباقي من اثر عبا�ش���ي كبري هو جامع الق�شر 
الذي عرف اي�شَا بجامع اخلليفة، الذي اأ�ش�شه اخلليفة 
-901(  = )289-295ه����(  بالل���ه  املكتف���ي  العبا�ش���ي 

907م( يف اجلان���ب ل�شرق���ي م���ن بغ���داد، �شرق���ي دار 
اخلالف���ة العبا�شي���ة يف ايامه���ا املتاأخ���رة ومل يب���ق من 
اجلام���ع العتي���ق �شيء، ام���ا املنارة احلالي���ة فقد بنيت 
على عهد )اباقا بن هولكو( اليلخاين، يف ولية عالء 
الدي���ن عطا مل���ك اجلويني على العراق وق���د متَّ الفراغ 

من بنائها يف �شنة 678ه� )1279م(.
وجام���ع الق�شر ن�شب���ة اىل الق�شر احل�شن���ي، ثم اطلق 
علي���ه ا�شم )جامع اخلليفة( ث���م )جامع اخللفاء(. وكان 
هذا اجلامع الر�شمي للدولة العبا�شية، ففيه تقراأ عهود 
اخللفاء، وُي�شّلى على جنائز العيان والعلماء، وتعقد 

فيه حلقات الفقهاء واملناظرين واملحدثني.
ان من���ارة جام���ع �ش���وق الغ���زل عجيب���ة البن���اء فائق���ة 
الريازة، ولعّلها تعدُّ افخم املنائر ال�شالمية واأ�شخمها. 
ام���ا ت�شميته���ا مبن���ارة �ش���وق الغ���زل لأن اجلام���ع ق���د 
قطع���ت ار�شه وان�شيء يف اح���دى القطع ال�شرقية منه 
�شوق للغ���زل، و�شيد �شليمان با�ش���ا الكبري وايل بغداد 
جامع���ًا  )1779ه����-1802م(   = )1193-1217ه����( 
يف غ���رب املنارة بق���ي قائمًا اىل �شن���ة 1957، ويعرف 
بجامع �ش���وق الغزل.ي�شع���د اىل املئذن���ة )املنارة( من 
�شلمني م�شتقلني، وقد ان�شاأوا فيها مو�شعني للموؤذنني، 

احدهما يف الربع ال�شفل منها والآخر يف العلوي.
ويف عق���د ال�شتين���ات �شّيد جام���ع حديث الط���راز على 
انقا�ض وبقايا اجلامع القدمي، وا�شبحت املنارة داخل 
�شاحة هذا اجلامع. وقد اجريت اعمال �شيانة وترميم 
للحو����ض ال�شفل منه���ا واعيد الزخ���ارف واملقرن�شات 

اليه.
ومل���ا احتل الربيطاني���ون بغداد ذه���ب مهند�شوهم اىل 
روؤي���ة املئذنة وفح�شوام���ا حواليها فخاف���وا �شقوطها 
واإتالفه���ا البي���وت الت���ي يف جوارها اإذا ه���وت فتدفن 
حينئذ اأ�شحابها حتت الردم. فعزموا على هدمها حقنا 
لدماء اخلل���ق فاأوعزت ال�شلطة املحتلة اىل احد الدباء 
امل�شاه���ري ان يكت���ب مق���ال ين�ش���ر يف جري���دة الع���رب 
يف)�شنة1917( ليهيئ الفكار لقبول هذا اخلاطر الذي 
اقل���ق اأرباب ال�شلطة املحتلة. فذه���ب �شاحب اجلريدة 
املذك���ورة يومئذ اىل ال�شري بر�شي كوك����ض واأفهمه ان 
لخط���ر عليها لأنه���ا اأ�شبحت كال�شخ���رة الواحدة وقد 
م�ش���ت عليه���ا ال�شنون وهي يف تل���ك احلالة التي يظن 
انها خط���رة ولي�شت بها. فلم يقن���ع احلاكم املذكور مبا 
قي���ل ل���ه لأنه اآىل عل���ى نف�ش���ه ان ين�شفها بالب���ارود كما 
التاريخي���ة  املدخن���ة  ن�شف���ت مدخنة”العباخانة”تل���ك 
الت���ي بنيت يف نحو �شن���ة 1869 وكانت اآية يف البناء 

واملتانة واجلمال.
فلم���ا راأى مدير ال�شحيفة املذك���ورة ان �شاحب الزمام 
ليرجع عن عزمه ا�شرع فاأخ���رب بالمر املرحوم ال�شيد 
حممود �شك���ري الآلو�شي ليذهب ويقنع بر�شي كوك�ض 
باأن يعدل عن حتقيق ما دار يف خلده. فذهب الآلو�شي 
م���ع مدي���ر جري���دة العرب -وه���و �شاحب ه���ذا املقال- 
وحم���ال احلاك���م على اأن ي���رك ه���ذه امل�شاأل���ة الآن اإىل 
وقت اآخر امل يرد اأن يعدل عن راأيه. فقنع وبعد �شنتني 
كلف مهند����ض البلدية وهو امل�شيو �شافاني�ض الفرن�شي 
ب���اأن يقوي كر�شي املئذنة مبا عنده من الو�شائل ففعل. 
وهي اليوم قائمة على �شاقها كما كانت �شابقا وت�شحك 
م���ن كل م���ن ح���اول ان ينظ���ر اليه���ا نظ���رة اىل �شيخة 

متغ�شنة.
ويذكر الدكتور كمال ال�شامرائي يف مذكراته املو�شومة 
)حدي���ث الثمان���ني( حكاي���ة طريف���ة ع���ن ه���ذه املئذن���ة 

العجيبة، فيقول :
اأنقل هنا واحدة من احلكايات عن املئذنة دون حتريف 
كبري لن�شه���ا الذي �شمعته من اإثنني م���ن كبار البنائني 
يف بغ���داد، وقد يكون م�شدر حكايتهما واحد. اأحدهما 
الأ�شط���ة حمم���د وه���و ال�شاعد الأمي���ن للدكت���ور مكية 
يف بن���اء جام���ع اخللف���اء وترمي���م مئذة �ش���وق الغزل، 
وه���و مث���اًل للبغ���دادي الأ�شيل يف ملب�ش���ه ويف كالمه 
واإ�شارات���ه الت���ي يبطنها مبعاين خا�ش���ة، كما تبني يل 
اأن ل���ه معلوم���ات تاأريخية ل باأ�ض بها ع���ن هذه املئذنة 

�شردها يل بتقطيع وتاأن، وقال:
اإن ه���ذه املئذنة ل يزيد عمرها عل���ى ال�شبعة قرون، اأي 
اأنها لي�شت عبا�شية العهد، وقد اأمر ببنائها )اأحمد اأباقا 
بن هولكو( وعهد بالإ�شراف على ت�شييدها اىل وزيره 
عبد الله اجلوين���ي، وتلت�شق بها ق�شة ممتعة حتى لو 

كانت خرافية.
فقلت له اأريد اأن اأ�شمعها لو تف�شلت فقال:

كان يف اأ�شفه���ان اأ�شه���ر البنائي���ني يف اإي���ران واإ�شم���ه 
)حاج���ي عل���ي( وله تلمي���ذ اإ�شم���ه )غالم عل���ي(، ورغم 
التحاب���ب الذي ي�ش���د بقوة بني هذا الأ�شت���اذ وتلميذه، 
ف���اإن اأولهم���ا كان �شنين���ًا بتعليم كثري م���ن اأ�شرار مهنة 
جتمي���ل العم���ارة وزخرفتها، كم���ا اأن تلمي���ذه كان حاد 
ال���ذكاء وقوي املالحظة، وكان يراق���ب ا�شتاذه دون اأن 
يث���ري اإنتباهه ليك���ون خليفته يف ال�شنع���ة، وذات يوم 
وهما يتحدثان ع���ن مئذنة اأ�شفهان ال�شهرية، قال غالم 

علي:
-اإن هذه املئذنة هي غاية ما ميكن لأي اإ�شتاذ يف البناء 

اإن ي�شنعه.
ويبدو اأن الإ�شطة احلاجي علي عّد هذه الإ�شارة حتديًا 

له، فقال بكربياء ووقار:
-لي����ض يف ه���ذه املئذن���ة ال اإب���داع يف تنا�ش���ق األ���وان 
القا�ش���اين فيها، واأنا اأطم���ح اأن اأبني مئذنة من طابوق 
بل���ون واح���د ل يدخله���ا اأي ل���ون اآخر وه���ذا هو وجه 
الإب���داع فيها واملب���ادرة الت���ي مل ي�شبق اليه���ا اأحد من 
�شي���وخ البناء، كم���ا �شاأجعل لها �شّلم���ان، ال�شاعد اليها 
ل ي���رى النازل منه���ا، اأريد اأن اأجعل املن���ارة التي اأفكر 

ببنائها حدثًا يف العمارة يتحدث به الُركبان.
و�ش���رح حاجي عل���ي لتلميذه طريق���ة بنائه���ا وتلميذه 
ين�ش���ت اليه ب���كل جوارح���ه، واأراد اأن ي�شتو�شح منه 

الكثري عنها و�شاأله:
-وهل �شتكون اإ�شطوانية القوام اأم مربعة اأم ماذا؟

فاأجابه اإ�شطة علي:
ال�شع���ود  طاب���ع  تعط���ي  ل  املن�شوري���ة  امل���اآذن  -اإن 
ولذل���ك  الإ�شطواني���ة.  كامل���اآذن  امل�شتم���ر  وال�شم���وق 

�شاأجعله���ا اإ�شطوانية، كما اأن النور والظالل يتداخالن 
عل���ى �شطحها بنعومة حتت النظ���رة الواحدة، فال نور 
قاط���ع ول ظ���ل قاطع كما ه���و يف امل���اآذن املن�شورية فال 

تتعب الناظر اليها.
و�شاأله:

-واأين ت�شع حو�شها؟
فاأجابه:

-�شيك���ون له���ا حو�ش���ان يق�شم���ان املاأذن���ة اىل ثالث���ة 
اأق�شام.

