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العدد )4196(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )21( أيار 2018

د. أحمد راشد الفهداوي
إع������داد: ذاك�����رة ع��راق��ي��ة

تف���رد �ص���هر رم�ص���ان الك���رمي بخ�صو�ص���ية متمي���زة تتعلق 
بطبيعة كّل بلد وعاداته، و�ص���هر رم�ص���ان يف العراق يحييه 
املالي���ن ب���كّل تفا�ص���يله وطقو�ص���ه امل�ص���توحاة م���ن البيئة 
العراقي���ة الأ�ص���يلة، فكانوا ي�ص���تقبلون ال�ص���هر بالفواني�س 
الزيتية وتنار منائر اجلوامع ابتهاجًا بقدوم الزائر الكرمي، 
وق���د ا�صتعا�ص���وا عنها اليوم بامل�ص���ابيح، تقالي���د الأم�س ل 
تزال حا�صرة يف اأجواء رم�صان اليوم مع انح�صار البع�س 

منها وزوال الآخر.

رم�شان وال�شورجة
ا�ص���م رم�ص���ان يف الع���راق يرتب���ط ارتباط���ًا وثيقًا ب�ص���وق 
ال�ص���ورجة، حي���ث تنبعث م���ن متاجره���ا روائ���ح البهارات 
والتواب���ل املمي���زة وكذلك ال�ص���رابت لها �ص���ناعة قدمية ول 
اأدري من اأين جاءت كلمة �ص���ربت، واعتقد اأنها كلمة فار�صية 
اأو تركية وهي الع�ص���ر الطبيعي اأو ال�ص���ناعي ومن اأ�صهر 
الع�صائر كانت ت�ص���ّمى اجلميلي وكان من الهدايا واملر�صى 
وهن���اك العدي���د من ال�ص���رابت لتي كانت ت�ص���نع حمليًا مثل 
البلنك���و وم���اء ال���ورد والبطي���خ ونومي الب�ص���رة والرمان 
ومت���ر الهند واحللوي���ات عالمة دالة على الف���رح وتقّدم يف 
الأفراح واملنا�ص���بات وكان���ت قبلها التم���ور ومن احللويات 
املحلب���ي / البالت���ه / البادم / الكرك���ري / العجور / العنرب 
ورد / اجل���ق جه ق���در / بي�س الكلك / البقالوة / الزلبية / 
برم���ة / الدهينة / العوام���ات / الكاهي / املدكوكة /حالوة 
التم���ر / حالوة اجل���زر / الزردة / من ال�ص���ما / كرات جوز 
النه���د / حالوة الرا�ص���ي / وكانت اق���دم احللويات / احلاج 
ج���واد ال�ص���كرجي / وغالب���ًا ما ي�ص���ري النا�س امل�ص���كرات 
لتوزيعه���ا عل���ى اأ�ص���ا�س )خط���ار ويهلي���ة( وذلك عن���د قدوم 
م�ص���افر وحم���الت كثرة مث���ل ابو عفيف���ة / تيم���اء / جابر 
ال�ص���كرجي /، كان البغداديون ي�صتقبلون هذا ال�صهر املعّظم 
ب���كل ترحاب واح���رام، فقبل ع�ص���رة اأيام م���ن طلوع هالله 
تلب�س اأ�ص���واق بغ���داد حّلة جديدة فتعر�س م���ا لذَّ وطاب من 
م�ص���هيات طعام الإفطار والأم�ص���يات، وعل���ى راأ�س الأطعمة 

اأنواع التمور والألبان وال�صوربة اإ�صافة  اىل ما ذكر. 

 �شادق االزدي : رم�شان والنا�س 
يذكر الأ�ص���تاذ �ص���ادق الزدي ال�ص���حايف العراق���ي الرائد : 
لقد كانت لرم�ص���ان عند اأهل بغداد قد�ص���ية وحرمة خا�ص���ة، 
ف���رى معظم النا�س يوؤدون فر�س ال�ص���يام واأغلب العوائل 
كانت تدف���ع اأبناءها علي���ه، وكانت بع����س الدكاكن تتحول 
اإىل حم���ال لبي���ع )الزلبيا والبقالوة و�ص���عر البنات( واأذكر 
اأن���ه قبي���ل الإفطار كان���ت والدتي تطل���ب مني اأن اأ�ص���ال عن 
الوق���ت، فاأ�ص���طر للوقوف يف باب دارنا اأ�ص���األ كل من مير، 
وق���د ل مي���ر من يحم���ل يف يده �ص���اعة بع���د ذلك كن���ا نذهب 
اأن���ا وبع�س ال�ص���بية من اأبناء الط���رف وكٌل منا يحمل بيده 
)لف���ة( من الطع���ام النا�ص���ف لنقف يف ب���اب اجلامع، نرقب 
مدفع الإفطار و�ص���وت املوؤذن فنبداأ بالتهام طعامنا، ونعود 
راك�ص���ن يف الأزقة ندعو النا����س لالإفطار. وكم كان للطوب 
)مدف���ع الإفط���ار( وق���ع ح�ص���ن يف نفو�ص���نا. حي���ث تتجمع 
العائلة حول مائدة الإفطار الذي يندر تعدد اأ�صنافه يف غر 
هذه املنا�ص���بات. اأما اأما�صي رم�صان فكانت جميلة و�صاحرة 
فتجد الكبار يقومون بلعبة )املحيب�س( اأو )ال�صينية( وكبار 
ال�ص���ن يذهبون اإىل اجلوامع حل�ص���ور املجال�س الدينية اأو 
ل�ص���ماع الق�ص����س م���ن كت���اب يق���راأه عليه���م �ص���خ�س يجيد 

القراءة. 

اأم���ا املحالت العام���ة فكانت كلها تغلق اأثن���اء النهار ول جتد 
من يفطر علنًا وذلك احرامًا ذاتيًا ملكانه �ص���هر رم�ص���ان. اأما 
اأنا فكنت اأقراأ على بع�س اأهل الطرف ق�ص�س عنر بن �صداد 

والزير �صامل وامليا�صة واملقداد و�صعر عبود الكرخي. 

رم�شان في محلة باب ال�شيخ
كان مرق���د ال�ص���يخ عب���د الق���ادر الكي���الين وم���ا زال يوؤث���ر 
يف طريق���ة حي���اة اأه���ايل املحلة وتلع���ب الطقو����س الدينية 
واملمار�ص���ات الت���ي ميار�ص���ها زّواره  دورًا كب���رًا يف تف���رد 

حملة باب ال�ص���يخ ع���ن باقي املح���الت البغدادي���ة املجاورة 
رغم تال�صق وتالحم الأزقة واملحالت. فقد كان املكان ي�صّج 
بالزوار واحلجاج وال�صيوخ الدراوي�س واملت�صوفن طوال 
اأيام ال�ص���نة ولكن حلول �صهر رم�صان يف حملة باب ال�صيخ 
ل���ه طع���م ونكهة خا�ص���ة ل يعرفه���ا اأهايل بغداد كم���ا يعرفها 

ويعي�صها )ال�صيخليون( عرب الع�صور.
كان اأه���ل حملة باب ال�ص���يخ ي�ص���تقبلون قدومه حن يقرب 
موعد مراقب���ة الهالل وعن موعد الروؤية ي�ص���عد اأهايل باب 
ال�صيخ اىل �صطوح دورهم العالية ملراقبة ال�صماء وحن يظهر 

الهالل تزف الب�ص���ائر باإطالق النار من م�صد�ص���ات )الوبلي( 
اأب���و البك���رة يف اله���واء وتهلل الن�ص���وة بالزغاري���د ويكرّب 
امل���وؤذن من على من���ارة احل�ص���رة القادرية فرح���ًا وابتهاجًا 
ملقدم ال�ص���هر، بعد ذلك تبداأ مرا�صيم ا�صتقبال رم�صان باإعداد 
املطبخ العائد اىل امل�صجد القادري )ال�صوربة خانة( وتطهى 
يف القدور الكبرة وجبات الإفطار الوا�صعة العامرة والتي 
تقام يف كل يوم من اأيام �ص���هر ال�ص���وم. ولهذه املوائد التي 
كان���ت تقام يف املا�ص���ي البعيد يف ديوان الأ�ص���رة الكيالنية 
)ال���دركاه او الدي���وه خان���ة( م���ن قب���ل ال�ص���ادة الكيالني���ن 
باأ�ص���لوب خا�س متب���ع لديهم منذ العهد العثم���اين، اإذ كانت 
ه���ذه الوجب���ات تق���دم جلميع �ص���رائح املجتمع م���ن كل يوم 
وجب���ة افطار لطبقة م���ن النا�س وكانت تتم طيلة اأيام �ص���هر 
رم�ص���ان يف )الدي���وه خان���ة( اي ديوان احل�ص���رة القادرية 

التي تقابلها والتي يف�صل بينهما �صارع باب ال�صيخ.
وبعد الإفطار يذهب الرجال اىل �صحن احل�صرة لأداء �صالة 
الراوي���ح وبعد ذل���ك يتفرق النا�س اىل �ص���وؤونهم املختلفة، 
فمنه���م م���ن يذه���ب اىل اجللو����س يف املقاهي املنت�ص���رة يف 
املحلة ومنها مقهى يا�س وكان بات�ص���ال معها مبا�صرة مقهى 
�صيفي تابع لها، كانت متار�س فيه لعبة ال�صينية، ومن اأمهر 

لعبيها القدماء خ�صر الق�صاب.
وبعد ذلك تلعب لعبة املحيب�س ال�صهرة بعد اأن تاأتي اىل باب 
ال�ص���يخ فرق احدى حم���الت بغداد الأخرى، اذ ت�ص���تمر هذه 
اللعبة اىل ال�ص���حور وهي لعبة لها حمرفوها واإ�صطواتها، 
ويف منت�ص���ف رم�ص���ان تاأتي من مدن كركوك وال�صليمانية 
جمامي���ع م���ن املت�ص���وفة الدراوي����س لإقام���ة حف���الت الذكر 
والحتفاء بليلة 27 رم�ص���ان اإذ يقراأون التوا�صيح وق�صائد 

مدح الر�صول على ايقاع الدفوف.

