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العدد )4479(
السنة السادسة عشرة

االثنين )29( تموز 2019

م���ن اأج���ل امل�ش���اركة يف ال���دورة االوملبي���ة يتطل���ب تقدمي 
طلب ر�ش���مي اللجنة االوملبية الدولية باالعرتاف باللجنة 
االوملبية العراقية ، وفعال يف ني�شان 1947م تكونت جلنة 
تاأ�شي�شي���ة للجن���ة االوملبي���ة العراقية ثم و�شع���ت النظام 
الداخل���ي له���ا وقدم الطل���ب ر�شمي���ا اىل اللجن���ة االوملبية 
الدولي���ة للح�شول على االعرتاف به���ا وامل�شاركة بالدورة 
االوملبي���ة القادم���ة ، وفعال مت���ت املوافقة وان�ش���م العراق 
اىل اال�ش���رة الدولية االوملبية ، مما �شح���ع اع�شاء اللجنة 
والعامل���ن وامل�شوؤول���ن لال�شرتاك ب���دورة لندن االوملبية 
ع���ام 1948م .وقبل الذه���اب اىل لندن ت�شكل���ت اول جلنة 
اوملبي���ة عراقي���ة برئا�شة ) عبي���د عبدالل���ه امل�شايفي ( امر 
احلر����س امللك���ي ونائبه ) ق���دري االأر�شرومل���ي ( واالمن 
الع���ام ) اكرم فهم���ي ( والع�شو ) جمي���د ال�شامرائي (.بعد 
احل�ش���ول على امل�شاركة يف دورة لندن ا�شتعر�س الفريق 
العراق���ي امل�شارك يف ال���دورة الرابعة ع�ش���ر االوملبية يف 
لن���دن الول م���رة وبح�شور ملك برطانيا ج���ورج ال�شاد�س 
بوف���د اوملبي ريا�شي ع���دده احد ع�شر ف���ردا، بفريق لكرة 
ال�شلة وعدائ���ن يف العاب ال�شاحة واملي���دان مع االدارين 
املرافقن ، اما التدريب له���وؤالء الريا�شين الذين �شاركوا 
يف الدورة االوملبية يف لندن كان يجري بجهود �شخ�شية 
كل ح�ش���ب م���دى معرفت���ه وخربت���ه يف ه���ذا املج���ال ومل 
ت�ش���ارك اي جهة ر�شمي���ة لرعاية ه���وؤالء الريا�شين وذلك 
الإفتقار البلد من املتخ�ش�شن ،فعلى ال�شعيد املحلي كانت 
هناك العاب ريا�شية متار����س وتدرب ب�شورة ذاتية ومن 
�شمنه���م ريا�شيي���وا لعبة رف���ع االثقال.علم���ا كان اإنت�شار 
اللعب���ة على م�شت���وى الع���راق واإقبال ال�شب���اب عليها نتج 
ع���ن ذلك اإقامة اللقاءات الريا�شي���ة ثم اىل بطوالت حملية 
بع���د ت�شكيل احتاد العراقي للعبة رفع االثقال عام 1949م 
وال���ذي يعترب م���ن اوائل االحت���ادات الريا�شي���ة العراقية 

التي تاأ�ش�شت .
ولك���ن يجب ان نقف باحرتام اىل اخلطوة اجلريئة عندما 
�ش���ارك العراق يف دورة لندن به���ذه كانت اخلطوة االوىل 
يف طري���ق امل�شاركة يف الدورات االوملبية القادمة بالوقت 
الذي مل نكن منلك ريا�شين بامل�شتوى العاملي .وان هوؤالء 
الريا�شي���ن ال���ذي ب���رزوا و�شارك���وا يف وقتها ه���م قوام 

احلركة الريا�شية االوملبية يف العراق . 
بع���د االنتهاء م���ن دورة لندن االوملبية باأ�شه���ر مت تاأ�شي�س 
احت���اد ك���رة الق���دم العراق���ي يف 1948/10/8م .وبعدها 
ب�شنت���ن )1950م ( ان�ش���م االحت���اد اىل االحت���اد الدويل 
لك���رة القدم)الفيفا( .اما احتاد كرة ال�شلة العراقي واحتاد 
الع���اب ال�شاحة وامليدان ) املي���دان وامل�شمار ( فقد تاأ�ش�شا 
وان�شم���ا اىل االحتاد الدويل ع���ام ) 1948م( ، وهم كذلك 

كانوا من االوائل يف تاأ�شي�س احتادهم .
يف ف���رتة ب���ن ال���دورة الالوملبي���ة يف لن���دن ع���ام 1948م 
وال���دورة االوملبية يف هل�شينك���ي عام 1952م ، كان هناك 
و�شوح يف تاأ�شي�س بع�س االحتادات الريا�شية العراقية 
وتاأ�شي����س اي�ش���ا االندي���ة الريا�شية االخ���رى منها نادي 
الهواة يف بغداد ون���ادي قري�س يف الكاظمية عام 1950م 
ون���ادي ال�شب���اب الريا�شي عام 1951م ون���ادي االعظمية 
الريا�ش���ي ع���ام 1951م ون���ادي ال�شليمانية ع���ام1956م 
ون���ادي املين���اء يف الب�ش���رة وغريها يف مناط���ق اخرى . 
وب���داأت املناف�ش���ات الريا�شية ب�شورة ر�شمي���ة فيما بينها 
مع اإقام���ة الفعاليات الريا�شي���ة والرتفيهية يف املنا�شبات 

واالعياد ب�شورة منفردة .
يف ال���دورة االوملبية يف هلن�شك���ي 1952م اعتذر العراق 
ع���ن امل�شارك���ة فيها لعدم و�ش���ول الكف���اءة الريا�شية لدى 
الالعب���ن العراقين اىل امل�شتوى الدويل امل�شارك يف هذه 

الدورة النها الت�شتند على اال�ش�س العلمية ال�شحيحة . 

ام���ا يف عام 1956م يف ال���دورة االوملبية يف ملبورن كان 
م���ن املفرو����س ان ي�شارك الع���راق يف ت�شعة ريا�شين يف 
لعبة رفع االثقال لوجود رباعين اأرقامهم متقدمة توؤهلهم 
للم�شارك���ة والف���وز ، وكذل���ك عل���ى العبي الع���اب ال�شاحة 
واملي���دان .ولكن العراق قرر االن�شح���اب ت�شامنا مع بقية 
ال���دول العربي���ة �ش���د االعت���داء الثالث���ي عل���ى م�ش���ر عام 

1956م .

الم�ضيرة االولمبية والريا�ضية بعد قيام 
اول جمهورية عراقية

طموح���ات ال�شعب العراق���ي متثلت بث���ورة 14 متوز عام 
1958م يف جمي���ع املج���االت . يف البداي���ة تاأ�ش�شت عالقة 
متبادلة بن الدولة واملثقفن .فكان االهتمام اوال بالرتاث 
الوطني وجرى ا�شتخ���دام الرتاث ال�شعبي كو�شيلة لربط 
ب���ن الطوائ���ف واالدي���ان والقومي���ات الرتباطه���ا جميعا 

باحل�ش���ارة العراقية القدمي���ة ، والتاأكيد على م�شرتكاتهم 
الثقافية من ع���ادات اجتماعية وطقو�س وريا�شة وغريها 
باإجت���اه �شل���ة اجلمي���ع بالع���راق .يف ه���ذا اجل���و اجلديد 
انفجرت االن�شط���ة والفعاليات املختلفة ومنها الريا�شية ، 
وو�شوح م�شاركة الن�شاء العراقيات يف الفعاليات الوطنية 
ومنها كذلك الريا�شية خ�شو�شا بعد �شدور قانون املراأة. 
ام���ا الن���وادي فق���د مت تاأ�شي�س ن���وادي اخ���رى يف مناطق 
عديدة من العراق خ�شو�شا بعد �شدور قانون اجلمعيات 
ال���ذي مت مبوجبه تنظيم �شوؤون االندية العراقية . وكذلك 
فق���د الغ���ي القان���ون ال�شاب���ق للجن���ة االوملبي���ة العراقي���ة 
وو�ش���ع نظام جديد لها ث���م ت�شكلت جلن���ة اوملبية عراقية 
جدي���دة برئا�ش���ة اك���رم فهمي ، وم���ن اأحد امل���واد الرئ�شية 
للنظ���ام) عل���ى يجري انتخ���اب اللجنة االوملبي���ة اجلديدة 
يف الي���وم االخ���ري النته���اء دورة االلع���اب االوملبية �شواء 
عق���دت ام مل تعق���د ، و�ش���ارك الع���راق فيه���ا او مل ي�شارك( 
. عل���ى �ش���وء ذل���ك مت ت�شكي���ل هيئ���ات جدي���دة الحتادات 
الريا�شي���ة ،وتاأ�ش�شت بع����س االحت���ادات الريا�شية منها 
) التن����س ع���ام 1959م وك���رة الطاول���ة ع���ام 1959م ( . 
ام���ا يف جم���ال العالق���ات الريا�شي���ة اخلارجية،فتوطدت 
الكث���ري من هذه العالقات مع ال���دول منها اجلزائر االحتاد 
ال�شوفيت���ي وجيكو�شلوفاكيا وال�شوي���د واملجر وهولندا 
وغريه���م . واما الفرق الريا�شية لهذه الدول قامت بزيارة 
للع���راق وكانت هذه اللق���اءات الريا�شية دورا ايجابيا يف 
العالق���ات االخرى .ا�شاف���ة اىل قدوم مدرب���ن ومدر�شن 
جامعي���ن لريا�ش���ات متنوع���ة اىل الع���راق خ�شو�شا اىل 
معه���د الرتبي���ة البدنية وال���ذي افتتح ع���ام 1954م .ومن 
جهة اخرى ب���دء يف ار�شلت بع�س البعثات والزمالت اىل 
اخل���ارج للدرا�شة يف جمال الرتبي���ة البدنية والريا�شية ، 
والحق���ا يف ال�شبعينيات تكاثرت ه���ذه البعثات للدرا�شات 