وفك���ر غ���الم علي مب���ا �شمعه م���ن اأ�شت���اذه اإ�شطة علي، 
وع���زم على �شئ، فقد اإ�شتيقظ مبكرًا وحمل حتت اإبطه 

�شرة فيها زاد ما يكفيه لل�شفر بالكروان اىل بغداد.
وكان يحك���م بغ���داد يومئذ اخل���ان اأباق���ا التاتاري وقد 
دخ���ل الإ�ش���الم يف تل���ك الأي���ام، وغ���اىل يف التم�ش���ك 
ب�شرائع���ه، والعمل عل���ى ن�شرته، فوج���د غالم يف هذا 
ال�شلط���ان �شالته، فتوجه اىل اجلامع حيث ي�شلي هذا 
ال�شلط���ان، و�شل���ى ورائه م���ع امل�شلني ومل���ا اإنتهى من 

�شالته تقدم من اخلان الورع و�شاأله هذا اخلان:
-ماذا تريد اأيها ال�شاب؟

فقال له:

-اأريد اأن اأخدم اخلان يامولي.
-واأية خدمة ت�شتطيع تقدميها يل؟

-اأراك يا�شيدي اخل���ان كثري الإهتمام بدينك كما اأنك 
كث���ري الإهتم���ام برعيتك، وعن���دي من الف���ن يف بناء 

املاآذن مالي�ض لغريي مثله!
-ومن اأين اأنت اأيها ال�شاب، هل اأنت حاجي علي؟

-ل يا�شيدي اأنا تلميذه واأ�شتطيع اأن اأبني مئذنة كان 
يحلم بها اأ�شتاذي ومل يحققها.

وفت���ح اخلان خزانت���ه ليمول بن���اء املئذن���ة، فجاءت 
اآي���ة يف الف���ن واجلم���ال. و�شم���ع حاجي عل���ي بهذه 
الإعجوب���ة يف بغ���داد، و�شد الرح���ال لرياها، ووقف 
ينظر اليه���ا باإعجاب وتفاجاأ ح���ني راأى تلميذه غالم 
يف ال�شح���ن الأعلى للمئذنة، ف�شع���د اليه فلم يجده، 
وط���اف حول �شح���ن املئذنة فلم يجد ل���ه اأثرًا، ونظر 
اىل الأر�ض فاإذا بغالم علي يقف وعلى وجهه اإمارات 
الظف���ر. فعرف احل���اج علي اأن���ه �شرق من���ه �شر بناء 
ه���ذه املئذن���ة و�شبق���ه اىل بنائه���ا، فرم���ى بنف�شه من 
اأعل���ى املاأذنة اىل الأر����ض ليموت غيظ���ًا وكمدًا!هذه 
ه���ي اإ�شط���ورة مئذنة �ش���وق الغزل، وقد يك���ون فيها 

ب�شي�ض من احلقيقة. 

كما اأقدم����ت احلكومة ، على اإ�شقاط اجلن�شية العراقية ، 
عن ، عب����د القادر اإ�شماعيل ، واأخي����ه يو�شف اإ�شماعيل ، 
باعتبارهما من اأ�شول هندية ، و�شّفرا مبوجب املر�شوم 
رق����م 90 لعام 1931 اىل �شوري����ا ، بعد ان تعر�ض الأول 
ملح����اولت عديدة لغتياله  ، ويف مقابلة اأجريت مع عبد 
الق����ادر اإ�شماعيل ، ذكر باأن هن����اك ثالث حماولت جرت 
لغتياله من قبل جماعة بكر �شدقي ، كما اأغلقت جريدته 
الأهايل بقرار ملجل�ض الوزراء  يف 24 / 7 / 1937 كما 
�شاف����ر ، كامل اجلادرجي ، اىل قرب�ض واأع�شاء بارزون 
م����ن الب����الد اأمثال ، �شادق كمون����ة ، ومكي اجلميل ، اىل 
�شوري����ة ، خوفًا من ، بك����ر �شدقي  ، اما جعفر ابو التمن 
، فقد ن�شح من بع�ض الأ�شدقاء ، مبغادرة البالد ب�شبب 
خط����ر الغتي����ال ، لكنه رف�����ض ذلك  حتدي����ًا لبكر �شدقي، 
وق����د وجدت اإ�شارات ، توحي بوجود ، خطة �شرية لدى 
، بك����ر �شدقي، للتخل�ض م����ن، ناجي ال�شويدي ، وبع�ض 
ال�شيا�شي����ني م����ن اأمث����ال ،  توفي����ق ال�شوي����دي ، وجميل 
املدفع����ي ، وذلك عن طريق اغتيالهم بوا�شطة اأحد رجال 
، الع�شائ����ر، م����ن ل����واء الديواني����ة، وقد طلب م����ن هوؤلء 

ال�شا�شة ، توخي احلذر من غدر ، بكر
  �شدق����ي ،  وغ����ادر ، المري عبد الله بغ����داد ، اىل م�شر 
، رمب����ا خل�شيت����ه من عواقب بقائه يف الع����راق ، ل �شيما 
وان ، بك����ر �شدق����ي ، قد �شدد م����ن اإجراءاته �شده ، وقيد 
م����ن حركت����ه ، ومنع ، بك����ر �شدقي ، عودة ط����ه الها�شمي 

، رئي�����ض اأركان اجلي�����ض ال�شاب����ق ، اىل وطن����ه الع����راق 
ووجه����ت الي����ه ته����م كبرية ، وحت����ت ال�شغ����وط ، غادر ، 
ر�شت����م حي����در ، الع����راق اإىل لبنان ، و�ش����ودرت �شيارته 

ال�شخ�شية  . 

اإن الغتي����الت ال�شيا�شي����ة والإره����اب ال�شيا�ش����ي الذي 
ج����رى يف ع����ام 1937 ، دلل����ت على ان ، بك����ر �شدقي ، ل 
يردد يف تنفيذ ما يريده ، �شواء يف تعامله مع خ�شومه 
اأم يف اتخ����اذه ق����رارات خط����رية �شيا�شي����ًا ، وكانت تلك 
، الغتي����الت كذل����ك موؤ�ش����ر ، على املعرك����ة القادمة بني ، 
دكتاتورية ع�شكري����ة ، ورئي�ض وزراء ، بات األعوبة بيد 
اجلي�����ض ، وما لبث النق�شام بينهم����ا ان تعمق ، وات�شع 
مب����رور الوق����ت ، اإىل اإن ، هيمن الع�شك����ر ، على امل�شرح 

ال�شيا�شي ، هيمنة كاملة . 
وهن����ا ميكن القول ، ان����ه على الرغم م����ن ، فطنة ، وقوة 
�شخ�شي����ة ، حكم����ت �شليمان ، ك�شيا�ش����ي وكرجل دولة ، 
ال ان الوقائ����ع لتلك امل����دة ، قد اأثبتت باأنه منذ متوز عام 
1937 ، قد اأ�شبح ، بكر �شدقي ، وجمموعته الع�شكرية 
، يف الق����وات امل�شلح����ة ، ه����م الق����وة الفعلي����ة امل�شيطرة 
عل����ى ، رئي�ض الوزراء ، واملوجه����ة للحكومة و�شيا�شتها 
الداخلي����ة واخلارجي����ة حتى ي����وم اغتيال����ه ، وكذلك كان 
الو�ش����ع يف الع����راق يف خ����الل الف����رة املذك����ورة ميتاز 
ب�شكل عام ، بالغتيال ، والتهديد ، والبتزاز ، وممار�شة 

الإهانة ، والإذلل مع ، خ�شوم احلكومة ال�شيا�شيني .
لق����د ب����دا الأم����ري عب����د الإل����ه اأ�ش����د حنق����ًا عل����ى القائمني 
بالنق����الب ، اذ روى ط����ه الها�شم����ي يف مذكرات����ه  قائ����اًل 
" منع����ت حكوم����ة النقالب الأمري عب����د الإله من قبول 
الزائري����ن ، واأقامت �شرطيًا عل����ى داره ، و�شغطت عليه 
لتزوي����ج اأخته من حممد علي ج����واد " يف حني ذكر عبد 
ال����رزاق احل�شن����ي ، ان عب����د الإله ، كان حاق����دًا على بكر 
�شدق����ي ، الذي اأع����رب عن رغبته يف ال����زواج من اإحدى 
�شقيقات الأم����ري ، بعد ان هجر بكر زوجته النم�شاوية ، 
ومل تك����ن تقر ذلك التقالي����د الها�شمية ، ويف الوقت الذي 
ينفي فيه الل����واء املتقاعد فوؤاد عارف مرافق امللك غازي 
، �شحة تلك الرواية لفارق ال�شن الكبري بني بكر �شدقي 
و�شقيقات الأمري ، يبدو ان ال�شبب الأهم لتلك اخلطوة ، 
اذا ما �شحت ، رغبة بكر �شدقي بتوثيق اأوا�شر عالقته 

بالعائلة املالكة عن طريق امل�شاهرة
وم����ن الأهمي����ة مب����كان ، الإ�ش����ارة اىل بع�����ض تقاري����ر ، 
ال�شف����ارة الربيطانية يف بغداد ، عن عام 1937 ، والتي 
ت�ش����ري اىل ثم����ة تف�ش����ري للماأزق ال����ذي اأح����دق ، بحكمت 
�شليم����ان ، من تزايد نفوذ ، بك����ر �شدقي ، وهيمنته على 
احلكوم����ة فكتبت ال�شفارة ، يف الع����ام املذكور ، ما ن�شه 
)) يف بداية ال�شنة كان ، حكمت �شليمان ، يتمتع بالكثري 
م����ن ال�شعبية التي اأحرزها حني ، ا�شبح رئي�شًا للوزراء 
، بعد الث����ورة الع�شكرية التي حدث����ت يف ت�شرين الأول 

