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الطائي د. مؤيد شاكر 

 يف ه����ذا االط����ار ي�ش����ر اح����د ق����ادة احل����زب ال�شيوع����ي 
الفل�شطيني”حممود االطر�ش”بقوله:”ا�شبح من املعتاد 
اليوم �شماع نداءات لينني واحلكومة ال�شوفيتية ل�شعوب 
ال�شرق ودعوتهم اياهم لتحرير انف�شهم.. وكانت االحاديث 
ع����ن ثورة اكتوبر والبل�شفية ت����دور على كافة االأل�شنة يف 
املقاه����ي واملنتدي����ات والدي����ار العربية واحيان����ا ب�شورة 
ا�شماعيل":”�شمع����ت  الق����ادر  م�شو�شة”.ويقول”عب����د 
باال�شرتاكي����ة والبل�شفي����ة اول مرة اثناء احل����رب العاملية 
االوىل ويف نهايته����ا حتدي����دا.. ح����ني دخ����ل وال����دي ذات 
م����رة اىل البي����ت وه����و م�شغ����ول ب�ش����يء كبر فق����ال : لقد 
هجم الفقراء على االغنياء يف رو�شيا،ومل يبق فقر،وان 
احل����رب �شتنتهي،وال����ذي عم����ل ذل����ك ه����م البول�شفي����ك".

ويذكر”ح�ش����ني جميل”ال�شخ�شي����ة ال�شيا�شي����ة العراقية 
املعروف����ة، ان الثورة البل�شفي����ة يف رو�شيا كان لها �شدى 
يف عائلته التي كانت م�شبعة بروح العداء لرو�شيا بعد ان 
�شمع����ت عن  ق�شوة الرو�ش اي����ام احلكم القي�شري وقتلهم 
امل�شلمني وامل�شلمات،وانها فرحت بهذه الثورة. وكان يف 
كربالء عام 1918، حمال يدعى”احلاج نور”يحمل ع�شر 

كل يوم علم احمر وبيده بوق ويقف يف املناطق املزدحمة 
بالنا�ش، وي�شيح”حتيا البل�شفية ويحيا البال�شفة". 

  مل تخ����ل ال�شح����ف املحلي����ة من اخب����ار الث����ورة البل�شفية 
يف رو�شيا و�شيا�شته����ا املتبعة ال �شيما ن�شرها االتفاقيات 
جريدة”االوق����ات  �شع����ت  ال�شري����ة.اذ  اال�شتعماري����ة 
ت�شوي����ه  اىل  الربيط����اين،  لالحت����الل  الب�شرية”املوؤي����دة 
�ش����ورة البال�شفة. فكتبت عن خط����ر البل�شفية على العامل 
وم����ا حتمله من مب����ادئ هدام����ة، وان نهاي����ة البال�شفة يف 
رو�شي����ا باتت حتمي����ة وقريب����ة. وحاولت اث����ارة املجتمع 
العراقي املحافظ، على البل�شفية بالتطرق اىل تاأثرالفكر 
البل�شف����ي يف ال�شرائ����ع ال�شماوي����ة وبخا�ش����ة ال�شريع����ة 
اال�شالمية، واكدت ان البل�شفي����ة �شد اوامر الله ور�شوله 
الأنه����ا تاأم����ر ب�شف����ك الدم����اء والك����ذب واالعت����داء على مال 

الغر.
  اما جريدة”العراق”املوالية لالحتالل الربيطاين اي�شا، 
فقد هاجمت البل�شفية مبقاالت حتدثت عن خطر البال�شفة 
وادراك �شع����وب ال�ش����رق ه����ذا اخلطر، بدليل ع����دم تقربها 
للق����وات البل�شفي����ة خلوفه����ا عل����ى م�شتقبلها.كم����ا انتقدت 

البال�شف����ة الفراطه����م يف امل�شائ����ل االجتماعي����ة ب�ش����كل ال 
يتالئم مع املجتمع����ات ال�شرقية، وف�شل����ت الدميقراطية- 

على الرغم من م�شاوئها -على البل�شفية.
 يف الوق����ت نف�ش����ه مل ت�شتط����ع جريدة”العراق”اهم����ال 
اآراء الكث����ر م����ن املتعاطف����ني م����ع ال�شيوعي����ني البال�شفة. 
فق����د ا�ش����ادت بالبال�شف����ة وثباته����م يف احل����رب االهلي����ة 
الرو�شي����ة وقالت:”لقد اثبتت التج����ارب ان قوة البال�شفة 
ال ت�شع����ف باحل����رب مهم����ا طال����ت، الأن عدده����م اك����ر من 
جليو�شهم”.ام����ا  املدرب����ون  ه����م  واالمل����ان  خما�شميه����م 
اثن����اء  النج����ف  يف  �ش����درت  جريدة”اال�شتقالل”الت����ي 
ث����ورة الع�شري����ن، فق����د اهتم����ت بنق����ل اخب����ار البال�شف����ة، 
فكتب����ت نقال ع����ن �شحيفة”الربق”ال�شوري����ة، عن انت�شار 
االفكار املارك�شية ال�شيوعي����ة يف �شورية بف�شل الر�شائل 
الت����ي كتبها لين����ني ودون فيه����ا اعرتافه با�شتق����الل البالد 
العربية،الت����ي انت�ش����رت يف جمي����ع انح����اء �شوري����ة. كما 
ن�ش����رت جريدة”اال�شتقالل”خرب اجتم����اع ممثلي �شعوب 
ال�شرق يف باكو)عا�شمة اأذربيجان ال�شوفياتية( يف ايلول 
1920، بدع����وة من حكومة رو�شيا ال�شوفيتية، وا�شرتاك 

مندوبني عن البلدان العربية، وما اتخذ من قرار بوجوب 
تو�شي����ع احلركات البل�شفية يف البالد العربية. ويف مقال 
اخر بعنوان”انت�شارات البول�شفيك”او�شحت ان للرو�ش 
خطط����ًا حربي����ة خا�شة ال توجد عند غره����م من االمم، اذ 
انهم يجعلون الرجعة واالن�شحاب من اهم الو�شائل لنيل 
الظفر وهزمية الع����دو يف اغلب االوقات وانهم قد هزموا 
جي�����ش نابليون االأول عام 1812 به����ذه الطريقة،وان من 
يتفق����د حالة احللف����اء امام رو�شيا �شيالح����ظ انهم جتنبوا 

مقاتلتهم وجهًا لوجه. 
   ام����ا جريدة”الفرات”التي �شدرت اثناء ثورة الع�شرين 
اي�ش����ا، فقد كتب����ت يف عددها االول ع����ن امكانية االعتماد 
عل����ى البال�شفة واحل�ش����ول على امل�شاع����دة منهم ملواجهة 
الوج����ود الربيطاين يف العراق،منوهة اىل ال�شكوك التي 
تخام����ر الراأي الع����ام العراقي ب�شاأن حقيق����ة امر البال�شفة 
ومدى اخال�شه����م،واىل وجوب االطالع عل����ى مقا�شدهم 
احلقيقي����ة بع����د ان منع����وا حكومات اذربيج����ان وارمينيا 
والقوقا�����ش م����ن ح����ق التمثي����ل اخلارج����ي ال����ذي يوؤك����د 
اال�شتق����الل التام. واعلنت عن حتفظها ب�شاأن التوافق بني 

املب����ادئ الديني����ة والبل�شفية.  وتناول����ت يف مقال”مفهوم 
البل�شفي����ة واق�شامها”مبينه:”ان البل�شفية لي�شت رو�شية 
بال�ش����رورة، اذ ال ب����د ان تتكي����ف يف البل����دان االخرى مع 
اخالق ال�شعوب واحوالهم املادية واالأدبية،وان البل�شفية 
ق�شم����ان، البل�شفية الرو�شي����ة والبل�شفية االوربية.االوىل 
تعن����ي نفي كل نظام وخ����راب كل �شلط����ة ونق�ش لكل دين 
وهدفه����ا تنفي����ذ القواعد الت����ي و�شعه����ا كارل مارك�ش، اال 
ان القائمني عليها مل يراع����وا ال�شعف املادي واالنحطاط 
االدبي الذي تعاين منه البالد. اما الثانية التي تنت�شريف 
اورب����ا فه����ي لي�ش����ت الرو�شية بال�ش����رورة امنا ق����د تكون  
ناجتة عن التفاعل مع االفكار البل�شفية الرو�شية”، وا�شار 
املقال اىل و�شف بع�����ش الكتاب، للبل�شفية باأنها”مكروب 
ال يع����دي �ش����وى االمم املقه����ورة”. ويب����دو م����ن ذلك عدم 
الفه����م الوا�ش����ح الف����كار البال�شف����ة املارك�شي����ة ال�شيوعية 
وحتدي����د هويته����م اىل درج����ة انه����ا مزج����ت م����ا ب����ني هذه 
االفكار واالف����كار اال�شرتاكية املنت�شرة يف اوربا،فاأطلقت 
عل����ى االوىل اأ�شم”البل�شفي����ة الرو�شية”بينما اطلقت على 

الثانية اأ�شم”البل�شفية االوربية”. 
البال�شف����ة يف  ث����ورة اكتوب����ر وتاأث����ر    ووردت اخب����ار 
الو�ش����ع الداخلي يف العراق بتقاري����ر ومذكرات ال�شباط 
الربيط����اين  االحت����الل  اثن����اء  الع����راق  يف  الربيطاني����ني 
للع����راق وبع����ده. وعل����ى الرغ����م م����ن ان ه����ذه التقاري����ر 
عك�ش����ت بطبيعته����ا وجهات النظ����ر الربيطانية،وخماوف 
الربيطانيني من امل����د البل�شفي يف البلدان ال�شرقية ومنها 
الع����راق. وعل����ى الرغم م����ن انها مل تخل من فك����رة املبالغة 
يف االأم����ر، اال ان����ه ي�شع����ب اهمالها وينبغ����ي اال�شارة اىل 
ع����دد منها. فقد ذك����ر وكيل احلاك����م امل����دين العام”ارنولد 
ول�ش����ن”ان البال�شف����ة وجدوا له����م مكان����ًا يف كربالء عام 
1917،وطالب����وا بتحرير القومي����ات امل�شطهدة والق�شاء 
على االقط����اع وطبقات املجتم����ع ذات االمتي����ازات اي�شا.

ا�ش����م  �ش����ون":”ان  ال�شليمانية”امليج����ر  حاك����م  وذك����ر 
البل�شفية عام 1918 وتعاليمها ا�شبحت معروفه للنا�ش.

وان للبال�شف����ة جوا�شي�ش لهم ي����د يف ا�شطرابات العراق 
قبل ثورة الع�شرين”.      

 وقالت ال�شكرترة ال�شرقية لدار االعتماد الربيطاين”امل�ش 
بي����ل  :”ان هناك ادلة وبراهني على وجود جمعية متاآمرة 
ا�ش�ش����ت �شمال العراق م����ن البل�شفك مع الوطنيني االتراك 
وكان����ت من����ذ مدة طويل����ة تت�ش����ل باجلمعي����ات ال�شيا�شية 
ب����ني  امل�شرتك����ة  الديني����ة  الرابط����ة  ال�شتغ����الل  املتطرف����ة 
االتراك والعرب واحراج و�ش����ع الربيطانيني يف ال�شرق 
االو�ش����ط".. وقال����ت امل�����ش بي����ل اي�شا، ان امل����رزا حممد 
ر�ش����ا، جن����ل ال�ش����رازي، اح����د امل�شتغل����ني للبال�شف����ة يف 

كرب����الء، وان احداث ثورة الع�شري����ن يف كربالء قد متت 
بت�شجيع وا�شناد من البال�شفة.وا�شارت تقارير بريطانية 
اخرى ال تخل����و من املبالغة اىل ان االح����داث اجلارية يف 
رو�شي����ا ب����داأت تناق�ش يف العتب����ات املقد�ش����ة، وانها تلقى 
الكث����ر م����ن التعاطف،حتى ا�شب����ح املو�ش����وع الرئي�شي 
حلديث النا�ش هو دخول الق����وات الرو�شية نهاية ني�شان 
1920 اىل باك����و واحتاللها يف اي����ار 1920 ميناء انزيل، 
وذك����رت اي�شا ان املجتهد االكرب االمام ال�شرازي، ا�شدر 
فت����وى ن�شت على ان البال�شفة م����ن ا�شدقاء اال�شالم، لكن 
مل يع����ر على م����ا يدعم وجود اي �شلة ب����ني املرزا حممد 
ر�ش����ا والبال�شفة، وال حقيقة للفت����وى ال�شادرة من االمام 
ال�شرازي الت����ي حتدثت عنها التقاري����ر الربيطانية. ومل 
يع����ر على م����ا يوؤك����د ان ث����ورة الع�شرين مت����ت مب�شاعدة 
من البال�شفة. فاملع����روف ان احداث هذه الثورة قد جرت 
وانته����ت باإخفاق ع�شك����ري دون ادنى ع����ون بل�شفي، وان 
�شحيفة ث����ورة الع�شرين"الفرات”اعلنت م����رارا ت�شككها 
بالني����ة احلقيقي����ة لث����ورة البال�شف����ة، وم����دى اخال�شه����م. 
وانه����ا حت����ى االي����ام االخ����رة من الث����ورة كان����ت تخاطب 
الثوار وحتدد لهم م�شتقبل البالد بالوقوف اما اىل جانب 

الربيطانيني او البال�شفة. 
    يت�ش����ح مم����ا تق����دم ان تاأث����ر ث����ورة اكتوب����ر 1917 يف 
الو�ش����ع الداخلي للع����راق كان حم����دودًا و�شعيفًا ال يزيد 
على  اخب����ار م�شو�شة غر وا�شحة مل تفهمها عامة النا�ش 

او ال�شح����ف املحلية التي كانت  تت�شاءل عن اهدافها. لذا، 
مل حت����ظ تلك الثورة يف داخل العراق �شوى بتعاطف عدد 
مم����ن كان ي�شم����ع بظلم احلك����م القي�ش����ري وق�شاوته على 
اال�ش����الم وامل�شلمني.ومع ذلك،كان العراق من بني البلدان 
العربي����ة التي تاأثرت باأف����كار الثورة،بحكم الو�شائل التي 

انتقلت من خاللها اليه واىل بلدان عربية اخرى.
اما ب�شاأن انت�شار االفكار املارك�شية يف العراق، فلم يالحظ 
م����ن امل�شادر الت����ي مت االطالع عليه����ا اي دور للكومنرتن 
يف ن�شره����ا، �ش����واء بتكلي����ف ا�شخا�����ش او ت�شجيعهم او 
ا�شنادهم ماديا او معنويا. وعلى الرغم من ت�شدد �شلطات 
االنتداب الربيطاين على العراق يف ا�شتراد اي مطبوع 
يطب����ع يف االحت����اد ال�شوفيت����ي، فقد تعددت ط����رق دخول 

االفكار املارك�شية اىل العراق.
 فق����د مثل����ت املطبوع����ات املارك�شية التي ب����داأت تدخل اىل 
العراق بداية ع�شرينات القرن الع�شرين مثل جملة احلزب 
ال�شيوعي الربيط����اين و�شحيفة”اللومانتيه”ل�شان حال 
احلزب ال�شيوع����ي الفرن�شي،التي كانت ت�شل اىل العراق 
من �شورية ولبن����ان، ف�شاًل عن املطبوع����ات امل�شرية ذات 
التوج����ه اال�شرتاك����ي  مثل"املقتطف"وغرها من املجالت 

امل�شرية،رافدًا من روافد الفكر املارك�شي يف العراق. 
        وكان للمارك�شيني االجانب الذين ا�شتقروا مدد خمتلفة 
يف الع����راق، اث����ر يف غر�����ش ب����ذرة املارك�شي����ة يف العراق 
مث����ل املعلمة االمريكية”امل�ش�ش ك����ر”"، التي كان لها اثر 

يف توجي����ه طالباتها العتن����اق الفك����ر اال�شرتاكي. وكانت 
حتثهن عل����ى قراءة ال�شحف املحلي����ة واالهتمام ب�شيا�شة 
البالد، وا�شتطاعت التاأثر يف افكار بع�شهن يف الرتويج 
رايلي”اال�ش����رتايل  اال�شرتاكي.وعرف"امل�ش����رت  للفك����ر 
اال�شل،الذي عني موظفًا يف وزارة املعارف وعمل مدر�شا 
يف املو�شل وا�شبح بعدها مدي����رًا للمعارف يف املو�شل، 
مبحا�شراته التي القاها يف مدر�شة الهند�شة يف املو�شل 
ب�ش����اأن القان����ون املدين. وكان يركز فيه����ا على افكار حزب 
العم����ال اال�شرتاك����ي اال�ش����رتايل، وا�شتم����ر يف ن�شره����ذه 

