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العدد )4438(
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د.ض�����������ي�����������اء ن�����اف�����ع  ايمان مصطفى خلف المحمدي 

تعود املحاولة االأوىل الن�شاء جامعة يف العراق اىل بداية 
احلك���م الوطن���ي ع���ام 1921 ،عندما ع���اد اىل بغ���داد عدد 
م���ن رجال الفك���ر العراقيني والعرب لي�شهم���وا يف توطيد 
اركان احلك���م اجلديد،وظلت فك���رة اجلامعة تخامر عقول 
الكثريي���ن منهم ،وج���رت عدة حم���اوالت، منه���ا: حماولة 
ا�شالح كلي���ة االمام االعظم وتطويره���ا ، ففي عام 1921 
قدم مدر�شو الكلية مقرتحات اىل نظارة االوقاف ال�شالح 
الكلي���ة وحتويلها اىل جامعة  ،وانبثقت فكرة اجلامعة من 
رغب���ة االوقاف يف ا�ش���الح كلية االمام االعظ���م، واختيار 
م���كان منا�ش���ب القام���ة مبانيها،يتنا�ش���ب وحرم���ة االم���ام 
وطموح رجال الدين ، واأوكل امللك في�شل االول للمرحوم 
فهم���ي املدر����س درا�شة مق���رتح ان�شاء اجلامع���ة، وتطوير 
كلية االمام االعظم جلعلها كلية  تعلو فوق جميع املدار�س 
الديني���ة، وتْعَن���ى بدرا�ش���ة املذاهب اال�شالمي���ة، وتوثيق 
الرواب���ط الروحية وال�شيا�شية بني ابناء العراق، وجعلها 

�شعبة من جامعة كبرية0 
         ُدر�ش���ت فك���رة ان�ش���اء جامع���ة عراقي���ة م���ن قبل جلنة 
خمت�ش���ة ،يراأ�شها فهمي املدر�س،كب���ري االمناء يف البالط 
امللك���ي، بتكليف م���ن املل���ك في�ش���ل االول، واقرتحت هذه 
اللجنة يف عام 1922 فكرة تاأ�شي�س جامعة اآل البيت،وقد 
واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى املق���رتح لتاأ�شي����س جامعة 

لتدري�س العلوم والفنون احلديثة0 
 

         وت�شكل���ت جلن���ة م���ن عراقي���ني واأجان���ب لدرا�ش���ة 
االمكاني���ات وو�شع الت�شامي���م، واختري امل���كان مبوافقة 
امللك، بع���د زيارته ملبنى املدر�ش���ة امل�شتن�شرية العبا�شية، 
فل���م ي���َر فيه���ا ما يواف���ق جامع���ة الق���رن الع�شري���ن، فوقع 
االختي���ار على ب�شت���ان عائدة لالوقاف، كائن���ة على طريق 
االعظمي���ة، م�شاحتها )400( الف م���رت مربع، �شيدت عليه 
اجلامع���ة مب�شاح���ة)216( الف مرت مرب���ع، يف ب�شتان يف 
الطلومي���ة ال�شطانية والو�شطانية والربانية، وذلك لطيب 
الهواء و�شعة امل�شاحة والبعد عن ال�شو�شاء، وهو البناء 

الذي ت�شغله االآن جامعة العلوم اال�شالمية يف االعظمية.
         با�ش���رت وزارة االق���اف يف ت�شي���د ال�شعب���ة الديني���ة 
م���ن جامعة اآل البي���ت يف 13 ني�شان عام 1922، واتخذت 
اال�شتعدادت الر�شمية لو�شع حجر اال�شا�س يف ذلك اليوم 

يف حديقة الطلومية، و�شربت اخليام يف احلديقة،وُعلقت 
اخلرائ���ط يف مدخل ال�شاح���ة، لتبني للمدعوي���ني االق�شام 
الت���ي �شتتاأل���ف منها جامع���ة اآل البيت، وح�ش���ر االحتفال 
امللك في�ش���ل، واملعتمد ال�شامي الربيط���اين ال�شري بر�شي 
كوك����س، ورجال الدول���ة، وجمهور من العلم���اء واالعيان 

واال�شراف.
ل���ت وزارة االوق���اف نفق���ات بن���اء الكلية الدينية          حتمَّ
وال�ش���رح املرك���زي، وحتملت ال���وزارات االخ���رى نفقات 
بناء �شت �شعب اأو كليات للعلوم االأخرى وهي: الهند�شة، 
والط���ب، واحلق���وق، واالآداب، والعلوم0وبعد �شنتني من 
العم���ل افتت���ح املل���ك في�ش���ل، يف 13 ني�شان ع���ام 1924، 
ال�شعب���ة الديني���ة مبفتاح م���ن ذهب ،ودق بفاأ����س من ف�شة 
عل���ى احلجر اال�شا����س لل�شرح املرك���زي، واأُطلق على ذلك 

اليوم ت�شمية )يوم اجلامعة وعيد االأمة(.
   

         طلب البالط امللكي حتقيق رغبة امللك في�شل يف تاأليف 
جلن���ة من رجال العلم والفن، الذي���ن حنَّكتهم التجارب يف 
اأ�ش���ول التدري����س و�شوؤون املع���ارف، الأج���ل و�شع نظام 

ر  للجامعة،فاجتمع املجل�س االداري لوزارة املعارف ،وقرَّ
اأن تتاأل���ف اللجنة من: فهمي املدر�س رئي�شا، وع�شوية كل 
م���ن: يو�شف ع���ز الدين ابراهي���م، واحمد من���ري القا�شي، 
ويو�ش���ف ع���ز الدي���ن النا�ش���ري، وعط���ا اخلطي���ب املفتي 
ال�شاب���ق، وو�شع���ت اللجنة م�شودة النظ���ام، التي اأحيلت 
اىل جمل����س وزارة االوق���اف القرارها ب�ش���كل نهائي، كما 
اأر�شل���ت م�شودة النظام اىل املل���ك في�شل للنظر فيها0 وقد 
ت�شمنت م�شودة النظ���ام تاأ�شي�س �شت �شعب ،هي:)�شعبة 
العل���وم الدينية، و�شعبة احلقوق ،و�شعبة الطب ، و�شعبة 

الفنون،و�شعبة الهند�شة، و�شعبة االآداب ( 0 

         راأى الب���الط ،يف 25 �شب���اط ع���ام 1924 ،اأن يوؤج���ل 
النظ���ر يف نظام اجلامعة، نظ���را لعدم وجود اأبنية جلميع 
�شع���ب اجلامع���ة، وفقدان املع���دات لتهيئتها0واأق���رَّ منهاج 
ال�شعب���ة الديني���ة فقط، الذي ن�شت امل���ادة االوىل منه على 
�ش���ت وزارة االوقاف ال�شعبة الدينية لتخريج  ماياأتي "اأَ�شَّ
رج���ال دين جمهزين بالعل���وم والفنون احلديث���ة، قادرين 
على ن�شر مبادىء الدي���ن اال�شالمي وبث حقائقه ال�شامية 

باأ�شاليب تالئم روح الع�شر، ولتخريج مدر�شني وموظفني 
يف وزارة االوقاف"0وابت���داأ ال���دوام فيها ب���� )12( طالبا 

فقط، لتاأخر القبول0
         ُع���نيَّ فهم���ي املدر�س اأمينا عاما جلامعة اآل البيت ،وقد 
بذل جه���ودا م�شينة يف �شبيل اجناح فكرة اجلامعة،اإالاأّن 
اه "ق���وى خفية،"  جه���وده تعرثت ب�شب���ب مقاوم���ة ما�شمَّ
واته���م الربيطان���ني بالوق���وف وراءها ،ف�ش���ال عن وجود 
اجل���ذور  عمي���ق  واجتماع���ي  و�شيا�ش���ي  فك���ري  �ش���راع 
ب���ني املحافظ���ني واملجددي���ن، االأم���ر ال���ذي زاد م���ن ح���دة 
وال�شّيم���ا  الولي���دة،  اجلامع���ة  اىل  املوجه���ة  االنتق���ادات 
مايتعل���ق مبناهجها وكادرها التدري�ش���ي ،االأمر الذي دفع 
امللك في�شل اىل ا�شدار امره باغالق اجلامعة يف 4 ماي�س 
ع���ام 1930 قب���ل ان ينه���ي الط���الب امتحاناته���م0 ولع���ل 
او�ش���ح �شور هذا ال�شراع مادار ب���ني فهمي املدر�س امني 
اجلامعة، و�شاط���ع احل�شري مدير املع���ارف العام، ب�شاأن 
ان�شمام الكليات القائمة اىل اجلامعة، اذ رف�س احل�شري 
ذل���ك بحجة امل�شاعب االداري���ة واملالية، مما اآل يف النهاية 

اىل واأد اجلامعة وهي يف مراحل تاأ�شي�شها.
         وميكن اأن ترجع ا�شباب ف�شل فكرة تاأ�شي�س اجلامعة 
اىل اأّن الظ���روف الذاتية واملو�شوعية مل تكن مهياأة ، واأنَّ 
تاأ�شي�شه���ا ج���اء قب���ل االأوان، لذل���ك مل تتوافر له���ا عوامل 
البق���اء، ف�شال عن على ال�ش���راع ال�شيا�شي والفكري الذي 
واف���ق ن�شاأته���ا، وع���دم ارتي���اح دار االعتم���اد الربيط���اين 
لوج���ود جامع���ة يف الع���راق، خ�شي���ة حتوله���ا اىل جامعة 
وطني���ة0 وبعد الغ���اء اجلامعة عادت ال�شعب���ة الدينية اىل 
مكانه���ا ال�شاب���ق، حتى األغيت ع���ام 1935، واأ�ش�س مكانها 
)دار العل���وم العربية( على غرار )دار العلوم ( يف القاهرة 
0وظهرت فكرة اجلامعة مرة اأخرى يف عهد وزير املعارف 
�ش���ادق الب�شام، يف �شباط ع���ام1936 ،لكّن جهوده باءت 

بالف�شل لعدم ادراك امل�شوؤولني اأهمية اجلامعة.