1937 ، بي����د اأن����ه اخ����ذ ي����درك ان مهمة حك����م البالد هي 
ا�شع����ب مم����ا كان يتخيل ، ومع انه ق����د اظهر ، مهارة يف 
الإبق����اء على زمالئه متاآزرين ، فق����د ا�شبح من الوا�شح 
ان اخلالفات القائمة بينهم �شتت�شع مبرور الوقت ، وقد 
خ�شع الرج����ل لل�شرورة املزعجة الت����ي اقت�شت مهادنة 
، رئي�����ض اأركان اجلي�����ض ، وق����د ا�شبح ، ه����ذا ، يزيد من 
الإحلاح يف مطالبه ، ويبدي املزيد من نفاد ال�شرب جتاه 

ال�شيطرة املدنية كلما مرت ال�شهور(( . 
وعندم����ا ازدادت ح����دة تدخ����ل ، بكر �شدق����ي ، يف اإدارة 
احلكوم����ة ب�شورة مبا�شرة او غ����ري مبا�شرة من خالل ، 
رئي�����ض ال����وزراء ، او وزي����ر الدفاع ، و�ش����ار يف الغالب 
يفع����ل م����ا يريده بالق����وة والعن����ف ، كتب����ت ال�شفارة يف 
تقريره����ا ال�شنوي ما يل����ي )) ان اأ�ش����واأ املتاعب لرئي�ض 
ال����وزراء مع زمالئه ترج����ع اىل ، بكر �شدق����ي ، فمع انه 
لي�����ض وزي����را ً ، لكنه ه����و الرجل الذي ن�ش����ب ، حكمت ، 
وغ����ريه م����ن الوزراء يف ال�شلطة ، لذا ف����اأن   نفوذه قوي 
، كم����ا ان اآراءه قاطع����ة ، وغالب����ًا ما تك����ون مغايرة لآراء 
الوزراء ، وكان ،        حكمت ، ياأمل يف البداية ان يتمكن 
م����ن اإر�ش����اء ، بك����ر �شدقي ، وجعله من�شجم����ا ً     معه لو 
ا�شتطاع ان يقدم له ما يطلبه للجي�ض من مدافع ودبابات 

وطائرات وغري ذلك (( . 

عن ر�سالة ) حكمت �سليمان ودوره يف ال�سيا�سة العراقية (

اســطورة مئذنة جامع سـوق الغزل

انقالب بكر صدقي والتصفيات السياسية

متهدت السبل أمام ، بكر صدقي ، ألقامة دكتاتورية عسكرية ، بعد ان تخلص 

من خصومه ، وبدأت الحكومة بشخصه متارس أساليب ، القمع ضد العنارص 

اليسارية ، والتقدمية ، وكانت الشائعات يف ذلك الوقت متأل األندية واملحافل 

، بأن هناك عصابة تالحق خصومه يف كل مكان للبطش بهم ، والقضاء عليهم 

، وقد ساعد ترويج تلك الشائعات واقتناع الناس بها ، بعض الحوادث الغامضة 

، كاغتيال ، ضياء يونس ، سكرتري مجلس الوزراء يف الوزارة الهاشمية الثانية 

، والشيخ ، عبد الله باشعامل ، ووجد ، عيل رضا العسكري ، شقيق جعفر 

العسكري ، قتياًل يف داره ، وأطلقت النار عىل )) العني (( مولود مخلص باشا 

لكنه نجا من املوت  . 
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ــــز ــــي ــــم ــــم امــــــــيــــــــن ال

بداأ الهتم����ام بالأثر العراقي اهتمام����ًا فرن�شيًا واأملانيًا، 
يف غ�شون القرن التا�ش����ع ع�شر واأقدم من ذلك، وحينها 
حدثت تنقيبات كربى يف اآثار نينوى، ومن اكت�شافاتها 
زودت املتاحف الأوروبية بالآثار العراقية. ول اأعد تلك 
الآث����ار �شرقات، مثلم����ا ُي�شاع، بل ُنقب����ت وُرحلت بدراية 
واأوامر )فرمانات( من الدولة العثمانية. ومع ذلك هناك 
�شرقات، وهناك جتارة اآثار خارج عني الدولة. وهذا ما 
ح�ش����ل يف مدينة �شبار، �شم����ال مدينة بابل الأثرية، فقد 
حفرت ب�شراهة، وبيعت اآثارها خارج النطاق الر�شمي، 
ب����ل هناك الآلف من الُرق����م الطينية، التي بيعت من قبل 

النا�ض على املهتمني بالآثار.
اأما يف القرن الع�شرين، فقد نقب الأملان يف خرائب بابل، 
ويف مدين����ة الوركاء، جن����وب العراق، واأخ����ذوا الآثار، 
الت����ي يحتفظون به����ا يف متحف برل����ني مبوافقة الدولة 
العثماني����ة اأي�ش����ًا. وقد و�شل����ت تلك الآث����ار قبل احلرب 
العاملي����ة الأوىل ب�شن����وات. وبع����د تل����ك احل����رب و�شلت 
البعث����ات التنقيبي����ة الربيطاني����ة، ونقل����ت م����ا نقلته اإىل 
املتح����ف الربيط����اين. وكانت غرترود بي����ل، ال�شكرترية 
ال�شرقي����ة للمن����دوب ال�شام����ي الربيط����اين، ذات اهتمام 
ودرا�ش����ة اآثارية. ل����ذا اأقدمت منذ البداية عل����ى تاأ�شي�ض 
دائرة الآث����ار، وكانت ُتع����رف بالدائ����رة الأركيولوجية، 
واأقدم����ت عل����ى تاأ�شي�����ض متح����ف �شغ����ري، �شغ����ل غرف����ة 
م����ن بناي����ة الق�شل����ة العثمانية و�ش����ط بغ����داد، حيث دار 
الوايل �شابقًا. وب����داأت تعر�ض على ترحيل الآثار كافة 
اإىل املتاح����ف الأوروبي����ة. و�شرع����ان م����ا اأخ����ذت تطالب 
بتو�شي����ع املتح����ف، وكان لها ه����ذا، حيث �شغ����ل املتحف 
بناي����ة م�شتقلة، حتى النتقال اإىل البناية اجلديدة. وكم 
تبدو تلك الغرفة ال�شغرية مهمة يف تاريخ الهتمام يف 
الأثر العراقي. وقد ح�شل اأن ا�شتقدم �شاطع احل�شري، 
مدي����ر الآثار يف الثالثينيات، املعم����اري الأملاين ال�شهري 
م����ارخ، ال����ذي كان قريب����ًا من ادول����ف هتلر، وه����و الذي 
�شم����م بناي����ة نورنبريك، وبع����د احلرب العاملي����ة الثانية 
عاد هذا املهند�����ض اإىل بغداد، ل�شتكمال العمل يف بناية 
املتح����ف العراقي اجلديد. واأعد عم����ارة املتحف احلايل 
م����ن العمائ����ر النموذجي����ة ببغ����داد، فك����م تب����دو �شغرية 
ومتوا�شع����ة م����ن اخل����ارج، اإل اأنها مت�شع����ة ومعقدة من 
الداخ����ل. وبعدها ت����ربع �شاحب اخلم�ش����ة يف املائة من 
نفط الع����راق الربتغ����ايل كولبنيكي����ان باإن�ش����اء متاحف 
املحافظ����ات، ومنه����ا كان متحف املو�شل، ال����ذي �شممه 
املعماري العراقي حممد مكية، ومتحف اأور بالنا�شرية 

�شممه املعماري العراقي �شعيد علي مظلوم.
ان����ت تل����ك الآثار، الثابت����ة منه����ا، مهملة حق����ًا. اأقول هذا 
لأن اأح����د اأقوا�����ض املدر�ش����ة امل�شتن�شرية، الت����ي �شيدت 
يف الق����رن ال�شاب����ع الهجري، كان خمب����زًا! وكان الق�شر 
العبا�ش����ي عب����ارة عن خراب����ة. حقيق����ة لي�ض لدين����ا اآثار 
عبا�شي����ة نقي����ة، واأغلبها كان من اآث����ار مرحلتها املتاأخرة 
املطعم����ة. وذل����ك ب�شب����ب احل����روب والف����ن، واأن البناء 
كان بالقرمي����د، وُعمران القرميد ع����ادة ل يدوم. اأما اآثار 
منطق����ة الأعظمي����ة وال�شرافي����ة، وهي املوق����ع العبا�شي 
الأول، فقد كرث التنقيب فيها، ولكن لالأ�شف مل يعرث على 
�شيء، لأن الأر�ض ُحرث����ت وحتولت اإىل ب�شاتني. لذا مل 
يب����ق من الأثر العبا�شي اإل القلي����ل جدًا: جامع اخللفاء، 
الذي اأعاد ت�شميمه املعماري حممد مكية يف ال�شتينيات 
م����ن القرن املا�شي، ومنارته منارة �شوق الغزل. وهناك 
منارة �شغ����رية بالكرخ، وقبة زبي����دة املخروطية، وهي 
ذات طراز �شلجوقي. وكانت القبب املخروطية م�شهورة 
بالعراق يف ذلك الوقت، وما زالت من�شوبة فوق العديد 
من الأ�شرحة، لكنها تعود اإىل فرة متاأخرة. وكانت قبة 

