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خالل احتف�الت العراق ب�أ�شبوع املرور من قبل ع�شرين 
ال�شواق  من  عددا  الع�مة  املرور  مديرية  كرمت  ع�م� 
وع�شرين  خم�شة  ام�شوا  الذين  املث�ليني  وال�ش�ئق�ت 
ع�م� دون ان يرتكبوا اية خم�لفة مرورية... ومن بني 
هوؤالء ك�نت ال�شيدة امينة علي �ش�ئب الرح�ل �ش�حبة 
اأول اإج�زة �شوق خ�شو�شي ح�شلت عليه� ع�م 1936 

وحدثتن� ق�ئلة:
ان� من مواليد بغداد ع�م 1919 وك�ن والدي ق�ئممق�م� 
يف  احلربية  للمدر�شة  ومديرا  العثم�نيني  زمن  يف 
من  عدد  يف  ق�ئممق�م�  بعد  فيم�  اأ�شبح  ثم  ا�شطنبول 
ال�شب�ب  اي�م  خالل  التنقل  كثري  ك�ن  حيث  املح�فظ�ت 
الث�منة  جت�وزت  ان  فم�  ال�شي�قة  تعلم  اىل  اأميل  كنت 
وم�شتمرة  جيدة  مم�ر�شة  وبعد  عمري  من  ع�شرة 
اج�زة  املرور ملنحي  مديرية  قدمت طلب� اىل  ب�ل�شي�قة 
�شوق خ�شو�شي وفعال مت ذلك بعد اجتي�زي لالختب�ر 
احد رج�ل  اىل جوارك  يجل�س  ان  بذلك وهو  اخل��س 
ال�ش�ئق.  كف�ءة  م�شتوى  لتحديد  ال�شي�قة  اثن�ء  املرور 
ت�شجيع  ولكن  يل  ب�لن�شبة  جديدة  جتربة  اإنه�  وبرغم 
االأهل واالأ�شدق�ء بدد خم�ويف مم� �ش�هم يف اجتي�زي 
بنج�ح منذ املرة االأوىل وك�ن ذلك ع�م 1936. وان� اأي�ش� 
اأول حم�مية يف العراق مت�ر�س املح�م�ة بعد تخرجه� 
خ�شر  الرحمن  عبد  املح�مي  مع   1943 ع�م  ذلك  وك�ن 
والتفتي�س  التعليم  على  انتقلت  ثم  �شنتني  مدة  وبقيت 
حيث ق�شيت 29 ع�م� احلت بعده� اىل التق�عد. وهن� 
اأود اأن اذكر لك �شيئ� وهو اإنني ابنة العم الفن�ن الراحل 

خ�لد الرح�ل وهو ا�شغر مني �شن�.
0 وهل تتذكرين �شيئ� عن طفولته؟

- نعم... فقد ك�ن مييل منذ طفولته اىل الر�شم والنحت 
وال�شب�بيك  املنك�شر  اجل�م  يقلع  ك�ن  كيف  واتذكر 
ب��شك�ل  مت�ثيل  منه  ي�شنع  ثم  الطني  عليه  وي�شع 
خوف�  ذلك  على  توؤنبه  م�  غ�لب�  والدته  وك�نت  خمتلفة 
احي�ن�  ال�شب�بيك  زج�ج  ك�شر  اىل  يعمد  ك�ن  النه  عليه 

لهذا ال�شبب.
0 وهل تتذكرين ا�شم وموديل اول �شي�رة امتلكته�؟

ع�م  يف  وذلك  فورد  بيبي  اأذكر  م�  على  ا�شمه�  ك�ن   -
انذاك  الن��س  فعل  رد  عن  م�شتف�شرا  فب�درته�   1936
تقود  وهي  عراقية  امراأة  اول  اأم�مهم  من  متر  ك�نت 

�شي�رته� بنف�شه� فردت ق�ئلة:
كن  الالئي  االأجنبي�ت  الن�ش�ء  بع�س  وجود  برغم 
عندم�  كني  اين  اإال  اعتي�دي  ب�شكل  ال�شي�قة  مي�ر�شن 
اأمر ب�شي�رتي يف احد ال�شوارع ويعرفون اإنني عراقية 
ك�ن بع�شهم ي�ش�ب ب�لده�شة واال�شتغراب .وخ�شو�ش� 
االأطف�ل الذين ك�نوا ي�شفقون يل يف مداعبة طريفة ال 
تخلو من �شغب طفويل بريء .. وبع�شهم ك�ن ميتع�س 
وال  �ش�فرة  اإمراأة  لكوين  ال�شت�ئم  من  يخلو  ال  غ�شب� 
اأرتدي العب�ءة .ومن الطريف اين عندم� كنت اأجتول 
ال�شرطة  ب�شي�رتي يف �شوارع بغداد ك�ن بع�س رج�ل 
موظفة  اين  منهم  اإعتق�دا  التحية  يل  يوؤدون  واملرور 
اأجنبية مبن�شب كبري يف ال�شلك الدبلوم��شي... فكنت 
ا�شحك يف �شري واتظ�هر )) ب�لفخفخة(( ثم ت�شرت�شل 
عن  الذكري�ت  �شريط  عرب  حديثه�  يف  امينة  ال�شيدة 

بع�س املواقف التي مرت به� ق�ئلة:
ا�شتبدلت  انني  اآنذاك  معي  ح�شلت  التي  املواقف  من 
انكليزية  اأخرى  ب�شي�رة  �شي�رتي  الفرتة  تلك  – خالل 

وخالل  �شقيقي  جواري  اىل  يجل�س  وك�ن  ال�شنع 
الق�شلة حيث ك�نت  لبن�ية  ال�ش�رع املج�ور  مرورن� يف 
متر به عرب�ت جتره� اخليول... ف�إذا بي اأف�ج�أ بظهور 
مم�  ال�شي�رة  اإيق�ف  من  حينه�  اأمتكن  مل  حيث  العربة 
اأدى اىل ا�شطدامي ب�حل�ش�ن واإ�ش�بته بجروح ب�لغ� 

ولكني حتملت تعوي�س وت�شليح العربة م�دي�.
0 واالن م� نوع �شي�رتك؟

ال�شنع...  امل�نية  واكن  فولك�س  �شي�رة  ح�لي�  املك   -
وان� اعتز به� لكونه� اقت�ش�دية ومعتدلة ال�شرعة .

0 وم�ذا عن الغرام�ت املرورية يف ذلك الوقت؟
على  حل�شويل  �شنة  خم�شني  من  اكرث  علي  م�شى   -
مرورية!!  خم�لفة  اية  ارتكب  مل  اأالن  وحتى  االإج�زة 
الغرامة  مقدار  اعرف  اإنني ال  اأقول  ت�شتغرب عندم�  ال 
حي�تي. يف  غرامة  اية  ادفع  مل  الأنني  اآنذاك  املرورية 
اإ�ش�رات �شوئية  ولو اين اذكر �شيئ� انه مل تكن هن�ك 
اجل�شر  تق�طع  عند  واحدة  عدا  م�  بغداد  �شوارع  يف 
احلديدي نتوقف عنده� عندم� مير القط�ر. ا�ش�فة اىل 
ك�نت  النقل  و�ش�ئط  الن  ال�شوارع  يف  ال�شي�رات  قلة 

التتعدى عرب�ت جتره� اخليول والك�ري.
لو فر�شن� جدال بعد كل هذه  اأ�ش�لك  ان  اأود  0 واأخريا 
ال�شي�قة بال خم�لفة ان ا�شتوقفك  امل�شرية الطويلة مع 
مبخ�لفة  و�شال  لك  ليقطع  املرور,  �شرطة  رج�ل  احد 

مرورية فم�ذا �شيكون رد فعلك؟
�ش�أجت�وب  ذلك  حدث  وان  �شيحدث  ذلك  ان  اأظن  ال   -
كمواطنة   – واجب  من  الق�نون  علي  ميليه  م�  مع 
وحم�مية- تعرف هذا االأمر اأكرث من غريه� و�ش�أتع�ون 

لت�شهيل مهمة الن��س الذين احبهم .. رج�ل املرور.

احلامل بعر�ش العراق ميوت منفيًا يف م�صر 

وزارته االوىل :ـ 
يف  الع�شكري  جعفر  حكومة  ا�شتق�لة  بعد 
ت�شديق  على  اقت�شرت  التي   1924 اب   2
 1922 لع�م  الربيط�نية   - العراقية  املع�هدة 
ال�شري  بغداد  يف  الربيط�ين  املعتمد  كلف 
لرئ��شة  اله��شمي  ي��شني  كوك�س  بري�شي 
تنفيذه�  وعليه  له�  املع�ر�س  كونه  الوزارة 
اله��شمي  يف  وجد  االول  في�شل  امللك  ان  كم� 
العراق  حقوق  انتزاع  ميكنه  قوية  �شخ�شية 
املع�هدة  يف  املطلوبة  التعديالت  واجراء 
وزراء  اربعة  وزارته  يف  ي��شني  ادخل  لقد 
ر�شيد   : وهم  ا�شتوزروا  ان  ي�شبق  مل  جدد 
ع�يل الكيالين وال�شيخ حممد ر�ش� ال�شبيبي 
ومزاحم الب�جه جي وابراهيم احليدري . كم� 
احتفظ لنف�شه بوزارة الدف�ع اي�ش� ومل� اجنز 
ان  يطمح  ك�ن  الني�بية  االنتخ�ب�ت  اله��شمي 
تكون االغلبية فيه له لكن امللك اراده� لنوري 
اله��شمي  يجد  فلم  الع�شكري  وجعفر  ال�شعيد 
ع�م  25حزيران  يف  ا�شتق�لته  تقدمي  من  بدا 

1925 والتي قبله� امللك .

حزب االخاء ال�طني :ـ
ك�ن فوز ر�شيد ع�يل الكيالين برئ��شة املجل�س 
الني�بي قد اك�شب حزب ال�شعب بع�س القوة 
وحينم� الف جعفر الع�شكري وزارته الث�نية 
يف 21 ت�شرين الث�ين ع�م 1926 ا�شرتك فيه� 
 . ال�شعب  حزب  عن  ممثال  اله��شمي  ي��شني 
العراق  ان   : اال�شرتاك  هذا  تربير  يف  وج�ء 
مقبل على مف�و�ش�ت جدية مع بريط�ني� مم� 
للو�شول  والكف�ءات  اجلهود  جمع  ي�شتلزم 
اىل نتيجة ايج�بية تخدم البلد .. غري ان هذا 
االختالف  مع�مل  طم�س  يعني  ك�ن  اال�شرتاك 
وك�ن  املع�ر�س  احل�كم واحلزب  بني احلزب 
زاده�  احلزب  يف  داخلية  ازمة  بداية  ذلك 
�شدة ان�شراف اله��شمي عن احلزب و�شعف 
اغلب  ان  حتى  احلزبية  ب�اللتزم�ت  مت�شكه 
يف  ع�لية  وظ�ئف  ت�شنموا  احلزب  اع�ش�ء 
فرت  ان  بعد  الع�شوية  ترك  وغريهم  الدولة 
اغالل  اىل  ادى  ذلك  كل  املع�ر�س  ن�ش�طه 

احلزب وتال�شيه . 
وبقي ي��شني وزيرا للم�لية يف وزارة جعفر 
الع�شكري ومن ثم يف وزارة ن�جي ال�شويدي 
لكن   1929 الث�ين  ت�شرين  يف  ت�شكلت  التي 
ي��شني ا�شتق�ل يف اذار 1930 واعيد انتخ�به 
ل�شنة  الع�مة  االنتخ�ب�ت  يف  النواب  ملجل�س 
نوري  حكومة  �شد  املع�ر�شة  وق�د   1930
الربمل�نية  املع�ر�شة  ينظم  حيث   . ال�شعيد 
الذي  الوطني  االخ�ء  حزب  بت��شي�س  وق�م 
ت�شرين   25 يف  الداخلية  وزارة  اج�زته 
ي��شني  حزب  ويعترب   1930 ع�م  الث�ين 
اقوى  من  الوطني  االخ�ء  وحزب  اله��شمي 
يف  الثالثيني�ت  يف  ال�شي��شية  االحزاب 
العراق لتمتع ي��شني اله��شمي وبع�س ق�دته 
االخرين ب�شخ�شية قوية . وقد ت�لفت الهيئة 
الكيالين  ع�يل  ر�شيد  من  للحزب  املوؤ�ش�شة 
علي  و  اله��شمي  وي��شني  ال�شويدي  ون�جي 
جودت االيوبي وك�مل اجل�درجي وعبد االله 
ح�فظ وحممد زكي الب�شري ويو�شف غنيمة 

يجد  فلم  الع�شكري  وجعفر  ال�شعيد  ونوري 
امللك  قبله�  التي  اال�شتق�لة  من  بدا  اله��شمي 

يف 25 حزيران 1925 .

وزارة الها�سمي الثانية :ـ 
يف ال�ش�بع ع�شر من اذار 1935 �شكل ي��شني 
النحو  على  وك�نت  الث�نية  وزارته  اله��شمي 

االتي :ـ 
1.ي��شني اله��شمي –رئي�ش� للوزراء.

2.ر�شيد ع�يل الكيالين –وزيرا للداخلية.
3.روؤوف البحراين –وزيرا للداخلية.

4.حممد زكي الب�شري –وزيرا للعدلية.
5.نوري ال�شعيد –وزيرا للخ�رجية.

6.جعفر الع�شكري-وزيرا للدف�ع.
7.حممد ر�ش� ال�شبيبي-وزيرا للمع�رف .

لالقت�ش�د  وزيرا   – زكي  امني  8.حممد 
واملوا�شالت .

القب�ئل اىل  الوزارة من دعوة  ومتكنت هذه 
كم�  احلكومة  مع  والتع�ون  ال�شالح  الق�ء 
ح�ول اله��شمي ا�شالح االدارة فعندم� ت�شلم 
املرجل  غلي�ن  تغلي  البالد  ك�نت  الوزارة 
الثقة  وفقدت  التج�رة  تعطلت  فقد  البخ�ري 
وا�شيبت املرافق الع�مة ب��شرار جمة وك�شر 
اني�به  عن  الدولة  موؤ�ش�ش�ت  على  ال�شعف 
وك�ن اجلي�س م�يزال مرابط� يف اطراف لواء 
الع�ش�ئر  مترد  على  الق�ش�ء  بعد  الديوانية 
اخلواطر  يهدئ  ان  اله��شمي  ف�أراد  هن�ك 
ف�وعز اىل وزير الداخلية التخ�ذ االجراءات 

الكفيلة ال�شالح االدارة .
القوانني  احرتام  اىل  املوظفني  دع�  وفعال 
وجتنب الف�ش�د كم� عمدت الوزارة اىل �شحب 
يف  الت�شرف  ا�ش�ءوا  الذين  االداريني  بع�س 
االدارية و�شوهوا �شمعة احلكومة  وحداتهم 

وان ك�ن هوؤالء من ان�ش�ره� وموؤيديه� .
اجتمع  االحزاب  اله��شمي  عطل  ان  وبعد 
وقرروا   1935 يف  اجلديد  املجل�س  نواب 
ت�ليف هيئة ني�بية تقوم مق�م االحزاب والتي 
ت�شتند اليه� احلكومة وانتخب ي��شني رئي�ش� 

لهذه الهيئة . 

مطامح يا�سني بالعر�س :ـ
لل�شلطة  ي�شمح  مل  العر�س  غ�زي  تويل  منذ 
�شالحي�ته  على  تغطي  ان  التنفيذية 
الد�شتورية كم� خيب ام�ل بع�س ال�شي��شيني 
خربته  وقلة  �شنه  حداثة  يف  راأوا  الذين 
ي��شني  وجد  وهكذا  ب�يديهم,  اداة  م�يجعله 
انه البد  ال�شعيد وال�شف�رة  اله��شمي ونوري 
من الوقوف بوجه غ�زي ف�شكل نوري ال�شعيد 
وا�شتخدموا  جبهة  الربيط�نية  وال�شف�رة 
رئي�س  من�شب  ل�شغل  الع�شكري  جعفر 
الديوان امللكي لال�شراف على غ�زي والت�ثري 
حزب  اله��شمي  ي��شني  ا�شتخدم  فيم�  عليه 
االخ�ء الوطني واث�رة الع�ش�ئر لل�شغط على 
بت�شجيع  الربيط�نية  ال�شف�رة  غ�زي واخذت 
ي��شني من�ف�ش� قوي� له يف توجه�ته القومية 
غ�زي  امللك  اخت  زواج  وج�ء   .. العراق  يف 
يف  يون�ين  فندق  يف  خ�دم  من  عزة  االمرية 
ي��شني  ليحكم   1936 ع�م  اي�ر  �شهر  نه�ية 

الزواج  م�ش�ألة  م�شتغال  امللك  على  قب�شته 
الربيط�نية  ال�شف�رة  بدعم  ا�شتغالل  اب�شع 
او  العر�س  غ�زي عن  ال�شعيد البع�د  ونوري 
ك�ن  اخر  ج�نب  من  فقط  ا�شمي�  ملك�  جعله 
امللك  على  كبرية  �شدمة  امللك  اخت  زواج 
نف�شه ف�أ�شتغل ي��شني تردي �شحة امللك غ�زي 
ال�شي��شية  القوى  كل  جمع  ملح�ولة  النف�شية 
لتكليف  ج�نبه  اىل  الربيط�نية  وال�شف�رة 
ان  اىل  الت�ج  ب�شالحي�ت  الوزراء  رئي�س 
ي�شتعيد غ�زي �شحته النف�شية فوافق ال�شفري 
ي��شني  ا�شتط�ع  ذلك, وهكذا  على  الربيط�ين 

ك�ن  مب�  الترغب  التي  العن��شر  كل  ابع�د 
يدور يف نف�س ي��شني يف حم�ولة ل�شل 

ي��شني  ا�شدر  واخريا  كلي�,  حتركه� 
75ل�شنة  رقم  امللكية  اال�شرة  ق�نون 

غ�زي  حركة  يقيد  الذي   1936
ب�شكل ت�م .

ت�شرف�ت  �شل  من  ي��شني  متكن 
فبداأ خالل �شهر حزيران  غ�زي 
ان  الي�شتطيع  انه   1936
اال�شي�ء  ب�ب�شط  يت�شرف 
رئي�س  موافقة  ي�أخذ  ان  دون 
الوزراء وذلك بعد ان يف�حت 
امللكي  الديوان  رئي�س 
املرافقني  دائرة  بوا�شطة 
ان  ي��شني  ا�شتط�ع  وهكذا 
يحول امللك فعال اىل جمرد 

رمز .

امللك  ا�ستفاقة 
يا�سني  واجتاه 
اجلمه�رية  العالن 

:ـ
ل�شوابط  امللك  خ�شوع  ان 
ي��شني مل ت�شتمر طويال ففي 

ظهرت   1936 متوز  اوائل 
ال�شتع�دة  حم�والته  بوادر 

التخلخل  ان  والظ�هر  �شلطته 
قد  الوزارة  داخل  ظهر  الذي 

�شيء  ا�شتع�دة  على  امللك  �ش�عد 
من ن�ش�طه ال�شي��شي ففي 28متوز 

اع�دة  الوزراة  اىل  طلب   1936
الدولة  ت�شريف�ت  نظ�م  يف  النظر 

الذي ك�ن قد اقره جمل�س الوزراء ويف 
ف�شل  على  امللك  اعرت�س   1936 9اب 

الرتبية  مديرية  عن  القدمية  االث�ر  مديرية 
والتدري�س .

�شقة  تو�شيع  امللك  ح�ول  اخر  ج�نب  من 
الكيالين  ع�يل  ور�شيد  ي��شني  بني  اخلالف 
الع�شكري  وجعفر  ال�شعيد  ونوري  جهة  من 
�شد ي��شني من جهة اخرى ف�خذ يخرب ي��شني 
مب�ش�غب�ت نوري وجعفر �شده اي �شد ي��شني 
وب�لفعل ح�ول ي��شني ا�شع�ف تكتل نوري و 
جعفر بتعيني جعفر �شفريا يف انكلرتا اال انه 

واجه مع�ر�شة نوري .
للوزارة  املع�ر�شة  �شدة  ازدي�د  ان  كم� 
زخم�  اعطى  الت�لية  الفرتة  خالل  اله��شمية 
�شلطته  ا�شتع�دة  طريق  على  للملك  اخر 

ا�شتخدامه�  ب�شبب   1936 اب  يف  للوزارة 
الق�شوة �شد الع�ش�ئر وموافقته� على اتف�قية 
اخرى  ن�حية  من  بريط�ني�  مع  احلديد  �شكة 
وك�ن لعودة جريدة �شوت االه�يل ب��شراف 
حكمت �شليم�ن وجعفر ابو التمن دور وا�شح 
يف الرتكيز على انتق�د �شي��شة احلكومة مم� 

مداهمة  اىل  ب�حلكومة  دفع 
مبنى 

اجلريدة وم�ش�درته� يف 12 اب 1936. 
ي��شني  من  العمل  ذلك  املع�ر�شة  ا�شتغلت 
امللك  اىل  اليوم  نف�س  يف  احتج�ج�  فرفعت 
موقع� من حكمت �شليم�ن وجعفر ابو التمن 
وك�مل اجل�درجي ك�شفت فيه االعم�ل امل�شينة 
اله��شمي  ي��شني  حكومة  به�  ق�مت  التي 
وط�لبت امللك ب��شدار االدارة بو�شع حد له� 
الرج�ل  امللك  ي�شجع  مل   . للد�شتور  حم�ية 
يف  التم�دي  على  الثالثة 
الوزارة  مع�ر�شة 
ن�شحهم  بل 
ع  تب� ب�

وطنيتهم  على  منه  اعتم�دا  واحللم  احلكمة 
الوقت  يحني  ريثم�  ب�لهدوء  يعت�شموا  ب�ن 

املن��شب لعمل الالزم . 
بداأ امللك يهتم ب�نق�ذ �شعبيته بني الن��س ف�خذ 
واخلريية  االجتم�عية  االعم�ل  جميع  يرعى 
وعندم� علم ب�ن يف نية ي��شني زي�رة ال�شم�ل 
�شم�ل  لزي�رة  بجولة  القي�م  االخر  هو  قرر 
العراق حتى ا�شبحت م�ش�ألة �شبقه ي��شني يف 
القي�م بتلك اجلولة �شيئ� يثري احتج�ج امللك 

ويبعث على ا�شتي�ئه . 