االفكار حتى مغادرته العراق عام 1926.
   م����ن جان����ب اخ����ر ا�شهم����ت املكتب����ات بن�شي����ب يف ه����ذا 
املج����ال، ومنها”املكتب����ة الع�شري����ة”يف �ش����وق ال�شراي، 
ل�شاحبه����ا حمم����ود حلم����ي ال����ذي كان����ت تربط����ه عالق����ة 
طيب����ة مع ح�ش����ني الرحال، ال����ذي اقنعه با�شت����راد الكتب 
واملج����الت املارك�شي����ة الت����ي كان����ت ت�شدره����ا دور الن�شر 
اخلا�ش����ة باحلزب ال�شيوع����ي الفرن�شي عن طريق وكالئه 
باخل����ارج. وق����د جلبت املكتب����ة الع�شرية ع����ددا من الكتب 
املارك�شي����ة حل�شني الرحال، منها كت����اب لينني"اال�شتعمار 
اعل����ى مراح����ل الراأ�شمالي����ة” وكتاب”الدول����ة والث����ورة” 
و�شحيفة”اللومانتي����ه” ل�ش����ان ح����ال احل����زب ال�شيوعي 
الفرن�شي، كم����ا قامت”املكتب����ة  العربية”ل�شاحبها نعمان 

االعظمي بدورمماثل.
   ام����ا ال����دور الب����ارز يف جمال ن�ش����ر الفك����ر املارك�شي يف 
الع����راق، ف����كان م����ن ن�شيب”مكتب����ة  مكنزي”ل�شاحبه����ا 
الربيط����اين اجلن�شية”دونون مكنزي”الذي كان حري�شا 
عل����ى جل����ب الكت����ب االجنبي����ة الت����ي تناول����ت اال�شرتاكية 
وبخا�ش����ة من�ش����ورات دار الن�شر املارك�شي����ة الربيطانية. 
وق����د ح�ش����ل ح�ش����ني الرح����ال عل����ى ع����دد م����ن املطبوعات 

املارك�شية من هذه املكتبة.
وكان للبحارة االوربيني الذين جاءوا اىل ميناء الب�شرة 
دور يف جل����ب املن�شورات والكتب املارك�شية اىل العراق، 
�شاأنه����م يف ذلك �شاأن زوار العتب����ات املقد�شة، �شواء كانوا 
من ب����الد فار�ش )ايران( التي عرف����ت الفكر املارك�شي قبل 
الع����راق وا�شبح����ت قاع����دة لن�ش����ره يف الب����الد املجاورة، 
او ال����زوار الع����رب مثل ال�شوري����ني واللبناني����ني،او بقية 
ال����زوار امل�شلمني وبخا�ش����ة من االحت����اد ال�شوفيتي.البد 
من اال�ش����ارة اي�شا اىل دور الط����الب العراقيني الدار�شني 
يف اخل����ارج ممن اطلعوا على الفكر املارك�شي وتاأثروا به 
ونقل����وه اىل العراق بعد عودته����م، و يف مقدمتهم ح�شني 
الرح����ال الذي �شياأت����ي احلديث ع����ن دوره يف ان�شاء اول 

حلقة مارك�شية يف العراق.
   عن ر�شالة )احلزب ال�شيوعي العراقي 1935 ـــــ 1949(

اخبار الثورة الروس��ية في الصحافة 
العراقية...

مكتبات رائدة في خدمة االفكار الماركسية

حرص لينني عىل نرش املراسيم االوىل للحكومة 

السوفيتية الجديدة يف معظم الدول الرشقية ومنها 

العربية بشكل واسع،كام فضح امر اتفاقية”سايكس- 

بيكو”والوثائق الرسية االخرى لدول الوفاق بشأن تقسيم 

الدول العربية.وان كان هذا االعالن مل يؤثر كثريًا يف 

املشاريع االستعامرية يف الوطن العريب اال انه لفت 

انظار العرب اىل تلك الثورة التي أعلنت ان هدفها هو 

مقاومة الطغيان الداخيل والوقوف بوجه االستبداد 

الذي متارسه القوى االستعامرية الدولية يف وقت مبكر 

ويف ظرف دقيق كانت خالله الدول االستعامرية تعد 

العدة لتنفيذ اتفاقياتها الرسية القتسام الوطن العريب. 

فوصلت انباء الثورة اىل اقطار الوطن العريب بشكل 

خاص ومنهم ابناء الشعب العراقي،عن طريق الزوار 

والطالب االيرانيني الوافدين اىل العراق، واملسلمني 

القاطنني يف روسيا الذين هربوا بعد الثورة ليستقروا 

يف املدن املقدسة مثل النجف وكربالء وغريها.  وكذلك 

عن طريق ارسى الجيش العثامين الذين اطلق البالشفة 

رساحهم و نشطوا يف كردستان لنرش انباء الثورة. 

وظهرت يف كويسنجق قرب اربيل جامعة اخرى من 

االرسى االكراد العائدين من روسيا عرفوا بني الناس 

بأسم”البالشفة”النهم كانوا يروجون الدعوة للحكومة 

الروسية البلشفية.

ح�شني  جميل ح�شني  الرحال

بيت لنج حيث 
مكتبة مكنزي
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عراقية ذاكرة   : اعداد 

 يتمي����ز البغدادي����ون يف اأي����ام رم�ش����ان بالتج����وال بعد 
الظه����ر والع�شر حتديدًا بالذهاب اىل االأ�شواق للت�شوق 
وق�ش����اء الوقت  و�شراء الطر�شي واحللويات كالبقالوة 
والزالبي����ة الت����ي تقتن����ى م����ن املكان����ات امل�شه����ورة مثال 
يف االأعظمي����ة نعو�����ش ورع����د ال�شكرج����ي،ويف �ش����ا رع 
الر�شي����د كع����ك ال�شيد وباق����ر و�ش����ادق ال�شكرجي، ويف 
الك����رخ احلاج ج����واد ال�شكرج����ي ويف الكاظمية �شربي 
وتوفيق ال�شكرجي والتي ت�شتهر اأي�شا ب�شناعة حلوى 
الدهيني����ة، ويف اأواخ����ر ال�شتينات وبداي����ة ال�شبعينات 
ظهرت حلويات اخلا�شكي يف املن�شور واأبو عفيف يف 

الكرادة...          
واحلم����داين ل�شناع����ة زن����ود ال�ش����ت، وكل احللوي����ات 
اجليدة وطعمها ال�شهي تعم����ل بالدهن احلر، كما توجد 
ب�شطات ل�ش����واين البقالوة والزالبي����ة يف كافة اأ�شواق 
بغ����داد ال�شعبي����ة وباأ�شع����ار معقول����ة، البع�����ش يتعن����ي 
وي�شرتي �شربت زبيب احلاج زبالة و�شربت رمان جبار 

امل�شهورين.
 تتمي����ز املائ����دة البغدادي����ة عن����د الفطور مب����ذاق خا�ش 
ومتن����وع، تتجمع العائلة عن����د بداأ االأفط����ار وتبداأ باأكل 
التمرة و�شربت النومي ب�شرة اأو الزبيب اأومتر الهندي 
اأوقمر الدين وبعده �شوربة العد�ش اأو املا�ش اأو �شوربة 
كب����ة احلام�����ش، �شي����د مائ����دة االأفط����ار الت�شريب)ي����وم 
لت�شري����ب اللحم وي����وم لت�شريب الدج����اج(، كما تتواجد 
الكب����ب باأنواعه����ا الربغ����ل اأو احلل����ب، وكذل����ك الكب����اب 
والتكة،   يف�شل كثر من ال�شائمني اأن تتهياأ املنقلة قبل 
الفطور ل�شواء الكباب والتكة على الفحم وقوري ال�شاي 
املهي����ل على الفح����م املتقد بع����د عملية ال�ش����واء... والرز 
واأحيانًا ال�شمك والدوملة، والهري�شة املغطاة بالدار�شني 
والهيل،واحلنيني����ة، وبع�����ش م����ن العوائ����ل لديها تنور 
لعم����ل خب����ز الت�شري����ب و�ش����واء الدج����اج اأو ال�شمك، كل 
ه����ذه املوائ����د تتزين بالطر�ش����ي البيتي اأو م����ن ال�شوق، 
اأن ماذكرن����ه ع����ن التن����وع لي�����ش املق�ش����ود كل����ه موجود 

يف ي����وم واح����د واأمنا يتوزع عل����ى اأيام رم�ش����ان ولكن 
ال�شوربة والت�شريب والطر�شي من االأولويات، واملائدة 
الرم�شانية تتطع����م بالباقي ح�شب رغبة ال�شائمني، كما 
ت�ش����ارك العوائل امل�شيحي����ة باأر�شال بع�ش م����ن اأكالتها 
ككب����ة احلام�����ش والكبة الكبرة وال�شغ����رة، وبدورها 
تر�ش����ل العوائل امل�شلمة بع�ش م����ن اأكاالتها واحللويات 
جلران����ه من العوائل امل�شيحية مما يربهن قيمة التاآلف 

واملحبة واالأحرتام املتبادل بينهما.
   بع����د االأفط����ار و�ش����رب ال�ش����اي املهي����ل يب����داأ املدخنون 
وبلهف����ة جاحم����ة تدخ����ني ال�شكائ����ر اأو الرنكيل����ة ب�شوق 
كم����ن وجد �شالته بعد �شياع طوي����ل، بعد �شالة املغرب 
ق�شم ياأخذ غف����وة اأ�شتعدادًا ل�ش����الة الرتاويح والذهاب 
اىل القه����وة لتم�شية �شهرة رم�ش����ان، بع�ش الن�شوة يف 
املحلة يتزاورون بينه����م، حيث اأن التلفزيون اأيام زمان 
قن����اة واحدة والتوجد فيه من امل�شل�شالت كما هو اليوم 
لك����رة القن����وات وامل�شل�شالت بل هي تعر�����ش م�شل�شلة 
اأو متثيلي����ة واح����دة...   يبداأ اأكل احللوي����ات كالبقالوة 
والزالبيا ويف ال�شبعينات ا�شيفت زنود ال�شت، وتبقى 
الزالبي����ا والبق����الوة ذات احل�ش����ور املميز عل����ى املائدة 
حت����ى اأن البع�����ش يطل����ق عليه����ا لق����ب اأم����رة ال�شهرات 
الرم�شاني����ة، اأما ال�ش����اي فهو متوفر على م����دى ال�شاعة 
ويف بع�����ش البي����وت فال�شم����اور ي�شتخدم طيل����ة االيام 

ويقدم ال�شاي باأ�شتخدام االأ�شتكان.

اكالت رم�ضانية
قمر الدي����ن  وهو عبارة عن طبقات من امل�شم�ش املجفف 
ينقع باملاء وي�شاف اإليه قليل من ال�شكر وي�شمى عندئذ 
)مري����دة( ي�شتعم����ل غالب����ًا يف ال�شح����ور م����ع )متن على 
ر�ش����ده( بدال من املرق.الل����وز والك�شم�ش الذي ي�شتعمل 
يف ح�ش����و كبة احلل����ب وغرها مفردات البه����ارات التي 
يق����وم العط����ار بجمعها وفق ن�شب معروف����ة  لديه تتاألف 
م����ن :فلفل، هيل ،كركم، كبابة، جوزة ب����وه ، فلفل اأ�شود 

، ورد ج����وري ، فتقوم اأم البي����ت بدقها بالهاون وخلطها 
مع بع�شها  وتعبئتها بالقواطي اأو ال�شي�ش اخلا�شة كما 
تق����وم بدق كمية من الدار�شني ال�شتعماله مع الهري�شة.. 
كمي����ة منا�شبة من الربغل واجلري�ش لعمل الكبة.. حبية 
لعم����ل الهري�ش����ة.. طح����ني منرة �شف����ر ل�شغ����ل العجني. 
نوم����ي ب�ش����رة ال�شتعمال����ه عند طب����خ الت�شري����ب ولعمل 
اأن����واع  ،ما�ش،هرطمان،لعم����ل  ج����اي حام�����ش. عد�����ش 
ال�شورب����ة.   عالوة على التمن والدهن وال�شكر وال�شاي 
وغرها من املواد ال�شرورية الإعداد مائدة الفطور..اأما 
اللح����وم فت�ش����وق يوميا وح�شب احلاج����ة حيث تختلف 
كميتها باختالف مواد الفطور مع الفاكهة واحللويات.. 
الر�ش����دة هناك ن�شاء خمت�شات بق�����ش الر�شدة لقاء ثمن 
مت����ّر كل منه����ن عل����ى معميالته����ا )زبوناتها( قبي����ل �شهر 
رم�ش����ان  فت�ش����رب مع كل منه����ن موعدا لتلبي����ة طلباتها 
فتهيئ ربة البيت الكمية املنا�شبة من الطحني واالأدوات 
اخلا�شة بفك العجني كالتختة وال�شيبك وبعد اأن تعجن 
الطح����ني تنتظره حتى يختمر بعدئذ تب����داأ بعملها حيث 
تط����وي كل قطعة عجني طيات خا�شة بعد فكها بال�شيبك 
وتقطيعها بال�شكني على �شكل �شرائط اليتجاوز عر�شها 
)1،5 �ش����م( وبع����د االنته����اء م����ن ق�����ش الكمي����ة املطلوبة 
تن�ش����ر حت����ت اأ�شعة ال�شم�����ش حتى جتف اأم����ا اليوم فقد 
ا�شتعا�ش����وا عن الر�شدة بال�شعرية التي تنتجها معاملنا 
الوطني����ة.. ا�شتقب����ال �شهر رم�شان يتواف����د النا�ش على 
اجلوامع يف اآخر يوم من �شهر �شعبان فمنهم من ي�شعد 
عل����ى �شطح اجلام����ع ومنهم من يق����ف يف حو�ش املنارة 
ملراقبة هالل �شهر رم�شان  مرحبني بقدومه بنغم لطيف 
مرددي����ن :)مرحبا بك يا�شهر رم�ش����ان مرحبا بك يا�شهر 
اخل����ر والربكات(. جوقة الدمام����ات يدور يف كل حملة 
بع����د منت�ش����ف الليل جماعة م����ن النا�����ش ي�شربون على 
الدمام����ات اليق����اظ النائم����ني  يف وق����ت ال�شح����ور حيث 
تهيئ اأم البيت متن على ر�شده مع املريدة اأو مع �شربت 
)النك����وع( كما توقظ جميع اأف����راد العائلة  حتى ال�شغار 

الذي����ن الت�شمله����م فري�ش����ة ال�شي����ام وه����وؤالء يوقظون 
لال�شتمتاع بلي����ايل رم�شان والتعود عل����ى تلك ال�شفات 
احلميدة من����ذ ال�شغر..طبخ����ات رم�شانتختار اأم البيت 
ثالث����ة اأو اأربع����ة اأن����واع م����ن الطبخ����ات التالي����ة يف كل 
ي����وم تختل����ف عن الي����وم االآخر،وم����ن ع����ادة البغداديني 
ه����و )طعمة اجل����ار( حيث تطبخ مادة من م����واد الفطور 
بكمي����ة كب����رة ت����وزع منه����ا للج����ران، وم����ن الع����ادات 
املعروف����ة يف بغ����داد ه����ي اأن اليعي����دوا ماع����ون طعم����ة 
اجل����ران فارغ����ا فالبد م����ن )طعم����ة بطعمة(،لذا ف����اإن اأم 
البيت تخت����ار لفطور عائلتها ثالث����ة اأو اأربعة اأنواع من 
االأطعم����ة، وقبي����ل الفطور تتجم����ع يف ال�شيني����ة اأنواع 
اأخرى جاءتهم من اجلوارين.اأما االأكالت التي تكر يف 
رم�ش����ان فهي اأنواع ال�شورب����ة والت�شريب مثال ت�شريب 
ابي�����ش على ثوم ولنب اأو ت�شري����ب طماطة اأو باجة ،كبة 
مركة )وت�شمى كبة حام�ش �شلغم( كبة حلب ، كبة برغل 
، ع����روك ط����اوة كب����اب ،منقلة م�ش����وي اأو تك����ة ، خملمة، 
هري�ش����ة ، دومل����ة ، حملبي ، زردة وحلي����ب ، حالوة ن�شه 
اأو ح����الوة طحني مت����ن ، كبة رميه.. يتلخ�����ش عمل كبة 
رميه التي �شئل����ت عنها �شكرًا مبا يلي :تعجن كمية من 
الطح����ني كعجني اخلب����ز وبعد اأن يختم����ر العجني يق�شم 
اإىل قطع �شغرة وحتم�����ش القيمة مع اللوز والك�شم�ش  
اأو بدونهم����ا ح�ش����ب رغبة العائلة  ثم تب����داأ بفك كل طبقة 
عج����ني على راح����ة يدها الي�ش����رى ثم ت�ش����ع يف و�شطها 
كمية من احل�ش����و اجلاهز وتعيد حاف����ات قطعة العجني 
ف����وق احل�شو حت����ى تغطيها متام����ا ثم ت�شعه����ا بالطاوة 
اململ����وءة بالدهن حت����ى يغطيها.. وهك����ذا ت�شتمر بعمل 
الثاني����ة والثالث����ة. وق����د ا�شته����رت بعمل ه����ذا النوع من 
الكبة الت����ي ت�شبه العروك امراأة ا�شمها رمية نالت كبتها 

هذه ال�شهرة يف �شواين اإفطار البغداديني. 