ال�شيخ عبد الق����ادر الكيالين من ذلك الطراز املخروطي، 
قب����ل قلعه����ا وا�شتبداله����ا بالقب����ة احلالية. وم����ن املعلوم 
يف  دورا  وال�شفوي����ني  العثماني����ني  ب����ني  للح����روب  ان 
هدم العدي����د من العمارات الأثري����ة اخلا�شة بالأ�شرحة 

وامل�شاجد.
 هن����اك ذكريات كث����ريةيف عملي يف دائ����رة الآثار. لكن، 
اأطرفها ما يتعلق برجل ب�شيط، ل يقراأ ول يكتب، واكب 
العم����ل يف دائ����رة الآثار منذ 1944، وم����ا زال حتى هذه 
ال�شاعة، وه����و احلاج عبد. عبد ُيعد حق����ًا اأمني املتحف، 
ل فرا�شًا فيه، وهو عنوان وظيفته، فلديه من املعلومات 
واخلربة ما لي�ض لدى عدد من املوظفني. فهو يعرف اأين 
م����كان هذا الأث����ر، وما هي قيمة ذاك، ب����ل وما هو تاريخ 
اآخ����ر. وي�شاع����د الباحثني واملوظف����ني مبفهومية فطرية 
عجيب����ة، و�شع����رت ان لدي����ه اإخال�ش����ا ما بع����ده اإخال�ض 
لالآث����ار. وقد ح�شل اأن اأحي����ل اإىل التقاعد، وملا مل يتمكن 
من ف����راق الآثار عاد وطلب الع����ودة باأجور يومية. وقد 
انتهزت وكيلة مدير املتحف اآنذاك الآثارية مهاب البكري 
الفر�شة، وملا �شمعته اأغلقت الباب، واأمرته اأن يكتب طلبًا 
ويوقع����ه، حت����ى ل يراجع، وفعال عاد، وم����ا زال يعمل. 
ومل يف����ارق عبد الآثار ط����وال الق�شف خالل احلرب عام 
1991، وعندم����ا قلنا له ملاذا بقيت يف املتحف ليال؟ قال: 
»وهل اأبق����ي الآثار لوحدها«؟ ل اأحد ي�شميه احلاج عبد، 
رغ����م ذهابه اإىل احل����ج، وكان يت�شايق من ذلك. وعندها 
ت�شارط����ت معه مازحًة اأن ينادين����ي بالدكتورة ملياء، بعد 
اأن اأخذت الدكت����وراه، واأناديه باحلاج عبد، عندها نظر 
يل نظ����ره احتجاج، لأنه ل يري����د مناداتي بغري ما تعود 

عليه منذ 1961: ال�شت ملياء وكفى.
ويق���دم الدكتور ر�شيد اخليون حلدي���ث الدكتورة ملياء 

احمد الكيالين بقوله :
ان ق�ش���م الآث���ار، املفتت���ح حديث���ًا يف اخلم�شيني���ات من 
الق���رن املن�شرم من اأق�ش���ام كلية الآداب ببغ���داد. وُيعد 
م���ن الأق�شام الثانوي���ة، قيا�شًا بالأق�ش���ام الأخرى؛ فهو 
يرتب���ط بالبحث ع���ن اأدوات ورمم الأول���ني، ولي�ض فيه 
طم���وح ال�شيا�شة واجلاه والرثوة. وهذا ما كانت تفكر 
فيه خب���رية الآثار ملياء كيالين، �شليل���ة �شدنة احل�شرة 
الكيالني���ة ببغ���داد، قب���ل دخولها هذا الق�ش���م عن طريق 
امل�شادف���ة. كانت حتل���م، وهي طالبة ثانوي���ة، اأن تكون 
يوم���ًا ما رئي�ش���ة وزراء مث���ال، اأو �شيا�شية ُي�ش���ار اإليها 
بالبنان. ل���ذا حاولت درا�شة احلق���وق وال�شيا�شة، فهي 
اخلط���وة الأوىل نح���و حتقي���ق ذل���ك احلل���م، كما جرت 

العادة يف الدول ذات التقاليد الدميقراطية.
اإل اأن وج���ود �شقيقه���ا يف تل���ك الكلي���ة ح���ال دون ذلك، 
وكان ي���رى وجودها تقييدًا ل���ه يف حياته اجلامعية اأن 
يجتم���ع و�شقيقت���ه يف كلية واحدة. ث���م اأخذت بالبحث 
عن اأي ف���رع جامعي يوؤدي به���ا اإىل منا�شب ال�شيا�شة، 
وبالت���ايل اأفل�ش���ت من اجلمي���ع وحطت ع�ش���ا ترحالها 
يف ق�ش���م الآث���ار. دخلت ه���ذا الفرع، املفتت���ح قبل ثالث 
�شن���وات، و�ش���ط ا�شتخف���اف الأه���ل والأقرب���اء، فماذا 
يتوق���ع لدار����ض اآث���ار الطني واحلج���ارة م���ن م�شتقبل، 
�شوى وظيف���ة متوا�شع���ة يف املتحف العراق���ي! اإل اأن 
الفر�ش���ة املوؤاتي���ة قد اأتته���ا، عندما و�شل اأح���د اأ�شاتذة 

بغ���داد،  اإىل  العريق���ة  »كامربدج”الربيطاني���ة  جامع���ة 
وطل���ب مقابلتها، بعد اأن علم اأن فتاة عراقية تدر�ض علم 
الآث���ار ببغداد، ووعدها باحل�ش���ول على منحة درا�شية 

يف جامعته، وقد مت ذلك بعد عام درا�شي واحد.
اأكمل���ت درا�شة الآث���ار بلندن، وبعد التخ���رج عادت اإىل 
بغ���داد للعمل يف دائ���رة الآثار ع���ام 1961، وبقيت يف 
الوظيف���ة حت���ى ع���ام 1968. فف���ي ه���ذا ال�شن���ة تغريت 
اأ�شي���اء كث���رية، وبداأ التقيي���م على اأ�شا����ض التعاون مع 
ح���زب البع���ث. وعمل���ت يف تل���ك الف���رة حت���ت اإدارة 
الآثاري املعروف طه باقر، وح�شل لأول مرة يف تاريخ 
الآثار العراقية اأن تعمل فتاة يف املواقع الأثرية. وترى 
الكيالين اأنه لو كان �شخ�ض اآخر غري باقر ملا وافق على 

عملها كُمنقبة، وذلك ملوانع اجتماعية.
الأخت���ام  عل���ى  اهتمامه���ا  ان�ش���ب  البداي���ة،  ومن���ذ 
يف  اآن���ذاك،  وعر�شت���ه  اختارت���ه  وم���ا  الأ�شطواني���ة، 
املتح���ف، ظل معرو�ش���ًا حت���ى الت�شعينيات م���ن القرن 
املتح���ف،  يف  جدي���دًا  فرع���ًا  تبن���ت  كذل���ك  املن�ش���رم. 
واله���واة،  املدار����ض  لطلب���ة  التعليم���ي،  الف���رع  وه���و 
والغر����ض منه حتبي���ذ العمل يف الآث���ار. اأُبعدت بعدها 
ع���ن الآث���ار اإىل الربي���ة، ثم ج���اءت الفر�ش���ة للدرا�شة 
العلي���ا بربيطاني���ا اأي�شًا، ونال���ت باأطروحتها »الأواين 
احلجرية ال�شومرية”املاج�شتري، من جامعة »اأدنربة«، 
وباأطروحته���ا »الأخت���ام الأ�شطواني���ة البابلي���ة )ف���رة 
حامورابي(”�شه���ادة الدكت���وراه من اجلامع���ة نف�شها. 
وفيم���ا يلي حوار اأجرته معه���ا »ال�شرق الو�شط”حول 
م�شريته���ا يف عامل الآثار وحول تاريخ الآثار العراقية، 

وما �شهدته من تقلبات يف القرن املا�شي.

 من )لقاء اجراه الدكتور ر�سيد اخليون معها �سنة 2006(

رحيل عالمة اآلثار لمياء الكيالني

نعت االنباء العاملة االثارية العراقية الدكتورة 

ملياء احمد جامل الدين الكيالين يوم 

الجمعة الثامن عرش من كانون الثاين 2019 

لتلتحق بسلسلة علامء وعاملات االثار العراقيني 

الذين رحلوا بعد ان قدموا خدمات فائقة لتاريخنا 

وحضارتنا، وقد اخرتنا هذه الذكريات من لقاء اجراه 

الدكتور رشيد الخيون معها قبل سنوات..

ذكريات آثارية.. 

