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امللك غازي وم�صروع زواج مل يكتب له النجاح        

و�سلط ال�س�ء على ت�سرفاته غري امل�س�ؤولة ولقاءاته 
و�سهراته امل�سب�هة التي كرث احلديث عنها ف�ساًل عن 
الت�سرفات  تلك  تكن  مل  اذ  ومعاقرتها  اخلمرة  �سرب 
للدولة  وملك  كرمز  وم�قعه  مركزه  مع  لتن�سجم 
م�ساكل  من  واحدة  ان  مرافقيه  احد  العراقية.وبرر 
فر�ض  ان  ملقربيه  عنها  اف�سح  التي  ال�سخ�سية  امللك 

عليه الزواج من ابنة عمه امللك علي امللكة عالية وانه 
هذا  دفعه  ولرمبا  الزواج  بهذا  �سعيدًا  ي�مًا  يكن  مل 
وم�س�ؤولياته  �سكنه  عن  واالبتعاد  الله�  اىل  االمر 
يف  قادته  التي  الت�سرفات  من  الكثري  اىل  واالنحدار 
�سل�كيات  كانت  العم�م  التهلكة.وعلى  اىل  النهاية 
امللك غازي م�ا�سيع خ�سبة تناولها الكثري ممن كتب 

ب�سدة  انتقدها  البع�ض  املعا�سر  العراق  تاريخ  يف 
�سارخة واخرون قدم�ا لها تربيرات قد تك�ن مقب�لة 

يف بع�ض االحيان ويف احيان اخرى غري مقب�لة.
ح�له  حامت  قد  كانت  عالية  امللكة  من  زواجه  وقبل 
يا�سني  بكرمية  الزواج  رغبته  او  بنيته  ال�سبهات 
ه�  هذا  الها�سمي  ال�سغرى.ويا�سني  الها�سمي 
خالل  العراقية  ال�زارات  روؤ�ساء  ابرز  من  واحد 
الثالثينيات و�سيا�سي حمنك ترك ب�سمة وا�سحة يف 
م�سرية التط�ر ال�سيا�سي يف تاريخ العراق املعا�سر 
باالحداث  احلافلة  ال�سيا�سية  م�سريته  انتهت  وقد 
ن�عه  من  االول  ه�  ع�سكري  بانقالب  واالجنازات 
االو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  وامنا  العراق  يف  لي�ض 
 /10  /  29 يف  �سدقي  بكر  انقالب  ه�  ذلكم  عم�مًا 
مديحة  بنات  ثالث  الها�سمي  ليا�سني  كانت   1936
ولدت يف بغداد عام 1911 �سبيحة ولدت يف امل��سل 
عام 1913 نعمت ولدت يف امل��سل اي�سًا عام 1915 
يالحظ ان غازي ولد يف مكة عام 1912 اي ان نعمت 

ا�سغر منه بثالث �سن�ات.
على  ملكًا  الد�ست�رية  م�س�ؤولياته  غازي  ت�ىل  وقد 
وفاة  اخبار  و�س�ل  بعد   1933 ايل�ل   8 يف  البالد 
اثر  ب�س�ي�سرا  برن  مدينة  يف  في�سل  امللك  والده 
ظروف  ويف  مفاجئ  ب�سكل  القلب  �سرايني  ان�سداد 
امللك  عمر  وكان  التق�الت  ب�سانها  تعددت  غام�سة 