العليا يف الرتبية البدنية.
ويف هذه املنا�شبة علينا ان نذكر باأن اول �شهادة دكتوراة 
يف الرتبي���ة البدني���ة ح�شل عليها �شام���ي ال�شفار كان عام 
1965م م���ن االحتاد ال�شوفيتي يف تخ�ش�س التدريب يف 

لعبة كرة القدم .
ام���ا يف جمال التثقيف الريا�شي ظه���ر الربنامج املحبوب 
الريا�شة يف ا�شبوع ع���ام 1963م مقدمه املعلق الريا�شي 
امل�شه���ور موؤيد البدري والذي ا�شتم���ر يف ذاكرة العراقن 
اىل حد االن وم�شتقبال.هن���ا يجب ان نتوقف قليال ونذكر 
ب���اأن يف ع���ام 1963م و ع���ام 1964م قامت عم���ادة املعهد 
الع���ايل للرتبية البدني���ة والريا�شة برئا�ش���ة عميدها جنم 
الدي���ن ال�شهروردي بداأت بخط���وة جريئة وعملية وفعالة 
بقب���ول اع���داد كب���رية م���ن الطلب���ة يف املعه���د مم���ا اعطى 
زخما كبريا يف دف���ع وانت�شار العملية الرتبوية والن�شاط 
الريا�ش���ي . ويف ه���ذه ال�شن���ن ادخ���ل الكث���ري م���ن املواد 
الدرا�شية العلمية التخ�ش�شية البحتة يف املنهج الدرا�شي 
خ�شو�شا بعد قدوم اأ�شات���ذة خمت�شن حاملوا ال�شهادات 

العليا يف الرتبية البدنية. 
بع���د ال�شرد الظروري لواقع العلمية والعملية التي اعطت 
الريا�ش���ة العراقية بع�س الزخ���م لتقدمها اىل االمام نعود 

اىل امل�شرية االوملبية.
فبع���د التغ���ري بنظام اللجن���ة االوملبية بعد مت���وز 1958م 
وع���ودة م�شارك���ة الع���راق ع���ام 1960م يف دورة روم���ا 
وح�شول العراق على املدالي���ة الربونزية يف رفع االثقال 
يف الوزن اخلفيف من قبل الرباع عبد الواحد عبد العزيز، 
بعده���ا �ش���ارك الع���راق يف ال���دورة االوملبي���ة الريا�شي���ة 
يف طوكي���و ) الياب���ان ( ع���ام 1964م وعل���ى اول ار����س 
م���ن الق���ارة اال�شيوي���ة بوفد ريا�ش���ي يف الع���اب ال�شاحة 
وامليدان ولعبة ك���رة القدم واملالكمة وريا�شة رفع االثقال 
، ومل يح�ش���ل العراق على اي مدالي���ة كما كان يف الدورة 
االوملبي���ة ال�شابقة.ومن الن�شاطات املهمة بعد هذه الدورة 

هو افتتاح ملعب ال�شعب الدويل عام 1966م.

بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية عام 1945م اىل ثورة متوز 1958م 

كانت تش��كل الفرتة األكرث عهدا يف مش��اركة ونش��اط يف الحياة 

العراقية السياسية واالجتامعية والثقافية يف القرن العرشين . يف 

هذه الفرتة تش��كلت االحزاب السياسية الجديدة ووسعت بعض 

االحزاب قواعده��ا وتكاثرت الحركات االدبي��ة والثقافية والفنية 

وحتى الرياضية . وعند بدء نش��اط الحركة االوملبية العراقية ومع 

املنارصين لها واملسؤولني مام ادى اىل التفكري الجدي باملشاركة 

بااللعاب االوملبية القادمة يف لندن عام 1948م. 

رح���ي���م ح��س��ن ال��ش��ام��ي

اأج���ربت الظ���روف ال�شيا�شية التي مر به���ا العراق اأبان 
اأح���داث وثب���ة كان���ون الث���اين 1948 �شال���ح جرب على 
تق���دمي ا�شتقال���ة وزارته يف 27 كان���ون الثاين 1948 ، 
فتوجه���ت كتلته اإىل اال�ش���رتاك يف االنتخابات النيابية 
 15 يف  ال�ش���در  حمم���د  ال�شي���د  وزارة  اأجرته���ا  الت���ي 
حزيران 1948 ، تلك االنتخاب���ات التي �شهدت مناف�شة 
�شديدة بن االأح���زاب ال�شيا�شية العلنية وال�شرية التي 
اأعلن���ت ا�شرتاكها فيها وبن رجال الكتلة التي اأ�شبحت 
ت�شمى ب�"جماعة معاهدة بورت�شموث"، معتمدين على 
اأموالهم الطائلة وما بقي لهم من النفوذ يف خو�س هذه 
االنتخابات ، وتركز ن�شاطهم االنتخابي على الع�شائر ، 
حيث عق���دوا موؤمترًا لروؤ�ش���اء الع�شائر يف دار حم�شن 
اأبو طبيخ يوم 21 اآذار 1948 ، اأو�شحوا فيه الهدف من 
ا�شرتاكهم يف االنتخابات النيابية ، هو حتقيق االأماين 
الوطني���ة والتم�شك بالنظام القائ���م ومقاومة كل دعاية 
وعم���ل يخالف القوانن املرعية والديانات املعرتف بها 

وعدم التفريق بن الطوائف املختلفة لل�شعب .
   وعل���ى الرغ���م من التع���اون الذي جرى ب���ن االأحزاب 
ال�شيا�شية والكتل امل�شاركة يف االنتخابات ، الف�شال كتلة 
�شال���ح جرب ، اإال اأنها مل حت���رز الكثري يف االنتخابات ، 
بدليل فوز حزب اال�شتقالل باأربعة مقاعد فقط واحلزب 
الوطن���ي الدميقراط���ي بث���الث مقاعد وح���زب االأحرار 
مبقع���د واحد ، يف ح���ن ح�شلت كتل���ة �شالح جرب على 
ع�شري���ن مقع���دًا ، ويت�شح لنا مما �شبق���ت االإ�شارة اليه 
ان ف�ش���ل م�ش���روع معاه���دة 1948 الذي اأث���ر يف �شمعة 
الفئ���ة احلاكم���ة ، وقلل م���ن الر�شيد ال�شيا�ش���ي ل�شالح 
ج���رب نف�شه ، مل مين���ع اأ�شحاب املنا�شب م���ن املجاهرة 

بتاأيي���ده ، وممار�شتهم تاأثريًا وا�شحًا يف جمرى نتائج 
هذه االنتخابات النيابية بفعل ما لديهم من نفوذ .

    ومل���ا اأخذت حدة ال�شخط عل���ى �شالح جرب تهداأ �شيئًا 
ف�شيئًا مبرور الزم���ن ، ب�شبب ما خلفته االإدارة العرفية 
الت���ي اأعلن���ت يف زم���ن وزارة حمم���د ال�ش���در ، بعد اأن 
ا�شتغلت تلك االإدارة العرفية لغري االأ�شباب التي اأعلنت 
م���ن اأجلها ، اأخذ �شالح جرب يعزز كتلته لي�شرتد مكانته 
يف بع����س االأو�ش���اط التي مل تعد تخ�ش���ى من املجاهرة 
بتاأيي���ده ليعود مرة اأخ���رى مر�شح���ًا احتياطيًا من قبل 
الربيطانين ليحل حمل نوري ال�شعيد لرئا�شة الوزراء 

يف الوقت املنا�شب .
     وعندم���ا اأج���رى مزاحم الباجه جي تغيريات وزارية 
كان���ون  الثاني���ة )26 حزي���ران 6-1948  يف وزارت���ه 
الث���اين 1949( بع���د �شهري���ن م���ن ت�شكيله���ا ، ا�شتدعى 
فا�شل اجلمايل وهو من موؤيدي �شالح جرب من القاهرة 

لت���ويل من�شب وزير اخلارجية ، وع���ن توفيق النائب 
وه���و حاكم ومت�شرف ، ومن اأن�شار �شالح جرب وزيرًا 
للداخلية ، وعن �شاكر الوادي وهو من املقربن ل�شالح 

جرب اأي�شًا وزيرًا للدفاع يف ت�شرين االأول 1948  .
    وبذل���ك تكون الظروف اجلدي���دة التي مر بها العراق 
يف اأعق���اب وثب���ة 1948 ،�شاع���دت �شال���ح ج���رب عل���ى 
الظه���ور من جدي���د عل���ى م�ش���رح االأح���داث ال�شيا�شية 
، واأخ���ذ اأن�ش���اره يجاه���رون بتاأيي���ده م���رة اأخ���رى ، 
واأ�ش���دروا جريدتي النباأ واالأمة عام اجلريدتان اللتان 

اأ�شبحتا ل�شانًا غري ر�شمي ل�شالح جرب وكتلته .
    دافع���ت ال�شحيفتان ومنذ �شدورهما عن �شالح جرب 
وكتلت���ه فق���د ن�شرت �شحيف���ة النب���اأ يف 23 اآذار 1949 
�ش���ورًا ل�شالح ج���رب مبنا�شبة ن�ش���ر الوثائ���ق املتعلقة 
باأح���داث انتفا�ش���ة كانون الث���اين 1948 الت���ي اأطلقت 
عليه���ا "ح���ركات الفئ���ة املارق���ة" الت���ي اأرادت ان حت���ل 

الفو�ش���ى والفنت حمل اال�شتقرار والطماأنينة ، يف هذا 
البل���د لقلب النظام القائ���م مبينة ان �شالح جرب هو اأول 
�شيا�ش���ي نظر بعيدًا ، واأق���دم بجراأته املعروفة على حل 
حزب���ي ال�شع���ب واالحت���اد الوطن���ي بعد ان مل����س باأدلة 
قاطعة انحراف هذين احلزبن ، واملتمثل بالعمل لن�شر 
املب���داأ ال�شيوعي بن طبقات ال�شع���ب ، كما كان اأول من 
نب���ه اإىل ان اأحداث كانون الث���اين 1948 هي من تدبري 
ال�شيوعي���ن عل���ى حد تعب���ري ال�شحيفة . وم���ن جانبها 
اأخذت �شحيفة االأمة الدفاع عن "معاهدة بورت�شموث" 
و�شالح جرب ، م�شرية اإىل ان كون املعاهدة بحاجة اإىل 
االإي�ش���اح والتف�شري هو اأمر مقب���ول من اجلميع �شواء 