قان�ن التجنيد االجباري :ـ
حم�ط  بلد  العراق  ان  اله��شمي  ي��شني  ادرك 
ب�العداء وجريانه يف كثري من اجزائه ف�يران 
تطمع يف ال�شيطرة على �شط العرب وجزء من 
لواءي  مبح�ذاة  ال�شرقية  اجلنوبية  املنطقة 
تراوده�  م�تزال  وتركي�   . والكوت  العم�رة 
االحالم يف اع�دة منطقة املو�شل واالنكليز قد 
ر�شخوا اقدامهم وفر�شوا حكمهم وامتي�زاتهم 
بقوة احلرب واالقط�عيون ين�زعون ال�شلطة 
املركزية ويولون دون �شي�دة الق�نون وتنفيذ 
بلد  عموم�  والعراق  االجتم�عية  اال�شالح�ت 
ميزقه اجلهل والفقر واملر�س فهو بح�جة اىل 
واجتم�عية  ثق�فية  ونه�شة  واعم�ر  جتديد 
يف  وهو   . املواطنني  كل  ت�شمل  واقت�ش�دية 
م�شوه  ال�شي�دة  منقو�س  بلد  نف�شه  الوقت 
اموره  يف  يتدخلون  االنكليز  الن  اال�شتقالل 
وغري  مب��شر  ب�شكل  مب�ش�ئره  ويتحكمون 
وثرواته  العراق  خريات  وي�شرقون  مب��شر 
بحيل ق�نونية ومع�هدات ظ�ملة غري متك�فئة 
. وكل حكومة يف العراق الت�شتطيع ان حتقق 
اال�شالح والتقدم والت�شتطيع ان حت�فظ على 
وحدة العراق و�شالمة كي�نه وحدوده اال اذا 
كرامة  ي�شون  م�شلح  قوي  جي�س  لديه�  ك�ن 
عنه�  وي�شد  الداخلي  امنه�  ويحفظ  البالد 
ال�شعور  هذا  من  وبدافع  والعدوان  االطم�ع 
 1935 اي�ر   2 يف  امللكية  اأ�شدرت  والتفكري 
ق�نون الدف�ع الوطني اوال وتخ�شي�س مب�لغ 
دب�ب�ت  و�شراء  اجلوية  القوة  لتنمية  كبرية 
اجلي�س  �شنوف  لتقوية  حديثة  وا�شلحة 
االخرى . لكن قرار التجنيد ا�شتقبل ب�لوجوم 
والقلق ف�لطبقة املثقفة الواعية ادركت مزاي�ه 
يف  الكبرية  االم�ل  عليه  وعقدت  الكبرية 
امل�شتقبل القريب ,ام� ال�شي��شيون املحرتفون 
فقد وجدوا فيه الفر�شة �ش�نحة الث�رة الراأي 
على  االقط�ع  ورج�ل  الع�ش�ئر  و�شيوخ  الع�م 
التجنيد  وق�نون  اله��شمي  ي��شني  وزارة 
الق�نون  ان  لهوؤالء  و�شوروا  االجب�ري 
على  يق�شي  قوي�  جي�ش�  البالد  يف  �شيخلق 
بني  واذاعوا  القبلية  وامتي�زاتهم  �شلطتهم 
�شك�ن املدن ب�نهم �شيموتون جوع� وتعب� اذا 
التحقوا ب�خلدمة االلزامية . وث�رت الع�ش�ئر 
ا�شبح  الق�شوة �شده� وقد  ي��شني  وا�شتخدم 
و�شع الوزارة خطرا بعد ان م�ل حممد زكي 
وهكذا  املع�ر�شة  اىل  النواب  جمل�س  رئي�س 
مل�ش�كله  حدا  ي�شع  ان  البد  ب�نه  ي��شني  وجد 
على  م�شتندا  اجلمهورية  اعالن  طريق  عن 
اجلي�س  ارك�ن  رئي�س  اله��شمي  طه  اخيه 
بهم  ف�ت�شل  االقط�عيني  الروؤ�ش�ء  وبع�س 
لتهيئة ع�ش�ئرهم لتطويق بغداد ممهدًا الإعالن 
وامتي�زات  مبن��شب  ووعدهم  اجلمهورية 

كبرية .

انقالب بكر �سديقي :ـ
كفري  ق�ش�ء  يف  جمتمعني  االقط�عيون  ك�ن 
فوجئوا  عندم�  ي��شني  ا�شن�د  طريقة  ملن�ق�شة 
ب�نقالب بكر �شدقي يف 29ت�شرين الث�ين ع�م 
ال�ش��شة من  اعدام جميع  بكر  1936 وح�ول 
ال�شفري  لكن  اله��شمي  ي��شني  وزارة  اقط�ب 
رئي�س  �شليم�ن  حكمت  هدد  الربيط�ين 
�شالمة  على  احلف�ظ  على  واجربه  الوزراء 
حي�ة اع�ش�ء الوزارة اله��شمية وهكذا �ش�فر 
ي��شني ور�شيد ع�يل الكيالين اىل �شوري� فيم� 
جل�أ نوري ال�شعيد اىل ال�شف�رة امل�شرية التي 
نقلته اىل م�شر ومل مي�س �شهران على �شفره 
تويف ي��شني اله��شمي وفقد جميع طموح�ته 

واطم�عه يف العر�س وم�ت كمدًا!!

ا�سل  من  انه  اىل  الربيطاين  التقرير  ي�سري  فيما   1882 بغداد  م�اليد  من  الها�سمي  حلمي  يا�سني  انه 
كرك�كلي ورمبا حتدر من �ساللة تركية �سلج�قية كان والده خمتار حملة البارودية ببغداد ي�ستاأجر 
الع�سكرية  الكلية  يا�سني  اكمل  اخلا�س,  حل�سابه  وي�ستغلها  الداغ�ستاين  با�سا  فا�سل  حممد  ب�ساتني 
يف ا�سطنب�ل ثم االركان و�سغل عدة منا�سب يف اجلي�س العثماين وكذلك يف �س�ريا خالل حكم امللك 
في�سل االول وبعد ع�دته اىل العراق �سغل عدة منا�سب مدنية ثم ا�سبح وزير اال�سغال وامل�ا�سالت يف 
وزارة عبد املح�سن ال�سعدون عام 1922 وملا كان يا�سني الها�سمي زعيم املعار�سة النيابية فقد �سكل حزب 

ال�سعب كحزب التقدم الذي يراأ�سه عبد املح�سن ال�سعدون . 
د. هادي ح�سن علي�ي 

اأقدم �صائقة مثالية يف بغداد
يف الثالثينيات امتطيت )) بيبي ف�رد((

نا�سر ح�سن
ب�حث يف �شوؤون الرتاث
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الــ  قرابة  العراق  العثم�نية  الدولة  حكمت 
انته�ًء  و   1535 ع�م  من  بدءًا  �شنة   400
يف ع�م 1917 وهو ت�ريخ احتالل اجلي�س 
اإدارته  على  تع�قب  وقد  للعراق  الربيط�ين 
العقلي�ت  ذوي  من  اغلبهم  كثريون  والة 
برن�جم�  الميتلكون  ال�شيقة  ال�شغرية 
اإ�شالحي� فيرتكون بغداد والوالي�ت االأخرى 
واأذاقوا  واجلهل  واملر�س  الفقر  ت�ش�رع 
اال�شطه�د  من  األوان�  العراقي  ال�شعب 
ال�شرائب  جب�ية  همهم  وك�ن  والتع�شف 
وجمعه� واإر�ش�له� اإىل ا�شت�نبول ورغم هذا 
قالئل  اإفراد  منهم  ك�ن  اال�شتبدادي  الواقع 
يبذلون جهودا يف ن�شر العلم وتكرمي رج�له 
من  م�شري  الن  مغيب�  ال�شعب  �شوت  وك�ن 
والنفي  ال�شجن  والتحرير  لالإ�شالح  يدعو 
والعم�ل  والفالحني  واملالك  املزارعني  فكل 

م�شخرون خلدمة ال�شلطة احل�كمة ومن بني 
قي��ش�  ا�شتثن�ئي�  جهدا  بذلوا  الذين  الوالة 
مدحت  الوايل  هو  �شبقوه  الذين  ب�لوالة 
م�دية  اث�را  ترك  الذي  الوايل  فهو  ب��ش� 
حلقبة  اأرخت  ت�ريخية  ثوابت  بقيت  جمة 
الكت�بة  دوافع  ت�أتي  اإذ  االإدارية  م�شوؤوليته 
ملن  اجلميل  وعرف�ن  الوف�ء  ب�ب  من  عنه 
�شت�ء  الدفء  ي�شيع  الوطنية جلب�ب�  يرتدي 
وليتحول اإىل رداء ابي�س �شف�فً� �شيف� يعرب 
عن نق�وة �شريرته ورج�حة عقله وعلو همته 
وغزارة ن�ش�طه وحيويته وعليه ك�نت �شنه 
1869 املوافق ل�شنه 1285 هـ  بداية لنه�شة 
اأنح�ء  يف  انت�شرت  م�  و�شرع�ن  �ش�ملة 
العراق وكف�ءة الوايل مدحت ب��ش� يف اأول 
ت�شلم  حيث  بغداد  ار�س  قدم�ه  وط�أت  يوم 
�شدة احلكم وهو ميتلك رج�حة العقل وبعد 

معه�  حملت  التي  الوا�شعة  والثق�فة  النظر 
�شروط االإنب�ت ال�شحيح . ومن م�ش�ريعه : 
احلدث  ذلك  الزوراء  جريدة  اإ�شدار   –  1
الثق�يف الكبري الذي ي�شتحق الثن�ء يف وقت 
ال تتوفر فيه �شح�فة عراقية . لقد �شدر العدد 
املوافق  م   1869 ع�م  بغداد  يف  منه�  االأول 
ليوم الثالث�ء اخل�م�س من ربيع االأول �شنة 
العربية  ب�للغتني  تن�شر  وك�نت  هـ   1286
واليته  فرتة  طوال  ت�شدر  وظلت  والرتكية 
وبعده� اإىل االحتالل الربيط�ين لبغداد ع�م 
1917 والتي ذهبت عيدا لل�شح�فة العراقية 

فيم� بعد .
بغداد  يف  الطرق   : املوا�شالت  – طرق   2
تتعدى  ال  بدائية   النقل  و�ش�ئط  و  وعرة 
االإعم�ل  اأوىل  العرب�ت واحليوان�ت ومن 
التي ق�م به� هو تبليط �شوق )البالجنية( 

طغى  الذي  امل�أمون  �ش�رع  اليوم  وهو 
جرى  اإذا  ح�لي�  الر�ش�يف  ا�شم  عليه 
ال�شخر  من  بجالميد  ب�رزا  تبليط�  تبليطه 
ال�شخر وردا على  ) عقد  و�شمي يف حينه 
اجلديد  الوايل  راآه�  الذي  النقل  و�ش�ئط 
اخليل  ركوب  ومنه�  بدائية  زالت  م�  ب�أنه� 
جتره�  التي  والعرب�ت  واحلمري  والبغ�ل 
وبع�شه�  التداول  حمدودة  وهي  اخليول 
�شركة  ت�أ�شي�س  اإىل  فب�در  ب�الأغني�ء  خ��س 
)الرتامواي( والت�شمية ا�شطالح انكليزي 
لق�شب�ن حديدية ت�شري عليه� احل�فلة داخل 
الديزل  مبحرك  اأو  اخليول  وجتره�  املدن 
اأو ب�لكهرب�ء فيم� بعد وقد �ش�عت يف اأورب� 
امليالدي  ع�شر  الت��شع  القرن  يف  واأمريك� 
ع�م  العراق  اإىل  ب��ش�  مدحت  جلبه�  وقد 
1870 بعد اأن األف �شركة اأهلية ملدة ت�شعني 
جلبي  اآل  من  بغداد   اأثري�ء  كب�ر  من  ع�مً� 
وال�ش�هبندر  واخل�شريي  الك�ظمية  يف 
كرخ  عمله�  ومك�ن  وغريهم   بغداد  يف 
ع�م  حتى  تعمل  وظلت  – الك�ظمية  بغداد 
بدله�  وحلت  ال�شركة  �شفيت  حيث   1941

ال�شي�رات .
3 -  النقل النهري : وك�ن يعتمد على ال�شفن 
ال�شراعية الكبرية بني بغداد والب�شرة ويف 
حكومة   – احلكومة  ا�شرتت   1855 ع�م 
الوالية  - ب�خرتني لنقل الب�ش�ئع التج�رية 
 . الب�شرة   و  بغداد  بني  االأه�يل  وركوب 
ازداد   1869 ع�م  ب��ش�  مدحت  عهد  ويف 
اإدارته�  ارتبطت  ثم�ين  اإىل  البواخر  عدد 
يف  حمله�  وك�ن  النهرية  املراكب  ب�إدارة 
اأمل�شتن�شريه  املدر�شة  اأجنحة  من  جن�ح 
املطلة على دجلة .  حدثت يف حينه م�شكلة 
بيع البواخر اإىل �شركة بيت لنج االنكليزية 
الربيط�ين  النفوذ  لزي�دة  الدوافع  وك�نت 
بغداد  اأهل  واأعترَب  العراق  يف  التدريجي 
ب��ش�  الق�در  عبد  الوجيه    : مقدمتهم  ويف 
يف  تدخال  الت�شرف  هذا  اخل�شريي 
برقي�ت  واأر�شلت  العراقي  الداخلي  ال�ش�أن 
االأ�شت�نة  يف  الع�يل  الب�ب  اإىل  االحتج�ج 
توحيد  هو  الغر�س  اأن  اجلواب  وج�ء 
احل�ش�س  لكن  �شركة  �شكل  على  امل�ش�عي 
بيعت اأخريا ب�شكل تدريجي . اأم� النقل بني 
)القفف(   ب��شتعم�ل  فظل  والكرخ  الر�ش�فة 

واالبالم ال�شغرية  . 
4 – النقل الربي : مل يرد ذكر للوايل مدحت 
يف  ب��ش� 

بدائية  النقل  و�ش�ئط  وظلت  اجل�نب  هذا 
واالإبل  واحلمري  البغ�ل  و  اخليل  هي 
موحد  ب�شكل  ال�ش�ئرة  املجموعة  وت�شمى 
والبدو  والعرب  ق�فلة  او   ) ب�لكروان   (  .
من  يت�ألف  والكروان   . �شعن  ي�شمونه 
جمموعة خيل وبغ�ل وحمري ومن �شمنه  ) 
التخت روان ( و ) الكج�وة ( و ) املحمل ( 
خ�شبي  عر�س  (من  روان  التخت   ( ويت�ألف 
ك�لغرفة جمهزة بفرا�س واأث�ث و) الكج�وة 
يقي  بقم��س  م�شتور  هودج  عن  عب�رة   )
راكبه من حرارة ال�شم�س وهطول االإمط�ر 
وين�شب على ظهر بعري اأو بغل ويربط من 
لكنه  الهودج  اليمني والي�ش�ر واملحمل مثل 
واحللة  بغداد  بني  ال�شفر  ك�ن  م�شتور  غري 
عرب�ت  بوا�شطة  يتم  وبعقوبة  وكربالء 
خ�شبية جتره� اخليول اأو البغ�ل ت�شتغرق 
كرث  اأو  �ش�عة  ع�شر  اثنتي  فيه�  ال�شفر  مدة 
يهتمون  واأغني�وؤه�  بغداد  وجه�ء  وك�ن 
برتبية اخليول االأ�شيلة التي ميتطونه� يف 
وك�نت  الريف  اإىل  اال�شتجم�مية  اإ�شف�رهم 
وال�ش�ئ�شون  اخل��شة  ا�شطبالتهم  لهم 
يف  تروى  التي  النك�ت  ومن  امل�شهورون 
هذا اجل�نب اأن وجيه� ال ميلك غري ح�ش�ن 
واحد لكنه اتفق مع ح�جبه حني يزمع القي�م 
اأ�شدق�ء  اأو  �شيوف  ولديه  معينة  ب�شفرة 
ج�ل�شون عنده يقول حل�جبه �شد على واحد 
من اخليل فيعدد له احل�جب اأنواع اخليول 
االأ�شقر  اأم  االأدهم  له  فيقول  واحدًا  ليخت�ر 
االأبي�س اأو عبي�ن اأم املطهم ... الخ فيخت�ر 
احدهم وهو الوحيد الذي ميلكه وا�شقط يف 
التعرف  اأ�شدق�وؤه  يده ذات مره حني طلب 
احل�جب  فن�دى  عليه  وال�شالم  والده  على 
ب�أن يتف�شل والده اىل غرفة ال�شيوف فق�ل 
اأو  اجلراوية  اأبو  ؟  اأب  ي�  عمى   : احل�جب 
اأبو العك�ل اأو اأبو الكوفية اأو اأبو الك�شيدة 
ف�شحك ال�شيوف منه واإحرج امل�شيف الذي 

يحب املب�لغة للتب�هي لي�س اأال ..
5 – املنتزه الع�م : من االإعم�ل التي ت�شنف 
املواطن  ت�شعر  ا�شتجم�مية  ترفيهية  ب�أنه� 
على  اجتم�عيً� ويعمل  به  مهتم  ب�ن احل�كم 
توفري فر�س لراحته من مت�عب يومية هو 
بحديقة  �شمى  الذي  الع�م  املنتزه  اجن�ز 
ب��ش�  لنجيب  ب�شت�نً�  ك�ن  والذي  البلدية 
 ( اأطلق عليه�       ( وقد  النجيبية   ( ي�شمى 
من  االأي�شر  ال�ش�طئ  على  وتقع   ) املجيدية 
ح�ليً�  الطب  مدينة  اأبنية  حمل  من  دجلة 
اعتنى  حيث 

الأهل  متنزهً�  واأ�شبحت  ت�مً�  اعتن�ء  به� 
بغداد ي�شتمتعون بن�شيمه وهوائه واإزه�ره 
الن�شرة و�ش�روا يق�شون عطلهم واأعي�دهم 
خ�رج  تقع  ك�نت  التي  احلدائق  هذه  يف 

بغداد يف زم�نهم .
من  :رغبة  والن�شيج  الغزل  م�شنع   -6
يف  الرغبة  زي�دة  يف  ب��ش�  مدحت  الوايل 
عن  الرتفيه  ب�ب  ومن  الع�شكرية  اخلدمة 
مق�دير  فهيً�ً  مالب�شهم  توفري  هو  اجلنود 
ف�أ�شتورد  االأقم�شة  والن�شيج خلي�طته�  من 
احلي�كة  من  بداًل  للغزل  احلديثة  املك�ئن 
ف�أ�ش�س معماًل   ) ) اجلومه  اليدوية بطريقة 
هذا  و�شمي  اجلنود  مالب�س  اأقم�شة  ين�شج 
العبخ�نة  حملة  وهي   ) العبخ�نة   ( املعمل 
يف  البغداديون  يردده�  والتي  احل�لية 

اأح�ديثهم ولق�ءاتهم .. 
 1865 ع�م   : لالأيت�م  التعليم  – مدار�س   7
النج�رة  مدر�شة  ب��ش�  مدحت  الوايل  ان�ش�أ 
وغريه�   ) احلي�كة   ( والن�شيج  واحلدادة 
من املهن التي توؤهلهم لالعتم�د على اأنف�شهم 
وقد عني  الرزق احلالل  ك�شب  م�شتقباًل يف 
هذه  وظلت  اأكف�ء  ومعلمني  اأ�ش�تذة  له� 
االإن�ش�ين  غر�شه�  توؤدي  ق�ئمة  املدر�شة 

ع�م  اإىل  اأجله  من  بنيت  الذي  االجتم�عي 
ومك�نه�  بغداد  احتالل  ت�ريخ  وهو   1917
يف  للربمل�ن  مقرًا  اتخذت  التي  البن�ية  يف 
تطل  ك�نت  امليدان  منطقة  يف  امللكي  العهد 

على نهر دجلة . 
الوايل  اأ�ش�س   : الر�شدية  املدر�شة   –  8
 1869 ع�م  املدر�شة  هذه  ب��ش�  مدحت 
حتى  التعليمي  هدفه�  توؤدي  ق�ئمة  وبقيت 
 ) امل�شروطية   ( العثم�ين  الد�شتور  اإعالن 
ع�م 1908 ثم �ش�رت بن�يته� كلية احلقوق 
مك�نه�  يف  و�شيدت  بعد  م�  يف  وهدمت 
مت�شرفية لواء بغداد يف حملة جديد ح�شن 
ب�جت�ه  احلكومة   ل�شراي  املج�ورة  ب��ش� 
 1925 �شنة  ويف   . اليوم  املتنبي  �ش�رع 
الت�أ�شي�شي  للمجل�س  مقرا  البن�ية  اتخذت 
االأمة  ملجل�س  مقرًا  اأ�شبحت   ثم  العراقي 
مدر�شة  بن�ية  اإىل  االأمة  جمل�س  نقل  ثم 
ال�شن�ئع العثم�نية التي بن�ه� مدحت ب��ش� 
امليدان  ال�شب�ط يف منطقة  دار  ب�لقرب من 
متميزا  ب��ش�  مدحت  الوايل  يظل   : وعليه 
ب�جن�زاته العمرانية ك�شواخ�س م�دية على 
نه�شته احل�ش�رية التي �شهدته� بغداد اإب�ن 

واليته .  

فاخر الداغري
 اأكثـر والة العراق اإ�سالحًا

مدحت با�صا ...

عبد الكرمي دروي�س*

الب�صاتني ومالكوها يف العهد العثماين

كت�بة  م�ش�در  من  ا�شيال  م�شدرا  العثم�نية  الوث�ئق  ت�شكُل 
الت�ريخ يف املنطقة وتعترب �شندات الط�بو العثم�نية واحدة 
له� من اهمية ت�ريخية وبعد ا�شدار  مل�  من اهم هذه امل�ش�در 
جم�دي   8 يف  ا�شدرت  االرا�شي  لق�نون  العثم�نية  الدولة 
الث�نية 1275هـ 13 ك�نون الث�ين 1859م ق�نون� ب��شم ق�نون 
احلقوق  ت�شوية  امر  لت�شع  الـ)33(  مواده  فج�ءت  الط�بو 
من  ا�شح  ا�ش�س  على  االمريية وحتديده�  ب�الرا�شي  املتعلقة 

الق�نون الذي �شبقه )ق�نون االرا�شي(.
املخت�شة  والعقود  احلجج  لت�شجيل  ق�نوين  نظ�م  ان�شئ  كم� 
يف  بعده  ال�ش�در  والنظ�م  الق�نون  هذا  ع�لج  وقد  ب�الرا�شي 
)تفوي�س(  �شندات  منح  م�ش�ألة  1860م  1276هـ  �شعب�ن   7
وحقهم  اململوكة  واالرا�شي  االمريية  ب�الرا�شي  للمت�شرفني 

يف توارثه� كب�قي اال�شي�ء.
ادخل نظ�م الط�بو اىل العراق يف عهد مدحت ب��ش� )1869-

من  كجزء  1871م  ع�م  من  الث�ين  ك�نون  يف  وذلك  1872م( 
ا�شالح�ته يف العراق. حيث دعت احل�جة اىل اعط�ء �شندات 
الط�بو لاله�يل, وث�ئق خ��شة من اجل طم�أنتهم على اموالهم 
ب�حلجج  �ش�بق�  ت�شمى  الوث�ئق  هذه  وك�نت  املنقولة,  غري 
الوث�ئق  هذه  �شميت  االرا�شي  قوانني  �شدرت  فلم�  ال�شرعية 

ب�شندات الط�بو.
انه� رومية ا�شله�  لفظة ط�بو فذكر  الكت�ب يف معنى  اختلف 
)ط�بوق(  ا�شله�  تركية  انه�  وقيل  االر�س  وتعني  )ط�بو�س( 
وتعني الط�عة, وقد رجح اال�شت�ذ خ�لد ال�ش�بندر املعنى االول 

لكونه اقرب اىل املعنى.
�شنجق  يحد  بغداد  �ش�لن�مه  يف  بغداد  ملدينة  و�شف  ورد  كم� 
بغداد من ال�شم�ل والية املو�شل ومن ال�شم�ل الغربي �شنجق 
�شنجق�  اجلنوب  ومن  االيرانية  البالد  ال�شرق  ومن  الزور 
الغرب  ومن  الب�شرة  بوالية  املرتبط�ن  واملنتفك  العم�رة 

�شنجق� الديوانية وكربالء و�شحراء ال�ش�مية.
ويحد ق�ش�ء بغداد من ال�شم�ل وال�شم�ل ال�شرقي خرا�ش�ن ومن 
اجلنوب ال�شرقي العزيزية ومن اجلنوب اجلزيرة ومن الغرب 
دجلة  نهر  �شفتي  وعلى  الك�ظمية  ق�ش�ء  الغربي  وال�شم�ل 
توجد ب�ش�تني النخيل وب�ش�تني حتوي ا�شج�را مثمرة وهي 

اجلهة  من  يبداأ  الذي  الق�شم  وي�شمى  وفرية  حم��شيل  تنتج 
اجلنوبية ال�شرقية )من الب�ب ال�شرقي( ملدينة بغداد ب�لكرادة 
والق�شم  ب�لكرد(  تزرع  التي  االرا�شي  هي  )الكرادة  ال�شرقية 
ب�لكرادة  االعظمية  ب�ب  من  الغربي  ال�شم�ل  من  ميتد  الذي 
الغربية ام� الق�شم اجلنوبي ال�شرقي من اجل�نب االخر ج�نب 

الكرخ والواقع على �شف�ف النهر في�شمى بكرادة مرمي.
ومدينة بغداد هي مركز الق�ش�ء واللواء والوالية وهي مركز 

البالد العراقية ك�فة.
ان الق�شم االكرب واملنتظم من املدينة يقع على اجلهة ال�شرقية 
الق�شم  ام�  ب�لر�ش�فة  وي�شمى  دجلة  لنهر  الي�شرى  ال�شفة  اي 
الواقع على اجل�نب الغربي اي ال�شفة اليمنى في�شمى ب�لكرخ, 
وت�شتهر بغداد ب��شم دار ال�شالم والزوراء وهم� من اال�شم�ء 
اللطيف  وجمراه  للنهر  ال�ش�عري  الو�شع  ان  له�.  القدمية 
وا�شج�ر النخيل املمتدة على �شفتيه والب�ش�تني التي حتوي 
ا�شج�را مثمرة. كله� متنح املدينة جم�ال وبه�ء. واكرث مب�ين 
ف�ن  ولهذا  النهر,  �شف�ف  امتداد  على  اقيمت  املنتظمة  املدينة 
املن�ظر الع�مة للمدينة من النهر الفتة للنظر ويوجد يف مدينة 
الك�ظمية  بق�شبة  الب�ش�تني  ب�شت�ن� ومزرعة ومن  بغداد 325 

هي:
1. ب�شت�ن علي لطيف.