اذك���ر بغداد يوم رافقت وال���دي واأنا احمل عالكة مالأى 
بالل���ريات الركي���ة الورقي���ة لن�شري من �ش���وك املولة 
خان���ه اأوكي���ة �شكر اأو ربع )ج���اي( اأو ن�شف كيلو  جنب 

اأو حفنة متر اأو)لطعة كيمر(.
اذكر بغ���داد يوم رافقت والدتي اىل ف���رن يف باب الآغا 
ج���وار حم���ام كج���و يف يوم م���ن اأي���ام القح���ط، فراأيت 
ع�ش���رات الن�ش���وة مي���ددن اأذرعهن نحو الف���ّران وباليد 
الواح���دة �شه���ادة من املخت���ار توؤيد عدد اف���راد العائلة، 
ويف اليد الخرى ثمن �شمونة واحدة للفرد الواحد يف 
اليوم الواحد، ولغطه���ن وعياطهن وتو�شالتهن تطحن 

القلوب وت�شم الذان.
اذك���ر بغ���داد يف تل���ك الليل���ة امل�شوؤومة، ليل���ة ان�شحاب 
اجلي����ض الرك���ي ودخ���ول اجلي�ض الربيط���اين يف 11 

مار�ض 1917
اذكره���ا �شاعة انفجار م�شت���ودع الب���ارود يف الطل�شم، 
عندم���ا اهتزت بغداد من اق�شاها اىل اأدناها، واذكر تلك 
ال�شاع���ة الرهيب���ة التي �شمعت فيها ذل���ك الدوي الهائل، 
فخب���اأت راأ�ش���ي حت���ت اللح���اف واأن���ا اأرجت���ف وارتعد 
واأبك���ي م���ن هول م���ا �شمع���ت، ظنًا من���ي ب���اأن اللحاف 

�شيحميني من اخلطر.
اذكر بغداد بعد ي���وم اأو يومني من ليلة ال�شقوط عندما 
اأ�شلح���ت ال�شلط���ات الع�شكرية اجل�ش���ر واأخذت طالئع 
الرت���ل الق���ادم م���ن الغ���رب تع���رب اىل جان���ب الر�شافة 
وتخ���رق قل���ب بغداد م���ارة بعك���د ال�شخ���ر، والطفال 
وال�شبي���ان ي�شفق���ون للخيالة الذين كان���وا من الهنود 
امل�شلم���ني والهندو����ض وال�شيك والكرك���ه وكنا منيزهم 
م���ن �ش���كل عمائمه���م وطريقة لفه���ا، وقد توجه���وا نحو 
باب املعظم ومنها اىل ب�شتان ال�شرافية حيث ع�شكروا 

هناك.
اذك���ر بغ���داد عندم���ا اأخ���ذت �شلط���ات الحت���الل ت�شوق 
بع�ض البغداديني من رجال و�شباب اىل جزيرة هنجام 
وتعتقله���م  هن���اك لنهم اأخ���ذوا يقاومونه���ا ويتحدون 

امرها.
اذكر بغداد ملا اجتاحها مر�ض الكولريا اأو الهي�شة )اأبو 
زوع���ة( يف خري���ف ذلك الع���ام، ف�شار النا����ض ميوتون 
باملئ���ات ولي�ض فيه���ا من يلقحه���م اأو يعاجلهم ول حتى 

من يتوىل دفنهم.
واأذكر بغداد ملا اجتاحه���ا في�شان دجلة والفرات يف اآن 
واحد، فاأحدقت املياه بالكرخ والر�شافة وجعلت كثريا 
من بيوتها عاليها �شافلها، فهلك احلرث والن�شل والزرع 

وال�شرع.
اأذك���ر بغداد ي���وم 30 ت�شري���ن الول عندم���ا اأعلن وقف 
اط���الق الن���ار ب���ني اجلي����ض الربيط���اين والرك���ي يف 
جبه���ة الع���راق، واأذكر ي���وم 11 ت�شرين الث���اين عندما 
وقع���ت الهدنة بني احللفاء وبني تركي���ا واملانيا، فبداأت 

املهرجان���ات والزين���ات والألع���اب الناري���ة تقام يف كل 
حمل���ة من حم���الت بغداد، فع���اد اليها �شيء م���ن رونقها 
ال���ذي فقدت���ه ط���وال اأرب���ع �شن���وات، فاأخ���ذ ال�شب���اط 
واجلنود يعودون اىل وطنه���م، با�شتثناء الذين هلكوا 
يف القفقا����ض اأثن���اء )ال�شفر بر(، فمنهم م���ن وجد افراد 
عائلته على قيد احلياة ومنهم من مل يجد احدا ي�شتقبله 
اأو يرح���ب ب���ه، فكل اف���راد عائلت���ه قد طحنته���م احلرب 

ب�شكل اأو باآخر.
اأذك���ر بغ���داد ي���وم كان ال�شف���ر منه���ا واليه���ا بدائيا يتم 
بوا�شط���ة اخليل والبغال واجلم���ال وحمري )املجارية( 
ث���م تط���ور نحو الف�شل ف�ش���ار يتم بوا�شط���ة الكجاوة 
و)التخ���ت روان( وهي حمفة يحمله���ا زوج من البغال، 
اأو اله���ودج وه���و حمفة يحمله���ا بعري، ث���م تطور نحو 
ال�ش���رع ف�ش���ار يت���م بوا�شط���ة العرب���ات ذوات اربع���ة 

دواليب. 
واأذك���ر اين �شاف���رت على عرب���ة )اأبو �شبع( م���ن بغداد 
اىل الفلوج���ة يف العهد العثم���اين وهي عربة اأقرب اىل 
)برجقة( منه���ا اىل عربة �شفر، وق���د ا�شتغرقت ال�شفرة 
من كهوة )العكامة( يف �شوب الكرخ اىل الفوجة قرابة 
ثالثني �شاعة، مع مبيت ليلة واحدة يف خان �شاري يف 
)اأبو مني�شري( لنعدام الم���ن يف ال�شفر الليلي وخطر 
)دك( الطري���ق و�شل���ب امل�شافرين من قط���اع الطرق، ثم 
تط���ور ال�شف���ر نح���و الف�ش���ل وال�شرع عندم���ا �شارت 
ال�شيارة )اأم اللوكيه موديل فورد اأو اأوفر لند( وا�شطة 

ال�شفر.
واأذك���ر ان ال�شف���رة نف�شها التي قطعناه���ا يف عربة اأبي 
�شب���ع بثالث���ني �شاعة ق���د قطعناه���ا بعد ع�ش���ر  �شنوات 
يف �شي���ارة ال�شائ���ق الرمني )تي���زاب( باأقل من خم�ض 
�شاع���ات وامل�شاف���ة ب���ني بغ���داد والفلوج���ة ل تزيد على 
اخلم�ش���ني كيلوم���رًا، م���ع التوق���ف لتربي���د ال�شي���ارة 
وا�شالح )البنجر( وال�شراحة من �شع�شعة ال�شلوع 

جراء �شوء حالة الطريق الرابي املمتعرج واملتعرث. 
ه���ذا فيما يخ�ض ال�شف���ر الربي اما ال�شف���ر النهري بني 
ال�شمال واجلنوب فيت���م بوا�شطة )اجلالج( وي�شتغرق 
م���دة اأطول م���ن امل���دة الت���ي ي�شتغرقه���ا ال�شف���ر الربي 

بوا�شطة الدواب والكروان والعربات.
بينما يتم ال�شفر اليوم من بغداد واليها ب�شرعة خيالية، 
فان نف����ض امل�شافة بني بغداد والفلوجة تقطع بال�شيارة 
احلديث���ة ب�شاعة واحدة اأو اأق���ل، وان ال�شفر بني بغداد 
الكهربائي���ة(  )الدي���زل  قط���ارات  بوا�شط���ة  والب�ش���رة 
احلديثة ومل�شافة تقرب من اأربعمائة كيلومر ي�شتغرق 
اأق���ل من ع�ش���ر �شاع���ات بينم���ا كان ي�شتغ���رق بوا�شطة 

الباخرة )مركب حميدي( قرابة ال�شبوع.

عن كتاب )بغداد كما عرفتها(

هكذا عرفت بغداد عند سقوطها 
بيد االنكليز سنة 1917

لعل أكرث أيام بغداد اس��ودادا وحلكة هي االيام الكائنة بني دخول تركيا الحرب العاملية االوىل س��نة 

1914 وبني سقوط بغداد بيد االنكليز يف شهر مارس سنة 1917، فقد قاست بغداد والبغداديون االمرّين 

يف ه��ذه الفرتة، وخاصة ليلة 10-11اذار، اذ توالت عليه��ا االهوال والنكبات والفواجع والجوع والقحط 

وشقاء الزمان مام مل تشهد مثله منذ اجتاحها هوالكو سنة 1258 م، يوم جعل من رؤوس أهلها جباال 

وجعل من نهر دجلة نهرا اسود من كرثة ما رمي فيه من كتب ومخطوطات.

أذكر بغداد يوم جند االالف من خرية ش��بابها وأرس��لوا اىل جبهة القفقاس فهلكوا يف جبالها وثلوجها 

ومل يعد لبغداد )نفاخ نار(.

اذكر بغداد ويف كل بيت يتيم ينتحب وأرمل تنوح وثكىل تندب وتلطم لفقد وحيدها.
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االثنين )21( كانون الثاني 2019

التحقت امل�ض غريت���رود بيل باحلملة الربيطانية لحتالل 
الع���راق يف ع���ام 1916 وعين���ت يف املكت���ب العرب���ي فرع 
الب�ش���رة يف حزي���ران م���ن الع���ام نف�ش���ه ، وحينم���ا احتل 
اآذار 1917  م���ن  بغ���داد فياحل���ادي ع�ش���ر  الربيطاني���ون 
اآنتقل���ت امل����ض بي���ل اإىل بغداد وعين���ت �شكرت���رية �شرقية 
للمن���دوب ال�شام���ي الربيط���اين ال�ش���ري بري�ش���ي كوك�ض ، 
ومنذ وقت مبكر لو�شوله���ا وبحكم اآخت�شا�شها الدرا�شي 
وولعه���ا بع���امل الآثار ، اأدركت مدى احلاج���ة اإىل الإهتمام 
بالآث���ار العراقي���ة واملحافظة عليه���ا من اأن تطاله���ا اأيادي 
العبث وال�شرقة ، ويف ذلك ال�ش�ياق وجهت حتذيرًا �ش��ديد 
اللهجة للم�ش���وؤول الربيطاين عن �ش���وؤون الآثار العراقي 
،وحملت���ه امل�شوؤولية عن اأي �شرر يلح���ق بها واأخذت منه 
تعه���دًا خطي���ًا بعدم ه���دم اأي موق���ع اآثاري يف بغ���داد لأي 

