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المال عثم��ان والعالف ومحمود ش��وكت
رواد الصحافة الفنية
كان ي��وم  1934 / 2 / 18موعد ًا بش�ير ًا لص��دور أول مجلة عراقية
فنية متخصصة بالفنون عامة واملوس��يقى خاصة يف بلدنا العزيز
قدر للشاعر الغنايئ عبد الكريم العالف أن يكون له قصب
 ..وقد ِّ
الس��بق يف ذلك حيث أص��در العدد االول يف ذل��ك التاريخ من
املجلة التـي أس�ماها ( الفنون ) وكان الع�لاف معروف ًا مبؤلفاته
العديدة التي تخص االدب الغنايئ والتاريخ املوسيقي لحضارتنا
العربي��ة وقلـّام نجد مطرب ًا أو مطرب��ة عراقية مل تغن من كلامته
 .فقد كتب تحت إس��م املجلة (الرتويس��ة ) -مجلة فنية موسيقية
فكاهية اس��بوعية  -ويذكر أن العالف كان قد أصدر  26عدد ًا فقط
من هذه املجلة إذ توقفت بعد ذلك .
وم ��ن جانب �آخ ��ر � ،إن �أول فنان عراقي �أ�صدر �أول جملة
تعنى بالف ��ن املو�سيقي هو املو�سيقار العظيم املال عثمان
املو�صلي الذي �أ�صدر الع ��دد االول من جملة املعارف يف
القاه ��رة العا�صمة امل�صري ��ة  -وذلك يف 1897 / 5 / 19
– وميكننا �أن نالحظ قـِدَم هذا التاريخ البعيد ن�سبي ًا ،
فه ��و �إجناز فني و�أدب ��ي وثقايف كبري  ،بل كبري جد ًا على
�صعي ��د الف ��ن وال�صحاف ��ة  ..هذه ه ��ي البداي ��ة احلقيقية
لل�صحافة الفنية وم�ساهمته ��ا الفعـَّالة يف �إمناء وتطوير
م�س�ي�رة احلرك ��ة الفني ��ة املو�سيقي ��ة يف بلدن ��ا العزيز ..
ب ��د�أت على �أكت ��اف �أ�شخا�ص م ��ن �صلب الف ��ن املو�سيقي
 ،وبع ��د �أن توقف ��ت جمل ��ة الفن ��ون لعبد الك ��رمي العالف
�ص ��درت جملة اخرى يف العقد الثالثين ��ي نف�سه وبنف�س
اال�سم ولكن ال عالقة لها باالوىل  ،فقد �أ�صدرها ال�صحفي
الهاوي للفن والتمثي ��ل حممود �شوكت الذي كان ي�شارك
م ��ع بع�ض الفرق الفني ��ة يف �أماكن عدي ��دة لتقدمي بع�ض
النتاج ��ات التمثيلي ��ة وامل�سرحي ��ة الت ��ي كان ��ت �أ�شهره ��ا
م�سرحي ��ة يوليو�س قي�صر  ..وكان هذا الفنان الهاوي قد
�إهتم كثري ًا مبجلته  ،حتى بعد توقفها � ،إذ نراه قد �أ�صدر
جمل ��ة �أخرى ترعى الف ��ن �أ�سماها ( الزه ��راء ) وذلك عام
 1941الت ��ي �إ�ستم ��رت يف ال�صدور حت ��ى اخلم�سينيات
لي�ص ��در بعده ��ا جري ��دة �سيا�سية تعنى مبج ��االت كثرية
لي� ��س فيها الف ��ن �أ�سماه ��ا الثبات نا�صر فيه ��ا االجتاهات
الي�سارية ..
وع ��ودة �أخ ��رى اىل العق ��د الثالثيني فقد �ص ��درت جملة
ا�سمه ��ا ( العدال ��ة ) ذل ��ك ع ��ام  1930ورغ ��م �أن �إ�سمه ��ا ال
يوح ��ي ب�أي م�ضمون فني  ،بيد �أن معظم �صفحاتها كانت
فني ��ة  ،حت ��ى �أن �ص ��ور الغالف كان ��ت لفنان ��ة عراقية �أو
عربية وكان م�ؤ�س�سها ال�صحفي كمال عبد ال�ستار .
م ��ا �أن بد�أ االهتم ��ام يزداد بالفن وب�أخب ��اره  ،حتى �إزداد
معه �صدور جمالت جديدة ومطبوعات �أو جرائد تتحدث
ع ��ن الف ��ن والفنان�ي�ن  ،فف ��ي ع ��ام � 1942أ�ص ��در القا�ص
االدي ��ب واملحام ��ي عب ��د الرحمن ناي ��ف جمل ��ة �أ�سماها (
البي ��ادر ) تت�ضمن املوا�ضيع الفني ��ة والثقافية اجلادة ..
ويف منت�ص ��ف االربعينيات كان هن ��اك فريق من ال�شباب
املثق ��ف الواعي الذي ��ن �أ�س�سوا جملة راقي ��ة يف �أ�ساليب
ط ��رح مو�ضوعاته ��ا الثقافي ��ة والفني ��ة الهادف ��ة �أ�سموها
( املج ��ايل ) وذل ��ك ع ��ام  1945ويف نف�س ه ��ذا العام كان
الفن ��ان املع ��روف جمي ��ل حمودي ق ��د �أ�صدر جمل ��ة فنية
�أ�سماه ��ا ( الفكر احلدي ��ث ) تعنى بالف ��ن والثقافة احلرة
وتوقف ��ت بعد فرتة لعزمه على ال�سفر اىل باري�س لغر�ض
الدرا�سة وبع ��د عودته اىل الوطن بعد الدرا�سة حاول �أن

يعيد �إ�صدار املجلة لكنه مل يتمكن الرتفاع تكاليفها املادية
وعجزه عن ذلك  ..وا�ستعا�ض عن ذلك ب�إ�صدار جمموعة
�شعرية واعتربها من �إ�صدارات املجلة .
ويف ع ��ام � 1947أ�ص ��در الفن ��ان املمث ��ل وال�صحف ��ي عبد
املنعم اجلادر الذي �شارك يف فلم علية وع�صام الذي انتج
ع ��ام  1947جملة فني ��ة جامعة للف ��ن �أ�سماه ��ا ( ال�سينما
وامل�س ��رح ) تعنى بالفن عموم ًا وكانت موا�ضيعها يف كل
ع ��دد ت�شمل امل�سرح وال�سينما واملو�سيقى والت�شكيل …
ال ��خ وكانت من املجالت الفنية الناجح ��ة  ،وقد �إ�ستمرت
ع ��دة �سن ��وات  ..وبعد توقفه ��ا �أعاد �صدوره ��ا يف العقد
اخلم�سيني ب�إ�سم جديد ( ال�شباب ) اىل �أن ترك ال�صحافة
الفني ��ة وترك الفن و�إجت ��ه اىل ال�صحافة ال�سيا�سية حتى

وافاه االجل يف عقد ال�سبعينيات .
ويف ع ��ام � 1948أ�ص ��در ال�صحف ��ي نا�ص ��ر جرجي� ��س
جمل ��ة عل ��ى �ش ��كل جري ��دة بحج ��م تابلوي ��ت �أداره ��ا له
ال�صحف ��ي االذاع ��ي حاف ��ظ القب ��اين ال ��ذي يه ��وى الف ��ن
واملو�سيق ��ى  ،وت�شه ��د ل ��ه م�ساهمات ��ه االذاعي ��ة الكثرية
بذل ��ك  ،وكان ا�سم ه ��ذه املجلة ( الندمي ) الت ��ي �إ�ستمرت
بال�ص ��دور عدة �سن ��وات  ،وقد �شارك م ��ع الفنان القباين
يف حترير ال�صفحات الفنية لهذه املجلة الناقد املو�سيقي
وال�صحفي عبد الوهاب ال�شيخلي الذي كان ين�شر با�سم (
الناقد ال�صغري ) تارة و( عبد الوهاب فوزي ) تارة اخرى
 ،وق ��د ظل ال�شيخلي ميار�س الكتابة الفنية يف املو�سيقى
حت ��ى وفات ��ه الع ��ام الفائ ��ت  ، 2007ومل يك ��ن ال�شيخلي
فنان� � ًا هاوي ًا فقط  ،بل انه بد�أ حياته الفنية عازف ًا حمرتف ًا
لآلت ��ي الع ��ود واملاندول�ي�ن  ،ومدر�س� � ًا يف معه ��د الفنون
اجلميلة وعمي ��د ًا ملعهد الدرا�سات النغمية العراقي مطلع
ال�سبعينيات  ،ثم ركـَّز �إهتمامه بالكتابة ال�صحفية والفنية
واالذاعية وتقدمي بع�ض الربامج فيها  ،وظل م�ستمر ًا بها
طيلة حياته  ..و�سبق له �أن ح َّرر ال�صفحة الفنية للملحق
اال�سبوع ��ي ملجلة امل�ص ��ور يف اخلم�سينيات وكذلك �شغل
رئي�س حترير جريدة ال�شعب لالعوام  56و  57و 1958
�إذ كان ي�ش ��ارك مع ��ه يف ه ��ذه اجلري ��دة حاف ��ظ القب ��اين
وال�شاع ��ر بدر �شاك ��ر ال�سياب وا�ستمر كذل ��ك م�شارك ًا يف
كل اجلرائد واملجالت الفنية .
وع ��ودة اىل االربعيني ��ات  ،فف ��ي ع ��ام  1948ا�ص ��درت
االديبة ال�صحفية الطموحة دورين بربوزا التي �إختارت
له ��ا �إ�سم ًا ثابت ًا �إعالمي ًا ه ��و ( د َّرة عبد الوهاب ) �أ�صدرت
جملة ( بن ��ت الر�شيد ) بعدد واحد فقط  ،وتوقفت ب�سبب
التكالي ��ف املالية  ،وكان ��ت تروي�سة هذه املجل ��ة – �أدبية
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د  .عماد عبد السالم رؤوف
ح����س����ي����ن االع����ظ����م����ي