2. ب�شت�ن علي البلداوي.
3. ب�شت�ن �ش�دق �شبيب.

4. ب�شت�ن ي��شني الدروي�س.
5. ب�شت�ن عبد احل�شني جلبي.

6. ب�شت�ن احل�ج جميد.
7. ب�شت�ن عبد الرزاق.

8. ب�شت�ن ح�ج علي حممد.
بكرة   90 يوجد  حيث  ب�لبكرة  ت�شقى  الب�ش�تني  هذه  وك�نت 

ل�شقي املزارع والب�ش�تني يف ق�شبة الك�ظمية.

 * باحث عراقي
متخ�س�س يف تاريخ العراق

من متنزهات بغداد

امللك في�سل االول يف ب�ستان الهويدر يف دياىل
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تت�شدر  اليوم  العربية  الدول  معظم  يف   
املدار�س اخل��شة حديث املجتمع املخملي  
واملدار�س  اللغ�ت  مدار�س  وخ��شة 
االجنبية والدولية مثل املدر�شة االمريكية  
و�ش�ر  والفرن�شية  االجنليزية  واملدر�شة 
يف   املدرا�س  تلك  بني  ا�شده  على  التن�ف�س 
التي  واملب�ين  والتعليم  االجر  م�شتوى 
بني   وكذلك  للط�لب  مدر�شة  كل  تقدمه� 
لتعليم  مدر�شة  اف�شل  ايج�د  على  االه�يل 
العوائل  بني  املب�ه�ة  �ش�رت  بل  اوالدهم 
وكم  اوالدهم  فيه�  يتعلم  مدر�شة  اي  عن 
يدفعون �شنوي� حتى اذا ك�ن الط�لب من فئة  
غبي خم�شة جنوم ولكن يف العراق القدمي 
اال�شل  لبن�نية  �شيدة  هن�ك  ك�ن  الزاهي 
ع�دل  اني�س  ا�شمه  تربوي  ال�شت�ذ  زوجة 
و�شقيقته�  ع�دل  مدام  ب��شم  عراقي�  عرفت 
الثالثي  هذا  فكتوري�   الف��شلة  املربية 
مدر�شة  بت�أ�شي�س  ق�م  الالمع  الرتبوي 

اهلية يف بغداد عرفت ب��شم مدر�شة ع�دل 
افتت�ح  ت�ريخ  هن�  واليح�شرين  االهلية 
القرن  ثالثيني�ت   بني  املح�شور  املدر�شة 

امل��شي او اخلم�شيني�ت. 
ار�س  قطعة  من  املدر�شة  هذه  اتخذت 
الزم�ن  ذلك  بح�ش�ب�ت  امل�ش�حة  �ش��شعة 
مت�م�  املق�بلة  العلوية  منطقة  يف  تقع 
كني�شة  ومق�بل  ال�شعدون   ب�رك  ملنطقة 

عبد  الزعيم  �ش�رع  من  وب�لقرب  ال�شبتيني 
ي�شكن  ك�ن  النه   ب��شمه  �شمي   - الكرمي  
هيئة  بيوت  من  موؤجر  متوا�شع  بيت  يف 

االموال املجمدة يقع يف ذلك ال�ش�رع  .
 هذه املدر�شة ك�نت مكونة من ثالث بن�ي�ت 
واحدة حتتوي على �شفوف وق�عة كبرية  
الرو�شة  ل�شفوف  خم�ش�شة  لاللع�ب 
والتمهيدي ومك�تب االدارة واملطعم الذي 

للطالب وبن�يتني  الغذاء  ك�ن يقدم  وجبة 
من  االبتدائية  املرحلة  ل�شفوف  اأخريني 
املدر�شة  ال�ش�د�س,وك�نت  اىل   االول 
حتتوي على حديقة خالبة كبرية امل�ش�حة 
خلف  وهن�ك  �شيفي  م�شرح  على  حتتوي 
احلرا�س  ل�شكن  م�شتمالت  احلديقة 
والعم�ل والطب�خني وك�ن هن�ك اي�ش� ق�شم 
للري��شة  و�ش�حة  الطالب  لبع�س  داخلي 

من  الطالب  تنقل  ب��ش�ت  للمدر�شة  وك�ن 
واىل املدر�شة يف ذلك الزم�ن  ك�نت مديرة 
اخته�  وت�ش�عده�  ع�دل  مدام  هي  املدر�شة 
فكتوري� ولكن ملدام ع�دل  �شخ�شية فريدة 
الكلمة مربية ب�شخ�شية  ,ك�نت بكل معنى 
للطالب  مرعبة   ك�نت  احلديدية  املراة 
ك�ن  �شواء,  حد  على  التدري�شي  وللك�در 
عوائل   خرية  ابن�ء  من  املدر�شة  طالب 
اذكي�ء  من  واي�ش�  �شهرة  واكرثهم  بغداد 
ع�ليً�  ك�ن  الدرا�شي  امل�شتوى  الن  بغداد 
املراأة  ,هذه  الدرا�شية  االجور  وكذلك  جدا 
االبتدائية   املدر�شة  من  جعلت  احلديدية 
ع�شكرية  بقوانني  مدر�شة  ولي�شت  ج�معة 
حيث  جدا  ع�ٍل  درا�شي  وم�شتوى  �ش�رمة 
ابن  واحدة  مع�ملة  اجلميع  تع�مل  ك�نت 
موظف  اب�شط  ابن  ح�ل  ح�له  الوزير 
وعليه  احلقوق  نف�س  له  املدر�شة  داخل 
نف�س الواجب�ت وال ا�شتثن�ء الي ك�ن مهم� 

حدث,الدوام يبداأ يف مت�م ال�ش�عة الث�منة 
�شب�ح� ومن يت�أخر دقيقة عليه ان يعود اىل 
البيت فورا فلن يقبل منه اي عذر او تربير 
ولن جتدي ت�شفع�ت االهل ,ك�نت امل�شطرة 
التي حتمله� مدام ع�دل من اخل�شب طوله� 
عندم�  امل�ش�ك�س  الط�لب  وي�ويل  �شم   50
تن�شق االر�س  ان  يتمنى  ك�ن  ام�مه�  يقف 
املراأة  تلك  ام�م  الوقوف  من  بدال  وتبلعه 
ت�شتورد  املنهجية  الكتب  ك�نت  احلديدية, 
كت�ب   وك�ن  العراق  خ�رج  من  ب�لط�ئرة 
االبتدائي  االول  لل�شف  االجنليزية  اللغة 
طلبة  كت�ب  نف�س  هو  املدر�شة  تلك  يف 
املدار�س  يف  االبتدائي  اخل�م�س  ال�شف 
يف  الف�رق  تتخيلوا  ان  ولكم  احلكومية 
مدر�شة  طالب  بني  الدرا�شي  امل�شتوى  

مدام ع�دل وطالب املدرا�س احلكومية 
الطالب  تع�قب  ع�دل  مدام  ك�نت   
بدرو�س  والك�ش�ىل  درا�شي�  املرتاجعني 
ومتنع  الدوام  بعد  للتقوية  ا�ش�فية  
او  امل�ش�ك�س  ابنهم  ا�شطح�ب  من  االهل 
الك�شول او املق�شر بعد انته�ء الدوام اىل 
�ش�ع�ت  لثالث  حتجزه  ان  بعد  اال  البيت 
الفرائ�س  انواع  خمتلف   خالله�  يوؤدي 
والواجب�ت اال�ش�فية اجب�ري� بعد الدوام 
,ك�نت ت�شرف بنف�شه� على  نوعية وكمية 
مطعم  يف  يقدم  الذي  الطع�م  ونظ�فة 
املدر�شة جلميع الطالب وك�ن هن�ك ع�مالن 
لتقدمي الطع�م واحد ا�شمه بطر�س واالخر 
يقدم  عندم�  ك�ن  ,بطر�س  خو�ش�ب�  ا�شمه 
�شكبً�  ي�شكبه�  للطالب  الي�ب�شة  الف��شولي� 
بكمي�ت ه�ئلة فوق �شحن الرز واليجلبه� 
الرز  خليط  يجعل  مم�  منفرد  ب�شحن 
والف��شولي� ك�نه �شوربة ومنذ ذلك اليوم 

�ش�رت عندي عقدة من الف��شولي� الي�ب�شة 
ومل اذقه� لغ�ية اليوم!!.

    يف تلك املدر�شة ك�نت الدرو�س الالمنهجية 
حتظى  واملو�شيقى  والفن  الري��شة  مثل 
واملعلمني  االدارة  لدى  االهمية  بنف�س 
وك�نت هن�ك حفلة �شنوية للطالب تق�م على  
يقدم  ال�شيفي  وم�شرحه�  املدر�شة  حدائق 
ومواهبهم   فع�لي�تهم  الطالب  خالله  من 
واملو�شيقية  وامل�شرحية  وال�شعرية  الفنية 
التي   الب�رزة  وال�شخ�شي�ت  االه�يل  ام�م 
ك�نت حت�شر ذلك احلفل ال�شنوي ب�شورة 
حمنكة  مربية  ع�دل  مدام  ك�نت  دورية  
ع�دل  ولكن  �ش�رم  دكت�تور  ب�شخ�شية 
ادارية  تعمل  التي  ابنته�   تع�مل  ك�نت 
ب�ملدر�شة بنف�س ال�شرامة التي تع�مل به� 
املعلم�ت ,كن� نكرهه�  احي�ن� ولكنن� اليوم 
وال�شنوات  وال�ش�ع�ت  اي�مه�  على  نرتحم 
عرفن�  فقط  واليوم  معه�   ق�شين�ه�  التي 
تخرج  من  جميع  على  اف�ش�له�  قيمة 
احلديدية  املراأة   ,هذه  يديه�  حتت  من 
خرجت عظم�ء وعلم�ء ونوابغ 99 % ممن 
وارقى  ارفع   احتلوا  مدر�شته�  يف  تخرج 
والعلمية  االدارية  واملن��شب  الوظ�ئف 
من  تخرج  كل  فتجد  الع�مل  انح�ء  كل  يف 
ون�جح�  ب�رزا  االهلية  ع�دل  مدر�شة  من 
ومتميزا يف جم�ل عمله اليوم النه  يحمل 
دولي�  منهجي�  قوي�  را�شخ�  علمي�  ا�ش��ش� 
له ا�شعب الطرق واالبواب  ليدخله�  فتح 
يخرتق  جتعله  علمية  بعقلية  م�شلح  وهو 
كل ال�شعوب�ت وب�شهولة ت�مة,مدام ع�دل 
يف  التعليم  رواد  من  ورائدًا  مثاًل  ك�نت 
الزاهي   امل�شرق  الزم�ن  ذلك  منذ  العراق 

والبهي والذي لن يعود ابدا.   

مدر�صة عادل يف بغداد
عمار بغداديمدام عادل تلك املراأة احلديدية 

خمت�س يف ت�ريخ العراق

كانت مدام عادل تعاقب الطالب املرتاجعني درا�سيا والك�ساىل بدرو�س ا�سافية  للتق�ية بعد الدوام 
ومتنع االهل من ا�سطحاب ابنهم امل�ساك�س او الك�س�ل او املق�سر بعد انتهاء الدوام اىل البيت اال بعد 

ان حتجزه لثالث �ساعات ي�ؤدي خاللها خمتلف  ان�اع الفرائ�س وال�اجبات اال�سافية اجباريا 
بعد الدوام ,كانت ت�سرف بنف�سها على  ن�عية وكمية ونظافة الطعام الذي يقدم يف مطعم

 املدر�سة جلميع الطالب

عبد الكرمي قا�صم 
يزيد رواتب ال�صرطة 

اجن�ز  اول  هو 
حملي  اقت�ش�دي 

بعد  الثورة  اتخذته 
خم�شة ا�شهر من قي�مه� 

من  ع�شر  الرابع  يف 
القرن  ع�م1958من  متوز 

ت�ثريا  واحدث  الف�ئت. 
وا�شتف�دت  وا�شحً�  ايج�بيً� 

ابن�ء  من  وا�شعة  قط�ع�ت  منه 
حكومة  العراقي.�ش�رعت  ال�شعب 

اقرار  الثورة التخ�ذه هو م�ش�ألة  وقي�دة 
م�شروع لزي�دة رواتب افراد ال�شرطة وقوى 

املهمة  امل�شحوقة  ال�شريحة  الداخلي,هذه  االمن 
النظ�م  وحفظ  امنه  توفر  عن  امل�شوؤولة  ال�شعب  من 

الركن  الزعيم  وق�ئده  العراق  زعيم  ادرك  ان  بعد  وتنفيذه 
عبدالكرمي ق��شم اهمية خلق ح�لة من التوازن والتوافق يف 
�شلم الرواتب يتم خالله� التخل�س والق�ش�ء على املع�ن�ة ورفع 
احليف عن هذا القط�ع املهم واملوؤثر يف حي�ة الدولة العراقية 
الفتية التي تتطلع ملج�راة الدول وال�شعوب والت�يل املح�فظة 

على �شي�دته� وامنه� الوطني و�شرورة احلد من �شوء تدهور 
االو�ش�ع املعي�شية املتدنية وحت�شني االمور االقت�ش�دية ويرفع 

الذي  واحليف  واجلوع  والفقر  والبوؤ�س  القهر  عهود  ك�هلهم  عن 
ك�نوا يرزحون حتته يف العهد امللكي.

هذا  طبيعة  ال�شي��شي  بوعيه  ق��شم  عبدالكرمي  الركن  الزعيم  وادرك 
�شعور  من  به  ويتميز  يتمتع  ك�ن  مل�  اخلطر  االقت�ش�دي  اال�شك�ل 
�شعبه  الأبن�ء  وحبه  املرهف  الوطني  واح�ش��شه  النظر  بعيد  �شي��شي 

وم�ش�ركتهم مع�ن�تهم وق�ش�ي�هم هذه اال�شب�ب وامور اخرى دعت 
درا�شة  يف  والت�أجيل  والتم�دي  الته�ون  عدم  اىل  املنقذ  الزعيم 
هذه احل�لة واتخ�ذ القرار املن��شب ب�شدده� مم� حداه على اثره� 
اىل دعوة ارك�ن حكومته واع�ش�ء جمل�س قي�دة الثورة اىل عقد 

جل�شه ط�رئة للنظر يف جملة من امل�ش�ئل والق�ش�ي� املهمة التي تهم 
وقوى  ال�شرطة  افراد  رواتب  زي�دة  ابرزه�  من  ك�ن  البلد  �شي��شة 

فيه  يعلن  ال�شعب  ابن�ء  اىل  بي�ن  �شدر  اثره�  وعلى  الداخلي  االمن 
جمل�س قي�دة الثورة بجل�شته املنعقدة بت�ريخ 24/ 11/ 1958 زي�دة 
رواتب افراد ال�شرطة و�شب�ط ال�شف اعتب�رًا من1/ 11/ 1958 وفق 

اجلدول الت�يل:
الدين�ر  ون�شف  دين�رين  مبقدار  ال�شرطة  افراد  رواتب  زي�دة   .1

�شهري�.
2. زي�دة رواتب �شب�ط ال�شف مبقدار دين�رين �شهري�.

3. تكون هذه الزي�دة يف الرواتب اال�شمية فقط وال توؤثر يف خم�ش�ش�ت 
غالء املعي�شة التي تبقى كم� هي عليه يف الوقت احل��شر.

الزعيم الركن
عبد الكرمي ق��شم

رئي�س الوزراء
الق�ئد الع�م للقوات امل�شلحة

الزي�دة ك�نت تعد يف ذلك الوقت من الزي�دات الكبرية لت�أثريه� على الواقع 
املعي�شي البن�ء ال�شعب م� انعك�س ايج�بيً� يف رفع م�شتوى الدخل وحت�شني 
ك�ن  الذي  العراقي  املجتمع  �شرائح  من  وا�شع  لقط�ع  االقت�ش�دي  امل�شتوى 
افراد ال�شرطة ي�شكلون فيه اجلزء االو�شع ف�شاًل عن �شدور قرارات الحقة 
وغريهم  ال�شرطة  افراد  اىل  �شكنية  ودور  ارا�س  قطع  توزيع  مبوجبه�  مت 
ال�شدر  مدينة  احي�ء  مثل  العراقية  واملدن  بغداد  مدينة  يف  املواطنني  من 
وال�شعلة والو�ش��س واال�شك�ن والزعفرانية ودور اىل املوظفني يف احي�ء 
من  وغريه�  والريموك  زيونة  يف  ال�شب�ط  واىل  والزعفرانية  امل�أمون 

حم�فظ�ت العراق.

ريا�س العزاوي
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راديو ق�صر الزهور .. واآراء حول امللك غازي

 با�سم عبد احلميد حم�دي

العدد االول من ن�شرة )ق�شر الزهور(  �شدر 
الثق�فية ال�شهرية يف 21 اذار 1938 وا�شتمر 
التي  الزهور  ق�شر  اذاعة  بث  مع  ا�شداره� 
حتى  غ�زي  امللك  مب��شرة  عليه�  ي�شرف  ك�ن 
ك�نت   .1939 ني�ش�ن  من  الث�لث  يف  وف�ته 
متعددة  ب�قالم  حترر  ال�شهرية  الن�شرة  هذه 
وتن�شر  لطفي  حممود  ال�شيد  عليه�  وي�شرف 
من  تبث  ك�نت  التي  اخل��شة  االذاعة  برامج 
ق�شر الزهور وت�شمى ب�أ�شمه وهو ق�شر امللك 

غ�زي نف�شه.
من  ع�شر  اخل�م�س  يف  بثه�  االذاعة  بداأت 
البث  عملية  اكتملت  ان  بعد   1937 حزيران 
ق�شر  اذاعة  قبل  بداأت  التي  بغداد  اذاعة  يف 
حمط�ت  ثالث  ن�شب  مت  وقد  بع�م.  الزهور 
املوجة  على  تعمل  الزهور  ق�شر  الذاعة 
غ�زي  امللك  اهداف  وحتقق  الق�شرية 
تختلف  ك�نت  التي  وال�شي��شية  االعالمية 
املتعددة  الوزارات  �شي��شة  عن  بو�شوح 
فقد  بريط�ني�,  )الكربى(  للحليفة  املوالية 

راديك�لية  �شي��شة  غ�زي  امللك  اختط 
ام�رات  ا�شتقالل  على  وحر�س 

املغرب  واقط�ر  العربي  اخلليج 
يومذاك  اخل��شعة  العربي 
وك�نت  الفرن�شية.  لل�شيطرة 
من�هج االذاعة التي ن�شرته� 
الزهور(  )ق�شر  ن�شرة 
متنوعة ي�شهم فيه� ال�ش�دة 

حمدي االعظمي ور�شيد 
حممد  وال�ش�عر  �شلبي 
اله��شمي وحممود لطفي 

بحري  يون�س  واالذاعي 
غ�شن  فوؤاد  والدكتور 

كم�  وغريهم.  فهيم  و�شعيد 
عن  الزهور(  )ق�شر  اعلنت 

جمموعة  االذاعة  تقدمي 
من التمثيلي�ت 

االذاعية بجهد فرقته� التمثيلية اخل��شة التي 
يراأ�شه� الفن�ن )اوك�شت(! وال�شيد فريد عزيز 
العزاوي  الله  ب�در االذاعي املعروف عبد  ثم 
ب�خراج )احلفالت( التمثيلية على الهواء يف 
هذه االذاعة. تنوعت مو�شوع�ت هذه الن�شرة 
ال�شهرية ب�ثب�ت التف��شيل الدع�ئية عن امللك 
من  جمموعة  ون�شر  في�شل  ال�شغري  وولده 
وبي�ن�ت  والت�ريخية  العلمية  املو�شوع�ت 
االذاعة ومن�هجه� التي ك�ن ي�شتمر بثه� من 
احل�دية  ال�ش�عة  حتى  ظهرًا  الث�لثة  ال�ش�عة 
ون�شرته�  االذاعة  هذه  لعبت  م�ش�ء.  ع�شرة 
االمر  وغريه�  الكويت  يف  حتري�شيً�  دورًا 
اث�ر اال�شرة احل�كمة وا�شتدعى تدخل  الذي 
من  النوع  هذا  اليق�ف  املنتدبة  احلليفة 
التدخالت التي ك�نت �شببً� دائمً� يف م�شكالت 
ل�شعبهم  املتعددون  العراق  حك�م  به�  يقوم 
حتى ليق�ل ان مقتل نوري ال�شعيد ك�ن �شببه 
مو�شوع الكويت كم� ك�ن ذلك �شببً� يف انه�ء 
�شبب  وهو  ق��شم  الكرمي  عبد  الزعيم  حكم 
كعالمة  املوؤرخني  بع�س  فيه  يفكر 
غ�زي  امللك  مقتل  عالم�ت  من 
العراقي  الغزو  واحداث 
يوم  وافتع�ل  للكويت 
بعيدة  لي�شت  النداء 
فم�  االذه�ن  عن 
زلن� نعي�س تف��شيل 
نت�ئجه� ذلك ان لعبة 
تتن��شب  ال  االمم 
احل�كمني  وخي�ل 
واالمر  واحالمهم, 
ال�شحيح ان يعي�س من 
يعي�س على هذه االر�س 
ن�شرة  ك�نت  لقد  ب�شالم. 
الزهور(  ق�شر  )راديو 
واقرب  ع�دية  ن�شرة  من  اكرب 
ب�بوابه�  ع�مة  جملة  اىل 
الت�شلية  يف 