من املعار�شن ذوي النيات احل�شنة اأو من املوؤيدين .
     م���ن جان���ب اآخ���ر ح���اول بع����س ال�شا�ش���ة ا�شتمال���ة 
�شالح ج���رب وكتلته الحتوائهما و�شمهما اإىل ر�شيدهم 
ال�شيا�ش���ي ، ويف مقدم���ة ه���وؤالء ن���وري ال�شعي���د الذي 
حاول ، عندما �ش���كل وزارته العا�شرة )6 كانون الثاين 
بع����س  �شم���ل  مل   ،  )1949 االأول  كان���ون   10-1949
االأح���زاب القومية مثل ح���زب اال�شتق���الل و�شخ�شيات 
اأخرى للعمل معه اإال اأنه ف�شل يف ذلك ، فقرر التعاون مع 
�شالح ج���رب لتاأليف حزب با�شم "االحت���اد الد�شتوري" 
واأر�ش���ل �شياء جعف���ر وزير االقت�ش���اد اإىل �شالح جرب 
ليخ���ربه باملو�شوع فوافق على ذل���ك ، وكان االتفاق ان 
يقدم �شالح جرب مع بع����س ال�شخ�شيات القومية طلب 

اإىل وزارة الداخلية لتاأ�شي�س احلزب.
     ويب���دو اأن ن���وري ال�شعيد اتفق مع مو�شى ال�شابندر 
، وحمم���د علي حمم���ود ، اأن ي�شرتكا مع �شالح جرب يف 
تق���دمي طلب تاأ�شي�س احلزب ، وملا علم �شالح جرب بذلك 
ب���داأ مياطل يف التوقيع على الطل���ب ، الأنه كان ال يحبذ 
العم���ل مع هذي���ن ال�شخ�ش���ن ال�شرتاكهم���ا يف اأحداث 
انتفا�شة ماي����س 1941 ووزارة ر�شي���د عايل الكيالين 
الرابعة )12 ني�شان 1941 – 29 ماي�س 1941(( ، فقرر 
ن���وري ال�شعيد االنفراد يف العم���ل احلزبي ، وتقدم مع 
اأن�شاره من دون �شالح جرب بطلب اإىل وزارة الداخلية 
الت���ي وافقت على اإجازة ح���زب االحتاد الد�شتوري  يف 

24 ت�شرين الثاين1949 .
لك���ن �شالح ج���رب واأع�شاء كتلت���ه ، ا�شرتكوا يف وزارة 
توفيق ال�شوي���دي الثالثة )5 �شب���اط 1950-15 اأيلول 
1950( ف�شغ���ل �شال���ح ج���رب من�ش���ب وزي���ر الداخلي���ة 
وال�شيد عبد املهدي من�شب وزير املوا�شالت واالأ�شغال 
وعبد الك���رمي االزري من�شب وزير املالي���ة و�شعد عمر 
من�ش���ب وزير املع���ارف ، اإال ان وزراء الكتلة �شرعان ما 
دخلوا يف خالف مع رئي����س الوزراء توفيق ال�شويدي 
ب�شب���ب حماول���ة وزي���ر الداخلي���ة �شالح ج���رب اإ�شدار 
قان���ون للمطبوع���ات ، مما ول���د امتعا����س الو�شي عبد 
االإل���ه ، وال�شيما وان وجود �شالح جرب وبع�س اأع�شاء 
الكتلة جعل الو�شي وبقية �شا�شة العراق يعتقدون بان 
الكتل���ة ه���ي امل�شرية لل���وزارة وبالفعل فق���د كانت كلمة 
�شال���ح جرب هي امل�شموع���ة واملوؤثرة اأثن���اء اجتماعات 
جمل����س ال���وزراء ، مم���ا اأث���ر ب�ش���كل وا�ش���ح يف عم���ل 
ال���وزارة التي ا�شط���رت بدورها اإىل تق���دمي ا�شتقالتها 
يف 15 اأيل���ول 1950 م���ع ان ال���دور ال�شيا�ش���ي ل�شالح 
جرب وكتلته مل يقت�شر على ذلك . فقد قرر لهما – اأخريًا 
، فظهر حزب  نف�شيهما تنظيمًا وفكرًا  – اأن يعربا عن 

االمة اال�شرتاكي .

عن ر�شالة )   حـزب االأمـة اال�شـرتاكي1954-1951
 درا�شة تاريخية  (

70 عاما على اول مشاركة عراقية 
في االولمبياد

بعد وثبة كانون الثاني 1948 وانهيار حكومته

كيف عاد صالح جبر الى واجهة االحداث ؟

ال���ح���اف���ظ م����ؤي����د   . د 
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السعدي ع��ب��اس  ت��غ��ري��د 

ع��ري��ب��ي ي��ون��س  .أي�����اد  د 
    تاألفت الهيئة من: ناظم با�شا رئي�شًا لها، وكان ب� "رتبة 
وزير"، وع�شوية كل من "توفيق با�شا" وكمال بك "دفرت 
دار �شاب���ق"، وع���ويف بك قا�شي �شرع �شاب���ق، واأُعطيت 
�شكرتاريته���ا اىل �شاب من خريجي الكلية ال�شاهانية يف 
االإ�شتان���ة يدعى ممدوح بك، وقد تاألفت جلنة اإ�شت�شارية 
يف والية بغ���داد �شاعدت الهيئ���ة االإ�شالحية يف ت�شهيل 

مهامها.
    اأخ���ذت الهيئ���ة تدر�س اأح���وال العراق م���ن موؤ�ش�شات 
مبع���رة  قليل���ة  مدار����س  فوج���دت  ودوائ���ر حكومي���ة، 
هن���ا وهن���اك يف الوالي���ات الث���الث "بغ���داد والب�ش���رة 
م�شت���وى  العلمي���ة  درجته���ا  تتع���دى  ال  واملو�ش���ل"، 
الثانوي���ات او االإعداديات؛ وبع���د اأن انتهت من مهمتها، 
قدم���ت الهيئ���ة تقري���رًا اىل احلكوم���ة العثماني���ة ت�شمن 
اإقرتاحات عدي���دة، منها الدعوة اىل فتح مدار�س جديدة 
للبنن والبن���ات، وتاأ�شي�س مدر�ش���ة احلقوق، يف بغداد 
بع���د اأن �شع���رت بحاجة واليات الع���راق اىل احلقوقين 
واالإداري���ن املوؤهلن علميًا، وقد لقي هذا االإقرتاح قبواًل 

من ال�شلطات العثمانية، وهذا ن�س االإقرتاح مرتجم:

"برقي��ة"
التاريخ: متوز 1323 ه� دائمي

جهة االإر�شال: الب�شرة
الرقم: 8392

االأعظم" ال�شدر  "ح�شرة 
   "من اأجل زي���ادة العلوم واملعرفة الأهايل مدينة بغداد، 
ون�شر الثقافة والتعرف على االأنظمة والقوانن العدلية، 
نق���رتح تاأ�شي����س مدر�شة للحق���وق يف بغ���داد على غرار 

مدار�س احلقوق الت���ي مت اإفتتاحها، واأي�شًا يف املو�شل 
والب�ش���رة، راجن م���ن ح�شرتك���م اإ�شدار اأم���ر عثماين 

ب�شاأن تاأ�شي�س مدر�شة احلقوق يف بغداد"
رئي�س هيئة اإ�شالح القوانن العراقية

                                                                  ناظم
     نال���ت اقرتاح���ات الهيئة االإ�شالحي���ة ر�شى ال�شلطات 
العثماني���ة، اإذ كان من ثمرات تاأليف الهيئات االإ�شالحية 
اأن اإ�شتج���اب ال�شلط���ان عب���د احلمي���د الث���اين، لنداءات 
املطالب���ة باالإ�ش���الح، فاأ�ش���در موافقت���ه عل���ى تاأ�شي����س 
ث���الث مدار����س حق���وق اىل جان���ب مدر�ش���ة احلقوق يف 
اجلان���ب  يف  �شالني���ك  والي���ة  يف  واح���دة  ا�شتانب���ول، 
االوربي من مملكة "اأرم ايلي" والثانية يف والية قونية 
)كوني���ة(، يف االأنا�ش���ول، والثالث���ة يف مدينة حلب من 

الواليات العربية، وبهذا يكون جمموع مدار�س احلقوق 
يف الدولة العثمانية اأربع مدار�س.  

    ن�شتنت���ج مم��������ا �شب���ق اأن تغ���ريًا ح���دث يف الق���������رار، 
حي���������ث ت��������م ا�شتب���دال اإن�ش��اء مدر�ش���ة احلق�������������������وق 
ف�����ي حل���������ب ال��ى اإن�ش������������اء م���در�ش�����������ة احلق����وق يف 
بغ����������������داد، وه����������������ذا م�������ا اأ�ش�������ار ال�����يه توفي���������������ق 
ال�شوي�������دي، ف���������ي م�����ذكراته الت�����ي كتب�������ها، والت��������ي 
بذل����������ه���ا  ال���ت���ي  اجله�������������������ود  في���������ه�����ا  اأو�ش���������������ح 
وال������������������ده يو�ش��������ف ال�شوي�����������������دي)، اإذ اأورد م������������ا 
ن�ش�����������������ه: "مل���ا �ش���������م���ع والدي بهذا االم���ر، ق�شد اىل 
ناظ���م با�شا يرجوه باأن يتو�ش���ط لدى احلكومة املركزية 
لنق���ل كلي���ة حل���ب اىل بغ���داد، الأن حلب مت�شل���ة بالبحر 
بو�شائط اأخ���رى با�شتانب���ول، فاأهله���ا ال يعانون م�شاق 
ال�شف���ر للذه���اب اىل العا�شم���ة والدخ���ول يف مدار�شه���ا 
العالي���ة، اأما بغداد ف���اإن بعدها عن العا�شم���ة وانزوائها 
يجعلها بحاجة اأ�شد اىل مدر�شة للحقوق ُتوؤ�ش�س فيها".