المحيب�س والمقاهي
املقاهي تعج بروادها وهنا تبداأ �شيدة اللعب الرم�شانية 
اال وه����ي لعبة املحيب�ش )البات( بني فريقني من حملتني 
اأو منطقت����ني وت�شتم����ر حتى وقت ال�شح����ور، واخلا�شر 
يدفع ثمن �شينيتي البق����الوة والزبالية، اأن هذه اللعبة 
تب����ني قيم التاآلف واملحبة واالألف����ة ال�شائدة يف املجتمع، 
والطري����ف اأن مقه����ى اأبراهي����م ع����رب كان اأي�ش����ًا ملتقى 
لعب����ة املحيب�����ش وكان اأبراهي����م ع����رب و�شم����ن طرائفه 
امل�شهورة يحدث الفريقني وكل منهم يحوي على ع�شرة 
العب����ني، بان����ه اأي اأبراهي����م عرب كان م����ن اأح�شن العبي 
اأيجاد املحب�ش)اخل����امت( وكان يقود جمموعة الر�شافة 

وعدده����م الف العب �شد جمموعة الك����رخ ولنف�ش العدد 
ف����كل جمموعة جتل�ش على �شفة نهر دجلة الر�شايف يف 
الر�شافة والكرخي يف الكرخ، وكان يذهب من الر�شافة 
اىل الك����رخ بوا�شطة البل����م وبيده فانو�����ش وكذلك بطل 
الك����رخ ياأت����ي بوا�شط����ة البل����م والفانو�ش بي����ده ويقول 
باأنه عن����د معانيته لوجوه الكرخ����ني بوا�شطة الفانو�ش 
مل ي����رى اأي اأث����ر لوجود حمب�ش يف اأي ي����د حتمله وهنا 
�ش����اح ب����اأن يفت����ح اجلمي����ع اأيدمي )ال����كل طل����ك بالتعبر 
ال�شعب����ي( اأي اليوجد حمب�ش خمباأ وظه����ر باأن من كان 
يحم����ل املحب�ش وبرهبة من اأبراهبم عرب رمى املحب�ش 
يف امل����اء ويق����ول اأين اأ�شتطع����ت اأيج����اده يف امل����اء قرب 
اجل����رف، وهذا ماقاله للفريقني م�شته����زاأً بعددهم القليل 
وع����دم دقتهم باأيج����اد املحب�ش، وكان����ت قهوته م�شهورة 
باأب����راز بطوالت����ه للق�ش�����ش الت����ي يورده����ا ع����ن نف�ش����ه 
يف اأي����ام رم�ش����ان وغره����ا من اأي����ام ال�شن����ة، كان هناك 
يف بع�����ش املقاه����ي راوي  يتح����دث عن ال�ش����ر القدمية 

كعنرتة، واأبو زيد الهاليل، واألف ليلة وليلة.

من طرائف رم�ضان
ج����رت الع����اده يف بغداد ي����ام زمان على تق����وم احلكومه 

بو�ش����ع مدف����ع عل����ى �شاطىء دجل����ه ا�شفل بناي����ة وزارة 
الدفاع ليقوم برم����ي االطالقات ال�شوتيه )بدون قذيفه( 
يف توقيت����ات الفط����ور وال�شح����ور ،، وكان اه����ل بغ����داد 
متعودين عل����ى �شماع �شوت املدف����ع لالفطار وال�شحور 
حت����ى ا�شبح تقلي����دا را�شخا من����ذ ان ب����داأه العثمانيون 
يف الق����رون املا�شيه.يف ثالثينات الق����رن املا�شي كانت 
هن����اك كتيبه مدفعي����ه �شحراوي����ه من مرتب����ات اجلي�ش 
العراقيفيها �شابط معروف مبيله ال�شديد ل�شرب اخلمر 
يومي����ا )�شكر( وقد حاول الكثر م����ن ا�شدقائه.ن�شحه 
ولكن مل ينفع معه الن�شح وهو ي�شغل من�شب امر ف�شيل 
مدفعيه من طراز 3،7 عق����ده االنكليزي ال�شنع واآقرتب 
�شهر رم�شان وكلفت وزارة الدفاع كما هو معتاد �شنويا 
على تخ�شي�شمدفع االفطار ووقع االإختيار على الكتيبه 
اأع����اله وقد وج����د اآمر الكتيب����ه الفر�ش����ه منا�شبه لر�شل 
ه����ذا امل����الزم عّله يت����وب يف اج����واء رم�ش����ان وال�شيام 
وه����و يوؤدي واجب االفطار وال�شح����ور ويكون اىل الله 
�شبحانه اأقرب ولذلك كّلف هذا ال�شابط مع مفرزه املدفع 
ورئي�����ش عرفاء جيد واآحتياط بع�����ش اجلنود.. غادرت 
املف����رزه النا�شري����ه حي����ث كان تواجده����ا وو�شلت اىل 

بغداد واخربت بالو�شول 

واأر�شلت اىل املكان املخ�ش�ش لالطالق قبل قدوم رم�شان 
بايام... ومت ربط خط تلفون �شلكي ع�شكري على بدالة 
الدف����اع واحلكومه يف ال�ش����راي ومت تهيئة اخلراطي�ش 
الالزم����ه للرم����ي واكمل����ت جمي����ع اال�شتح�ش����ارات وهّل 
رم�ش����ان باخلر وبداأت فعاليات املدفع بكل جناح وكان 
املالزم يوميا بعد االفطار ي�شوي �شمچه من نهر دجله مع 
] بط����ل عرق [ اأبو الكلبچة وي�شرب حتى ياخذه النعا�ش 
وين����ام واآ�شتم����ر احل����ال كذلك يومي����ا يت�شل م����ع املفتي 
وينتظ����ر حتى يبلغ����ه بوقت االفطار لرم����ي اخلرطو�شه 

وكذلك وقت ال�شحور يقوم بالواجب رئي�ش العرفاء..
اإقرتب العيد وطلب رئي�ش العرفاء اإجازته املقرره وكان 
رئي�����ش العرفاء يدير االم����ور كلها من الرمي اىل الهاتف 
اىل التوقيت����ات، وغادر رئي�ش العرف����اء اىل بيته جمازًا 
واأ�شب����ح لزاما على املالزم ان يدير العمل وم�شى احلال 
يف اليومني االولي����ني ولكن عندما دعى القا�شي مراقبة 
اله����الل قرر ال�شاب����ط عدم تناول الكح����ول الن االنتظار 
�شيطول وخوفًا من اخلطاأ وبال�شاعه الثامنه ليال اإّت�شل 
بالقا�ش����ي م�شتف�ش����رًا ع����ن روؤية اله����الل فق����ال القا�شي 
حل����د االن مل يح�شر اأحد لل�شه����اده. اأاخذت نف�ش املالزم 
توؤم����ره بال�شرب واأقن����ع نف�شه بان الي����وم الميكن روؤية 
الهالل واأخرج بطل العرق وبداأ بال�شرب وقبل اأْن يثخن 
العي����ار اإت�ش����ل بال�شاعه العا�ش����ره بالقا�ش����ي م�شتف�شرا 
م����ّره اأخرى عن الهالل واجاب����ه القا�شي نحن باالنتظار 
اأْن يات����ي اأحد ال�شهود وهنا بدات امل�شكله حيث يبدو اأّن 
عامل البداله ت����رك الفي�ش مربوط بني القا�شي واملالزم 
وهنا اإّت�شل وزي����ر االوقاف ورّن اجلر�ش  عند القا�شي 
وامل����الزم �شوية وق����ال وزير االوق����اف م�شتف�شرا )باچر 
عيد؟؟( ومل ينتظر املالزم اإكمال املحادثه ونه�ش م�شرعا 
واأمر برمي ثالث اطالقات وهي حتية العيد وخرج اهل 
�ش����وب الكرخ بالدفوف والدناب����ك واالهازيج الإ�شتقبال 
العي����د وفرحت بغ����داد ورّن الهاتف على امل����الزم  )وزير 

الدفاع يتكلم منو وّياي��ه؟( مالزم علي �شيدي!!.
اأنت موقوف �شلون ترمي رمي العيد وباچر مو عيد ان�َت 
ت����دري اآ�شويت؟؟! بعدين احل�شاب(!.. كان وزير الدفاع 
نوري پا�شا ال�شعيد رحمه الله وبعد العيد جيء باملالزم 

علي امام الوزير مذنبا وجرت املحاورة التالية:
  الوزير : �شلون رميت وحمد كلك باچ�ر عيد؟

ال�شاب����ط : �شيدى التلفون دك و�شمعت واحد كال باچ�ر 
عيد!. الوزير : اأن�َت تعرف.. �شّويت العيد كبل يوم؟

ال�شابط : والله �شيدي ممتق�شد هذا الّلي �شار؟؟
الوزير : ان�َت مّنني اأهلك؟

ال�شابط : من النجف �شيدي.
الوزي����ر : لك هاي حلوه، اأنتوا دائم�ًا ت�شوون العيد ورا 

احلكومه بيوم! ؛ 
اأ�شو هاملره كبل احلكومه بيوم!..

ال�شاب����ط : �شي����دي والل����ه ممتق�ش����د ب�ش ال�ش����دك چنت 
�شكران!..

�شحك نوري با�شا، وكله : يالله! روح!...

من ذكريات رمضان في الجيل الماضي 

تبدأ التحضريات لهذا الشهر الكريم 

قبل بدايته فتذهب العوائل اىل 

الشورجة وهو أكرب سوق تجاري يف 

قلب بغداد  برشاء املواد الغذائية 

التي يحتاجونها يف تحضري وجبات 

االفطار والسحور وهي تكون متنوعة 

تشمل املواد الغذائية االساسية 

والحلويات والعصائر التي تجهز 

يف أكرث األحيان يف البيت. وهي 

العدس واملاش والحبية والحمص 

والتوابل والجوز واملكرسات والزبيب 

والطرشانة ومتر الهندي ونومي 

البرصة والحلويات والعصائر التي 

تجهز يف اكرث االحيان يف البيت.    عند 

األعالن عن يوم رمضان عن طريق 

الجوامع أو أألذاعة تتألأل املصابيح 

التي تزين الجوامع، فيتبادل الناس 

التهاين يف الشارع واملحلة والهاتف 

الذي مل يكن متوفر أال يف بعض 

البيوت، ويبدأ القسم بالذهاب اىل 

الجوامع لألبتهال بقدوم الشهر 

وبدأ صالة الرتاويح، وتستعد النساء 

واألمهات لتهيئة اللوازم لليوم األول 

منه.
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علي كاظم الكريعي

�شن����ة  احل����رام  املح����رم  غ����رة  ف����ى  احلل����ة  يف  ))ول����دُت   
1313ه�((. وعلى هذا االأ�شا�����ش �شار كل من اأّرخ والدته. 
وقد اأ�شارت بع�ش امل�شادر، اىل ان حممد مهدي الب�شر، 
ول����د �شنة 1895م. كم����ا اأرخ ال�شاعر جمي����د العطار. �شنة 
والدته، وهو حمل يف بطن اأُمه، معزيًا اأبيه ال�شيخ  حممد 
بوفاة ولد له ا�شمه ))علي(( ومب�شرًا ومهنئًا اأباه باملولود 

اجلديد الذي �شوف يولد قريبا بقوله :�

        حمم����د وافت����ك الب�شائر بال��ه���ن����ا      والح هالل ال�شعد 
يف مطلع املجد

        لئ����ن غ����اب بدر من �شماك ف����اأن ذا      هدى اأرخوه نلت 
باخللف املهدي

     وكانت العادة قد جرت عند الكثر من النا�ش، ان يبدو 
اأ�شم����اء اأبنائه����م  مبحم����د، ت����ربكًا وتيمنًا با�ش����م الر�شول 
الك����رمي حممد )�شل����ى الله علي����ه وعلىاآله و�شل����م( وعلى 
قاع����دة خ����ر االأ�شم����اء ما ُحّم����د وُعّب����د �ش����ار ا�شمه حممد 

مهدي.   
     

     ينح����در حمم����د مه����دي الب�ش����ر من اأُ�ش����رة تنت�شب اىل 
قبيل����ة بن����ي كالب العدناني����ة. العربي����ة العريق����ة، نزحوا 
م����ن احلج����از. واتخذت ه����ذه االأ�ش����رة من مدين����ة احللة، 
موطن����ًا لها وذلك يف ح����دود القرن التا�ش����ع ع�شر للميالد.      
املع����روف من ه����ذه االأ�شرة، ه����و ال�شيخ �شه����اب الدين بن 
عبي����د بن اأحمد بن ح�شن م����ن اآل تومي جد ع�شرة التومي 
الكالبي����ة، موؤ�ش�ش هذه االأ�شرة. يف بداي����ة القرن التا�شع 
ع�شر املي����الدي. وهي اأُ�شرة دينية معروفة، تتناوب املقام 
املن����ربي على �شبيل االإرث، اإ�شته����ر منها ب�شعة رجال يف 

العلم واالأدب. 
     كان ال�شي����خ �شه����اب الدي����ن، معروف����ا يف مدينة احللة، 
واعظًا ديني����ًا، وخطيبًا  على املناب����ر احل�شينية حمبًا الآل 
البي����ت، نظم بحقهم الكثر، وظ����ل ال�شيخ �شهاب  الدين – 
والنا�����ش ت�شمى اأُ�شرت����ه يف احللة باآل �شهيب  - يف مهنته 

هذه، حتى  وافاه االأجل �شنة )1311ه�/ 1893(.

فرثاه ال�شاعر ح�شن القّيم. بق�شيدة مطلعها :�

 �شربًا وان طرقت عظ�يمة            فاملرء قد ي�شلو هموم�ه
 وي��روح ع�ل��م ع��ن ام�ور              وه�ي ق�د هدت  حلوم��ه

  نادمه بال�شلوان ع��ن تل�ك            ال��رزي���ة ي��ا  ن�دي�����مه
  اأم�ش�ى اب�و ال�ح�ش�ن فق�يد           نظي�ره ف�ي�ه�ا ع�دي�����مه

 ف��ي��ه��ا امل���ك��ارم كل��ها               ت�م�ت وم�ا �ش�دوا منيمه

واأ�ش����ار القّي����م يف ق�شيدت����ه اىل اأبنائه الذي����ن ورثوا عنه 
الوعظ واالأر�شاد فقال فيهم :�

          ع�نه ورثت��م من�����ب�رًا           ف�يكم ت��زن ياجنومه

           من كل وجه فيه جتلى       ظلمة الليل البه��يمه. 