الفطور
لدى حلول وقت الفطور تن�ص���ب اأم البيت ال�صينية الكبرة 
اأو ال�ص���فرة احلافلة باأ�ص���ناف الطعام، وي�صعد ال�صغار اىل 
ال�صطح العايل للدار ل�ص���ماع اذان املغرب، ومبجرد انطالق 

الأذان ي�صيح ال�صغار :
يا �صامين افطروا ك�صفوا النجانة واكلوا

كما اأن ل�ص���هر رم�ص���ان نكهة خا�ص���ة يف تهادي الأطعمة بن 
اجل���ران، ف���اإذا اكرم���ت اأم البي���ت بطبق من اجل���ران فاإن 
ه���ذا الطبق ليع���ود فارغ���ًا اإل وقد م���الأ بطعام اآخ���ر، وهذا 
التهادي يح�ص���ل حتى يف اأوقات ال�ص���حور مما يعزز املحبة 
والتوا�ص���ل بن اأفراد املجتمع، وي�ص���هم يف تقوية الن�ص���يج 

الجتماعي وتعزيز قيمه.
ويف �ص���وارع بغ���داد وحمالته���ا يج���وب بائع���و احللويات 
عار�ص���ن مال���ذَّ وط���اب وكل ين���ادي بنغ���م خا����س ليعل���ن 
اأحدهم:"اأزلبي���ة وبق���الوة و�ص���عر  �ص���لعته في�ص���يح  ع���ن 
بن���ات، وي���ن اأويل وين اأبات، اب���ات بالدربون���ة، اأخاف من 
البزون���ة، اأبات باملحطة جتي علي البطة"، فيما ينادي بائع 
الزلبية:"ابعانت���ن اوكيت���ه، بعي���ار البلدي���ة، والدهن دهن 

لية، وحلد يعتب علية".

ُيع���دُّ التلفزي���ون و�ص���يلة رئي�ص���ة وموؤث���رة م���ن و�ص���ائل 
الت�ص���ال الثقايف ول���ه دور فاعل يف احلي���اة الثقافية من 
خ���الل اخلدم���ات الثقافي���ة الت���ي يقدمه���ا للجمه���ور وهو 
ي�ص���عى اإىل حتقي���ق ثالث���ة اه���داف رئي�ص���ة ه���ي )الإعالم 

والرفيه والتثقيف(.
مل يك���ن التلفزي���ون معروف���ًا يف الع���راق قبل ع���ام 1954 
�ص���وى عل���ى ال�ص���عيد النظ���ري اإذ كان���ت و�ص���ائل الإعالم 
ع���ن  معلوم���ات  تذي���ع  اأو  تن�ص���ر  واخلارجي���ة  املحلي���ة 
فل���م يك���ن معروف���ًا  الب���ث التلفزي���وين  اأم���ا  التلفزي���ون، 
على �ص���عيد العراق وال�ص���رق الو�ص���ط باأكمل���ه، وجاءت 
التجرب���ة الأوىل للب���ث التلفزي���وين يف الع���راق من خالل 
افتت���اح املعر����س التجاري الربيط���اين يف بغداد يف 25/

ت�ص���رين الأول/1954 وكان لذل���ك احلدث �ص���اأن كبر بعد 
اأن قام���ت وحدة التلفزيون ببث املناظر املهمة من املعر�س 
يف و�ص���ط بغداد من خالل من�ص���ة املعر�س ل�ص���ركة )باي( 
ويف ا�ص���توديو التلفزي���ون ملوؤ�ص�ص���ة)برميا( وبوا�ص���طة 
)12( جهاز داخل املعر�س وخارجه، وكانت �ص���ركة )باي( 
ترغب ببي���ع املحطة التلفزيوني���ة اإىل احلكومة العراقية، 
اإّل اأن جمل����س الوزراء العراقي رف�س �ص���راء املحطة التي 
بلغت قيمتها نحو )65( األف دينار عراقي مما دفع ال�صركة 
اإىل تقدميه���ا هدية للحكومة العراقي���ة مقابل التعاقد معها 
لتوريد م�صتلزمات الت�صغيل وتدريب العاملن من الفنين 
يف بريطانيا، وكانت املحطة تتاألف من ثالث وحدات واآلة 
�ص���ينما )تلي�ص���نما( ومر�ص���لة تلفزيوين بقوة ن�صف كيلو 

واط.
ويف 1/ني�صان/1956 مت اجراء البث التجريبي لتلفزيون 
بغداد كتمهيد لالفتتاح الر�صمي اإذ جرى الفتتاح يف متام 
ال�صاعة ال�صابعة من م�صاء يوم2/اأيار/1956 عندما اأزاح 
امللك في�ص���ل الث���اين )2/اأيار/1953-14/متوز/1958( 
ال�ص���تار عن البناية اخلا�صة بالتلفزيون ملنا�صبة الحتفال 
بذكرى التتويج وكان البث يف ذلك اليوم قد ت�صمن �صورًا 
ملدينة بغداد من اجلو وحفلة غنائية ريفية وفقرات متعددة 

ومتنوع���ة اأخرى، وبلغ معدل �ص���اعات البث التلفزيوين 
يف تلك املّدة �صاعتن ون�صف ال�صاعة يوميًا.

لق���د كانت احلكوم���ة العراقية تدرك من���ذ البداية اأهمية 
ذل���ك اجله���از الإعالم���ي وخطورته وقدرت���ه يف التاأثر 
على اجلماهر ودفعها اإىل م�ص���اندة �صيا�ص���ة احلكومة 
وقراراتها وقد ا�ص���تعملته ب�صكل وا�ص���ع، من اأجل دعم 
العدي���د من اأهدافها ون�ص���اطاتها ول�ص���يما املنا�ص���بات 

الوطنية.
وبعد انتهاء املعر�س التجاري وال�صناعي الربيطاين 
ال���ذي ا�ص���تمر �ص���هرًا واح���دًا تربع���ت �ص���ركة )باي( 
الربيطاني���ة للحكوم���ة العراقية به���ذه املحطة مقابل 
اإبرام اتفاقية تت�صمن ا�ص���تراد الأجهزة املكملة لها، 
وتدري���ب مالكات عراقية على ت�ص���غيلها و�ص���يانتها 
مقاب���ل مبل���غ )90( األف دين���ار، ومبوج���ب التفاق 
بن احلكومة العراقية و�ص���ركة )ب���اي( الربيطانية 
مت تر�ص���يح ثالثة فني���ن من دائ���رة الربيد والربق 
لل�ص���فر اإىل بريطانيا، لال�صراك يف دورة تدريبية 
على اأجهزة البث التلفزيوين يف معامل ال�ص���ركة، 
وبقي���ت الأجهزة اخلا�ص���ة باملحط���ة التلفزيونية 
عل���ى اأر����س املعر�س ط���وال عامن حتى و�ص���لت 
اإىل  املتدرب���ن  وع���ودة  التكميلي���ة  الجه���زة 
العراق، ومت ن�ص���ب املحطة التلفزيونية واإن�صاء 

ال�ص���توديو اخلا�س بب���ث الربام���ج التلفزيونية 
وب���ث بع����س الربام���ج التجريبية مطلع ني�ص���ان 
ع���ام 1956، و�ص���اهد �ص���كان بغداد ب���ث الربامج 
التلفزيوني���ة من خ���الل اجهزة التلفزي���ون التي 
وزعته���ا �ص���ركة )ب���اي( عل���ى الفن���ادق الكب���رة 

واملقاهي واملحالت العامة.
وبافتت���اح املحط���ة التلفزيونية ا�ص���بح العراق 
الأقط���ار  اأوائ���ل  م���ن  اجلزائ���ر  بع���ده  وم���ن 
العربي���ة التي عرفت الب���ث التلفزيوين، فقد مت 
تاأ�ص���ي�س التلفزيون اللبن���اين يف العام 1959 
والتلفزي���ون ال�ص���وري وامل�ص���ري يف الع���ام 
1960 والتلفزي���ون املغربي وال�ص���وداين يف 
العام 1962، والتلفزيون اليماين وال�صعودي 
يف الع���ام 1964 والتلفزي���ون التون�ص���ي يف 
الع���ام 1966 والتلفزي���ون الأردين يف العام 
الع���ام  يف  الإمارات���ي  والتلفزي���ون   1968

1969 والتلفزيون القط���ري يف العام 1970 
والتلفزي���ون   1971 الع���ام  يف  البحرين���ي  والتلفزي���ون 

العماين يف العام 1974.
وكان اأول مذي���ع ظه���ر عل���ى �صا�ص���ة تلفزي���ون بغ���داد هو 
)حمم���د عل���ي ك���رمي( الذي ق���ال عند ظه���وره على �صا�ص���ة 
التلفزيون)هنا حمطة تلفزيون بغداد تبث على القناة )8( 
اأول حمطة يف ال�صرق الأو�صط( وا�صتمر البث التلفزيوين 
يف حينها حتى ال�صاعة )11( احلادية ع�صرة لياًل، وت�صمن 
منه���اج الي���وم الأول ب���ث مدة براجمية م�ص���ائية تت�ص���من 
ع���ددًا م���ن الربام���ج املختلفة �ص���ملت حفل افتت���اح املحطة 
التلفزيوني���ة وفيلمًا اإخباريًا عن العراق واألعابًا ريا�ص���ية 
وفيلم افتتاح م�صروع الرثثار وفيلمًا عن املعر�س التجاري 
الربيطاين ون�صرة الخبار وحفلة غنائية مو�صيقية �صارك 
يف احيائه���ا الفنان ناظم الغزايل والفنانة عفيفة اأ�ص���كندر 
وفرق���ة الإذاع���ة املو�ص���يقية بوق���ت خم�ص����س لتل���ك املدة 
ل يتج���اوز اأرب���ع �ص���اعات، واخرجهااملخ���رج الأمريك���ي 

)FanzHeelek( ال���ذي ق���ام بعده���ا بتدري���ب عدد من 
املخرج���ن منهم خليل �ص���وقي وكامران ح�ص���ن ويو�ص���ف 
جرجي����س، وكان���ت م���ّدة الب���ث اليوم���ي ل تتج���اوز اأربع 
�ص���اعات ثم ازدادت اإىل �صت �ص���اعات، والرقعة اجلغرافية 
الت���ي يغطيها بث تلفزي���ون بغداد ل تتج���اوز ال� )5( كيلو 

مرات وما زاد عن ذلك ت�صمى منطقة التال�س*.
ث���م تطور البث التلفزيوين وتو�ص���ع مدى بثه لي�ص���ل اإىل 
)25( كم خالل العام 1957 من خالل ا�ص���تبدال الهوائيات 
ذات ارتف���اع )50( قدمًا باأخ���رى ذات ارتفاع )130( قدمًا، 
ف�ص���اًل عن اإ�ص���افة اأ�ص���توديو تلفزيوين ثاٍن، وا�صتوردت 
احلكوم���ة اأجه���زة ال�ص���تقبال التلفزيوني���ة حت���ى و�ص���ل 
ع���دد الجه���زة امل�ص���توردة يف الع���ام 1958 اإىل )5480( 
جه���ازًا. واجل���دول رق���م )1( يو�ص���ح اهتم���ام احلكوم���ة 
العراقية بالتلفزيون من خالل زيادة الجهزة التلفزيونية 