    بع���د املخاب���رة التلغرافي���ة، اإ�شت�شدر ناظ���م با�شا اأمرًا 
يق�ش���ي بنقل مدر�شة احلقوق املزم���ع اإن�شاوؤها يف حلب 
اىل بغ���داد، ومت اإفتتاحه���ا يف مت���وز1908، يف الوق���ت 
ال���ذي اأُعيد فيه الد�شتور اىل البالد العثمانية، وتاأ�ش�شت 

االدارة الربملانية الدميقراطية.  
    نالت قرارات الهيئة ر�شى ال�شلطات العثمانية، وقامت 
االخ���رية باإ�شدار مر�شوم تاأ�شي����س مدر�شة للحقوق يف 

بغداد يف 1 اآذار 1908، وهذا ن�س املر�شوم مرتجم: 

جمل�س الوزراء العثماين
    "بن���اًء عل���ى الطلب املُقدّم ِمن ِقبل اأهايل بغداد والهيئة 
االإ�شالحي���ة احلقوقية يف بغداد ب�ش���اأن تاأ�شي�س مدر�شة 
احلق���وق، فقد َنظر املجل�س يف ذلك خالل اجتماع مو�شع 
بجل�ش���ة خا�شة، وت���داول املو�شوع من جمي���ع جوانبه 
االإدارية واملالية، وواف���ق على تاأ�شي�س مدر�شة احلقوق 
يف بغ���داد فقط، حيث طلب اأهل املو�شل والب�شرة نف�س 
الطل���ب، لكن املوافقة �شدرت بفت���ح مدر�شة احلقوق يف 
بغ���داد، ومت اإب���الغ وزارة املع���ارف العثماني���ة بذلك من 
اأجل املبا�شرة باإفتتاح ه��������ذه املدر�ش�������ة، واإعداد الكادر 
ال���الزم له���ا، و�ش�������در ذلك ف��������ي 17 �شب���اط 1905" ... 

التواقيع

   اال ان اللمدر�شة مل توؤ�ش�س لعدم وجود بناية �شاحلة، 
لذل���ك تقرر �شمه���ا، اىل املدر�ش���ة االبتدائي���ة احلميدية، 
وكان���ت هذه املدر�ش���ة اأول مدر�ش���ة نظامي���ة اأُن�شاأت يف 
الع���راق، ويف ذلك الوقت مل يكن م���ن ال�شهل تبديل ا�شم 
املدر�شة احلميدية، وحتويلها اىل مدر�شة احلقوق؛ الن 
ذلك من �شاأِنه اأن يثري قلق وخماوف يف نفو�س ال�شلطات 
العثماني���ة، ل���ذا تقرر ترك تاأ�شي����س مدر�شة احلقوق اىل 
وق���ت اخر، وكان���ت ه���ذه اوىل امل�شكالت الت���ي واجهت 
تاأ�شي����س مدر�ش���ة احلق���وق، االم���ر ال���ذي دفع ع���ددًا من 
ال�شب���اب يف مقدمته���م ال�شيد حمم���ود �شبحي الدفرتي، 
لتحرير عري�شة رفعوه���ا اىل الهيئة االإ�شالحية طالبوا 
فيها تنفيذ االإرادة ال�شلطانية بتاأ�شي�س مدر�شة احلقوق، 
يف  التعلي���م  تق���دم  كتاب���ه  يف  الدجيل���ي  ح�ش���ن  وذك���ر 
الع���راق، اأن هذه امل�ش���ودة موج���ودة يف مكتبة �شبحي 
الدفرتي، وقد كتبت يف �شهر حزيران عام 1908، مذيلة 
بتوقي���ع زمالئه ال�شب���اب، منهم "عبد الل���ه ثنيان وثابت 

ال�شويدي".
-

     "وا�شل���ت العري�شة بعد املقدمة االإلتما�س من الوزير 

    ح���اول النظ���ام امللك���ي الهيمن���ة عل���ى التح���والت 
االجتماعي، لكنه مل يتمكن من حتجيمها فالتطورات 
االقت�شادية واالجتماعية لن�شف قرن، التي ت�شارعت 
ت�شارع���ا كبريًا يف اخلم�شيني���ات اأ�شهمت يف التاأكل 
التدريجي للبني���ة االجتماعية التقليدية ، واأوجدت 
جمموع���ات اجتماعية جديدة، كانت البنية الطبقية 
اجلديدة تفتقر اىل االأدوار املحددة بو�شوح، االمر 
الذي ترك فراغًا اجتماعيا ملحوظا، مل تنبثق طبقة 
اجتماعي���ة واقت�شادية جدي���دة وقوية ومرتابطة 

مبا يكفي لتوجيه التحوالت اىل قنوات بناءة.
كان للتح���ول من حي���اة فكرية معتم���دة على الدين 

والطائف���ة والعائ���الت التقليدية اىل اأخ���رى تاأ�ش�شت 
عل���ى القي���م العلماني���ة واخل���ربة الفني���ة والتعلي���م 
تاأث���ري عميق على املجتم���ع العراقيو�شجعت التعليم 
العلماين مع التاأكي���د على العلوم واحلديثة وتعليم 
الن�ش���اء والتخل����س م���ن ظاهرتي احلج���اب وتعدد 
الزوجات، كما ان النخب اجلديدة ميزت نف�شها عن 
مثيالته���ا الرتكية بال�شعي الإحي���اء ذاكرة تاريخية 
عراقي���ة عربي���ة معينةع���ن طري���ق التاأكي���د عل���ى 
الرتاث العربي ، ومن الطبيعي ان هذه التحوالت 
االجتماعي���ة والثقافي���ة مل حت���دث بليل���ة وي���وم ، 
وامنا ه���ي حت���والت تراكمية بفعل قط���ع العراق 

�شوط���ًا على طريق التقدم ، وهذا ما ادى اىل تبديد 
القيم والعادات البالية وب�شورة تدريجية .

ترج���ع فك���رة تاأ�شي�س هذا النادي اىل ع���ام 1933، اذ اجتمع عدد من املثقفن يف 
دار الدكت���ور حمم���د فا�شل اجلم���ايل ، وتذاكروا يف ان�شائه ، كف���رع لنادي القلم 
العاملي امل�شمى P.E.N.CLUB(( وقد اختري لرئا�شته ال�شاعر جميل �شدقي 
الزه���اوي والدكت���ور حممد فا�شل اجلم���ايل نائبا له، وقد اجيز ه���ذا النادي من 
وزارة الداخلي���ة يف 14 ت�شري���ن االول 1934ام���ا غايته ف���كان يدعو اىل تعارف 
املوؤلف���ن وحمل���ة االق���الم يف العراق وبقية الب���الد العربية ، والع���امل وم�شاعدة 
الباحث���ن وتق���دمي العون لهم ، اما �شروط القبول في���ه فيقبل كل من له �شخ�شية 
ادبي���ة او علمي���ة ، وذلك ب���اأن يقدم طلب���ًا اىل رئي�س النادي عل���ى ان يزكيه اثنان 
م���ن االع�ش���اء ويج���ري قبوله بع���د ت�شويت جمل�س الن���ادي ، اما مالي���ة النادي 
فتتح�ش���ل م���ن ر�ش���وم اال�ش���رتاكات ال�شهرية والتربع���ات واالعان���ات كما ا�شار 

النظام اال�شا�شي للنادي بانه ال دخل له بال�شيا�شة.
    مل���ا مل يك���ن للنادي مق���رًا دائما له ، كانت اجتماعاته تعق���د يف دار احد اع�شائه 
، حي���ث كان���ت تلق���ى املحا�شرات من قب���ل احد اع�شائ���ه ، او اح���د املدعوين من 
ال�شخ�شي���ات العربية او االجنبية �شاه���م يو�شف غنيمة يف ن�شاط النادي �شواء 
بح�شوره اجتماعات النادي او با�شت�شافة اع�شاء النادي او باألقاء حما�شرة. 

     يع���د تاأ�شي����س "نادي القلم" العراقي حدثا ثقافي���ا بارزا يف الن�شف االول من 
الق���رن الع�شرينالأنه اأول منظمة ثقافية متث���ل االدب الذي ظهرت موؤ�ش�شاته فيما 
بع���د با�ش���م ) احتاد الكت���اب او االدباء ( وه���و اقدم نادي قل���م يف منطقة ال�شرق 
االو�ش���ط، وق���د ان�شاأ النادي �شالت مع نوادي القل���م االخرى يف العامل اذ ار�شل 
الن���ادي جميد خدوري حل�شور موؤمتر القل���م العاملي يف االرجنتن عام 1937 ، 
كم���ا ح�ش���ر ال�شيد عطا امن اجتماع نادي القل���م يف لندن بدعوة من امل�شرت ه.ج 

ويلز )Mr. HG Wells( الكاتب الذائع ال�شيت. 
    وق���د ا�ش���در الن���ادي جمموع���ة نفي�ش���ة �شمنه���ا املحا�ش���رات الت���ي القيت يف 
اجتماعات���ه الدوري���ة  وتق���ع هذه املجموع���ة يف اكر من ثالثمائ���ة �شفحة ، كما 
تنوعت مو�شوعاتها على �شبيل املثال كتبت عن املجريطي امام فال�شفة االندل�س 
يف الريا�شي���ات والطبيعي���ات ، كم���ا تناولت املجموعة بحث بعن���وان ق�شة فتح 

بغ���داد ، ويف هذه املجموعة خال�شة وافي���ة الأعمال املوؤمتر الرابع ع�شر 
الأندي���ة القل���م ، وق���د عق���د يف بوين����س اير�شباالأرجنت���ن )5-15 ايلول 

 .)1936
    ان�ش���م ع���دد كب���ري من النخبة العراقي���ة اىل هذا الن���ادي ، وممن ان�شم 
الي���ه ه���و انتخ���اب م���ري ب�شري ع�ش���وًا في���ه ع���ام 1942 ، وق���د القى يف 
اح���دى اجلل�شات ملحمت���ه ال�شعرية ) نهاية االبطال ( وقد كان حا�شرًا مع 
ال�شي���وف االديب الربيط���اين الي���ك وو )WuAlaak( الذي كان يزور 