ت  ع� �شو ملو ا لعلمية و ا
يخية  ر لت� ا ك�نت و لكنه� 

الدع�ئية  اال�شدارات  انواع  من  نوعً�  اي�شً� 
ومل  االمثل  التوجيه  يوجه  مل  �ش�ب  مللك 
متك�ماًل,  بن�ء  املغ�مرة  الغ�شة  حي�ته  ينب 
وجدوا  الذي  امللك  لهذا  الن��س  حب  وبرغم 
وال�شج�عة  واملق�ومة  اجلراأة  من  نوعً�  فيه 
يف  يهداأ  مل  العراق  ف�ن  ال�شريرة  وطيب 
�شدقي  بكر  انقالب  وك�ن  الق�شري  عهده 
يف  الع�شكرية  االنقالب�ت  اول   1936 ع�م 
الف�جعة  وف�ته  ك�نت  كم�  العربية,  املنطقة 
مث�رًا للجدل الذي ا�شتمر طوياًل يف ا�شتكن�ه 
اال�شب�ب والدوافع التي اوردن� بع�س االراء 
لن�شرة  املوجز  التقدمي  هذا  ثن�ي�  يف  حوله� 
يف  الق�رئ  و�شيجد  ب�به�  يف  غريبة  اذاعية 
من  مو�شوعني  )ذاكرة(  من  ال�شفحة  هذه 
منهج  مع  الزهور(  )ق�شر  اعداد  مو�شوع�ت 
ون�جي  واحل�شني  ال�شويدي  اآراء  االذاعة. 
الزهور  ق�شر  واذاعة  امللك  مقتل  يف  �شوكت 
ولد غ�زي بن في�شل االول �شنة 1913 يف مكة 
وعندم� توىل والده عر�شي �شوري� ثم العراق 
بقي غ�زي يف مكة لدى جده حتى �ش�ر عمره 
13 ع�مً� حتى �شمح له جده ال�شريف ح�شني 
ب�لذه�ب اىل العراق ع�م 1926 ار�شله والده 
هن�ك  ع�مً�  فظل  انكلرتا  يف  ه�رو  كلية  اىل 
الكلية  والده  ادخله  ثم  العراق  اىل  ع�د  ثم 
الع�شكرية. يقول توفيق ال�شويدي يف كت�به 
)وجوه عراقية عرب الت�ريخ( عن امللك غ�زي 
يحدثني  ك�ن  م�  للمع�رف  وزير  وان�  "اذكر 
تعليم  ا�شتكم�ل  ب�ش�أن  االول  في�شل  امللك  به 
اجلهود  كل  تفد  ومل  العهد..  ويل  وتثقيف 
املبذولة يف �شبيل انق�ذ االمري من وهدة 
م�شتواه  ورفع  واجلمود  البعرثة 
ق�شر  اذاعة  دور  عن  ويقول  العلمي 
الزهور "لقد ادخل يف روعه بع�س 
ا�شتغالله  يف  والط�معني  الدج�لني 
يف  اذاعة  حمطة  و�شع  اذا  ب�نه 
ق�شره واأ�شم�ه� اذاعة ق�شر الزهور 
العمل �شعبية كبرية,  ف�شيك�شبه هذا 
و�ش�رت هذه املحطة تذيع م� ال يالئم 
ومل  م�ش�حله�  وال  احلكومة  �شي��شة 
ان�شبت  وقد  العمل  هذا  من  منعه  ت�شتطع 
دقيقني  على مو�شوعني  الزهور  ق�شر  اذاعة 
وامتداح  ب�لكويت  املط�لبة  وهم�  وخطرين 
اىل  ال�شويدي  وي�شري  االمل�نية"  ال�شي��شة 
غ�زي  امللك  �شي��شة  من  االنكليز  امتع��س 
و�شلت  "الذي  فيقول  م�شرعه  اىل  وي�شري 
اليه من ا�شتقراء ان يف هذا احل�دث ا�ش�بع 
والقدر  الق�ش�ء  احتم�ل  من  اقوى  املوؤامرة 

امللك  زوجة  ع�لية  امللكة  ت�أثري  ان  قيل  حتى 
له  ك�ن  ال�شعيد  نوري  مع  االله  عبد  واخيه� 
احلظ االوفر يف وقوع احل�دث" وال�شويدي 
وزارة  تلت  التي  املدفعي  حكومة  يتهم 
ملعرفة  �ش�مل  حتقيق  فتح  بعدم  ال�شعيد 
والطي�س.  ب�لب�ش�طة  غ�زي  ويتهم  اجلن�ة 
ويقول مريب�شري يف كت�به )اعالم ال�شي��شة 
رث�ء  كلمة  كتب  انه  احلديث(  العراق  يف 
عند  بغداد  جت�رة  غرفة  جملة  يف  لن�شره� 
وف�ة غ�زي ف�طلع عليه� رئي�س الغرفة احل�ج 
جعفر ابو التمن ف�شطب معظمه� وق�ل له "لو 
عرفت غ�زي حق املعرفة مل تغ�ل يف ت�أبينه, 
كت�به  يف  ال�شرقي  علي  عن  ب�شري  وينقل 
)االحالم( ان غ�زي ك�ن �ش�بً� مندفعً� ال يعرف 
�شوكت يف  ن�جي  ال�شي��شة احلكيمة ويقول 
مل  غ�زي  وف�ة  ان  وذكري�ت(  )�شرية  كت�به 
الداخلية  وزير  وهو  ولكنه-  طبيعية  تكن 
و�ش�هد  احل�دث  مك�ن  اىل  ذهب  اي�مه�- 
قد  منظور  غري  خلال  ان  ف�يقن  القتيل  امللك 
امللك  يقوده�  ك�ن  التي  ال�شي�رة  يف  حدث 
اىل  ادى  م�شبق  تدبري  وجود  ي�شتبعد  وال 
قتله. وينقل ال�شيد عبد الرزاق احل�شني يف 
الوزارات  اجلزء اخل�م�س من كت�به )ت�ريخ 
للملك  مرافقً�  ك�ن  الذي  العبد  ان  العراقية( 
يعرف  ال  وكذلك  اختفى  قد  احل�دث  خالل 
غري  الله  عبد  علي  الال�شلكي  مالحظ  م�شري 
ان الدكتور �ش�ئب �شوكت- احد كب�ر االطب�ء 
الذين وقعوا على وثيقة الوف�ة- ق�ل للح�شني 
انه جيء  �شنة 1975  ني�ش�ن  من  الث�من  يف 
اليه ب�لعبد اال�شود بعد احل�دث وك�ن ذراعه 
خملوعً� ف�ع�ده اىل ح�لته ولكن مل يعرث على 
العبد بعدئذ وكل هذه االراء جتمع على �شوء 
تدبري امللك واندف�عه وحم�ولته الدخول يف 
مغ�مرات غري حم�شوبة النت�ئج مم� ادى اىل 
)وف�ته( يوم 4 ني�ش�ن 1939 ب�ل�شورة التي 
�شورة  االذاعة  من�هج  ر�شميً�.  اخراجه�  مت 
اخل��شة  االذاعة  جلنة  تر  مل  الدائم  املنهج 
تطبقت  التي  املن�هج  جميع  ن�شر  �شرورة 
يف املحطة امن� راأين� ان نن�شر �شورة املنهج 
مبوجبه  ت�شري  التي  االذاعة  ملحطة  الع�م 
وال�ش�د�شة  الرابعة  ال�ش�عتني  بني  يوم  كل 
القراآن   4  00 �ش�عة  دقيقة  ثالثني.  والدقيقة 
 6  30 متنوعة  ا�شطوان�ت   4  30 الكرمي 
املنقبة النبوية وتطبق املحطة املنهج الت�يل 
يف كل من ليلة "ال�شبت واالثنني واالربع�ء" 
دقيقة �ش�عة 00 7 ا�شطوان�ت متنوعة 00 8 
اح�ديث "ادبية اخالقية دينية" 30 8 ن�شرات 
"اجلوية الداخلية واخل�رجية" 45  االخب�ر 
8 ا�شطوان�ت متنوعة 00 9 حفالت مو�شيقية 

واغ�ن  00 11 خت�م ومنولوج�ت 
وام� يف االي�م "االحد- الثالث�ء- اخلمي�س- 
اجلمعة" فتنتقل املحطة ب�ش�معيه� اىل حمطة 
راديو بغداد لي�شمعوا منهج اذاعة احلكومة 
يف  اذاعته�  املحطة  فتبداأ  اجلمعة  يوم  ام� 
 30 �ش�عة  دقيقة  �شب�حً�:  الت�لية  ال�ش�ع�ت 
8 ا�شطوان�ت متنوعة 30 11 القراآن الكرمي 
تكن  مل  املح��شرات  تنوع  خت�م   12  30
معني  مو�شوع  على  مقت�شرة  املح��شرات 
من  احلي�تية  املوا�شيع  جميع  �شملت  امن� 
علمية وادبية واخالقية وع�شكرية وتخ�ش�س 
بع�س االدب�ء اللق�ء حم��شرات معينة عالوة 
على غريهم واليك بع�س من ح��شروا لل�شعب 
االعظمي  حمدي  احل�ج  اال�شت�ذ  الكرمي 
�شلبي  ر�شيد  واالخالقية  الدينية  لالح�ديث 
اله��شمي  الرتبوية واح�ديث االطف�ل حممد 
لطفي  حممود  ال�شعرية  الق�ش�ئد  بع�س 
بع�س  احمد  ح�شني  واالدبية  الع�شكرية 
لالح�ديث  بحري  يون�س  ال�شعرية  الق�ش�ئد 
الدينية  الدين  جنم  احل�ج  اجلغرافية 
العراق  يف  م�ش�هداتي  غ�شن  فوؤاد  الدكتور 
رم�ش�ن  اح�ديث  وامت�زت  رم�ش�ن  �شهر 
ومنولوج�ت  وان��شيد  ادبية  ثق�فية  بكونه� 
فك�هية م�شلية عالوة على االح�ديث الدينية 
ت�شمل  ك�نت  التي  واجلغرافية  التهذيبية 
والدول  االمم  خمتلف  يف  رم�ش�ن  اح�ديث 
اقت�شرت  احلرام  حمرم  �شهر  اال�شالمية. 
اذاعة  على  املحرم  ال�شهر  هذا  يف  املحطة 
قراءة القراآن الكرمي من ال�ش�عة الرابعة اىل 
اخل�م�شة ومن ال�ش�بعة اىل الث�منة والن�شف 
امر  فقد  احلكومية  االذاعة  توقف  وملن��شبة 
�شيدن� امللك املعظم ب�أن تذاع ن�شرة االخب�ر يف 
ال�ش�عة الث�منة والن�شف بع�س املح��شرات 
بن  احل�شني  االم�م  "ال�شهيد  م�شرع  عن 
من  ال�شل�شلة  هذه  ب�لق�ء  ق�م  ولقد  علي" 
الدين  �شي�ء  ال�شيدين  من  كل  املح��شرات 
احلفالت  اخلطيب.  و�ش�حب  احلب  ابو 
اأق�مت االذاعة  الوطنية  التمثيلية واالن��شيد 
لل�ش�معني  فيه�  قدمت  متثيلية  حفلة  امللكية 
الكرام الرواية الوطنية امل�شهورة "يف �شبيل 
الت�ج" كم� قدمت الرواية العربية الت�ريخية 
امل�شهورة "�شه�مة العرب" وقد ق�مت به�تني 
الروايتني فرقة متثيلية خ��شة يراأ�شه� ال�شيد 
اوك�شت وال�شيد فريد عزيز. كم� انه� اذاعت 
للمعهد  الن�شيد  فرقة  قبل  من  وطنية  ان��شيد 
مو�شيقية  وحفالت  ومنولوج�ت  املو�شيقي 
االذاعة اخل��س. ومق�م�ت  قبل خم��شي  من 

عراقية من فحول القراء امل�شهورين.

اجل�ســـــ�ر
بغداد  ج�نبي  يربط  واحد  ج�شر  يوجد  ك�ن 
االآ�شفية  ج�مع  ظهر  يف  راأ�شه  الذي  وهو 
)املوله خ�نه( قرب امل�شتن�شرية والراأ�س االآخر 
وقهوة  البريوتي  قهوة  بني  الكرخ  ج�نب  يف 
العك�مة ومو�شعه يف حمل اجل�شر الق�ئم االآن 
وامل�شمى )ب�جل�شر القدمي( ك�ن ق�ئمً� على 24 
 220 طوله  ج�ش�رية  منه�  للواحد  يق�ل  زورق 
االأعظمية  ي�شل  اآخر  وج�شر  تقريبً�,  مرتًا 
وثم  الك�ظمية  اىل  يذهب  التي  ب�ل�شفة 
ق�شبة  حمل  يف  بغداد  جنوب  يف  اآخر  ج�شر 
وال  قراره  ج�شر  ي�شمى  تقريبً�  كلواذي�لقدمية 
يوجد غري ذلك وملتزم اجل�شر اأو ن�ظره يق�ل 

له )عزب اغ��شي(.
 ال�سرايع

من  ب�لنهر  مت�شلة  بغداد  يف  املب�ين  ك�نت  مل� 
منه�  النزول  بينه� فرج�ت ميكن  ك�نت  القدمي 
اجل�نب  اىل  للعبور  اأو  لالإ�شتق�ء  النهر  اىل 
�شريعة  ت�شمى  هذه  من  واحدة  وكل  االآخر 
 )14( عدده�  الر�ش�فة  ج�نب  يف  ف�ل�شرايع 
�شريعة  اجلنوب,  اىل  ال�شم�ل  من  هي:  اليك 
املجيدية وهي خ�رج ال�شور, و�شريعة البقجة 
الع�شكري  والن�دي  ال�شن�يع  مكتب  بني  وهي 
املدر�شة  وبني  بينه�  وهي  الق�شلة  و�شريعة 
وهي  اجل�شر  و�شريعة  الع�شكرية  االإعدادية 
بج�نب اجل�شر القدمي و�شريعة امل�شبغة وهي 
خ�ن  و�شريعة  ال�شط  وقهوة  امل�شتن�شرية  بني 
و�شريعة  الدفرتدار  خ�ن  جنوب  وهي  التمر 
داخل  من  اإليه�  والذه�ب  ال�شرعية  املحكمة 
بيت  و�شريعة  الغ�لبية  و�شريعة  املحكمة 
اورزدي  ج�نب  من  اإليه�  والذه�ب  النواب 
ب�ك, و�شريعة بيت الب�جه جي اأو العم�ر وهن� 
اأن�سء اجل�شر الث�ين موؤخرًا, و�شريعة ال�شيد 
منه,  اجلنوبية  اجلهة  يف  وهي  علي  �شلط�ن 
اأ�شفل  وهي  حم�دي  املال  اأو  املربعة  و�شريعة 
من التي قبله� , و�شريعة كرد ال�شيخ والذه�ب 
و�شريعة  الكيالين,  �ش�رع  اأ�شتق�مة  من  اإليه� 
و�شريعة  ال�شنك  �ش�رع  مق�بل  وهي  ال�شنك 

الفن�هرة وهي تق�بل حملة الفن�هرة.
ويف ج�نب الكرخ )10( وهي �شريعة اجلعيفر 
�شريعة  وبعده�  ال�شم�ل  من  الكرخ  اآخر  يف 
الي��س  خ�شر  م�شجد  بج�نب  الي��س  خ�شر 
القمرية  ج�مع  بج�نب  القمرية  و�شريعة 
و�شريعة )الدمري خ�نه( و�شريعة بيت النواب 
بج�نب الدار املن�شوبة اىل اآل النواب و�شريعة 
بج�نب  اجل�شر  راأ�س  و�شريعة  االآيلجي  بيت 
ال�شوق  ب�آخر  ال�شيف  القدمي و�شريعة  اجل�شر 
ال�شواكه  و�شريعة  ال�شغري  ب�مل�شجد  املنتهي 
اأقل  الكرخ  يف  ال�شرايع  اأن  فتجد  والكرمي�ت 
من م� يف الر�ش�فة وذلك الأن �شفة الكرخ ع�لية 

جدًا ثم ق�شر امل�ش�فة بني اأول الكرخ واآخره.

املحالت
حروف  على  مرتبة  املحالت  اأ�شم�ء  ذكرن� 
اأو  ج�مع  اأو  ع�شرية  ب�أ�شم  اأم�  وهي  املعجم 
معبد اأو مرقد اأو �شوق اأو جم�عة ينتمون اىل 
االأعم�ل  اأ�شح�ب  من  �شنف  اأو  البالد  بع�س 
ج�نب  وهي  االأر�س  طبيعة  اأو  خ��س  علم  اأو 

الر�ش�فة:-
اآل اأبي �شبل, اآل اأبي مفرج, اإم�م طه, ب�ب االأغ�, 
الكرد,  تبة  �شعيد,  بني  ب�رودية,  ال�شيخ,  ب�ب 
ح�شن  جديد  توراة,  ت�ش�بيل,  التكية,  حتت 
ب��ش�, جوبة, ح�ج فتحي, حم�م امل�لح, حنون 
خ�لدية,  خ�نه,  حيدر  كبري,  حنون  �شغري, 
خ�ن الوند, د�شتي, دك�ن �شن�وة, ده�نه, راأ�س 
ال�ش�قية, �شت هدية, �شراج الدين, �شنك, �شور, 
�شيد عبد  الغزل, �شويدان,  �شوق عبيد, �شوق 
ع�قوليه,  االآل, ط�طران, طوب,  الله, �شب�بيغ 
عزات طواالت, عزة, عم�ر �شبع اأبك�ر, غ�لبية, 
فرج الله, ف�شل, فن�هرة, ق�طرخ�نه, قراغول, 
قرة �شعب�ن, ق�شل, قمر الدين, قنرب علي, قهوة 
ميدان,  مهدية,  مربعة  كوالت,  كبي�ش�ت  �شكر, 

هيت�ويني, ينكيجة, ويف ج�نب الكرخ:-
ب�ب ال�شيف, تك�رته, ج�مع عط�, ج�مع غن�م, 
جعيفر, خ�شر الي��س, دوريني, را�س اجل�شر, 
حم�دة,  �شوق  اجلديد,  �شوق  نفي�شة,  �شت 
�شيخ  ب�ش�ر,  �شيخ  �شواكة,  العجيمي,  �شوق 
فح�مه,  احللة,  عالوي  علي,  �شيخ  �شندل, 

فالح�ت, كرمي�ت, م�ش�هدة.
ال�س�ارع

اأو  العر�س  اأو  ب�ملعنى  �شوارع  يوجد  ال 
امليدان  �ش�رع  اإال  اليوم  املتع�رفة  االإ�شتق�مة 
علي  �شلط�ن  �شيد  و�ش�رع  ال�شراي  و�ش�رع 
عليه  ويطلق  واأمتداده�  بعر�شه�  هو  م�  وكل 
اأ�شم العقد والدرب اأي�شً� مثل عقد الق�شل وعقد 
لي�س  واأكرثه�  وغريه  اخلن�ق  وعقد  ال�شخر 
له� اأ�شم اأو له� اأ�شم�ء خمتلفة كل ي�شميه� ب�أ�شم 
ي�شمى  ن�فذ  والغري  �ش�كنيه�  اأحد  اىل  ين�شبه� 
غري  كله�  والطرق  ق�شرت  اأم  ط�لت  دربونه 
منتظمة وال م�شتقيمة واأكرثه� �شيق ومعوج 
اأرى  ولكني  االأمن  عدم  يق�ل  ال�شيق  و�شبب 
يف  والربد  ال�شيف  يف  ال�شديد  احلر  �شببه 

ال�شت�ء وعدم وجود تنظيم يف البلدي�ت.
الب�ساتني

من  اجلنوبي  الق�شم  يف  ب�ش�تني  يوجد  ك�ن 
�شلط�ن  ال�شيد  ج�مع  بني  ال�شور  داخل  بغداد 
علي والب�ب ال�شرقي وفيه� النخيل على االأكرث 
وقليل من الفواكه وبع�س اخل�شروات وهذه 
عب��س  واو�شته  جي  واجلوبه  الكم�لية  اأهمه� 
واكريبوز  والنقره  ال�شرداحية  الأو  والنقيب 

واملندالوي والبكري وغريه�.
االآثار- ال�س�ر

م� ك�ن لل�شور اأثر كم� يف الوقت احل��شر �شوى 

اأبوابه االأربعة و�شلعي القلعة اخل�رجيني من 
من  ب�إعتب�ره�  دجلة  جهة  ومن  املجيدية  جهة 
�شلعي  وكذا  بهم�  مت�شاًل  ك�ن  الأنه  ال�شور 
دجلة  اىل  ال�شرقي  الب�ب  من  اأي  الدب�غخ�نه 
ب�إمتداد  ق�ئمة  زاوية  على  ينك�شر  هن�ك  ومن 
النهر اىل �شريعة الفن�هرة وبع�س االأ�ش��ش�ت 
يف حم�ل اأخرى متفرقة هذا يف جهة الر�ش�فة 
واالأق�ش�م اجلزئية التي ك�نت ظ�هرة قلياًل عن 
والكرمي�ت  االأر�س يف جهتي اجلعيفر  �شطح 
من ج�نب الكرخ وك�ن اأ�شح�ب الدواب الذين 
عن  ينقبون  ب�الأجرة  وغريه  الرتاب  ينقلون 
وبيبيعونه  املذكورة  االأ�ش��ش�ت  يف  الط�بوق 
الأ�شح�ب العم�رات وقد نفذ ومل يبق منه �شيء 

ولالآن يق�ل لهوؤالء نق�ب.
العب��شي  اخلليفة  زمن  يف  ال�شور  هذا  اأن�سء 
الن��شر لدين الله �شنة )618( هجرية كم� تدل 
من  مو�شع  على  ك�نت  التي  الكت�بة  ذلك  على 
اأحد اأبواب ال�شور امل�شمى ب�لطل�شم وقيل اإمن� 
هو اأن�ش�أ بع�س اأق�ش�مه, اأم� ت�أ�شي�شه ذلك بزمن 
غري ي�شري وقد هدمه الوايل )مدحت ب��ش� �شنة 
ب�لن�شبة  ف�ئدته  عدم  بداعي  هجرية(   1285
املدمرة  املدافع  من  احلديثة  لالإخرتاع�ت 

والأجل تو�شيع بغداد.
�شي��شي, وقد  اآخر  ق�شد  له  ك�ن  اإذا  ندري  وال 

اأن�شئ بحج�رته بع�س املب�ين احلكومية.
اخلندق

ك�ن موجودًا بك�مله من دجلة يف الب�ب ال�شرقي 
بج�نب القلعة ةالقن�طر املبنية ب�لط�بوق ذات 
الب�ب  املعظم ويف  ب�ب  االأطواق موجودة يف 
عليه�  للعبور  الو�شط�ين  والب�ب  ال�شرقي 
طغي�ن  وعند  الث�نية  للجهة  اخلندق  وقطع 
دجلة ك�ن امل�ء ميلئ اخلندق جميعه واأن ك�ن 
ب�لرت�شح  ميلئ  اإنه  اإال  اجلهتني  من  م�شدودًا 
خم�شرات  فيزرعونه  ب�اللتزام  يعطى  وك�ن 
احلكومة  منه  وت�شتفيد  اللوبية  وخ��شة 
ويف  االإيج�ر  بدل  عن  ف�شاًل  االأع�ش�ر  ر�شوم 
ج�نب الكرخ توجد منه اأق�ش�م قليلة يف جهتي 

اجلعيفر وال�شيخ معروف.
اأب�اب ال�س�ر

طويل  اإيوان  ب�شكل  وهو  املعظم  ب�ب  اأربعة: 
بينه�  اأطواق  اأربعة  ذو  اجلهتني  من  مفتوح 
عق�دات ن�شف كروية ال ي�شبه االأبواب االأخرى 
ن�شق  على  الطل�شم  وب�ب  الو�شط�ين  وب�ب 
ب�ب  وله  التدوير  ت�م  مدور  برج  ب�شكل  واحد 
تواجه  الداخل وب�ب ج�نبية  البلد من  تواجه 
قنطرة طويلة مبوازاة  له  اخلندق ومن هن�ك 
والب�ب  اخل�رجية  بح�فته  وملت�شقة  اخلندق 
وك�ن  منتظمً�  م�شلعً�  �شكله  ك�ن  ال�شرقي 
م�شتعماًل كم�شجع للجنود )�شرية الدب�غة من 

فوج االأعم�الت الذي اأ�ش�شه مدحت ب��ش�(.
القلعة

وهي املوجودة االآن مل يتغري منه� �شيء.
ق�سر املاأم�ن

اجلنوبية  زاويته�  يف  القلعة  �شمن  وهو 
الغربية وهو يطل على دجلة ومل يره اأو يعلم 
االآخر  البع�س  بع  و�شمع  بغداد  اأهل  اأكرث  به 
ق�شر  بق�ي�  وهو  الن��س  بع�س  عر�شً�  وراآه 

قدمي يظهر اإنه من زمن العب��شيني.
خ�ن املوا�شلة

دجلة  على  واقعة  امل�شتن�شرية  املدر�شة  وهو 
اإ�شمه� وينتبه  القدمي مل ي�شع  جنوبي اجل�شر 
الدولة  يف  الد�شتور  اإعالن  بعد  اإال  الن��س  له� 
ت�أ�ش�شت هذه  العثم�نية �شنة )1325 هجرية( 
املدر�شة �شنة 631 هجرية من قبل امل�شتن�شر 
م�شتعمله  وك�نت  العب��شي  اخلليفة  ب�لله 
كمخزن للكمرك يف الدور العثم�ين )يف �شوق 

داني�ل(.
ج�مع مرج�ن

قبل  من  بغداد  يف  الوايل  الدين  اأمني  اأن�ش�أه 
ويف  ق�ئمً�  يزل  ومل  االيلخ�ين  اأوي�س  ال�ش�ه 
جدار  يف  ب�الآجر  كت�بة  منه  امل�شلى  داخل 
اأول  )يف  برمته�  الوقفية  على  ت�شتمل  القبلة 

�شوق العط�طري(.
خان االورمتة

اأي اخل�ن املغطى اأو امل�شقوف �ش�هدته مل� ك�ن 
م�شتعماًل كخ�ن وفيه التج�ر يف غرفه العديدة 
يف الط�بقني ثم اأهمل وبقى كمخزن )يف �شوق 

العري�س(.
خان جغان

الب�ب منه فقط ك�نت تعد من االآث�ر وقد زالت 
ال  كت�بة  الب�ب  فوق  االآن وك�ن  الب�ب وغريه� 
اأين هي وم� حل به� االآن الأنه تغري اىل  اأدري 

اأ�شواق )يف �شوق الكمرك(.
املن�رة املقطومة

اأي املقطوعة وهي ك�ئنة يف �ش�رع اىل ميينك 
االآغ�  ب�ب  نحو  مرج�ن  ج�مع  من  توجهت  اإذا 
بق�ي�  من  اإنه�  يق�ل  ال�ش�قي  درب  اىل  يخرج 
واملن�رة  ذلك  غري  وقيل  النظ�مية  املدر�شة 

املذكورة من االأر�س اىل احلو�س وق�شم منه.
من�رة �شوق الغزل

موجودًا  ك�ن  الذي  الق�شر  ج�مع  من�رة  وهي 
هذه  غري  منه  يبق  ومل  العب��شيني  زمن  يف 

امل�أذنة اإرتف�عه� حوايل 30 مرتًا.
جامع ال�سيخ عمر

فوقه�  قدمية  منه  ال�شريح  قبة  ال�شهروردي 
قبة خمروطية ال�شكل وهي القبة ال�ش�د�شة من 
�شكله� يف العراق واخلم�س الب�قية هي )ال�شت 
دور  اإم�م   ( وقبة  الكرخ(  ج�نب  يف  زبيدة 
ب�لقرب من �ش�مراء( وقبة )احل�شن الب�شري( 
ب�لب�شرة  الزبري  ق�شبة  يف  �شريين(  )واإبن 
الكفل(  ال�شم�س يف احللة( و )ج�مع  )وم�شهد 

يف ق�شبة الكفل.