���ا املحاول���ة الثاني���ة الن�ش���اء جامع���ة فظه���رت عام           اأمَّ
َه �شادق الب�شام وزي���ر املعارف مذكرة  1940،عندم���ا َوجَّ
اىل جمل����س ال���وزراء ب�ش���اأن تاأ�شي����س جامع���ة يف بغداد، 
اأو�ش���ح فيها االأ�شباب املوجبة، واقرتح املكان املنا�شب لها 
يف منطقة باب املعظم، الأّنه يجمع معظم الكليات واملعاهد 
القائم���ة اآنذاك،وطال���ب بتخلي���ة املوؤ�ش�شات غ���ري التابعة 
للمع���ارف0ويف عام 1943 ق���دم امل�شرت همل���ي امل�شت�شار 
الفني ل���وزارة املعارف تقريره اىل ن���وري ال�شعيد رئي�س 
ال���وزراء مبا�ش���رة، اأورد في���ه اأّن الكلي���ات القائم���ة مهنية 
ر�س العلوم الطبيعية  الت�شلح الأن تكون اأ�شا�شًا جلامعة تدِّ
والفل�شف���ة والريا�شيات،واق���رتح تاأ�شي����س كلي���ة للعلوم 
واالآداب تعَن���ى بدرا�ش���ة العلوم املج���ردة والبحث العلمي 
،لتك���ون اأ�شا�ش���ًا للجامعة احلديثة، الت���ي اقرتح لها نظاما 

�شبيها بالنظام االنكليزي.
         وبع���د انته���اء احلرب العاملي���ة الثانية ا�شتد احلما�س 
لفك���رة ان�ش���اء اجلامع���ة ،و�شكل���ت جل���ان له���ذا الغر����س،  
تو�شل���ت اىل و�شع اأ�ش����س الئحة اجلامع���ة، و�شدر قرار 
ملجل����س ال���وزراء، بجل�شت���ه املنعق���دة يف 25  ماي����س عام  
���ت كلي���ات  1946،يق�ش���ي بتاأ�شي����س اجلامع���ة الت���ي �شمَّ
احلقوق واالآداب والعل���وم وال�شيدلة والهند�شة والطب، 
م�شتثني���ا منه���ا دار املعلم���ني العالي���ة. لكّن ه���ذا القرار مل 
يو�ش���ع مو�ش���ع التطبي���ق ، ويف. اخلم�شيني���ات ج���رت 
حم���اوالت جادة ا�شفرت ع���ن تاأ�شي�س جامع���ة بغداد �شنة 

.1957
عن ر�سالة ) التعليم العايل 1956- 1970 درا�سة تاريخية(

كن���ت اخط���ط ان التق���ي ها�ش���م ج���واد يف ب���ريوت قبل 
عودتي النهائي���ة  اىل بغداد عام 1971 الين كنت اعرف 
م�شبق���ا ان الظروف يف بغ���داد لن ت�شمح يل بال�شفر مرة 
خلرى ملقابلتة ، و هك���ذا �شافرت من باري�س اىل بريوت 
بتاري���خ 28\06\1971 بع���د ان انتهي���ت  م���ن مناق�ش���ة 
اطروحت���ي يف جامعة باري�س بتاري���خ 11\06\1971 
..و�شل���ت اىل ب���ريوت ، وو�شع���ت  حقيبت���ي يف فن���دق 
متوا�ش���ع وذهب���ت اأبحث عنه ، وعندم���ا دخلت  العمارة 
، و�شاأل���ت  احلار�س عن رقم �شق���ة ها�شم جواد ، اأجابني  
ان���ه خرج قب���ل قليل اىل البالج و يرج���ع  متاأخرا . خاب 
اأمل���ي ، اذ كان يج���ب عل���ي ان اغادر ب���ريوت اىل دم�شق 
يف اليوم الت���ايل ، وهكذا ر�شخت لالمر الواقع و طلبت 
من احلار�س وريقة �شغرية كي اكتب له بع�س ال�شطور 
. ب���داأت بالكتابة و فجاأة دخ���ل ها�شم جواد م�شرعا  اىل 

العمارة ، النه ن�شي بع�س احلاجيات .
عرفتة راأ�ش���ا بالطبع ،و لكنه مل يعرفني . تقدمت نحوه 
حمييا وقدمت له نف�شي ، فهو ابن عمتي وانا ابن خاله 
، ولك���ن ف���ارق العم���ر الكبري وم�ش���رية حيات���ه جعلتنا 
بعيدي���ن  ع���ن بع�س . تعانقن���ا . دعاين راأ�ش���ا للذهاب 
مع���ه اىل �شقت���ه  ،ولكني قلت له ان يرج���ع  اىل البالج 
، فرف����س باأ�ش���رار و ب�شكل قاط���ع ، وهكذا حدث  هذا 
اللق���اء االول و االخ���ري مع���ه ، و ال���ذي ا�شتم���ر ع���دة 

�شاعات وانتهى يف املطعم القريب من �شقته .
حتدثن���ا طوي���ال ع���ن م�ش���رية ما�شي���ة و درا�شته يف 

اجلامعة االمريكية ببريوت  ثم يف اوربا .. و توقفنا مع 
ذكرياته ع���ن �شخ�شيات عراقية عدي���دة ، و تكلمنا حول 
االدب الرو�شي ، وعن الك�شان���در �شوجلينيت�شن بالذات 
. قل���ت  ل���ه يف البداي���ة ، اأريد ان اعرف راأي���ك ال�شخ�شي 
بعبد الك���رمي قا�شم ، الذي عملت معه ب�شكل قريب طوال 
تل���ك املرحل���ة ، فاأجابني راأ�ش���ا ، ان " عب���د الكرمي قا�شم 
�شخ�شية وطنية عراقية كبرية رغم كل املاآخذ " . �شاألتة: 

ملاذا ال يكتب عنه؟
 

فقال انه بداأ  فعال بكتابة مذكراته عن تلك املرحلة . طلبٌت 
من���ه ان يحدثن���ي ع���ن احداث م���ع قا�ش���م ال نعرفها نحن 
، ف�شح���ك ها�ش���م جواد وق���ال ، ان علي ج���ودت االيوبي 
رئي����س الوزراء العراق���ي ال�شابق جاء م���رة  اىل وزارة 
اخلارجي���ة ، وعندم���ا علم���ت بذل���ك – واحلدي���ث لها�شم 
ج���واد – ا�شتقبلت���ة راأ�شا و بكل  اح���رتام ،  وطلب مني 
م�شاألة ب�شيطة  و مت ايجاد حل لها ، بداأنا ندرد�س ونحن 
ن�شرب فنجان القهوة  ، فقال يل انه ي�شمع يوميا اللعنات 
عل���ى النظ���ام امللكي املباد ، و رج���اين ان اطرح على عبد 
الك���رمي قا�شم �شوؤاال حمددا وهو: هل ت�شلمت �شلطة 14 
مت���وز 1958 دولة قائمة متكاملة بوزارتها و موؤ�ش�شتها 
و دوائره���ا و قوانينها ام ال: ومن الذي قام بكل ذلك ؟ اذ 
اننا عندما ا�شتلمنا االدارة يف بداية الع�شرينيات مل تكن 
هنال���ك دولة ا�ش���ال . بقي ال�شوؤال ي���رن يف ذهني ، ويف 
امل�ش���اء ، عندما اجتمع جمل�س الوزراء ، وكان االجتماع 
ي�شتمر اىل �شاعات متاخرة من الليل ، وبقيت بعد انتهاء 
االجتم���اع ، وحكيت لعبد الكرمي قا�شم ما جرى من كالم 
م���ع االيوبي ، و طرحت علية �شوؤاله املحدد ا�شتمع قا�شم 
بامع���ان و ابت�ش���م و مل يق���ل �شيئا. و عل���ق ها�شم قائال : 
كان وا�شحا ان ال�شكوت عالمة الر�شا .  ت�شعب احلديث 
ع���ن قا�شم ، فحك���ى يل ها�شم جواد ق�ش���ة طريفة حدثت 

ل���ه م���ع ان�شتا����س ميكويان 
يف ني�شان من ع���ام 1960 عندما زار نائب رئي�س 

الوزراء ال�شوفيتي  العراق. قال ها�شم : ا�شتقبلنا الوفد 
ال�شوفيت���ي برئا�شة ميكويان يف مبنى وزارة اخلارجية 
، فتعج���ب ال�شي���ف ال�شوفيتي من توا�ش���ع املبنى وقال 

ه�ش���ا  مند
: ه���ل كل ما ن�شمع ب���ه عن وزارة 

اخلارجي���ة العراقي���ة ونهجه���ا ينطل���ق من ه���ذه البناية 
ال�شغ���رية املتوا�شعة ؟  و ي�شتط���رد ها�شم قائال: دعوت 

اىل ذل���ك اللق���اء اال�شتاذ قا�شم ح�ش���ن ، وهو يتقن 
اللغ���ة الرو�شي���ة ،  وكان ل���دى ميكوي���ان مرتج���م 
رو�ش���ي يق���وم مبهمة الرتجم���ة م���ن الرو�شية اىل 
العربي���ة و بالعك�س .�شاألت ميكويان عن راأية بعبد 
الك���رمي قا�ش���م ، فاج���اب ميكوي���ان بالرو�شية : انه 
�شيط���ان ) باملعنى ال�شيء للكلم���ة ( و قال للمرتجم 
: ولكن ال ترتجم لهم ذلك ، ثم اخذ ميدح عبد الكرمي 
قا�ش���م   وي�شيد بخ�شائ�س �شيا�شت���ة وقد فهم قا�شم 
ح�ش���ن ما قالة ميكويان ، و اخرباملجتمعني فيما بعد 