فني ��ة �إجتماعي ��ة – وله ��ذه الكاتب ��ة ال�صحفي ��ة �أخ �إ�سمه
ع ��ادل  ،هو نف�سه ( ع ��ادل عبد الوهاب ) الذي قام ببطولة
فل ��م ابن ال�شرق الذي �أنتج ��ه بالقاهرة حممد �صالح بحر
العل ��وم وهو لي� ��س ال�شاعر املعروف به ��ذا اال�سم  ..و�أخ
�آخ ��ر �إ�سمه ن ��دمي الذي ت ��زوج من املغني ��ة امل�صرية التي
عا�ش ��ت يف العراق راوية ث ��م �إنتهى بطالقها  ..وقد كانت
ال�صحفية االديبة درة عبد الوهاب مت�أثرة بجربان خليل
جربان  ،وتزوجت من عبد احلميد بالل الذي كان ا�ستاذ ًا
يف دار املعلم�ي�ن العالي ��ة ف ��رع االقت�ص ��اد  ،ث ��م عم ��ل يف
مديرية الكمارك العامة و�أجنبت منه بع�ض االبناء.
وع ��ن امل�ؤ�س�س ��ة العامة لل�صحافة �ص ��درت جريدة يومية
�إ�سمه ��ا ( املواط ��ن ) كان ذلك مطل ��ع اخلم�سينيات  ،وكان
ال�صحفي الفنان جمال �سري حري�ص ًا على اال�شرتاك فيها
� ،إذ �أعط ��ي له باب يومي ين�شر فيه �أخبار الفن والفنانني
وقد �شغل ال�صحفي املعروف �سجاد الغازي نائب ًا لرئي�س
التحرير .
يف ه ��ذه املرحل ��ة الت ��ي قطعته ��ا ال�صحاف ��ة الفني ��ة يف
الع ��راق �أخ ��ذت املواهب اجلدي ��دة يف الف ��ن وال�صحافة
من خالل تو�س ��ع جماالت الن�ش ��ر واالت�صاالت واالطالع
ويف كل امليادي ��ن  ،تت�أث ��ر وتتو�سع �آفاقه ��ا يف التوا�صل
التاريخ ��ي بني االجي ��ال  ،فلم يكن هناك �ص ��راع �أجيال ،
ب ��ل توا�صل ح�ضاري خلق ��ي بني هذه االجي ��ال  ،لذا ف�إن
ه ��ذه احللق ��ات التاريخي ��ة يف امل�س�ي�رة الثقافي ��ة الفنية
املتوا�صلة االب ��داع كانت �أ�صيلة الطاب ��ع � ،أخذت تتزايد
يوم ًا بعد �آخر وتنطوي على الكثري من احلب لل�صحـــافة
والف ��ن ملتزمة مبب ��د�أ الهواية � ،آخذة يوم� � ًا بعد �آخر يف
زي ��ادة بالن�ضوج والتفت ��ح الفكري واحل�ض ��اري خا�صة
يف معاجل ��ة امل�ش ��اكل االجتماعي ��ة جتاه الف ��ن والفنانني
 ..فل ��م يكن الفنان ال�صحفي كام ��ران ح�سني فنان ًا هاوي ًا
فق ��ط  ،فقد �إختلف عن زمالئه يف �أفكاره العملية يف الفن
م�ستفي ��د ًا م ��ن جتاربه الدرا�سي ��ة والعملي ��ة يف �أمريكا ،
وكان م ��ن ال�شباب املتحم�س للف ��ن � ،إذ كان والده �ضابط ًا
يف اجلي� ��ش العراقي  ،لكن ��ه مل ين�ش�أ حمب ًا لالن�ضمام اىل
اجلي�ش � ،إمنا كافح من �أجل طموحاته الفنية  ،وكان لهذا
االم ��ر �أن �أ�صدر جمل ��ة �أ�سماها ( ال�سينم ��ا ) و�شارك معه
يف حتري ��ر �صفحاتها الفنية بع� ��ض اال�سماء منها االديب
ط ��ه العبي ��دي والفنان امل�سرح ��ي بدري ح�س ��ون فريد ..
ث ��م حت ��ول �إ�سمها من ال�سينما اىل �إ�س ��م جديد ( الفنون )
النه ��ا كانت تعنى بالفن ب�شكل عام ومنها املو�سيقى حتى
توقفت عن ال�صدور ..
عن ( حماور يف املقام العراقي )
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كان الب ��اب قد ع ��رف يف القرن التا�س ��ع للهجرة (اخلام�س
ع�ش ��ر للميالد)با�سم جديد هو (اغج ��ه قابو) ويعني الباب
الأبي� ��ض ويظه ��ر �أن �سب ��ب ه ��ذه الت�سمية يع ��ود �إىل لون
ا َ
جل� ��ص الذي �شي ��د به ،ومتيي ��ز ًا عن باب كل ��واذى ،الذي
ع ��رف يف ه ��ذا الع�ص ��ر �أي�ض ��ا بقرانل ��ق قبو�س ��ي� ،أو قره
قاب ��ي� ،أي ب ��اب ال�س ��واد� ،أو الباب الأ�س ��ود وذلك حلريق
وق ��ع فيه -فيما يظ ��ن -ف�أ�سوَد لونه بت�أث�ي�ر الدخان .ويف
الع�ص ��ر العثماين عرف الباب بت�سمي ��ة جديدة ،هي (باب
�سفي ��د) ،وتعني الباب الأبي� ��ض �أي�ض ًا  .وق ��د �شهد الباب،
كم ��ا �شه ��د ال�س ��ور نف�س ��ه ،ترميم ��ات خمتلف ��ة يف القرون
التالي ��ة ،فالح ��ظ الرحالة بكنكهام �أن ال�س ��ور الذي يحيط
ببغداد يحمل من الدالئل ما يربهن على انه قد مت ت�شييده
و�إ�صالح ��ه يف فرتات عديدة متباين ��ة ،و�إن �أقدم جزء فيه
هو �أف�ض ��ل الأجزاء،وكان قد ذكر ب� ��أن �أف�ضل تلك الأجزاء
هو بُرجا من الباب الو�سطاين وباب الطل�سم.
وم ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى� ،شه ��د الق ��رن ال ��ذي �أعق ��ب احتالل
املغول بغداد اهتمام� � ًا متزايد ًا مبرقد ال�شيخ ال�سهروردي
املج ��اور للب ��اب الو�سط ��اين ،فف ��ي �سنة 735ه� �ـ1335/م
ج ��دد الوزي ��ر غي ��اث الدي ��ن حممد ب ��ن الوزير ف�ض ��ل الله
اخلواج ��ة ر�شيد الدي ��ن عمارة هذا املرقد جتدي ��د ًا �شام ًال،
وال يعل ��م على وجه اليق�ي�ن ما �إذا كانت القب ��ة املخروطية
من بنائ ��ه� ،أم انه اكتفى بتجديدها ،ولك ��ن من الراجح �أن
اجلام ��ع الكبري الذي بج ��واره �أ�ضي ��ف �إىل املرقد يف عهد
ت ��ال ،وان هذا اجلام ��ع �شهد معظ ��م تو�سعات ��ه و�إ�ضافاته
يف العه ��ود العثمانية ،ومنها �أن �أمري ًا من �ساللة عبا�سية،
ه ��و �إ�سماعيل با�ش ��ا�أ مري العمادية و�أعماله ��ا� ،أ�ضاف �إليه
طارمة يف اجلهة ال�شمالية منه ،وطاق مرتفع م�شرف على
ال�صح ��راء ،وال ��ذي نذهب �إلي ��ه �إن هذا الط ��اق هو واجهة
اجلام ��ع اخلارجي ��ة التي ملا ت ��زل قائمة الي ��وم .ويف �سنة
1320ه� �ـ1902/م �أعيدت عمارة اجلام ��ع و�أقيمت منارته
احلالي ��ة ،ثم تعددت تعمرياته يف ال�سن�ي�ن التالية ومازال
يحظى بنوع من اهتمام.
وم ��ن املن�ش� ��آت املهمة الت ��ي �شهدها امل ��كان ،يف �أوائل عهد
الدول ��ة العثمانية يف العراق م�شروع كب�ي�ر ملياه ال�شرب،
�أن�ش� ��أه �سنة 1084ه� �ـ1673 /م وايل بغ ��داد ح�سني با�شا
ال�سلح ��دار (1085-1083ه� �ـ) ،وكان هذا امل�شروع يتمثل
يف رف ��ع قن ��اة على عق ��ود عدي ��دة تت�صل ب ��دوالب حتركه
ال ��دواب ( َك� � ْرد) يرفع املي ��اه �إليها من عن ��د �شريعة امليدان
(بني نادي ال�ضباط الأعوان املندثر وبيت احلكمة حالي ًا)،
ومت�ضي ه ��ذه القناة املرفوعة فوق حم�ل�ات بغداد ،لرتفد
يف امل ��اء عدد ًا من ال�سقايات املنت�ش ��رة يف الق�سم ال�شمايل
من بغ ��داد ،حتى تنته ��ي �إىل جامع ال�سه ��روردي ،فتغذي
�سقايته باملاء ،وما يتبقى يذهب �إىل ب�ستان وارف الظالل
كان عند اجلام ��ع� ،أن�ش�أه هذا ال ��وايل ،وكان هذا الب�ستان
ميث ��ل امل�ساحة اخل�ض ��راء الوحيدة يف تل ��ك املنطقة التي
خل ��ت م ��ن العم ��ران �إ ّال م ��ن املقاب ��ر ،و�آخر ما مي ��ر به من
اخل ��ارج من بغ ��داد ،قب ��ل �أن يجت ��از الو�سط ��اين ،متخذ ًا
طريقه �إىل نواحي �شرقي بغداد وما بعدها ،وورد الإ�شارة
يف وقفية ح�سني با�شا ال�سلحدار �إىل الباب الأبي�ض (وهو
الب ��اب الو�سطاين نف�سه) بو�صفه �أحد حدود الأر�ض التي
�أوقفه ��ا عل ��ى ال�ساقي ��ة املذك ��ورة ،وق ��د ظه ��ر الب�ستان يف
�ص ��ورة لبغداد ر�سمها ال�سائ ��ح الهولندي دابر ،يف �أواخر
الق ��رن ال�ساب ��ع ع�شر ،ولبثت بقايا ه ��ذه القناة ماثلة حتى
�أواخر القرن التا�سع ع�شر.