�شبب كان.
واأخذت على عاتقها القيام بجولت ميدانية لزيارة عدد من 
املواق���ع الآثارية التي اأ�شبحت بحاجة ما�شة اإىل ال�شيانة 
لرمي���م الأ�شرار لغر����ض املبا�ش�رة ب�شيانته���ا ، وكان يف 
مقدمة املواقع التي زارتها طاق ك�شرى يف منطقة املدائن ، 
واآ�شطحب���ت معها اأحد املهند�شني لإيجاد احللول املنا�شبة 

ملنع �شقوط اأحد جدران الطاق ب�شبب ت�شدعه.
اإنَّ اآهتم���ام امل����ض بي���ل بالآث���ار العراقية و�شب���ل املحافظة 
عليها دفعت امللك في�شل الأول 1921-1933 بعد تتويجه 
مل���كًا على العراق يف الثالث والع�شرين من اأب 1921بناًء 
عل���ى طلبها تعيينها مديرة فخري���ة لالآثار القدمية ب�شورة 
موؤقت���ة ، ريثما يت���م تعيني موظف منا�ش���ب ، نظرًا لإملامها 
و�ش�اب���ق تتبعاته���ا ل�شيم���ا مبا يتعل���ق ب�عادي����ات الع�راق 
، وكان���ت ت���درك منذ وق���ت مبك���ر اأهمية اأن يك���ون للعراق 
متح���ف ي�ش�م اآث���اره ، اإلَّ اأنها كانت تعل���ل ذلك بعدم توافر 

التخ�شي�شات املالية الالزمة لأن�شائه.
اآ�شتقبلت امل�ض بيل بعد توليها امل�شوؤولية الفخرية لدائرة 
الآثار القدمية عددًا من البعثات الآثارية التي كانت تتطلع 
اإىل احل�ش���ول عل���ى اآمتي���از التنقيب يف عدد م���ن املواقع 
الأثرية ، ومن اأ�شهرتلك البعثات البعثة امل�شركة للمتحف 
الربيطاين وجامعة بن�شلفانيا الأمريكية برئا�شة ليونارد 
وويل ، الت���ي ح�شلت على اآمتياز التنقيب يف مدينة كي�ض 
، وجنح���ت البعثة امل�شركة خالل مو�شم واحد يف العثور 
عل���ى قطع اآثارية كث���رية ، نال العراق منه���ا ن�شف الكمية 

، ت�شلمته���ا امل����ض بي���ل م���ن البعث���ة بنف�شها ، وق���د حاولت 
خالل عملية الإقت�شام احل�شول على اأف�شل اللقى الآثارية 
املكت�شف���ة ، من بينها خوذة ذهبية وقيثارة ودبو�شًا ذهبيًا 
ومتث���ال لأحد مل���وك مملكة كي����ض ال�شومري���ة يبلغ طوله 
ثالث���ة اأقدام ، مقط���وع الراأ�ض ،ومل يتمك���ن الآثاريون من 
ق���راءة الكتاب���ات املوجودة عل���ى كتف���ه ، باآ�شتثناء حتديد 

اآ�شم امللك.
وق���ررت امل�ض بيل اإر�شاله اإىل لن���دن لفك رموزه من علماء 
الآث���ار الربيطانيني ومن ثم اإعادته���اإىل العراق ، ومتكنت 
اأي�شًا من �ش���راء عدد من الآثار من الأهايل فكانت ح�شيلة 
م���ا جمعته كمي���ة ل ي�شتهان به���ا من الآثار الت���ي اكت�شفت 
حديث���ًا اآن���ذاك ، مم���ا �شجعها عل���ى اإقامة معر����ض لعر�ض 
اللق���ى الآثاري���ة املكت�شف���ة اأم���ام اجلمهور للتعري���ف بها ، 
وق���د اأفتتح املعر�ض بتاأريخ احلادي ع�شر من اآذار 1923، 
و�شع���ت فيه اللق���ى الآثارية على منا�ش���د وبالقرب من كل 
قطع���ة بطاق���ة تعريفي���ة باللغت���ني العربي���ة والإنكليزية ، 
ونال املعر����ض اآ�شتح�شان احلا�شري���ن والزائرين ، وكان 

يف مقدمتهم املل���ك في�شل الأول وال���وزراء وال�شخ�شيات 
العامة.

وعق���دت امل�ض بيل الع���زم بعد جناح املعر����ض على اإن�شاء 
متح���ف عراقي بعد اأن اأ�شبحت الظ���روف مواتية لإقامته 
، ل�شيم���ا تواف���ر كمي���ات كبرية م���ن الآث���ار العراقية التي 
ح�شل���ت عليه���ا عن طري���ق التنقيب���ات الآثاري���ة على وفق 
نظ���ام املنا�شف���ة اأو ال�ش���راء ، ف���كان لب���د م���ن جمعها يف 
متح���ف للحفاظ عليها م���ن ال�شرقة وال�شي���اع والندثار ، 
اإلَّ اأنَّ عقب���ات عدة اآعر�شت �شب���ل تنفيذه اأول مرة ، منها 
ع���دم توفر مكان مالئم لإقامته ، فلم تتمكن وزارة الأ�شغال 
واملوا�ش���الت ك���ون دائرة الآث���ار القدمية اح���دى الدوائر 
العائ���دة له���ا من اإيج���اد بناي���ة منا�شب���ة للمتح���ف ، وبعد 
البح���ث والتق�شي وقع اآختيار امل�ض بيل على اإحدى غرف 
بناي���ة الكلية الدينية يف جامع���ة اآل البيت ، اإلَّاأن جهودها 
قد باءت بالف�ش���ل ب�شبب تاأخر اأعمال البناء فيها ، فلم يكن 
م���ن منا����ض �شوى اللج���وء اإىل بناي���ة الق�شل���ة التي ت�شم 
دواوي���ن احلكومة ورئا�شتها ، لتكون مكانًا لإقامة املتحف 
، فاآخت���ارت م�شطرة اإحدى الغ���رف ال�شغرية يف الطابق 
الأ�شف���ل من مبنى الق�شل���ة ، عرفت هذه الغرفة لحقًا باآ�شم 

غرفة الأحجار البابلية.
التنقي���ب  بعث���ات  اآزدي���اد  ي���وؤدي  اأن  طبيعي���ًا  اأم���رًا  كان 
الآثاريةاإىلاآزدياد ح�شة املتحف من الآثار ، ول �شيما تلك 
ال���واردة من مدين���ة اأور الأثرية ، واأ�شبح���ت احلاجة اإىل 
نقل املتحف مطلبًا ملحًا لي�شع الآثار الأخرى التي جتمعت 
مب���رور الوق���ت يف �شنادي���ق خ�شبي���ة مل يك���ن بالإم���كان 

عر�شها ب�شبب �شيق م�شاحة املتحف.
تزامنت رغبة امل�ض بيل يف البحث عن موقع جديد مع نية 
احلكوم���ة العراقية بيع مطبعة احلكوم���ة وت�شليم بنايتها 
اإىل وزارة الأ�شغال واملوا�شالت ، فكتبت ر�شالة اإىل وزير 
الأ�شغال واملوا�ش���الت �شبيح ن�شاأت  اآ�شتكت فيها مبرارة 
م���ن �شيق متحف الق�شلة وتكد����ض الآثار فيه ، ويف �شوء 
بيانه���ا حلالة املتحف وم���ا اآل اإليه من ت���رٍد كانت تاأمل من 
وزي���ر الأ�شغ���ال واملوا�ش���الت اأن حت�شل منه عل���ى بناية 
مطبع���ة احلكومة ، ولإمتام الفائدة وجدنا من املنا�شب اأن 
ن�شت�شه���د ببع����ض الأ�شطر مم���ا ورد يف ر�ش�التها، اإذ قالت 
م���ا ن�ش���ه: " ل يخفى على معاليكم اأن املح���ل الراهن الذي 
ا�شغل���ه املتحف اأ�شبح منذ مدة طويل���ة غري كاف له باملرة 

، وبذا اآ�شتح���ال الأحتفاظ بالآثار القدمي���ة واآ�شتعرا�شها 
للجمه���ور ، واإنَّ كث���ريًا م���ن الآث���ار املوج���ودة يف املتحف 
له���ا قيمة ثمين�ة ج�دًا وبو�شعه���ا احلا�شر لبد اأن ي�شيبها 
اأ�شرار ، وقد فهمنا اإنَّه عما قريب �ش�تباع مطبع��ة احلكومة 
ويف���رغ مكانها احلايل ،واإنَّ وزارة الأ�شغال �شت�شتلم هذه 

البناي�ة ".
اإنَّ اآختي���ار بناية مطبعة احلكومة ، وحتويلها اإىل متحف 
يع���ود اإىل عدد من الإعتبارات ترتب���ط باملقام الأول ب�شعة 
البناي���ة مقارن���ة مبتح���ف الق�شل���ة ، وتاألفه���ا م���ن طبقتني 
وحداثته���ا ، اإذ مل مي���ر عل���ى ت�شيدها �ش���وى ب�شعة �شنني 
،ف�شاًل على مالءمتها للعر�ض املتحفي ، الأم���ر الذي اأك���ده 
 Lionel( م�شت�شار وزير املع��ارف امل�ش�رليونيل �شميث
امل�ض  برفقة  بناية مطبع�ة احلكومة  زار  الذي   )Smith
بيل، وجدت مطالبة امل�ض بيل لوزارة الأ�شغال واملوا�شالت 
واحلكوم���ة على حد �ش���واء ومنا�شدته���ا الإ�شتجابة ، فتم 
تلبيته���ا ، وهكذا جرى اإعطاء بناي���ة مطبعة احلكومة اإىل 