مبا ذكره ال�شيف ال�شوفيتي عن عبدالكرمي قا�شم .
... �شالت���ه بعدئ���ذ عن اعتقال���ه بعد انق���الب 8 �شباط 
البعث���ي ، فق���ال انه ق�ش���ى فرتة ق�ش���رية يف االعتقال 
و مت االف���راج عن���ه نتيجة تدخل �شخ�شي���ات عربية و 
عاملي���ة ، وهكذا و�شل اىل ب���ريوت وهو االن امل�شوؤول 
االول يف ممثلي���ة  االمم املتح���دة يف لبنان ) مداخلة : 
حدثن���ي اال�شتاذ الدكت���ور عبداحل�شني القطيفي ، الذي 
كان حينها وكيال لوزراة اخلارجية ، ان قوائم املعتقلني 
كانت ت�شدر من ال�شفري االمريكي يف بغداد و تر�شل اىل 
�شال���ح مهدي عما�س مبا�شرة ، وهك���ذا مت اعتقال ها�شم 
ج���واد لورود ا�شمه يف تلك القوائ���م باعتباره �شيوعيا ، 
و يق���ول القطيفي انه���م او�شحوا ان ها�ش���م جواد لي�س 
�شيوعي���ا ، وق���د تب���ني بعد ذل���ك ، ان هذا خط���اأ مطبعيا ، 
فاملطل���وب هو ها�ش���م عبداجلب���ار الع�شك���ري ال�شيوعي 
املع���روف يف تل���ك املرحلة ، والذي كان الجئ���ا" �شيا�شيا 
يف ب���راغ يف حينه���ا ، وق���د تذكرنا ق�شي���دة اجلواهري 
التي يذك���ر فيها البيت امل�شهور : ت�ش���ور االمر معكو�شا 
وخذ مثال"،و بالذات جملة . تالله الأقتيد زيد با�شم زائدة 

.. الخ.
قل���ت لها�شم جواد ان ا�شمه ي���رد �شمن احلركة الي�شارية  
ب�ش���كل ع���ام ، �شاألت���ه ان كان قد ارتبط بح���زب او حركة 
ي�شاري���ة ، فق���ال ان ا�شت���اذه امل�ش���رف كان م���ن اال�شم���اء 
الالمع���ة يف تلك احل���ركات ، ورف�س ها�شم ه���ذه الفكرة  
انه كان ط���وال حياته  ا�ش���ال" م�ش���ريا اىل  "ال�شاذج���ة 
م�شتق���ال . و اود ان ا�ش���ري هن���ا ، اىل ان ها�ش���م ج���واد 
�شخ�س ميكن ان نطلق عليه ت�شمية املثقف التكنوقراط، 
واالن�ش���ان ال���ذي يفر����س احرتامه على اجلمي���ع بف�شل 

علمه وتخ�ش�شه وثقافته . 
حت���دث ها�شم ج���واد بعدئذ ع���ن احرتامه الكب���ري لكامل 
اجلادرج���ي و للحزب الوطن���ي الدميقراطي ، موؤكدا انه 
قريب جدا من مدر�شته الفكرية ، قال ها�شم انه ال يختلط 
االن بالعراقي���ني يف بريوت ما عدا حممد حديد، و الذي 
يت�شل به راأ�ش���ا عندما  ياأتي اىل بريوت ، ومدحه كثريا 
واأ�شم���اه " ال�شخ�شية العراقية اال�شيل���ة اخالقا و علما 
و نزاه���ة و وطني���ة " ، و ابت�شم ها�ش���م قائال: ت�شور ان 
�شخ�ش���ا مب�شتوى حردان التكريت���ي ) الذي كان يف تلك 
الفرتة يف قمة ال�شلطه البعثية ( عندما ي�شل اىل بريوت 
، ينخف����س ت�شريف الدينار العراقي ، فتعجبت و �شاألتة 
: م���ا عالقة ذلك بالت�شريف ؟ فاجاب : النه يجلب حقائب 
كامل���ة مليئ���ة بالدنان���ري العراقي���ة ، و يج���ري ت�شريفها 
، و ي���وؤدي ذل���ك اىل انخفا�س �شعر الدين���ار العراقي ، و 
ق���ارن ها�شم  ه���ذا الت�شرف باخالقيات رج���ال ال�شيا�شة 
العراقي���ني يف العهدي���ن امللكي و اجلمه���وري االول ، و 
حتدث بامل و مرارة عن االنهيار االخالقي الرهيب الذي 

و�شل اليه حكام العراق...".

 ف��ي العش��رينيات .. المل��ك فيصل االول 
ومحاولة تأسيس جامعة عراقية

ذكريات مع هاشم جواد وزير الخارجية
 1959  ��  1936 
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د.ع����ل����ي ط���اه���ر ت��رك��ي

اب��ت��س��ام ح��م��ود ال��ح��رب��ي

عم���ل الدكتورعل���ي ال���وردي يف حق���ل الرتبي���ة والتعليم 
زه���اء الثالثة عق���ود ، كان منها ثالث �شن���وات يف التعليم 
االبتدائي خالل املدة )1937-1939( ، فقد ابتداأت مهامه 
يف التعلي���م م���ن ا�شدار اول ام���ر اداري يف تعيينه كمعلم 
عام  ث���ان  كان���ون  ال�شطرةاالبتدائي���ة"يف 16  "مبدر�ش���ة 
1937 وحتى انتقاله اىل مدر�ش���ة "ال�شاجلية االبتدائية" 
يف االول م���ن ت�شرين اول عام 1938)ليح�شل بعدها على 
اج���ازة درا�شي���ة ال�شتكمال درا�شت���ه اجلامعية م���دة اربع 
"  االإعدادي���ة املركزية " يف  �شن���وات ، ليع���ود فيلتح���ق ب����
15 ايل���ول م���ن ع���ام 1943 ، ثم انتقل بعد ع���ام ونيف اىل 
"ثانوي���ة التج���ارة" يف االول من كانون اول عام 1944 
ليدٌر�س فيها مادتي االقت�شاد واأحوال العراق االجتماعية 
حت���ى االأول من ت�شرين اأول عام 1945 ، حيث قدم اجازة 
درا�شي���ة ال�شتكمال درا�شته العليا يف الواليات املتحدة ال

امريكية.                              
"كلي���ة االآداب والعل���وم" يف    مت تعيين���ه تدري�شي���ًا يف 
30 ت�شري���ن اول ع���ام 1950، اث���ر ح�شول���ه عل���ى درج���ة 
الدكت���وراه ، وبلقب علمي "مدر�س" ، وكانت "علم النف�س 
االجتماع���ي" اول م���ادة درا�شية حا�شر فيه���ا لطالب ق�شم 
االجتم���اع ، وه���ي كما او�ش���ح احد �شه���ود العيان من بني 
اقرب املواد الدرا�شية اىل نف�شه ، اإذ اأوالها جل اهتماماته 
يف البحث والدر�س ، فقد تناغمت مع تطلعاته العلمية يف 
�ش���رب اغوار املجتمع العراق���ي ، والوقوف عند خ�شائ�شه 
و�شمات���ه ، والعوام���ل املوؤثرة يف "الف���رد" و "املجتمع" ، 
واملوروث���ات االجتماعي���ة من عادات وتقالي���د وقيم ومثل 
واثره���ا يف �شلوكي���ات املجتم���ع وحتدي���د منطيت���ه م���ن 
املف���ردات اخلا�ش���ة يف حتلي���ل املجتمع العراق���ي ، �شكلت 
هاج�شًا علميًا وبحثيًا ، ا�شتغرقت خم�شة عقود تقريبًا من 

حياته العلمية واالكادميية . 
قاربت مهمة تدري�شات���ه االكادميية يف كلية االداب ، زهاء 
العقدي���ن م���ن الزمان ، تتلم���ذ علي يديه خالله���ا املئات من 
طلب���ة ق�ش���م االجتم���اع ، الق�ش���م ال���ذي طاملا رف���د املجتمع 

مبتخ�ش�ش���ني اجتماعي���ني ، كان املجتم���ع العراقي باأم�س 
مواجه���ة  يف  والرتبوي���ة  العلمي���ة  خلرباته���م  احلاج���ة 
العديد من االخفاق���ات ال�شلوكية داخل املجتمع كاجلرمية 
والتوجي���ه  االر�ش���اد  يف  اأو   ، ال�شلوكي���ة  واالنحراف���ات 
الرتبوي املتمث���ل مبهام "الباحثة او الباحث االجتماعي" 
، �شعيًا وراء احلد ما اأمكنهم �شبياًل من تلك االخفاقات اواًل 
، والعمل عل���ى اعداد اجيال ومواطن���ني يتمتعون ب�شحة 

نف�شية واجتماعية ثانيًا . 
ن���ال علي ال���وردي لقب "ا�شت���اذ م�شاعد" بتاري���خ التا�شع 
من �شب���اط عام 1953 عن تاأليفه لكتاب���ي "�شخ�شية الفرد 
العراق���ي" و "خ���وارق الال�شع���ور" ث���م اردف���ه بع���د ت�شع 
�شن���وات بلقب "اال�شتاذية" اأي يف ال�شاد�س من اآب 1962 
، ليمن���ح بعدها لقب "ا�شتاذ متمر�س" من جامعة بغداد يف 
ال�شاب���ع والع�شرين من ايلول عام 1970 ، عام تقاعده من 

التدري�شات يف كلية االداب .
مل تقت�شر جهوده ومهامه يف كلية االداب على التدري�شات 
فح�ش���ب ، فق���د ا�شن���دت له غ���ري مرة مه���ام اداري���ة ، �شغل 
من�ش���ب رئي����س ق�شم االجتم���اع وكال���ة ملرت���ني ، تخللهما 
ا�شغال���ه من�ش���ب عم���ادة كلي���ة االداب بتاري���خ ال�شاد����س 

ع�ش���ر من حزي���ران عام 1960 ، وملدة ق�ش���رية مل تتجاوز 
اال�شب���وع الواح���د ، ث���م ا�شن���دت ل���ه مهم���ة رئا�ش���ة ق�ش���م 
االجتم���اع ا�شال���ة يف الراب���ع ع�ش���ر من ت�شري���ن اول عام 
1963 ، ف�شع���ى خالل مدة �شنتني من ادارته للق�شم ار�شاء 
الدعائ���م املو�شوعية والعلمي���ة والبحثية يف اعداد كوادر 
متخ�ش�ش���ة ، متتزج فيه���ا معلوماتها العلمي���ة "النظرية" 
مع ا�ش�س معرفتها امليدانية "العملية" ، ممازجة اكد عليها 
يف منهجه التحليلي للظواهر ال�شلوكية واالجتماعية يف 