غازي حينذاك 21 عامًا وعمر نعمت 18 عامًا. 
لقد احدثت وفاة امللك في�سل فراغًا كبريًا يف ال�سيا�سة 
العراقية مل يتمكن امللك غازي من ملئه ال�سباب اهمها 
�سغر �سنه وقلة جتربته كما انه مل يكن على قدر كاف 
مبجم�عة  احاطته  اىل  ا�سافة  واحلنكة  احلزم  من 
ذكر  ح�سبما  كان�ا  ممن  وال�سيا�سيني  الزعماء  من 
من  كبري  جانب  على  مذكراته  يف  ال�س�يدي  ت�فيق 
املقدرة والكفاءة وممن ام�س�ا اعمارهم يف اال�ستغال 
امللك في�سل املفاجئ  العامة.واذا كان م�ت  بالق�سايا 
فانه  مل�ؤه  ال�ساب  امللك  على  �سعبا  فراغًا  خلق  قد 
تكن م�ج�دة من  فر�سته مل  الها�سمي  ليا�سني  اوجد 
قبل اذ حترك كعادته بهدوء وبثبات نح� هذا االجتاه 
انت�سرت  ما  �سرعان  اذ  املالكة  العائلة  اىل  باالنت�ساب 
ا�ساعات يف بغداد تفيد ان امللك غازي �سيقرتن بنعمت 
ابنة يا�سني الها�سمي ال�سغرى اال ان حماولته االخرية 
مل يكتب لها النجاح حيث اعلنت خط�بة امللك غازي 
املفاجئة على االمرية عالية ي�م 18 ايل�ل 1933 اي 

بعد 10 ايام من وفاة والده.
اال�ساعة  هذه  م�سدر  عن  البحث  من  البد  وهنا 
من  ه�  الها�سمي  يك�ن  ان  اليعقل  اذ  ومروجها 
اطلقها فاملعروف عنه الكتمان وقلة الكالم والتحفظ 
املبالغ فيه كما اليعقل ان يروج االب مل��س�ع تزويج 
الن  العراقي  كاملجتمع  ذك�ري  جمتمع  يف  كرميته 
من  انه  عالية  بقناعه  ي�ؤمن  كان  ايا  العراقي  االب 
املعيب جدًا جدًا اخل��ض يف هكذا م��س�ع.لذا ميكن 
الزواج  ن�ع  من  م�ا�سيع  ان  اطمئنان  بكل  الق�ل 
ذات  م�ا�سيع  اال  هي  ما  وتفا�سيلها  واخلط�بة 
ا�سا�سية  مادة  وت�سكل  ن�س�ية  وطبيعة  خ�س��سية 
من  ويبدو  الي�مي  الن�سائي  املجتمع  احاديث  يف 
ح�س�ل  االجتماعية  العالقات  لطبيعة  التتبع  خالل 
اللقاءات والزيارات بني ن�ساء الع�ائل امل��سرة ح�ل 
القه�ة وال�ساي او الدع�ات لالحتفال  جل�سة ل�سرب 

مبنا�سبة ما. 
بني  ولقاء  تزاور  هناك  يك�ن  ان  م�ستبعدًا  فلي�ض   
كرميات الها�سمي واخ�ات امللك غازي يف منا�سبات 

يك�ن  وقد  متعددة  عائلية  لقاءات  او  اجتماعية 
كان  لرمبا  وعندها  ا�سب�عيًا  او  ي�ميًا  اللقاء  هذا 
حتدثن  ان  انذاك  للعهد  وليا  وكان  امللك  الخ�ات 
نعمت  عن  تكلمن  اي�سًا  ولرمبا  زواجه  م��س�ع  يف 
بالذات.او قد يك�ن العك�ض ه� ال�سحيح ان كرميات 
من  هن  او  اال�ساعة  لهذه  روجن  من  هن  الها�سمي 
الذي  ال�سيناري�  هذا  واختلقن  امل��س�ع  عن  تكلمن 
وان  ا�ستغالله  اراد  الذي  والدهم  اىل  نا�سجًا  و�سل 
البيت  اىل  باالنت�ساب  نف�ذه  لتعزيز  به  ي�سرح  مل 
الها�سمي يف وقت عرف عن امللك غازي افتقاره اىل 