اتخذ العثمانيون من مو�ض ��ع قريب من الباب الو�سطاين
خمزن ًا للب ��ارود ،عرف(بالبارود خان ��ة) ،ووردت الإ�شارة
�إلي ��ه يف وقفية ح�س�ي�ن با�شا ال�سلح ��دار امل�ؤرخة يف �سنة
1084ه� �ـ ،ويف خارط ��ة بغ ��داد �سن ��ة 1324ه� �ـ1908/م
لل�سي ��د ر�شيد اخلوجة ،تعيني ملوق ��ع (البارود خانه) ،ف�إذا
به ��ا قريبة من �سور بغداد ال�شم ��ايل� ،إىل الغرب من جامع
ال�شيخ عمر.
زود الب ��اب يف الع�ص ��ر العثم ��اين بع ��دد من املداف ��ع ،قدر
عدده ��ا ب�ي�ن  7-6مداف ��ع ،وكان من بينهم ��ا مدافع �ضخمة
له ��ا دور يف الدفاع عن بغ ��داد يف �أثناء ح�ص ��ار نادر �شاه
له ��ا �سنة 1156هـ1743/م ،ولكن جرى �سحبها يف ما بعد
لتحتل موا�ضع دفاعية �أخرى.
وت�ش�ي�ر الن�صو� ��ص التاريخي ��ة املرتقي ��ة اىل الع�ص ��ر

العثم ��اين اىل وج ��ود ع ��دد م ��ن )الرباي ��ا (التواب ��ي)
الع�سكري ��ة قرب الب ��اب الو�سط ��اين� ،أهمها تابي ��ة الفتح،
وتع ��رف �أي�ض ًا بتابي ��ة ال�شيخ عمر ،وه ��ي تبعد عن جامع
ال�شي ��خ ال�سه ��روردي مب�سافة ت�سعني م�ت�ر ًا ،على الطريق
املوازي لل�سور ال�شمايل ،ومنها اي�ض ًا تابية الآغا ،وتابية
ال�ت�راب ،وكانت على بع�ض ه ��ذه التوابي بطارية مدفعية
�أقامه ��ا وايل بغداد �أحم ��د با�شا بن ح�س ��ن با�شا (حكم من
� 1136إىل 1147ه� �ـ1747-1723/م للدف ��اع ع ��ن بغ ��داد
لتلك الناحية .وقد وردت مواقع هذه التوابي يف خوارط
ال�سياح ابان العهود العثمانية.
ونتيج ��ة لتو�سع الدفن حوايل جام ��ع ال�سهروردي ،وعدم
اتخاذه �ش ��ك ًال منتظم ًا ،رمب ��ا لعدم وج ��ود مناطق �سكنية
جم ��اورة ،فقد �أخ ��ذ النا�س بدف ��ن موتاهم ح ��وايل الباب،
وعل ��ى اكتاف خندقه ،وفوق بقايا ال�سور املت�صل به ،ومع

�أن وج ��ود �آجر ه ��ذه املن�ش�آت كان يوفر م ��ادة بناء متاحة
دائم� � ًا لبناء الأ�ضرح ��ة� ،إ ّال �أن دفن املوتى يف هذه الأماكن
�أدى ،من جهة �أخرى� ،إىل حفظها من النق�ض والهدم ،على
خ�ل�اف ما حدث لأجزاء ال�س ��ور الأخرى التي نق�ضت ب�أمر
من وايل بغداد مدحت با�ش ��ا �سنة 1288هـ1870 /م .لأن
وجود القبور عليها كان مينع الطماعني بالتنقيب عن قطع
الآج ��ر ونقلها ال�ستخدامها يف بن ��اء امل�ساكن ،وهو ما كان
يج ��ري يف عادة امل ��دن والأحياء الت ��ي يت�صادف وجودها
ق ��رب مدن �أثرية داثرة ،ولذا فلي� ��س غريب ًا �أن تبقى �أجزاء
م ��ن ال�س ��ور ماثلة حت ��ى يومنا ه ��ذا حتت ركام م ��ن بقايا
القبور ،ففي و�سعنا ان نقول �أن الأموات جنحوا يف حفظ
ما عجز عن حفظه االحياء!.
على الرغم من توقف الدفن على بقايا �سور بغداد ،حوايل
الباب الو�سطاين ،منذ عدة عقود من ال�سنني� ،إ ّال �أن املنطقة
مل تكت�س ��ب من مظاهر التطور �شيئ ًا ،الله ��م �إ ّال بعد �أعمال
ال�صيان ��ة املتقطعة التي قامت به ��ا مديرية االثار القدمية،
من ��ذ الثالثينات ،جل�سم الباب نف�س ��ه ،والتي ا�ستمرت يف
موا�س ��م تنقيبية خمتلفة ،واتخ ��اذ الباب متحف� � ًا ع�سكري ًا
بع�ض الوقت ،بيد ان هذه الأعمال ان�صرفت -بال�ضرورة-
�إىل ترمي ��م الب ��اب وم�سناته وخندق ��ه ،ومل ت�شمل العناية
باملقرتب ��ات االخ ��رى ف�ض ًال ع ��ن املنطقة ب�ص ��ورة �شاملة.
وباملقابل فان هذه املنطقة فقدت� ،إبان العقدين الأخريين،
الكث�ي�ر م ��ن مالحمه ��ا اجلمالي ��ة ،فق ��د �أقي ��م عل ��ى مبعدة
ع�شرات االمتار من الباب طريق �سريع مرفوع على �أعمدة
خر�سانية ،فبدد هذا الطريق من هدوء املكان ،وق�ضى على
م ��ا كان يحيط بالباب م ��ن ف�ضاءات متن ��ح امل�شاهد جما ًال
رحب� � ًا لت�أمل الب ��اب وال�شواخ�ص املختلفة م ��ن حوله .كما
�أن ه ��ذا الطري ��ق ،بثنياته وقواعده� ،أوج ��د امكنة جديدة
ا�ستغلته ��ا فئ ��ة م ��ن النا�س جلم ��ع القمام ��ة �أو فرزها ،مما
ح ��ول املنطقة اىل مكان موح�ش جتم ��ع فيه خمتلف املواد
التي يتم احل�صول عليها عن هذا ال�سبيل وغريه.
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حفلة ام كلثوم في بغداد تمهد لنيابتي
ىف األربعينات بدأ غزل الحاكمني وغزل
املحكومني .فإذا ما كنت قد مشيت يف
الشارع تدافعت الناس نحوي تعبريا
عن حبها يل .وإذا رآىن األمري عبد اإلله
وجامعته تراكضوا نحوي يعرضون
خدماتهم وحبهم ىل.
وألطف عهد يف حيايت كان يف
األربعينات :حب الناس وتلهفهم عيل
من جهة ،ومن جهة أخرى حب الحاكمني
ألنفسهم وكيف أنهم كانوا يعتربوننى
قامشة جيدة لواجهة وطنية حلوة .كنت
أجمع بني حب الجامهري العاجزة عن
إنقاذي ساعة أقع ،وبني سعي الحاكمني
لكسبي كواجهة وطنية .علام أن الحكام
يعرفون كيف يربزون حبهم.وأستطيع
القول إنه ما من إنسان جمع بني هذا
التناقض العجيب :حب الحاكمني
واملحكومني يف آن واحد .وهل هناك
أجمل من ذلك؟ املاء والنار يف يد
واحدة.

امل ��رة الأوىل التي تر�شحت فيها لالنتخابات كانت يف عام
 .1936يومه ��ا كن ��ت املر�ش ��ح الأول يف بغ ��داد والعراق.
وكان م ��ن غري املمك ��ن �أن ال �أفوز .وفى الي ��وم الذي كانت
�ست�صدر نتائج االنتخابات ،وقع انقالب بكر �صدقي.
ويف الع ��ام  1946ابت ��د�أ اال�ستع ��داد لالنتخاب ��ات .وكنت
يومه ��ا مر�شحا ع ��ن منطقة الكرخ مع عب ��د الرحمن البزاز
و�شخ� ��ص �آخ ��ر مل �أع ��د �أذك ��ر م ��ن ا�سم ��ه �س ��وى عائلت ��ه
وه ��ي الو�سوا�س ��ي.وكان م ��ن الطبيعي �أن يت ��م الفوز يف
االنتخاب ��ات ع�ب�ر احلكوم ��ة وم ��ن ت�سانده ��م .ورغ ��م �أن
اجلماه�ي�ر كان ��ت معنا ،لك ��ن احلكومة كان ��ت يف واد �آخر
مع مر�شحها ال ��ذي اعتمدته.وقد كنت رافعًا علم املعار�ضة
العنيفة �ضد احلاكمني من ناحيتني� :شع ًرا و�آراء بوا�سطة
«ال ��ر�أي العام» التي كانت تعرب ع ��ن اجلماهري .ورغم ذلك
كانت الدولة تر�س ��ل �إيل �أحيانا دعوة حل�ضور حفل ميالد
�أو تتوي ��ج .وهذه الدعوات ال تر�س ��ل �إىل كل ال�صحف بل
�إىل قلة قليلة من ال�صحافيني.
قب ��ل تل ��ك االنتخاب ��ات ( )1946بنحو �أ�سب ��وع ،و�صلتنى
دع ��وة حل�ضور حفل ��ة حتييه ��ا �أم كلث ��وم مبنا�سبة ذكرى
التتوي ��ج .و�أثناء احلفلة �صادف جلو�سي – عن غري ق�صد
– قرب الأمري عبد الإله .بعد حلظات عرفت �أن الأمري عبد
الإل ��ه يومئ �إيل .ويف بادئ الأمر جتاهلت املو�ضوع ،لكن
الإحلاح يف ذلك �أخجلني مما ا�ضطرين �إىل االقرتاب منه.
ف�س�ألن ��ي عن �أحوايل م�ستف�س� � ًرا عما �إذا كنت �س�ألقي �شي ًئا
يف احلفلة .ف�شكرته عل ��ى اهتمامه بي ،و�أبلغته �أنني غري
م�ستعد لإلقاء �أية ق�صيدة.
معرك ��ة االنتخابات كانت حامية .تذكرت عبد الإله ،وكيف
�أنه ح ��اول ا�ستمالت ��ي �إليه �أثن ��اء احلفلة .وم ��ن املعروف
�آن ��ذاك �أن الكلم ��ة الأوىل والأخ�ي�رة كان ��ت ل ��ه .كم ��ا �أن
النيابات واحلكومات كلها يتم تعيينها عربه.
من هنا خطر ىل الذه ��اب �إليه يف الديوان .دقائق ودخلت
ملقابلة الأمري ،فا�ستهل حديثة قائال« :كان علينا �إح�ضار �أم
كلث ��وم كي نراك؟ ما هو مطلبك؟» .فقلت له :لقد كونا جبهة
�شعبية ونري ��د خو�ض االنتخابات .لك ��ن مر�شح حكومتك