املجتمع العراقي . 
مل تتوق���ف عجل���ة عطائه املع���ريف والعلمي بع���د تقاعده ، 
اذ �شرع���ان م���ا انخرط يف الق���اء املحا�ش���رات العلمية يف 
"املعه���د العرب���ي للدرا�ش���ات العليا" ، ملقي���ًا �شل�شلة من 
املحا�ش���رات اخلا�ش���ة ع���ن "�شخ�شية الف���رد العراقي" و 
با�شول علم  العراقي" وثالثه���ا تعلقت  املجتمع  "طبيع���ة 
االجتم���اع وابرز مدار�شه العلمية ، حملت عنوان "املدخل 

لعلم االجتماع" . 
ات�شم���ت عالقاته مع طالبه ، كم���ا و�شفها بع�شهم ب�"الود" 
و "االنفت���اح عل���ى اآرائه���م وم���د اجل�ش���ور معه���م" ، اذ مل 
يبخل بجه���د او يدخر تعاونًا ، م�شيفًا بطريقته التحليلية 
والنقدي���ة مناخًا علميًا على ج���و املحا�شرة ، ا�شتحال معه 
الطالب اىل خاليا متناغمة ومتفاعلة مع ا�شتاذهم من جهة 
، وارها�شات جهودهم البحثي���ة والقراءاتية املتخ�ش�شة 
م���ن جهة اخ���رى ، مع���ززة مطاحمهم العلمية م���ن جتاربه 
امليدانية اخلا�شة ، وان كانت على حد تعبري احدهم تفتقد 
اىل االإح�ش���اءات التحليلية املجدولة عن هذه الظاهرة او 

تلك يف املجتمع العراقي . 
ولع���ل من املفيد هنا االإ�ش���ارة اىل ان خ�شائ�س عالقته مع 
طالبه م���ن ان�شجام وانفت���اح علمي وح���واري ، ا�شتمرت 

حت���ى بع���د احالت���ه عل���ى التقاع���د ، فعل���ى �شبي���ل املثال ال 
احل�شر ، ج���رت مناظرة بينه وب���ني اكادميي معروف يف 
الو�ش���ط االكادمي���ي العراقي كان يف االم����س القريب احد 
طالبه ، اال وهو االأ�شتاذ مدين �شالح، كانت جملة "الف – 
ب���اء البغدادية" ميدان���ًا لها ، فقد ا�شتعر����س تلميذ االم�س 
واكادمي���ي اليوم طروحات ا�شتاذه ال���وردي عن العوامل 
واال�شب���اب املوؤدية اىل ظاهرة "االزدواجية ال�شخ�شية" ، 
موؤك���دًا ان العامل االقت�شادي ال ميكن حتييده او ا�شعاف 
دوره يف ب���روز ه���ذه الظاه���رة االجتماعي���ة ، ف���رد علي���ه 
ال���وردي مبث���ال حم���ل عنوان���ًا ذا مغزى عمي���ق يف داللته 
"اىل تلميذي مدين �شالح" ، بني فيه ان تناق�شات القيم 
و�ش���راع اجلدي���د مع الق���دمي اطراف ا�شا�شي���ة يف معادلة 
ازدواجي���ة ال�شلوك مع عدم اغف���ال العامل االقت�شادي يف 
املعادل���ة ، وبالطبع مل ياأت جوابه خلوًا من عبارات احلنو 
االب���وي امل�شوبة بعاطف���ة اال�شتاذ ازاء تلمي���ذه "النجيب 

والويف" كما و�شفه يف املقال نف�شه . 
ومل يت�شن له مناق�شة اأي ر�شالة اأو اطروحة يف اجلامعات 
العراقي���ة ، اال بعد عقد ون�شف العقد عل���ى ا�شرافه الفريد 
واملتفرد على ر�شالة املاج�شتري :االجتاهات القيمية لطلبة 
جامع���ة بغ���داد درا�شة ميداني���ة" ، مت اجازته���ا يف كانون 
ث���ان ع���ام 1975 ، فق���د ناق����س يف ع���ام 1990 اطروح���ة 
للدكت���وراه ، حمل���ت عنوان لها : "افاق عل���م االجتماع يف 
الوط���ن العربي" ، ركز فيه���ا الباحث على درا�شة نخبة من 
علم���اء االجتماع يف ثالث���ة من بلدان الوط���ن العربي هي 
: م�ش���ر و�شوريا والع���راق  ، كان علي ال���وردي نف�شه من 
بني مو�شوعات البحث يف االأطروحة رائدًا وموؤ�ش�شًا من 

رواد علم االجتماع يف العراق . 
        بي���د ان���ه وجد متنف�شه االأكادمي���ي ، وجماله احليوي 
العلم���ي يف التعب���ري ع���ن روؤاه وطروحات���ه يف املحاف���ل 
االكادميي���ة العربي���ة والدولي���ة ، فق���د دعت���ه العدي���د م���ن 
املوؤ�ش�شات العلمية واملعاهد واجلامعات اللقاء حما�شرات 
وبح���وث على طلبته���ا واو�شاطه���ا االكادميي���ة واملهتمني 
وغ���ري  متخ�ش�ش���ني  م���ن  االجتم���اع  عل���م  مبو�شوع���ات 
متخ�ش�ش���ني  . زار يف رحالت���ه العلمية اآنف���ة الذكر بلدان 
متنوع���ة كانت من بينها عربي���ًا : لبنان و�شوريا والكويت 
وم�ش���ر واالردن وا�شالمي���ًا : كل من ايران وتركيا ، ف�شاًل 

عن دول اخرى كال�شني وبولونيا و�شوي�شرا . 
       ق�ش���ى عل���ي الوردي العقد االخري م���ن حياته يف �شبه 
عزل���ة عن حميطه االكادمي���ي والفكري، ماخ���ال بع�شًا من 
امل�ش���اركات يف ندوات ثقافي���ة ، او كتابة مقاالت حمدودة 
، ج���اءت يف معظمها تعزيزًا لروؤى نادى بها قبل عقود من 

حياته املعرفية والعلمية.
           اأ�شاب���ه مر����س ع�ش���ال وهو اب���ن االثنني والثمانني 
عام���ا فاقعده يف املنزل ، بل ا�شب���ح حبي�س فرا�شه اىل ان 
واتت���ه املنية يف �شبيحة الثالث ع�شر من متوز عام 1995 
، لي���وارى جثمان���ه يف مقربة جام���ع براث���ا ، حيث �شجى 
ج�ش���ده الطاهر بالق���رب من رياديني ا�شهم���وا يف احلركة 
الفكري���ة العراقية املعا�ش���رة ا�شهاما فاع���ال امثال : جواد 
عل���ي وطه باقر وعلي جواد الطاهر، فكان هرما فكريا بني 
تل���ك االهرام التي تركت ب�شم���ات وا�شحة على اأجيال من 

مثقفي العراق والعامل العربي . 

عن ر�سالة :علي الوردي جهوده الفكرية �اآرا�ؤه الإ�سالحية 
درا�سة تاريخية.

 وكما تتحدث عنه فري���ا �شتارك ولد نوري با�شا يف بغداد 
�شن���ة 1888 ، وهو م�شلم تعلم يف ا�شطنبول، ويجيد تكلم 
عدة لغات ا�شافة اىل لغتيه العربية والكردية، فكان يجيد 
اللغ���ات الرتكية واالملانية والفرن�شي���ة واالنكليزية، وكان 
اول لق���اء له مع االنكليز يف الب�ش���رة عام 1914 بعد �شنة 
من التحاقه يف تا�شي�س جمعية العهد ال�شرية ، وكان هدفه 
هو احل�شول على حرية العرب ، هذا الهدف ا�شبح كنجمة 

القطب بالن�شبة له منذ ذلك احلني . 
ويف العام 1916 التحق بجي�س ال�شريف ح�شني)1854-

1931(، وق���اد ق�شم م���ن القوات امل�شري���ة اىل جانب دول 
الوف���اق �شد االت���راك، ويف الع���ام 1921 ع���اد اىل بغداد، 
وكان م���ن املوؤثرين الذين دعوا لرت�شي���ح في�شل ملكا على 
الع���راق ، وكان من���ذ ذلك الوقت كوزي���ر ، ورئي�س وزراء، 
دول  جان���ب  اىل  الع���راق  اقح���ام  اراد   1942 اذار  ويف 
الوف���اق، لكن �شعوبة جتهيز الع���راق باملعدات الع�شكرية 
حالت دون ذلك . ان �شجاعته وذكاءه واخال�شه يف ال�شدة 
والرخ���اء ال�شدقائ���ه ، والمباالت���ه ل���كل فخام���ات وابهات 
املكت���ب، جعلت���ه رقيقا حمبوب���ا، ا�شافة خلربت���ه بو�شفه 
رج���ل دولة متمدن���ًا جعلت من���ه واحدا م���ن قادتها املهمني 
يف ذل���ك الوق���ت. و جمعية العهد ال�شري���ة : من اجلمعيات 
العربية التي تا�ش�ش���ت يف ا�شطنبول �شنة 1913 واخذت 
تبذل امل�شاعي يف م�شلحة العرب اىل ان اعتقلت احلكومة 
الرتكي���ة زعميها املرح���وم )عزيز علي امل�ش���ري( وابعدته 

اىل م�ش���ر بعد تبديل عقوب���ة االعدام التي ا�شدرتها بحقه 
، ومل���ا اعلنت الث���ورة العربية يف احلجاز ق���ام رجال هذه 
اجلمعي���ة باع���ادة ت�شكيلها م���ن جديد ، ا�شب���ح مركز هذه 
اجلمعي���ة يف دم�ش���ق بعد اندالع احل���رب العاملية االوىل ، 
انق�شم���ت اجلمعي���ة اىل فرعني عهد �ش���وري وعهد عراقي 
، اذا اعت���رب ه���ذا االنق�شام مالئما لالو�ش���اع اجلديدة بعد 
ان ا�شبح���ت �شوريا مهدده باالحت���الل الفرن�شي والعراق 