امل�صتوردة.
وعل���ى الرغ���م من الزيادة يف ا�ص���تراد اأجهزة ال�ص���تقبال 
التلفزي���وين اإل اأن جلن���ة الرفي���ه والت�ص���لية يف 
وزارة العم���ل وال�ص���وؤون الجتماعي���ة اقرحت 
ال�صتفادة من بع�س احلدائق وال�صاحات العامة 
يف بغ���داد ل�ص���تعمالها يف العر����س التلفزيوين، 
والتلفزي���ون  الإذاع���ة  عم���ل  تنظي���م  ولغر����س 
ا�ص���تحدثت احلكومة وزارة جديدة با�ص���م وزارة 
الر�ص���اد والتوجي���ه مبوج���ب القان���ون رقم )27( 
ل�صنة 1958 لت�ص���بح الإذاعة والتلفزيون بعد هذا 
التاري���خ مديرية عامة ا�ص���تنادًا للم���ادة الثانية من 
القان���ون املذك���ور، وم���ع ه���ذا الهتم���ام بتلفزيون 
بغ���داد فق���د بقّي ب���ث برام���ج التلفزيون متوا�ص���عًا 
نظ���رًا لالإمكانات املحدودة يف جمال املالكات الفنية 

والدارية والتمويل والتقنية.
ومل ي�ص���هد الب���ث التلفزيوين اأي تطور على �ص���عيد 
اإدخال التقنية اأو حت�صن البث حتى عام 1964 الذي 
�ص���هد دخول جهاز الت�صجيل ال�ص���وري)الفديوتيب( 
الربام���ج  كان���ت  اأن  بع���د  التلفزي���وين،  العم���ل  اإىل 
التلفزيوني���ة تب���ث عل���ى اله���واء مبا�ص���رة، كذل���ك مت 
تو�ص���يع بناي���ة التلفزي���ون يف تل���ك امل���دة وا�ص���بحت 
مكون���ة م���ن ثالث���ة طواب���ق، ويف العام 1967 اأ�ص���بح 
بث الربامج التلفزيونية يغطي العا�ص���مة بغداد �صمن 

منطقة ن�ص���ف قطرها)100( كم �صماًل وجنوبًا و)60( كم 
�صرقًا وغربًا، ومبعدل اإر�صال يومي مدته �صبع �صاعات يف 

اليوم الواحد تقريبًا.
كان���ت الفرة امل�ص���ائية تبداأ باإ�ص���ارة املحطة عند ال�ص���اعة 
)5.28( م�ص���اًء، وتنته���ي عند ال�ص���اعة )11( م�ص���اًء حتى 
ختام برامج املحطة عند ال�ص���اعة )12.15( بعد منت�ص���ف 
اللي���ل، وتكون امل���ادة الرباجمي���ة لهذه الف���رة يف العادة 

فيلمًا اأو �صهرة خمتارة قد تكون فنية اأو غنائية.
و�صهد تلفزيون بغداد تطورًا مهمًا يف عام 1965 متثل يف 
بث الربامج لفرة جديدة هي الفرة ال�صباحية، واقت�صر 
ب���ث هذه الفرة على اأيام اجلمع فقط، ثم �ص���ملت بعد مدة 
قليلة اأيام العطل الر�ص���مية واملنا�صبات، وخ�ص�صت اأغلب 
ه���ذه الربامج لالأطفال، اإذ كان زم���ن البث للفرة اجلديدة 
اأرب���ع �ص���اعات تبداأ من التا�ص���عة �ص���باحًا حت���ى الواحدة 
ظهرًا خ�ص�ص���ت منها �صاعة لفرة برامج الطفال، و�صاعة 
الربام���ج الديني���ة و�ص���اعتان للربام���ج املنوع���ة الأخرى، 
وا�ص���تمرت ه���ذه الفرة واخ���ذت حمط���ات التلفزيون يف 
الألوية )املحافظات( التي اأن�ص���ئت تبث ه���ذه الفرة منها 
مركزي���ًا، وبعد ت�ص���غيل املايكرويف ا�ص���بحت هذه الفرة 
تب���ث من بغداد مركزيًا با�ص���تثناء حمطة تلفزيون كركوك 

التي ظلت تبث براجمها ب�صكل مركزي.
وخ���الل ه���ذه املرحلة وبه���دف التو�ص���ع يف ب���ث الربامج 
التلفزيونية لي�ص���مل مناطق اأخرى من الرا�صي العراقية 
مت ان�ص���اء بع�س املحطات القليمي���ة منها حمطة تلفزيون 
كركوك التي افتتحت يف 18/ت�صرين الأول/1967 وتعد 
اأول حمطة تلفزيونية اقليمية يف العراق تبث بقوة بلغت 
)146( كيلو واط وذات اأر�ص���ال دائري بن�ص���ف قطر قدره 
)100( كيلو مر، كما �ص���مت ا�ص���توديو واح���دًا ومتّيزت 
بب���ث برام���ج خمتلفة بلغ���ات عدي���دة كالعربي���ة والكردية 
والركماني���ة وال�ص���ريانية، علم���ًا ان مع���دل البث لفرات 
الربام���ج املنوعة لهذه املحطة بلغ اكرث من �ص���ت �ص���اعات 
يوميًا ف�ص���اًل عن بث فرة براجمية �صباحية لأيام اجلمع 
ومبعدل اأربع �صاعات، ثم تكونت حمطة تلفزيون املو�صل 
وذلك يف 26/�صباط/1968 وبالكفاءة نف�صها وبامتيازات 
املحطة التي �ص���بقتها كانت تبث �صبع �صاعات يوميًا ف�صاًل 

عن فرة �صباحية لأيام اجلمع ومبعدل اأربع �صاعات.

عن ر�سالة )احلياة الثقافية يف مدينة بغداد1958 – 1968م (

رمضان في الجيل الماضي.. 
ذكريات وطرائف

ش��يٌء عن تلفزي��ون بغداد 
في بداياته
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ثامر محمد حميد حسين

عبد الستار محمد علوش

   دع���ا بع����س الوجه���اء والأدب���اء والعلم���اء العراقي���ن يف 
نهاية عام )1919(، اأمثال يو�ص���ف غنيمة وعارف ال�صويدي 
 Gertrude( وكاظ���م الدجيل���ي، ف�ص���اًل ع���ن امل����س بي���ل
Bell( اىل تكوين جلنة خا�ص���ة جلمع التربعات من املال 
والكت���ب لتاأ�ص���ي�س مكتب���ة عام���ة يف بغ���داد، وفع���اًل تاألفت 
تل���ك اللجنة من كب���ار العلم���اء والأدباء العراقي���ن واأخذت 
عل���ى عاتقها جمع التربعات من املال والكتب للمكتبة املزمع 
تاأ�صي�ص���ها والتي ج���رى افتتاحها يف)16 ني�ص���ان1920( اإذ 
اأ�ص���هم يف افتتاحها كثر من ال�صخ�صيات العلمية والأدبية، 
و�ص���ميت ب�مكتب���ة ال�ص���الم تيّمن���ًا ببغ���داد مدين���ة ال�ص���الم، 
و�ص���مت جمموعات اأهدي���ت للمكتبة مبا�ص���رة وجمموعات 
اأخ���رى من مبالغ التربعات التي جمع���ت لهذا الغر�س وبلغ 
عدد الكتب عند الفتتاح )736( كتابًا، اإذ اأن ن�ص���ف جمموع 
هذه الكت���ب تربع بها احلاج عبد الرحمن ال�ص���يخلي باإيعاز 
من �صيخه حممود �ص���كري الآلو�صي. وكان موقعها يف ركن 
جانب���ي �ص���غر يف بناي���ة كني�ص���ة الالتن يف راأ����س القرية 
)يف ال�ص���ورجة(، واأ�صرف على اإدارتها الأب ان�صتا�س ماري 
الكرمل���ي وبلغت نفقات املكتبة ع���ام )1922( مثاًل )6077( 
ربي���ة ما يعادل )334( دينارًا و)235( فل�ص���ًا انفق منها على 
�ص���راء الكت���ب باللغ���ة النكليزي���ة )235( ربي���ة وبالعربي���ة 
)540( ربي���ة، وا�ص���درت املكتبة جملة ف�ص���لية خا�ص���ة بها 
با�ص���م  اخلزانة )The Library( التي راأى عددها الأول 
الن���ور يف ني�ص���ان )1923( واهتم���ت املجل���ة بعر�س ونقد 
الكت���ب التي اأهديت لها ف�ص���اًل عن تفا�ص���يل ع���ن ميزانيتها 
واأ�ص���ماء ال�صخ�ص���يات الت���ي تربعت لها ومعلوم���ات اأخرى 

متعلقة باملكتبة.
      تع���د املكتب���ات العام���ة من الو�ص���ائل املهمة التي ت�ص���اعد 
يف ن�ص���ر املعرفة بن �ص���فوف املجتمع لأجل رفع امل�ص���توى 
الثق���ايف للنا����س وهي بالت���ايل )موؤ�ص�ص���ات ثقافي���ة يحفظ 
فيها تراث الإن�ص���انية الثق���ايف وخرباتها لتكون يف متناول 
املواطنن من جميع الطبقات والأجنا�س والأعمار والثقافات 
واملهن(. كما واإن من اأهداف املكتبة العامة هو حفظ الراث 
والنت���اج الفك���ري الوطن���ي والقوم���ي للب���الد والعناي���ة به 
ل�ص���الح الأجيال املقبلة، واإن املكتبة العامة ان�ص���ئت لغر�س 
توف���ر الكتب واملواد املكتبية الأخ���رى التي تزيد من ثقافة 
ومعلومات ال�صعب �صواء كانت يف جانب التعليم اأو احلياة 
العامة، واإن مكا�ص���ب الدولة يف ذلك لي�س يف الموال واإمنا 
يف خل���ق جيل مثقف ومتعل���م قادر على العم���ل يف املجتمع 

ب�صورة فعالة، وتنبع اهمية املكتبة العامة من دورها املوؤثر 
يف احلي���اة وقدرتها على تطوير املجتم���ع يف امليادين كافة 
مبعن���ى اأن مقدار م���ا تقدمه من خدمات علمي���ة ومعلوماتية 
وثقافية ي�ص���اعد يف رقي وتطور املجتم���ع، فللمكتبة العامة 
دور رئي����س يف كل جان���ب م���ن جوانب احلي���اة العامة ففي 
جمال التعليم للمكتبة العامة دور واأهمية يف امل�صاعدة على 
التعليم بعدة طرق، فهي تنّمي القدرات الثقافية لرّوادها من 
الط���الب يف املدار�س من جميع املراحل الدرا�ص���ية و�ص���وًل 
اىل اجلامع���ة وم���ا بعده���ا م���ن خ���الل تعاونه���ا الوثيق مع 
املدر�ص���ة والطالب وفت���ح اأبوابها لهم يف اأّي وقت كان وهي 
تعمل على الق�ص���اء على الأمية التي ت�صّكل خطرًا كبرًا على 