معه م�سد�سات وخناجر ،وه ��ذه لي�ست من عاداتنا ،فنحن
ل�س ��ان ح ��ال النا�س وال�شع ��ب ال �أكرث وال �أق ��ل .عندها قال
الأم�ي�ر« :ه ��ذا ال�شخ�ص ال ��ذي ذكرته �ص ��ارت رجاله على
حاف ��ة القرب .ما ل ��ه وللنياب ��ة؟ �ساحمك الله ي ��ا مهدي� .أمل
ت�ستطع احل�ضور قبل الآن؟ ومع ذلك ،فاذهب من قبلي �إىل
املت�صرف يف حمافظة النجف».
كان ��ت املعرك ��ة حامية ،دخ ��ل فيها ن ��وري ال�سعيد من جهة
والأمري عبد الإله من جهة �أخرى.
ويف الأخ�ي�ر ا�ستدع ��اين ظاه ��ر القي�سي – رحم ��ه الله –
رئي� ��س بلدي ��ة النجف وقال« :مل ��اذا ال حت ��ل املو�ضوع مع
هذين اللذين فوق؟ فالأمري عبد الإله يهتف ىل من �أجلك ،ثم
نوري ال�سعيد يهتف من �أجل الآخر .قل لهما �أن يتفقا».
وم ��ن ك�ث�رة الأخذ والرد ،ا�شم� ��أزت نف�س ��ي ومل �أعد �أغادر
املن ��زل� .إىل �أن دعي ��ت م ��ع وف ��د �صح ��ايف �إىل لن ��دن ،مما
ا�ضط ��رين �إىل وداع الأم�ي�ر قب ��ل املغ ��ادرة م ��ن قبي ��ل
الربوتوك ��ول .وم ��ا �إن ر�أين حت ��ى ب ��ادرين قائ�ل�ا« :وم ��ا
اخلط ��ب �إذا ت�أخ ��ر الواح ��د �شه� � ًرا �أو �شهري ��ن لكي يدخل
املجل� ��س النياب ��ى؟» .وكان ردي� :سم ��و الأم�ي�ر� ،صدقن ��ى
وب�أمان ��ة ..كان عندي هو�س يف النياب ��ة ،ولكن الآن عفت
نف�س ��ي كل النياب ��ات وح�ض ��وري �إىل هن ��ا ،ه ��و م ��ن �أجل
ا�ستئذانكم بال�سفر �إىل لندن فقط.
ويف لن ��دن ،تعرف ��ت على عب ��د الكرمي قا�س ��م ،ويومها كان
�ضابطا يف امللحقية الع�سكرية يف ال�سفارة العراقية .وقد
احرتمني و�أكرمني كثريا .وكان عبد الكرمي قا�سم يحاول
البقاء معي �أطول مدة ممكنة .ورغم �أنه �أكرمني كثريًا لكن
مل �أك ��ن �أعرف ا�سمه .ويوم فجر «ثورة متوز» مل �أعرفه �إال
من �صوره .وللحديث عن عبد الكرمي �صلة يف ما بعد.
و�أثن ��اء وجودي يف لندن كتب �إيل �ص ��ادق الب�صام ر�سالة
يق ��ول فيه ��ا�« :أبو ف ��رات ،ملاذا العن ��اد وك�أن ��ك �صنعت من
خ�شب؟ يجب �أن تتحلى باللني والنعومة» .وكان جوابي:
م ��ا قلت ��ه للأمري حول النياب ��ة مل يكن جم ��رد كالم .والآن،
كل م ��ا �أمتناه هو �أن �أر�سل يف بعث ��ة درا�سية حيث �أرتاح
و�أك�س ��ب لغة جديدة .وث ��ق �أن ك�سب لغة �أحلى و�أجمل من
كل النيابات.
و�أثن ��اء وجودي يف لن ��دن� ،أقام الأمري زي ��د بن احل�سني،
�شقي ��ق املل ��ك في�ص ��ل الأول و�سف�ي�ر الع ��راق �آن ��ذاك يف
لن ��دن ،حفل ا�ستقبال دع ��ا �إليه كبار الإجنلي ��ز ومن بينهم
كورنوال�س الذي كان يلقب يف العراق بامللك غري املتوج.
و�أثناء احلفل �إذ بالأمري زيد ومعه �شخ�ص جليل قدمه �إيل
قائال�« :أق ��دم لك ال�سري ماكماهون �أب ��و الق�ضية العربية».
وب ��كل �شعوري الوطن ��ي قلت له� :سيدي �أن ��ا �أعرف �أن �أبا
الق�ضي ��ة العربية ه ��و والدكم .عندها ق ��ال ىل« :دع والدي
ووالدك جانبًا».
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وخ�ل�ال �إقامت ��ي يف لن ��دن ،قي ��ل ىل �إن الأم�ي�ر عب ��د الإله
يري ��دين .لكن ��ي مل �أهت ��م باملو�ض ��وع �إىل �أن ج ��اءين
�أح ��د ال�ضب ��اط يق ��ول يل �إن الأم�ي�ر ينتظ ��رين يف فن ��دق
«الكالري ��دج» .فقلت ل ��ه� :س�أذهب فيما بعد .ق ��ال :الأوامر
�ص ��درت �إلين ��ا �أن نحملك – �إذا اقت�ض ��ى الأمر – حمال �إىل
الفندق.
ويف الفن ��دق ،ق ��ال يل الأم�ي�ر�« :أين �أنت؟ ه ��ات حوائجك
وتعال �إىل هنا لتقيم بيننا» .و�شعرت باحلرج� .أنا يف ذلك
الوق ��ت «معبود اجلماهري» يف العراق ،فما معنى رجوعي
م ��ع الأمري؟ وب ��كل براءة قلت له� :أن ��ا �آ�سف ..لقد حجزت.
نظ ��ر �إيل مل ًي ��ا و�أجابن ��ي�« :أهذا عذر؟ �أل ��غ احلجز» .فكان
جوابي :يجب �أن �أعود �إىل بغداد ،ويف �أق�صى �سرعة.
ولدى وداعه قال« :لقد كتبت ل�صالح جرب ،رئي�س الوزراء
�آنذاك ،بخ�صو�ص النيابة».
وبالفع ��ل انتخبت نائبًا يف املجل�س النيابى .وكان ذلك يف
�أواخر عام .1947
بع ��د ف�ت�رة ب�سيط ��ة� ،أعل ��ن ع ��ن «معاه ��دة بورت�سم ��وث»
وقام ��ت قيامة اجلماه�ي�ر �ضد احلكوم ��ة واحلكم .وقامت
املظاه ��رات واملعارك حيث ا�ست�شهد �أخي جعفر يف معركة
اجل�سر البا�سلة.
وج ��ن جن ��وين .ومل �أع ��د �أمي ��ز ب�ي�ن الأبي� ��ض والأ�سود.
ونظم ��ت ق�صيدت ��ي ال�شهرية وه ��ي رثاء لأخ ��ي جعفر ثم
قدمت ا�ستقالتي من املجل�س النيابي:
بع ��د اال�ستق ��االت يف املجل� ��س النياب ��ى ،ح ��ل املجل� ��س
وب ��د�أت مع ��ارك االنتخاب ��ات من جدي ��د .وا�شت ��د ال�صراع
ب�ي�ن الإجنلي ��ز والأم�ي�ركان .والإجنلي ��ز مل تك ��ن لديه ��م
الرغبة يف عودت ��ي �إىل املجل�س النيابي عك�س الأمريكان.
ودخ ��ل الأمري عب ��د الإله املعرك ��ة .لق ��د كان الأمري يخطط
ل�شيء �آخر .كان يري ��د �أن يك�سبني ويك�سب معي جماهري
غفرية .وب�إن�صاف �أق ��ول :كان عبد الإله من القالئل الذين
يعتزون بكرامته ��م ،وكان يعترب �أنه �أمري بحق ويجب �أن
ميار� ��س دوره يف الإمارة .كان الأمري �صلبًا .وكان يعرف
�أن الإجنليز يري ��دون مقا�سمته ال�سلطة يف بالده .وهناك
حقيق ��ة �سيك�شفها امل�ستقبل ،وهي �أن الإجنليز هم �أول من
عم ��ل على �إزاح ��ة عبد الإله ،لأنه – كما قل ��ت – كان عنيدا
وقوي ��ا وذا كرام ��ة .وال ين�سى �أنه �أمري وابن امللك علي بن
احل�س�ي�ن و�أن ال�سلطان عبد احلميد كان عندما يح�ضر �إىل
جمل�س امللك يقبل يد جده احل�سني لأنه �شريف مكة.
وح ��اول الأمري ،كما قل ��ت� ،إدخايل �إىل املجل� ��س النيابي.
ويف �أحد الأيام قال يل« :مهدي .لقد فرغ مكان يف املجل�س
النيابي فا�ستع ��د لذلك» .وبدل �أن �أ�شكره على عر�ضه .كان
ردي ناب ًي ��ا� .إذ قلت له :ال �أريد نيابة عن طريقك بل �أريدها
ع ��ن طريق ال�شعب .لقد ت�صرفت م ��ع الأمري الت�صرف غري
الالئ ��ق .وم ��ا زل ��ت حت ��ى الآن نادما عل ��ى ت�ص ��ريف ذاك.
ورف�ض ��ي للنياب ��ة كان رف�ضا غ�ي�ر الئق ودفع ��ت ثمن ذلك
غاليا.
م ��ن �أعل ��ى املراك ��ز طل ��ب من ��ي �أن �أك ��ون يف املجل� ��س.
واجلماه�ي�ر كانت تطالب ب ��ي لأمثلها .والأم�ي�ر عبد الإله
يخو� ��ض معركة مع الإجنلي ��ز من �أجلي .و�أن ��ا! ح�ضرتي
�أرف� ��ض عر� ��ض الأمري .ملاذا؟ وم ��ا هي الأ�سب ��اب التي من
�أجله ��ا �أرف� ��ض النياب ��ة؟ نع ��م لأنن ��ي �أري ��د الو�صول عرب
ال�شعب .ولي�س مب�ؤازرة الأمري.
�صح ��وت عل ��ى نف�س ��ي بعد خم�س ��ة �أي ��ام .فوج ��دت �أنني
�أخط� ��أت اخلط�أ الف ��ادح .وبالطب ��ع دفعت ثم ��ن غلطتي –
كم ��ا قل ��ت – غاليا :ع�شر �سنوات .من ع ��ام � 1948إىل عام
.1958كن ��ت خالل ه ��ذه الفرتة �شب ��ه جائع .كم ��ا �أنني مل
�أ�ستطع �أن �أخدم �شعبى وال حتى كلمتي .هذه من �أخطائي
الكربى .وال �أغفرها لنف�سي حتى اليوم .