يقاوم االحتالل الربيطاين
مثل الع���راق يف كانون الثاين ع���ام 1939 يف لندن خالل 
املباحث���ات ح���ول فل�شط���ني، وا�شتمع���ت فريا �شت���ارك اىل 
وجه���ات نظره حول ه���ذه امل�شاألة ، وكان���ت فكرة الوحدة 
العربية ت�شغل حيزا كبريا يف تفكريه، وعندما �شالته فريا 
�شتارك عن عملية التوحيد فيما اذا �شتح�شل ب�شكل �شريع 
ام تدريج���ي، وع���ن اعتق���اده يف قي���ام احت���اد اقت�شادي، 
وهل �شي���وؤدي ذلك اىل احت���اد �شيا�شي مع م���رور الوقت، 
اجابه���ا قائ���ال : "ان ذلك �شيكون فيه عملي���ة التوحيد التي 
يج���ب ان ال تكون تدريجي���ة، الن كامل التنمي���ة والتطور 
ينم���وان ب�ش���كل �شريع ، ل���ذا فالتط���ور ال�شيا�شي يجب ان 
يتبع التطور االقت�شادي يف ال�شرعة" . وعندما �شاألته عن 
ال�شيا�شة العربية اخلارجية، اجابها قائال بعد برهة تفكري 
، "توح���دت فع���اًل بوا�شط���ة قوة االح���داث، وانن���ا ن�شاعد 
احللف���اء بطريق���ة او باخ���رى خ���الل احلرب���ني العاملت���ني 
االوىل والثاني���ة" ، كان نوري با�شا من اكرث القادة العرب 

تفاوؤال، اذ كان يرى الوحدة ال�شيا�شية تاأتي ب�شورة 
بطيئة جدا كنتيجة للعمل الناجح. 

تركت فريا �شتارك نوري �شعيد يف بريوت ، ورحلت متجهة 
عرب بريوت وفل�شطني والقاهرة اىل بريطانيا بعد �شنتان 
وثالثة ا�شهر �شنوات ق�شتها يف العامل العربي، اال ان هذه 
الرحلة مل تكن االخرية ، فقد زارت العراق مرة اخرى عام 
1957، والتق���ت مرة اخرى بنوري ال�شعيد الخر مرة قبل 
مقتله بعام واحد، عدته الرجل العظيم الوحيد يف ال�شرق 
االو�ش���ط، منذ �شبابه وحيات���ه التي كر�شها من اجل العمل 
لع���امل عرب���ي موحد . انه �شوف يذكر حت���ى من قبل �شعبه 
عن���د كتاب���ة التاريخ . وبالن�شبة لفريا �شت���ارك كان �شديقا 
الكرث من جيل، ويف اخر مرة راأته فيها �شاألته عن م�شتقبل 
العراق وهل �شيك���ون اآمنا ؟ فاجابها "بانه ميكن ان يكون 
اآمنا اذا ا�شتطعنا ابقاءه هادئا ملدة ع�شر �شنوات، ون�شمح 
للطبق���ة الو�شط���ى ان تدخ���ل نف�شه���ا يف بنائ���ه" ، لكن هل 
َحَك وكان ج�شمه ال�شئيل وال�شحر الوالدي  ن�شتطي���ع " �شَ
ال يفارق���ه رغم كرب �شنه "، ولو ان ن���وري ال�شعيد افاد من 

�شعبيته اىل اق�شى حد ال�شتطاع ان يجعل 
النا�س ت�شري خلفه، وملا انتهت حياته بهذه 

الطريقة املاأ�شاوية الب�شعة . 
وق���د روى �شديق فريا �شت���ارك ال�شيد بات 
دومفاي���ل Pat Domvile لفريا �شتارك 
النهاي���ة املاأ�شاوية لنوري ال�شعي���د ، اذ كان 
منزل بات مقابل املقربة ، وقد راأى يف �شوء 
الغ�شق، بعد حظر التجوال حني مل يكن هناك احد، بع�س 
الرجال بعثتهم احلكومة اجلدي���دة ملواراة جثمانه بهدوء 
، ويف �شب���اح الي���وم التايل قبل الفج���ر ا�شتيقظ بات على 
ا�شوت اال�شخا�س املتجمهرين ، الذين بلغ عددهم اربعني 
رج���ال معظمهم يعرفهم ، وكانوا جميع���ًا على �شلة بر�شيد 
علي الكيالين والعق���داء االربعة ، وقد حفروا اربعة ع�شر 
ق���ربا قب���ل العثور على جثة ن���وري ال�شعي���د ، وهذا يعني 
ع���دم وجود تواطوؤ بينه���م وبني اال�شخا����س الذين دفنوا 
ن���وري قبل ي���وم ، الأنهم نقب���وا اكرث من ق���رب حتى عرثوا 
عل���ى �شالته���م ، حيث الق���وا اجلثة يف الطري���ق، وجعلوا 
ال�شي���ارات املارة متر وتعرب عل���ى ج�شده، وعاملوا اجلثة 
امل�شكين���ة ب���كل وح�شي���ة مل ي�شه���د له���ا الع���راق بتاريخ���ه 

الطويل اأي مثيل من حيث اال�شاءة. 

عن ر�سالة )فريا �ستارك �اأثرها ال�سيا�سي 
�الجتماعي يف العراق(

علي الوردي تربويا ..
 من معلم ابتدائية في الشطرة الى استاذ جامعي متمرس

نوري السعيد كما تصفه الرحالة
 االنكليزية فريا ستارك

التقت فريا ستارك السيدة الربيطانية 

التي زارت العراق ملرات عديدة 

يف العهد املليك بنوري سعيد بعد 

مغادرتها العراق يف متوز 1943 ، 

متجهة اىل بريطانيا ، عندما توقفت يف 

بريوت يف احد الفنادق ، اذ كان نوري 

باشا ، رئيس وزراء العراق )الوزارة 

السعيدية السابعة 8ترشين االول /  19 

كانون االول 1942( يقيض فرتة نقاهة 

بعد اصابته مبرض االلتهاب الرئوي 

، وكان جالسا عىل مصطبة دائرية يف 

حديقة جميلة يلعب لعبة الطاولة
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الحمداني نافع  ط��ارق   . د 

اأر�ش���ى مدحت با�ش���ا االأ�ش�س االأوىل لعملي���ة التحديث يف 
جمال البلديات واملجال�س البلدية، وبنى املدار�س مما زاد 
يف ن�شب���ة املتعلمني يف العراق، واأ�ش�س امل�شانع واأو�شى 
با�شت���رياد عدد م���ن املكائن لتطوي���ر ال�شناعة، وعمل على 
تطوير م�شاريع الّري، واأ�شدر جريدة الزوراء. وال ميكن 
الأح���د اأن ينك���ر ما له���ذه االأعم���ال االإ�شالحية م���ن اأثر يف 
الع���راق، واقل ما ميك���ن اأن يقال فيها اأنه���ا هياأت النفو�س 
لالإ�شالح، ولو �ش���ار الوالة الذي جاءوا بعده على منواله 
لتغ���ري وج���ه الع���راق. لقد تعاقب���ت على الع���راق بعد عزل 
مدح���ت با�ش���ا ع���ام 1872 والة متع���ددون مل يق���م اأكرثهم 
بعم���ل يذك���ر، فكانوا �شعاف���ًا يف االإدارة تعوزه���م الثقافة 
واملعرف���ة، ومل تع���رف �ش���وى اأ�شمائه���م، و�ش���ار الع���راق 

ي�شتقبل الواحد تلو االآخر دومنا فائدة تذكر منهم.
ومهما يكن من �شيء، فاإن هناك عددًا من مظاهر التحديث 
الت���ي ا�شتف���ادت منه���ا امل���دن العراقية، ومن بينه���ا دياىل، 
حي���ت ترك���ت اآث���ارًا وا�شحة يف حي���اة املجتم���ع ونه�شته 
احلديث���ة. فخط���وط الربق )التلغ���راف( مثاًل ق���د مّت مّدها 
اإىل الع���راق يف الن�شف الث���اين من الق���رن التا�شع ع�شر، 
نتيج���ة لالتفاقات التي جرت ب���ني احلكومتني الربيطانية 
والعثماني���ة ع���ام 1857، والتي ا�شفرت ع���ن اإي�شال خط 
برق���ي م���ن الهند اإىل الب�ش���رة فبغداد، يف ق���اع نهر دجلة، 
ومت مّد خط مماثل م���ا بني بغداد وا�شتانبول يف حزيران 

عام 1861.
ويف الوقت الذي �شارت فيه اخلطوط الربقية )التلغراف( 
واملالح���ة النهري���ة والبحري���ة عل���ى خ���ري م���ا ي���رام لربط 
اأج���زاء العراق املختلفة وت�شهي���ل ال�شري فيه، فان خطوط 
املوا�شالت االأخ���رى قد اأ�شابها التعرث.فم���ن املعروف اأن 
الط���رق يف العراق يف العهد العثماين، باختالف املناطق، 
كان���ت مهمل���ة وغ���ري مك�ش���وة، وتغ���رق عمق���ًا يف اأترب���ة 
ال�شي���ف، وتفي�س فتتحول اإىل جمار م���ن الوحل، ب�شبب 
االأمط���ار اأو في�شان القن���وات، وغدت �ش���كك احلديد اأكرث 
قبواًل باعتبارها من الو�شائل العملية يف هذه البالد. ولقد 
طرح���ت م�شروعات خمتلفة من���ذ خم�شينات القرن التا�شع 
ع�شر مل���ّد خطوط حديدية من البحر املتو�شط اإىل العراق، 
اأو حت���ى اإىل الهند، ولكنها مل تك���ن م�شروعات اإقت�شادية، 
ف�ش���رف النظر عنها. ومع ذلك، فف���ي �شني الثمانينات من 
الق���رن التا�شع ع�شر، تاألفت �شرك���ة حملية ملّد خط حديدي 

بني بغ���داد وخانق���ني، بالو�شائل املحلية املتوف���رة، اال ان 
ع���دم وجود راأ�س امل���ال الالزم قد ح���ال دون حتقيقه، ومل 