ج�مع ال�شيخ عبد الق�در الكيالين
احلنفية  م�شلى  فوق  التي  القبة  منه  والقدمي 

والب�قي اأحدث منه�.
خان املرادية

من  التي  ب�به  فوق  توجد  الزرور-  خ�ن  اأو 
ب�الأبي�س  كت�بة  القدمي  اخلي�طني  �شوق  جهة 
بط�ق  اأكرثه�  تغطي  قد  اأزرق  ك��شي  فوق 
اأ�شم  فيه  الكت�بة  من  والظ�هر  م�شتحدث  اآخر 
وال  االآث�ر  من  عده�  وميكن  �شليم�ن  ال�شلط�ن 
وهل  له�  منتبهة  االآث�ر  دائرة  ك�نت  اإذا  اأدري 

تعده� من االآث�ر اأم ال.
م�شن�ة خ�شر الي��س

ك�نت ظ�هرة من ال�شط عند نق�ش�ن املي�ه قيل 
اإنه� بن�ية ك�نت من زمن بختن�شر الب�بلي يوؤيد 
ذلك م� ذكر يف خ�رطة جون�س وعني حمله� تقع 

�شم�ل ج�مع خ�شر الي��س.
ج�مع القمرية

يف  احلكومة  �شراي  مق�بل  الكرخ  بج�نب 
زمن  اأواخر  يف  كثريًا  ذكره�  ي�أتي  الر�ش�فة 

العب��شيني.
ال�سن

وهو قطعة كبرية من م�شن�ة اأنقلبت اىل دجلة 
يف زمن ال نعلمه وبقيت فيه� تقع جنوب اآخر 
ك�ن  لق�شر  تعود  اإنه�  يق�ل  الكرخ  املحالت يف 

له�رون الر�شيد.
كني�شة امليدان

يف  اأن�شئت  كني�شة  اأول  اإنه�  قيل  قدمية  وهي 
للكلدان  �ش�بقً�  ك�نت  احل�لية  الر�ش�فة  ج�نب 

وهي االآن لالأرمن.
تابية باب ال�سيخ

تقع جنوب مقربة الغزايل وهي تل مدور من 
الرتاب اأو من اللنب وقد ا�شتح�ل قطعة واحدة 

مبرور الزمن.
تابية ال�سيخ عمر

تقع اأم�م ج�مع ال�شيخ عمر ال�شهروردي وهي 
الفتح  ت�بية  وت�شمى  مت�مً�  ال�شيخ  ت�بية  مثل 
اأي�شً� ومن اأراد زي�دة التف�شيل عن هذه االآث�ر 

فعليه بكت�بن� )معجم مدينة بغداد القدمية(.
ط�ب اأب� خزامة

عن  القلعة  ب�ب  يف  االآن  املوجود  املدفع  وهو 
بغداد  فتح  يف  اأ�شتعمل  اأنه  قيل  الداخل  ميني 
من قبل ال�شلط�ن مراد الرابع العثم�ين وللع�مة 
فيه خراف�ت ال حمل لذكره� هن� وقد كتب عليه 

)�شنع بر�شم ال�شلط�ن مراد خ�ن

عن كتاب الفرتة املظلمة وما 
بعدها
تاأليف: ال�سيد حممد روؤوف 
ال�سيد طه ال�سيخلي
طبع 1934

حالة بغداد يف العهد العثماين   
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وهي  وذّواقة  وهواة  ع�ش�ق  لل�شينم�  ك�ن 
تقدم املتعة والثق�فة وتعّلم اللغة ملن يت�بعه�, 
ن�ش�أته�  منذ  ال�شينم�  ع��شروا  واملو�شليون 
يف املو�شل يف الثالثيني�ت من القرن امل��شي 
من  ب�لنزول  بدئه�  عند  ال�شبعيني�ت  وحتى 

العر�س الذهبي.
لقد فّكرُت يف الكت�بة عن ذكري�تي عن ال�شينم� 
اأي�م زم�ن يف املو�شل من وجهة نظر الرتاث 
ال�شعبي, اأوثق فيه الع�دات والتق�ليد ال�شعبية 
اإىل كت�ب�تي يف  التي واكبته� م�شيفً� اجلديد 

الرتاث املو�شّلي االأ�شيل.
وال�شتيني�ت  اخلم�شيني�ت  حقبة  واخرتُت 
لل�شينم�  الذهبي  الع�شر  فرتة  اأعده�  التي 
ال�شينم�  فيه�  �شهدت  التي  املو�شل  يف 
واالأ�شر  اجلمهور  من  االإقب�ل  درج�ت  اأق�شى 

املو�شلية.
يف  عر�شت  التي  االأفالم  عن  و�ش�أحتّدث 
الن�شف االأول من ال�شتيني�ت والتي كنُت اأت�بع 
مرحلة  ففي  دّقة,  بكّل  مفكرتي  يف  ت�شجيله� 
ع�شقت  احلي�ة  معرتك  خو�س  وقبل  ال�شب�ب 
ال�شينم� مع اأمث�يل من ال�شب�ب, وك�ن امل�ش�هد 
اأو  اليوم  يف  واحدًا  فيلمً�  ي�ش�هد  اله�وي 
فيلمني يف االأ�شبوع يف االأقل. هذه املعلوم�ت 
اللذيذة م� زالت يف اأذه�ن املتفّرج ال�شينم�ئي 
غ�بت  بلّذة  واآخر  حني  بني  ي�شتذكره�  القدمي 
الذي  النكو�س  بعد  احل��شر  الوقت  يف  عنه 
واالأفالم  ال�شينم�ئي  العر�س  دور  �شهدته 

عندم� ظهر التلفزيون والفيديو ...
ذهبت  والف�ئدة  املتعة  من  حقبة  ك�نت  لقد 
اأعيد  ال�شطور  هذه  يف  لعّلي  رجعة,  غري  اإىل 
من  لتقراأه�  واأحفظه�  ع��شروه�,  ملن  ذكراه� 

بعدن� االأجي�ل الق�دمة.
�سالة ال�سينما

االأر�س  من  وا�شعة  م�ش�حة  �شينم�  كل  ت�شغل 
تقرب من )60 × 20( مرتًا, وتبنى على �شكل 
اخلفيف  امل�شّلع  ب�ل�شفيح  مغّطى  )جم�لون( 
الوزن. ومل يعتد م�شتثمرو ال�شينم�ت ت�شييد 
ال�شقف ب�حلديد واالأ�شمنت ل�شعوبة ذلك قدميً� 
ولكلفته الع�لية, وبخ��شة عندم� تكون اأر�س 
اجلدير  ومن  حمدودة.  ملدة  موؤجرة  ال�شينم� 
اجل�نب  يف  االأثري  ابن  ق�عة  �شقف  اأن  ب�لذكر 
االأي�شر من املو�شل قد �شقط يف اأثن�ء الت�شييد 
ب�شبب �شعة م�ش�حته وقّلة خربة البن�ئني يف 

هذا النوع من البن�ء يف ذلك الوقت.
وك�نت الطيور االأليفة جتد يف هذه ال�شقوف 
فتدخل  له�,  ملج�أ  اأف�شل  حتته�  والفراغ�ت 
وت�ش�رك  ال�شينم�ت  معظم  يف  ال�ش�لة  اإىل 
اإىل  مك�ن  من  وتطري  العر�س  يف  امل�ش�هدين 
اآخر بحرية ت�مة. وك�ن حتت �شقيفة ال�شفيح 
اخل�شب  األواح  من  معّلق  ك�ذب  ث�ن  �شقف 
اأو  )الف�يرب(  ال�شميك  املقّوى  اأو  )املع�ك�س( 
وتزّين  االأبي�س.  بورد(  )ال�شت�ير  مربع�ت 
من  �شغرية  قطع  ال�ش�الت  من  عدد  جدران 
اجل�س ن�شف كروية ت�شبه )الكّبة ال�شغرية( 
مرتا�شة على نحو منتظم جميل, ك�ن يق�ل لن� 

اأنه� ملنع ال�شدى داخل الق�عة.
ولكّل �شينم� ب�ب كبري يقع على ال�ش�رع الع�م 
يتكّون من احلديد امل�شّبك اأو احلديد )ال�شاليد( 
خالل  من  وي�شهل  اجلوانب,  اإىل  يفتح  الذي 
الب�ب م�ش�هدة االإعالن�ت و�شور االأفالم اأثن�ء 
طويل  ممر  الب�ب  وبعد  ال�شينم�.  ب�ب  اإغالق 
فيه�  تعّلق  زج�جية  �شن�ديق  ج�نبيه  على 

�شور االأفالم, خ�ش�س اأقربه� اإىل الب�ب للفيلم 
الذي يعر�س ح�ليً� كتب يف اأعاله )هذا اليوم( 

اأو )هذه الليلة( اأو )يعر�س ح�ليً�(.
)االأ�شبوع  لفيلم  الت�يل  ال�شندوق  وخ�ش�س 
�شيعر�س  الذي  للفيلم  يليه  والذي  الق�دم(, 
)قريبً�(.  االأخرى  لالأفالم  ثم  جدًا(,  )قريبً� 
اإعالن�ت  اجلدار  على  تعّلق  ال�شن�ديق  وفوق 
التي  اجلذابة  امللونة  االأفالم  )م�ن�شيت�ت( 

جتذب امل�ش�هدين وتغريهم مب�ش�هدته�. 
ويف نه�ية املمر وعلى اجل�نبني غرف لق�طعي 
اأو  )التكت(  اجلمهور  ي�شّميه�  التي  التذاكر 
)البط�قة(, ويو�شع حديد اأم�م ال�شب�ك لرتتيب 
وقوف الرواد يف �شّف واحد, لكّن هذا ال مينع 
االأطف�ل  وال�شيم�  ب��شتمرار  اجلمهور  تدافع 
منهم, وقد حتدث م�ش�جرات اأو ي�شقط العق�ل 
الرج�ل.  من  عدد  روؤو�س  على  من  )العك�ل( 
وك�نت جمموعة من ال�شينم�ت تخ�ش�س ب�بً� 
واخلروج  الث�ين  املوقع  اإىل  للدخول  اآخر 
اجلمهور  بعدد  يتفّوق  ك�ن  الذي  وهو  منه, 
على املوقع االأول ف�شاًل عن كون معظمهم من 
ال�شينم�ت  معظم  وك�نت  وال�شب�ب,  االأطف�ل 
تغلق الب�ب الث�ين لعدم احل�جة له واقت�ش�دًا 

يف عدد العم�ل.
الإدارة  غرفة  التذاكر  قطع  غرفة  وبج�نب 
عنوان  حتمل  قطعة  ب�به�  على  ال�شينم� 
اخلفيفة  االأطعمة  لبيع  وح�نوت  )االإدارة(, 
)الكرزات(,  والنقول  الغ�زية  وامل�شروب�ت 
مّرتني  يرّن  �شينم� جر�س  ولكّل  التواليت.  ثم 
االأوىل قبل العر�س والث�نية بعد اال�شرتاحة. 
ويف �شدر املمر ب�ب اإىل املوقع الث�ين )اإن مل 
ق�طع  عنده  يجل�س  ث�ين(  ب�ب  لل�شينم�  يكن 

اأو  وميّزقه�  التذكرة  يفح�س  الذي  التذاكر 
االإدارة  مع  ب�التف�ق  بيعه�  الإع�دة  به�  يحتفظ 
تب�ع.  بط�قة  كل  على  بلدية  �شريبة  لوجود 
االأر�شي  الط�بق  يف  الث�ين  املوقع  ويكون 
غ�زي  امللك  �شينم�  دور  لكّن  االأغلب,  على 
هوليوود  و�شينم�  احلدب�ء  و�شينم�  ال�شتوية 
متيزت بوجود املوقع الث�ين يف الط�بق االأول 
يرتقى اإليه ب�شالمل طويلة على ج�نبيه� اأنبوب 
ال�شعود  يف  ال�شن  كب�ر  به  ي�شتعني  حديدي 

والنزول, وينزلق عليه االأطف�ل يف النزول.
�شت�رة  الث�ين  املوقع  ب�ب  مدخل  وتغّطي 
وتكون  اخل�رج,  من  ال�شوء  حلجب  �شوداء 
طويلة  خ�شبية  م�ش�طب  عن  عب�رة  كرا�شّيه 

مبتك�أ خ�شبي غري مريحة يف اجللو�س.
اأو  االأول  الط�بق  فيكون يف  االأول  املوقع  اأم� 
طويلة  )�شالمل(  مدّرج�ت  �شكل  وعلى  الث�ين 
الكرا�شي  من  واحد  �شّف  عليه�  عري�شة 
ثالث  يف  املق�عد  وتتوّزع  املفردة,  اجللدية 
اأخذت  ثم  ممّران.  بينه�  يف�شل  جمموع�ت 
عدد من دور ال�شينم� تقتطع جزءًا من الط�بق 
لكّل  وك�ن  االأول.  املوقع  اإىل  ل�شّمه  االأ�شفل 
دار عر�س �شينم�ئية عدد من )االألواج( خلف 
له االأ�شر لتبتعد عن  املوقع االأول, وهو م� تف�شّ
اأربعة  الواحد  الّلوج  وي�شم  املتطّفلني,  اأعني 
من  لعدد  اأو  الواحدة  لالأ�شرة  �شتة  اأو  مق�عد 
موؤخرة  يف  وك�ن  الذوات.  واأوالد  االأ�شدق�ء 
التي  العر�س  غرفة  الو�شط  ويف  ال�ش�لة 
وم�شيطرات  كهرب�ئية  مك�ئن  على  حتتوي 
)م�شّغل(  يديره�  التي  وال�شوت  لالإن�رة 
عن  ي�شدر  م�  كّل  يتحّمل  متمّر�س  قدمي  كفء 

اجلمهور من �شي�ح و�شت�ئم.

ية يف  وتقع يف مقدمة ال�ش�لة ال�ش��شة اجل�شّ
يف  البي�ش�ء  والقم��شية  ال�شيفية  ال�شينم�ت 
مربعة  ال�ش��شة  وك�نت  ال�شتوية,  ال�شينم�ت 
ال�شينم�  ظهور  قبل  الزواي�  مقو�شة  ال�شكل 
ظهوره�.  بعد  م�شتطيلة  اأ�شبحت  ثم  �شكوب, 
خلف  )ال�شّم�ع�ت(  ال�شوت  مكربات  وتو�شع 
وك�نت  ج�نبيه�,  على  اأو  اأم�مه�  اأو  ال�ش��شة 
ال�شوت  مييز  ال  م�شو�شة  االأمر  اأول  بدائية 
مثل  احلديثة  ال�شينم�ت  ويف  بو�شوح.  فيه� 
�شينم� اجلمهورية و�شعت �شت�رة ملّونة اأم�م 

ال�ش��شة تفتح وتغلق قبل العر�س وبعده.
عر�س  خالل  خروجه  عند  امل�ش�هد  وك�ن 
اأو بعد عر�س املقدم�ت يف اال�شرتاحة  الفيلم 
ت�شّمى  �شغرية  بط�قة  يعطى  )الفرتة(  اأو 
بعد  ال�ش�لة  اإىل  العودة  له  لت�شّهل  )خروج( 
اأو  احل�نوت  اأو  التواليت  يف  ح�جته  ق�ش�ء 

خ�رج ال�شينم�.

الته�ية واالإنارة
ك�نت دور العر�س ال�شينم�ئي يف البداية من 
امل�ش�هد  وك�ن  تربيد,  اأو  تدفئة  اأجهزة  دون 
راأ�س  غط�ء  ويلب�س  جيوبه  يف  يديه  ي�شع 
العرق  ك�ن  ال�شيف  ويف  ال�شت�ء,  يف  �شويف 
يت�شبب من امل�ش�هد, لكّنه ين�شى الربد واحلّر 
عند ان�شج�مه مع الفيلم اجليد. وبداأت مكيف�ت 
ت�شتعمل  )املرّبدات(  ب�مل�ء  تعمل  التي  الهواء 
يف نه�ية اخلم�شيني�ت, فتو�شع واحدة كبرية 
لتدفع  ج�نبيه�  على  اثنت�ن  اأو  ال�ش��شة  اأ�شفل 
امل�ش�هدون  وك�ن  االأم�م,  اإىل  الب�رد  الهواء 
الهواء  هبوب  اجت�ه  يف  اأم�كنهم  يخت�رون 
املوقع  يف  منه�  اأعداد  تو�شع  كم�  الب�رد. 
من  ج�نبية  فتح�ت  من  الهواء  تدفع  االأول 
اخل�رج اإىل ال�ش�لة. وا�شتعملت اأجهزة تدفئة 
تعمل  اجلدران  على  تعّلق  �شغرية  كهرب�ئية 
مبلف كهرب�ئي, ثم طّورت اأجهزة التكييف يف 
احلديثة  ال�شينم�ت  يف  وبخ��شة  ال�شتيني�ت 

اإىل اأجهزة متطورة للتكييف املركزي.
اأم� االإن�رة فك�نت �شعيفة وتعتمد على االإن�رة 
اخل�رجية الطبيعية بفتح ال�شب�بيك اخل�شبية 
ال�شب�بيك  ويفتح  وبعده,  الفيلم  عر�س  قبل 
خ�شبيً�  عمودًا  لذلك  ي�شتخدم  ع�مل  ويغلقه� 
و�شطي  حمور  على  ال�شب�بيك  وتدور  طوياًل. 
و�شرعة,  ب�شهولة  وغلقه�  فتحه�  لي�شهل 
ي�شحبه�  �شوداء  �شت�رة  الداخل  من  وتغطيه� 
االأطف�ل  وك�ن  ال�شب�ك.  غلق  بعد  الع�مل 
وبخ��شة يف العيد يهزجون وي�شيحون فرحً� 
ببدء  اإيذانً�  ال�شب�بيك  بغلق  الع�مل  قي�م  عند 
الداخل  من  ب�ب  كّل  فوق  وو�شع  العر�س. 
عليه�  كتب  منرية  حمراء  زج�جية  لوحة 
)خروج( لي�شتدّل اخل�رج اإىل الب�ب يف اأثن�ء 
تتميز  احلدب�ء  �شينم�  وك�نت  الفيلم.  عر�س 
مق�بل  الث�ين  للموقع  اخلروج  ب�ب  بوجود 
يغم�س  امل�ش�هد  يجعل  مم�  نه�رًا,  ال�شم�س 
عر�س  انته�ء  بعد  اخلروج  اأثن�ء  يف  عينيه 

الفيلم. 
اأوقات العر�س واأ�سعار الدخ�ل

ك�نت توقيت�ت العر�س ث�بتة وموحدة تقريبً� 
وكم�  التذاكر  �شب�ك  قرب  به�  لوحة  وتعّلق 

ي�أتي:
العطل  اأي�م  �شب�حً�   10  30 االأول  الدور 

واجلمع فقط

الدور الث�ين 30 3 ع�شرًا ال�صينما يف املو�صل )اأيام زمان( 
الدور الليلي 30 7 م�ش�ًء 

عر�س  وجود  على  املو�شل  جمهور  يعتد  ومل 
بعد الظهر من )1-3( ظهرًا اإاّل يف االأعي�د. ومل 
تعمل دور العر�س يف املو�شل ب�لدور الليلي 
الع��شمة  يف  كم�  لياًل   )12-10( ال�ش�عة  من 
ال�شينم�ت  ويف  مت�أخرة  فرتة  يف  اإاّل  بغداد 

احلديثة.
تتغري  فك�نت  )البط�ق�ت(  التذاكر  اأ�شع�ر  اأم� 
البلدية  وك�نت  ال�شينم�,  ونوع  للزمن  تبعً� 
مم�  التذاكر  على  ال�شرائب  مبلغ  من  تزيد 
م�شتثمرو  وك�ن  االأ�شع�ر,  رفع  اإىل  يوؤدي 
ببيع  ال�شريبة  هذه  من  يتهربون  ال�شينم�ت 
االأ�شع�ر  وك�نت  مّرات.  عدة  نف�شه�  التذكرة 
فل�شً�   )40( واالأربعيني�ت  الثالثيني�ت  يف 
الث�ين.  للموقع  فل�شً�  و)20(  االأول  للموقع 
االأول  للموقع  فل�شً�   )60( اخلم�شيني�ت  ويف 
ال�شتيني�ت  الث�ين. ويف  و)40( فل�شً� للموقع 
فل�شً�  و)50(  االأول  للموقع  فل�شً�   )80-70(
االثنني  يوم  عرو�س  وك�نت  الث�ين.  للموقع 
للجنود و�شب�ط  واخلمي�س ع�شرًا خم�ش�شة 
فل�شً�   )25( وب�شعر  العراقي  اجلي�س  �شف 

للتذكرة الواحدة.