بغداد وقتذاك ، فلخ�شها له باللغة االنكليزية اذ اثنى عليها االخري كثريا.
توق���ف ن�شاط هذا النادي ب�شدور مر�شوم اجلمعيات رقم 19 لعام 1954 ، 
ا�شتاأنف الن���ادي ن�شاطُه جمددًا بعد جتديد اجازته يف اخلام�س من اذار عام 
1956، وت���وىل الدكتور حمم���د فا�شل اجلمايل رئا�شته وع�شوية كل من توفيق 
وهب���ي وعبد الكرمي االزري ورفائيل بطي وعبد املجيد حممود والدكتور احمد 
�شو�شة والدكتور جواد علي والدكتور عبد املجيد عبا�س، وقد ا�شتمر على النهج 

ذاته.
       ونذك���ر هن���ا ان انتعا����س احلرك���ة الثقافي���ة اأ�ش�ش���ت عالق���ات اجتماعية كان 
له���ا اإث���ر وا�شح بالتفاعل اخلالق ب���ن الدولة ومثقفيها، فاطماأن���ت لهم واجيزت 
�شحفهم واخذوا ين�شرون العدي���د مناملقاالت االأدبية واالجتماعية التي ات�شمت 
مو�شوعاتها ومعاجلتها بوعي ثقايف ملمو�س وعمق فكري حم�شو�س، جتاوزت 

يف اأحيان غري قليلة اطارها الزمني واملكاين.
اف���رزت درا�ش���ة االإنتاج الثق���ايف ابان مدة ما بع���د احلرب العاملي���ة الثانية ، وما 
يت�شمن���ه م���ن موؤلفات يف ال�شيا�ش���ة والتاريخ، حرك���ة فكرية ناب�ش���ة باحلياة ، 
كان���ت تن�شئ ببدائ���ل عن ال�شيا�شة الت�شلطية التي هيمن���ت على احلياة العراقية 
ال�شيا�شي���ة ، وحل�ش���ن احلظ اأ�ش�س ه���ذا االإنتاج الثقايف لذاك���رة تاريخية ميكن 

للمثقفن العراقين ا�شتلهامها من اجل االنتقال اىل الدميقراطية.
�شهدعق���د اخلم�شينيات من الق���رن الع�شرين نه�شة فكرية ، وثقافية حددت معامل 
الطبقة الو�شطى املتعلمة اجلديدة ب�شكل لي�س اقل مما فعلته العوامل االجتماعية 
واالقت�شادي���ة فاالأف���كار والقي���م اجلديدة امل�شت���وردة يف غالبيتها م���ن اخلارج، 
اأحدث���ت تقاطع���ا مع املا�شي واوجدت فج���وة اأجيال، فالطلب���ة العراقيون الذين 
انظم���وا اىل املدار����س يف الثالثيني���ات واالربعينيات ب���رزوا يف اخلم�شينيات 
ب���اآراء وطموحات خمتلف���ة متاما عن اجلي���ل ال�شابقفاالأفكار اجلدي���دة تقاطعت 
م���ع القيم التقليدي���ة للنظام ، وا�شهم���ت باإزعاج املوؤ�ش�شة احلاكم���ة يف اعوامها 
االأخ���رية، وكان���ت م�شدر العديد من امل�شاكل للنظام، وك���ون االآراء اجلديدة هي 
االأكر انت�شارا واالأكر جهرًا من قبل املعار�شة، فقد كان لها اثر فاعل يف �شياغة 

روؤى االأنظمة اجلديدة التي تلت الثورة.

عن ر�شالة ) اجلمعيات االجتماعية والدينية والفنية واثرها الثقايف يف بغداد(

   تأسيس اول معهد عال للتعليم في العراق 

ص��راع خفي بي��ن بغداد وحلب س��نة 1908 
لفتح مدرسة الحقوق 

من تاريخ الحركة الثقافية في العراق

نادي القلم )1934 �� 1958 ( 
ودوره الفكري

االإ�ش���راع بفت���ح املكت���ب، ال���ذي يع���د تاأ�شي�ش���ه ثمرة من 
م�شاعي���ه باال�شل���وب التقلي���دي لذل���ك الوق���ت، وختم���ت 
بالدع���اء ثاني���ًة بحي���اة ال�شلط���ان"، وبع���د م���رور ثالثة 
اأ�شابيع من تقدمي العري�شة، تهياأت الظروف لناظم با�شا 
رئي����س الهيئة اال�شالحية يف ت���ويل والية بغداد وكالة، 
وبع���د اإع���ادة العم���ل بالد�شت���ور، ق���ام باإ�ش���دار االوامر 
لرتمي���م وجتميل البناي���ة التي كان مق���ررًا ان تفتح فيها 
مدر�ش���ة احلق���وق، يف يوم الثالث���اء املواف���ق االأول من 

ايلول عام 1908. 
     اأُقي���م احلفل يف ع�شر ذل���ك اليوم، وح�شره عدد كبري 
م���ن كبار املوظفن واأركان اجلي�س ووجوه البلد، عزفت 
يف بداية احلفل املو�شيقى، والقى وكيل املدر�شة خطابًا 
موجزًا رحب في���ه باحل�شور، واأ�شاد الوكيل بدور ناظم 

با�شا، ودعا جلاللة ال�شلطان بالن�شر والتوفيق. 
     اأم���ّا الت�شكي���ل االداري فق���د اأ�شن���دت اإدراته وكالة يف 
ب���ادئ االمر اىل مدير املعارف يف والية بغداد خليل بك، 
ث���م يف عام 1910 مت تعين اال�شتاذ مو�شى كاظم الباجه 
ج���ي، مدي���رًا ملدر�شة احلق���وق، ويعد اأول مدي���ر ملدر�شة 
احلقوق، ويف ع���ام 1914 اأ�ش���ندت اإدارته���ا وكال���ة اىل 
حكمت �شليمان، وك���ان اآن�������ذاك يتقل���د وكال���ة مديري�����ة 
م��عارف بغ��������داد، وبه���ذا يعد حكمت �شليمان اآخر مدير 
ملدر�ش���ة احلق���وق يف العه���د العثم���اين، بع���د اأن اأغلقت، 

ب�شبب قيام احلرب العاملية االوىل عام 1914.
   اأم���ا النق����س يف الكادر التدري�شي فق���د كان ال�شبب يف 
ع���دم مبا�ش���رة الدرا�ش���ة يف مدر�ش���ة احلق���وق بعد حفل 
االفتت���اح، اإذ تاأخرت لعدة اأ�شابي���ع الإعداد كادر تدري�شي 
م���ن اأ�شات���ذة خمت�شن، اإذ ان���ه ومنذ البداي���ة مت اختيار 
اأف�ش���ل املدر�شن املعروفن يف ذلك العهد ب�شعة اإطالعهم 
و�شمعتهم الطيبة للعمل يف �شلك التدري�س لهذه املدر�شة، 
وذك���رت بع����س امل�ش���ادر اأن عددهم يف ع���ام 1913 كان 
اأح���د ع�شر مدر�ش���ًا، لكن ح�شب ما ذك���رت م�شادر اخرى 
م���ن اأ�شم���اء املدر�ش���ن واختالف بع����س اأ�شمائه���م، فقد 
يك���ون العدد اأكر مما ذكر، وكان بع�شهم ممن تخرج من 

مدر�شة احلقوق يف ا�شتانبول، واملدر�شون هم:
-  يو�ش���ف العط���اء -مفت���ي بغ���داد- در�س اأ�ش���ول الفقه 

اال�شالمي وعلم الفرائ�س والو�شايا.
ت���وىل تدري����س جمل���ة االح���كام  ال�شوي���دي،  ع���ارف   -

العدلية.
- جميل �شدقي الزهاوي –ال�شاعر- در�س جملة االحكام 

العدلية يف بع�س ال�شفوف.
- حمدي الباجه جي، در�س علم االقت�شاد.

- حمم���د ج���ودت –تركي- در����س حقوق ال���دول العامة 
واخلا�شة واحلقوق االإدارية.

- عب���د لله وهبي –ترك���ي- در�س اأح���كام االوقاف، وقد 
ج���اء اىل بغ���داد ب�شفته قا�شي���ًا ملحكمة بغ���داد ال�شرعية 

بعد اأن كان رئي�شًا ملحكمة احلقوق يف اال�شتانة.
- ح�ش���ن الباجه جي، مع ال�شيخ نور الدين ال�شريواين، 
وجنيب اأفندي در�شوا يف ق�ش���م االحتياط درو�س اللغة 

الفار�شية، واجلغرافية، والريا�شيات.
- فوؤاد ب���ك –تركي- رئي�س حمكم���ة التجارة يف بغداد، 

لتدري�س قوانن التجارة الربية والبحرية.
- جنات���ي –تركي- ق���ام بتدري�س التطبيق���ات القانونية 

اي ال�شكوك اجلزائية واحلقوقية.