(من ذكريات اجلواهري التي امالها على
ال�صحفية هدى املر يف جملة املجلة )1982

االمير عب��د االله يصالح نوري الس��عيد
وصالح جبر
د  .فاطمة صادق السعدي
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لع ��ل ما �أ�شار الي ��ه �أحمد خمتار بابان ب� ��أن �سبب اخلالف
ب�ي�ن ن ��وري ال�سعي ��د و�صالح ج�ب�ر  ،يع ��ود �إىل �أن نوري
ال�سعي ��د ق ��د ارتك ��ب خط� ��أ يف تل ��ك املرحلة حينم ��ا ورط
ر�ؤ�س ��اء الع�شائ ��ر باالنتم ��اء للأحزاب  ،الأم ��ر الذي عمق
م ��ن احل ��زازات القائمة بينهم وحت ��ول �إىل ع ��داء بينهما
 ،يف الوق ��ت ال ��ذي كان فيه �صالح جرب م�ستع ��دا قبل ذلك
لت�أليف حزب م�شرتك مع ن ��وري ال�سعيد .وي�ضيف بابان
ب�أن العديد من ر�ؤ�ساء الع�شائر تهافتوا على حزبى نوري
ال�سعي ��د و�صالح جرب .وج ��اء يف مذكرات ��ه "انزعج مني
املرح ��وم نوري م ��رة �أخ ��رى ب�سبب اخل�ل�اف بينه وبني
�صالح جرب ،وقد بلغ اخلالف بينهما �إىل احلد الذي �شكل
كل منهما حزبه اخلا�ص " .
كان ن ��وري ال�سعي ��د و�صال ��ح جرب قد اتفقا عل ��ى ت�أ�سي�س
ح ��زب واح ��د ب�أ�س ��م ح ��زب االحت ��اد الد�ست ��وري  ،تكون
هيئت ��ه امل�ؤ�س�سة من ثمانية �أع�ض ��اء يختار نوري ن�صفهم
ويخت ��ار �صالح ن�صفهم الآخ ��ر .ويرى احمد خمتار بابان
ب�أن نـ ��وري ال�سعيد يعتقد �أنه �صديق ��ا ل�صالح جرب ،و�أنه
مييل �إىل �صالح اكرث من ال�سعيد  .ومما جاء يف مذكراته
بهذا ال�ش�أن "كان �صال ��ح جرب من رجال الدولة املعروفني
 ،كان �أم ��را طبيعيا �أن يك ��ون على ات�صال مبا�شر بالعر�ش
 ،وب�صفت ��ي رئي�سا للديوان امللكي من واجبي �أن ا�ستقبل
العدي ��د من النا�س م ��ن �شتى الطبق ��ات واالجتاهات .ومل
يكن نوري ليقتنع بحي ��ادي  .و�أو�ضح �أن هناك من �سعى
�إىل تو�سيع �شقة اخلالف بني نوري ال�سعيد و�صالح جرب
لغاي ��ات �شخ�صي ��ة " ،وكان معظ ��م ه� ��ؤالء يف البداية من
�أ�صدق ��اء �صال ��ح جرب  ،ثم ا�صبحوا بعد م ��دة من �أ�صدقاء
ن ��وري ورمب ��ا ا�ستغلوا خالفات االثنني م ��ن اجل التقرب
م ��ن ن ��وري ال�سعيد بحكم دوره ومكانت ��ه البارزة من بني
ال�سا�س ��ة العراقي�ي�ن �آنذاك  .وعلى الرغم م ��ن �أن بابان مل
يذك ��ر ه�ؤالء لكنه �أ�شار بو�ضوح ت ��ام ب�أن �أمثال ه�ؤالء قد
جعلوا منه حمورا يف املو�ضوع للتقرب من نوري ال�سعيد
ال ��ذي حملوه على االعتقاد ب�أن �إبعاده من البالط ي�ضعف
موق ��ف �صالح جرب .ورمبا �سع ��ى للتقرب بني ال�شخ�صني
بت�شجيع من الو�صي عب ��د االله حتى �أن الأخري طلب منه
�أن يجمع االثنني يف بيته وعاتب �أحدهما الأخر ب�صراحة
عل ��ى كل �شيء  .وكان ن ��وري ال�سعيد يرى �أن �صالح جرب
واق ��ع حت ��ت ت�أث�ي�ر عب ��د امله ��دي املنتفك ��ي .وكان �صالح
ي ��رد على اتهام ن ��وري له بهذه العبارة الت ��ي دونها بابان
"يابا�شا �أين ل�ست واقعا حتت ت�أثري �أحد ومل �أقع يوما ما
حتت نفوذ �أحد ف�أن ��ت هو ذلك ال�شخ�ص ،انك يف الأزمات
�ستعرف من هو �صديق ��ك� .أين الزلت �صديقك ".وي�ضيف
ب ��ان اجلو �سادَه العتب والوئ ��ام لكنه مل ي�سفر عن نتيجة
 ،الن قل ��ب ن ��وري كان م�شحونا �ضد �صال ��ح جرب  ،ب�سبب
الأ�شخا�ص الذين يحوم ��ون حوله  ،ويعتقد احمد خمتار
�أن خلي ��ل كن ��ه يعرف ه� ��ؤالء جي ��دا و�أن كن ��ه كان ي�سعى
للخالف بني نوري ال�سعيد و�صالح جرب .
مل يك ��ن منا�صا �إال �أن نقتب�س مارواه بابان يف هذا ال�ش�أن
�أي�ضا حينما قال "..ق�صة ارويها كما وقعت خدمة للتاريخ
 ،فق ��د كان �صال ��ح جرب عندي يف البي ��ت ذات مرة كزائر ،
و�إذا بن ��وري ال�سعيد ي�ص ��ل �إىل داري فج�أة زائرا �أي�ضا .
وكنت �آنذاك رئي�سا للديوان امللكي  ،وعندما �شاهد نوري
�صال ��ح جال�سا ارتبك  ،ولكن �صالح قد نه�ض مبقدمه � ،أما
ن ��وري ال�سعيد فقد عاد ف ��ورا �إىل �سيارته وفيما كنت يف
توديع ��ه ق ��ام �صالح مودع ��ا �إذ اثر االن�سح ��اب حني ذاك ،
فقد دخل نوري ال ��ذي عاتبته كثريا  ،وقلت له �أن ت�صرفك

الي ��وم خمال ��ف لعاداتك وهو عمل في ��ه غلو كبري ."..
وق ��د رد عليه نوري بالقول � "،أنت التعرف  ،فهل تقبل �أن
مي�سن ��ي �صالح حتى ف� �ـ (عر�ضي)  ،وق ��د ا�ستغربت الأمر
لأن �صال ��ح ج�ب�ر ال يبدر من ��ه مثل هذا الت�ص ��رف  ...قلت
لن ��وري اع ��رف �أدب �صالح اجلم ور�صانت ��ه واكدت له �أن
�صالح يكن له االحرتام والود  .وقلت له �أنتما ال تختلفان
يف ال�سيا�س ��ة الداخلية واخلارجي ��ة ،وامنا تختلفان على
�أ�شخا�ص معينني ثم ا�ست�أذنته �أن �أفاحت �صالح باملو�ضوع
فوافق" .وي�ضيف بابان " ،زرت �صالح وقد وجدته مت�أملا
للغاي ��ة من موق ��ف نوري  .. ،وحينما �أخ�ب�رت نوري ب�أن
�صالح قد تعجب للأمر قال عندها نوري �أنا اعرف �صاحلا
واعرف انه الميك ��ن �أن ت�صدر منه هذه الأقوال فهو ارفع
م ��ن �أن يتدن ��ى �إىل هذا امل�ستوى ولكن م ��اذا افعل �إذا كان

ال ��ذي نقـ ��ل يل ال ��كالم �شخ� ��ص �أثق ب ��ه وكان ذل ��ك �أثناء
وجودي يف لبنان وقال ��ه يف جمل�س حمرتم" والوا�ضح
�أن هناك من �أراد الوقيعة بني االثنني .
تق ��رر �أن يجمع الو�ص ��ي كال من �صالح ون ��وري يف داره
وجرى عتاب �شديد ،وكان �صالح جرب يف منتهى الغ�ضب
عل ��ى حد و�صف احم ��د خمتار بابان  ،و�أ�ص ��ر نوري على
عدم ذكر ا�سم ال�شخ�ص الذي و�شى  ،لكنه يف الأخري اقتنع
ب�أنه على خط�أ فقام وقبل �صالح  ،الذي قابله باملثل .
�أن ه ��ذه اخلالفات قد �أ�ضرت باالثن�ي�ن ومب�صلحة البالد،
و�شجع ��ت الآخري ��ن للتدخ ��ل يف �ش�ؤونهم ��ا ،يف وق ��ت ال
يختلف االثن ��ان عن ر�سم ال�سيا�سة اخلارجية وان اختلفا
يف ال�سيا�س ��ة الداخلي ��ة �إىل ح ��د م ��ا  ،وعل ��ى ح ��د و�صف
الو�ص ��ي عبد االله  ،ف�أن "القطبني كانا يف خندق واحد لو

ا�ستط ��ع حلب�ست كليهما لأنهم ��ا خمتلفني على �أمور تافهة
ومتفقني على �أمور �أ�سا�سية ".
م ��ع كل ما تقدم يبقى نوري ال�سعيد رجل دولة من الطراز
الأول ب ��كل معنى الكلم ��ة  ،وعلى حد و�صف ولدمار غلمن
"�أن نوري ال�سعيد يف ال�سنني الأخرية من حياته يعمل
وح ��ده  ،وي�ض ��ع ثقت ��ه يف �أ�شخا� ��ص قليل�ي�ن وي�ست�ش�ي�ر
نف ��را من خا�صت ��ه  .وكان كتوم ��ا ويعتمد اعتم ��ادا كبريا
عل ��ى ذاكرت ��ه العجيب ��ة  ..وعليه خط ��وط من �أث ��ار حياة
�شاق ��ة حافلة بامل�شكالت وعيناه غامقت ��ان منتبهتان دائما
وذكيت ��ان  ،وكان حمدثا ذا حيوية  ."..ويظل �صالح جرب
ا�صغ ��ر �سنا واقرب �إىل روحية ال�شباب  ،وهو الدقيق يف
مواعي ��ده احلري� ��ص على هندام ��ه  ،الذي ي ��زن خطواته
مبيزان من ذهب  ،ال يعطي بقدر ما ي�ستطيع هو .
ويف و�ص ��ف الن�شا�شيب ��ي ،رمب ��ا وم�ض ��ة ت�أم ��ل حقيقي ��ة
نخت ��م بها عالقة الرجل�ي�ن حينما قال " كي�ل�ا يجنح قلمي
في�صي ��ب �أح ��د الزعيم�ي�ن مب ��ا ال �أري ��ده لهم ��ا  ،ال �أريد �أن
�أق ��ول �أن �صالح جرب قد �سم ��ح لنف�سه بالتوغل يف معاداة
نوري ال�سعيد والإمعان يف الكيد له طيلة الثالث �سنوات
املا�ضي ��ة عندما كان ال�سعيد بعيدا عن احلكم .وال �أريد �أن
�أق ��ول �أن ل ��دى ال�سيد نوري ال�سعيد رغ ��م بلوغه ال�سابعة
وال�ستني ذاك ��رة قوية ترف�ض �أن تن�سى او تغفر  .واحلق
يقال  ،للتاريخ � ،أن وطنية �صالح جرب كانت �أرقى وان�صع
م ��ن �أن ي�صيبها مثل ه ��ذا الطعن"  .وهذا ر�أي بحاجة �إىل
الكثري من النقا�ش  ،والواقع �أن يف ت�أريخ العراق �شخ�صا
واح ��دا ا�ستطاع �أن يزعج ن ��وري ال�سعيد ويقلقه اكرث من
�سواه هو �صالح جرب .