     وبع����د وف����اة �شي����خ �شهي����ب، ورث عن����ه اأوالده مهن����ة 
اخلطابة والوعظ، 

واإرتق����اء املن����رب احل�شين����ي، فنه�����ش ول����ده ال�شي����خ عب����د 
احل�شني ))جد الب�شر(( 

به����ذه املهم����ة. ول����د عب����د احل�ش����ني يف مدينة احلل����ة �شنة 
)1261ه�����/ 1840م(،فاأخ����ذ يعظ النا�����ش ويذكرهم باأهل 

البي����ت واعدائهم، واىل رث����اء احل�شني )عليه ال�شالم( وما 
ح����ل به واهل����ه يف واقعة الط����ف بكرب����الء املقد�شة، حتى 

اأ�شبح من م�شاهر خطباء مدينة احللة يف زمانه.
     كان ال�شيخ عبد احل�شني، �شعيف البنية، معتل ال�شحة، 

اإال اأنه متزوجا من اأربع ن�شاء.
     ت����ويف عب����د احل�شني �شهي����ب يف اليوم الث����اين من ذي 
القع����دة �شنة)1324ه����� /املواف����ق لليوم الراب����ع ع�شر من 
�شهر ماي�ش �شنة 1903م(، عن عمر ناهز الثالث وال�شتني 
�شن����ة، ورث����اه معظم �شعراء مدينة احلل����ة، ومنهم يعقوب 
وال����د حممد عل����ي اليعقوب����ي، ال�شاعر املع����روف بق�شيدة 
رث����ى فيها ال�شيخ وع����زى اأوالده باالأبيات ال�شعرية االتية 

�:

        ق�د اأوح�ش�ت منك املنابر       وزهت مبرقدك املقابر
       عر الزمان ويف نظرك        مل يكن يف النا�ش عاثر
       وب�رغم ان�ف�ي ان خ�دك           يف الث�رى قد بات عافر
        اأاأبا حم�م�د م�ن ح�����وى         غر املحام�د واملفاخ�ر 

�شن����ا.  اأ�شغرمن����ه  �شقي����ق  احل�ش����ني  عب����د  ولل�شي����خ       
ه����و ال�شي����خ حمم����د ر�ش����ا �شهي����ب. ول����د يف احلل����ة �شنة 
)1288ه�����/1867م(. وكان ه����و االآخ����ر خطيب����ًا و�شاعرًا 
معروف����ًا يف احلل����ة، اأجنب العدي����د م����ن الأوالد منهم،عبد 
الغف����ار �شهيب والد وليد احلل����ي، تويف �شيخ حممد ر�شا 

�شنة 369ه�/1948م(.
     بع����د وف����اة ال�شي����خ عب����د احل�ش����ني، نه�����ش ول����ده �شيخ 
حمم����د ))وال����د الب�شر(( مبهم����ة الوعظ واالأر�ش����اد. ولد 
�شيخ حمم����د يف احللة اأي�شًا �شن����ة )1280ه� / 1860م(. 
ف����كان خطيبًا واعظًا ديني����ًا على املن����رب احل�شيني. يتنقل 
ب����ني جمل�ش واآخر، وخا�شة يف االأيام الع�شرة االأوىل من 
ال�شهر املحرم احل����رام. وظالل�شيخ حممد يف مهنته هذه، 
ما يقارب الثمانني �شنة، فكانت له منزلة كبرة وحمرتمة 
عن����د اأهل احلل����ة، حيث كان اأحد اأبرز رج����ال مدينة احللة 
يف ق����راءة التعزي����ة. فق����د اأفن����ى عمره الطوي����ل يف خدمة 
ق�شاي����ا اأهل البيت، فقد كان يع����ظ النا�ش، ويتحدث اليهم 
عن ال�شرة� النبوية ال�شريف����ة، واأيام اخللفاء الرا�شدين، 
وعن الكثر من اأحوال االأمويني والعبا�شيني، وعن ن�شب 
الر�ش����ول الكرمي حممد )�شلى الله عليه وعلى اآله و�شلم(. 
وما روي عن اآبائه الطاهرين، كما روى الكثر من خطب 
االأمام علي ب����ن ابي طالب )عليه ال�ش����الم( م�شتخل�شًا من 
ذل����ك كله، اىل رثاء االأم����ام احل�شني )علي����ه ال�شالم(، فكان 

�شاع����رًا مقاًل، تفجرت �شاعريته على اخل�شو�ش يف اأثناء 
اأدائه فري�شة احلج �شنة 1332ه� / 1914م(. فكان ير�شل 

الربقيات �شعرًا، ويتلقى اأجوبتها �شعرًا كذلك.
نقتط����ف هنا بع�ش االأبي������ات من الربقية التي اأر�شلها من 

))عانة(( قائاًل:  
                 يا اآل عب�د احل�ش��ني       عوذتكم باحل�ش��ني
                هل من جواب لطيف        يك�ون ق��رة عيني

فجاء الرد عليها بهذه االأبيات :�
                ي����ا �شاري����ًاً للح����ج ال ن�شتك����ي        الي�����ك اإال ال�����������م 

البع�د
                ذا ت�شلمن����ا منتظ����م عق�������ده        ب�ش����راك يا وا�شطة 

العقد.
     كان ال�شي����خ حمم����د مت����زوج م����ن اأربع����ة ن�ش����اء. اأجنب 
العدي����د م����ن االأوالد. كان الب�شر االأب����ن البكر من زوجته 
االأوىل زهراء حممد.     تويف ال�شيخ حممد ال�شهيب، ليلة 
العا�شر من �شفر �شنة)1380ه����� / امل�شادف ليلة 14-13 
متوز �شن����ة 1962م(. ودفن يف مقربة ال�شهيب يف مدينة 
النج����ف االأ�شرف.)وله عدد م����ن االأخوة هم كل من ال�شيخ 
ناجي، ال�شيخ راجي،ال�شي����خ ح�شن، ال�شيخ باقر، ال�شيخ 
كاظ����م، وال�شيخ �شادق. وهذا االأخ����ر اأعدمه العثمانيون 
يف واقع����ة عاك����ف امل�شه����ورة يف احللة))�شاأتط����رق اليها 
يف املبح����ث االأول من الف�شل الث����اين(( وقد اإرتقى هوؤالء 

جميعًا، املنرب احل�شيني وقراءة ال�شعر واالأدب. 

     ن�ش����اأ حممد مهدي الب�شر يف اأح�شان ا�شرته املعروفة 
يف احللة باأ�ش����رة ))ال�شهيب((، وهي اأ�ش����رة اأدب و�شعر. 
ه����ذة االأ�ش����رة الت����ي اإتخ����ذت م����ن اخلطاب����ة عل����ى املن����رب 
احل�شين����ي مهن����ًة له����ا. واإذا كان هذا حال االأ�ش����رة، فلي�ش 
غريب����ًا اأن ين�ش����ا الب�ش����ر ن�ش����اًة ديني����ة واأدبي����ة. فتعهده 
اأب����وه وعني برتبيت����ه. واأخ����ذ الب�شر يدر�����ش على يديه 
اأوال، ف����كان يرعاه ويجتهد يف تربيته، ليقتفي يف ذلك اأثر 
اأُ�شرته يف اخلطابة.  وملا بلغ الب�شر ال�شنة اخلام�شة من 

عمره، عزم اأبوه على اإر�شاله اىل 
الكت����اب، وذل����ك ليتعلم الق����راءة والكتابة، وحف����ظ القراآن 
واحلدي����ث، ودرا�شة العل����وم ال�شرعي����ة والعربية، فالقت 
رغب����ة اأبوه هوى يف نف�ش ول����ده الذي اأظهر اإندفاعًا قويًا 

يف التعلم.
    وحتدث الب�شر عن حياته االأوىل قائال :�

))وم����ا كدت اأبلغ اخلام�شة من عم����ري، حتى اأبديت رغبة 
�شديدة يف الذهاب اىل الكتاب، ال الأتعلم القراءة فح�شب، 
ولك����ن الأتف����وق عل����ى عم يل يك����ربين قلي����اًل، وه����و يتعلم 
القراءة يف كتاب تدي����ره اأمراأه من اآل مبارك، يقرب �شنها 
م����ن ال�شت����ني، مُتت الينا ب�شل����ة قرابة بعي����دة، وكان لهذه 

املراأه منزلة حمرتم����ة بني اأفراد عائلتها، ولها �شتة اأوالد. 
وكان ه����وؤالء يقيم����ون جمل�����ش التعزي����ة �شب����اح كل ي����وم 

�شبت، وقارئهم هو اأبي �شيخ حممد((.

ويوا�شل الب�شر حديثه قائال :�
))وكان اك����ر مايري����ده من����ي اأبي، ه����واأن اأحف����ظ القراآن 
الكرمي((. ف����ربزت فيه مالمح التفوق مبك����رة، فنبغ فيها، 

وذلك ل�شدة ذكائه وقوة ذاكرته.
    وم����ا اأن اأُر�ش����ل حمم����د مه����دي الب�ش����ر، وه����و يف �شنة 
اخلام�ش����ة م����ن عم����ره اىل الكت����اب، حت����ى اأُ�شي����ب بنكبة 
ك����ربى، وكارثة عظم����ى، فقد ج����رم القدرعلي����ه اأن ال يرى 
�شن����اء ال�شم�ش، وجمال الطبيعة، وروائع الكون، وبدائع 
هذه احلياة، فاإنتهت به اىل االأ�شابة مبر�ش اجلدري، فلم 
يكد يرى النور حتى اأنطفاأت عيناه، ففقد با�شرتيه، حتى 
اأ�شبح كفيفًا، لكنه����ا منحته قلبًا هو �شراٌج منر، ووهبته 
ذكاًء وق����ادًا، فاأ�شبح يرى بقلب����ه  ما اليراه بعينه، ويدرك 
االأ�شي����اء بذكاء ال تدركه عي����ون الناظرين.وروى الب�شر 

ذلك احلادث قائاًل :�
))وكنت اأ�شتيقظ مبكرًا جدًا كعادتي، وكنت قد لّقحت منذ 

بع�ش الوقت �شد 

اجل����دري، وخرج����ت اىل ال�ش����ارع فاأب�ش����رت كلب����ًا ا�شودًا 
�شخمًا للغاية، فخفت خوفًا �شديدًا، ورجعت اىل فرا�شى، 
فنمت نومًا عميقًا مل اأ�شتيق�ش منه اإال وقد انت�شر اجلدري 
يف ج�شم����ي، و�شفي����ت من اجل����دري يف الوق����ت املنا�شب، 

ولكني قد فقدت ب�شري((. 
    وعل����ى ه����ذا االأ�شا�ش لق����ب حممد مه����دي ب�))الب�شر(( 
من ب����اب ت�شمي����ة ال�شيء ب�ش����ده،  وقد انفرد به����ذا اللقب 
من بني اأف����راد اأ�شرته. ومنذ ذلك الوقت ُحِرَم حممد مهدي 
الب�شر من اأعظم نعمة يهبها الله عز وجل لالن�شان، لكنه 
ج����ل �شاأنه،عّو�ش����ه بنورالب�ش����رة، التي هي اأج����ل �شاأنًا، 
واأ�شمى قدرًا ومنزلًة، فقد عّو�شُه بقريحة متفتحة،وذكاءًا 
وقادًا،وحافظًة ن����ادرًة، يفتقدها الكثر املب�شرين، جعلتُه 
ذا �ش����اأٍن يف احلي����اة ال�شيا�شي����ة واالجتماعي����ة والعلمي����ة 
واالأدبي����ة. وكاأن ه����ذا امل�شاب ق����د ا�شتفز ق����درات الطفل، 
ف����اذا به يبدي ذاكرة عجيبة، وحافظ����ة فّذة، اأ�شبحتا فيما 
بع����د م�شرب����ًا لالأمثال عن����د جميع معارف����ه وطالبه وابناء 

مدينته. 
     تابع اأبوه ال�شيخ حممد تعليمه، على الطريقة التقليدية 
))الكتاتي����ب(( وهي الطريقة املتبعة اآنذاك. وذكر الب�شر 

ذلك حيث قال:

))لق����د �شمم اأبي على اأن اأحفظ الق����راآن، فكنت اأحفظ مرة 
واأن�شى ت����ارة، وكان الن�شيان يكلفني ثمنًا باه�شًا، وكنت 
اأجد �شعوبة يف اإ�شتظهاره، فقد تنقلت  يف �شبيل ذلك من 
كّت����اب اىل اآخر حتى انته����ى بي املط����اف اىل كّتاب يديره 
باالأ�ش����رتاك كل م����ن اأخ����ي ال�شي����خ عبد احل�ش����ني وال�شيخ 
رزوق����ي الذي عرف فيم����ا بعد بال�شيخ عبد ال����زاق �شعيد، 
وكان االأخ����ر خ����ر م����ن دّر�����ش العربية يف احلل����ة. وكان 
بع�����ش اأدبائها يختلفون اىل زيارته، وعندما كنت تلميذًا، 
تعرفت اىل اأديب يدعى ال�شيخ اأمني احلمزاوي، وتعرفت 
يف الكت����اب عل����ى اأدي����ب ا�شمه اأم����ني عو�����ش، فحفظت له 
الكث����ر. وذات يوم طل����ب ايّل حممد �شي����اء القزويني اأن 
اأمل����ي عليه ما اأحفظ من �شع����ر االأقتبا�ش، الأنني وزمالئي 
من اأ�شرة القزوين����ي اأخذنا ننظم ال�شعر الذي نقتب�ش فيه 
اآيات اأو بع�ش اآيات من القراآن الكرمي، كنا ن�شميه ))�شعر 
االأقتبا�ش(( فاملي����ت عليه ما وعت ذاكرتي منه، فاأرجتلت 

له البيتني التاليني :� 
  �شل�شاك ثغرك يا ر�شا           مل يرو منه العا�شقون
  وبريقك املع�شول َفْل            يتناف�ش املتناف�ش����ون

 ))واأعلنت ان البيت����ني يل، وكنت يف نحو الرابعة ع�شرة 
م����ن عمري. ومنذ ذلك الوقت اأخ����ذت، اأقر�ش ال�شعر الأول 
مرة، واأن����ا يف الكتاب، كما در�شت عل����وم العربية والدين 
والنح����و(( 0      كم����ا تعل����م الب�شر الق����راءة والكتابة يف 
حيات����ه االأوىل، اأي�ش����ًا على يد جده ال�شي����خ عبد احل�شني، 
حي����ث كان ل����ه هو االآخ����ر دور كبر يف تعليم����ه وتدري�شه 
عل����ى حفظ ال�شعر ف����رتة ال باأ�ش بها حيث اأكد الب�شر ذلك 
قائ����اًل :� ))كان ج����دي ال�شي����خ عب����د احل�ش����ني، اأراأف اأفراد 
اأ�شرت����ي بي، ف����كان يدنيني منه كث����رًا، ويحفّظني بع�ش 
خمت����ارات م����ن ال�شعر، وينّق����دين قر�شًا مقاب����ل كل ع�شرة 
اأبيات، اأحفظها حفظ����ًا جيدًا، ورمبا كانت االأبيات التالية  

من اأول ما حفظتُه من ق�شيدة 
ال�شيخ �شالح الكواز((0 

وذكر الب�شر االأبيات ال�شعرية التالية :�                                       
             وياله من قوم اأ�ش��اءوا �شحب�تي

                                  من بع�د اأح�ش�ان لك�ل قرين
             قد كدت لوال احللم من جزع ملا 

                                القاه ا�شف�ق بال�شم�ال مييني
            قلبي يفل من الهم�وم جباله�ا 

                                وت�شيخ عن حمل الرداء متوين. 
     ُقي�����ش للب�شر اأن يتتلم����ذ يف حياته، بعد اأُ�شرته، على 
اأيدي نخبة من اأكفاأ اأ�شاتذة اللغة واالأدب والعلوم الدينية 
يف مدينة احلل����ة، منهم ال�شيخ ح�ش����ن الب�شري وال�شاعر 
اأمني احلمزاوي، وكان هذا معجبًا باملتنبي وكثر احلفظ 
ل�شع����ره0 كم����ا عرف عنُه ولع����ُه بالقائه �شع����ر املتنبي على 
�شامعي����ه بنغم����ة خا�شة، اأث����رت يف الب�ش����ر وملكت لبه، 
وجعلت����ُه يالزم����ُه لالأ�شتزاده م����ن اإن�ش����اده، وكذلك ال�شيخ 

اأمني عو�ش، الذي به عرف الب�شر �شعر مهيار الديلمي
عن ر�شالة )حممد مهدي الب�شر ودوره ال�شيا�شي(0 