يكن امل�شروع الذي خلفه يف �شنة 1890 اأح�شن حظًا.
ومع تعرث م�شاريع �ش���كك احلديد يف العراق، فان خدمات 
النق���ل القدمي���ة ظلت قائمة فيه، بني بغ���داد ومدنها. اإذ بداأ 
ظه���ور العربات الرّبية املعتادة يف الربع االأخري من القرن 
التا�ش���ع ع�ش���ر، وكان هن���اك خط عرب���ات )جترها اخليل( 
منتظ���م بني بغداد وبعقوبة، وبني غ���رب بغداد و�شامراء، 
وه���ذه اخلط���وط تعتم���د اأ�شا�ش���ًا عل���ى حرك���ة احلج���اج 

الكثيفة.
ومن و�شائل االنتقال املهمة يف والية بغداد دواب احلمل، 
كالبغ���ال واجلمال، التي كانت ت�شلك ط���رق القوافل املهمة 
التي  تربط بغداد بكرمن�شاه وهمدان، ماّرة مبدن بعقوبة 
وخانق���ني وق�ش���ر �شريين. ومي���ر على ه���ذا الطريق، كما 
يقول عي�ش���اوي، ما يقرب من )50( األف جمل و)40( األف 
حم���ل بغل اإىل كرمن�شاه خالل العام، وتتجه حمولة )10( 
اآالف حم���ل  اإىل خانق���ني، وحمول���ة )3( اآالف اإىل ق�ش���ر 

�شريين.
ومما يذكر هن���ا، ان مدحت با�شا خالل مدة واليته للعراق 

ق���د اأوج���د )دائ���رة النافعة(، لتك���ون م�شوؤولة ع���ن الطرق 
واملعاب���ر يف الع���راق. اال ان هذه الدائ���رة كانت قد الغيت 
بعد مغادرة الوايل مدحت با�ش���ا لبغداد باأقل من �شهرين. 
وقد خل���ت والية بغداد طوال ال�شنوات الواقعة بني عامي 
1872 و1906 م���ن وج���ود اأي���ة دائ���رة متخ�ش�ش���ة تقوم 
بتنفي���ذ امل�شاري���ع العام���ة كالط���رق واجل�ش���ور وو�شائ���ل 
االت�ش���االت االأخ���رى وم�شاري���ع ال���ري، لذلك عه���دت اإىل 
دائ���رة البلديات للقي���ام بهذه املهم���ات. اال ان املالحظ، اأن 
هذه الدائ���رة مل تقم باأعمالها ب�ش���ورة مر�شية، وبخا�شة 
يف جم���ال اإن�ش���اء اجل�ش���ور يف والي���ة بغ���داد واأق�شيتها، 
ومنها ق�شاء خرا�شان. فف���ي اأثناء مروره مبدينة بعقوبة 
ع���ام 1914، و�ش���ف لن���ا هيوب���ارد Hubbard ، ج�شر 

بعقوبة العائم، بقوله: 
م���ررت ببعقوبة  اإىل )ارارات(  بغ���داد  " يف طريق���ي من 
حيث وجدت م���ا يثري اإ�شمئزازنا، ذل���ك الأن اجل�شر العائم 
مل يك���ن ي�شم���ح مب���رور �ش���ري العرب���ة، )ذات العج���الت(، 
ول���ذا وجب علينا ان نغري �شري العرب���ة، ونعرب نهر دياىل 
بوا�شطة )قفة(. ويف اجلانب االآخر من النهر وبعد م�شرية 

ميل وجدنا عربة اأخرى بانتظارنا، ال�شتبدال عربتنا".

وهك���ذا يظهر لنا من ه���ذا الو�شف، طبيع���ة ج�شر بعقوبة 
)ج�ش���ر الطواف���ات اأو العوام���ات(، ال���ذي كان �شعيف���ًا ال 
ي�شم���ح مبرور عربات النق���ل ذات العجالت. وي�شري االأمر 
اإىل تق�ش���ري اإدارة البلديات يف العراق، يف بناء اجل�شور 

احلديثة الكافية لعمليات النقل الرّبي.
ومل���ا كانت �شكك احلديد م���ن م�شاريع التحديث التي جرى 
العمل بها يف العراق منذ الن�شف الثاين من القرن التا�شع 
ع�ش���ر، فق���د روجت الزوراء ملث���ل هذه امل�شاري���ع وفائدتها 
العامة، وبخا�شة يف جم���ال النقل اأو التجارة، كما ح�شل 

االأمر يف اأوربا، اإذ جاء فيها: 
اأح���د معلوم وباأي قدر  " ط���رق احلدي���د كما هو عند كل 
م���ا تك���ون ط���رق اجلديد زاي���دة يف مل���ك فان���ه يرتقى يف 
التج���ارة وال���رثوة. وه���ذا اأمر غ���ري موه���وم. واإذا جعل 
اأم���ام نظ���ر املطالع���ة ان طري���ق احلدي���د ق���د ق�ش���ر جمل���ة 
م���ن الط���رق الط���وال البعيدة، فاإمن���ا يتع���ني اأن الواردات 
التجاري���ة واالأخ���ذ والعط���اء ق���د ك�شب���ت ال�شهول���ة ب���اأي 
درج���ة وان ط���رق احلدي���د يف اأورب���ا �ش���ادف ممره���ا يف 
اأكرث االأحيان جبااًل وت���الاًل واأودية واإزالة... ومل يح�شل 
التاأخر واالحجام عن اي�شالها اإىل النقطة املطلوبة... اأما 
طرقنا فهي م�شتوية للغاية ولي�س عندنا يف غري العمليات 

الرتابية جبال تخرتق وال لنا اأودية تدفن".
ويف الوق���ت نف�ش���ه، فقد ثبت���ت ال���زوراء تفا�شيل العمل 
مب�ش���روع �شكة احلديد الت���ي ت�شل بني بغ���داد وكربالء 
والنجف من جهة، وبينه���ا وبني خانقني من جهة اأخرى 
م���ن قبل )�شرك���ة حملية(، واجله���ود التي بذله���ا الوايل 
العثم���اين اآن���ذاك )عبد الرحم���ن با�شا(، من اأج���ل اإر�شاء 
املقاول���ة على ه���ذه ال�شركة املحلية، الت���ي تعهدت القيام 
مب���ّد ال�شك���ة من بغ���داد اإىل املناطق املذك���ورة على �شكل 
مراح���ل، على ان تعلق �شعب���ة بغداد- خانقني(، اإىل حني 

االنتهاء من ال�شعب االأوىل.
وا�شتكم���ااًل لتطوي���ر م�شاري���ع النق���ل واملوا�ش���الت فقد 
نقلت لنا ال���زوراء االإجراءات لتنظيمها وت�شيريها. فمن 
جهة، جرى تنظيم جتارة الرتانزيت )املرور( التي كانت 
مت���ر بخانق���ني اإىل فار����س، و�شب���ط الر�ش���وم الكمركية 
املفرو�شة على هذه التجارة يف كمرك خانقني – )كمرك 
احل���دود(، والتي كانت تقدر ب���� 7%، لتكون معلومة لدى 

اجلميع.

 وكان يون�����س بح����ري يب����داأ ن�ش����رة االخبار بقول����ه: "هنا 
برل����ني، ح����ي الع����رب"، ث����م يذي����ع ن�ش����رة االخب����ار بلهجة 
خطابي����ة و�ش����وت جملجل، م�شي����دًا وبانت�ش����ارات املانيا 
الهتلري����ة، �شاخرا م����ن دول املحور وزعمائه����ا، موؤكدا ان 
الن�شر هو ن�شيب هتلر وجنوده املظفرين، وكان يحر�س 
الع����رب عل����ى الثورة عل����ى دول احللفاء الت����ي ت�شتعمرهم 
)اجنل����رتا وفرن�شا واي�ش����ا ايطاليا( ف����كان النا�س يف كل 
العامل العربي يحر�شون على اال�شغاء اىل اذاعات يون�س 
بحري على الرغم م����ن عمليات الت�شوي�س امل�شلطة عليها. 
وعندم����ا ا�شدر العقاد كتابه "هتلر يف امليزان" وادان فيه 
نظام����ه النازي وجمي����ع االنظمة الدكتاتوري����ة، �شن عليه 
يون�����س بح����ري حمل����ة �شر�شة وتوع����ده بامل�شنق����ة، ولهذا 
�ش����ارع العق����اد اىل ال�شفر ج����وا اىل ال�ش����ودان مبجرد ان 
و�ش����ل القائد االملاين رومي����ل اىل العلمني مهددًا بالزحف 
عل����ى اال�شكندرية والقاه����رة ومل ي�شلم م����ن ل�شان يون�س 
بح����ري الالذع زعي����م او كاتب اتخذ موق����ف االنحياز �شد 
هتلر وحموره، واذا كان املذيع االملاين باللغة االجنليزية 
قد تنكر حتت ا�شم اللورد هاوهاو، فان البحري كان يعلن 
ا�شمه �شراحة، وي�شي����ف اليه عبارة "عبو" – وال اعرف 

معناها. 
وانتهت احل����رب بفوز احللفاء، فن����زح يون�س بحري اىل 
باري�����س حيث ا�ش����در جريدة عربي����ة ا�شبوعي����ة عنوانها 
ال�شاخر  با�شلوبه  الياء  اىل  االألف  من  "العرب" يحررها 
وقلم����ه ال����الذع الذي يتن����اول به الزعماء الذي����ن ال ير�شى 
ع����ن ت�شرفاتهم. وهو الذي اطل����ق على عبد الرحمن عزام 
با�شا اول امني للجامعة العربية ا�شم "ابو الكالم" ب�شبب 
خطبه وت�شريحات����ه العنرتي����ة، وكان يوافيني بجريدته 
عل����ى غري معرفة �شابقة، كما كان يجاملني يف كتاباته يف 
ح����ني كان يق�شو يف احلملة عل����ى امل�شوؤولني حتى قلت له 
يف ر�شال����ة: اإنك حترجن����ي بكالمك الطي����ب، وا�شت�شهدت 