عن ر�سالة ( �صالح جرب ودوره ال�سيا�سي )
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جمعية حماية االطفال

كيف بدأ الس��كن خارج سور المدينة
القديمة ؟

كان ��ت الب�ص ��رة م�س ��ورة  ،و�سورها  ،كما ي�صف ��ه القا�ضي
احم ��د ن ��ور االن�صاري  ( ،م ��ن لنب غري مفخ ��ور  ،وبع�ضه
مت ��داع قري ��ب اال�ضمح�ل�ال )  ،وتتخ ّل ��ل ال�س ��ور خم�س ��ة
ابواب هي باب بغداد وباب الزبري وباب ال�سراجي وباب
املجمع ��ة وباب الرباط  ،اما حدود مدينة الب�صرة فيحدها
م ��ن جه ��ة ال�ش ��رق �ش ��ط الع ��رب وم ��ن االغ ��رب ال�صحراء
املمت ��دة حتى مدين ��ة الزبري  ،وم ��ن ال�شمال نه ��ر اخلندق
وم ��ن اجلنوب نهر اخل ��ورة  ،وي�شق املدين ��ة نهر الع�شار
ال ��ذي ي�سقي النخي ��ل واال�شجار وي�ست�سقي من ��ه اهلها ،
وكذل ��ك تدخ ��ل فيه ال�سف ��ن ال�صغرية  ،جتل ��ب االمتعة من
ر�صي ��ف الع�ش ��اراىل الكم ��رك  ،ومبا ان تقاط ��ع اجلداول
الفرعي ��ة م ��ع االنه ��ار الرئي�سي ��ة ادى تق�سيمه ��ا اىل ع ��دة
حمالت بحيث ا�صب ��ح لكل حملة وقرية نهرها  ،مما جعل
االت�ص ��ال بينهما يتم بوا�سطة القوارب املحلية االمر الذي
جع ��ل بع�ض ال�س ��واح االجانب يطلقون عل ��ى الب�صرة بـ (
بندقي ��ة ال�ش ��رق )  ،وتقع يف الق�س ��م اجلنوبي يف الع�شار
عن ��د مدخ ��ل املدين ��ة غالبي ��ة البي ��وت ومعظ ��م اال�س ��واق
و�س ��راي احلكوم ��ة وحمكم ��ة التج ��ارة ودائ ��رة البلدي ��ة
ودائ ��رة الكم ��رك  ،ام ��ا م�ساكن اهله ��ا فت�سع ��ة اع�شارها ،
كم ��ا ذكر االن�صاري � ،ساوت ال�ت�راب  ،واما الع�شر الباقي
فه ��و م�ساكن الوجوه و�سائر النا�س املوجودين  ،ويرجع
ذل ��ك اىل ما فعلت ��ه االوبئة التي اجتاح ��ت الب�صرة  ،واىل
اهمال ال ��والة وعدم �شعورهم بامل�س�ؤلي ��ة وكذلك اىل عدم
اهتمام ال�سلطة املركزية بالعراق ب�صورة خا�صة  ،ويقع (
القوناق ) وهو مقر ال ��وايل وجميع الدوائر االخرى على
�ضف ��ة الع�شار عند مدخ ��ل املدين ��ة  ،وكان يت�ألف من بناية
م ��ن طابقني مبنية م ��ن الل�ب�ن ال مييزها �شيئ م ��ن االبنية
املحيط ��ة بها غ�ي�ر �ضخامتها و�شكلها ال ��ذي ي�شبه الثكنة ،
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اما �سوق املدين ��ة والذي ميتد مبحاذاة نهر الع�شار في�ضم
( مااليقل عن الف وخم�سمائة وكان يغ�ص  ،ب�سبب انعدام
الب�ضائ ��ع املنتج ��ة حملي ًا  ،ام ��ا بب�ضائع اوربي ��ة �صرفة .
 . .او باملنتج ��ات العربي ��ة امل�ست ��وردة  ) . . .وتوج ��د يف
كثري من املوا�ضع يف ال�س ��وق ويف جميع �ساحات املدينة
وتقاط ��ع ال�شواع فيها املقاهي والتي تقوم مبقام النوادي
حي ��ث يجتم ��ع فيها النا� ��س يتحدث ��ون عن ام ��ور حياتهم
او يعق ��دون �صفق ��ات جتاري ��ة  ،وحت ��وي املدين ��ة ث�ل�اث
كنائ�س تع ��ود للطوائف امل�سيحية الغالب ��ة وهي ال�سريان
والكاثولي ��ك وال�سريان الكل ��دان واالرمن حيث ميار�سون
�شعائرهم الدينية .
و�شهدت الب�صرة تو�سع ًا خالل والية مدحت با�شا للعراق
حيث قام يف عام  1870ببناء �ضاحية جديدة وهي املنطقة
املح�ص ��ورة بني نهر الع�شار و(اخل ��ورة ( لتكون نواة يف
الب�صرة اجلديدة لينقل هذه املدينة بعيد ًا عن امل�ستنقعات
)  ،وبذلك �أو�صل الب�صرة اىل �شط العرب  ،وقام بنقل مقر
احلكومة و�شيد مبان لالدارات والكمارك وبد�أ ببناء ثكنة

ع�سكرية وم�ست�شفى ع�سكري  ،وقامت ال�شركات االجنبية
العاملة بالب�صرة ببناء م�ستودعات وار�صفة لها على �شط
العرب  ،ي�ضاف اىل ذلك � ،شجع مدحت با�شا بكل الو�سائل
بناء الدور هناك وق ��ام بت�أجري االرا�ضي االمريية ت�أجري ًا
طوي ��ل االم ��د  ،ومبا ان مدح ��ت با�شا كانت لدي ��ه م�شاريع
يري ��د القيام به ��ا يف منطقة اخلليج العرب ��ي  ،وكجزء من
اهتمام ا�سطنبول ا�صالح اال�سطول يف الب�صرة من جديد
والت ��ي �سبق له ��ا ان بعث ��ت احد ًا م ��ن ام ��راء البحرية مع
بع� ��ض ال�ضباط املوظف�ي�ن لل�شروع بالعم ��ل  ،امر مدحت
با�ش ��ا بتو�سيع مين ��اء الب�صرة وبناء حو� ��ض داخلي على
�ش ��ط العرب يف منطق ��ة املعقل لرت�سوا في ��ه البواخر ذات
الغاط� ��س الكب�ي�ر  ،الن احلو� ��ض القدمي وال ��ذي يقع على
نه ��ر الع�ش ��ار يف منطق ��ة املن ��اوي ا�صب ��ح غري ق ��ادر على
ا�ستقب ��ال البواخ ��ر الكب�ي�رة  ،وبع ��د �أن اكتم ��ل احلو�ض
اجلدي ��د ا�ست ��وردت الدولة �آلة لرفع ما وزن ��ه بني  30ـ 35
ط ��ن من احلمول ��ة وم ��ن وايل البواخر  ،كما ام ��رت ببناء
يف املنطقة ال�شمالية للحو� ��ض ويف منطقة املعقل لتغطي
حاج ��ة الر�صيف واحلو�ض  ،اال ان ميناء الب�صرة تعر�ض
اىل االهم ��ال  ،فال�سكن يف �ضاحية مقام علي مل يكن �آنذاك
�آم ��ن  ،وه ��ذا مل ي�شجع االه ��ايل على ال�سكن في ��ه  ،عالوة
على ذلك مل يكن بع�ض	 ال ��والة الذين ج ��ا�ؤا بعد مدحت
با�شا متحم�سني لفكرة تطوير ميناء الب�صرة .
لذل ��ك توق ��ف ال�سكن يف مقام علي يف عه ��د الوايل نا�صر
ال�سعدون الذي اعاد ( القوناق ) اىل الب�صرة وا�صدر امر ًا
م�ش ��دد ًا ل�س ��كان الب�صرة مينعه ��م فيهم م ��ن ال�سكن خارج
ح ��دود املدين ��ة  ،وم ��ع ذلك ف� ��أن احلياة اخ ��ذت تعود اىل
�ضاحية مقام علي او ميناء الب�صرة �شيئ َا ف�شيئ ًا  ،فالرحالة
االجانب الذي ��ن زاروا الب�صرة يف العقد االخري من القرن
املا�ض ��ي ذكروا ب� ��أن ( ميناء الب�صرة مين ��اء حديث ونامي
 ،وهن ��اك �س ��وق �صغري ممل ��وء بالب�ضائع االجنبي ��ة  ،ثم
�أخذ �أهايل الب�صرة باالنتقال اىل منطقة امليناء تدريجي ًا ،
وا�س�س ( منكرديك ) احدى ال�شخ�صيات الب�صرية يف عام
� ( 1897شركة العربات باخليل ) لنقل النا�س من الب�صرة
اىل امليناء  ،وت�أ�س�ست بعد ذلك ( �شركات ) مماثلة .
وا�صب ��ح مين ��اء الب�ص ��رة يف اوائل الق ��رن احلايل  ،كما
ي�صفه لنا اداموف  ،قن�صل رو�سيا ً القي�صرية يف الب�صرة
قب ��ل احل ��رب العاملي ��ة االوىل  ،ي�ض ��م الرت�سان ��ة البحرية
وور�ش ��ة ت�صلي ��ح حم ��ركات ال�سف ��ن واملداف ��ع واال�سلحة
امللحقة بها  ،وكذل ��ك ادارة امليناء ودائرة الكمارك ودائرة
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احلجر ال�صحي ومكتب قائد اال�سطول العثماين ال�صغري
ومكات ��ب جن ��ود البحري  ،وتقع على ال�ضف ��ة الي�سرى من
نهر الع�شار عند تفرعه من �شط العرب تقع بطارية مدفعية
بني ��ت م ��ن الطني و�سع ��ف النخيل حيث يق ��وم فيها جنود
املدفعية  ،ويوج ��د يف هذه ال�ضفة اي�ض ًا ( قوناق ) مدحت
با�شا املهجور  ،وعلى ال�ضفة اليمنى توجد تر�سانة ل�صنع
ق ��وارب نق ��ل امل�سافري ��ن وكذل ��ك ال�سفن الكب�ي�رة احلجم
لنق ��ل الب�ضائع والتي تقع خلف دائ ��رة الكمارك  ،ويت�صل
بدائ ��رة الكم ��ارك والرت�سان ��ة �س ��وق �ضاحي ��ة مق ��ام علي
ال ��ذي يحوي على اكرث م ��ن اربعمائ ��ة دكان  ،وعند بداية
اال�س ��وق يق ��وم فوق نهر الع�شار ج�س ��ر كلون من اجلذوع
واالل ��واح  ،ام ��ا املباين الواقعة على ال�ضف ��ة اليمنى ل�شط
الع ��رب والتي كانت ت�شغله منطق ��ة املناوي قبل ذلك  ،فهي
تق ��ع �ضمن منطق ��ة املين ��اء  ،وجميع هذه املب ��اين هي اما
مل ��ك ًا لل�شركات التجارية االوربي ��ة او م�ست�أجرة من قبلها
 ،الن ه ��ذه ال�شركات انتقلت اىل هناك لتكون مقربة امليناء
 ،وقب ��ل ان ينتقل ��وا اىل منطق ��ة املين ��اء  ،كان االوربي ��ون
ي�سكن ��ون منطق ��ة املاركي ��ل ( حتري ��ف معق ��ل ) �أو ك ��وت
�أفرجن ��ي �إذ كان ��ت توجد هناك القن�صلي ��ة الربطانية التي
تط ��ل على �شط الع ��رب  ،ويوجد يف املعق ��ل حو�ض جاف
وور�شة تع ��ود ل�شركة الفرات ودجل ��ة للمالحة البّخارية ،
ويوج ��د على ال�ضف ��ة اليمنى من �شط الع ��رب مبنى وحيد
وهو مبن ��ى امل�ست�شف ��ى الع�سك ��ري البحري ال ��ذي يت�ألف
م ��ن طابقني وي�ضم �ست�ي�ن �سرير ًا � ،أن �سب ��ب �أختيار هذه
املنطق ��ة لبن ��اء امل�ست�شف ��ى �صح ��ي وذل ��ك النع ��دام املي ��اه
الراك ��دة فيما حي ��ث ان الكثري م ��ن الب�صري�ي�ن املو�سرين
ينتقل ��ون يف ال�صي ��ف اىل القرية ( ك ��ردالن ) الواقعة اىل
االعل ��ى قلي ًال من امل�ست�شفى عل ��ى نهر يحمل نف�س اال�سم ،
وهك ��ذا ازده ��رت منطقة امليناء يف العق ��د االول من القرن
احل ��ايل اىل درجة ان بع�ض االوربيني ابدوا اعجابهم بها
لنظافتها و�سعتها ولبناياته ��ا ال�شاهقة وق�صورها االنيقة
املزرك�ش ��ة ب�شنا�شيلها وملنظ ��ر قواربها الرا�سية على طول
نه ��ر الع�شار عل ��ى مقربة من اب ��واب تلك الق�ص ��ور والتي
ه ��ي الوا�سط ��ة الرئي�سية لتنقل يف ارج ��اء املدينة  ،ف�ض ًال
ع ��ن ذلك  ،ومن اجل منطق ��ة امليناء بالب�ص ��رة  ،فقد قررت
ال�سلط ��ات العثماني ��ة املحلي ��ة يف ع ��ام � 1908شق طريق
عر�ض ��ه اربع ��ة ع�شر م�ت�ر ًا حماذي� � ًا لنهر الع�ش ��ار  ،وكذلك
رب ��ط امليناء واملدين ��ة بخط تراموي  ،وقام ��ت با�ستمالك
ال ��دور وهدمه ��ا  ،ويف العام التايل افتت ��ح �سليمان نظيف
وايل الب�ص ��رة هذا الطريق ال ��ذي مل يتم اك�سائه بالقري اال
يف ع ��ام  ، 1922وقام ببناء خمفر يف و�سط الطريق يقال
ل ��ه ( الر�شادية )  ،ويف العام نف�سه كلفت ال�سلطات املحلية
بع�ض الوجهاء ت�أ�سي�س �شركة تقوم بتزويد املدينة مبياه
ال�شرب بوا�سط ��ة �شبكة من االنايب احلديدية  ،وت�أ�س�ست
ال�شرك ��ة وا�ستعانت بخربة مهند�س هن ��دي  ،وعلى الرغم
م ��ن امل�سوح ��ات التي قامت بها ال�شرك ��ة اال ان امل�شروع مل
ير النور .