بغداد خ�صو�صًا والعراق عمومًا.  
       وبع���د اأن انف���رط عق���د اللجن���ة، وق���لَّ حما�ص���ها، وعجز 
القائم���ون على ادارة مكتبة ال�ص���الم يف ال�ص���تمرار بتقدمي 
للق���راء، اقرح���ت اللجن���ة تقدميه���ا اىل وزارة  اخلدم���ات 
املع���ارف بع���د مفاو�ص���تها عل���ى ذل���ك و�ص���لمت حمتوياته���ا 
بتاري���خ  املذك���ورة  ال���وزارة  اىل  كتاب���ًا   )4283( البالغ���ة 
)22متوز1924( و�ص���ّميت باملكتب���ة العامة، ونقلت بعد ذلك 
اىل جن���اح يف املدر�ص���ة املاأمونية بباب املعظم. وا�ص���بحت 

الوزارة هي امل�ص���وؤولة عنه���ا اداريًا ومالي���ًا وفنيًا وتديرها 
مبوجب )تعليمات وزارية( ت�صدرها لهذا الغر�س اذ مل يكن 
ثمة ت�ص���ريع خا�س باملكتبات وبقيت ت�صر على هذا املنوال 

حتى ا�صدار نظام املكتبات العامة خالل العقود الالحقة.
      وذكرت �صحيفة العراق اآنذاك اأن من اأ�صباب نقلها كي 
ي�ص���هل على اجلمهور مطالعة هذه الكتب وي�ص���تفيد منها 
معلمو املدار�س و�ص���تتم حلقة الت�ص���ال بلجنة م�ص���ركة 
تتاأل���ف م���ن موظف���ي وزارة املع���ارف واع�ص���اء مكتب���ة 
ال�صالم. وا�صبحت املكتبة ت�صتند اإىل )تعليمات وزارية( 
العم���ال  وادارة  ان�ص���اء  املع���ارف يف  ت�ص���درها وزارة 
املكتبي���ة الفني���ة والداري���ة، واأبرزه���ا التعليم���ات الت���ي 
�صدرت يف ما يخ�س م�ص���وؤوليات ماأمور املكتبة العامة، 
وتنظي���م �ص���وؤون املكتبة وحف���ظ الكتب املوج���ودة فيها، 
وتكليف الوزارة مديرية التدري�س والربية بالإ�ص���راف 
عل���ى ادارة املكتب���ات العامة وتو�ص���يع ال�ص���تفادة منها. 
وتتعر����س للتغيرات تبعًا لأهداف الوزارة بدون وجود 
اي اط���ار قانوين يح���دد موقف وتبعية وا�ص����س اخلدمة 
املكتبي���ة العامة. وبلغت حمتوياته���ا )4283( كتابًا منها 
النكليزي���ة  باللغ���ة   )2350( العربي���ة  باللغ���ة   )1427(

)341( باللغة الفرن�صية و)165( باللغة الركية. 
       ا�صيفت جمموعة مكتبة نظارة املعارف يف عام)1929( 
اىل جمموعات مكتبة ال�ص���الم، ف�ص���اًل ع���ن حمتويات مكتبة 
جمعية ال�ص���بان امل�صيحين بعد اأن اأمر امللك في�صل الول اأن 
تتوحد ه���ذه املكتبات لت�ص���بح املكتبة الر�ص���مية للبالد، كما 
نقلت حمتوياتها البالغة )9298( كتابًا اىل بناية يف �ص���ارع 
الر�ص���يد قرب باب الغا وبقيت هناك مل���دة عامن، والظاهر 
باأن���ه قد اعي���د تنظيمها وترتيبه���ا لتفتح اأبوابه���ا للجمهور 
م���ن جديد ويرج���ع الف�ص���ل اىل وزير املعارف حممد ر�ص���ا 
ال�صبيبي )يف تنظيمها وتن�صيق فهار�صها اأ�صوة بدور الكتب 

الراقية يف ال�صرق والغرب(.
       ب���داأ اهتم���ام اجلمه���ور البغ���دادي بها بع���د افتتاح بناية 
مكتب���ة الوقاف يف باب املعظم، وهي بناية �ص���خمة ارتاأى 
نق���ل املكتب���ة العامة اإليها لت�ص���م جناحها الأي�ص���ر واأ�ص���بح 
ا�ص���م البناي���ة املكتب���ة العامة، واأخ���ذ يردد عليه���ا كثر من 
طلب���ة الكلي���ات واملدار����س الثانوي���ة القريبة منه���ا، وبلغت 
اآلف  ع�ص���رة   )10005(  )1931( ع���ام  يف  جمموعاته���ا 
وخم�ص���ة جمل���دات من كت���اب وجملة و�ص���حيفة، وظل منو 
املكتبة العامة بطيئًا ب�ص���بب ان�صغال وزارة )املعارف( عنها 

وتخ�صي�س مبالغ متوا�صعة ل�صراء الكتب.
      انتقلت املكتبة العامة اىل دار يف �ص���ارع الزهاوي خالل 
العق���ود الالحقة بعد اأن بلغ���ت حمتوياتها اآنذاك)28.375( 
جمل���دًا، وظلت يف مكانها حتى انتقل���ت اىل البناية احلالية 
)بعد افتتاح �صارع اجلمهورية عام1957 متت ازالة البناية 
لتو�صيع �صاحة باب املعظم، واجربت املكتبتان على النتقال، 
فانتقلت املكتبة العامة اىل دار يف �ص���ارع الزهاوي، وبلغت 
حمتوياتها اآن���ذاك28.375 جملدًا، وظل���ت يف مكانها حتى 

انتقلت يف عام 1977اىل البناية احلايل(.
      كان���ت املكتب���ة العام���ة مكان���ًا يق�ص���ده ط���الب املدار����س 
واملعاه���د والكلي���ات والباحث���ون ع���ن العلم والثقاف���ة لأنها 
الو�صيلة املهمة التي ت�ص���اعد على الرتقاء مب�صتوى الثقافة 
واملعرف���ة يف املجتم���ع، فتهاف���ت عليه���ا ط���الب دار املعلمن 
والثانوي���ة  الهند�ص���ة  ومدر�ص���ة  احلق���وق  وكلي���ة  العالي���ة 
املركزية لكرثة امل�ص���ادر املتنوعة التي �صمتها املكتبة، ومما 
�ص���جع النا�س عل���ى املطالعة اأي�ص���ًا هو ازدياد ع���دد املطابع 

والكتب والدوريات. 

عن ر�سالة )احلياة الثقافية يف بغداد 1921 ــــ 1939(

على اأية حال، اأن تاأ�صي�س جمعيات اخلطابة 
والتمثي���ل يف الكلية كان يرج���ع اإىل بدايات 
خ���الل  م���ن  ن�ص���اطها  ب���رز  فق���د  تاأ�صي�ص���ها، 
املهرجان���ات اخلطابي���ة التي تقيمه���ا الكلية 
عل���ى حدائقها يف كل عام درا�ص���ي، ومتيزت 
الكلية يف بثها لل���روح اخلطابية بن طالبها 
من خ���الل اإقام���ة مباريات خطابية ي�ص���رك 
فيها الط���الب بعد اأن يتم تر�ص���يحهم من قبل 
اللجنة التحكيمية اخلا�صة بال�صباق، وكانت 
مواعيدها تقرر يف وقت �ص���ابق لبدء ال�ص���نة 
الدرا�ص���ية وفق املنهاج ال�صنوي اجلاري يف 

الكلية.
ف�ص���اًل عن ذلك، اأدى الطلبة دورًا فا�ص���اًل يف 
العرو�س امل�ص���رحية، اإذ اهتمت اإدارة الآباء 
كثرًا بت�ص���كيل فرق للتمثيل التي كانت تقدم 
م�ص���رحيات باللغتن العربي���ة والنكليزية، 
حيث يقوم بتمثي���ل اأدوارها نخبة جيدة من 
الطالب الذي���ن ميتلكون القدرة والكفاية يف 
ذلك. وعلى الرغم من اأن الكلية مل تكن متتلك 
م�ص���رحًا خا�صًا لعر�س امل�ص���رحيات، اإّل اأنها 
كانت تقدم عرو�صها على حدائق الكلية، ففي 
عام 1946 مت عر�س م�صرحية )امللك ميدا�س( 
التي ق���ام باأدواره���ا طلبة ال�ص���ف الأول من 
فئة ال�ص���غار، وم�صرحية )فر�ص���او�س( التي 
قدمها طالب ال�صف الثاين، وم�صرحية ثالثة 
بعنوان )ن�ص���ر الأخب���ار( التي قدمت من قبل 
ال�ص���ف الراب���ع. وم���ن املع���روف اأن عر����س 
هذه امل�ص���رحيات كانت خ���الل الدوام ووفق 
ج���دول ُمع���د م�ص���بقًا م���ن قب���ل اإدارة الكلية، 
فال�ص���تارة كان���ت ترف���ع اأحيان���ًا يف ال�ص���اعة 
الأوىل من الدوام ال�ص���باحي بح�صور جمع 
غفر من الطالب والهيئة التدري�صية. اأما يف 
م���ا يتعلق بالأماكن اخلا�ص���ة التي يتم تهيئة 
املمثل���ن لأنف�ص���هم وتغير مالب�ص���هم فكانت 
دائمًا تتم يف داخل بناية الكلية اأو يف داخل 

اأحد البا�صات اخلا�صة بنقل الطلبة.
ويف ال�ص���ياق نف�صه، �صهد عام 1951 �صروع 
بتق���دمي  بغ���داد  كلي���ة  التمثي���ل يف  جماع���ة 
م�ص���رحية )الأخ اأوركي���د( املكون���ة من ثالثة 
ف�ص���ول، ويف �ص���هر اأيل���ول مت اختي���ار كادر 
كل���ي،  توما����س  الأب  قب���ل  م���ن  امل�ص���رحية 
وا�ص���تمر التدري���ب عل���ى اأداء اأدواره���ا مدة 
ثالثة اأ�صهر، ويف التا�صع من كانون الأول مت 
عر�س هذه امل�صرحية اأمام جمهور وا�صع من 
طالب الكلية. ويف ال�ص���ابع ع�صر من ت�صرين 
الث���اين من الع���ام نف�ص���ه، قّدم ط���الب الكلية 
ثالث م�ص���رحيات من ذوات الف�ص���ل الواحد 
الت���ي ا�ص���تطاعت حتقي���ق اأف�ص���ل النتائ���ج، 
واأهم تلك امل�صرحيات التي عر�صت هذا العام 
م�ص���رحية )لو اأن الرجال يلعبون الورق كما 
تفعل الن�صاء( وهي جلورج كوفمان، وكانت 
)كاب���ن  وم�ص���رحية  كوميدي���ة،  م�ص���رحية 
البوابة(، وهذه ق�صة ع�ص���كرية قام بتاأليفها 

)ب���ي اأم. دك����س( الت���ي كانت ت���دور اأحداثها 
على ق�صة جميلة كلها اإثارة.