دائرة الآثار القدمية لتتخذها متحفًا ومقرًا لها.
اأ�شرف���ت امل�ض بيل بنف�شها على اأعمال تاأهيل بناية املتحف 
اجلديدة و�شيانتها ، مبا يالئم العر�ض املتحفي ، وزودته 
باأع���داد كافية وحديث���ة من ال�شنادي���ق املخ�ش�شة لعر�ض 
الآث���ار ، ومل تدخ���ر جهدًااإلَّ وبذلته لإظه���اره مبظهر يليق 
بتاأري���خ العراق وح�شارته العريق���ة ، وتزامن ذلك كله مع 
تده���ور حالته���ا  ال�شحي���ة و وف���اة اأخيه���ا غ���ري ال�شقيق ، 
والأكرث من ذلك اأنه���ا اأجلت زيارتها املقررة لذويها فكتبت 
اإىل والدها ر�شالة اأ�شارت فيها اإىل عدم اآ�شتطاعتها مغادرة 

." الوقت  هذا  يف  " العراق 
و�شجعه���ا ذلك عل���ى اآ�شتم���رار العناية باملتح���ف والتفرغ 
لإدارت���ه ، فاأب���دت رغبته���ا بالإ�شتقالة من عمله���ا يف دائرة 
املن���دوب ال�شامي الربيطاين بو�شفه���ا �شكرترية �شرقية ، 
والتفرغ لإدارة دائرة الآثار القدمية اأ�شالة ولي�ض بو�شفها 
مدي���رة فخرية ، لكن املنية ق���د اأدركتها بتاأريخالثاين ع�شر 
م���ن متوز 1926ع���ن عمر ناه���ز الثامن���ة واخلم�شني على 
اإثرتناوله���ا جرعة دوائية كب���رية، وعرفانًا باجلميل اأَطلق 
املل���ك في�ش���ل الأول اآ�شمها على اجلن���اح الرئي�ض باملتحف 
العراق���ي وحظ���ي ذلكالأج���راء مبباركة وتاأيي���د احلكومة 

العراقية.
عن ر�سالة ) املتحف العراقي ن�ساأته وتطوره (

ســــــمــــــيــــــرة شــــعــــالن

رشيد  حميد  حيدر   . د       

تاأ�ش�ش���ت ه���ذه اجلمعية ع���ام 1932 برعاية املل���ك في�شل 
الأول عل���ى غ���رار جمعي���ات ال�شلي���ب الأحم���ر الدولي���ة . 
وكان���ت غايتها ه���ي اأ�شع���اف جرحى احل���رب ومنكوبيها 
وتخفي���ف الأمل مبختل���ف الو�شائ���ل املمكن���ة ، وم�شاع���دة 

املنكوبني الذين ي�شابون بنكبات فجائية اأثناء ال�شلم. 
اعتم���دت ميزاني���ة اجلمعي���ة عل���ى تربع���ات اليان�شي���ب ، 
وب���دلت اإيج���ار اأمالكه���ا وربح طواب���ع اله���الل الأحمر ، 
وفوائ���د ال�شندات املالية وتربع���ات املح�شنني من الأهايل 
، وافتتح���ت اجلمعية له���ا فروعًا يف العديد م���ن الألوية ، 
ويف عام 1945 افتتح فرعها الن�شوي برعاية امللكة عالية  

. وقد تبن���ى الفرع م�شروعات ثقافي���ة و�شحية ، مثل فتح 
�شف���وف خا�ش���ة للتمري����ض كالإ�شعاف وتعلي���م اخلياطة 
والتدب���ري املنزيل ، وفتح م�شتو�شف يف ال�شاكرية لتقدمي 
اخلدم���ات الجتماعية للمهاجرين م���ن املناطق اجلنوبية، 

وجمع التربعات واإن�شاء ميتٍم ودار للح�شانة. 
"  مبادئه���ا العامة من  ا�شتم���دت " جمعي���ة اله���الل الأحم���ر
مب���ادئ جمعي���ة ال�شليب الأحمر يف جني���ف، وهي مبادئ 
اأ�شا�شية قوامها الرحمة،اأهمها مبداأ الإن�شانية، وامل�شاواة 
، وع���دم التحي���ز واحلياد والعاملي���ة .ووفقًا له���ذه املبادئ 
مل يقت�ش���ر ن�ش���اط اجلمعية على ما تقدم���ه يف العراق من 
خدم���ات اإن�شاني���ة ب���ل تع���داه اإىل املحيط ال���دويل، وكان 
ن�شاطه���ا م�شتم���رًا يف وق���ت ال�شل���م وزمن احل���رب، ويف 
حالت وقوع ال���زلزل والكوارث الطبيعية، وكان لها دور 
متمي���ز يف املجال���ني ال�شح���ي والثق���ايف ، ف�شاع���دت على 
اإن�ش���اء امل�شاريع ال�شحية املتنوعة . ففي عام 1935 قامت 
اجلمعية بفتح اأول م�شتو�شف �شحي لها يف مدينة بغداد 
ال���ذي ا�شطلع بتق���دمي �شيارة جمهزة بجمي���ع ما حتتاجه 
م���ن اأدوية ومواد اأخرى لتق���وم بخدمة اجلي�ض والعتناء 
ب�شحته���م وراحتهم يف وقت ال�شل���م، وافتتحت م�شت�شفى 
خا�شًا بالأطفال يف منطقة ال�شيخ عمر قرب �شاحة ال�شباع 
ببغداد ال���ذي �شيدته على نفقتها اخلا�ش���ة، واأ�شافت اإليه 

مبرور الوقت خم�ض ردهات احتوت على )40( �شريرًا. 

ويف ع���ام 1944 اأ�ش�ش���ت اجلمعية مرك���زًا خا�شة بعناية 
الطف���ل ببغداد ، وكان���ت الغاية م���ن تاأ�شي�شه ه���و ال�شعي 
بكل الو�شائل املمكنة لرعاية الطفل ووقايته من الأمرا�ض 
الف���م  كالته���اب  الب�شيط���ة  املر�شي���ة  احل���الت  ومعاجل���ة 
واللوزت���ني والرم���د احلبيب���ي واأمرا�ض اجلل���د ، واإحالة 
احلالت امل�شتع�شية اإىل امل�شت�شفيات الرئي�شة للعالج من 

الأخ�شائيني فيها .
ويف ع���ام 1950 قام���ت اجلمعي���ة بت�شيي���د بناي���ة خا�شة 
للمرك���ز على قطع���ة اأر�ض م�شاحته���ا )280( م���رًا مربعًا 
ا�شرتها من اأمان���ة العا�شمة عام 1946، وتكونت البناية 

م���ن طبقتني ذات بناء فخم، وقد �شرفت على ت�شييد البناء 
مبلغ قدره )18( األف دينار �شاهم ال�شليب الأحمر الهندي 
بدف���ع مبل���غ )6( اآلف دينار، وا�شتمر املرك���ز بالعمل دون 
انقط���اع حتى نهاية العه���د امللكي ، يف تق���دمي الإ�شعافات 

الأولية لالأطفال املراجعني .

ب���رز دور اجلمعي���ة ب�شكل وا�ش���ح يف اأثن���اء في�شان عام 
1946 ، الذي نكب به العراق فقد غمرت نهر دجلة وروافده 
م�شاحات �شا�شعة من امل���زارع والقرى مما اأدى اإىل ت�شرد 
الكثري من املزارعني و�شكان القرى واملدن الذين اأ�شبحوا 
بدون م���اأوى ، ف�شكلت اجلمعية جلن���ة مركزية خا�شة من 
اأع�شائه لإغاثة املنكوبني با�شم " اللجنة املركزية لكتتاب 
"  برئا�شة الدكت���ور اإبراهيم  ا�شع���اف منكوب���ي الفي�ش���ان 
عاك���ف الآلو�ش���ي وع�شوية كل من حمم���د جعفر ال�شبيبي 
وعبد الهادي اجللبي وحممد حديد وعبد العزيز البغدادي 
ونوري فت���اح وعبد الل���ه لطفي وهارو����ض �شما�ض وفرج 
�شب���اح ، وق���د عهدت اجلمعية اإىل اللجن���ة جمع التربعات 
عن طريق الكتتاب الذي اأذن���ت وزارة الداخلية بافتتاحه 
لغر����ض اإغاث���ة املنكوبني ، وق���د ات�شلت اللجن���ة املركزية 
بال�شلط���ات الإدارية املحلية يف املناط���ق املنكوبة لغر�ض 

احل�شول عل���ى املعلوم���ات الكافية عن الفي�ش���ان وح�شر 
الأ�ش���رار واأع���داد املت�شرري���ن لغر�ض تق���دمي امل�شاعدات 

لأغاثتهم.
با�شرت بعده���ا اللجنة املركزية بت�شكي���ل جلان فرعية من 
بني اأع�شائها اإذ قام���ت بالت�شال باللجان الفرعية املحلية 
الت���ي األفه���ا املت�شرف���ون يف الألوي���ة جلم���ع امل�شاع���دات 
والإ�ش���راف عل���ى توزيع الإعان���ات وامل�شاع���دات الطبية، 
وبع���د الت�شاور بني اللج���ان قرروا من���ح كل منكوب مبلغ 
قدره ن�شف دينار، ويف حدود اأربع اإىل خم�ض ياردات من 
اخلام الأ�شم���ر ، وقد بلغ جمموع واردات اللجنة املركزية 
من التربعات وامل�شاعدات )79117( دينارًا ، وهي عبارة 
عن مبالغ مقبو�ش���ة بو�شاطة اللجنة واملقبو�شة بو�شاطة 
م�ش���رف الرافدين يف بغ���داد، ف�شاًل عن تربع���ات عينية ، 
وه���ي عبارة ع���ن )4000( كيلو غرام م���ن ال�شكر الأبي�ض 
تربع به الهالل الأحم���ر الركي، واألف )د�شدا�شة( تربعت 

بها جمعية الهالل الأحمر امل�شرية الن�شائية. 
ومم���ا يجدر ذكره ب�ش���دد التربعات ملنكوب���ي الفي�شانات 
ما قامت ب���ه جلنة الكتتاب الربيطاني���ة مل�شاعدة منكوبي 
 . اأم   . اأي  امل�ش���ر  برئا�ش���ة  الع���راق  يف  الفي�شان���ات 
م���ادام )A.M.Madam( وامل�ش���ر دبلي���و هندري���ن 
)W.Hndrain( م���ن امل�شرف ال�شرقي ببغداد ، الذين 
اأخ���ذوا عل���ى عائقه���م جم���ع التربعات م���ن اأف���راد اجلالية 
الربيطانية يف العراق ومن املحالت وال�شركات التجارية 
الإنكليزية ، وبلغ جمم���وع ما مت جمعه )12076( دينارًا، 
واأدت القيادة الع�شكرية الربيطانية يف لواء الب�شرة دورًا 
مهم���ًا يف اإغاث���ة منكوبي الفي�ش���ان وم�شاعدتهم وذلك من 

خالل جتهيزها مت�شرفية لواء الب�شرة باملواد الآتية :
م���واد طبي���ة .تزويدها ب���� )15( األف مر مرب���ع من األواح 
ال���ربدي املكبو����ض .الب�ش���ة خاك���ي وكمي���ة حم���ددة م���ن 

اجلنفا�ض واخليم وال�شابون.