عن بحث ( الب�صرة يف العهد العثماين االخري)

ت�أ�س�ست جمعية حماية االطفال يف  20اذار عام  1928بعد
ان مت اتف ��اق جمموعة من الوجهاء واالطباء على ال�شروع
يف هذا العمل اخلريي  ،بهدف تقليل وفيات االطفال عامة
وال�سع ��ي ب ��كل الو�سائ ��ل الفني ��ة واالجتماعي ��ة لرتبيتهم
ب�ص ��ورة �صحيحة وحت�س�ي�ن الن�سل وم�ساع ��دة العائالت
الفق�ي�رة  ،وكان لهذه اجلمعية ( )19فرع ًا يف جميع انحاء
العراق واغلبية هذه الفروع م�ستو�صفات خا�صة بها.
كان ه ��دف اجلمعي ��ة ه ��و التذلي ��ل م ��ن انت�ش ��ار الع ��ادات
القبيح ��ة الت ��ي ت�أخ ��ذ �ضحاياه ��ا م ��ن االرواح الب�شري ��ة
وعل ��ى االخ� ��ص االطف ��ال  ،وا�ست�شراء ع ��ادات غري جيدة
مث ��ل اجلري حف ��اة وايديه ��م ووجوهه ��م وثيابهم و�سخة
اىل اق�ص ��ى ح ��د  ،ان جم ��رد تعلي ��م القواع ��د ال�صحي ��ة
و�ض ��رورة النظاف ��ة ب�صورة عام ��ة ال يكفي ,ب ��ل يجب ان
تكاف ��ح املدار� ��س الع ��ادات القبيحة املنت�شرة ب�ي�ن ال�سكان
واح ��دة واح ��دة وا�ستبداله ��ا بالعادات ال�صحي ��ة ،وكانت
غاي ��ة اجلمعي ��ة كما حددته ��ا (امل ��ادة اخلام�س ��ة والرابعة

والع�ش ��رون) م ��ن نظامه ��ا اال�سا�سي "التقلي ��ل من وفيات
االطفال عامة وال�سع ��ي بكل الو�سائل الفنية واالجتماعية
لرتبيته ��م ب�ص ��ورة �صحي ��ة وحت�س�ي�ن الن�س ��ل وم�ساعدة
العائ�ل�ات الفق�ي�رة وذل ��ك بتوزي ��ع احللي ��ب و�سائ ��ر
االحتياج ��ات الالزمة لرتبي ��ة الطفلوللإر�ض ��اع ال�صناعي
واجراء املداواة جمان ًا وتوزيع املالب�س على االطفال.
م ��ن املفي ��د ان نذك ��ر ان امل�ؤ�س�س�ي�ن للجمعية ه ��م (احلاج
يا�س�ي�ن اخل�ض�ي�ري  ,ابراهي ��م حمم ��ود ال�شابن ��در ,طاهر
حمم ��د �سليم  ،ح�سن ر�ضا � ،سامي �شوكت �،سامي �سليمان
،ابراهيم عاك ��ف االلو�سي � ،صائب �شوك ��ت وعبد احلميد
الباجة جي)
ام ��ا بالن�سبة لتموي ��ل اجلمعي ��ة  ،فقد ا�ستم ��دت اجلمعية
مقومات وجودها من تربعات املح�سنني وهبات احلكومة
واالوقاف وامانة العا�صمة والبلديات وتعهدات االع�ضاء
ال�شهري ��ة واالعان ��ات واليان�صيب ال ��ذي كان يعد واردها
الرئي�س كم ��ا وا�صدرت اجلمعية طوابع خا�صة بها ,وذلك
للح�ص ��ول على م ��ورد مايل �شبه ثاب ��ت  ,لأنها ترعى امور
خريي ��ة  ,وقد اخذت الفكرة من جمعية الهالل االحمر يف
تركية وجمعي ��ة مكافحة ال�سل يف �سوري ��ة ,ومن موارد
اجلمعي ��ة االخرى هو توزي ��ع ال�شارات عل ��ى اجلمهور,
جلمع االعانات يف االعي ��اد واملنا�سبات الوطنية,وهنالك
مورد غ�ي�ر ثابت للجمعية هو اقامة احلفالت املو�سيقية
والتمثيلي ��ة يف بغ ��داد
وااللوي ��ة االخ ��رى ,
ومث ��ال ذل ��ك اقام ��ت
حماي ��ة
جمعي ��ة
االطف ��ال حفلت�ي�ن
مو�سيقيت�ي�ن �أحياها

املو�سيق ��ي الرتك ��ي زي ��ن العابدي ��ن ب ��ك
عل ��ى م�س ��رح الثانوية املركزي ��ة  ,على ان
يخ�ص� ��ص ثالث ارباع م ��ن ريع احلفلتني
ملنفعة اجلمعية.
كان له ��ذه اجلمعي ��ة دور فاع ��ل يف حياة
املجتمع البغدادي  ,عن طريق ن�شاطاتها
املتميزة ،والتي ترك ��ت اثر ايجابي يف
نفو� ��س النا� ��س  ،فقد ا�سف ��رت جهودها
ع ��ن ان�ش ��اء اربع ��ة م�ستو�صف ��ات يف
مناطق االعظمي ��ة والك ��رادة ال�شرقية
والك ��رخ وب ��اب ال�شي ��خ  ،ف�ض�ل�ا ع ��ن
افتت ��اح م�ست�شف ��ى خا� ��ص ملعاجل ��ة
االطف ��ال والن�س ��اء وا�ش ��رف عل ��ى
افتتاح ��ه املل ��ك غازي ع ��ام 1936وقد
حقق ��ت اجلمعي ��ة جناح ًا ملمو�س� � ًا يف عمله ��ا االمر الذي
�شج ��ع اع�ضاءها لتو�سيع فروعها وتق ��دمي خدماتها لأكرب
ع ��دد من االطفال  ،فافتتح لها فرع ن�سوي يف لواء املو�صل
ع ��ام  ،1937وكانت الهيئ ��ة الت�أ�سي�سية تتك ��ون من ن�ساء
الذوات وترا�ستها فخرية عمر نظمي.
وكاناكربم�ست�شفياتهاهوم�ست�شفىحمايةاالطفال(املركز)
يف منطقة باب املعظم وقد احتوى عام  1957على ()157
�سرير ًا ،وهو يقوم بوقاية ومعاجلة مراجعيه من االطفال
وايواء االطفال اللقطاء والعناية بهم ،اما لقطاء