بقول لل�شاعر املهجري اإليا�س فرحات ال اأتذكره. 
مل الت����ق بيون�س بحري اإال مرة واح����دة زار فيها القاهرة 
فاحتف����ى به املجاهد الفل�شطيني حمم����د على الطاهر )اأبو 
احل�شن( والطبي����ب الدكتور الطيب نا�شر الذي در�س يف 
اأملاني����ا اثناء احلرب وان�شم هن����اك اىل العرب املجاهدين 
ومنهم �شماحة احلاج حممد اأمني احل�شيني مفتي القد�س 
االأكرب والدكتور م�شطفى الوكيل ع�شو حزب م�شر الفتاة، 
وكان حكم����ي عليه عن قرب انه "مهرج" او "�شرلطان" – 
كم����ا يقول اخواننا ال�شوام. فهو منفلت الل�شان، بوهيمي 
امل�شل����ك، اإذا �شحك ا�شم����ع احلي كل����ه، واذا ن�شبت مائدة 

الطع����ام فت����ك بكل م����ا عليها. ام����ا �شخرياته فل����م ينج منها 
زعي����م او كب����ري، فال ي����دري �شامعه هل هو ه����ازل او جاد، 
الأنه يخلط بني االأمرين، ويبدو ان ال�شلطات الفرن�شية مل 
تطق بقاءه يف باري�س، فامرته مبغادرتها واإغالق جملته 
املثرية للم�شكالت، فتنقل يف اأنحاء العامل العربي وعا�س 
ف����رتة يف اخللي����ج حيث عني حم����ررًا جلري����دة "ابو ظبي 
ني����وز" باللغ����ة االجنليزية ومدي����رًا ل�شعب����ة الرتجمة يف 
وزارة االعالم وال�شحاف����ة، ثم عاد اىل بغداد حيث توفى 

عام 1979م عن نحو ت�شعني عامًا. 
ولك����ي تكتم����ل �ش����ورة يون�س بح����ري انقل م����ا رواه عنه 
�شديقه الروائي ال�ش����وري الدكتور عبد ال�شالم العجيلي 
– وهو يف اعتقادي احق النا�س بجائزة الرواية العربية 
"حفن����ة من الذكري����ات" اإذ كان  ل����ه عنوانه  – يف كت����اب 
العجيل����ي ه����و وا�شت����اذ الفل�شف����ة الدكت����ور عب����د الرحمن 

بدوي من اقرب املخالطني ليون�س بحري يف باري�س. 
يق����ول العجيل����ي: "يون�����س هذا واح����د م����ن ال�شخ�شيات 
املغرق����ة يف الطرافة او العجيبة االأطوار.. مل يكن يون�س 
بح����ري انذاك جم����رد مذيع يق����راأ الن�شرة التي تق����دم اإليه 
قراءة باهتة، بل كان خطيبا م�شقعًا وداعية مثريًا ومعلقًا 

ي�ش����ف  كان  �شاخ����رًا. 
الت����ي كانت  اجنل����رتا 
االملانية  الغوا�ش����ات 
يف  �شفنه����ا  ت�شط����اد 
املحيط����ات  جوان����ب 
بريطاني����ا  بانه����ا 
البحار.  قع����ر  �شيدة 
نذك����ر  والزلن����ا 
ح����ني  ا�شتدراك����ه 
عفوية  ع����ن  اخطاأ، 
او متعم����دًا، فلف����ظ 
ت�شمربل����ني  ا�ش����م 
ت�شر�ش����ل،  م����كان 

اإذ ا�شرع فق����ال: معذرة، اإن 
البقر ت�شابه علينا! وكان����ت اأحدى نكاته البليغة ال�شديدة 
اإيالما حني اعلن بان وزارة احلرب االملانية زادت ميزانية 
دفاعها ثمانية ماركات، ملاذا؟ الأن االإمارة العربية الفالنية 
ان�شم����ت اخريا اإىل احللفاء واعلن����ت احلرب على الرايخ 

االأملاين". 

وا�شت�شهد العجيلي مبقال للكاتب 
ال�ش����وداين حممد خ����ري الب����دوي – ولعله قري����ب لالأديب 
ال�ش����وداين الدكت����ور احمد حممد الب����دوي الذي و�شفني 
يف "هالل" اكتوبر املا�شي بانني "�شيخ العقاديني" وهو 

�شرف ال اأدعيه وتهمة ال ادفعها – حيث قال: 
رد اىل  ل����و  امني����ة واح����دة  البح����رى  "بقي����ت يف حي����اة 
اأج����ل  م����ن  عم����ره  ن�ش����ف  قانع����ا  را�شي����ا  لدف����ع  احلي����اة 
حتقيقه����ا. امنيته ان يق����ف وراء ميكروفون اإذاعة القد�س 
املح����ررة مناديًا: حي العرب، اإيذانا مبولد الدولة العربية 
يف فل�شط����ني، ث����م يتف����رغ بع����د ذل����ك البحث ع����ن زوجاته 
الثمانني وابنائ����ه وبناته املنت�شري����ن يف م�شارق االأر�س 
ومغاربه����ا، وال �شبي����ل الأح�شائهم، ولك����ن عددهم يتجاوز 
املائ����ة قطعًا. ومات يون�س بح����ري االأ�شطورة وملا تتحرر 
االأر�����س ال�شليب����ة. لقد ام�ش����ى حياة مث����رية حافلة تفوق 
فيها زواج����ًا وجتواال على الرحال����ة العربي ابن بطوطة، 
اإذ هياأت ل����ه و�شائل النقل املعا�شرة الط����واف على اركان 
املعم����ورة، وخلف وراءه يف كل بلد زاره زوجات ورهطًا 
من البن����ني والبنات.. وم����ن ا�شهر ابنائ����ه االدمريال رعد 
يون�س بحري قائد اال�شطول الفليبيني والدكتور �شعدي 

املحامي يف باري�س". 
واثب����ت العجيل����ي مذكرة وجهه����ا واحد من ابن����اء يون�س 
بح����ري اإىل احلاكم الع�شكري الع����ام يف بغداد يحتج فيها 
با�ش����م املقاوم����ة ال�شعبية عل����ى اإطالق �ش����راح والده؛ فهو 
مزواج ومغام����ر وعربيد وي�شتحق ال�شج����ن اإىل االأبد او 

املوت!. 
عن جملة الهالل امل�سرية

هكذا عرف��ت ديالى بداي��ات الطرق 
الحديثة في العهد العثماني

يونس بحري 
كما تصفه مجلة الهالل 

وديع فلسطين
كاتب �اديب م�سري 

 كنت وانا طالب جامعي من قراء مجلة "اللطائف املصورة" التي كان يصدرها اس��كندر مكاريوس وكانت واس��عة 

االنتش��ار بسبب الصور واملواد املش��وقة التي كانت تنرشها وكنت االحظ ان للمجلة مراسال عراقيا يف سومطرة 

اسمه يونس بحري يوافيها ببعض االخبار من الرشق االقىص، وعندما نشبت الحرب العاملية الثانية يف عام 1939 

م بني دول املحور بزعامة ادولف هتلر من ناحية ودول الحلفاء بزعامة تش��مربلني ثم ترشش��ل من ناحية اخرى، 

ص��ار الناس يتابعون االذاع��ات االجنبية ليقفوا عىل حقيق��ة املوقف الذي كانت البالغات الرس��مية تلونه مامأله 

للط��رف الذي تنطق باس��مه وكان راديو برلني مص��درا مهام لالخبار التي كان يذيعها باللغ��ة االنكليزية من يدعى 

"اللورد هاوهاو" وباللغة العربية يونس بحري الذي اتفق ان كان يزور املانيا عندما اندلعت نريان الحرب، فاختري 

مذيعًا يف االذاعة االملانية .



…
@µ0Y
yz

åèb
X

طبعت مبطابع موؤ�ش�شة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: خالد خضير

ملحق اأ�شبوعي ي�شدر عن موؤ�ش�شة  لالإعالم والثقافة والفنون

8
العدد )4438( السنة السادسة عشرة

االثنين )27( أيار 2019

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

حكاية  شارع المتنبي

www.almadasupplements.com

د. عماد عبد السالم رؤوف                                                                        

 لي����س من قارىء او باحث او كاتب يف بغداد ، بل 
يف العراق كله ، ال تربطه ب�ش���ارع املتنبي �شلة ما 
، بل لي�س من املت�ش���ور ان يكون املثقف مثقفا كليا 
من دون ان يكون له وجود يف هذا ال�شارع ، باحثا 
ع���ن كتاب نادر ، او مقتنيا لكتاب حديث ال�ش���دور 
، او متتبع���ا الثار كاتب ، او اديب او �ش���اعر ، وقع 
عجي���ب ذلك ال���ذي يرتكه ا�ش���م �ش���ارع املتنبي يف 
وجدان كل عراقي �شغف بالكتاب ، وهو وقع ي�شبه 
ما يرتكه ذكر احلبيبة يف قلب عا�شق ملهوف ، من 

زيادة يف النب�س ، و�شوق اىل جتدد اللقاء !. 
  والتنبعث اهمي���ة ال�شارع من انه املعر�س الدائم 
للكت���اب ، فمثل هذه املهمة تعر�شها ار�شفة �شهرية 
يف م���دة عربية عدة ، رمب���ا كان �شور االزبكية يف 
القاه���رة ادناه���ا، ولكنها تقوم من حي���ث اال�شا�س 
عل���ى ما يوف���ره من من���اخ ثقايف ع���ام ، اكرث �شعة 
و�شم���وال ، فف���ي مكتباته تك���رث لق���اءات املثقفني ، 
وعل���ى ار�شفته يلتق���ي هذا الكاتب ب���ذاك ، فتدور 
ح���وارات هادئ���ة ، او حامي���ة ، ورمب���ا اختلط���ت 
ا�شواته���م بن���داءات باع���ة الكت���ب امل�شتعملة ، او 
غط���ى عليها جدل مم�س بني احد البائعني وم�شرت 
عل���ى �شعر كتاب او ديوان ، فيوؤلف اجلميع هديرا 
جمي���ال ، يف ن�ش���ازه تناغ���م ، ويف �شياح���ه الف���ة 