عن ر�شالة "كلية احلقوق العراقية )1928-1958م(
 درا�شة تاريخية"

ُتعدُّ الهيئة اإلصالحية التي قدمت 

اىل العراق عام 1907 ، برئاسة 

ناظم باشا، وايل قسطموين، والتي 

كرست لدراسة مايحتاجه العراق 

من إصالحات، إذ كان برنامج عمل 

الهيئة اإلصالحية هذا يتضمن دراسة 

األحوال اإلدارية واإلقتصادية 

والثقافية يف واليات العراق، ووضع 

الخطط الالزمة للنهوض بهذه 

الواليات إداريًا واقتصاديًا وثقافيًا، 

وكانت أول خطوة يف تأسيس 

"مدرسة الحقوق"

حممود �شبحي الدفرتي
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من���ذ �شن���وات فتوت���ي وان���ا مهتم بام���ر كت���اب احليوان 
للجاح���ظ فاجول بن �شفحاته التي تقع يف عقلي وقلبي 
موقع���ا حمم���ودا ، ف�شال ع���ن حتقيق���ه املذهل ال���ذي نهد 
اليه العالمة اال�شتاذ عب���د ال�شالم حممد هارون وهو من 
دخ���ل التاريخ من او�شع ابوابه مل���ا قدمه للمكتبة العربية 
خدم���ات جليل���ة .. فاجد يف ه���ذا الكتاب هن���ا وهناك من 
الطرائ���ف والنوادر النفي�شة ال�ش���يء اجلزيل ، ومن ذلك 

حديث هذه النبذة الفريدة .
يف ذي���ل اجل���زء اخلام�س م���ن ) احليوان( كت���ب املحقق 
الثبت ه���ارون ان �شديقه االب ان�شتا����س ماري الكرملي 
يف بغ���داد قد كتب اليه حول ما دعاه ) �شنانري اجلريان ( 
. يقول الكرملي : كان يف بيتنا يف �شنة 1878 هّر كثيف 
ال�شع���ر �شميناه )مرجان( وكنا عودن���اه اال ياأكل من اناء 
اي���ا كان ، ب���ل م���ن االر�س فق���ط ، فكنا ن�ش���رتي له طحال 
الغن���م فياأكل���ه النه حري����س عليه ، ون�شع���ه يف وعاء او 
ق���در بن يديه ، فاذا حاول اخذه �شربناه �شربا موجعا . 
ومل���ا كنا ن�شعه على االر�س كنا ن�شجعه على اكله . وبعد 
ممار�ش���ات عدة اعتاد االم���ر . وكان مين���ع جميع الهررة 
ا�شدقائه من الدنو من حلوم البيت او طعامه ، وكثريا ما 
كان يجري حربا �شدي���دة بينه وبن ا�شحابه ، حتى اننا 
كنا نرمي اللح���م يف االوعية ،ونذهب اىل خارج البيت ، 
تاركن تلك االنية بال غطاء عمدا ، معتمدين على حمايته 
لها ، فما كان احد من ال�شنانري يج�شر على الدنو منه ، الن 
مرجانا كان هناك رقيبها االمن ، وكان مبنزلة )�شر�شري( 
يف جهن���م . وكان قد اعتاد هرن���ا هذا ان يرتدد اىل بيوت 
اجل���ريان ، ف���اذا راى يف احدها فراخ ه���رة اخذ منها كل 
ي���وم فرخا ،واتى به اىل �شط���ح الدار واكله ، ورايت ذلك 
ثالث���ة اي���ام متوالي���ات ، ثم ترك���ت مراقبت���ه . ويف �شهر 
�شباط ) فرباير ( من هذه ال�شنة اي �شنة 1942 رايت يف 
دارن���ا هرا كبريا ، كان يات���ي بفرخ هرة جرياننا ، وياكله 
ال عل���ى �شطح دارنا ، بل على �شط���ح الدار التي يجد فيها 
الف���راخ . ولهذا قالت العرب ����� على ما يبدو �� ليهو ابّر من 
ه���رة ، النهم ين�شبون اىل الهرّة ال اىل الهرة اكل الفراخ ، 
مع ان احلقيقة التي الريب فيها هي ان ال�شّنور هو االثيم 

.. وهذا مع���روف يف ديار العراق كلها ، وال يجهله احد . 
ام���ا ال�شبب فال يعل���م اىل االن . وال�شلف يقول : ان القط 
تفع���ل ذلك ب���را باوالدها ، اذن هذا معن���ى قول اجلاحظ : 

وذكورة �شنانري اجلريان تاأكل اوالد الهرة.
ه���ذا م���ا ذك���ره االب الكرمل���ي م���ن اح���وال ه���ره املدعو 
)مرج���ان(. وكان ه���را اث���ريا لدى �شاحب���ه االب العالمة 
، وق���د ذكرتني هذه العناية به���رة الدكتور �شبلي �شميل 
الت���ي زانه���ا تاري���خ ال�شعرالعرب���ي احلدي���ث بق�شي���دة 

ع�شم���اء لل�شاع���ر طانيو����س عب���دة . وكانت ه���ذه الهرة 
عزيزة عل���ى �شاحبها ولها حلرية املطلق���ة يف ت�شرفاتها 
. ق���ال �شلي���م �شركي����س : انه���ا ه���رة بي�ش���اء جميل���ة كان 
الفيل�ش���وف �شمي���ل �شديد العناي���ة بها ومل يك���ن له اوالد 
ف�ش���رف عاطفته اىل اله���رة ، فاقرتح على طانيو�س عبدة 

نظم ق�شيدة فيها ، ومما قاله ال�شاعر :
بي�شاء مثل القطن قد فتحت     

     اكمامه مل�شاء مثل احلرير
حتى اذا اقبل ا�شتاذنا             

     وانتدب الطاهي بعد الفطور
نطت اىل اح�شانه واعتلت     

      من �شدره عر�شا كعر�س االمري
يقول يا بنتي ولو مكنت         

     قلت له يا بابا ال�شوت اجلهري
كم حولت اوراق ) داروينه(   

     اىل فرا�س م�شتطيب وثري

 ومن الطرائف ان اقرتح اال�شتاذ رفائيل بطي يف جريدته 
) البل���د( لي���وم 21 اذار 1944 مطالب���ا اح���د ال�شعراء من 
تالم���ذة الكرمل���ي او ا�شدقائه ان يخلد االم���ر كما خلدت 

هرة الدكتور �شبلي �شميل يف ديوان طانيو�س عبدة .
 ا�شتج���اب الدكت���ور م�شطفى جواد لالم���ر فنظم ق�شيدة 
عنوانه���ا ) هّر االب الكرملي( ن�شرتها جريدة )البالد( يف 

15 ايار 1944 ، منها :
)مرجان( وما يدريك ما مرجان  

   هر يه�س لذكره االن�شان

رباه ن�شطا�س االديب 
واهله    

   روعي لديه حديث )احليوان(
فاق ال�شنانري القدمية وابتغى     

 �شرفا تق�شر دونه االخوان
يف لبدة اال�شد اله�شور مدجج   

  واذا جتهم ت�شرف اال�شنان
مل تبلغ االمنار بع�س �شفاته    

  ويقل عن فتكه ال�شرحان
وابو احل�شن بخبثه ومكره    

  فدم لديه وحظه الن�شيان
اعيا مربيه بكل جري������رة    

   تركت قدورهم تغني ) بانو(
من ن�شف قرن مل تزل اخباره

      حتكىفيعقب ذكره اح�شان 
لو ان جاحظنا تاأخر عهده         

الن�شاف يف حيوانه عنوان

ومن ملتقطاتي النادرة يف جمموع 
�شعري للمرح���وم ابراهيم الواعظ 
) كت���ب عل���ى االل���ة الطابع���ة �شنة 
 26 بتاري���خ  نظ���م  ان���ه   )  1946
ه���ّر االب  اذار 1944 ق�شي���دة يف 
الكرملي �شمنها احوال���ه التي ذكرها 
الكرمل���ي يف ر�شالت���ه اىل حمق���ق كتاب 

احليوان للجاحظ  ، ومنها :
كان الن�شتا�س فيما م�شى     

    هر عظيم ماله من نظري
�شماه مرجان بال علية        

    ت�شمية املرء العليم اخلبري
كثيف �شعر اجل�شم مكثاره
       فهو له مثل الفرا�س الوثري
ي�شبه ليثنا يف تقاطيعه              
لكنه من �شرخة ي�شتطري

ادب����������ه االب  باآدابه       
   وما غدا يف امره ي�شت�شري

ال ياكل اللحم اذا ما راى       
  حلما طريا يف فناء القدور

ي�شطو على اجلريان يف دارهم  
 وين�شل االفراخ ن�شل املغري

يزدرد الفرخ وال يرعوي    
   فيه وال يخ�شى عذاب ال�شعري
يجريه االب ويحميه من       احلوادث واالب نعم املجري

واذك���ر اي�شا انه كان عند ال�شاعر الزهاوي يف داره كلب 
ا�شود دعاه ) ولك( هو مبقام قطة الدكتور �شميل البي�شاء 

) االدب الع�شري لرفائيل بطي ج1 �س 13 (
واع���ود اىل ق�شي���دة طانيو����س عب���دة عن ه���رة الدكتور 
�شمي���ل الت���ي خلدها يف ديوان���ه ) القاه���رة 1925 ، ج� 1 

�س 114( و منها :
الهرة البي�شاء يا �شادتي      هرة موالنا احلكيم الكبري

والل���ه ل���و خ���ريين خالق���ي       ح���ن يعي���د اخلل���ق ي���وم 
الن�شور

الخرتت ان يخلقني هرة      ا�شحبه كالظل وقت الهجري
ا�شح���ب ا�شت���اذي اىل داره        يف ذل���ك الي���وم الرهي���ب 

االخري
 .........................        ........................

واخريا ال ادري ماخامتة هّر االب الكرملي ولعله مل يدرك 
وف���اة �شاحبه الراهب ، ثم مات ومل يعني احد بامره ومل 
يرثيه احد كما رثى �شاعر االنكليز توما�س غراي حبيبته 

الهرة التي غرقت يف اناء ال�شمك االذهبي . 