وفعلت ال�شيء نف�شه اإثناء في�شان عام 1954 الذي نكب به 
الع���راق اأي�شًا ، اإذ قامت " جمعية الهالل الأحمر " بدورها 
باإغاث���ة منكوبي الفي�شان ومد يد العون لهم ، فاألفت جلنة 
خا�ش���ة له���ذه الغاي���ة من اأع�ش���اء اجلمعي���ة وو�شع حتت 
ت�شرفها مبل���غ قدره )5000( اآلف دين���ار فقامت ب�شرفها 
عل���ى اأعمال الإغاثة ، اإىل جانب ذل���ك قامت اجلمعية بفتح 
ب���اب الكتت���اب جلمع امل���ال والأغذي���ة واملالب����ض واملواد 
الطبي���ة للمنكوبني وقد اأدت م�شاهمة اجلمعية يف حت�شني 

اأحوال امل�شردين املعا�شية وال�شحية. 

 عن ر�سالة)) االأو�ساع ال�سحية يف العراق 1945- 1958 
درا�سة تاريخية  (( 

في ذكرى تأسيسها في 22 كانون الثاني 1932

جمعية الهــالل االحمر ومنكوبي 
الفيضانات

عندما اصبحت المس بيل مديرة الثار العراق
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ــار ــم ــع ــم عـــلـــي نــــــوري ال

 ذك���ر ال�شتاذ �شلم���ان ال�شفواين يف لق���اء معه حول 
ذكرياته يف الثالثينيات يوم كان يعمل يف الذاعة :

من اغ���رب املكاملات التي تلقيتها م���ن امللك غازي تلك 
التي امرين فيها منع يون�ض بحري من ممار�شة عمله 
يف الذاعة. وقد كان يون�ض البحري مذيعا فيها. ففي 
ذات يوم بينما كان )البح���ري( يفتتح برامج الذاعة 
بجملته امل�شهورة )هنا بغداد( تفتتح اذاعتها بتالوة 
ما تي�ش���ر م���ن الق���راآن الك���رمي، رّن جر����ض التليفون 
وكان املتكل���م املل���ك غ���ازي نف�ش���ه فاأم���رين ان امن���ع 
)البح���ري( من الذاعة. وج���اء )البحري( اىل مكتبي 
عل���ى عادته يف انتظ���ار انتهاء تالوة الق���راآن الكرمي 
لينتقل اىل ال�شتوديو ملوا�شلة تقدمي الربامج. قلت 
ل���ه: يا )يون�ض( ان كان لديك �ش���غل يف بغداد فاذهب 
لق�شائه، فاليوم يعجبني ان اكون مذيعا ورمبا ليام 
اخ���رى ومل اخربه باأم���ر امللك، فا�شتغ���رب وظّن اين 
ام���زح معه، وملّ���ا اكدت ل���ه رغبتي وهو ب���ني م�شدق 
ومك���ذب خ���رج مذه���ول وكئيب���ا. والذي���ن يعرف���ون 
)البح���ري( يدرك���ون ان الذاعة بالن�شب���ة اليه كاملاء 

بالن�شبة لل�شمكة. 
وبعدها ملا علم باملو�شوع ذهب و�شاأل وزير املعارف 
املرح���وم حممد ر�شا ال�شبيب���ي وق�ّض عليه ما حدث، 
ث���م ذه���ب اىل رئي�ض ال���وزراء جميل املدفع���ي و�شكا 
اأمره اليه. وملا �شاألني )الوزير ورئي�ض الوزراء( عن 
الق�ش���ة اخربتهما باأمر امللك غازي وانه مل يكن يل بد 

من تنفيذه. 
ويف ال�شب���اح الت���ايل ذه���ب )ال�شبيب���ي( ايل البالط 
امللك���ي وقابل امللك وحتدث مع���ه ب�شاأن املذيع يون�ض 
بح���ري فاأخربه املل���ك ان البحري يتعم���د الت�شوي�ض 
على اذاعة ق�شر الزهور باأن يفتح )�شويجا( ويبقيه. 

ال ان الوزي���ر ا�شتبع���د ذلك من الوجه���ة الفنية )علي 
القل(، رّد امللك قائال: لو قيل يل ذلك ملا �شدقته لكني 
�شمعت���ه باذين، وا�شر على ط���رده من الذاعة كما ان 
رئي����ض ال���وزراء راح بنف�ش���ه اىل الب���الط وكلم امللك 
ب�شاأن���ه )يون�ض بحري( لكن امللك اأ�ش���ّر على موقفه. 
فخ���رج امل���دين من عن���د الب���الط م�شت���اء وانقطع عن 
زي���ارة الب���الط ايام���ا. ويف ه���ذه الفرة الت���ي دامت 
�شه���را كان يون�ض بحري كاملل�شوع، فلم يرك و�شيلة 
ال وجل���اأ اليه���ا، لأج���ل اعادت���ه اىل الذاع���ة وبعدها 

قل���ت له: ي���ا يون�ض �شاأج���ّرب حظي م���ن اجلك فتعال 
مع���ي اىل الب���الط �شاقاب���ل املل���ك وارج���و ان يوافق 
على عودت���ك اىل الذاعة. وذهبا مع���ا وقابلنا رئي�ض 
املرافق���ني قلت ل���ه: اين ارغب يف مقابل���ة جاللة امللك 
عن طريقك ل عن طريق الت�شريفات، فهل بامكانك ان 
تدبر يل هذه املقابلة؟ ق���ال رئي�ض املرافقني �شاأحاول 
انتظر قليال. ثم عاد ايّل بعد برهة قائال: تف�شل ادخل 
وا�شتقبلني امللك بب�شا�شته وذكرين باول لقاء لنا فيه 
يف �ش���رادق ن�شب���ه امللك ح�شني يف )من���ى( باحلجاز 

�شن���ة 1923 مبنا�شبة عيد ال�شح���ي وما ق�شه علينا 
ج���ده امللك ح�شني ع���ن �شبب ت�شميته )ع���ون(. وبعد 
ان انته���ي امللك غازي من حديثه عن ذكريات الطفولة 
رجوته ان ي�شمح يل بال���كالم عن يون�ض بحري وان 
يغ�ض النظر ع���ن اخطائه وان ي�شمح له بالعودة اىل 
الذاعة. فابت�شم امللك وقال ل باأ�ض، لن اأخيب رجاءك 

ف�شكرته كثريا وا�شتاأذنت بالن�شراف. 
كان يون����ض بحري خالل املقابلة م���ع امللك ينتظرين 
يف غرف���ة رئي�ض املرافقني وهو يتقل���ب على احر من 
اجلم���ر، فلم���ا راآين منب�ش���ط ال�شارير تاأك���د ان امللك 
واف���ق عل���ى عودته فق���ام يعانقن���ي ويقبلن���ي �شاكرا 

وممتنا.
وذكر املرحوم حممد علي كرمي الذاعي املعروف عن 
ذاك : ام���ا عن املرحوم املذي���ع يون�ض بحري فقد عني 
مذيع���ا يف اذاعة بغداد عن���د ا�شتئنافها العمل بعد ان 
اوقفتها حكومة حكمت �شليمان وذلك خلفا للمرحوم 
عب���د ال�شتار ف���وزي اول مذيع يف اذاع���ة بغداد وظل 
)البحري( يعمل فيها اىل ان احلقت الذاعة مبديرية 
الدعاية العام���ة يف وزارة الداخلية فتم تعيني املذيع 
الكب���ري ح�شني الكي���الين. وقد جاء يف خ���رب تعيينه 
الذي ن�شرته ال�شحف العراقية يومذاك انه مت تعيني 
ال�شي���د ح�شني الكيالين مذيعا يف اذاعة بغداد براتب 
�شهري قدره )ثماني���ة دنانري( بدل من يون�ض بحري 
الذي كان ي�شغل نف����ض الوظيفة براتب قدره ثالثون 
دين���ارا(. ويف عام 1938 عني املرحوم )ال�شفواين( 
�شكرت���ريا لالإذاعة بع���د املرحوم ف���وؤاد جميل وكانت 
من���ح  ي���وم  ذات  ويف  املع���ارف.  ل���وزارة  تابع���ة 
يون�ض بح���ري اج���ازة ل�شفرة خارج الع���راق فتويل 

)ال�شفواين( عمله كمذيع..