االإعالن عن االأفالم
كّل  فيلم وقبل يوم االثنني من  كّل  قبل عر�س 
ال�شينم�  خ�رج  االإعالن  يتم  حتديدًا  اأ�شبوع 
الفيلم واإمك�نية  اأهمية  بعدة طرائق وبح�شب 
العرب�ت  ك�نت  البداية  يف  امل�دية.  امل�شتثمر 
الطواف  يف  ت�شتخدم  اخليول  جتّره�  التي 
كبري  اإعالن  يت�شدره�  املدينة  �شوارع  �شمن 
اأ�شخ��س  عدة  فيه�  ويجل�س  للفيلم,  ملّون 
خمزن  من  –توؤجر  �شوت  مبكربة  يعلنون 
الفيلم  ا�شم  عن   – غ�زي  �ش�رع  يف  حممد 
واأ�شم�ء  ال�شينم�  وا�شم  عر�شه  وت�ريخ 
واأحداثه  الفيلم  بق�شة  وي�شيدون  املمثلني, 
يقرع  طبل  ومعهم  وم�شّوقة,  مثرية  بتع�بري 
يف  ينرثون  وك�نوا  الن��س.  انتب�ه  ليجلب 
اخل��شة  امللونة  الورقية  االإعالن�ت  الهواء 
اآونة  بني  و�شغرية  كبرية  وب�أحج�م  ب�لفيلم 

واأخرى.
ب�لعربة  يتعّلقون  االأطف�ل  من  جمع  وك�ن 
للح�شول  ج�نبه�  اإىل  يجرون  اأو  اخللف  من 
املمثلني  �شور  ي�شم  الذي  الفيلم  اإعالن  على 
وك�ن  الفيلم.  عر�س  وموعد  واأ�شم�ءهم 
االإعالن�ت  هذه  جمع  يهوى  ال�شب�ب  من  عدد 
ويراجعونه� ويب�دلونه� فيم� بينهم وم� يزال 

ثم  االآن.  اإىل  ب�عتزاز  به�  يحتفظ  بع�شهم 
ا�شتخدمت ال�شي�رات بدل العرب�ت يف الدع�ية 
الطبل  مع  املدينة  �شوارع  داخل  والطواف 
الع�يل  عبد  اخلط�ط  وك�ن  ال�شوت.  ومكربة 
تعّلق  لالأفالم  كبرية  ملونة  م�ن�شيت�ت  ير�شم 
اله�وي  مثله  وفعل  ال�شينم�ت,  بواب�ت  يف 
برن�مج  بعد  فيم�  قّدم  الذي  العزاوي  �ش�مل 

عد�شة الفن من تلفزيون العراق.
ع�مل  يحمل  ب�أن  يتم  اليومي  االإعالن  وك�ن 
له� ح�ملة  ال�شينم� لوحة م�شتطيلة  اإعالن يف 
اللوحة  على  ويل�شق  كتفه,  على  اأ�شطوانية 
املخبول  وك�ن  عر�شه.  وموعد  الفيلم  اإعالن 
)�شهيل( من االأ�شم�ء التي عرفت بحمل لوحة 
االإعالن�ت, ويرافق �شخ�س اآخر ح�مل االإعالن 

يوّزع االإعالن�ت الورقية امللونة.

املقدمات
يبداأ العر�س ال�شينم�ئي يف املواعيد املحددة 
�ش�لة  متتلئ  وقد  املتفرجني,  عدد  ك�ن  مهم� 
مرة,  اأول  اجليد  الفيلم  عر�س  عند  العر�س 
اجلمع  اأي�م  يف  اأو  الفلم(,  )قّبط  فيقولون 
على  اأو  التذاكر  �شب�ك  على  فتعّلق  واالأعي�د 
عليه�  كتب  قطعة  لل�شينم�  اخل�رجي  الب�ب 

)ال�ش�لة مملوءة(.
ك�ن العر�س ال�شينم�ئي يبداأ يف العهد امللكي 
�شورة  ال�ش��شة  على  وتظهر  امللكي  ب�ل�شالم 
فيقف  يرفرف,  العراق  علم  مع  ث�بتة  امللك 
اجلمهور احرتامً� ويجل�شون بعد االنته�ء من 
الع�مل  اأخب�ر  ال�شالم. كم� ك�نت تعر�س  عزف 
جريدة  اأو  الن�طقة  م�شر  جريدة  اأو  امل�شورة 
العراق اجلديد, وتعر�س هذه ن�ش�ط�ت امللوك 
وال�شن�عية  العمرانية  واملنجزات  والروؤ�ش�ء 

وال�شي�حية يف العراق وخمتلف بالد الع�مل. 
وك�نت املقدم�ت التي تعر�شه� ال�شينم� م�شّوقة 

وبخ��شة عندم� تت�شّمن اأفالم الك�رتون التي 
ال�شويطني(  )اأفالم  االأطف�ل  ي�شميه�  ك�ن 
اأفالم  غري  الوقت  ذلك  يف  معروفة  تكن  ومل 
للراديوات  الدع�ي�ت  وك�نت  م�و�س(.  )ميكي 
ال�شاليدات  بو�ش�طة  تعر�س  وال�شيك�ير 
اأرداث  و�ش�ع�ت  �شريا  راديوات  مثل  الث�بتة 
و�شك�ير ون�شنت ..., كم� تعر�س اأفالم متحركة 
ت�شع  )كّل  املعلق  يقول  مثاًل:  لوك�س  ل�ش�بون 
من ع�شر من جنوم ال�شينم� ي�شتعملن �ش�بون 
م�رت�   – اأجنلي  بيري   – للتواليت  لوك�س 
وتعر�س  الخ(   ... ت�يلور  اليزابيث   – ه�ير 
وتعر�س  االإعالن.  مع  املمثالت  هذه  �شور 
من  م�شّوقة  دع�ئية  لقط�ت  كذلك  املقدم�ت  يف 
وقريبً�  قريبً�  عر�شه�  �شيجري  التي  االأفالم 
امل�شطلح�ت  ح�شب  الق�دم  واالأ�شبوع  جدًا 

ال�شينم�ئية.

اال�سرتاحة
اجلمهور  ي�شّميه�  ا�شرتاحة  املقدم�ت  تعقب 
التي  املقدمة  بعد  دق�ئق   )10( ملدة  )فرتة( 
اجلمهور  وك�ن  دقيقة,   )15-10( ت�شتغرق 
ويف  ويحبذه�.  الطويلة  املقدم�ت  اإىل  مييل 
وم�شهورة,  معروفة  اأغ�ٍن  تعزف  اال�شرتاحة 
اأغنية  بعزف  احلدب�ء  �شينم�  ت  واخت�شّ
عّلم  )جفنه  الوه�ب  عبد  حممد  املو�شيق�ر 
الغزل( واأغنية ك�رم حممود )على ورق الورد 
اأغنية  بعزف  غ�زي  امللك  و�شينم�  ح�كتبله(, 

املو�شيق�ر فريد االأطر�س )الربيع(.

ت ب�قي ال�شينم�ت ب�أغ�ِن اأخرى تبقى  واخت�شّ
اأو  ا�شطوانة  على  م�شجلة  الأنه�  طويلة  مدة 

على �شريط كبري من النوع القدمي.
وك�ن عدد من ال�شينم�ت يقّدم ا�شرتاحة و�شط 
الفيلم الطويل الذي ي�شتغرق عر�شه اأكرث من 
وتبديل  واملك�ئن  اجلمهور  الإراحة  �ش�عتني 
يف  الفيلم  يعر�س  وعندم�  الفيلم.  بكرات 
بو�ش�طة  البكرات  تب�دل  يتم  �شينم�  من  اأكرث 
ويف  اال�شرتاحة.  خالل  هوائية  دراجة  راكب 
اإىل  ب�خلروج  للم�ش�هدين  ي�شمح  اال�شرتاحة 
وامل�شروب�ت  االأطعمة  لتن�ول  اأو  التواليت 

الغ�زية و�شراء النقول من احل�نوت.

الباعة
ذكرن� اأن احل�نوت موجود يف كّل �شينم� وهو 
)كوك�  الغ�زية  وامل�شروب�ت  ال�شك�ير  يبيع 
 – الوطني  – الن�مليت  كوال  – بيب�شي  كوال 
والعلك  احللوي�ت  وكذلك  �شين�لكو(   – م�شن 
والنقول. ويدور عدد من الب�عة الذين يعملون 
االأغلب  على  متربعني  احل�نوت  �ش�حب  مع 
)حب  ب�رد(   – )ب�رد  ب�ش�عتهم  عن  ليعلنوا 
 – ب�رد  )ن�مليت  – علك(  – جك�ير  – �ش�شي 
كوك� – بب�شي – م�شن( وتو�شع هذه القن�ين 
يف دلو )�شطل( من امل�ء والثلج. ويدور ب�ئع 
اآخر يحمل اإن�ء للم�ء )دولكة ف�فون( اأو �شطاًل 
فيه م�ء مثّلج مع ط��شة معدنية وي�شيح )م�ي 
– م�ي ب�رد – م�ي(. ويدور ب�عة الدوندرمة 
�شتيك(  و)الكرمي�  العودا(  و)اأم  العلبة  ذات 
زج�جيً�  �شندوقً�  يحمل  واالآخر  )املوط�(.  ثم 
من  �شغرية  وحلوي�ت  كعك  فيه  �شغريًا 
ي�شيح  وهو  )املعكرونية(  ت�شّمى  الهند  جوز 
)معكرونية – كيك - معكرونية(, واآخر يحمل 
ح�ر  )جورك  وي�شيح  حلق�ت  هيئة  على  كعكً� 
– جورك( اأو حلوي�ت مطّعمة ب�جلوز ت�شّمى 
اأم   – لوزين�   – )لوزين�  وي�شيح  )لوزينج( 

اجلوز واللوز(.
وب�ئع اآخر يحمل �شلة �شغرية فيه� رق�ئق من 
)حلم  ت�شّمى  ب�لفرن  امل�شوي  واللحم  العجني 
بعجني  )حلم  وي�شيح  )عروق(  اأو  بعجني( 
– ح�ر طّيب( اأو )عروق تّنور – ح�ر طّيب(, 

ومن ي�شيح )عنبه و�شّمون(.
ويف ال�شت�ء يطيب للم�ش�هدين تن�ول احلليب 
ال�ش��شة  اأ�شفل  يو�شع  كبري  قدر  من  احل�ر 
احل�نوت  قرب  اأو 
طّب�خ  وحتته 
)برميز(,  نفطي 
)الكوب(  �شعر 
فلو�س.  ع�شرة 
يخرجون  اأو 
)اللبلبي(  لتن�ول 
اأو  احلّم�س  من 
من  )امل�شتوى( 
وال�شوندر  ال�شلغم 
ب�ب  يف  املطبوخ 
الب�عة  من  ال�شينم� 

املتجولني. 
وين�شط هوؤالء الب�عة 
الفيلم  عر�س  قبل 
اال�شرتاحة,  وخالل 
يف  دورانهم  ويقّل 
الفيلم.  عر�س  اأثن�ء 
امل�شروب�ت  ب�عة  وك�ن 
القن�ين  يجمعون 
حتت  من  الف�رغة 
عر�س  قبل  االأرجل 
ال�شينم�ت  يف  الفيلم 
وبخ��شة  ال�شيفية, 
الفيلم  يكون  عندم� 
ويت�شّمن  االأطر�س  لفريد 

املتفرجني  من  عدد  ك�ن  فقد  ومواويل,  اأغ�ين 
ال�ش��شة  ي�شربون  وال�شق�وات  ال�شك�رى 
عن  تعبريًا  الف�رغة  ب�لزج�ج�ت  ية  اجل�شّ
اإعج�بهم وان�شج�مهم مع االأغنية. كم� اأن عددًا 
العنيفة,  الدرامية  املواقف  مع  ينفعلون  اآخر 
الذي يظهر  الفن�ن زكي ر�شتم  اأفالم  اأحد  ففي 
فيه بدور �شرير يح�ول اغت�ش�ب فت�ة ن�ئمة ال 
يعلم اأنه� ابنته )كم� تقول ق�شة الفيلم( في�أخذ 
اجلمهور ب�ل�شي�ح )ال ... ال( وي�شرب بع�شهم 
بع�س  ويف  الف�رغة  ب�لزج�ج�ت  ال�ش��شة 

االأحي�ن ب�الأحذية.
النقول  يتن�ولون  الذين  املتفرجون  وك�ن 
يرتكون  وال�ش�شي  احلب  وال�شيم�  بكرثة 
من  عدد  وك�ن  اأرجلهم,  حتت  الف�شالت 
من  الق�شور  يرمون  الذوق  وعدميي  االأطف�ل 
الط�بق الث�ين اإىل الط�بق االأول على روؤو�س 
املتفرجني اأو يب�شقون عليهم, فيلتفت اأحدهم 
االأعلى �شريطً� من  لي�شمع من يف  اإىل اخللف 
فتحدث  اإليه  ي�شعد  اأو  وال�شت�ئم,  ال�شب�ب 
وفك  ه�  لف�شّ اجلمهور  يتدخل  ح�مية  معركة 
العديد من  تن�شب  ك�نت  م�  اال�شتب�ك. وكثريًا 
تنتهي  الآخر  اأو  ل�شبب  املتفرجني  بني  املع�رك 

ب�إخراج املت�ش�جرين خ�رج ال�ش�لة.

عر�س الفيلم
اأن يرن اجلر�س معلنً�  الفيلم بعد  يبداأ عر�س 
ابتداء العر�س, وقد يدخل عدد من امل�ش�هدين 
بيده  يحمل  ع�مل  فيقودهم  النور  اإطف�ء  بعد 
املق�عد  اإىل  تورج(   – )بيم  يدويً�  م�شب�حً� 
وي�شّمي  اجلمهور.  يزعج  مم�  وهذا  الف�رغة 
البطل(  اأو  بـ)الولد  الفيلم  بطل  االأطف�ل 
)الك�وبوي(  البقر  رع�ة  اأفالم  يف  وبخ��شة 
وي�شّفرون  ي�شفقون  وك�نوا  والع�ش�ب�ت, 
ي�شوق  اأو  البطل  يرك�س  عندم�  ويهزجون 
�شي�رته اأو ح�ش�نه م�شرعً� لنجدة البطلة التي 
االأعداء  اأيدي  )البنت( واإنق�ذه� من  ي�شّمونه� 
)الع�ش�بة اأو العداوة(. وك�ن عدد من االأطف�ل 
عدة  مرات  الفيلم  �ش�هدوا  الذين  الرثث�رين 
يعّكرون اجلو عندم� ي�شتبقون اأحداث الفيلم 
ب�شوت  الق�دمة  االأحداث  لزمالئهم  ون  ويق�شّ
لهذا  امل�ش�جرات  حتدث  م�  وكثريًا  م�شموع, 

ال�شبب.
ويف االأعي�د ك�ن اجلمهور ي�شيح وي�شفر عند 
)التبتور(  املفرقع�ت  ويطلقون  الفيلم  انقط�ع 
و)الزنبور( و)الكب�شون( احتج�جً�, وميلوؤون 
وي�شتديرون  ال�شك�ير  بدخ�ن  ال�ش�لة  جو 
...ال  )يول  امل�شّغل  على  �ش�ئحني  اخللف  اإىل 
تبوق( اأي ال تقطع وت�شرق من الفيلم, وي�شتمه 
وال  له  حول  ال  وهو  وال�شق�وات  امل�ش�غبون 
ب�أمر  الفيلم  يقطع  ال�شينم�  م�شّغل  وك�ن  قوة. 
ت�شغيل  من  يتمّكن  لكي  ال�شينم�  م�شتثمر  من 
اآن واحد( كم� جرت عليه  )فلمني( يف  )فلم�ن 

الع�دة يف معظم ال�شينم�ت.
التقبيل  م�ش�هدة  عند  ي�شفر  اجلمهور  وك�ن 
االغت�ش�ب,  حوادث  اأو  والبطلة  البطل  بني 
املنتج  من  وب�أمر  املخرجني  معظم  اعت�د  وقد 
اإنه�ء اأفالمهم بقبلة طويلة بني البطل والبطلة. 
مع  الفيلم  نه�ية  اإىل  البطل  يبقى  اأن  ويجب 
البطلة حيً�, اأم� اإذا م�ت ف�إّن امل�ش�هدين يعّدون 
الفيلم غري جيد وال ي�شتحّق امل�ش�هدة. وعندم� 
يخرج اجلمهور ويجد اأن �شورة اأو اأكرث من 
ال�شور املعرو�شة يف ممر ال�شينم� للدع�ية مل 
امل�شّغل  اأّن  يقولون  الفيلم  �شي�ق  يف  تعر�س 
ومن  )ب�ق�(.  �شرقه�  اأو  ه�  ق�شّ اأي   )� )ق�شّ
االأمث�ل املتداولة عن ال�شينم�: )�شينم� بال�س( 
و)�ش�غوا  الن�ئم  مالب�س  تنك�شف  عندم� 
وبخ��شة  العراك  نتيجة  ف�شحوا  اأي  �شينم�( 

عراك الن�ش�ء. للمو�شوع تتمة

كان العر�س ال�سينمائي يبداأ يف العهد امللكي بال�سالم امللكي وتظهر على 
اجلمه�ر  فيقف  يرفرف,  العراق  علم  مع  ثابتة  امللك  �س�رة  ال�سا�سة 
تعر�س  كانت  كما  ال�سالم.  عزف  من  االنتهاء  بعد  ويجل�س�ن  احرتامًا 
العراق  جريدة  اأو  الناطقة  م�سر  جريدة  اأو  امل�س�رة  العامل  اأخبار 
اجلديد, وتعر�س هذه ن�ساطات املل�ك والروؤ�ساء واملنجزات العمرانية 

وال�سناعية وال�سياحية يف العراق وخمتلف بالد العامل. 

ازهر العبيدي  
ب�حث يف ت�ريخ املو�شل
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بفرتة  الزواج  قبل  يق�م  الذي  ال�شوب��س 
وجيزة و�شط الزغ�يد والب�شت�ت ال�شعبية 
مثل " ف�نو�شكم ع�لدرب هو العمة عيوين 
" كن�ية عن جم�ل العرو�س . وعلى �شعيد 
اليومية  احلي�ة  مت�ر�س  ك�نت  املحلة 
وال�شه�مة  املروءة  جت�شيد  خالل  من 
الذات  وطرح  االخالق  وكرم  وال�شج�عة 
ال�شخ�شية طرح� نوعي� ي�شهم يف توطيد 
مبف�هيم  ويبنيه�  االجتم�عية  العالق�ت 
ا�شرية حميمة وك�أمن� املحلة اأ�شرة واحدة 
" يف �شهر رم�ش�ن  "املحيب�س  وم� لعب�ت 
حملة  بني  الزي�رات  وتب�دل  الف�شيل 
املبنية  االإخوة  لهذه  االأمنوذج  واأخرى  
والتقدير  واالحرتام  واحلب  املودة  على 

بكف�ت مت�ش�وية بني حملة  واأخرى .
التن�مي  يف  ي�شتمر  ال�شعور  هذا  اإن 
الوجدانية  امل�ش�عر  وبلورة  الع�طفي 
فيوطد عالق�ت اجتم�عية جمة تتحول فيم� 
بعد اإىل مفهوم املواطنة مبعن�ه ال�شمويل 
اإىل  املحلة  تق�ليد  تتحول  وهكذا  الع�م 
الوطنية  الروح  تذكي  وطنية  مم�ر�شة 
وتفرز الغث من ال�شمني يف درجة الوالء 
للوطن ,, التي نحن اليوم ب�أ�ش�س احل�جة 
تيمن�  علي�  ح�ش�رية  بقيم  معه�  للتع�مل 

بقول ال�ش�عر . 
ويل وطن اليت اإال اأبيعه

وال اأرى غريي له الدهر م�لك�
عمرت به �شرخ ال�شب�ب منعم�

ب�شحبة قوم اأ�شبحوا يف ظاللك�
ب�أبرز  دائم�  تقرتن  املحالت  اأ�شم�ء  اأن 
والقبلية  وال�شخ�شية  الزمك�نية  الدالالت 
ال�شي��شي  النظ�م  لغة  عليه�  وتن�شحب 
كرثة  من  �شرنى  كم�  حينه  يف  الق�ئم 
قبل  بغداد  حمالت  يف  الرتكية  االأ�شم�ء 

قرنني �شلفت وك�التي : 1- حملة ال�شط :
اأ�شبحت  التي  احل�لية  األ�شنك  حملة  هي 
للجي�س  مقرا  الربيط�ين  االحتالل  بعد 
العهد  يف  ذلك  قبل  وك�نت  االنكليزي 
العثم�ين مقرا للقن�شلية االنكليزية وبعد 
مهند�شة   ) بيل  )م�س  �شكنته�  االحتالل 
وقد  العراق  يف  الربيط�نية  املخ�برات 
العفة" التي  "دار  ا�شم  داره�  على  اأطلقت 
العمل  مفردات  جممل  منه�  تدار  ك�نت 
بغداد  يف  الربيط�ين  اأال�شتخب�ري 
اأبك�ر  ال�شبع  حملة   -2. ع�مة  والعراق 
حتى  عليه  والتزال  اال�شم  بهذا  �شميت   :
ب�ش�تينه�  احد  يف  ك�ن  حيث  هذا  يومن� 
يعود  لل�شقي  بكرات  �شبع  علية  م�ء  بئر 
احل�ج  ابن  اأفندي  الرحمن  عبد  للح�ج 
حممد جلبي الب�ججي . ب�ع ربع� منه اىل 
يو�شف عزرا بحر ب�ألف قران "�شكة حممد 
�ش�ه" 3- حملة حم�م الراعي : هي حملة 
الغ�لبية  �شريعة   -4  . بعد  فيم�  الدبخ�نه 
هذه  ن�شبت  وقد  امليدان  �شريعة  وهي   :
ال�شريعة اإىل ا�شم ع�شرية بهذا اال�شم ك�ن 
بع�س من منت�شبيه� ي�شكن يف زق�ق منه� . 
5- حملة ك�تب العربية : وك�نت زق�ق� من 

راهب�ت  دير  فيه�  القرية وك�ن  راأ�س  اأزقة 
. 6- حملة تالل �ش�ه قويل وتكتب اأحي�ن� 
ب�ش�  ح�شن  جديد  حملة  "�ش�هقول" وهي 
والتي م�زال البغداديون الذين ولدوا فيه� 
اال�شم وهي  بهذا  يعرفونه�  او ع��شروه� 
م�شهورة بوجود �شراي احلكومة و�ش�عة 
ال�شراي مقرًا الأول  الق�شلة وقد اتخذ هذا 
وجزء  الربيط�ين   االحتالل  بعد  حكومة 
من العهد امللكي –وهو رمز معم�ري قدمي 
اجلدران  اأ�ش��ش�ت  وعر�س  بعمق  يت�شم 
عراقية  حكومة  اول  ا�شتقرت  وبه  فيه 
برئ��شة   الربيط�ين  االنتداب  بداية  يف 
فيه�  و�شغل  النقيب  الرحمن  عبد  ال�شيد 
ال�شيد ط�لب النقيب وزارة الداخلية وك�ن 
يو�شف ب�لرجل القوى الكرمي يف والئمه 
كل  ج�نب  اىل  وك�ن  الر�شمي  الدوام  بعد 
�ش�حب  انكليزي  م�شت�ش�ر  عراقي  وزير 
احلل والربط وراء الكوالي�س وك�ن فيلبي  
الداخلية  لوزارة  اخل��س  امل�شت�ش�ر  هو 
نفي  بعد  للداخلية  وزيرا  اأ�شبح  والذي 
جزر  اإحدى  اإىل  النقيب  ط�لب  ال�شيد 
 : �شالل  ط�ق  حملة   -7  . الهندي  املحيط 
وك�ن  احل�لية  خ�نة  احليدر  حملة  وهي 
م�شهورة  وهي  بعد  فيم�  اأزيل  ط�ق  فيه� 
بج�مع احليدر خ�نه املنرب الوطني لثورة 