طرائ��ف وحقائق عن محمد مهدي 
البصير في سنواته االولى

ول��د محمد مهدي البصري يف بيت من بيوت محلة الطاق 

القدمي��ة يف مدينة الحل��ة الذي تعاقبت عليه الس��نون، 

فأثقلتُه بوطأتها، وتركت علي��ه آثارها البارزه، لكنُه قائم 

حتى اآلن يتحدى الزمن ويطاول السنني.       أما عن تأريخ 

والدت��ه، فتحدثنا الوثائق الرس��مية، وس��جالت األحوال 

املدني��ة ))هوي��ة األح��ول املدنية – ش��هادة الجنس��ية 

العراقي��ة((، انه ولد س��نة 1896م.      وذكر محمد مهدي 

البص��ري يف أواخ��ر حياته، وقبل وفاته بأحد عرش ش��هرًا 

تقريبًا، خربًا جاء فيه :�

الب�شري �شنة 1930
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���ض��ة

ج�ضر ال�ضهداء عند ت�ضييده

تبليط �ضارع الماأمون 1928

ج�ضر المود )االحرار حاليا(

الملك غازي مع ك�ضافة المدر�ضة الماأمونية
الطيار العراقي االول )محمد علي جواد(

الج�ضر العتيق )ال�ضهداء حاليا(

ت�ضييع ال�ضاعر الزهاوي 1936

جامع ال�ضيخ عمر ومقبرته

�ضارع الر�ضيد عند منطقة باب االغا

�ضاحة االمام االعظم في الثالثينيات

الر�ضافي في افتتاح مدر�ضة التفي�س 1928
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د. غصون مزهر المحمداوي

 1. تبق���ى حق���وق امللكي���ة الزراعي���ة م�شونة مبوجب 
القوان���ني املرعي���ة اإىل ح���ني ا�شت�ش���دار الت�شريع���ات 

واتخاذ التدابر ال�شرورية لتنفيذها. 
ق���رار  الت���ايل 28 مت���وز 1958 م ن�ش���ر  الي���وم  ويف 
جمل����ش الوزراء باإلغاء نظام دع���اوى الع�شائر املدنية 
واجلزائي���ة وتعديالت���ه وذيول���ه وذل���ك ا�شتن���ادًا اإىل 
ما ن�ش���ت عليه امل���ادة )9( م���ن الد�شت���ور، والتي جاء 
فيها”اإن املواطنني �شوا�شية اإمام القانون يف احلقوق 

والواجبات العامة”. 
ويف بداي���ة اآب 1958 م ا�شدر وزي���ر الزراعة”هديب 
ن�ش���ف  الف���الح  اإعط���اء  ق�ش���ى  احل���اج حمود”بيان���ًا 
احلا�ش���ل با�شتثن���اء احل���االت الت���ي ي�شتح���ق الفالح 
فيها اك���ر من ذلك ح�شب التعامل املحلي، ويف 11 اآب 

1958 األق���ى وزي���ر الزراعة كلمة م���ن دار االإذاعة �شدد 
فيها على تطبيق مبداأ املنا�شفة يف احلا�شل بني املالك 
والفالح وفقًا ملا جاء يف مر�شوم ق�شمة احلا�شالت بني 

املالك والفالح رقم )1( ل�شنة 1954. 
له���ذا مل يكن غريب���ًا عندم���ا خطت احلكوم���ة اخلطوة 
الرئي�ش���ة الأع���داد قان���ون االإ�ش���الح الزراع���ي وذل���ك 
باإ�شدار وزير الزراع���ة اأمرًا وزاريًا يف الثاين من اآب 
1958 بتاأليف جلنة لو�شع قانون االإ�شالح الزراعي، 
تاألف���ت ه���ذه اللجنة من وزي���ر الزراع���ة هديب احلاج 
حمود رئي�شًا وطلع���ت ال�شيباين وعبد الرزاق الظاهر 
وعبد ال�شاحب العلوان وعب���د الرزاق زبر وم�شعود 
حمم���د وجوهر درزه ئ���ي وخالد حت�شني عل���ي وباقر 
كا�شف الغط���اء وح�ش���ن الكناين وقرت���ي دوغراجمي  

ويو�شف احلاج اليا�ش واأنور اجلاف اأع�شاء، ولطفي 
ج���ودت الدليم���ي �شكرت���رًا للجن���ة، كم���ا اأ�شي���ف لهم 

ممثلون عن الوزارات املختلفة.
وكان اأع�ش���اء جلنة اإع���داد قانون االإ�ش���الح الزراعي 
وق���ادة الث���ورة ال�شب���اط االأح���رار مدفوع���ني برغب���ة 
حقيقية الإعداد قانون يحقق االأهداف االأ�شا�شية للثورة 
واأماين ال�شع���ب باالإ�شالح الزراعي �شمن ثالث نواٍح 
وه���ي )الناحية  االجتماعية( حيث ي�شتهدف االإ�شالح 
الزراع���ي اإزالة حالة الالم�شاواة الوا�شحة يف توزيع 
االأر����ش وال���روة ب���ني الفئ���ات االجتماعي���ة الريفي���ة 
واإلغ���اء ال�شخ���رة، وت�شفي���ة العالق���ات االحتكاري���ة، 
والتخل�ش من الظلم االجتماعي و�شوء توزيع الدخل 
ب�شب���ب �ش���وء توزيع امللكي���ة الزراعي���ة والق�شاء على 

النظ���م القبلي���ة واالأع���راف واالرتباط���ات الع�شائرية، 
وه���ذا يعني تكري�ش العدال���ة االجتماعية، اأما الناحية 
الثاني���ة             )االقت�شادي���ة( حي���ث يه���دف االإ�ش���الح 
الزراع���ي اإىل اأ�شع���اف تعلق فئة كب���ار املالكني الرية 
باالأر����ش الزراعية وامللكية العقاري���ة املتمركزة واىل 
توجي���ه اجلزء االأكرب من دخوله���م - والذي يخ�ش�ش 
ع���ادة المت���الك املزي���د م���ن االأر����ش - اإىل القطاع���ات 
االإنتاجي���ة القومي���ة االأخرى، وهذا يعن���ي العمل على 
كبح جم���اح تراكم راأ�ش املال يف �ش���كل ملكية عقارية، 
وحت�ش���ني دخ���ول الفالح���ني املنتج���ني برف���ع قدرتهم 
ي�شه���م  ال���ذي  االدخ���اري  ميله���م  وزي���ادة  ال�شرائي���ة 
ب�ش���كل اأو اآخ���ر يف تطوير االإنت���اج الزراعي وتطوير 
القطاع���ات االقت�شادية االأخ���رى، اأما الناحي���ة الثالثة 

ي�شع���ى  الزراع���ي  االإ�ش���الح  ف���اأن  )ال�شيا�ش���ة(  فه���ي 
اإىل جتري���د االإقط���اع م���ن نف���وذه الوا�ش���ع واحلد من 
�شلطت���ه، وذلك بتقلي�ش اإمكانات���ه املادية التي تكونت 
بنه���ج طفيل���ي واىل الق�شاء على ال�شراع���ات الطبقية 
الناجمة ع���ن العالقات اال�شتغاللية الت���ي تدعم اأنظمة 
احلك���م اال�شتعمارية، ويعمل االإ�ش���الح الزراعي على 
تعمي���ق الطاب���ع املتط���ور لالقت�شاد القوم���ي، فيحول 
دون ارتباط���ه بال�شيا�ش���ات االقت�شادي���ة اال�شتعمارية 
وم���ن جه���ة اأخ���رى فاأنه ي�شاع���د على تعبئ���ة الفالحني 
جماهريًا وتنظي���م قواهم �شيا�شيًا �شمن جمعيات اأو 

نقابات اأو تنظيمات دميقراطية اأخرى.
وق���د اأ�شف���رت اأعم���ال ه���ذه اللجنة ع���ن اإع���الن قانون 
االإ�ش���الح الزراع���ي رق���م    )30( ال���ذي ا�شب���ح ناف���ذ 
املفع���ول ابت���داءًا م���ن 30 اأيل���ول 1958، حي���ث اأذاع 
الزعي���م عبد الك���رمي قا�ش���م بيان���ًا اأعل���ن والدة قانون 
االإ�ش���الح الزراعي جاء فيه”اإن الث���ورة املجيدة التي 
انبثق���ت م���ن اإرادة ال�شع���ب ي���وم 14 مت���وز اإمن���ا هي 
ثورة �شيا�شية واجتماعية مع���ًا، ومن اأهدافها حتقيق 
االإ�شالح االجتماعي و�شمان العدالة بني اأبناء ال�شعب 
كاف���ة وحتريرهم من عوام���ل الفق���ر واأ�شباب اخلوف 
وتخلي�شه���م من اجله���ل واملر����ش ………، وبع�د 
الدرا�ش���ة وجدن���ا اإن االإ�ش���الح الزراعي ه���و القاعدة 
االأ�شا�شي���ة التي يقوم عليها االإ�ش���الح االجتماعي فقد 
تب���ني لن���ا اإن جانبًا م���ن االأر����ش الزراعية اإمن���ا يعود 
اإىل عدد كبي�ر من اأفراد الطبقة الو�شطى ولذلك �شتبقى 
ه���ذه االأر����ش الأ�شحابه���ا مادامت �شمن احل���د االأعلى 
للملكي���ة الزراعية، اأما امللكي���ات ال�شخمة اأو ما ي�شمى 
باالقطاعي���ات الكبي�رة ف�شتحدد باحل���د االأعلى نف�شه، 
عل���ى ان ت�شت���ويل احلكوم���ة عل���ى م���ا يزيد ع���ن احلد 
املذكور بتعوي�ش عادل، و�شتوزع االأرا�شي امل�شتوىل 
عليها واالأر�ش االأمري�ة ال�شرفة على الفالحي�ن                                           

لي�شبح�وا مالكني لالأر�ش يف نطاق احل�د االأدنى”.
لق���د ح���دد القانون يف مادت���ه االأوىل امللكي���ة الزراعية 

حي���ث ن�ش عل���ى”ال يجوز اإن تزي���د م�شاحة االأرا�شي 
الزراعي���ة التي تكون مملوك���ة ل�شخ�ش اأو ممنوحة له 
باللزمة ع���ن )1000 دومن( من االأرا�ش���ي التي ت�شقى 
�شيحًا اأو )2000 دومن( من االأرا�شي التي ت�شقى دميًا 
وعن���د اجلمع ب���ني النوعني يكون ال���دومن الواحد من 
الن���وع االأول مقاباًل لدومنني م���ن النوع الثاين، وكان 

الداف���ع جلعل احلد االأعلى يحدد باألف والفي دومن هو 
اإن الطبقة املتو�شطة من املزارعني التي ينبغي االإبقاء 
عليه���ا ه���ي تل���ك الطبقة م���ن املزارع���ني الذي���ن اإذا هم 
ا�شتغلوا الف دومن من االأرا�شي امل�شقية والفني دومن 

من االأرا�شي املطرية فاأنها توؤمن لهم دخاًل جيدًا.

تاأ�شي�ش اجلمعيات الفالحية يف �شوء قانون االإ�شالح 
الزراعي : 

ميكن تعري���ف اجلمعية الفالحية بانه���ا منظمة مهنية 
توؤ�ش����ش م���ن الفالح���ني االإج���راء اأ�ش���اًل للدف���اع ع���ن 
م�شاحلهم املهنية وحلمايتهم يف جمال العمل الزراعي 
جتاه املالكني بالدرجة االأوىل، ولرعايتهم االجتماعية 
واالقت�شادي���ة جت���اه احلكوم���ة والهي���اأة االجتماعي���ة 

بالدرجة الثانية.
كانت احلركة التعاونية يف العراق حم�شورة يف املدن 
الرئي�ش���ة لدى طبقة ذوي الدخل املحدود من املوظفني 
والعمال لتوفر احلاجات اليومية ومل تتوجه احلركة 
التعاوني���ة اإىل الري���ف العراق���ي ب�شب���ب النظ���ام �شبه 
االإقطاعي فه���ذا النظام جعل من الفالح �شخ�شًا جاهاًل 
ومقي���دًا وم�شتعب���دًا فكري���ًا واقت�شادي���ًا وجم���ردًا من 
روح االإق���دام واال�شط���الع بامل�شوؤولية، ويف ظل هذه 
الظ���روف ال ميكن اأن تنت�شر احلركة التعاونية ال�شيما 
اإذا قلنا اإن التعاون نظام دميقراطي وان الدميقراطية 

واالإقطاع على طريف نقي�ش. 
اأول جمعية تعاوني���ة ن�شاأت ف�ي الريف العراق�ي كانت 
ف����ي   م�ش���روع الدجيل���ة – ال���ذي تاأ�ش�ش ع���ام 1945 
والذي وزعت اأرا�شي���ه االأمرية عل�ى �شغار الفالحني 
– حي���ث تاأ�ش�ش���ت هذه اجلمعية ع���ام 1947 وكانت 

جمعي���ة ا�شتهالكية جتهز االأع�ش�اء باحلاجات املنزلية 
وتق���وم ببع�ش اخلدمات الزراعي���ة، وقد جنحت هذه 
اجلمعي���ة يف اأداء ر�شالته���ا اأول االأم���ر ولكنه���ا اأخ�ذت 
ت�شادف �شعوب�ات يف االإدارة والتنظي�م واحل�شابات 

انتهت بحل اجلمعية عام 1953.
وق����د كان م���ن نتائج ثورة 14 مت���وز 1958 وتاأ�شي�ش 
النظام اجلمهوري   يف العراق، اإن ف�شح املجال للعمال 
والفالحني يف تاأ�شي�ش النقابات العمالية واجلمعيات 
الفالحية عل���ى نطاق وا�شع، لتجمي���ع �شملهم والدفاع 
عن النظ���ام اجلمه���وري  وحماي���ة م�شال���ح الفالحني 
املهني���ة ورف���ع م�شتواه���م االجتماع���ي واالقت�ش���ادي 
وتنظيم عالقاتهم االإنتاجية مع اأ�شحاب العمل، لذا فقد 
�ش���در يف اأوائل اأيام الثورة ا�شتنادًا اإىل قانون العمل 
رق���م )1( ل�شن���ة 1958 ال�شادر يف عه����د النظام امللكي 
)نظ���ام وجائب وحق���وق النقابات(، ونظ����ام النموذج 
االأ�شا�شي لها،يعمالن عل���ى تنظيم عملية تاأ�شي�ش هذه 

النقابات من الناحية  العملية.
ث���م �شدر قانون االحتاد العام للجمعيات الفالحية رقم 
)78( يف 9 اي���ار 1959 بظ���روف وبخ�ش���م االأح���داث 
الت���ي كان مير به���ا العراق مما كان له اث���ر يف �شياغة 
ه���ذا القان���ون واأ�ش�شه التي اق���رت للفالحني الأول مرة 
يف الع���راق حقه���م يف التجم���ع وتاأ�شي����ش اجلمعيات 
الفالحي���ة، وكذل���ك يف اأ�ش�ش و�شياغ���ة جميع قوانني 
ه���ذا  فن����ش  االأخ���رى،  املهني���ة  املنظم���ات  واأنظم���ة 
القانون على تاأ�شي�ش احتاد ع���ام للجمعيات الفالحية 
وهو”منظمة مهنية فالحية هدفها �شيانة اجلمهورية 
م�شت���وى  ورف���ع  الدميقراط���ي  ونظامه���ا  العراقي���ة 
الفالحني اجتماعيا واقت�شاديا ورعاي�ة م�شاحلهم”(.

وقد علق هذا القانون ممار�شة هذا احلق الفالحي على 
موافق���ة القيادة العليا للجمعي���ات الفالحية اأي اللجنة 
التنفيذي���ة لالحتاد العام حيث ن�ش ه���ذا القانون على 
اأن”ت�ش���كل احت���ادات املناط���ق واالحت���ادات الفرعي���ة 
واجلمعي���ات الفالحي���ة بق���رار م���ن االحت���اد الع���ام”، 
وان���ه”ال يجوز تاأ�شي�ش اكر من احت�اد عام واح�د يف 

اجلمهورية العراقية”.
وقد و�شف���ت القي���ادة االأوىل لالحتاد بنزع���ة متطرفة 
مم���ا اأدى اإىل توجي���ه اتهام���ات خمتلف���ة اإليها ورفعت 
�شده���ا احتجاج���ات كث���رة بدع���وى عرقل���ة اإج���ازة 
اجلمعي���ات الفالحي���ة التي كان���ت تخالفه���ا يف الراأي 
والعقي���دة، وملا ا�شتدت املعار�ش���ة واالحتجاجات �شد 
تلك القيادة �شدر القانون رقم )96 ل�شنة 1959( معداًل 
قان���ون االحت���اد الع���ام للجمعي���ات الفالحي���ة ال�شابق 
ونا�ش���ًا على �شرورة اأن يبت االحتاد العام للجمعيات 
الفالحي���ة يف طل���ب التاأ�شي����ش املقدم له خ���الل ثالثني 
يوم���ًا واإال فتع���د اجلمعية جمازة بحك���م القانون وانه 
عند تق���دمي عدة طلب���ات لتاأ�شي�ش جمعي���ة فالحية يف 
القري���ة فيجاز الطلب االأ�شبق عن���د توفر ال�شروط، ثم 
ارتاأت اجلهات امل�شوؤولة اأن تربط اجلمعيات الفالحية 
مبا�شرة بوزارة الداخلية وباملوظفني االإداريني، لذلك  
اأ�ش���درت قان���ون اجلمعي���ات الفالحي���ة اجلدي���د برقم 
)139( بتاريخ 6 اأيل���ول 1959، فاألغى قانون االحتاد 
العام للجمعيات الفالحية ال�شابق وتعديله وربط هذه 

اجلمعيات بال�شلطات االإدارية.