وعر�ص���ت م�ص���رحية )�صجن الق�ص���ر( التي 
اأداه���ا جمموعة من الط���الب باللغة العربية، 
وم�ص���رحية )الهنود ال�ص���غار( الت���ي قدمتها 
وباللغ���ة  الطلب���ة  م���ن  اأخ���رى  جمموع���ة 
م���رة  ولأّول   1955 ع���ام  ويف  النكليزي���ة. 
قدمت كلية بغداد عرو�ص���ًا م�ص���رحية خارج 
حدوده���ا، اإذ ج���رى عر�س امل�ص���رحيات هذا 
الع���ام على قاعة امللك في�ص���ل وبرعاية وزير 
املعارف خليل كنة. ومن تلك امل�صرحيات التي 
قدم���ت، م�ص���رحية )طبول اأود( وم�ص���رحيتا 
)خملب الق���رد( التي قدمت باللغة النكليزية 
و)عدالة ال���رب( التي اأدي���ت باللغة العربية. 
وعر�ص���ت هذه امل�صرحيات بنجاح كبر، كما 
كانت هناك جلنة م�صرفة �صاعدت على جناح 
عر�ص���ها تاألف���ت من ال�ص���يد جوزيف كونوي 
الذي كان م�ص���وؤوًل عن التاأثرات امل�صرحية 
املكي���اج،  ع���ن  امل�ص���وؤول  كاب���اك  وج���ورج 
واإبراهي���م  يو�ص���ف  حمم���د  والربوف�ص���ور 
املن�صور وهما متخ�ص�ص���ان باللغة العربية 
و�ص���اعدا عل���ى تق���دمي امل�ص���اعدة املمكنة يف 
م�ص���رحية )عدالة الرب(. ومن الالفت للنظر 
حقًا، اأن يقوم اأع�ص���اء اللجن���ة التمثيلية يف 
كلي���ة بغ���داد وبا�ص���تمرار عل���ى تق���دمي ريع 
م�ص���رحياتهم الت���ي يعر�ص���ونها اإىل الطالب 
الفق���راء واىل العوائ���ل املتعفف���ة واملحتاجة 

وباخل�صو�س العوائل امل�صيحية.
�صهدت الن�صاطات الثقافية عام 1955 تطورًا 
كبرًا ول�ص���يما يف جم���ال التمثيل، وحققت 
قف���زة نوعي���ة يف اأعق���اب تاأ�صي�ص���ها ملنظم���ة 
جدي���دة �ص���ميت )اأكادميي���ة الكال�ص���يكيات(، 
الت���ي اأث���ارت اهتم���ام الطالب بامل�ص���رحيات 
الكب���رة وبالأدب، مع العل���م اأن النتماء اإىل 
ه���ذه الأكادميي���ة كان مقت�ص���رًا عل���ى طلب���ة 
ال�ص���فوف املنتهي���ة يف الكلي���ة، وم���ن ذوي 

املع���دلت اجلي���دة. وا�ص���تهلت اأول مناق�ص���ة 
له���ذه املنظمة للحدي���ث عن مب���ادئ الدراما، 
مناق�ص���ة  اإىل  بعده���ا  الأع�ص���اء  انتق���ل  ث���م 
قراءة امل�ص���رحيات، مث���ل )اإقطاعي كالم�س( 
وم�ص���رحية )ماكبث( لوليم �صك�ص���بر. اأن ما 
كان يرمي اإليه الآباء من وراء هذه الفعاليات 
والن�ص���اطات ه���و الرغب���ة بتح�ص���ن اللغ���ة 
النكليزية لدى الطالب امل�ص���اركن وحتقيق 
فهٍم اأعمق لالأدب والراث العاملي ف�صاًل على 

تطوير الأداء اخلطابي والدرامي للطلبة.
ويف اإط���ار الن�ص���اط التمثيل���ي وامل�ص���رحي، 
فق���د �ص���هدت قاع���ة املل���ك في�ص���ل يف يوم���ي 
التا�صع والع�صرين والثالثن من كانون اأول 
1958 عر�س ثالث م�ص���رحيات، هي لغز يف 
املحطة ل�)األربت كارير(، وم�ص���رحية البا�صل 
ل�)ه���و لورثي ه���ول وروب���رت مدملا�س(. اأما 
امل�ص���رحية الأخرة فكانت الن�ص���خة العربية 
م���ن الأ�ص���دقاء ل�)هرب���رت فارجي���ون(، م���ع 

العل���م اأن امل�ص���رحيتن الأوىل والثالثة كانتا 
كوميديت���ن بينما م�ص���رحية البا�ص���ل عبارة 
عن تراجيديا. و�صهد عر�س هذه امل�صرحيات 
عدد كبر من احلا�ص���رين، ف�ص���اًل عن الثناء 
ال���ذي ح�ص���لت عليه تل���ك العرو����س من لدن 
وخ�صو�ص���ًا  الربيطاني���ة  الهيئ���ات  بع����س 
م�ص���رحية البا�ص���ل التي عدت من بن اأف�صل 
النتاج���ات التي قدمتها كلية بغداد خالل هذا 
الع���ام اإىل احل���د ال���ذي جعلها تتف���وق كثرًا 
على عدد من م�ص���رحيات اأخ���رى اأداها طلبة 
انكليز واأمريكان من قبل. يف ال�صياق نف�صه، 
قّدم امل�ص���رحيون يف كلية بغ���داد عام 1960 
م�صرحيتن، كانت الأوىل حتت عنوان غادر 
العزي���ز ل�)�ص���تانلي هوت���ن( وه���ي مرجمة 
للعربي���ة، والخ���رى بعن���وان حادث���ة ق���رب 
�ص���جرة بلوط ل�)روبرت فريل(. وقد عر�صت 
يف يوم���ي احلادي ع�ص���ر والثاين ع�ص���ر من 
م���ن  الأعم���ال  ه���ذه  الأول، وكان���ت  كان���ون 

اإنتاج با�صل القي�صي واإخراج هاريف فرهاد، 
ومب�ص���اركة ح�ص���ن اأفنان الذي كان خمرجًا 

فنيًا وداود ليون مديرًا للم�صرح.
ويف ظ���ل الرعاي���ة ال�صخ�ص���ية الت���ي اأولها 
ال�ص���يد وزير املعارف اإ�صماعيل عارف الكلية 
بغ���داد، فقد اأقدم طالب الكلية يف عام 1961 
عل���ى عر����س اإنتاجه���م له���ذا الع���ام، وال���ذي 
ت�ص���من م�ص���رحية كاب���ن البواب���ة ل�)ماري���ا 
دك�س(، وم�ص���رحية حري���ق الفندق ل�)جورج 
الأوىل  امل�ص���رحية  قدم���ت  اإذ  كريك���وري(، 
بالعربية، بينما الثانية عر�صت بالنكليزية، 
اأم���ا اأوقات عر�س ه���ذه امل�ص���رحيات فكانت 
ع�ص���ر  الراب���ع  يف  ال�ص���باب  قاع���ة  عل���ى 
واخلام�س ع�ص���ر وال�ص���اد�س ع�ص���ر من �صهر 

كانون الأول.
من ناحية اأخرى، فاإن كلية بغداد متيزت عن 
غره���ا من املدار�س بامتالكه���ا جمعية اأدبية 
كان يطلق عليها ا�ص���م )جمتم���ع املناظرات(. 
واأع�ص���اء هذه اجلمعي���ة كانوا ميثلون طلبة 
ال�ص���فوف املنتهي���ة للمرحل���ة الثانوية فقط 
بعد درا�ص���ة �ص���ّجلهم الأكادمي���ي يف الكلية، 
م���ع العل���م اأن املناظرات التي كان���ت تنظمها 
�ص���هرية  ن�ص���ف  مناظ���رات  ه���ي  اجلمعي���ة 
جتري باللغتن العربية والنكليزية، اأغلبها 
كانت تدور حول احلياة الدرا�ص���ية اليومية 
والأح���داث العاملية. اإذ كان الهدف الأ�ص���ا�س 
م���ن هذه املناظرات هو تطوير قدرة ال�ص���اب 
للتعب���ر عن نف�ص���ه وتعليمه كيفي���ة التحدث 
اأمام اجلمهور، ف�ص���اًل عن جعل الطالب ملمًا 
بقوان���ن املنط���ق. وكان���ت اأوىل املناظ���رات 

التي نظمتها الكلية عام 1948.
يف الواقع، اأن هذه اجلمعية تطورت مبرور 
الزمن، واأ�صبحت من الأن�صطة التي ل ميكن 
اأن ت�ص���تغني عنه���ا الكلي���ة خ�صو�ص���ًا بع���د 
الإقبال املتزايد عليها من جانب الطلبة. تعقد 
املناق�ص���ات دائم���ًا يف بداية العام الدرا�ص���ي 
وتبداأ باإعطاء ع���دد من التوجيهات من مدير 
الكلية، اإذ يخ�ص����س اللق���اء الأول دائمًا حو 
حث الطلبة على �ص���رورة امتالك ال�صال�ص���ة 
يف ال���كالم والقدرة عل���ى تنظيم احلجج عند 
الإقناع. اأما عن موا�صيعها فاإنها تدور دائمًا 
عل���ى اأهمي���ة العل���م يف احلي���اة الجتماعية 
والتعليمية التي يفر�ص���ها الزمن احلا�ص���ر، 
وجرت العادة اأن يتم تر�ص���يح الطالب الذين 
يقدمون اأداًء جيدًا يف املناظرات الأ�صبوعية 
اإىل املناظ���رة ال�ص���نوية، كم���ا يج���ري تقدمي 
اجلوائ���ز لأب���رز متح���دث خ���الل احتف���الت 
التخ���رج التي تقام يف �ص���هر حزيران من كل 

عام.