وق���ال طانيو�س عب���دة يف ديوانه ) القاهرة 1925 ، ج� 1 
�س 114 ( مقطوعة عن هرة الدكتور �شميل ، منها :

الهرة البي�شاء يا �شادتي   
   هرة موالنا احلكيم الكبري

محمد ال���رزاق  عبد  رفعة 

س���ن���دس ح��س��ي��ن ع��ل��ي

املو�شيقى والغناء هما لغة االإح�شا�س وال�شعور والعاطفة 
وهم���ا اأداة توجيهي���ة ي�شتط���اع به���ا توجي���ه الن�شىء اإىل 
الناحية الوطنية القومية، فاالإن�شان مييل بطبعه وفطرته 
اإىل تردي���د م���ا ي�شمع���ه م���ن غن���اء واأنا�شي���د، ومل���ا ع���رف 
العراقي���ون بحبه���م للمو�شيق���ى واالأغ���اين ال�شعبي���ة، لذا 
فق���د وجه���ت وزارة الداخلية من مديري���ة الدعاية والن�شر 
اإىل املت�شرفي���ات كاف���ة بالبح���ث عمن ا�شته���ر بذلك الفنن 
من �ش���كان املدن واأفراد الع�شائ���ر واإر�شالهم اإىل بغداد. ملا 
كان الغن���اء اأداة توجيهية، فقد ا�شته���ر نوع من الغناء يف 
العراق، وهو ف���ن )املونولوج(. اهتم���ت االإذاعة العراقية 
بذلك الفن اجلديد، الإقب���ال النا�س عليه، فتقدم الفنان علي 
الدبو. مبونولوجات ا�شتهدفت باملقام االأول نقد الظواهر 
االجتماعي���ة ال�شائ���دة اآن���ذاك.وكان الدبوق���د ب���داأ بغن���اء 
املونول���وج، ب���ن ف�شول امل�شرحي���ات التي كان���ت تقدمها 
فرقة )حق���ي ال�شبلي( التمثيلي���ة اأول مونولوج له من دار 

االإذاعة كان عام 1938 بعنوان )الطالق(. 
كما قدم الفنان عزيز علي، مونولوج من دار االإذاعة وكان 
مونولوج���ًا اجتماعي���ًا، مو�شوع���ه ب�شي���ط ال يثري اجلدل 
واالأقاوي���ل عن عادة القبول)   جل�شة ن�شائية جتمع خليطا 
من املتزوجات والعازبات والبنات واالأمهات  (، فقد هاجم 
عزي���ز علي يوم القبول وو�شفه باأنه �شغب ن�شائي وغيبة، 
وانتق���ل عزي���ز علي بعد ذل���ك املونول���وج اإىل مو�شوعات 
اأخ���رى، ناق���دا يف جم���االت اجتماعي���ة عدة وق���د جنحت 
جناح���ا كب���ريا ونال الفن���ان عزيز علي �شه���رة وا�شعة، ثم 
انتق���ل يف املونول���وج اإىل مو�شوع���ات �شيا�شية، وو�شع 
كلماته���ا باأ�شلوب ينط���وي على عدة مع���ان يف املونولوج 
الواح���د، فه���و �شيا�ش���ي ولي����س ب�شيا�ش���ي. وب�ش���ر بذلك 

مبونولوجه )الراديو(
ينور االأفكار الراديو 

يفتح االأب�شار الراديو 
ينقل خلبار الراديو 

يف�شح االأ�شرار الراديو 
ما دام ينور لفكار، ما دام يفتح لب�شار، 

م���ا دام يف�ش���ح ل�ش���رار، يعني ي�ش���ر اال�شتعم���ار... يحيا 
الراديو

اأحدث���ت مونولوجات عزي���ز علي، ردة فعل ل���دى امل�شتمع 
واخ���ذوا بالتنبه اإىل اأعمال احلكوم���ة، وبالتايل ينتقدون 
اأعمالها، واأ�شبح ا�شم عزيز علي يهز ال�شعب هزا... �شواء 
كان���وا طلبة يف االبتدائي���ة اأو املتو�شطة قبل االأربعينيات 
وبعدها، فيوم موعد قراءة مونولوج عزيز علي يعد يومًا 
م�شه���ودًا، فف���ي تل���ك االأم�شي���ة جتتمع الن�ش���وة يف اإحدى 
ال���دور... ويجتم���ع الرجال يف املقاه���ي، ويقرتب االأوالد 
من املقهى وكلهم اإن�شات لعزيز علي و�شوته يجلجل ن�س 

الليل.. فزيت من نومي، �شلكي األكيلك هو�شه مبهجومي.. 
الخ وتتعاىل ال�شحكات.

اأم���ا على ال�شعيد الر�شمي فقد اأخذت تلك الفئة بالتنبه اإىل 
خطورة ما يقدمه عزيز علي من دار االإذاعة وما لذلك النقد 
املبط���ن للحكوم���ة من تاأثري عل���ى امل�شتم���ع العراقي .ففي 
الثال���ث ع�ش���ر م���ن كان���ون االأول 1950 كان الفن���ان عزيز 
علي يلقي مونولوج���ه الثالث وهو - مونولوج ال�شفينة- 
ومونولوج �شلي على النبي- ومونولوج ا�شكت لتحجي، 
املث���رية...واإذا  املونولوج���ات  تل���ك  االإذاع���ة...  دار  م���ن 
باملهند�س ناجي �شالح يدخل ب�شورة مفاجئة على الفنان 
اأثناء اإلقاء املونول���وج، واأ�شره يف اإذنه اإن نوري ال�شعيد 

قد جاء اإىل االإذاعة، وانه يف حالة ع�شبية 
وحينما انتهى عزيز علي من اإلقاء مونولوجاته ،ا�شتدعي 
ملواجهة- نوري ال�شعيد- وملا �شلم على - البا�شا -رد عليه 
ال�ش���الم باقت�شاب، وانفجر يل���وم الفنان قائال له باحلرف 
الواحد: لي�س تتداخل بال�شيا�ش���ة؟ فرد عليه الفنان قائال: 
با�شا يا �شيا�شة اأين فنان...مو �شيا�شي... ف�شال ال�شعيد: 
طي���ب اإذا اأن���ت فن���ان اأذن لي�س مرت�ش���ي النا����س والفنان 
يون����س النا�س، يغن���ي لهم ويزيل همومه���م ويفرحهم...؟ 
ث���م �شاأله ما معن���ى كلمة )جي(، وماذا تعن���ي بعبارة :اأخر 
كل ع���الج اجل���ي - وامل���ن تريد ب� )اجل���ي(؟ فاأجاب���ه عزيز 

علي: والله يا))با�شا(( مل اأعن بذلك �شخ�شا معينا بالذات، 
ف�شاأل���ه: مرة اأخرى، ماذا تق�شد مبخت���ار ذاك ال�شوب من 
ه���و؟ اأج���اب عزيز علي: ان���ه خمتار من خمات���ري الر�شافة 
الأنن���ي اغن���ي يف الكرخ واملق�شود ال�ش���وب االأخر((. وقد 
تخل�س عزيز علي من ذلك املوقف، الأنه كان يق�شد ال�شفري 
الربيط���اين )م�شرت كولن والز(، والذي ع���اد اإىل ال�شفارة 
الربيطاني���ة بعد ف�شل حرب اآيار1941. فما كان من نوري 
ال�شعيد اإال اأن ترك االإذاعة ومعه جمموعة من مونولوجات 
عزي���ز علي، ومل يلبث اأن عاد م���رة اأخرى ليطلب من عزيز 
عل���ي عم���ا اإذا كان يحمل معه جمموعة  من اأزجاله ذلك الن 
- البا�ش���ا - خيل اإليه وقد راأى عزي���ز علي اأمام امليكرفون 
م���ن وراء زج���اج - الكون���رتول - يبدو من�شجم���ا باالإلقاء 
دون اأن يحمل بيده ورق���ة ما...يقراأ فيها...فظن اأن عزيز 
علي اإمنا يرجتل تلك االأهازيج ارجتاال، اإذ قال اأمام م�شهد 
من موظف���ي االإذاع���ة م�شتف�شرا )هذا �شل���ون ديحجي من 

كلبه؟(. 
ع���رف عزي���ز عل���ي املعتق���الت واملن���ايف وخربه���ا وذاق 
االأمري���ن فيها. فلم ين���م الفنان ليلتها... وب���ات �شاهرا يف 
ت�شفي���ة اأمور بيت���ه وعائلته متهيدا لالعتق���ال، اأو ال�شجن 
اللذي���ن كان يتوقعهم���ا يف الي���وم الت���ايل... ويف الي���وم 
الت���ايل ا�شتدعاه ن���وري ال�شعيد، مع مدي���ر الدعاية وكان 
يومئذ كمال اإبراهيم، وا�شتدعى معه مدير االإذاعة- ح�شن 
الدجيل���ي الذي مل يح�ش���ر املقابل���ة،اإذ ان�شح���ب الدجيلي 
م���ن الوظيفة ب���دون تق���دمي ا�شتقالته احتجاج���ا على ذلك 
التع�ش���ف، ويع���ود اإلي���ه الف�ش���ل يف اإلق���اء املونولوجات 
االنتقادية من دار االإذاعة يف ذلك العهد... واىل الت�شجيع 
ال���ذي كان يلقاه عزيز علي منه، فقال نوري ال�شعيد للفنان 

عزيز علي:
 ))ي���ا اأخي اأنت الله ناطي���ك هاملوهبة ت�شفط الكلمات مثل 
مرتي���د... الزم ال تث���ري       النا�س وال تبجيه���م... الرجال 
يخلق���ون... واالأو�شاع تتح�ش���ن... وتنظم مونولوجاتك 

فتب�شر بامل�شتقبل((، و�شرف عزيز علي بكلمات اأعجاب.
طل���ب عزي���ز عل���ي من مدي���ر الدعاي���ة كم���ال اإبراهي���م، اإال 
ي���درج اأ�شم���ه يف املناه���ج االإذاعية ح���ذرا م���ن اأن ي�شيبه 
مك���روه اأو �ش���وء... اإال اأن ا�شم عزيز عل���ي كان مدرجا يف 
املنه���ج ال�شهري اإال ان���ه مل يحظر الإلق���اء مونولوجاته يف 
الوق���ت املعن...ف�ش���اع يف االأو�ش���اط ال�شعبية اأن- نوري 
ال�شعيد -  قد �شجنه وبدافع تلك االإ�شاعة وخ�شية اأن يظن 
ن���وري ال�شعيد بعزي���ز علي �شوءا، ا�شط���ر عزيز علي يف 
االأ�شب���وع التايل اأن يحظ���ر اإىل االإذاع���ة يف املوعد املقرر 
الإلقاء مونولوجاته، فوج���د اأن مدير الدعاية العام ومدير 
االإذاع���ة، ق���د ا�شتب���دال واألق���ى يف تل���ك احلفل���ة مونولوج 
)الف���ن( ، ث���م منول���وج ي���ا ح�ش���ن بال�شيف �شيعن���ا اللنب، 

ث���م ترك االإذاع���ة لب�شعة اأ�شهر... ث���م ا�شتدعى مرة اأخرى 
ملزاولة ذلك الفن الغنائي. 