املو�شلي  عثم�ن  املال  ك�ن  حيث  الع�شرين 
تتحول  التي  احلم��شية  خطبه  منه  يلقي 
منطلقً� اإىل تظ�هرة �شعبية جتوب �شوارع 
بغداد  ه�تفة ب�شقوط االحتالل الربيط�ين 
وك�ن املرحوم حممد مهدي الب�شري يلقي 
منددا  الوطنية  يف  ق�ش�ئده  غرر  منه 
التم�رة  حملة   -8. الربيط�ين  ب�الحتالل 
: وهي ال�شورجة احل�لية وك�نت خمت�شة 
كمو�س  حملة   -9. حم�له�  يف  التمر  ببيع 
حلقة حملة �شي : اأي حملة احللقة الف�شية 
حيث  بيك  خ�شر  حملة  بعد  فيم�  و�شميت 
ان�ش�أ فيه� ج�مع� وهي ق�شم من حملة قنرب 
وهي   : الفيل  خرطوم  حملة   -10  . علي 
حملة ب�ب االأغ� احل�لية يف �ش�رع الر�شيد 
ال�شهري ح�ر  البغدادي  املثل  عنه�  امل�أخوذ 
االأغ�  ب�ب  خبز  مثل  ورخي�س  ومك�شب 
الظلمة  ب�ب  اأي   : قبو�شي  قرانق   -11  .
احل�يل  ال�شرقي  الب�ب  وهي  ب�لرتكي 
الب�ب  �شفيد وهي حملة  ب�ب  .12- حملة 
الو�شط�ين الب�قية اإث�ره يف بق�ي� املقربة 
التي تلي اخلط ال�شريع وقد رممته بلدية 
حملة   -13 امل��شي  الع�م  يف  الر�ش�فة 
وقد  الكرمي�ت  حملة  وهي   : ك�شي  الزر 
العلم�ء  احد  اإىل  ن�شبه  ب�لزرك�شي  �شميت 
اإىل  القرب  هذا  �شم  وقد  فيه�  املدفونني 

 . بعد  فيم�  بن�ئه  عند  ب��ش�  ك�ظم  ق�شر 
14- حملة الب�غي واجلديد : وهي حملة 
لكرثة  ب�لب�غي  و�شميت  ح�لي�  الدوريني 
هو  ب�لرتكي  والب�غي  فيه�  الب�ش�تني 
الب�شت�ن .15- حملة القالعية : هي حملة 
الفالح�ت احل�لية . 16- حملة القون�قد : 
هي حملة �شوق حم�دة .17- حملة مركب 

 -18. اجلديد  �شوق  حملة  هي  احلمري: 
الي��س  خ�شر  حملة  هي   : الي��س  حملة 
العب��شي  اخللد  ق�شر  م�شن�ة  فيه�  وتقع 
19- حملة الده�م�س : هي حملة التك�رتة 
فيم� بعد يف الكرخ . 20- حملة اله�درية 

:هي حملة اجلعيفر احل�لية
جملة بغداد كان�ن االول 1965

دورا  العراقية  اليهودية  ال�شح�فة  لعبت 
�شمت  كونه�  العراقي  املجتمع  يف  مهم� 
ع�لية  مبه�رة  ال�شح�فة  امتهنوا  �شحفيني 
العراقية  ال�شحف  من  العديد  واأ�شدروا 
كمرتجمني  عراقية  �شحف  يف  وعملوا 
وم�شححني ومرا�شلني وكتبوا االفتت�حي�ت 
املحرًر.  اىل  ن�شبوه  او  م�شتع�ر  بتوقيع 
اأبراز  يف  اليهودية  ال�شح�فة  و�ش�همت 
اجل�نب الثق�يف واالجتم�عي ليهود العراق 
" ه�دوبري" ع�م  �شحيفة  اأول  �شدور  منذ 
ا�شم�ء  ال�شحف  حترير  تراأ�س  وقد   1863
توقف  العراقية  الذاكرة  يف  ملعت  يهودية 
يف  العراق  يف  اليهودية  ال�شحف  �شدور 
لعبت  اأن  بعد  الع�شرين  القرن  ثالثيني�ت 
كون  العراقية  اجلم�هري  توعية  يف  دورا 
اوربية  وثق�فة  لغ�ت  يتقنون  ا�شح�به� 
موريه  �ش�مي  د.  قول  ح�شب  وح�ولوا 
يح�ولوا  واأن  ثق�في�,  انقالب�  يحدثوا  ان 
ا�شالح املجتمع العراقي وع�داته واأخالقه 
وتق�ليده ال�ش�رة لكي يتبواأ العراق مك�نته 
م�شتوى  ذات  م�شتقلة  كدولة  به  الالئقة 
ثق�يف اليقل عن �ش�ئر البلدان العربية , بل 

عن دول اأورب�.
خ�شر العراق �شريحة مثقفة موؤهلة وواعدة 
وخ�شر  الع�شرين,  القرن  منت�شف  يف 
كف�ءات وملك�ت ك�نت ت�شري بخربة ومه�رة 
بعد  الوليدة  العراقية  الدولة  اقت�ش�د  زم�م 
خ�شر  واال�شتنزاف..  االحتالل  من  قرون 
نزاهة هوؤالء اليهود واخال�شهم يف مهنتهم 

ومل�شلحة العراق بكل طوائفه. 
العراقية  اليهودية  ال�شحف  ون�دت  ب�شرت 
العراقية  الدولة  ت�أ�شي�س  بداية  يف 
بني  وامل�ش�واة  الدميقراطية  ب�ملم�ر�شة 
اهم  بني  ,ومن  املراأة  وحرية   , االدي�ن 

ال�شحف منه� :
يهودية  �شحيفة  اأول  تعد  "ه�دوبري"   .1
ع�م  العربية  ب�للغة  العراق  يف  �شدرت 

1863
ب�للغة   1864 ع�م  �شدرت  "ه�جميد"   .2

العربية ق�م ب�إ�شدراه� يهود العراق.
3. "الزهور"وهي جريدة �شي��شية �شدرت 
�شوميخ  يو�شف  ن�شيم  اأ�ش�شه�   1909 ع�م 

من  وتعد  املبدعني  ال�شحفيني  من  وهو 
اوىل ال�شحف اليهودية التي �شدرت ب�للغة 

العربية .
ا�شحق  حرره�  �شحيفة  النهرين  بني   .4

ح�شقيل ومن�حيم ع�ين نه�ية ع�م 1909
بغداد  يف  االأول  �شدرعدده�  5."تفكر" 
�شلم�ن  ا�شدره�   1912 �شب�ط   21 يف 

عنربب�للغتني العربية والرتكية .
العربية  ب�للغتني  �شدرت  " ي�شورون"   .6
والعربية ا�شدره� كل من : �شيون اأدرعي, 
ع�م 1920  ن�حوم  الي�هو  يعقوب �شيون, 
وك�نت تت�ألف من 16 �شفحة بحجم �شغري 
, �شدرت يف ن�شفني ن�شف ب�للغة العربية 
خم�شة  �شدرت   , العربية  ب�للغة  ون�شف 
ب�شبب  ال�شدور  عن  وتوقفت  فقط  اأعداد 
مقتل �ش�بط ال�شرطة اليهودي �شلم�ن حي� 

.
�شينة  �شلم�ن  ا�شدره�  امل�شب�ح"   "  .7
ا�شبوعية  جريدة  وهي   )1929_1924(
بغداد  يف  �شدرت   ) اأجتم�عية  )اأدبية 
 , متقطع  ب�شكل  ال�شدور  يف  ا�شتمرت 
ال�شدور يف 6 حزيران 1929  توقفت عن 
ب�شبب  غلقه�  الداخلية  وزارة  قررت  حيث 
احدث  الذي  العدد 127  املن�شور يف  املق�ل 
اليهودية. وك�نت  الط�ئفة  اأفراد  �شجة بني 
العربية  اللغة  تعليم  اهمية  على  تركز 

ب�عتب�ره� لغة امللك داود والنبي �شليم�ن.
املح�مي واالأديب  " احل��شد" ا�شدره�   .8
جملة  وهي   )1938_1927( �ش�وؤل  اأنور 
ا�شبوعية �شدر عدده� االأول يوم اخلمي�س 
�شدوره�  يف  وانتظمت   1929/2/14
ال�شدور  وع�ودت  فرتة  بعد  اأغلقت  لكنه� 

يف 1930/7/7 .
املوا�شيع  من  العديد  احل��شد  ن�شرت 
 : منهم  م�شهورين  لكت�ب  الثق�فية واالدبية 
اأن�تول  دوديه,  جورجي,   , هيجو  بلزاك, 
فران�س وغريهم . وقد ترجم املق�الت كل من 

انور �ش�وؤل و�ش�وؤل حداد ونعيم طويق.
اجلريدة  هذه  �شدرت  الربه�ن"   "  .9
كوهني  �شلم�ن  �ش�حبه�  وك�ن   1928 ع�م 
الق�شطيني,  ف�ئق  امل�شوؤول  ومديره� 

ن�شفي  بحجم  �شدرت 

وتوقفت عن ال�شدور نه�ئيً� ع�م 1929 اي 
بعد ع�م واحد فقط.

يف  ا�شدره�  االأقت�ش�ية"  الن�شرة   "  .10
جريدة  وهي  ح�ي  ن�شيم  الله  عبد  بغداد 

تهتم بن�شر االعالن�ت.
11. " الدليل" جريدة ا�شبوعية 

جم�نً�  توزع   , اأدبية  اقت�ش�ية 
ومديره� امل�شوؤول �س. ا�شحق 
عدد   1929 ع�م  �شدرت 

�شفح�ته� 8
ح��شني"  �شب�ق   "  .12
�شدرت يف بغداد ع�م 1926 
ح��شني  يعقوب  وا�شدره� 
وك�نت  االنكليزية  ب�للغة 
وخ��شة  ب�لري��شة  تخت�س 
يف  اخليل  �شب�ق  نت�ئج 

وقته� .
الع�ئلة"  دليل   "  .13
ا�شدره� يو�شف حوكي يف 
وهي   1928 ع�م  الب�شرة 

خ��شة ب�لق�ش�ي� الدينية.
من  العديد  عمل  وقد 
العراقيني  ال�شحفيني 
ال�شحف  يف  اليهود 
وعملوا  العراقية 
املهنية  ب�أخالقيتهم 
العراقي  وبحر�شهم 
زعرور  من�شي   : منهم 
الذي ابتداأ حي�ته من�شد 
ا�شبح  ثم  حروف 
وقد  معروف�  �شحفي� 
 " ب�شري  مري  اعتربه 
يف  جمهول"  جندي 
العراقية  ال�شح�فة 
حترير  زعرور  توىل 
العراق"   " جريدة 
يراأ�س  ك�ن  التي 
حتريره� رزوق غن�م 
" البالد"  وجريدة   ,
بطي..  لرف�ئيل 
مراد  من  كل  وعمل 

جريدة  حترير  يف  قط�ن  ونعيم  العم�ري 
االأه�يل التي ك�ن يراأ�شه� ك�مل اجل�درجي 
من  العديد  يف  الب�شون  �شليم  وعمل   ..

ل�شحف  قية ا ا لعر ا

منه� : ال�شه�ب, ال�شعب, االأخب�ر وغريه�.. 
 " ادارة جملة  وتوىل املرحوم مري ب�شري 
ثم   )1945_1938  ( بغداد  جت�رة  غرفة 

اعقبه يعقوب بلبول)1945_ 1951(.

اأ�صماء املحالت البغدادية  قبل اأكرث من قرنني
مازن لطيف

حم�دي االن�ساري

املحلة جمتمع �سغري ت�س�ده عالقات تعتمد املعرفة ال�سخ�سية اأ�سا�سا لبل�رتها واالنتماء اإليها 
خارطة  ي�ست�عب  الذي  التقليدي  مبفه�مه  ال�طن  اإىل  االنتماء  ي�طد  تعزيزي  انتماء  ه� 
العراقيني  من  االأقدم�ن  وكان   . ال�سيا�سية  واالإبعاد  اجلغرافية  احلدود  حيث  من  ال�طن 
عن  معلنني  الن�عية  ال�سل�كية  القيم  ابراز  خالل  من  حمالتهم  اإىل  االنت�ساب  يف  يتفاخرون 
ا�ستعدادهم للدفاع عنها يف حالة وج�د خطر يداهمها . مل يكن تفاخرهم الأ�سباب �سخ�سية 
وال من باب عر�س الع�سالت ليظهر ف�قها ال��سم لالدعاء مبجد �سخ�سي وبط�الت وهميه كان 
ال�سعيف  كن�سرة  احل�سنة  والعادات  الرفيع  اخللق  اىل  االنت�ساب  يعني  املحلة  اإىل  االنت�ساب 
وحماية اجلار واإي�اء ابن ال�سبيل وامل�ساهمة يف االأفراح واالأتراح والتربع ب�سيء عيني كنق�د 

مثال وخري مثال على ذلك.. 

يف 9 ك�نون الث�ين 1939 اق�م رئي�س الوزراء نوري ال�شعيد وليمة غذاء كربى, دع� اليه� 
روؤ�ش�ء القب�ئل الب�رزين من الوية احللة والديوانية واملنتفك وف�حتهم فيه� بوجوب الت�آزر 
والتع��شد مل� فيه خري البالد, كم� ا�ش�ر عليهم ب�شرورة دفن ال�شغ�ئن واالحق�د التي بينهم, 
ووجوب تن��شي امل��شي بفواجعه وم�آ�شيه, وحل م�شكالتهم فيم� بينهم, وبني لهم ان ابواب 
ب�ش�أنه�..  ف�لرياجع  لديه ظالمة  ام�مهم, فمن ك�نت  الوزراء مفتوحة  امللكي ورئ��شة  البالط 

ومن �شعر ب�جح�ف ف�لي�شتكي بكل حرية.
يف  ال�شي��شيني  خ�شومه  ق�شد  انه  ال�شعيد,  نوري  الوزراء  رئي�س  نبل  مظ�هر  من  وك�ن 
ّفى ح�ش�به معهم بعتب ب�شيط ولني, وتغ��شى عن امل��شي البعيد موؤكدًا لهم ب�ن  بيوتهم, و�شَ
م�شلحة البالد يجب ان تعلو م�ش�لح اال�شخ��س دومً�, وان ت�ش�يف القلوب هو الذي يحقق 

هذه امل�شلحة الع�مة.
وقد قوبلت حركته هذه ب�العج�ب والتقدير و�شف�ء القلوب.

تاريخ ال�زارات العراقية اجلزء اخلام�س وال�ساد�س لل�سيد عبد 
الرزاق احل�سني

حركة نوري ال�صعيد الإ�صالحية
اأحداث تاريخية يف الذاكرة العراقية

ال�صحف اليهودية العراقية يف ثالثينيات القرن الع�صرين

�سهاب احمد القي�سي
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اعالنات ايام زمان

من  العديد  هن�ك  املن�شرم  الع�شرين  القرن  بداية  يف  ك�ن 
املتعة  تقدم  بغداد,  الع��شمة  والفنية يف  الغن�ئية  امل�ش�رح 
ال�شعبية  واملنلوج�ت  االغ�ين  عرب  لرواده�  والت�شلية 
واملق�طع التمثيلية الهزيلة التي جتد له� �شدى وا�شتح�ش�نً� 

لدى امل�ش�هدين وامل�شتمعني اليه�.
ففي حملة )امليدان( وحتديدا بجوار )�شوق الهرج( الكبري 
وكبرية  عريقة  بغدادية  مق�ه  هن�ك  ك�نت  احل�يل,  مبك�نه 
)عزاوي(  وقهوة  �شفو(  )ح�شن  قهوة  بينه�  من  ومعروفة 
هذين  �شهرة  �شبب  ولعل  �ش�حبيهم�,  ا�شمي  حمال  اللذين 
املقهيني لدى ع�مة الن��س احتواء كل واحد منهم� على مك�ن 

الداء الغن�ء والرق�س والذي يطلق عليه )تي�ترو(.
عب��س  الع�شريني�ت(  يف  )بغداد  كت�ب  موؤلف  ي�شري  اذ 
املراهق  ال�شب�ب  ا�شدق�ئه  من  �شلة  ومن  انه  اإىل  بغدادي 
متجهني  ي�شكنون  حيث  الكرخ  ج�نب  من  يعربون  ك�نوا 
اإىل ج�نب الر�ش�فة خ��شة يف لي�يل �شهر رم�ش�ن املب�رك 
 )7( عن  الواحدة  اجلم�عة  تقل  ال  اذ  جم�ع�ت  �شكل  على 
يجلب  اآنذاك  ك�ن  وحده  مراهق  دخول  ان  ب�عتب�ر  �شب�ن, 
دخوله  يقبل  ال  )التي�ترو(  �ش�حب  ان  بل  والريبة,  ال�شك 
مبفرده. ام� دخول اجلم�عة اإىل )التي�ترو( فقد ك�ن مقبوال 
عند اه�يل بغداد انذاك, وك�ن ال�شهر يف لي�يل �شهر رم�ش�ن 
يف  نرى  ف�أنن�  اجل�شر  نعرب  حني  وي�شيف:  اي�ش�  مقبوال 
ج�نب الر�ش�فة ا�شي�ء ال نراه� يف الكرخ, ومل ن�شمع عنه� 

او نت�شوره� فك�نت لن� طرق�ت ا�شتطالعية وجولة معرفة 
فيه�  ندر�س  حيث  والطرب,  لالن�س,  جولة  هي  مم�  اكرث 
اآخر  ع�مل  وهن�ك  الر�ش�فة,  ج�نب  ومع�مل  وازقة  طرق�ت 
لذه�بن� هو خوفن� من االعتداء علين�, الن �شبي�ن و�شب�ب 
كل حملة يحذرون من دخول �شب�ب و�شبي�ن حملة اخرى 
كن� نحذر من مثل هكذا  لذا  عليهم,  اعتداء  ذلك  ويعتربون 

اعتداء مب�غت علين�. 
التي  املرحلة  تلك  عن  ا�شتذك�ره  بغدادي  عب��س  ويوا�شل 
يوم�  وو�شلن�  القول:  يوا�شل  اأي  عي�ن  ك�ش�هد  ع��شه� 
الهالل(  )اوتيل  اإىل  الرم�ش�نية  الليلية  يف احدى جوالتن� 
ترق�س  ال�شوا�س(  )بدرية  ك�نت  حيث  امليدان..  �ش�حة  يف 
�شلط�نة  امث�ل:  العراقي�ت,  املغني�ت  وبقية  هي  وتغني 
ب��ش�, ومديحة  انور, ورحلو و�شليمة  ام  يو�شف, وبدرية 

�شعيد, وليلو بنت نومه.
ويف امليدان هن�ك مقهى م�شهور ب��شم )مقهى خليفة( الذي 
اي�م ولي�يل  ال�ش�حة, خ��شة يف  ك�ن يحتل ن�شف م�ش�حة 
ف�شل ال�شيف, و_)خليفة( هذا احد �شق�وات حملة امليدان, 
ومن الطريف ف�ن مراقبي البلدية )ام�نة بغداد اليوم( ك�نوا 

ال يتحر�شون به ومينعونه من احتالل ال�ش�حة.
ك�ن  وهو  بكر(  )�شيد  مقهى  ك�ن  خليفة  مقهى  من  وقريب 
مركزا لل�شم والبكم وجممعً� لهواة ومربي )البالبل( التي 

ك�نت ال تخلو اقف��س تربيته� من بيت بغدادي مرموق.

اوراق عراقية 
واملفيدة,  والقيمة  القدمية  املعلوم�ت  هذه 
الق�در  عبد  الراحل  ال�شحفي  قلم  ا�شتق�ه� 
دفرت  من  قرن  ن�شف  من  اكرث  قبل  الرباك 
احل�ج  املرحوم  البغدادي  الت�جر  يومي�ت 
ال�ش�بندر  مقهى  �ش�حب  ال�ش�بندر  حممود 
املدى  لقراء  منه�  ج�نبً�  نقدم  اال�شلي.. 
تدمري  ح�دث  بعد  والت�ريخ  الرتاث  وحمبي 

هذا املقهى العريق لعل فيه بع�س املتعة.
�شهده  الذي  املروع,  االجرامي  احل�دث  بعد 
تداعي�ته,  من  ك�ن  الذي  املتنبي(  )�ش�رع 
اقدم  ميثل  ك�ن  بغدادي,  مقهى  اعرق  تدمري 
والبرز  واملثقفني  لالدب�ء  يومي  ملتقى 
وهو  اال  واالجتم�عية,  البغدادية  الوجوه 
�ش�رع  نه�ية  يف  يقع  الذي  ال�ش�بندر(  )مقهى 
املتنبي قب�لة مدخل �شوق ال�شراي, )الق�شلة, 
يديره  ك�ن  والذي  القدمي,  احلكومة(  �شراي 
املعروفة )احل�ج حممد  البغدادية  ال�شخ�شية 
من   )4( االآخر  هو  خ�شر  الذي  اخل�ش�يل(, 
املج�ور  املطبعة  مبنى  انهي�ر  جراء  اوالده 
االجرامي  احل�دث  اثر  عليهم  املقهى  لبن�ية 
�شمن )االوراق العراقية( املوجودة لدين� منذ 

�شنوات,    
العراقي  ال�شحفي  قلم  به�  اف��س  معلوم�ت 
جريدة  �ش�حب  الرباك  الق�در  عبد  الراحل 
يف  بغداد  يف  ت�شدر  ك�نت  التي  )البلد( 
�شتيني�ت القرن املن�شرم, ي�شلط فيه� ال�شوء 
مقهى  ت��شي�س  بداي�ت  من  مراحل  على 
�ش�حبه�  ب�شخ�شية  ويعرف  )ال�ش�بندر(.. 
اال�شلي, ومن هو.. وم� هو موقعه يف احلي�ة 

البغدادية قبل قرن من الزم�ن.