عن ر�سالة )كلية بغداد 1969-1928"
درا�سة تاريخية"(  

صفحة المعة من تأريخنا الفكري

مكتب��ة الس��ام ِم��ْن مكتب��ة 
صغيرة إلى)مكتبة وطنية(

صفحة مطوّية من تأريخ الحركة المسرحّية

ثانوية )كلية بغداد( والمسرح

ش��ملت نش��اطات كلية بغداد الجوانب الثقافية والفنية، ومتثل ذلك يف تأسيسها لجمعيات 

واتحادات عديدة سعت إىل توسيع مدارك الطالب وتوجيهه الوجهة الرتبوية الصحيحة نحو 

حي��اة تختلف نوعًا ما عن الحياة الدراس��ية التي اعتادوها، أب��رز هذه الجمعيات هي جمعية 

الخطاب��ة والتمثيل، التي كانت تقوم بتدريب الطالب ع��ى كيفية الظهور أمام املجتمعات 

والتكل��م يف املحافل املحلية والدولية، فضاًل عن جمعية املناظرة األدبية التي كان الهدف 

منها جعل الطالب إنس��انًا وخطيبًا متحدثًا وواثقًا من نفس��ه، وتعوي��ده عى طريقة النقاش 

العلم��ي واملنطق��ي الصحيح املحص��ور داخل نطاق األدب والحش��مة املقي��دة باألنظمة 

والتقاليد اإلنسانية الراقية.
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العمر ح��ل��م��ي  اب��راه��ي��م   

س������ال������م اآلل������وس������ي

كان اخلليفة العبا�صي ابو جعفر املن�صور، قد اأ�ص�س مدينة 
يف اجلان���ب الغرب���ي – الك���رخ اطل���ق عليها ا�ص���م )مدينة 
ال�ص���الم( عل���ى مقرب���ة من قري���ة قريب���ة تع���رف ب�)بغداد( 
وذل���ك ع���ام 145 ه���� )762 م( ثم ج���اء ابنه حمم���د املهدي 
فبنى الر�ص���افة يف اجلانب ال�ص���رقي وفيها ق�صره وجامع 
الر�صافة واأحاطها ب�ص���ور واأحاط ال�صور بخندق فاأ�صبح 

ملدينة ال�صالم – اأو بغداد – جانبان الكرخ والر�صافة.
ومل يلب���ث جانب الر�ص���افة اأن اأخذ بالت�ص���اع، وتقل�ص���ت 
الق�ص���م  فانح�ص���ر معظ���م عمرانه���ا يف  بغ���داد،  م�ص���احة 
ال�ص���رقي م���ن املدينة داخل �ص���ور كان اخلليفة امل�ص���تظهر 
بالله قد �ص���رع باإن�ص���ائه وذلك يف �ص���نة 488 ه� )1095م( 
واكمل بناءه اخلليفة امل�صر�ص���د. ومبرور الزمن اأ�صابت 
هذا ال�ص���ور عّدة تخريبات ثم جّدده اخلليفة النا�صر لدين 

الله. وقد جعل ل�صور بغداد ال�صرقية اأربعة ابواب هي : 
ب���اب ال�ص���لطان – اأي ب���اب املعظ���م لأن���ه ي���وؤدي اىل مرقد 
الإم���ام العظم اأب���ي حنيف���ة، 2- الباب الو�ص���طاين وكان 
يع���رف بب���اب الظفري���ة، 3- ب���اب احللبة – باب �ص���باقات 
اخلي���ل – وعرف بباب الطل�ص���م، 4- ثم ب���اب كلواذا – اأو 
باب الب�صلية اأي الباب ال�صرقي يف الع�صور الأخرة وقد 
عزز ال�ص���ور بعدد من الأب���راج بن الأبواب الأربعة، حيث 
اأقيمت على ع�ص���رة من هذه الأبراج مدافع �ص���خمة للدفاع 
عن املدينة يف اواخر العهد العثماين. وهناك باب خام�س 
يطّل على نهر دجلة يعرف ب�)باب اجل�صر – اأو باب ال�صط 
ويف الركي���ة )�ص���وقابي( ومو�ص���عه �ص���مايل املدر�ص���ة 
امل�صتن�ص���رية ذكره الرحال���ة )تافرنيه( ع���ام 1676)انظر 

اخلارطة(.
وم���ن املوؤ�ص���ف اأن���ه مل يبق يف الوق���ت احلا�ص���ر من هذه 
البواب الأربعة اإّل الباب الو�ص���طاين الذي �ص���بق لدائرة 
الآث���ار القدمي���ة ع���ام 1936 اأن قامت برميمه و�ص���يانته 
وجعلت���ه متحف���ًا لالأ�ص���لحة، اأما باب الطل�ص���م، فقد ن�ص���فه 
اجلي�س العثماين ليل���ة 11-3- 1917عند دخول اجلي�س 
الربيط���اين من الذخائ���ر املخزونة يف باب الطل�ص���م، وقد 
اأ�ص���ف اأهل بغداد عل���ى تدمر هذا الأث���ر التاريخي ورثاه 
عدد من ال�ص���عراء. اأما باب كلواذا – اي الباب ال�ص���رقي – 
فقد هدمته اأمانة العا�صمة يوم الثنن 13-5-1937. كما 

رواها الأ�صتاذ يعقوب �صركي�س. 

ق�شة باب كلواذا 
حظى باب كلواذا – وُيكتب اأحيانًا – كلواذى – بالألف 
املق�ص����ورة بالكث����ر م����ن الأخب����ار فق����د تناولت����ه الكتب 
واملوؤلفات وو�صفه عدد من الرحالة والآثارين الجانب 
فق����د رافقت����ه اأح����داث ووقائ����ع تاأريخي����ة نظ����رًا لتع����دد 
ا�ص����تخدام الب����اب لأغرا�����س كثرة بع����د اأن كان ح�ص����نًا 
دفاعي����ًا ومدخاًل للمدينة، ي�ص����اف اىل ذلك تعدد ا�ص����ماء 

الباب كما �صنبّن ذلك:

 1- �ص����مي باب كلواذا ن�ص����بة اىل بل����دة مهمة فيها جامع 
خا�����س ب�ص����الة اجلمع����ة م����ن ال����دور العبا�ص����ي عرف����ت 

ب�)كلواذى( وال�صم كما يبدو من لفظه اراميا.
2 - ع����رف الب����اب ب�)ب����اب الب�ص����لية( لأن الطري����ق الذي 
يخ����رج من����ه وي����وؤدي اىل قري����ة كل����واذى، كان مزروعًا 
بالب�صل ويف جوار باب الب�صلية ان�صاأ اخلليفة املقتدي 
حمل����ة الب�ص����لية كما يذك����ر ياقوت احلم����وي، وكان اأحد 

ق����واد املغول قد اتخذ مقر مع�ص����كره ب����اإزاء باب كلواذى 
يف اثناء احل�ص����ار املغويل لبغداد �ص����نة 656ه� وعندما 
اآذار �ص����نة 1917  احت����ل الربيطاني����ون بغ����داد يف 11 
اتخ����ذوا م����ن باب كل����واذى كني�ص����ة لهم – بع����د ترميمها 
 church of saint �صنت جورج  كني�ص����ة  – با�صم 
George(  و�ص����ميت كذل����ك بالكني�ص����ة النكليكانية، 
توفي����ت  وعندم����ا  الربيطاني����ة(  احلامي����ة  وكني�ص����ة 
امل�صت�ص����رقة الربيطاني����ة –غرت����رود لوثي����ان بيل – اي 
امل�س بيل )miss bellc.l( �صيف عام 1926 اأقيم لها 
قّدا�س يف هذه الكني�ص����ة ومنها �صيعت لتدفن يف املقربة 

النكليزية يف الباب ال�صرقي. 
3 - ويف الق����رون الأربع����ة املا�ص����ية زار بغ����داد عدد من 
الرحال����ة الأجان����ب ودّون����وا م�ص����اهداتهم ع����ن اأحوالها 
وو�صفوا ال�صور والأبواب اأو جاءت البواب با�صمائها 
الركي����ة العثماني����ة خا�ص����ة ب����اب كلواذى مث����ل قره لغ، 

قارويغ قابي، قرة اأو لو ق..اإلخ.

مدحت با�شا وباب كلواذا )1868- 1872(
وعندما توىل امل�ص���لح الكبر مدحت با�صا ولية بغداد قام 
باإ�ص���الحات كبرة منها ان�ص���اء م�ص���انع، فقد ان�صاأ معماًل 
لدباغة اجللود خا�ص���ًا ب�ص���نع اللوازم الع�صكرية للجنود 
كالأحذي���ة واحلقائ���ب واحتياجاته���م ولوازمهم احلربية، 
فقام باإ�ص���الح وترميم ب���اب كلواذا وجعل���ه )الدباغخانه( 
وقد ظهر ا�ص���م )الدباغخانه( يف عدد من اخلرائط ل�ص���ور 
بغ���داد ال�ص���رقية. وع���ن موق���ع الدبخان���ة ج���اء يف تاريخ 
الع���راق بن احتاللن نق���اًل عن جريدة الزوراء ال�ص���ادرة 
يف 26- رم�ص���ان – 1334ه���� مايلي: فتح���ت جادة خليل 
با�ص���ا )خليل با�ص���ا �ص���ي( بعر�س 16 م ويف م���دة وجيزة 
وتبتدئ من الدبخانة الع�صكرية اىل باب العظمية وجرى 

افتتاحها يوم اعالن الد�صتور يف 1916-7-23.
الباب ال�ص���رقي : اما ا�صم الباب ال�صرقي فلم يظهر اإل على 
خارطة ال�ص���ابط العراقي ر�ص���يد اخلوجة با�صم )�صرجي 

قبو( وذلك �صنة 1908.

حديقة الملك 
كان �ص���ور بغداد ال�صرقية حماطًا بخندق عميق ياأخذ ماءه 
من نهر دجلة من نقطة تقع يف مو�ص���ع بداية مدينة الطب 
ويجري املاء من هذا اخلندق وت�ص���ب من نقطة عند موقع 
املطع���م الرك���ي، وعند دار عبد القادر با�ص���ا اخل�ص���ري. 
وبقي هذا اخلندق مرتعًا لالأو�صاخ والنفايات واحليوانات 
النافق���ة حت���ى ج���اءت امان���ة العا�ص���مة عل���ى عه���د اأمينها 
املهند�س اأر�ص���د العمري فحولت ال�صلع اجلنوبي ال�صرقي 
من اخلندق اىل حديقة با�صم"حديقة امللك غازي"وذلك يف 
اأوا�صط الثالثينات من القرن الع�صرين، وحّول ال�صم بعد 
ث���ورة 14 متوز اىل"حديق���ة الأمة"يرتاده���ا اهايل بغداد 
ويق���وم يف مدخله���ا ن�ص���ب احلري���ة للفنان الكب���ر جواد 

�صليم. 
رب �ص���ائل ي�ص���األ: اأين تقع قرية كلواذا؟ ويجيب على هذا 
ال�صوؤال اأ�صتاذنا العالمة م�صطفى جواد، يقول تقع كلواذا 
يف جن���وب منطقة الكرادة ال�ص���رقية ومو�ص���عها يف تلول 
الزوي���ة املعروفة ب�)اي�ص���ن حاج عب���د( – اي تلول احلاج 
عب���د، وقد ع���رث يف هذه التل���ول على اآثار م���ن الفخاريات 

وغرها.