التجربة والنف�ذ.
ويف مقابلة مع �سبيحة الها�سمي يف 22/ 12/ 1972 
يف دارها يف ال�زيرية يف بغداد اكدت انها واخ�اتها 
كانت لهن عالقة �سداقة ق�ية مع اخ�ات امللك غازي 
وكن يتبادلن الزيارات وح�سل اكرث من مرة ان التقني 
ويل العهد غازي اما عند ذهابهم لزيارة العائلة املالكة 
او بعد االنتهاء من هذه الزيارة اال انها مل تف�سح عن 
هذا االلتقاء اأه� م�سادفة ام كان يح�سل وفق ترتيب 
م�سبق؟ ولكنها مل ت�ستبعد ابدًا يف حديثها ان االمري 
نعمت  ال�سغرى  اختي  على  عي�نهم  كانت  واخ�انه 
االجتاه. لهذا  لل�سري  وت�سجعنا  جدًا  متفائلني  وكنا 
وهذا يعني ان اال�ساعة فيها ن�سيب كبري من ال�سحة 
والذي عزز من �سحتها �سرعة انت�سارها يف املجتمع 
بني  اال�ساعات  تنت�سر  ما  �سرعان  الذي  البغدادي 

افراده من كل حدب و�س�ب. 
وبالتايل ميكن الق�ل بكل اطمئنان ان هذه ال�سائعة 
كرميات  الق�ي  م�سدرها  وان  �سحيحة  كانت 
من  تبني  ولكن  ثانيًا  امللك  واخ�ات  اواًل  الها�سمي 
وتتحقق  النجاح  لها  يكتب  مل  انها  االحداث  �سياق 
غازي  امللك  خط�بة  عن  ف�ساًل  ال�اقع  ار�ض  على 
 25 يف  عالية  االمرية  من  الالحق  وزواجه  املفاجئة 
زواج  يف  ا�سرع  الها�سمي  يا�سني  1934ان   /1  /
ابنته نعمت قبل اخ�اتها وقد ادعى حمم�د �سبحي 
الدفرتي يف مقابلة جرت معه ي�م 11/ 3/ 1973 يف 
دارة بالكرخ انه كان عاماًل مهمًا يف تزويج نعمت من 

قريبه علي ممتاز الدفرتي.
وتبني يل فيما بعد من مقابالت عديدة من بينها مقابلة 
مع احمد املنا�سفي يف املركز ال�طني ال�ثائق ي�م 8 
/ 1 /1973وه� من املقربني جدًا اىل ن�ري ال�سعيد 
ومقابلة مع حمم�د النعماين ي�م 27 / 1 / 1972 
يف داره بالكرادة وه� من املقربني جدًا لعائلة يا�سني 
الها�سمي ان كال من ن�ري ال�سعيد وجعفر الع�سكري 
قد �سعيا �سعيًا حثيثًا الف�سال م�سروع يا�سني الها�سمي 
اىل درجة ان ن�ري ال�سعيد �سافر اىل االردن وات�سل 
بامللك عبد الله من اجل اال�سراع بتزويج امللك غازي 
من االمرية عالية وقد القى ناجي �س�كت �س�ءًا على 
هذا امل��س�ع يف مذكراته املطب�عة على ال�سفحات 
اخال�ض  ان  الق�ل  من  البد  262وباملنا�سبة  ـ   261
ن�ري ال�سعيد لال�سرة املالكة ف�ق م�ست�ى ال�سبهات 
انه  اال  غازي  امللك  وبني  بينه  التناق�سات  �سدة  رغم 
يا�سني  يرى  ان  االيام  من  ي�م  يف  ليت�س�ر  يكن  مل 
حاله  ول�سان  املالكة  اال�سرة  اىل  ينت�سب  الها�سمي 
ان  ال�سخ�سية  املقابالت  من  عندي  جتمع  كما  يق�ل 
لل�زراء  رئي�ض  او  وزير  وه�  اليحتمل  الها�سمي 
فكيف �سيك�ن حاله وحالنا بعد ان ي�سبح عمًا للملك 
لذلك �سعى ذلك ال�سعي احلثيث الف�سال م�سروع زواج 
يف  وال�سعي  املالكة  اال�سرة  خارج  من  غازي  امللك 

ال�قت نف�سه بتهيئة االج�اء لزواجه من ابنة عمه. 