عن ر�شالة )التطورات االقت�شادية واالجتماعية
 1958 ــ 1968(

كي��ف ص��در قان��ون االص��اح الزراعي؟
ومتى ع���رف العراق أول���ى الجمعي���ات الفالحية؟

لقد أثبتت األيام التي تلت ثورة 14 متوز 1958 مدى 

التأييد الشعبي الذي القته الثورة منذ إذاعة البيان 

األول للثورة صبيحة يوم 14 متوز، األمر الذي 

يظهر الكره الشديد الذي يكنه الشعب للنظام 

املليك وازالمه، غري أن الضباط  األحرار يف 

األيام األوىل للثورة حاولوا الترصف بحذر ُتجاه 

ركيزة النظام املليك اإلقطاعيني الكبار، لذا كان 

البيان األول للثورة خاليًا من أي إشارة إىل اإلقطاع 

واملوقف منه، مام فوت الفرصة عىل اإلقطاعيني 

الستغالل أي موقف ضد الثورة يف األيام األوىل 

ليك يستطيع الثوار تثبيت أركان الجمهورية بشكل 

هادئ من دون أي عقبات. ثم بدأت اإلجراءات 

الثورية وكانت أوىل هذه اإلجراءات إعالن نص 

الدستور املؤقت يف 27 متوز 1958، حيث نصت 

املادة الرابع�ة عرشة فيه عىل ما ييل: - امللكية 

الزراعية تحدد وتنظم بقانون.
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�ش���ارع  انف���رد  ال�ش���وارع  تل���ك  فت���ح  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
الر�شي���د باأهمي���ة خا�ش���ة اإذ اأ�شبح���ت اأحي���اوؤه مث���ل باب 
االأغ���ا وال�شورج���ة ت�ش���م االأ�ش���واق والبي���وت التجارية، 
وت���وؤدي دورًا اأ�شا�ش���ًا كمرك���ز رئي�ش للحي���اة االقت�شادية 
واالجتماعي���ة، لذلك دعت ال�ش���رورة اإىل التو�شع يف فتح 
�ش���وارع اأخرى الإيجاد منافذ جدي���دة لت�شهيل حركة النقل 
باجت���اه �شواح���ي املدينة وتخفي���ف ال�شغط عل���ى �شارع 
الر�شي���د. فقامت اأمانة العا�شمة عام 1936 بافتتاح �شارع 
املل���ك غ���ازي. وقد ق���رر ار�شد العم���ري اأم���ني العا�شمة اأن 
يك���ون ال�ش���ارع وا�شعًا م���ن �شاحة قنرب عل���ي حتى �شاحة 
ال�شدرية، اأما اجلانبان االآخران فيبقيان �شيقني، يف حني 
ا�ش���ر املهند�ش���ون الذين ا�شتدع���وا ل�شق ال�ش���ارع على اأن 
يكون عري�شًا وذا ممري���ن كبرين من بدايته حتى نهايته 
لك���ي يتنا�شب و تط���ور املدينة وقد مت�ش���ك اأمني العا�شمة 
براأي���ه قائ���اًل:”اإن اأهايل بغ���داد �شاروا طماع���ني يريدون 
اأن يقب�ش���وا عن عقاراتهم امل�شتهلك���ة مبالغ ت�شل اإىل مئة 

األ���ف دينار لكل طرف من ال�شارع، وهو مبلغ باه�ش ل�شت 
م�شتع���دًا الأدائه”وقد دفع ت�شدد اأم���ني العا�شمة واعتداده 
براأيه املهند�شني اىل تقدمي ا�شتقالتهم احتجاجًا على ذلك. 
لكن���ه مل يرتاجع ع���ن راأيه، فت���م فتحه ح�ش���ب املوا�شفات 

التي اأرادها بفعل ت�شميمه وعناده.
وبع���د اإقام���ة اجل�شري���ن احلديدي���ني )املاأم���ون، وفي�شل( 
عل���ى نه���ر دجل���ة وافتتاحهم���ا ع���ام 1939- 1940، قامت 
اأمان���ة العا�شمة بفتح �شارعني يف الكرخ ميتدان من مطلع 
اجل�شري���ن املذكوري���ن اىل خارج املدين���ة، ي�شمى احدهما 
�ش���ارع املل���ك في�ش���ل، وكان من اأو�ش���ع �ش���وارع العا�شمة 
واأجملها يف ذلك الوق���ت، وهو اأول �شارع افتتح مبمرين، 
احدهم���ا للذهاب واالآخر لالإياب ويتو�شطهما ر�شيف زرع 
باأ�شج���ار النخي���ل واأنواع خمتل���ف من زه���ور الزينة، اأما 
الث���اين فهو ميتد من مطلع ج�شر املاأمون )ال�شهداء حاليًا( 

اإىل م�شافة ق�شرة، وعرف ب�شارع االأمر عبد االإله.
مل تك���ن ال�ش���وارع املنوه بها كافي���ة لت�شهي���ل حركة النقل 

داخ���ل املدينة، لذلك �شعت اأمانة العا�شمة اإىل فتح �شوارع 
متعددة يف مناطق خمتلفة منه���ا �شارع االأمني العر�شاين 
و�شارع امل�شارف. وقامت بتبلي���ط �شارع امليكانيك مقابل 
جام���ع ال�شي���د �شلطان علي و�شارع ب���اب ال�شيخ عمر الذي 
اجتمع فيه اأ�شحاب ال�شنائع واحلرف فتحول اإىل منطقة 
�شناعية مهم���ة لت�شليح ال�شيارات. كم���ا افتتحت �شوارع 
اأخرى يف االأعظمية والكاظمية للتخل�ش من االزدحام يف 

املنا�شبات الدينية واالجتماعية.
ويب���دو لن���ا اأن �شع���ف تخطي���ط احلكوم���ة وع���دم وجود 
درا�ش���ات دقيق���ة ومتاأني���ة م���ن قب���ل خ���رباء ومهند�ش���ني 
عراقي���ني تاأخذ بنظ���ر االعتبار تو�شع���ات املدينة اجلديدة 
وحاجته���ا لل�ش���وارع الوا�شعة، ف�شاًل عن ك���رة التبادالت 
يف اأمان���ة العا�شمة، واإ�شغالها م���ن اأ�شخا�ش غر مهتمني 
بطبيع���ة اأعماله���ا كان وراء التاأخ���ر يف افتت���اح ال�شوارع 
ال�شروري���ة للعا�شمة فاأ�شبح اجناز تل���ك االأعمال مقرونًا 
ب�شخ����ش االأم���ني ال���ذي يت���وىل اأمان���ة العا�شم���ة وم���دى 

ال��زام��ل��ي ع��ب��اس  د.   

ا�شتعانته باخلرباء االأجانب وح�شب التخ�شي�شات املالية 
الأمانة العا�شمة.

وم���ن اجلدير بالذك���ر اأن تو�شع املدينة ق���د اأدى اإىل ظهور 
�شوارع جديدة، متي���زت باال�شتقامة واالت�شاع ال�شتيعاب 
و�شائ���ط النق���ل، الت���ي اأ�شبح���ت يف تزايد م�شتم���ر، وقد 
حافظت تل���ك ال�شوارع، عل���ى اجتاهها التقلي���دي املوازي 
لنه���ر دجلة عدا ا�شتثناءات قليلة. وكان من ابرز ال�شوارع 
التي ظه���رت يف نهاي���ة احل���رب العاملية الثاني���ة، �شوارع 
بغ���داد اجلديدة، وهي اأربع���ة �شوارع رئي�شي���ة متوازية، 
ط���ول الواح���د منها ثالث���ة كيلو مرتات، وعر����ش كل منها 
)50( م���رتًا، تتقاطع مع هذه ال�شوارع طرق فرعية، تق�شم 
املربع���ات الناجتة عن تقاطعها ب�شورة هند�شية جتعل كل 

وحدة من وحداته منطقة �شكنية تقع على طرفني اثنني.
ا�شتم���رت اأمان���ة العا�شم���ة يف االأربعينيات برف���د املدينة 
بخدماته���ا ال�شروري���ة، و�شع���ت اإىل اإع���ادة تبليط الطرق 
القدمي���ة واإن�ش���اء االأر�شف���ة لتحدي���د ا�شتقام���ة ال�شوارع 
ومنعت االأهايل من التج���اوز على تلك االأر�شفة للحيلولة 

دون التاأثر على �شر احلركة يف ال�شوارع.
ويف اخلم�شينيات نفذت اأمانة العا�شمة عددًا من امل�شاريع 
املتعلقة بتنظيم وتبليط وفتح ال�شوارع التي تركت اآثارها 
الوا�شحة يف مدينة بغداد، وكان من ابرز اجنازات اأمانة 
العا�شم���ة قيامه���ا بفتح �ش���ارع عري�ش يخ���رتق بغداد من 
ب���اب املعظ���م حتى الب���اب ال�شرق���ي )بني �شارع���ي الر�شيد 
وغ���ازي( �شم���ي ب�شارع امللك���ة عالية )اجلمهوري���ة حاليًا( 
لكي يكون مبثابة رئة للمدينة املزدحمة بال�شكان لتخفيف 
اأزم���ة املرور فيها بعد اأن عجز �شارعا الر�شيد وامللك غازي 

عن تخفيفها.
ويذكر فخر الفخري اأمني العا�شمة يف عام 1954 باأنه كان 
وراء اجن���از �ش���ارع امللكة عالية وبحك���م من�شبه هو الذي 
قرر اأن يكون عر�شه )40( مرتًا ومدخله يف الباب ال�شرقي 
)50( م���رتًا واأ�شتمل���ك العق���ارات الواقعة عل���ى اجلانبني 
بعم���ق )20( مرتًا وقدر تكاليفه ب����)8( ماليني دينار،وبذل 
جه���دًا كب���رًا يف اإخراج���ه وتغل���ب عل���ى املعار�ش���ة التي 
جوب���ه بها من العلم���اء ورجال الدي���ن وامل�شتفيدين بفعل 
ا�شتخدامه للحكمة وال�شخاء واالن�شاف باعطاء ا�شحاب 
العق���ارات 10% اكر مم���ا ت�شتحق���ه عقاراته���م املتداعية، 
با�شتم���الك  اال�شتعج���ال  يطلب���ون  جعله���م  ال���ذي  االم���ر 
عقاراتهم، وقد متكن���ت اأمانة العا�شمة بعد االقرتا�ش من 
جمل�ش االإعم���ار وبيعه���ا للم�شاحات الزائدة ع���ن ال�شارع 
)الف�شالت( من �ش���د تكاليف �شق ال�شارع ومت افتتاحه من 
قبل امللك في�شل الثاين يف يوم االأربعاء املوافق 2 ت�شرين 

االأول من عام 1957.
وق���د ترافق مع افتت���اح �ش���ارع امللكة عالية افتت���اح �شارع 
القبلة يف الكاظمية اأم���ام باب القبلة يف ال�شحن ال�شريف 
حي���ث مرق���د االإمامني اجلوادي���ن مو�ش���ى الكاظم وحممد 
اجل���واد )عليهم���ا ال�ش���الم( بع���د اإزال���ة االأبني���ة القدمي���ة 
املتداعية واالأزقة ال�شيقة التي حتيط بال�شحن ال�شريف، 
اإذ اأنها ال تتنا�شب وقد�شية املراقد الطاهرة مما كان له ابلغ 
االأثر يف ت�شهيل حركة مرور الوفود القادمة الأجل الزيارة 

والتربك.

الج�ضور في مدينة بغداد
ح���ازت اجل�ش���ور اأهمي���ة كب���رة يف احلي���اة االقت�شادية 
واالجتماعي���ة ملدين���ة بغ���داد الن�شطاره���ا اىل ن�شفني غر 
متماثل���ني، ف�شاهم���ت يف الرب���ط ب���ني ن�شفيه���ا، وحددت 

مواقعها جتاه ال�شوارع يف املدينة.
وم���ن اجلدي���ر بالذكر ان مدين���ة بغداد كانت ق���د عانت من 
م�ش���كالت معق���دة، لع���دم وجود ج�ش���ور ثابت���ة كافية فيها 

ترب���ط ب���ني ن�شفيه���ا، اذ مل يوج���د فيه���ا �ش���وى ج�شرين، 
اولهم���ا ج�ش���ر م���ود، وثانيهم���ا اجل�ش���ر العتي���ق )ج�ش���ر 
املاأمون(. ويف �شنة 1924 اأن�شئ ج�شر االأعظمية اخل�شبي 
ال���ذي �شيد على جنائب كب���رة ال ت�شتطيع مقاومة تيارات 
مي���اه نهر دجلة اإال بعد و�ش���ع اأكيا�ش مملوءة بالرمل على 
اجلان���ب االآخر ملن���ع غط�شها وغرقها وتنظ���م طريقة عبور 
االأ�شخا����ش والعرب���ات بو�شاطة �شرطي���ني يقف كل واحد 

منهما يف جان���ب وي�شتعمالن )ال�شاف���رة والعلم االأبي�ش 
للمرور واالأحمر للتوقف(.

كان���ت اجل�ش���ور تعط���ى بااللت���زام ال�شنوي ملتعه���د يدفع 
للدول���ة مبلغ���ًا حمددًا، لذل���ك يقوم باأخذ اآن���ة واحدة ذهابًا 
واإياب���ا ع���ن )اال�شخا����ش وال���دواب( التي تع���رب اجل�شر، 
ويدف���ع اأ�شح���اب ال�شي���ارات والعرب���ات اآنت���ني اي ن�شف 
ق���ران يف كل م���رة، ومتنع �شيارات احلمل م���ن العبور او 

ت�شطر اىل تفريغ احلمولة يف منت�شف اجل�شر.
وامل�شت�شاري���ن  اخل���رباء  بي���د  اجل�ش���ور  ادارة  كان���ت 
الربيطاني���ني املعينني ل���دى الدوائ���ر املخت�ش���ة، اذ كانوا 
ي�شرف���ون عل���ى ادارة اجل�شري���ن )العتي���ق، وم���ود( ومن 
ه���وؤالء اخلب���ر )�شرجن���ت( ويف بداي���ة الثالثيني���ات مت 
اال�شتغن���اء عنه���م الن )اجل�ّش���ارة العراقي���ني تدربوا على 

العمل واأتقنوه(.
مل ت�شتط���ع اجل�ش���ور اخل�شبي���ة القائم���ة عل���ى اجلنائ���ب 
تاأدي���ة املهام الت���ي اأن�شاأت من اجله���ا، اإذ اأنها تكون عر�شة 
لفي�شانات دجلة املتكررة، فيدفع تيار املياه دوب اجل�شور 
ذات املق���دم العري����ش للغط����ش بق���وة التي���ار، االأمر الذي 
ي�شتوج���ب على عمال اجل�ش���ور اإيجاد حالة م���ن التوازن 
عن طري���ق و�شع اأكيا�ش م���ن الرمل عل���ى اجلانب االآخر، 
ومتن���ع و�شائط النق���ل االأخرى من العب���ور ويقت�شر على 
اال�شخا�ش فق���ط، وعند انخفا�ش م�شتوى املياه يف النهر 
)ال�شيهود( ترتفع مقدم���ات اجل�شور على اجلانبني االأمر 
ال���ذي يجع���ل عملية ال�شع���ود تواجه م�شقة كب���رة عندما 
تتوق���ف حيوانات النقل وتتدافع فيما بينها ف�شاًل عن ذلك 
مل تكن اأر�شية تلك اجل�شور مثبتة ب�شكل تام على اجلنائب 
فعندم���ا تعرب الدواب املختلفة حتدث قرقعة اخل�شب االأمر 

الذي يزيد من ارتباك تلك الدواب.
كان للتط���ور الكب���ر ال���ذي �شهدت���ه اململك���ة العراقي���ة يف 
خمتل���ف جم���االت احلي���اة بع���د ع���ام 1932 اث���ر كبر يف 
االهتم���ام بزيادة و�شائط النقل وتعبي���د طرق املوا�شالت 
وت�شيي���د اجل�ش���ور الثابتة، فاهتم���ت ال���وزارة الها�شمية 
 )1936 االأول  ت�شري���ن   29  -1935 اآذار   17( الثاني���ة 
باإن�ش���اء ج�شرين حديديني ثابتني يف العا�شمة، وتعاقدت 
مع �شركة )هول���واي اأخوان االنكليزية املحدودة( لت�شييد 
اجل�شرين ون�شت املقاولة على اأن تدفع احلكومة العراقية 
مبلغ���ًا ق���دره )400000( دين���ار عراق���ي نق���دًا للحكوم���ة 

الربيطانية الإن�شاء اجل�شرين.