وكانت و�ص���ائط النقل واملوا�صالت بن الزوراء والفيحاء 
يف حك���م الع���دم قب���ل اأي���ام ذل���ك الوزي���ر وجل م���ا كان هو 
ال�صفن ال�ص���راعية تقطع امل�ص���افة ما بن تينك احلا�صرتن 
يف ثالث���ن يومًا اأو اأكرث تبعًا حلال���ة اجلو وهبوب الهواء 
يف حن تقطع ال�ص���فن التجارية ذل���ك الطريق وطوله نحو 
520 مياًل يف ثالثة اأيام اإذا كان املو�صم يف الربيع وال�صتاء 
وخم�ص���ة اأيام اإذا كان �صيفًا اأو خريفًا دع عنك الراحة التي 
يجده���ا امل�ص���افر يف ذهاب���ه واإيابه هذا عدا م���ا يف ذلك من 

الأمن على الأرواح والأموال.
جل�صنا ومن كان معنا من ركاب الدرجة الأوىل فوق �صطح 
الباخ���رة لتتمتع الأنظار مبا كان عن اليمن وال�ص���مال من 
امل�ص���اهد الطبيعي���ة التي تاأخ���ذ مبجامع القلوب وت�ص���حر 
الألب���اب، وكان���ت باخرتنا ت�ص���ر الهوين���ا بالرغ���م من اأن 
�ص���حنتها نحو 250 طنًا واإنها �ص���ريعة اجلري اإذ تقطع يف 
ال�ص���اعة 12 مياًل بحريًا. ومن�ص���اأ ذلك �صعف جريان دجلة، 
ول تدري هل هذا ال�ص���عف الذي انحل ج�ص���م الأمة واأنهك 
قواها قد �صرى اإىل اأ�صجارها واأنهارها حتى كاد يقف دجلة 
عن ال�ص���ر، اأو اأن دجلة اأح�صن بعجز الأمة وحكومة البالد 
عن الإ�صالح واإعمار الأرا�صي الطيبة وتوزيع مياهه فيها 
على م���ا يتطلبه الفن احلديث فاأ�ص���ابه فت���ور وكان منه ما 
كان اأو ان���ه غ�ص���ب فنجل مبائة النم���ر - ويحق له البخل 
- عل���ى قوم ل ي�ص���تحقون ه���ذه النعم التي توف���رت لهم اأو 
اأن���ه ادخر ما عنده اإىل الوقت ال���ذي يدب فيه دبيب احلياة 
يف ج�ص���م الأمة العربية فتن�صط من عقالها اإىل �صق الأنهار 
وحف���ر اجلداول وتق�ص���يم مياه دجلة عليها؟؟ ل�ص���ت اأدري، 
وغاية ما يف الباب اأن دجلة �ص���عيفة جربته ويعللون لذلك 
اأن وق���ت الفي�س مل يحن بعد لأنه يبت���دئ من اآذار وينتهي 
بانته���اء �ص���هر اأي���ار عل���ى احل�ص���اب الغرب���ي اإّل اأن هن���اك 
موؤث���رات اأوجب���ت هذه البطاءة يف �ص���ر دجلة وهو ذهاب 
املي���اه يف الهوار �ص���ياعًا من دون اأن تنتف���ع منها الربة، 
وقد �ص���ادف يف طريقنا ظهور جزر كثرة يف و�صط دجلة 
فكان رب���ان الباخرة وهو من اأبناء يع���رب املقتدرين يتقي 
الأخطار بفطنته ودرايته ف�ص���ار بها على مقت�ص���ى احلكمة 
واخلربة خ�ص���ية الرتط���ام باإحدى اجل���زر واجلنوح اإىل 
ال�ص���اطئ وهذا العار�س الطبيعي قد ي�ص���ر لنا م�صاهدة ما 
اأمامن���ا م���ن الريا�س والغيا����س واحلقول وقد كنا ن�ص���مع 
ع���ن كثب اأن���ن النواعر وخري���ر املياه وحفيف الأ�ص���جار 

وتغريد الأطيار و�صغار اخلراف وخوار العجول.
وا�صلت الباخرة بنا ال�صر وهي ت�صق عباب دجلة اجلميل 
فم���ا وقع���ت اأنظارنا اإّل على اأر�س �ص���احكة م�صتب�ص���رة قد 
ك�ص���تها الطبيعة حلى خ�ص���راء تبهج الناظري���ن وكنا نرى 

اأ�ص���جار النخيل البا�ص���قة ممتدة على �ص���فتي النهر وبينها 
الق�ص���ور ال�صاهقة واملباين ال�ص���امقة وكانت حتجبها عنها 
نور ال�ص���م�س اأحيانًا لرتفاعها وذهابها �ص���عدًا يف الهواء 
وممرن���ا بنه���ر ديالة امل�ص���هور يف كت���ب العرب با�ص���م نهر 
تاأمرا، ومنبع هذا النهر من غربي ا�ص���داباد يف ديار العجم 
عند الدرجة 30 والدقيقة 40 عر�ص���ًا �ص���ماليًا وطوله 350 
م���رًا وم�ص���به يف �ص���احل دجلة الأي�ص���ر على بعد ب�ص���عة 
فرا�ص���خ من بغداد وهو مير بخر�ص���ان العراق وتتفرع منه 
ب�ص���عة اأنهر كنهر اخلال�س وبلدروز وغرهما، وكان لهذا 
النهر �صاأن خطر يف ح�صارة القطر العراقي، ويجري فيه 
من املياه ما يناهز 300 مر مكعب يف الثانية اأيام الفي�س 
و50 م���رًا مكعبًا زمن هب���وط املياه بيد اإنه���ا ل توجد يف 
كل ال�صهور ويبتدئ مو�صم في�صه من �صهر ت�صرين الثاين، 
وينته���ي يف متوز عل���ى احل�ص���اب الروم���ي، وموقف هذا 
النهر ي�صاعد يف اإ�صقاء 200 األف هكتار من اأخ�صب البقاع 
واأكرثه���ا ا�ص���تعدادًا لزراع���ة ق�ص���ب ال�ص���كر والقطن على 

اختالف اأنواعه.
وعلى طول زهاء ع�ص���ر �ص���اعات امتدت على �ص���فتي دجلة 
ق�ص���ور قوراء توف���رت فيها اأ�ص���باب الرفاهي���ة والنعيم قد 
�ص���ّيدها اأعيان الوزراء ومو�صروها على الطراز الأوروبي 
ومل يذخروا وا�ص���عًا يف اإعداد كل اأدوات الزينة من الأثاث 

والريا�س الفاخرة مما ل يقل عما يف ق�صور امللوك وعظماء 
املتمول���ن يف الب���الد الأخرى وفيها يقطن الأعيان ف�ص���لي 
الربيع وال�ص���يف لق�صاء ال�ص���هوات والتنعم بلذيذ العي�س 
ال���ذي ه���و بعرفهم عب���ارة ع���ن الله���و والق�ص���ف وامللب�س 
اجلميل واملاأكل الفاخر واأكرث ما �صاهدناه من اآثار العمران 
لأغني���اء الإ�ص���رائيلين وامل�ص���يحين وما بقي وهو �ص���يء 
قلي���ل بيد امل�ص���لمن. ومع هذا فاإنك جت���د الفرق ظاهرًا بن 
املعي�ص���تن فرى النظ���ام والرتيب وح�ص���ن الذوق يغلب 
على ق�ص���ور غر امل�صلمن وبعك�ص���ه جتد يف دور اأغنيائنا 
على اأن ما ينفقه امل�صلم يف �صبيل انه وراحته يبلغ اأ�صعاف 
اأ�ص���عاف ما ينفقه امل�صيحي والإ�ص���رائيلي، وما ذلك اإّل من 
معرف���ة هوؤلء ط���رق القت�ص���اد وتفننهم ب���الإدارة املنزلية 
وعدم اإملامنا بامل�ص���ائل القت�ص���ادية واإهمالن���ا اأمر العناية 

والتحقيق يف اإدارة بيوتنا وتنظيم �صوؤون اأ�صرنا.
وم���ا اقبلنا عل���ى طاق ك�ص���رى اإّل وا�ص���تقبلنا ف���الة مقفرة 
قاحل���ة فكنا منر ال�ص���اعة وال�ص���اعتن فال تق���ع الأنظار اإّل 
عل���ى خرائ���ب طام�ص���ة واإط���الل درا�ص���ة اأكل الده���ر عليها 
و�ص���رب ولكن م���ا فيها من نفي�س الآث���ار كالتالل والروابي 
التي انبثت فيها الت�صاوير والر�صوم ينطق بل�صان ف�صيح 
مب���ا كان له���ذه املواطن من عظيم ال�ص���اأن ورفي���ع املقام يف 
ق���دمي الزم���ان، ومل���ا لحت لنا ع���ن كثب بقايا طاق ك�ص���رى 

انو�صروان فخر الدولة ال�صا�صانية واإطالل اإيوانه امل�صهور 
�ص���كبت منا العربات وت�صاعدت من اأنفا�ص���نا الزفرات اإىل 
ال�ص���ماء حزنًا على ما كانت عليه هذه الديار من احل�ص���ارة 
والعم���ران فتقلب���ت عليها الأزمان ونزلها من ل ي�ص���لح ول 

ت�صلح له، واأن�صدنا قول ال�صاعر العربي:
ام�صت خالء واأم�صى اأهلها ارحتلوا... 