ن�سطًا  فتيًا  �سابًا  كان  االول  غازي  امللك  وطنية  على  املعا�سر  العراق  تاريخ  م�ؤرخي  لدى  اجماع  هناَك 
وحما�سته  ال�طنية  حلميته  العراقي  ال�سعب  احبه  احلديث  حل�  املع�سر  لطيف  مت�ا�سعًا  ب�سيطًا 
الق�مية.دخل املدر�سة الع�سكرية يف دورة ابناء الع�سائر عام 1928 وعمره 17 عامًا وتخرج عام 1932 
بالدرو�س  االهتمام  كثري  يكن  مل  الع�سكرية  املدر�سة  ويف  اخليالة(  )�سنف  ثان  مالزم  برتبة  �سابطًا 
له  كان  كما  الفرو�سية  ال�سيما  الع�سكرية  والتمارين  امليكانيك  يف  وا�سحًا  تف�قًا  اظهر  وامنا  النظرية 
و�سل�كياته  لنزواته  تقييمهم  ب�سدد  اراوؤهم  تباينت  امل�ؤرخني  ه�ؤالء  ان  ال�سيارات.اال  بقيادة  �سغف 

ال�سخ�سية فالبع�س منهم ك�سف عن امل�ست�ر من هذا ال�سل�ك!.
د. �سامي القي�سي    
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 .. �سهيد  امللي�ن  ث�رة  اليتذكر  منا  من 
العربية والتي جت�سدت  ث�رة اجلزائر 
والكفاح  املرير  الن�سال  بذلك  ق�ستها 
يف  العربي  �سعبنا  خا�سة  الذي  العنيد 

اجلزائر  اال�ستعمار الفرن�سي الذي دام 
براثنه  التحرر من  قبل  ل�سن�ات ط�ال 

ونيل احلرية واال�س�ستقالل ال�طني 
اجلزائرية  املنا�سلة  اليتذكر  منا  ومن 

تلك   )) ب�حريد  جميلة   (( ال�سجاعة 
ب�سربها  �سربت  التي  العربية  الفتاة 
اثناء  وعانته  ماقا�سته  لكل  وحتديها 
الذي  الق�سري  والتحقيق  اعتقالها 

الفرن�سي  االحتالل  �سلطات  به  قامت 
ي�مها  تكن  مل  حني  �سدها  ال�قت  ذلك 
قد جتاوزت الثانية والع�سرين عاما من 

العمر معلقة على معذبيها بق�لهــا :

ال�سكل  هذا  على  عذب�ين  الذين  ان   ((
الب�سري  املخل�ق  اذالل  لهم  اليحق   ،
انا  �سخ�سي  على  ج�سديا  فعل�ا  كما 

واخالقيا على �سمائرهم هم (( . 
على  ا�ست�لت  التي  الرعب  حالة  ولعل 
 )) فريج�ض  ))جاك  الفرن�سي  حماميها 
ير  مل  النه   ، مرة  اأول  �ساهدها  عندما 
فارقته  وجها  اال  اللطمات  زرقة  حتت 
االقدار  و�ساءت   ، احلياة  يف  رغبة  كل 
ان يك�ن هذا املحامي نف�سه يف مابعد 
مع  ولي�سرتك  املنا�سلة  لهذه  زوجا 
الكاتب الفرن�سي ج�رج ارن� يف تاليف 