ا لأ لو ي ��ة
االخ ��رى فيودع ��ون يف
امل�ست�شفي ��ات احلكومية ،وم�ست�شفيات االمومة والطفولة
عن ��د العث ��ور عليه ��م ،ث ��م ير�سل ��ون اىل ه ��ذا امل�ست�شف ��ى
وامل�ست�شف ��ى م�ؤجر ل ��وزارة ال�صحة بب ��دل ايجار �سنوي
مق ��داره ( )1375دين ��ار ي�صرف يف الغال ��ب على تو�سيع
بناية امل�ست�شفى وحت�سينها من �أجل تقدمي خدمات اف�ضل
للمواطنني.
يع ��د الدكت ��ور (عبد الل ��ه ق�ص�ي�ر) الأب الروح ��ي جلمعية
حماي ��ة االطفال والت ��ي كان لها ال ��دور الأ�سا�س يف رعاية
الطف ��ل العراق ��ي  ,وق ��د ا�سهم يف رف ��ع م�ستوى
الط ��ب واالطب ��اء ورعاي ��ة االطب ��اء اثن ��اء م ��دة
ع�ضويت ��ه يف جمل�س الن ��واب  ,ونقابة االطباء
وق ��د ن�شر مق ��االت كث�ي�رة واحادي ��ث دورية يف
االذاع ��ة لتوعي ��ة االمهات يف ال�سب ��ل ال�صحيحة
للعناية بالأطفال.
وت�أ�س�س الفرع الن�س ��وي جلمعية حماية االطفال
يف بغ ��داد يف  12اذار ع ��ام  ،1945به ��دف ان�شاء
جيل �صحيح الرتبية ع ��ن طريق العناية بالأطفال
واحلوامل  ،وت�ألفت الهيئة االدارية للفرع الن�سوي
م ��ن( الرئي�سة ا�سيا توفيق وهبي ،ونائبة الرئي�سة
ع�صمت بهاء ال�سعي ��د وال�سكرترية �صبيحة ال�شيخ
داود والع�ض ��وات �سري ��ة اخلوج ��ة و�شفيقة الباجة
ج ��ي و�سعاد العم ��ري وممدوحة الفار� ��س  ،وناهدة
احليدري ،ومائدة احليدري ).
ا�صدرت اجلمعية جملة �صحي ��ة ادبية تربوية با�سم (االم
والطف ��ل) وق ��د �ص ��در عدده ��ا االول يف  15ت�شرين االول
ع ��ام  ، 1946وت�ألفت اول هيئة ادارية للمجلة من املحامي
ن�ش�أة ال�سنوي مدير ًا م�س�ؤوال  ،وبهاء الدين نوري رئي�سا
للتحري ��ر  ،وكانت ت�ص ��در �شهري ًا وهي ادبي ��ة ن�سائية كما
ت�ألف ��ت هيئة التحرير م ��ن ال�سيدة ع�صمت به ��اء ال�سعيد ،
ومائ ��دة احلي ��دري وبهية ف ��رج الل ��ه والدكتورعبد االمري
ع�ل�اوي والدكتور كم ��ال ال�سامرائي  ،وق ��د اخذت املجلة
عل ��ى عاتقها ن�ش ��ر الوع ��ي ال�صحي والرتب ��وي والنف�سي
واحلقوق ��ي  ,مل�صلحة افراد اال�سرة بعام ��ة واالم والطفل
خا�ص ��ة عن طري ��ق ابوابها الثابت ��ة  ,ومقاالته ��ا املتنوعة
الت ��ي �أ�سه ��م فيها الكت ��اب واحلقوقيني املعني ��ون ب�ش�ؤون
ثقاف ��ة االم والطف ��ل  ,والذي ��ن توزعت مهامه ��م بني تقدمي
اال�ست�ش ��ارات الطبي ��ة والقانوني ��ة يف رك ��ن بري ��د القراء
واملق ��االت االجتماعي ��ة الرتبوية � ،شغ ��ل دور االدب حيز ًا
منا�سب� � ًا م ��ن الق�صائ ��د والق�ص� ��ص اجلميل ��ة ذات ال�صل ��ة
مبو�ضع االم والطفل كاحلب والعاطفة وال�صحة.

عن ر�سالة ( اجلمعيات االجتماعية والدينية والفنية يف بغداد )

أول رئيس للوزراء في حياته الخاصة
نقيب بغداد وهوس النظافة

عرف الس��يد عبد الرحم��ن النقيب الكي�لاين ( تويف يوم
 12حزي��ران ) 1927مبزايا كثرية ،جعلته ش��خصية بغدادية
متمي��زة ع��ن االخري��ن  ،اال ان ش��هرته اقرتن��ت مبنصبه
الس��يايس الرفيع الذي تسنمه يف س��نواته االخرية  ،وهو
منصب رئيس ال��وزراء يف اول حكوم��ة عراقية يف تاريخ
الع��راق الحدي��ث  ،وهي الوزارة التي وس��مت باملؤقتة ،
فضال عن كونه نقيب ارشاف بغداد .
رفعة عبد الرزاق محمد

ولع ��ل االجي ��ال الطالع ��ة الت ��ي �شغف ��ت بالتفا�صيل
ال�شخ�ص ��ية �سي�س ��رها ل ��و علم ��ت ان عب ��د الرحمن
النقي ��ب كان يحر�ص على �ش ��راء الكت ��ب وجتليدها
ب�ش ��كل ج ��ذاب  ،وكان ل ��ه جمل ��د خا� ��ص ب ��ه يدع ��ى
(حي ��اوي)  ،وتزخر املكتب ��ة القادرية ببغ ��داد بهذه
الرتك ��ة اخلطية الثمينة  .كما كان يحب امل�ص ��ارعة
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ال�ش ��عبية ( الزورخان ��ه) وتربي ��ة اخلي ��ول العربية
والعناي ��ة الفائق ��ة بالزراع ��ة  .اما اهتمام ��ه باملقام
العراق ��ي فقد كان كبريا  ،ومن الطرائف التي تروى
انه كان يوما جال�س ��ا يف �شرفة داره املطلة على نهر
دجلة ( منطقة ال�س ��نك) و�ص ��ادف ان م� � ّر زورق كان
�صاحب ��ه يقر�أ املق ��ام ب�صوت ع ��ال ويتخبط ب�ضبط
ا�ص ��ول املقام  ،فاذا بالنقي ��ب ي�صيح عليه ان ي�سكت
وي�سمع  ،فقر�أ له املقام ب�شكل ا�صويل.
وكان يختلف اىل جمل�سه الذي كان يعقده يف ديوان
احل�ض ��رة القادري ��ة ( ال ��داركاه ) خمتل ��ف طبق ��ات
النا� ��س من علم ��اء وادب ��اء وامراء واعي ��ان وجتار
و�سا�سة ور�ؤ�ساء الطوائ ��ف وامللل وزعماء القبائل
 ،ا�ضاف ��ة اىل عامة النا� ��س  .وكان رحمه الله يتمتع
ب�أملعية ادبية وعلم غزير مما جعله من انداد العلماء
واالدباء  .وقد ذكر ان له م�ؤلفا با�سم ( االيام ال�شداد
م ��ن تاريخ بغداد ) ال يعرف عن ��ه �سوى ا�سمه ولعل
احدا يعرف م�صريه فينورنا بامره .
وم ��ن عاداته الطريف ��ة التي ا�شتهرت عل ��ى االل�سنة
 ،هو�س ��ه الكب�ي�ر بالنظاف ��ة  ،وقد دفعه ه ��ذا الهو�س
اىل التوج� ��س من م�سك اي �ش ��يء قبل معرفة درجة
نظافته  ،ومن ذلك جتنب مالم�سة اليد او امل�صافحة
 ،وق ��د ذكرانه عندما ي�ضطر اىل م�صافحة احد يبقي
ي ��ده بعيدة عن ج�سم ��ه اىل حني مغ ��ادرة ال�شخ�ص
في�س ��رع اىل غ�سلها  .وقد اوكل اىل احد خدمه بفتح
الر�سائل التي ترده  ،وال ي�شرب من املاء اال اذا ت�أكد
من كونه قد جلب من منت�صف النهر  .ومن الطرائف
ان �صديقه احلمي ��م ال�سيد حممد �سعيد ال م�صطفى
اخللي ��ل ( ت  1927وهو من وجه ��اء الكرخ )داعبه
عندما وج ��ده حائرا امام خمطوط ��ة نادرة عر�ضت
عليه فقال له  :ب�سيطة  ..اغ�سلها باملاء .
وق ��د اطلعت يف احدى املجامي ��ع املخطوطة  ،وهو
كت ��اب (الكنز ال�صاحلي )  ،ان ال�شاعر عبد احل�سني
احلوي ��زي كان قد زار بغداد يف اوائل الع�شرينيات

للإعالم والثقافة والفنون

 ،ف�صحبه �صديقه ال�شاعر الكبري الزهاوي اىل بيت
ال�سي ��د عب ��د الرحمن النقي ��ب ،وعن ��د دخولهما اىل
جمل�س النقيب بادر الزهاوي خماطبا النقيب :
ـ� �ـ ايه ��ا النقيب اجلليل جئت ��ك بدرة يتيم ��ة من درر
النجف .
فتق ��دم احلويزي وقدم يده الج ��ل م�صافحة النقيب
غري ان النقيب مل يعطه يده واكتفى بقوله :
ــ اهال و�سهال .
ويب ��دو ان احلوي ��زي امتع� ��ض م ��ن ذل ��ك ومل يكن
يعرف طبائع النقيب فخاطبه مرجتال :
مل تخ�ش �سطوتك العليا وان عظمت
ال يرهب الباز �شخ�ص جاره اال�سد
والليث والد ذلك البــــــــــاز اكرمنا
من طيب جدواه حا�شا يبخل الولد
فابت�سم النقيب و�صارحه جنله حممود ح�سام الدين
بان والده يعرتيه الو�سوا�س وال ي�صافح احدا .
عل ��ى ان اط ��رف م ��ا جرى يف ه ��ذا  ،كان م ��ع ال�سيد
طال ��ب النقي ��ب  ،ال�شخ�صي ��ة الب�صري ��ة ال�شه�ي�رة
،فعندما غ ��ادر طالب النقيب الع ��راق منفيا يوم 16
ني�س ��ان  1921وعاد الي ��ه يف االول من ايار 1925
 ،اخت ��ط لنف�سه خطة كان مبقت�ضاها قليل االختالط
بالنا� ��س  ،وبق ��ي كذل ��ك اىل ان تدخل اح ��د اقربائه

وهو ال�سيد ها�ش ��م الرفاعي فاقنعه ب�ضرورة زيارة
املل ��ك في�ص ��ل االول ( الق�ص ��ة بتفا�صيلها جتدها يف
كت ��اب ها�ش ��م الرفاع ��ي  ،ذكرياتي  ،بغ ��داد ، 1939
�ص 3ـ� �ـ  .) 11وعندما جاء طالب اىل بغداد ا�ستقبل
بحف ��اوة اجتماعية وكان اخرها وليم ��ة ال�سيد عبد
الرحمن النقيب  ،وكانت وليمة خا�صة مل يح�ضرها
ع ��دا طالب النقيب �س ��وى ال�شيخ �صالح با�ش اعيان
وها�شم الرفاعي .
ومل ��ا كان ال�سي ��د عب ��د الرحم ��ن النقي ��ب يتطري من
الع ��دوى وال ي�صافح يدا مهم ��ا كان �صاحبها  ،ولكن
ال�سيد طالب املعروف بجر�أته ج ّر يد النقيب بالقوة
وقبله ��ا على الرغم م ��ن �صاحبها  .يق ��ول الرفاعي :
ومل يك ��د ال�سي ��د طالب يجتاز غرفة نقي ��ب بغداد اال
وه � ّ�ب ال�شي ��خ م ��ن جمل�س ��ه فتخطى ع ��دة خطوات
ورغ ��م �شيخوخت ��ه وهو ف ��رح يرحب ب� �ـ ( ولده ) و
( حبيب ��ه ) و ( ق ��رة عين ��ه )  ،ورف ��ع النقي ��ب ذراعه
االمي ��ن وتاله باالي�سر ليط ��وق بهما ولده املحبوب
يف ال ��روح ويعانق ��ه  ..بيد ان ال�سي ��د طالب النقيب
�صارح نقيب بغداد الهاديء مبا ازعج وافزع :
ـ� �ـ انك برفع ��ك لذراعيك ال تري ��د عناقي ب ��ل تريد ان
تبعدهم ��ا عني  ،كما بعدت عني يوم حمنتي  ،الي�س
كذلك يا عم ؟ هات ي ��دك واغ�سلها بال�صابون بعد ان
تخرج منك ان �شئت  ،وج ّر يده اليمنى فقبلها .
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