اخنى عليها الذي اخنى على لبد
والإي���وان يف مو�ص���ع يبع���د ع���ن بغداد �ص���ت �ص���اعات من 
طريق الرب وع�ص���ر �صاعات من جهة النهر بينه وبن �صاحل 
دجلة الأي�ص���ر م�صافة 15 دقيقة وهو بناء �صخم هائل يبلغ 
طول���ه نحو 42 م���رًا يف عر�س 25 م���رًا وارتفاعه يناهز 
30 م���رًا وعر����س الباق���ي من العق���د اإىل اأع���اله وثخنه 8 
طبقات اأو مران ون�ص���ف املر وهو قومي ال�ص���كل ويبلغ 
مقدار قو�ص���ه 14 م���رًا وعر�س حائط الإي���وان الذي عليه 
طرف العقد زهاء خم�ص���ة اأمت���ار وعر�س الباب الذي يكون 
مقاباًل لك اإذا وقفت يف وجه الإيوان ووجهك اإىل اجلنوب 
الغربي مران و20 �ص���نتيمرًا وارتقاء خم�صة اأمتار وهو 

معقود مقو�س. 
ويف جانب���ي اجل���دار ال���ذي فيه الب���اب املذكور م���ن اأعاله 
روزنتان نافذتان اإىل الوجه الآخر من اجلدار يبلغ ارتفاع 
كل منهما مرين يف عر�س مر وارتفاع اجلدار املار الذكر 
يناهز 18 مرًا ويف حائط الإيوان ال�صرقي مما يلي وجهه 
باب طوله �صبعة اأمتار ون�صف املر ويف عر�س مر و 87 
�ص���نتيمرًا وقد �ص���ّق عقده اإىل اأعلى الإي���وان، ويزعم اأهل 
الع���راق اأن ال�ص���ق قد ح���دث وهلة يوم ولدة النبي"�ص���لى 
الله عليه و�ص���لم"، فتطر من ذلك ك�ص���رى ور�صخ يف ذهنه 
اأن انق�صاء حكم الفر�س وزوال ملكهم قريب الوقوع، ويف 
�ص���رقي اجل���دار املذك���ور ج���دار اآخر قائ���م قد �ص���قط اأعاله 
وتداع���ت بع�س اأركانه من طرفه ال�ص���رقي ومل يبق منه اإّل 
م���ا يناهز طوله نح���و 31 مرًا يف عر�س �ص���بعة اأمتار يف 
ارتف���اع قرابة 30 مرًا ويف وجهه الذي هو جتاه ال�ص���مال 
ال�ص���رقي اآثار نقو�س وم�ص���اك واأعمال هند�ص���ية يف البناء 
بديعة ال�ص���كل ح�ص���نة الو�ص���ع ويف اأعاله جت���اه اجلنوب 
الغرب���ي اأثر عق���د يدلنا على اإن���ه كان هن���اك اإيوانان هناك 
اإي���وان اآخر �ص���غر غر ه���ذا الكبر وقد ه���دم، وطوله من 
الأر����س اإىل اث���ر العقد قرابة 8 اأمتار، ويف و�ص���ط اجلدار 
املذكور ب���اب معقود طوله 7 اأمتار يف عر�س 4 اأمتار و20 
�ص���نتيمرًا ويف ارتفاع مر و80 �صنتيمرًا وبناء الإيوان 

باجل�س والطاباق.

م. املقتب�س )القاهرة 1910(

 عندما نقض في 13 أيار 1937 

الباب الشرقي وحديقة الملك 

ِمْن بغداد إلى طاق كسرى سنة 1909 
مشاهدات وانطباعات

يف اليوم التاس��ع والعرشين من ش��هر املحرم لهذه السنة، امتطينا 

ظه��ر إح��دى البواخ��ر العثامنية فأقلع��ت بنا من بغ��داد يف اليوم 

الثاين قاصدة الب��رة الفيحاء، وهذه الباخرة حس��نة جدًا توفرت 

فيها أس��باب الراحة للركاب والس��ّياح وهي بنظامها وترتيبها أش��به 

بنظام البواخر الكربى التي تخر يف انهار الغرب وبحاره. مام جعلنا 

نطري مدحت باشا وهو يف رمسه عى ما أتاه من رضوب اإلصالح 

واحدث من املشاريع العمرانية يف هذا القطر ومن جملتها إنشاؤه 

ه��ذه الرشكة التي أحدثت ذلك االنقالب االقتصادي والتجاري يف 

مرافق القطر العراقي فقربت املسافة بني بغداد والبرة بل بني 

أوربا والعراق. وقد أزيلت بواسطتها كل املشاكل والعوارض التي 

تقف سدًا حائاًل يف منو التجارة الوطنية وانتشارها.
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ن�������اط�������ق خ����ل����وص����ي

ح���ن اأ�ص���در القا����س الرائ���د عبد املجي���د لطفي 
كتيب���ه ال���ذي يحم���ل عنوان"عفيفة"وج���د م���ن 
ياأخ���ذ عليه ذل���ك ويقول اإنه ف���ّرط باإ�صمه الأدبي 
يف الكتاب���ة عن فنان���ة تعمل يف ماله���ي بغداد، 
لكن���ه كان يرى غر هذا. فالذي���ن ذهبوا اإىل هذا 
القول مل يكونوا يعرفون اأن عفيفة ا�صكندر، اإىل 
جانب كونها مغنية، كان لها يف بيتها يف منطقة 
امل�صب���ح يف بغ���داد، �صال���ون ثق���ايف يح�ص���ره 
العديد من كبار رجال ال�صيا�صة والأدب يف البلد 

وكان هو واحدًا منهم. 
�ص���در الكتيب يف العام 1953 عن �صركة الن�صر 
والطباع���ة املح���دودة قي بغ���داد وج���اء يف 52 
�ص���فحة من القطع ال�ص���غر وب�ص���عر 50 فل�ص���ًا 
للن�ص���خة الواحدة، و�صم خواطر اأدبية كما جاء 
على غالفه الذي �ص���م اأي�ص���ًا  مقولة برنارد�ص���و 
:"اإنهم يقولون! ماذا يقولون؟ دعهم يقولون!"، 
وهي املقولة التي �صمنتها عفيفة ا�صكندر اإحدى 
اأغانيها بعد اأن مت حتويلها اإىل اللهجة العراقية 
:"يَكولون.. �صيَكولون.. خلهم يَكولون" )تقول 
اإنها غنت اأكرث من 1500 اغنية يف حياتها(.كانت 
تقراأ ال�ص���عر وغّن���ت العديد من الق�ص���ائد وكان 
الدكت���ور م�ص���طفى ج���واد م�صت�ص���ارها اللغوي 

كما تقول ومما غنت:""يا عاقد احلاجبن"و"يا 
�صكري يا ع�صلي"و"غبت عني فما اخلرب"و"من 
و�ص���ادك �صدري"و"قيل يل قد تبدل"، عملت يف 
القاهرة، و�ص���اركت يف فيلم"يوم �ص���عيد"هناك 
كما �صاركت يف فيلمي"القاهرة �� بغداد"و"ليلى 
يف الع���راق".. يقول القا����س الرائد عن بدايات 
تعرق���ه عل���ى عفيف���ة ا�ص���كندر"ويوم جئ���ت من 
كرك���وك اىل بغ���داد باإجازة ق�ص���رة )كان يعمل 
اآن���ذاك موظفًا يف ناحية لي���الن التابعة اإىل لواء 
كرك���وك( مل يك���ن يف ذهن���ي �ص���يء ع���ن عفيف���ة 
فل���م تك���ن غر ام���راأة اأو غ���ر فتاة مت�ص���ي على 
نغم���ات الق���در ال���ذي لي�س له���ا ولي�س لنا �ص���اأن 
يف التحك���م باأهوائه... ومل اأكن اأنا اأي�ص���ًا  غر 
�ص���اب متحم�س للحب واحلياة ب���كل ما فيها من 
مباه���ج واأف���راح وغ�ص����س واآلم و�ص���اقت بي 
بغ���داد يومن اثن���ن فكن���ت اأع���ود اأدراجي اإىل 
كركوك اأغرق بن الكتب وريا�ص���ة ال�صعود اإىل 
الت���الل..."، وي�ص���يف"ولكن الق���در اأم�ص���ك بي 
فجاأة ليم���الأ الفراغ الكبر الذي مل تكن قد مالأته 
امراأة من قبل.. وقاد خطاي ب�صيء من التع�صف 
املبهم نحو امللهى الذي كانت تعمل عفيفة فيه... 
كانت عفيفة يومئ���ذ ناعمة هادئة وخائفة. كانت 

اأ�صبه بالأرنب الربي النظيف جيء به اإىل قف�س 
غ���ر ماألوف". و"مل اأَر عفيفة تدخن ول ت�ص���رب 
م�ص���كرًا ومل اأ�ص���مع منه���ا كلمة نابي���ة ينفر منها 
ال���ذوق فقد كانت حت���اول اأن تبع���د كل رجل من 
جاّل�ص���ها يحاول البتذال و�ص���رد ن���كات مبتذلة 
يف جمال�ص���نا اخلا�ص���ة".  مل يكن القا�س الرائد 

يذهب اإىل امللهى لتزجية الوقت فقط اإمنا اأي�صًا 
بحثًا عن مناذج �صخ�صيات يوظفها يف الق�ص�س 

التي كان يكتبها وهي كثرة. 
يق���ول حمي���د املطبعي يف اجل���زء اخلا�س بعبد 
املجي���د لطف���ي م���ن كتابه"مو�ص���وعة املفكري���ن 
والأدب���اء العراقين"وه���و نف�ص���ه لطف���ي كت���ب 
كتابًا  با�صم )عفيفة( وهي ذات الفنانة امل�صهورة 
)عفيفة ا�ص���كندر( التي اأعطت���ه دموعًا  راأى فيها 
عامل���ًا ملونًا ب�ص���حر العاطفة، وه���و اأعطاها قلبًا 
راأت في���ه ب�ص���اطة الكات���ب الكب���ر، وه���و لطفي 
نف�ص���ه عّل���م جعفراخلليل���ي على ارتي���اد املالهي 
ال�ص���رقية، ي���وم ق���ال ل���ه: )النا����س هن���ا فاكت���ب 
عنه���م بقل���ب حي���ادي( فكت���ب اخلليلي ق�ص�ص���ًا 
اأبطاله���ا نا�س حمرومون يف ه���ذه املالهي التي 
توؤل���ف جمتمع���ًا  خا�ص���ًا". لق���د كان���ت امل�ص���اعر 
الن�ص���انية تل���ون العالقة بن عب���د املجيد لطفي 
وعفيفة ا�صكندر وهي عالقة امتدت طوياًل حتى 
ا�ص���تبدت ال�ص���يخوخة بكل منهما. اأذكر اأنه كان 
يعاين نوبة نزف دموي يف ال�ص���تاء وكانت هي 
ت�ص���ارع لعيادته يف امل�صت�ص���فى لالطمئنان على 
�ص���حته وعانى كل منهما من اإهم���ال الدولة اإىل 

اأن رحال وخّلف كل منهما اإرثًا حافاًل بالإبداع.