◄

ه��ك��ذا ع��رف��ت ب���غ���داد ش��وارع��ه��ا 
وساحاتها الحديثة 

افتتحت يف مدينة بغداد يف بداية 

الثالثينيات شوارع رئيسة وأخرى 

فرعية اخرتقت املدينة من شاملها إىل 

جنوبها، فأصبح باإلمكان سري العربات 

والسيارات يف اتجاهني متعاكسني. 

وكان من أهم تلك الشوارع شارع عبد 

املحسن السعدون بني الباب الرشقي 

وموقع نصب الجندي املجهول 

القديم وقد جرى فتحه بعد إزالة 

البساتني الكثيفة يف تلك املنطقة ومد 

القسم الثاين منه إىل ساحة الفتح عرب 

ساحة عيل بابا. وكان للشارع مظهران 

يختلف احدهام عن اآلخر، احدهام 

يف النهار ويكون مشغوال بالعمل 

لوجود املؤسسات الرسمية والتجارية، 

وثانيهام يف الليل ويكون مكانًا للتسلية 

والرتويح حيث تنترش فيه املقاهي 

واملطاعم.

وافتتح يف عام 1934 شارع أيب 

نؤاس املطل عىل ضفاف نهر دجلة 

يف جانب الرصافة بطول )3( كم. 

وميتد من الباب الرشقي إىل نهاية 

الكرادة الرشقية، وله أهمية اقتصادية 

واجتامعية يف آن واحد. عرب عنها 

السيد عبد الرزاق الحسني قائال )تراه 

يعج يف االمايس واالصباح بالغيد 

الحسان والشبان االماليد، وترى 

املقاهي واملتنزهات واملصطبات 

املكتظة بروادها وقد توسطت 

الحدائق الزاهية وكلها تطل عىل دجلة 

حيث ينساب بأمواجه املرتاقصة، وقد 

طافت فوقه القوارب والطيور املائية 

وانعكست عليه ظالل األشجار املورقة 

فيخال لإلنسان أن يطالع كتاب ألف 

ليلة وليلة أو كأنه يعيش حقيقة ويحيى 

حياة ألف ليلة بسحرها ولذائذها 

ومجونها(.

�شارع ال�شعدون يف اخلم�شينات
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العدد )3935(
السنة الرابعة عشرة

االثنين )29( أيار 2017

ك��م��ال ل��ط��ي��ف س��ال��م

  بدال من منرة عبد الرحمن وقد اأثرت هذه 
املطربة كمثيالتها بال�شعراء

وق���د خ�شه���ا ال�شاع���ر مع���روف الر�ش���ايف 
بق�شيدة قال فيها:

هل �شمعتم منرة قد اأفا�شت
             ببديع الغناء يف كل فن

خلق الله �شوتها العذب
كيما يعرف النا�ش ح�شن التغني

ويقول عنها االأ�شتاذ �شادق االأزدي:
يف الع�شرينات وكن���ت احد طالب الدرا�شة 
االبتدائي���ة يف مدر�ش���ة التفي����ش االأهلية- 
عرفت املطربة- منرة الهوزوز- عن طريق 
اأغانيه���ا امل�شجلة على ا�شطوانات وقد �شاع 
ا�شتعمال احلاكي- الفونغراف- يف البيوت 
واملقاهي وكانت اإحدى ال�شركات االأجنبية 
ق���د ج���اءت اىل بغ���داد وقام���ت بت�شجي���ل 
االأغ���اين والب�شت���ات ال�شعبي���ة واملقام���ات 
العراقي���ة ف�شار احلاكي زين���ة البيوت وله 
املنزل���ة االأوىل يف املقاه���ي وكان���ت منرة 
واحدة من مطربات املاله���ي البغدادية مع 
جمهرة من املطربات اأمثال جليلة ام �شامي 
وبدرية اأنور و�شليمة مراد وخزنة اإبراهيم 

وغرهن كثرات.
وي�شي���ف االأ�شت���اذ �ش���ادق االأزدي: بعد ان 
احرتف���ت العم���ل ال�شحف���ي دع���اين زمي���ل 
حل�ش���ور حفل���ة زفاف���ه عل���ى واح���دة م���ن 
ابنت���ي- منرة اله���وزوز- بالتبني، وكانتا 
حف���ل  واأقي���م  املبتدئ���ات  الراق�ش���ات  م���ن 
الزف���اف يف �شق���ة تق���ع يف الطاب���ق الثاين 
م���ن بناية جت���اور ملهى اأب���و نوا�ش وتقف 
مقاب���ل حديقة االأمة اقيم حف���ل الزفاف ذاك 
يف نهاي���ة االأربعيني���ات ومل ي���دم ال���زواج 
طوي���اًل كما توقعت وقد اأتاح يل ذلك احلفل 
فر�ش���ة التعرف على منرة اله���وزوز التي 
كان���ت قد تركت املالهي ع���ام 1940 قبل ان 
تبلغ ن�شف القرن من عمرها مع ان كثرات 
غرها قد وا�شلن العمل حتى بعد ال�شتني.

ما هو الهوزوز؟؟
بعد اأيام يقول االزدي من ذلك اللقاء وكنت 
ا�شهر يف احد مالهي بغداد- فجاء �شاحبه 
واحت���ل كر�شيا على مائدتي فتذكرت منرة 
الهوزوز ف�شاألته ما معنى الهوزوز فاأبت�شم 

وقال:
ما الذي ذكرك به���ا! فرويت له حكاية لقائي 

به���ا.. وقل���ت: اأن���ت م���ن قدام���ى اأ�شح���اب 
املاله���ي وما اأ�شك يف انك عرفتها منذ بداية 
�شطوع جنمها كمطرب���ة فما هي حكايتها.. 
فل���م يجبني فورًا؟ وامنا �شكت قلياًل قبل ان 

يقول:
اأم���ن ال�ش���روري ان ننب����ش  ي���ا �شي���دي.. 
القب���ور! ولك���ن �شدقني اإنن���ي ال اعرف من 
اي���ن ج���اءت.. كل ال���ذي اعرف���ه انه���ا بداأت 
االأغني���ة  غن���ت  ومل���ا  املاله���ي  يف  حياته���ا 
ال�شعبي���ة- يعين���ي اله���وزوز يا م���ن كالوا 
ي�شاه���ي العني ت���زوج- اآه ت���زوج ف�شارت 
تع���رف با�شم من���رة اله���وزوز، الهوه وز- 

هو الغرام الهووز- هو احلب كله؟
اللقاء االأخر مع الهوزوز؟

يف عام 1950- قال يل �شديقي اكرم احمد 
رحم���ه الل���ه- وكان يلقب ب�شاع���ر ال�شباب، 

قال يل:
فالنة تعتب عليك الأنك مل تقم بزيارتها ترقد 

مري�شة..
ومل���ا اعت���ذرت الأنن���ي ال اع���رف اأي���ن يكون 
بيته���ا اأر�ش���دين اليه ومل اأج���د �شعوبة يف 
الو�ش���ول الي���ه لوقوع���ه قرب اإح���دى دور 

ال�شينما، وف�شل���ت ان اأزورها بعد الغروب 
حتى ال اج���د عندها الكثر من عوادها فهي 
فنان���ة ليل لها معارف، وملا �شغطت على زر 
جر�ش الباب، فوجئ���ت ب�)منرة الهوزوز( 
وهي تطل علّي من وراء الباب التي فتحتها 
وكان���ت تل���ف راأ�شه���ا و�شدره���ا ب�)فوطة( 
فرحب���ت ب���ي واأدخلتن���ي بع���د ان و�شع���ت 

)اإ�شتكان ال�شاي( اأمامي وقالت:
اأن���ا معجبة ب�)فالن���ة( فهي راق�ش���ة ر�شيقة 
وق���د دربته���ا على بع����ش ح���ركات الرق�ش 

ال�شرقي، ف�شاألتها بده�شة:
وهل جتيدين الرق�ش؟ قالت:

كنت ارق�ش واأغني.
فاغتنم���ت الفر�ش���ة و�شاألته���ا: واأي���ن كانت 

بدايتك الفنية؟
ف�شمتت طوياًل:

وتذك���رت  االكتئ���اب،  وجهه���ا  ك�ش���ا  وق���د 
حلظته���ا ما اأوم���اأ اليه �شاح���ب امللهى الذي 
�شاألت���ه عنها فقلت: اعني يف اأي ملهى كانت 
الليلة االأوىل لك يف دنيا الليل؟ اأجابت وقد 
اختنق �شوتها: يف ملهى الهالل بامليدان.. 
وتنقل���ت من مله���ى اىل اخر.. وه���ا انا هنا 

م���ا اأعجب الدنيا يا اأ�شت���اذ! لقد انتهيت بعد 
�شي���ت عري�ش واأموال وف���رة والع�شرات 
من املعجبني ح���ويل، �شحيح اإنني ما زلت 

حية اال اإنني مت كفنانة.
قلت لها: من هم الذين تعرفت عليهم؟

قال���ت: عرفت م���ن ال�شع���راء الر�شايف عبد 
الكرمي العالف، املال عب���ود الكرخي، وعبد 
الغف���ور الب���دري ون���وري ثاب���ت �شاح���ب 
جري���دة )حبزب���وز( وعبد االأم���ر الناه�ش 
�شاح���ب جري���دة )العندلي���ب( واأه���ل الفن 
كث���رون منهم املرحوم حق���ي ال�شبلي، عبد 
الل���ه الع���زاوي، حمم���ود �شوك���ت، يحي���ى 

فائق.
ماتت منرة الهوزوز من غر ان يح�ش بها 
احد من اأ�شهر اأغانيها مقطوعة لل�شاعر اأبي 

نوا�ش مطلعها:
ن�شت عنها القمي�ش ل�شب ماء

             فورد خدها فرط احلياء
وم���ن اأغانيه���ا ال�شعبية )يعين���ي الهوزوز( 
ا�شل���ي  و)كلم���ا  يه���واي(  الده���ر  و)ط���ول 
ال���روح( و)وي���ن الوف���ه( و)مك���در اه���دي 

الروح(

◄◄
ب���داأ العم���ل يف اجل�شرين �شن���ة 1937، و�ش���رف حوايل 
)500( ط���ن م���ن الف���والذ وبلغ ما �شن���ع م���ن الكونكريت 
)304( م���رت مكعب، ع���رف اجل�ش���ر االأول بج�شر املاأمون. 
يف موق���ع اجل�ش���ر الق���دمي الذي يرب���ط الك���رخ بالر�شافة 
طول���ه �شبعمئة ق���دم وعر�شه خم�شينًا قدم���ًا افتتح يف 15 
مت���وز 1939 كان ي�شتعم���ل للعربات وال�شي���ارات واملارة 

يف اآن واحد.
اما اجل�ش���ر الثاين فكان يعرف بج�ش���ر امللك في�شل االأول 
)يف موقع ج�شر مود( مت اجنازه عام 1940 بطول )303( 
م���رت وعر�ش )15( مرت مع االأر�شف���ة وكانت دعامته تزيد 
عل���ى اجل�شر االأول بدعامت���ني م�شبوبة كله���ا باخلر�شانة 
وبلغت تكاليف اإن�شائه )208( اآالف دينار. اجل�شران كانا 
عل���ى اإتقان و�شبط كبري���ن اإذ اأجنز العم���ل فيهما ح�شب 

املوا�شفات املتفق عليها وبالوقت املحدد.
قامت احلكومة العراقية بت�شلم اجل�شر بعد فح�شه من قبل 
ال�شركة املذكورة الت���ي اأجرت عليه عملية الفح�ش باإمرار 
مكائن ثقيلة تتك���ون من )18( �شيارة لوري و)6( حمادل، 
و)1500( جندي. ملراقبة انحناء اجل�شر الذي كانت طاقة 
حتمل���ه )260( طن���ا ح�شب االتفاقية، وا�ش���رف املهند�شني 

على ذلك ملدة �شاعة فكانت النتيجة مر�شية.
افتت���ح الو�شي عبد االإله ج�شر املل���ك في�شل االأول يف 15 
اآذار 1940 وكان ي�شح���ب هام���ني زك���ي وزير املوا�شالت 
واالإ�شغ���ال وع���ددا من ال���وزراء ف�شاًل عن بع����ش النواب 
واالأعي���ان وكبار موظف���ي الدولة من مدني���ني وع�شكريني 
وقد األق���ى احمد �شوق���ي احل�شيني مدير االأ�شغ���ال العامة 
خطب���ة االفتت���اح و�شط ح�شد كبر من �ش���كان بغداد الذين 

ا�شطفوا على جانبي �شارع الر�شيد.
ويف ع���ام 1950 مت ن�ش���ب ج�ش���ر ال�شرافي���ة احلدي���دي 
)ج�شر القطار( الذي يتكون من ممرين احدهما لل�شيارات 
واالآخ���ر لعب���ور القط���ارات، كان���ت احلكوم���ة العراقية قد 
ا�شرتت���ه كاماًل من حكوم���ة الهند مببلغ )اق���ل من مليوين 
دين���ار عراق���ي(. بو�شاط���ة �شرك���ة كودفوغ���ان يل فران���ك 
وكوي���دز الربيطاني���ة الت���ي قام���ت بنقل���ه ونف���ذت �شركة 

هولواي اخوان عملية ن�شبه.
كان جل�ش���ر ال�شرافي���ة اأهمي���ة كب���رة تتمث���ل يف اإمكانية 
ت�شي���ر القط���ارات بني بغ���داد وب�ش���رة واأربي���ل. وميثل 
اأ�شخ���م واأط���ول ج�ش���ر يف العه���د امللك���ي ميت���د مل�شافات 
طويلة ا�شتمر العمل باإن�شاء قواعده ودعاماته ملدة �شنتني 
متتاليتني وهو اأول ج�شر لال�شتعمال املزدوج )ال�شيارات 
والقط���ارات(. ف�شاًل عن ال�شابلة افتتح���ه الو�شي يف 20 

ت�شرين االأول 1950.
يف  اأعداده���ا  وازدي���اد  النق���ل  و�شائ���ط  تن���وع  وبع���د 
اخلم�شيني���ات ظه���رت احلاج���ة اإىل اإن�شاء ج�ش���ور اأخرى 
بهدف تخفيف حاالت االزدح���ام على اجل�شور القائمة يف 
بع�ش جه���ات املدينة. ف�شرع باإن�شاء ج�شر امللكة عالية يف 
ت�شري���ن الثاين 1953 الذي يقع يف منطقة الباب ال�شرقي 
وي�ش���ل جانب الك���رخ بالر�شاف���ة بلغ طول���ه )454( مرتًا 
وعر�شه اأكر من )18( مرتًا وكلفة اإن�شائه مليون و�شتمئة 
األف دينار وهو يقوم على ع�شر دعائم من ال�شمنت امل�شلح 

تتخللها ت�شع فتحات.
افتت���ح املل���ك في�شل الث���اين ج�شر امللكة عالي���ة عام 1956 
وق���ام ويل العهد عبد االإله بالنزول على �شطح هذا اجل�شر 
بطائرت���ه الهليكوبرت وكانت اأول طائ���رة حتط على ج�شر 

يف بغداد.
ونظ���رًا لتك���رار ح���دوث �شق���وط االأ�شخا����ش وال�شيارات 
م���ن ج�شر االأعظمي���ة ف�شاًل عن عدم قدرت���ه على ا�شتيعاب 
حركة املرور الكبرة واالزدحام الدائم عليه لزيارة املراقد 
املقد�ش���ة يف الكاظمية وانقطاعه ملدة ن�ش���ف �شاعة يوميًا 
من ال�شاعة )11-11،30( لغر�ش عبور ال�شفن التي تر�شو 

على ال�شاطئ حتى تتمكن من االنحدار اإىل بغداد.
دع���ت احلاج���ة اإىل اأن�ش���اء ج�ش���ر ثاب���ت ب���ني االأعظمي���ة 
والكاظمية بعد تذمر االأهايل من ذلك ومراجعتهم للجهات 
املخت�ش���ة، لع���دم حما�شبة امل�شوؤولني ع���ن ت�شرب االأموال 
املخ�ش�ش���ة الإقام���ة ج�ش���ور جدي���دة اأو اإ�ش���الح القدمي���ة 
منه���ا، ومل تتخذ اإجراءات حكومية �شريعة ملعاجلة �شعف 
اجل�ش���ر. لذلك تك���ررت احل���وادث �شهريًا االأم���ر الذي دعا 

احلكوم���ة اإىل اتخاذ خط���وات جدية حل�شم ه���ذه امل�شكلة 
وقام���ت اجله���ات الفني���ة بالتعاقد م���ع �شركت���ي )�شمن�شن 
وكتانه( الإن�شاء ج�ش���ر االأعظمية ومت االتفاق على اإن�شائه 
مببل���غ مليون وثالثمائة دينار وهو يقوم على ثمان دعائم 
م���ن ال�شمن���ت امل�شل���ح تتخلله���ا �شب���ع فتحات يبل���غ طوله 
)317( م���رتًا، وعر�ش���ه )15( م���رتًا، ويت�شع مل���رور ثالث 
�شي���ارات يف وقت واحد، وقد ع���رف بج�شر االأئمة واأجنز 

بناوؤه عام 1957.
نخل����ش مم���ا تق���دم اأن اجل�ش���ور وان وج���دت الإغرا����ش 
اقت�شادي���ة لكنها ال تخلو م���ن االأغرا�ش االجتماعية لربط 
املدين���ة باأجزائها املختلفة مما ي�شاعد على وجود حالة من 
االن�شجام بني املدينة واأطرافها وتلبية املتطلبات االأ�شا�ش 

حلياة املواطن البغدادي.