بلغت جراأة الفنان عزيز علي حينما كان موظفا يف وزارة 
االأعم���ار، وكان واجب���ه اأع���داد الدعاي���ة مل�شاري���ع االأعمار 
يوم���ذاك، اإذ اأعلن���ت احلكوم���ة اأنه���ا �شتقوم خ���الل االأيام 
القادم���ة، يف بناء الدور لتوزعه���ا على املواطنن )دار لكل 
مواط���ن وتلبي���ة احلاج���ات االأ�شا�شي���ة لكل مواط���ن، كان 
نتيج���ة ذل���ك هو بن���اء ع�شرات م���ن الدور هن���ا وهناك يف 
نواح���ي بغداد اأقيمت دون تخطيط ودون تن�شيق اإذ كانت 
ال�ش���ركات االأجنبي���ة واملحلي���ة تنه���ب املالين م���ن اأموال 
الدولة وامل�شوؤولون كانوا يتقا�شمون اأرباحا علنا وجهرا 

فاأ�شار الفنان اإىل مهازل تلك امل�شاريع.  
ملا بجت كل البالد والطرق من حمد الله  

وانبت كل  هال�شداد كلها )منتظمة( و)عدله( 

اأنا اأراهنكم رهن يا عرب اأنطوها مهلة 

بعد مدة من الزمن العراق ي�شري فله 

ذل���ك مما يدل���ل على ملل النا����س بالدعاية ملجل����س االأعمار 
الذي مل يتحقق منه �شيئا على الرغم من تاأكيد الت�شريحات 
للم�شوؤولن العراقين باالإجن���ازات العظيمة التي حققتها 

على �شعيد جمل�س االأعمار. 
وب���ذل جهدا كب���ريا لتمرير مطال���ب ال�شع���ب العراقي عرب 
االإذاع���ة والت���ي تطالب���ه مبزيد م���ن التحري����س الثوري، 
فعم���د اإىل بث مونولوج ب���دا وكاأن االإذاعة هي التي كلفته 
مبعاجلة تلك املوا�شيع احل�شا�شة تنفيذا الإرادة اجلماهري 

اإذ قال: 
الزم  بكل اأ�شبوع اأين كلبي م�شلوع 

كون اح�شر مو�شوع يا ليتني بهاالذاعة 

تكلي اأحجي بكل �شراحة وال�شراحة لها حدود

من االإذاعة وهذا جود هذي والله �شماحة 

واحلجي املوزون فن يا عرب تره الف�شاحة 

وبع�شا اليحجي ب�شراحة ياأدي خدمة للوطن.

عن ر�شالة )توجهات االإذاعة 
العراقية الوطنية 1958-1936(

من ذكريات االدب الطريفة في الجيل الماضي

هّر االب الكرملي 
وسنانير الجيران عزيز علي واذاعة بغداد

عرف��ه  وكي��ف  المنول��وج  ف��ن 
مستمعو االذاعة ؟

د. �شبلي �شميل
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عراقية ذاكرة   / اعداد 

كان���ت مقلة يف الظهور من على �شا�شة التلفاز 
ب�شب���ب كونه���ا �شري���رة .. ولكنه���ا كان���ت من 
ع�ش���وات الكورال التابع لالذاع���ة التلفزيون 
وه���ي �شاه���د عل���ى اغل���ب اغ���اين املطرب���ن 
�شوته���ا  حمب���ي  مين���ع  مل  ه���ذا  العراقي���ن. 
الع���ذب اأن ينجذب���وا اليه���ا واىل �شوته���ا من 
خالل اأغنيات بقي���ت خالدة ليومنا هذا ومنها 
اأغني���ة ) �شباح اخلري .على �شواطي دجلة مر 
يامنيت���ي وقت الفجر ( الت���ي غنتها بعد فرتة 
فرق���ة االن�ش���اد العراقية .. كذل���ك اليفوتنا اأن 
الفنان���ة الكب���رية هناء مهدي ق���د ا�شتهرت من 
خالل اأغنيتها الريا�شية اخلالدة والباقية يف 
�شم���ري اجلميع معتم���دة على �شف���اء ونقاوة 
�شوته���ا وعذوبته و�شجنه فتمكن���ت من اأ�شر 
قل���وب حمبي فنه���ا به���ذه االغني���ة الريا�شية 
ال�شهرية ب�شوتها العراق���ي املالئكي ال�شاحر 

الذي دخل تاريخ الغناء العراقي .
اج���رت اح���دى املج���الت العراقية لق���اءا معها 

قالت فيه:
كيف كانت البداية.. بدايتك مع فن الغناء؟؟ 

الأول  االذاع���ة  دخل���ت   1960 ع���ام  يف   -
م���رة.. وعملت يف فرق���ة االن�ش���اد العراقية.. 
وا�شتم���رت بالعم���ل م���ع الفرقة حت���ى االن.. 
ولكنن���ي عام 1963 قدم���ت اأول اغنية يل بعد 
ان �شع���رت بقابليت���ي عل���ى الغن���اء املنف���رد.. 
كان���ت االغني���ة بعن���وان )من���ذورة( وهي من 
االغ���اين الوطنية.. بعد ذلك قدمت عدة اغاين 
عاطفية لع���دة ملحنن من بينهم خزعل مهدي 

وناظم نعيم وطالب القره غويل.. 
* ما هو �شر ا�شتم���رارك مع الفرقة مع انك قد 

حققت �شخ�شيتك كمطربة؟؟ 
- انن���ي اح�س من خالل عمل���ي كمن�شدة باين 
مرتبط���ة دائم���ا بع���امل االغنية ع���رب امل�شاركة 
املطرب���ون  الت���ي ي�شجله���ا  االغ���اين  م���ع كل 
واملطرب���ات من ال�شب���اب .. انني اعترب عملي 
يف )الكور����س( عطاء فنيا اي�شا.. ا�شافة اىل 
انني ال ميكن ان اقدم كل �شنة حلنا جديدًا.. 

* هل ت�شرتطن لونا غنائيا معينا يف االغاين 
التي تقدمينها؟؟ 

- ال اع���اين اذا قل���ت انن���ي ا�شتطي���ع تق���دمي 
كل االل���وان الغنائي���ة.. ال�شعبي���ة واحلديث���ة 

واحلزينة.. وحتى املقامات.. 

* وهل غنيت املقامات فعال؟؟ 
املط���رب  م���ع  ذل���ك باال�ش���رتاك  نع���م وكان   -
)عبا�س جميل( وان���ا اول مطربة تغني املقام 
العراق���ي.. وغن���اء املق���ام العراق���ي بالطب���ع 
�شع���ب ويحتاج اىل ق���درة فائقة على االداء.. 

اال انني اديته بارتياح و�شهولة.. 
* ولك���ن املطرب���ة مائ���دة نزه���ت اي�ش���ا غنت 

املقام.. 
- املطربة مائدة نزهت غنت املقام بعدي.. 

* ما تقييمك لفرق���ة )االن�شاد( التي توا�شلن 
العمل معها: 

- لق���د بلغ ع���دد املن�ش���دات واملن�شدين حوايل 
وه���ذا  من�ش���دات  )�ش���ت(  بينه���م  االربع���ن 
الع���دد غ���ري كاف وخا�شة بالن�شب���ة للعنا�شر 
الن�شائي���ة، ويب���دو ان���ه بالرغم م���ن ان الفتاة 
ق���د اقتحم���ت كل ميادي���ن العمل الفن���ي اال ان 
فرقة االن�ش���اد ظلت تعاين من قل���ة اال�شوات 

الن�شائية!! 
* وما تعليلك هذه الظاهرة؟ 

- الن���ه ال زال البع�س يتخ���وف من العمل يف 
املج���ال الفني بحجة التقاليد والعادات!. ولو 

انني �شد هذه الفكرة. 
هن���اء  وتقييم���ات  اآراء  معرف���ة  حاولن���ا   *
فكان���ت  الع���راق  يف  واملطرب���ات  باملطرب���ن 

متانع اال انها قالت: 
- يعجبني �شوت مائدة نزهت وغادة �شامل.. 
اما املطربون فان اغلبه���م ميتازون با�شوات 

جميلة وطاقات هائلة.. 
* ح�شنا.. ما راأيك مبحاوالت جتديد االغاين 

العراقية القدمية باطار جديد؟؟ 
- ان م���ا ي�شمي���ه البع����س تطوي���را لالغني���ة 
العراقية لي�س تطوي���را حقيقيا لها.. النه يتم 
بتغيري االغنية والت�شرف بها كما يريد امللحن 
ل���و يتخي���ل املوؤل���ف.. ان هذه االحل���ان كنوز 
خال���دة ويج���ب احلف���اظ عليها ب���كل ا�شالتها 

ولي�س الت�شرف بها ح�شب )االمزجة(. 
* ما م�شاريعك الفنية االخرية؟؟ 

- لق���د �شجل���ت للتلفزي���ون اغني���ة ديني���ة عن 
�شهر رم�ش���ان واغنية اخرى ع���ن العيد.. اما 
بالن�شب���ة لالذاعة فا�شاف���ة اىل ا�شتمراري يف 
فرق���ة االن�ش���اد فانن���ي ا�شتعد لتق���دمي بع�س 
االحلان اجلدي���دة من بينها اغنية ال�شيدة )ام 

كلثوم( التي كانت مفقودة..

)جملة االذاعة والتلفزيون 1975(

عاش��ت الفنانة القديرة صاحبة الصوت العراقي الش��جي هناء يف 

بيت فني وعائلة تهوى الفن املوس��يقي وفيها امث��ال ازواج اختيها 

الفنان الكبري خزعل مهدي والفنان الكبري جميل قشطة ، فقد نالت 

من هؤالء الرعاية واالهتامم والخربة يف الغناء واملوس��يقى وكان 

الفنان خزعل مهدي هو اول من اكتشف هناء ولحن لها وعرفها عىل 

الوس��ط الفني والجمهور العراقي وقد عينت يف االذاعة يف قسم 

الكورال.

خزعل مهدي