حمببة . 
م�شن���ع  املتنب���ي  �ش���ارع  كان  قري���ب  وق���ت  واىل 
الكت���اب العراق���ي الوحيد يف بغ���داد تقريبا ، ففي 
ازقت���ه ال�شيقةتوج���د مطاب���ع بغ���داد ال�شه���رية ، 
الت���ي طاملا احتفت الق���راء يف العراق ويف الوطن 
العرب���ي ، باالف من املطبوع���ات االنيقة على رغم 
فق���ر االمكانات الفني���ة ، ويف تلك االزق���ة كان ثمة 
جمل���دون قادرون على البا����س الكتاب القدمي حلة 
جدي���دة حمكمة ، هذا ف�شال ع���ن عدد غري قليل من 
اخلطاط���ني املجودي���ن ، �شانع���ي الكالئ����س التي 
يحتاجه���ا الكتاب ع���ادة وامل�شمم���ني وال�شحفيني 
وباع���ة ال���ورق على انواع���ه ، انه خلي���ة نحل اذن 

قوامها الكتاب ، والكتاب وحده 
فان���ت تراه يف ايام اجلمع وق���د تقاطر اليه الباعة 
م���ن كل م���كان يف ال�شب���اح الباك���ر يعر�شون على 
ار�شفت���ه وعل���ى ادمي ا�شفلته  االفا م���ن الكتب بل 
جمب���ع م���ا يخط���ر عل���ى البال م���ن جم���االت العلم 
واملعرف���ة واالدب ، في�ش���ج ال�شارع باملقابل بكرثة 
امل�شرتي���ن والباحثني واملتفرج���ني ويكرث الزحام 
حت���ى اليج���د مكان���ا لو�ش���ع ق���دم ف���اذا ماانت�شف 
النه���ار واأذن امل���وؤذن ل�ش���الة اجلمع���ة م���ن مئذنة 
جام���ع الوزير القريب انف�س اجلميع وكانهم على 
موعد فال جتد ال�شارع اال وقد انقلب ار�شا ف�شاءا 

التكاد ت�شمع فيه �شوت اني�س . 
ويف ح���وايل ال�ش���ارع حمط���ات للمتعب���ني الذي���ن 
يق�شون ال�شاعات يف البحث عن �شالتهم من الكتب 
، او املثقفني الذي���ن ال يجدون يف �شجيج ال�شوق 
ما ي�شاعدهم على احل���وار ، ولي�شت تلك املحطات 
اال مقاه���ي قدمي���ة هنا او هن���اك ، ا�شبحت لقدمها 
تراثا حمببا لروادها ، ففي مدخل ال�شارع الغربي 
مقه���ى ال�شابندر العري���ق ، بابواب���ه اخل�شبية و ) 
كرويتات���ه ( العتيقة ، ونراكيل���ه العامرة باجلمر، 
وابت�شامة �شاحبه املعهودة ، ويف كل مكان قريب 
م���ن �شرقي ال�ش���وق على �شارع الر�شي���د مقاه ذات 

�شيت ذائ���ع لعل اقربها اىل وظيف���ة ال�شوق نف�شه 
وطقو�ش���ه ، مقهى قدمي هو مقه���ى ح�شن العجمي 
، يجتم���ع فيه اه���ل االدب على اخت���الف مدار�شهم 
واجياله���م فال تكاد ت�شم���ع فيه اال حديثا يف االدب 
وابيات���ا م���ن ال�شع���ر ونحوهم���ا ، يختلط���ان م���ع 
�ش���وت مالعق ال�شاي القدمي���ة وهي تقرع جدران 
) اال�شتكانات ( املرتعة برقة اوبعنف بح�شب نوع 

احلوار ودرجة حرارته . 
وان كن���ت م���ن رواد ال�ش���ارع القدام���ى ، مثل���ي ، 
ف�شتطوف بك ذكريات مي�شك بع�شها برقاب بع�س 
، فتب���دو كفيل���م حتركه اآلة عر����س ب�شرعة ، فهناك 
كان���ت مكتبة قدمي���ة حفلت بكل ما ه���و نادر ومهم 
م���ن الكت���اب العرب���ي ، حتت���ل دارا قدمي���ة �شرقية 
الط���راز ، انها مكتبة املثنى بطابقها االر�شي الذي 
كان ذات ي���وم ملتق���ى كب���ار املوؤرخ���ني ، وطابقه���ا 
العل���وي حيث كانت تزدحم غرفه باالف من الكتب 
، وب���ني الطابقني تنتقل الكت���ب ب�شرعة لت�شل اىل 
ي���د قارىء يبح���ث عن �شالت���ه ،  او ع���امل يريد ان 

يزيد علما . 
املكتب���ة  ثم���ة  كان���ت  الكب���رية  القاع���ة  ه���ذه  ويف 
الع�شري���ة اح���دى اق���دم املكتبات يف ال�ش���وق كله 
تكت���ظ ارففها ومنا�شده���ا بالكت���ب والنا�س حول 
�شاحبه���ا يتحلق���ون يجم���ع بينه���م حدي���ث �شي���ق 
اط���اره االدب وفح���واه ادب فال يقطع���ه اال �شوؤال 
�شائ���ل عن كتاب يبتغي���ه ، ف���اذا ماا�شتجيب لطلبه 

عاد القوم اىل ماكانوا فيه . 
وهن���اك يف ط���رف ال�شوق االخر ، مكتب���ة النه�شة 

حتت���ل اح���دى دور ال�ش���ارع القدمي���ة ويف ال���دار 
حجرات ورواقات عدة امتالأت بالكتب امل�شتوردة 
م���ن كل حدب و�ش���وب ، و�شاح���ب املكتبة ي�شعى 
بينه���ا ملبيا طلب���ات روداه من الطلب���ة والباحثني 
ب���كل هم���ة ، ف���اذا م���ا اجت���زت ال�ش���ارع اىل اجلهة 
املقابل���ة طالعتك يف �شدر زقاق هناك مكتبة البيان 
وقد ت�شدرها اديب �شيخ وان ارتدى زي االفندية 
، وقد احاط به ف�ش���الء اكرثهم قادمون من خارج 
بغ���داد ين�ش���دون ال�شع���ر الف�شي���ح والريف���ي على 
ح���د �شواء ، ويحفظ���ون الزهريي���ات واالبوذيات 
حفظهم ال�شم���اء اوالدهم فال ت���كاد ت�شمع منهم اال 

ما هو ممتع ومفيد . 
وعلى بعد خطوات ، تطالعك الفتة كبرية كتب عليها 
عن���وان ) املكتب���ة االهلية ( وه���ي مكتظة كجارتها 
بالكت���ب واكرثها قدمي نادر ، ولكن �شاحبها يتخذ 
ال�شيق موقعا لوقوف���ه او جلو�شه فال ميكن الحد 
من دخولها وبذا يحفظ تلك النوادر من يد عابث ، 

متعهدا بطلب كل من يريد كتابا بعينه ! 
وبني هذه املكتبة وتل���ك مطابع ذات �شاأن يف عامل 
الكتاب العراقي ، ولعل من اقدمها مطبعة املعارف 
الت���ي يكف���ي ل���و اراد اح���د ان يح�ش���ي عنوان���ات 
مطبوعاته���ا ان مي���ال يف ذلك كتابا قائم���ا براأ�شه ، 
فل���م تتوقف عجالت هذه املطبع���ة ، على الرغم من 
قدمه���ا ، عن الدوران نحو �شتة عقود من ال�شنني ، 
وكان���ت تقذف كلما هدرت كتب���ا قد اتقنت طباعتها 
اىل ح���د بعيد . ويف باحة قدمية جتاوز دار املثنى 
، انت�شبت مطاب���ع هايدلربك ال�شهرية لتطبع كتبا 

انيق���ة اكرثه���ا يف القان���ون وال���رتاث ، فتح�شدها 
الناقتها واتقانها وقلة اخطائها ، اف�شل حوا�شيب 
هذا الزمان ، وعلى كتف باب الدار اخلارجية يقراأ 
امل���ارون ا�شم )مطبعة العاين( على لوحة نحا�شية 

هناك . 
عل���ى ان املتنب���ي مل يك���ن �شغوف���ا بالكت���ب وحده 
، فحت���ى العق���ود االخ���رية كان���ت ثم���ة موؤ�ش�شات 
تناف����س ه���ذا احلبي���ب مب���ا حتتله م���ن ار�س هذا 
ال�ش���ارع  العتي���د ، فعل���ى �شم���ال مدخل���ه من جهة 
ال�شراي ، كانت ثم���ة بناية كبرية ذات فناء ف�شيح 
يقف على مدخله���ا جندي �شاكي ال�شالح ، ومظهر 
البناي���ة ي���دل على انه���ا ترق���ى اىل اواخ���ر العهد 
العثم���اين ، وه���و ا�شت���دالل �شحي���ح ، فهذه هي ) 
االكمكخان���ة ( التي منحت لل�ش���ارع ا�شمه قبل ان 
يتخ���ذ املتنبي ا�شما ل���ه وعرفت فيما بع���د بدائرة 
املخاب���ز الع�شكري���ة بي���د ان البناي���ة نق�ش���ت منذ 
ال�شتيني���ات و�شي���دت مكانها قي�شري���ة على طراز 
بغ���دادي حمب���ب �شمت ع���ددا كبريا م���ن املكتبات 
�شغرية احلجم ، الكثرية الن�شاط مبا تعر�شه من 

افانني الكتاب . 
ف���ان قدم���ت اىل ال�ش���ارع مبكرا ذات ي���وم ، فلي�س 
اجم���ل من ان تتذوق طبقا م���ن ) الكاهي ( ال�شهري 
ت�شنع���ه يد ا�شط���ة ماهر انه كاهي اب���و علي قرب 
مكتب���ة النه�شة ، حيث تذكي رائح���ة الدهن احلر 
املكان ، وي�شمها املارون يف ال�شارع ولي�س يف هذا 
اع���الن عن املطعم املذكور فقد حتول منذ اكرث من 

عقد اىل مكتبة تبيع انواع الكتب والقرطا�شية. 