�ضاحات بغداد القديمة.. 
ذكريات وحقائق

قامت احلكومات العراقية خالل مراحل التطور العمراين 
الوا�ش���ح الذي �شهدت���ه بغداد بني ع���امي )1958-1939( 
باإن�شاء اجل�ش���ور و�شق ال�شوارع وتوف���ر و�شائط النقل 
احلديث���ة واملتنوع���ة االأمر ال���ذي دع���ا اإىل ا�شتحداث عدد 
كبر م���ن �شاحات اال�شتدارة الدائرية لتنظيم حركة مرور 
و�شائ���ط النقل يف املدين���ة. بهدف ربط ال�ش���وارع بع�شها 

ببع�ش وتخفيف االزدحام على بع�ش اجل�شور.
وقرر جمل�ش اأمانة العا�شم���ة يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 
18 ت�شرين الث���اين 1940 ت�شمية عدد من ال�شاحات وكان 

من اأهمها:
1- ال�شاحة التي ينتهي فيها �شارع ال�شعدون الواقعة قرب 

نادي العلوية ب�شاحة الفردو�ش.
2- ال�شاحة التي ينتهي فيها �شارع خالد بن الوليد ب�شاحة 

الفتح.
3- ال�شاحة املطلة عليها بناية املركز العام جلمعية الطران 

التي يبداأ منها �شارع امللك غازي ب�شاحة الطران.
4- ال�شاح���ة ال�شمالي���ة يف �ش���ارع املل���ك غ���ازي ب�شاح���ة 

الف�شل.
5- ال�شاحة الواقعة اأمام مدر�شة احلقوق ب�شاحة احلقوق.

6- ال�شاح���ة الواقع���ة اأمام الب���الط امللكي ب�شاح���ة التاج، 
كذل���ك تطوير ال�شاحات القائمة اآن���ذاك مثل �شاحة النه�شة 

و�شاحة ال�شعدون.
واهتمت اأمانة العا�شمة يف االأربعينيات بتنظيم ال�شاحات 
واحلدائ���ق العامة، وقامت بت�شجره���ا وغر�شها بالزهور 
وحتويله���ا اإىل اأماك���ن ترفيهي���ة جماني���ة يرتاده���ا �شكان 
بغ���داد، بعد اأن وفرت م�شتلزم���ات الراحة فيها. فاأ�شبحت 
مبثابة )الرئات التي يتنف�ش من خاللها املواطنون( لكونها 
اأماكن هادئة بعيدة عن ال�شو�شاء كما اأنها اأك�شبت املدينة 
مظاهر جمالية. وكانت م���ن هذه احلدائق حديقة الو�شي 
عبد االإله عند مدخل �شارع الكفاح مقابل �شينما الفردو�ش 
وكان���ت مرك���ز نزه���ة وترفي���ه جذب���ت االأه���ايل يف بغداد 
اإليه���ا، اإذ كان �ش���كان بغ���داد باأم�ش احلاج���ة اإليها للرتفيه 
ع���ن اأنف�شه���م وذل���ك الن االإن�شان ككائ���ن اجتماع���ي توؤثر 
فيه نواحي احلي���اة املختلفة بعد بذل جهد ع�شلي وفكري 
فتظه���ر لدي���ه حاج���ة ملح���ة اإىل اللهو كما ه���و بحاجة اإىل 
االأكل وال�ش���رب وامللب�ش.وقامت اأمان���ة العا�شمة بتنويع 
و�شائ���ل الت�شلية واعتنت يف تطويره���ا واأن�شاأت عددًا من 
احلدائ���ق واإعادة تنظيم وجتمي���ل. حديقة امللك غازي يف 
الباب ال�شرق���ي )التي مت افتتاحها يف نهاية الثالثينيات(، 
وو�شع���ت فيها مقاع���د للجلو�ش عليها وزودته���ا بو�شائل 
الت�شلي���ة الربيئ���ة يف بداي���ة االأربعينيات، فاخ���ذ ال�شكان 
يتوافدون اإليها للنزه���ة وهم يحملون م�شتلزمات �شفرهم 
ونزهتهم وال�شيم���ا االأطعمة و�شم���اورات ال�شاي. وكانت 
مثار اإعجابه���م اذ متيزت بنافوراتها واأ�شجارها املزروعة 
على �شكل مدرج���ات ت�شبه اجلنائن املعلقة. فهي مزيج من 
احلديقة اجلبلي���ة واملائية والب�شيطة م�شاحتها )50( األف 
مرت مربع وفيه���ا اأحوا�ش رخامية وكانت اأمانة العا�شمة 
تزرعها �شنويًا مبختلف الزهور املو�شمية وا�شتعملت يف 
�شياجه���ا اخلارجي اأ�شج���ار الكالبتو����ش واحلم�شيات ثم 

اأقامت فيها النافورات على �شكل �شذروان.
و�شعت اأمانة العا�شمة اإىل اإقامة املتنزهات واحلدائق يف 
بغداد. بعد اأن فقد البغداديون اأجمل متنزهاتهم يف جانب 
الكرخ اثر اإن�شاء ج�شر امللك في�شل ونقل اجل�شر اخل�شبي 
عام 1940، انت�شر �شكان الكرخ يف متنزهات بغداد القليلة 
فق���د اهتمت باإن�ش���اء متن���زه يا�شني الها�شم���ي الذي عرف 

مبتنزه الها�شمي. بعد اأن �ش���درت الئحة قانونية �شمحت 
لالأمان���ة بامت���الك عر�شت���ني الإقام���ة املتن���زه مب�شاحة )6( 
دومنات، فقام���ت االأمانة بتجفي���ف امل�شتنقعات املوجودة 
يف حمالت )البو�شب���ل واخلالدية( وحولته���ا اإىل متنزهًا 

وجعلته مباحًا بدون اأجر.
بت�شج���ر بع����ش  ع���ام 1945  العا�شم���ة  اأمان���ة  وقام���ت 
ال�شاح���ات الرئي�ش���ة واملتنزه���ات ومنها حديق���ة النعمان 
وال�شفينة يف االأعظمية وبع�ش االأماكن يف �شارع الر�شيد 
و�شارع االإم���ام االأعظم و�شاحة زبي���دة و�شاحة ال�شويدي 

)ج�شر ال�شهداء حاليًا(.
�شجعت اأمانة العا�شمة اأ�شحاب الب�شاتني على العناية بها 
وحتويلها اإىل م�شاتل. فانت�شرت امل�شاتل يف بع�ش جهات 
املدين���ة يف نهاي���ة االأربعيني���ات، وقام���وا بزراع���ة وبي���ع 
ال�شج���رات واالأزه���ار. ومل تغفل اأهمي���ة تنظيم احلدائق 
وال�شاح���ات واملتنزهات عن���د درا�شتها لتخطيطات املدينة 
قبل و�ش���ع الت�شاميم االأ�شا�شية له���ا، وعملت على اإحاطة 
املدين���ة باحل���زام االأخ�ش���ر ومنع���ت يف ع���ام 1956 ف���رز 
االأرا�ش���ي الزراعي���ة الت���ي تق���ع �شمن حدود ذل���ك احلزام 

التي تقل م�شاحتها عن )2500( مرت مربع.
ويف ع���ام 1957 ظه���رت فك���رة اإن�شاء حديق���ة للحيوانات 
يف بغ���داد فاتخ���ذت املنطقة املج���اورة ل�ش���كك احلديد يف 
منطقة العالوي احللة كنواة حلديقة احليوانات، و�شمت 
هذه احلديق���ة ال�شغرة بع����ش اأنواع الغ���زالن والطيور 
املتنوع���ة عراقية وغ���ر عراقية وبع�ش اأن���واع )ال�شباع، 
والثعال���ب، والذئاب، والنمور( ومعظم احليوانات جلبت 
عل���ى �شكل هداي���ا من اأ�شخا����ش كانوا يحتفظ���ون بها يف 
بيوته���م وحدائقه���م وح�شلوا عليها عن طري���ق ال�شيد اأو 

ال�شراء.
يت�شح لنا مما تقدم اأن اأمانة العا�شمة قد قامت بجهد كبر 
يف تنظي���م املدينة وتطويره���ا وتنويع اخلدم���ات العامة 
فيها ب�شكل يتالءم مع التطورات االقت�شادية واالجتماعية 
االربعيني���ات  خ���الل  البغ���دادي  املجتم���ع  �شهده���ا  الت���ي 
واخلم�شيني���ات، لكن جهودها امل�شار اإليها مل تكن منتظمة 

وبامل�شتوى نف�شه من التقدم بني حكومة واأخرى.

عن ر�شالة )احلياة االجتماعية ببغداد 1939 ــ 1958(

مني��رة   اس��م  ج��اء  أي��ن  م��ن 
الهوزوز؟

عرفت منرية  الهوزوز برقة صوتها وعذوبته 

وقد عارصت منرية املطربة سليمة مراد، 

وان كانت  سليمة سابقة لها يف الغناء وقد 

حمل��ت االثنتان الغن��اء والطرب يف زمن 

مل يكن  لهن من منافس وقد مألتا العراق 

غناًء شعبيًا أطرب النفوس.

 وتعت��رب من��رية أول  م��ن غن��ت األغني��ة 

الش��عبية-الهوزوز- حت��ى ش��اعت ه��ذه 

األغني��ة فص��ارت ع��ىل كل لس��ان،  وبدأ 

الناس يدعونها ب�-منرية الهوزوز�

�شارع الر�شيد
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الكرمي���ات  حمل���ة  يف  با�ش���ا  كاظ���م  ق�ش���ر 
ببغداد،وه���و اليوم مقر ال�ش���فارة الربيطانية 
ببغداد. �ش���يد هذا الق�ش���ر كاظم با�شا الداماد، 
والداماد تركية مبعنى ال�شهر، وكان كاظم هذا 
�شهرا لل�شلطان عب���د احلميد الثاين، وغ�شب 
ال�شلط���ان عليه فنفاه اىل بغ���داد، فبنى لنف�شه 
هذا الق�شر يف الربع االخر من القرن التا�شع 
ع�شر واقام فيه اىل ان قام االنقالب الد�شتوري 
فع���اد   ،1908 �شن���ة 

اىل ا�شطنب���ول وتويف فيها. ا�شرتاه فيما بعد 
املهند����ش الفرن�شي فيوله حل�شاب احد التجار 
الفرن�شي���ني بكفال���ة حممود جلب���ي ال�شابندر، 
وكان فيول���ه ق���د ا�شتدعت���ه احلكوم���ة الرتكية 
لتطوير مدين���ة بغداد، وله اهتمام���ات اثارية 
وتاريخي���ة معروفة. وعندم���ا اندلعت احلرب 
العاملي���ة االوىل �شن���ة 1914 ا�شبح م�شت�شفى 
وم�شتقرا لل�شباط االملان العاملني يف اجلي�ش 
العثماين حتى �شقوط بغداد بيد الربيطانيني 
 ،1917 اذار  يف 

فا�شب���ح تابع���ا لقي���ادة اجلي����ش الربيط���اين، 
وقي���ل ان حكومة االحت���الل ا�شرتته بخم�شني 
ال���ف باون���د انكلي���زي على م���ا ذك���ره اال�شتاذ 
يعقوب �شركي�ش يف مباحث���ه )ج�2�ش390(، 
وا�شب���ح مق���را للمندوب ال�شام���ي الربيطاين 
ال�ش���ر بر�ش���ي كوك�ش عن���د اع���الن االنتداب 
الربيط���اين على الع���راق �شن���ة 1920، وبعد 
اع���الن ا�شتق���الل الع���راق �شن���ة 1932 ا�شبح 
مق���را لل�شف���ارة الربيطاني���ة. حتي���ط الق�ش���ر 
حدائ���ق غن���اء و�ش���وارع �شغ���رة وكانها يف 
الري���ف االنكلي���زي، ويط���ل على نه���ر دجلة، 
وكان يق���ف امام���ه مركب جمي���ل يحمل العلم 

الربيطاين.
كان املن���دوب ال�شام���ي وم���ن بع���ده ال�شف���ر 
الربيطاين ذا نف���وذ و�شلطان، وكان منتقدوه 
يتحا�ش���ون ذك���ر اال�شم ال�شريح ل���ه، ويكنون 
عنه مبخت���ار الكرميات، او اب���و ناجي، يقول 
امل���ال عبود الكرخ���ي يف هجاء اح���د املتعلقني 

باملندوب ال�شامي....... :
من خمتار الكرميات هاملندوب بال�شدات
واملذخور للعازات �شك هذا الولد جايب

م���ن اح���داث ال�شفارة امل�شه���ورة ح�شارها يف 
اح���داث ماي����ش 1941 )حرك���ة ر�شي���د ع���ايل 
الكي���الين( عندم���ا جل���اأ اليه���ا ع���دد كب���ر من 
الربيطاني���ني واحتم���وا به���ا مل���ا كان ال�شف���ر 

كورنوالي�ش. ومن احداثها احرتاقها �شبيحة 
يوم ثورة 14 متوز 1914، وتبني ان العاملني 
بال�شف���ارة احرق���وا وثائقه���ا ووثائ���ق حل���ف 
بغداد. دخلت ق�شر با�شا وانا يف مرحلة الفتوة 
ملرات عديدة لت�شلم جملة )هنا لندن( ال�شادرة 
عن البي بي �شي، ف���كان موظف اال�شتعالمات 
االنكليزي يف الباب اجلانبي املطل على حملة 
الكرمي���ات ي�شتقبل النا�ش بب�شا�شة، ويتحدث 
معهم بعربية وا�شحة، ولعله كان لبنانيا. كنت 
ارى ال�شاحة اجلميلة امام الق�شر ويتو�شطها 
حديقة �شغرة ومدفع���ان �شغران من مدافع 
احل���رب العظم���ى، وكل م���ايف املوق���ع يوحي 
بالعظم���ة واجلم���ال والهيبة. البي���ت املجاور 
بني على موقعه ق�شر كبر على طراز �شرقي، 
و�شكنه الري اليهودي ح�شقيل �شمطوب، ثم 
ا�شرتاه املرحوم عبد املجي���د ال�شاوي ثم ابنه 
املرح���وم �شع���دون ثم ابن���ه �شديق���ي اح�شان 
ال�ش���اوي، وهم من اال�شرة ال�شاوية احلمرية 
وا�شتملكت���ه  ق���رون،  من���ذ  ببغ���داد  ال�شه���رة 
الق���رن  ثمانيني���ات  يف  العراقي���ة  احلكوم���ة 
املا�ش���ي �شمن حملة تطوير بغ���داد التي لعب 
اال�شت���اذ املهند�ش ه�ش���ام املدفع���ي دورا مهما 
فيها. وقد �شغله املعهد العربي للمو�شيقى بعد 
جتدي���ده على اف�شل ما يك���ون، وال اعلم ما ال 

امره اليوم.

من قصور بغداد العثمانية الباقية