اول مطبعة اهلية..!
مقهى  موؤ�ش�س  الرباك  معلوم�ت  ت�شري 
حممود  احل�ج  املرحوم  هو  ال�ش�بندر, 
ال�ش�بندر احد جت�ر ووجه�ء بغداد املعروفني 
عراقي  اول  فهو  الع�شرين,  القرن  بداية  يف 
اواخر  يف  اهلية  مطبعة  اكرب  بت�أ�شي�س  ق�م 
يف  تفوق  ك�نت  والتي  العثم�ين,  العهد 
)مطبعة  امك�نية  الفنية,  وامك�ني�ته�  ط�قته� 
وايل  وا�ش�شه�  ا�شتورده�  التي  الوالية( 
اول  ال�شدار  ب��ش�(  )مدحت  العثم�ين  بغداد 
ب��شم  املطبعة  جريدة عراقية طبعت يف هذه 

)الزوراء( ب�للغتني العربية والرتكية.
على  عثوره  اىل  الرباك  املرحوم  وي�شري 
ال�ش�بندر  املرحوم  تخ�س  ويومي�ت  مذكرات 
تو�شح ان )مطبعة ال�ش�بندر( التي ك�نت تقع 
يف نف�س بن�ية املقهى احل�لية, اأي يف الركن 
يف  املدنية  واملح�كم  ال�شراي  ل�شوق  املق�بل 
العديد  تولت طبع  ب��ش�(  حملة )جديد ح�شن 
من الكتب االدبية والعلمية والق�نونية.. وك�ن 
من بني م� طبعته كت�ب )العقد املف�شل( وهو 
من اهم املوؤلف�ت االدبية عن االدب العراقي يف 
الكبري  ال�ش�عر  األفه  الذي  الت��شع ع�شر  القرن 
ال�شيد حيدر احللي, والذي اهداه اىل �شديقه 
)ال�شيخ حممد ح�شن  وال�ش�عر  الت�جر  الع�مل 
العراقي حممد  وال�شي��شي  ال�شيخ  والد  كبه( 
العراقي,  اال�شتقالل  حزب  زعيم  كبه  مهدي 
ثورة  بعد  العراقي  ال�شي�دة  جمل�س  وع�شو 

14/متوز/ 1958..
)ال�سابندر( تطبع

)مهيار الديلمي(
بطبع  ق�مت  ال�ش�بندر  مطبعة  ان  وي�شيف 
الثن�ء  )ابو  املرحوم  العراق  عالمة  موؤلف�ت 
رحالته  كتب  خ��شة  وب�شورة  االلو�شي( 
لديوان  حتقيق  اول  طبعت  ومق�م�ته,كم� 
ال�ش�عر العب��شي )مهي�ر الديلمي( الذي توىل 
حتقيقه رجل العلم واالدب وال�شي��شي ال�شيخ 
دار  ان  ذلك  من  واالهم  ال�شبيبي  ر�ش�  حممد 
هذه  طبعته  م�  على  اعتمدت  امل�شرية  الكتب 
املطبعة, عند اع�دة طبع ديوان )مهي�ر( الحقً� 
ب�ل�شكل الق�شيب الذي ظهر عليه يف ثالثيني�ت 

القرن امل��شي.
اىل  ت�شري  املذكرات  ان  الرباك؟  ويوا�شل 
الق�نونية  االآث�ر  املذكورة بطبع  املطبعة  قي�م 
من  يومذاك  الق�نون  رج�ل  كب�ر  من  لعدد 
ال�ش�بندر(  و)خ�لد  ن�جي(  )ابراهيم  امث�ل 
ال�شهرية  العرب(  )لغة  جملة  اعداد  وبع�س 
االب  اللغوي  الع�مل  ي�شدره�  ك�ن  التي 
)الري�حني(  الكرملي, وجملة  م�ري  ان�شت��س 
ابراهيم  املعروف  الك�تب  ي�شدره�  ك�ن  التي 
الب�جه  منيب  ابراهيم  وال�ش�عر  �شكر,  �ش�لح 
املوؤرخ  ا�شدره�  التي  املجالت  وبع�س  جي, 

العراقي )�شليم�ن الدخيل(.
هذا م� ك�نت عليه بن�ية ال�ش�بندر.. ترى متى 
حتولت من )مطبعة( اىل )مقهى( بل من ا�شهر 

مق�هي بغداد؟.

البناية من )مطبعة( اىل )مقهى(..!
وي�شري الرباك ح�شب مذكرات �ش�حب البن�ية 
املطبعة  بن�ية  ان  ال�ش�بندر  حممود  احل�ج 

و�شراة  وجه�ء  يرت�ده�  مقهى  اىل  حتولت 
بغداد يف اول النه�ر, وذلك لقربه� من دوائر 
املح�كم والط�بو وام�نة الع��شمة و)الق�شلة( 
ادب�ء  من  كبري  عدد  الظهر  بعد  ويرت�ده� 
)الف�شيح  ال�ش�عر  امث�ل  من  بغداد  و�شعراء 
البن�ء  الرحمن  عبد  وال�شحفي(  وال�شجي 
الع�شريني�ت  يف  )بغداد(  جريدة  �ش�حب 
وال�ش�عر  امل��شي,  القرن  يف  والثالثيني�ت 
خ�شر  وال�ش�عر  الزه�وي,  ادهم  ابراهيم 
الط�ئي موؤلف امل�شرحي�ت ال�شعرية, وال�ش�عر 
املعروف,  املربي  غويل,  القره  ال�شت�ر  عبد 
ورجل  ال�شعبية(  )االلع�ب  كت�ب  وموؤلف 
ث�بت  نعم�ن  ال�ش�بط  ال�ش�عر  والقلم  ال�شيف 
عبد اللطيف �ش�حب ديوان )�شق�ئق النعم�ن( 
ظريف  وعلي  الت�ريخية  الكتب  من  وعدد 
من  وعدد  )االقالم(  جملة  �ش�حب  االعظمي 
احلقوقي  ال�ش�عر  وولده  الت�ريخية,  الكتب 
عبد  والب�حث  وال�ش�عر  ظريف,  علي  ح�شني 
وهو  )الفنون(  جملة  �ش�حب  العالف  الكرمي 
كت�ب  وموؤلف  العراقية,  االغنية  �شعراء  من 
)الطرب عند العرب( و)قي�ن بغداد( و�ش�حب 
و)االغ�ين  البغدادي(  )املوال  جم�ميع 
العراقية( التي ا�شدره� وغريهم وك�ن من بني 
رواد هذا املقهى املرحوم مطرب العراق االول 
ا�شدق�ءه  يزور  ك�ن  الذي  القب�جني,  حممد 
الذي  احلنفي  جالل  ال�شيخ  وكذلك  ال�شعراء, 
ال  فراغه وغريهم ممن  اوق�ت  اليه يف  ي�أوي 

حت�شيهم الذاكرة.

ليايل رم�سان جتمع اهل املقام

مقهى  ان  الرباك,  املرحوم  ويو�شح 
متميزة  وام�شي�ت  اي�م  له  ك�نت  )ال�ش�بندر( 
ب�لن�شبة لرواده قبل اكرث من 80 �شنة.. حيث 
رم�ش�ن  �شهر  لي�يل  يف  يتحول  املقهى  ك�ن 
املق�م  مطرب  يقدم  حيث  )ملهى(  اىل  �شنويً� 
العراقي ر�شيد القندرجي مع جوق )اجل�لغي 
البغدادية  والب�شت�ت  املق�م�ت  البغدادي( 
رواد  وك�ن  ال�شحور..  وقت  يحني  ان  اىل 
من  اليه  يفـدون  الرم�ش�نية  اللي�يل  هذه 
البغدادي  ب�لغن�ء  لال�شتمت�ع  املحالت  ابعد 

اخل�ل�س.
يرتددون  ك�نوا  الذين  املق�م�ت  مقرئي  ومن 
خيوكه  )ح�شن  املرحوم  املقهى,  هذا  على 
مهنة  يف  الع�ملني  زمالئه  ببع�س  لالجتم�ع 
عبد  واملرحوم  امل��شي,  يف  )ال�شراجة( 
اأي  االخرية  ال�شنوات  يف  العزاوي  الرحمن 

يف �شبعيني�ت القرن امل��شي.

االدباء العرب يرتددون على 
املقهى

ومن بني من تردد على )مقهى ال�ش�بندر( اي�شً� 
يف  حلوا  الذين  العرب  االدب�ء  من  جمموعة 
بغداد, من بينهم الدكتور زكي مب�رك �ش�حب 
ا�ش�ر  الذي  العراق(  املري�شة يف  )ليلى  كت�ب 
االخرى  وكتبه  املذكور  كت�به  يف  للمقهى 
واالح�ديث(  واال�شم�ر  بغداد(  وحي  )من 
الذي  ال�شهري  املرتجم  حم�د  خريي  واالديب 
ب�لقرب  فيه�  يحرر  التي  ال�شحف  يف  عمل 
من )ال�ش�بندر( واملرحوم حممد ه��شم عطية 
الذي ك�ن يرت�ده� مع ال�ش�عر الراحل ح�شني 

ب�شت�نه.
عددًا  ف�ن  امل��شي,  القرن  �شبعيني�ت  وحتى 
يرت�دون  ك�نوا  واملح�مني  االدب�ء  من  كبريًا 
هذا املقهى لياًل ونه�رًا لاللتق�ء ب��شدق�ئهم من 
املخ�شرمني املح�مني مظهر العزاوي و�شبيح 
امل�ش�هدي, وحممود العبطة, وجودت هندي 

وغريهم.
تلك  يف  الرباك  الق�در  عبد  املرحوم  ويك�شف 
حممود  احل�ج  املقهى  �ش�حب  ان  الوثيقة, 
الرائدين  لل�ش�عرين  �شديقً�  ك�ن  ال�ش�بندر, 
معروف الر�ش�يف, وجميل �شدقي الزه�وي 
بق�شيدة  رحيله  عند  ال�ش�بندر,  رثى  الذي 

�شجيه.
حممود  متيز  من  ب�لرغم  انه  وي�شيف: 
املتفتحة  العقول  ذوي  من  بكونه  ال�ش�بندر 
)جمعية  ت�أ�شي�س  يف  وا�شه�مه  التج�رة  يف 
حم�ية  وجمعية  العراقي,  االحمر(  الهالل 
ت�أ�شي�س  يف  ال�ش�بقة  وحم�والته  االطف�ل 
اول �شركة الي�ش�ل الط�قة الكهرب�ئية لبغداد, 
بني  الك�ري(   - )الرتامواي  خط  وم�شروع 
ابن�ءه  اعداده  وكذلك  و�شواحيه�..  بغداد 
معرفة  من  وب�لرغم  جيدًا..  علميً�  اعدادًا 
لديه..  املوؤهالت  بهذه  )ال�ش�بندر(  ا�شدق�ء 
لكنهم ك�نوا ال يعرفون انه ملم ب�ج�دة كت�بة 
)املع��شرين(  ف�ن  لهذا  واليومي�ت  املذكرات 
توفرت  لو  ربهم,  جوار  اىل  رحلوا  وقد  له 
بعد  املذكرات  تلك  على  االطالع  فر�شة  لهم 
تقديرهم  �شيتع�ظم  م�شتقل  كت�ب  يف  طبعه� 

ل�ش�حبه�.

م�صطفى جواد اأمام امتحان الذاكرة!
كانت اأول مطبعة اأهلية قبل حتولها اإىل اأ�صهر مقاهي بغداد

املراهقون البغداديون كانوا يحتالون على الكبار لدخول 
)تياترو( الرق�ش والغناء 

من اوراق عبا�س بغدادي

حدثني ذات مرة االأ�شت�ذ الب�حث �ش�مل االلو�شي عن موقف حمرج مر 
يف  الثق�فية(  )الندوة  العريق  التلفزيوين  الربن�مج  تقدميه  اأثن�ء  به, 
تلفزيون  من  يقدمه  ك�ن  حني  امل��شي  القرن  من  ال�شتيني�ت  اأوا�شط 
بغداد على الهواء مب��شرة مع العالمة الراحل م�شطفى جواد والدكتور 

ح�شني امني.
التي م�شى عليه� قرابة  ي�شتذكر االلو�شي هذا املوقف وهذه احل�دثة 

ن�شف قرن من الزم�ن تقريب� بقوله:
اثن�ء  االأ�شتوديو  دخل  ذاك  يوم  الربن�مج  حلق�ت  احدى  تقدمي  اثن�ء 
الدملوجي  دريد  اال�شت�ذ  الهواء  على  احلي  والبث  الت�شوير  عملية 
لالإذاعة  الع�م  املدير  ووكيل  العراقية  االنب�ء  لوك�لة  الع�م  املدير 
والتلفزيون يف ذلك الوقت بهدوء لئال يحدث �شوت� يوؤثر على البث, 
فبعث اإيل بورقة عن طريق خمرج الربن�مج املرحوم كم�ل ع�كف كوين 
اأتوىل تقدمي الربن�مج فقرات ب�شمت وقد ك�نت مر�شلة من قبل  كنت 
جم�عة من االأ�ش�تذة من املت�بعني للربن�مج يطلبون فيه� من الدكتور 
م�شطفى جواد ان ك�ن �ش�دق� يف كالمه ومعلوم�ته, ان يذكر لهم واأثن�ء 
ك�ن �شيف  , وقد  ب�لت�شل�شل  العب��س  بني  اأ�شم�ء خلف�ء  الربن�مج  بث 
, فن�ولت  الربن�مج وقته� اال�شت�ذ ن�جي معروف م�شرت�شال ب�حلديث 
اأيل مبت�شم� وهز  ف�ألتفت  للعالمة جواد فقراأه� ب�شمت  الورقة بهدوء 
ان  وبعد  الت�ش�وؤل,  هذا  على  االإج�بة  على  ب�ملوافقة  منه  اإ�ش�رة  راأ�شه 
م�شتف�شرا  كالمه  جواد  الدكتور  حديثه,ا�شتهل  معروف  اال�شت�ذ  اأنهى 
من مر�شل ال�شوؤال بقوله: هل هو امتح�ن اأيه� االأخ اأو حم�ولة احراج 
ل�شخ�شي واختب�ر ملعلوم�تي وا�شتج�بة اإىل طلب املر�شل واأرجو ان ال 

يخيب ظنه , اقدم املعلوم�ت التي تتعلق بهذا املو�شوع اذا ك�ن ج�دا.
بني  خلف�ء  اأ�شم�ء  بذكر  جواد  م�شطفى  الدكتور  بداأ  االلو�شي:  يقول 
العب��س الواحد تلو االخر اإبتداءا من ابي العب��س عبد الله بن حممد 
امه  ا�شم  ذاكرا  ال�شف�ح(   ( امللقب  العب��س  بن  الله  عبد  بن  علي  بن 
ومك�ن و�شنة مولده ويوم مب�يعته للخالفة ا�ش�فة اىل �شف�ته وطبيعة 
الث�ين  اخلليفة  اىل  ج�ء  ثم  وف�ته.  وت�ريخ  خالفته  ومدة  �شي��شته 
العب��س   بني  خلف�ء  من  بعده  من  ج�ء  ومن  املن�شور  جعفر  وهواأبو 

امل�شتع�شم  ك�ن  اآخرهم  �شبعة وثالثني خليفة,  واحدا واحدا وعددهم 
لوال  امل�ش�هدين  خم�طب�  جواد  ق�ل  االج�بة  من  انته�ئه  وعند  ب�لله 

�شيق وقت الندوة لذكرن� تف��شيل اخرى, ولكن ارجو ان اكون قد 
اجتزت االمتح�ن ايه� االخ ال�ش�ئل.

االأ�شتوديو ظهرت على  انه عند خروجهم من  ويذكر االلو�شي 
من  كلم�ت  يردد  و�شمعته  االنفع�ل  مظ�هر  جواد  الدكتور 

بينه� .... م�ش�كني هوؤالء احل�ش�د املن�فقون ... م�ش�كني 
بوؤ�ش�ء.ولعل هذه احل�دثة التي ذكره� لن� اال�شت�ذ 

االلو�شي وغريه� من املواقف والطروح�ت 
يف  تطرح  ك�نت  التي  واملن�ق�ش�ت 

�شتبقى  الربن�مج  هذا  حلق�ت 
واعتب�ر  انظ�ر  حمط 

مثقفين�  من  الكثري 
ب�لثق�فة  واملهتمني 

من  ولعل  العراقية 
نتمن�ه  م�  بني 
لدين�  يكون  ان 
وث�ئقي  �شجل 
به�  وفيلمي 
يح�لفن�  وقد 
ونعرث  احلظ 
على من م�يزال 
ببقية  يحتفظ 
ا�شرطة  من 

ت�شجيلية 
له�,  وفلمية 
ع�شى ان يتحقق 

ذلك يف يوم م�.

قبل اكثـر من اربعني عامًا 
من ي�ميات التاجر البغدادي احلاج حمم�د ال�سابندر: 

"ال�صابندر"  علي الكناين

عبد القادر الرباك
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املقاهي والأدباء 
�صلمان �صكر.. 

ملحق اأ�سب�عي ي�سدر عن م�ؤ�س�سة
املدى

 لالإعالم والثقافة والفن�ن

رئي�س جمل�س االإدارة رئي�س التحرير 

التحرير : علي ح�سني
 الت�سميم : ن�سري �سليم     الت�سحيح اللغ�ي : ي�ن�س اخلطيب

 طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى 
لالإعالم والثقافة والفن�ن

�صحافة ايام زمان 

على الرغم من اأن ر�شيده الفني الكبري من االغ�ين 
الع�طفية والوطنية وال�شي�حية مب� فيه� الو�شفية 
 )300( الـ   جت�وز  قد  االطف�ل  واغ�ين  والدينية 
اغنية من بينه� )ميك ي�دجلة ا�شحلو.. ولل�شيف 
يله (( انه الفن�ن احمد �شلم�ن الغ�ئب احل��شر .. 
االذاعة  ا�ش�لوا   : ق�ل  ال�شبب  عن  �ش�لن�ه  وعندم� 

والتلفزيون فهم� ال�شبب !!
 قلن� له لنجر اذن معك حوارا  حول هذه الق�شية 
له  فقلن�  ب�لفكرة  فرحب  الفنية  م�شريتك  وحول 

لنبدا من اللحظ�ت االوىل مل�شوارك الفني فق�ل : 
- قبل ان نبداأ اود ان اطلعك على ار�شيفي اخل��س 
اكرث  طوال  الفنية  م�شريتي  ح�شيلة  ي�شم  الذي 
من اربعني ع�م� .. وفعال بدان� نقلب تلك االوراق 
ل�شحف وجمالت  البع�س  بع�شه�  فوق  املرتا�شة 
الفنية  ون�ش�ط�ته  �شوره  ن�شرت  وجدبدة  قدمية 
مع عدد من الفن�نني والفن�ن�ت العراقيني والعرب 
وبعد ان فرغن� من االطالع على هذ امللف الوث�ئقي 
هل  ب�مل  ق�ل  احلديثة  العراقية  االغنية  لبداي�ت 
قد  االوائل  الفن�نني  �شبقني من  انني ومن  تعتقد 
نلن� من موؤ�ش�ش�تن� الفنية قدرا من االهتم�م يوازي 
ذلك العط�ء الرث الذي قدمن�ه خالل �شنوات عمرن� 
ب�شدق  ين�شف  متى  نت�ش�ءل  ونحن  م�شيف�:  ؟ 
اولئك الفن�نون الذين رحلوا والذين م�زالوا على 
حني  بني  لنتذكرهم  االقل  على  او  احلي�ة  ه�م�س 
واخر وذلك جزء ي�شري من حقهم على الدولة  قبل 

ان يلفظهم الن�شي�ن .. 
قلت لنعد  اىل البداي�ت فق�ل : 

احدى  عمري  ك�ن  ان  منذ  الفني  م�شواري  بدا   -
يف  املدار�س  احدى  يف  ط�لب�  وكنت  �شنة  ع�شرة 
لبن�ن وقد �شكلت مع جم�عة من الطلبة فرقه فنية 
ان��شيده�  لالن��شيد وتوليت م�شوؤوليته� وتلحني 
غريب  جورج  اللبن�ين  ال�ش�عر  يكتبه�  ك�ن  التي 
الدرو�س  �شمن  املو�شيقى  ندر�س  كن�  حيث 
 1947 ع�م  حتى  هن�ك  وبقيت  املقررة  التعليمية 
الفنون  معهد  الدخل  العراق  اىل  بعده�  عدت 
ذلك  يف  معي  ك�نوا  الذين  ومن  انذاك  اجلميلة 
بعزف  اخت�س  الذي  ح�شني  �ش�مل  الفن�ن  الوقت 

الق�نون 
*  ومتى دخلت االذاعة ؟ 

- ك�ن ذلك ع�م 1948 بعد اجتي�زي اختب�را اجرته 
وفيم�  ب�شري  جميل  الراحل  الفن�ن  برئ��شة  جلنة 
بعد قدمت اول اغني�تي وهي ) القد�س ن�دت علين� 
( �شمن برن�مج ترفيهي للجي�س العراقي الذي ك�ن 
التي  االغنية  كلم�ت هذه  كتب  . وقد  هن�ك  يق�تل 

حلنته� بنف�شي ال�ش�عر احمد حمدي 
تلك  يف  ع��شرتهم  الذين  املطربون  هم  ومن   *

الفرتة ؟ 
- ك�ن معي الفن�نون حممد عبد احل�شني ويحيى 

ور�ش�  الغزايل  ون�ظم  مهدي  وخزعل  حمدي 
�ش�فرت اىل  ال�ش�حر واخرون وقد  علي وحمدان 
واالمريكية  واالوربية  العربية  الدول  من  العديد 

للقي�م ب�عم�ل فنية هن�ك 
االغنية  قدم  من  اول  انك  عنك  املعروف  من   *
ال�شي�حية فكيف اجتهت اىل هذا اللون من الغن�ء 
- ان� اول من غنى هذا اللون ع�م 1955 بعد عملي 
مم�  �شينم�ئي  كم�شور  العراق  نفط  �شركة  يف 
حم�فظ�ت  اىل  ب��شتمرار  ال�شفر  فر�شة  يل  ات�ح 
العراق ال�شم�لية واجلنوبية مم� حفزين لالهتم�م 
�شورت  ان  وبعد  واعداده�  ال�شي�حية  ب�الغنية 
العراق  يف  ال�شي�حة  عن  خ��ش�  فيلم�  ال�شركة 
م�شمون  مع  تتن��شب  اغني�ت  ب��ش�فة  اقرتحت 
 ( اغنيتي  و�شجلت  املوافقة  وح�شلت  الفيلم 
هذا  يف  معي  عملوا  الذين  ومن   ) يله  للم�شيف 
اخراجه  توىل  وقد  ك�مل  م�جد  امل�شور  الفيلم 

فكتور حداد 
* وهل توا�شلت مع ال�شينم� ؟ 

- عملت يف ال�شينم� ع�م 1956 اذ غنيت وحلنت 
 ( لفيلم  الت�شويرية  املو�شيقى  مع  اغني�ت   ثالث 
ال�شم�ل جنة ( وتاله فيلم )عرو�س الفرات ( الذي 
ي�دجلة  )ميك  املعروفة  اغنيتي  خالله  من  قدمت 
)كلمة  النور هو  ير  اخر مل  فيلم  ( وهن�ك  �شحلو 
خليل  ومتثيل  ويل  اجلب�ر  عبد  اخراج   ) اجليل 
الرف�عي  وخليل  الهنداوي  وابراهيم  �شوقي 

وحممد القي�شي وفخري الزبيدي 
* هل هن�ك مواقف معينة مررت به� خالل عملك 

يف االذاعة 
- بعد دخويل االذاعة وان� يف بداي�تي الفنية ك�نت 
ابنة جريانن� وكلفت  يل عالقة ع�طفية بريئة مع 
حينه� املوؤلف الراحل عبد ال�شت�ر القب�ين بكت�بة 
تقدميه�  وبعد   ) اجلريان  )بنت  عنوانه�  اغنية 
وك�ن البث االذاعي مب��شرا كتب ال�شحفي �ش�دق 
االزدي يف جملة قرندل مق�ال ين�ل فيه من االغنية 
وكلم�ته� وحث االذاعة على منع مثل هذه االغ�ين 

.. ف�شدر امر ب�يق�يف عن العمل!!
االذاعة  تتهم  انك  اللق�ء  بداية  يف  ذكرت  لقد   *
اذاعة  عدم  يف  ال�شبب  ب�عتب�رهم�  والتلفزيون 

وبث اغ�نيك فهل حتدثن� عن ذلك ؟ 
االذاعة  التن�شيق يف  �شوء  ذلك اىل  اعزو  انني   -
ق�شم  موظفي  لبع�س  اقول  ان  واود  والتلفزيون 
مطرب  لكل  ان  والتلفزيوين  االذاعي  التن�شيق 
ال�شخ�شي ان يتحكم يف  للمزاج  جمهوره ولي�س 
�شريط�   12 لالذاعة  اهديت  ان  و�شبق  االمر  هذا 
اغني�تي  من  اغنية   70 من  اكرث  ت�شم  �شوتي� 
تذع  ومل  االن�ش�ري  مهند  اال�شت�ذ  بيد  و�شلمته� 
حتى االن اية اغنية و�شجلت يف بداية ع�م 1991 

اربع اغ�ن �شي�حية .

علي نا�سر

يف بدايات دخ�له االإذاعةمطرب الأغنية ال�صياحية اأحمد �صلمان:

غنيت عن )) بنت اجلريان (( فقطعت عالقتي باالإذاعة !!