كتاب عنها عام 1957 .
 يف �سهر ت�سرين الثاين  يف عام 1962 
بدع�ة  االوىل  للمرة  العراق  زارت 
قا�سم  الكرمي  عبد  الراحل  الزعيم  من 
والق�مية  ال�طنية  مب�اقفه  املعروف 
قدم  الذي  اجلزائرية  الث�رة  جتاه 
ن�سال  جانب  اىل  ووقف  لها  الكثري 
االحتالل  �سد  اجلزائري  ال�سعب 
الفرن�سي ، ومازلت اتذكر ي�م الزيارة 
ي�مها  كنت  وقد  لبغداد  لها  االوىل 
املت��سطة  املرحلة   يف  طالبا  ماازال 
العمر  ع�سرمن  اخلام�سة  اجتاوز  ومل 
حينما ت�سابق ح�سد كبري من امل�اطنني 
جانب  يف  الن�سر  �سارع  باجتاه 
رفيقتها  مع  م�كبها  مرور  اثناء  الكرخ 
))زهرة ب� ظريف (( حيث ا�ستقبلناها 
للث�رة  والتحية  والهتاف  بالت�سفيق 
ا�سرع  ان  اال  مني  كان  فما  اجلزائرية 
يدي  وامد  امل�كب  باجتاه  اخلطى 
كانت  التي  ال�سيارة  نافذة  خالل  من 
املنا�سلتني  وم�سافحة  لتحية  تقلها 
ذلك  عن  التايل  الي�م  يف  والحكي  معا 
�سع�ر  يغمرين  الدرا�سة  يف  لزمالئي 
قريبا  كنت  لك�ين  والزه�  بالفخر 
ومتر  و�سافحتها  ب�حريد   جميلة  من 
عام  اوائل  يف  اللتقي  وال�سنني  االيام 
1993 وخالل عملي ال�سحفي مبرافقها 
االمني اخلا�ض اثناء زيارتها لبغداد يف 
ال�ستينيات ي�م كانت احلركة ال�سيا�سية 
يف ال�طن العربي على ا�سدها وتع�سف 
عديدة  و�سيا�سية  فكرية  تيارات  به 
العزيز  عبد  منعم  املتقاعد  الل�اء  وه� 
ي�سغل  التقيته  حني  كان  الذي  جمعه 
املحاربني  جلمعية  لل�سر  امينا  من�سب 
من  جمم�عة  على  اطلعني  حيث   ،
ال�س�ر الف�ت�غرافية ال�ثائقية لزيارة 
املنا�سلة جميلة ب�حريد و�س�ر اخرى 
بن  احمد  اال�سبق  اجلزائري  للرئي�ض 
بيال عند زيارتهما لبغداد اذ مت تن�سيبه 
لل�فد  امن  ك�سابط  انذاك  يق�ل  كما 
لهما ط�ال فرتة وج�دهما يف  املرافق 
 العراق م�كدا اعجابه بهما ك�نهما من 
نعتز  التي  ال�طنية  العربية  الرم�ز 

جميعا بها . 
لقد كانت عا�سمتنا احلبيبة بغداد حمجا 
وال�سخ�سيات  العامل  النظار  وقبلة 

املهمة يف معظم البلدان والدول . 
بعد  كذلك  تبقى  ان  االمل يف  ويحدونا 
التي  واملحن  امل�ساعب  تتجاوز  ان 
ق�يا  العراق  ليع�د  تعي�سها  مازالت 
العربية  للمدن  �سيدة  بغداد   ولتع�د 

والع�ا�سم ودارا للمحبة وال�سالم . 

)) جميلة بوحريد (( يف بغداد.. 
قبل مايقرب من ن�سف قرن 

 علي نا�سر 

بن بيال يزور احدى القطعات الع�سكرية العراقية

)بو حريد( يف بغداد



العدد )1880( ال�سنة الثامنة االثنني )16( اب 42010

االن�ساين  للمنا�سل  ماأث�ر  ق�ٌل  هناك 
يف  تخا�سمتا  �سمكتني  كل  املهامتاغاندي 
كان  كذلك  االنكليز  �سنع  من  هذا  قل  البحر 
يف العراق ايام احلكم امللكي ال ي�سلم ن�ري 
ال�سيا�سيني  مقتل  يف  االتهام  من  ال�سعيد 
غازي  امللك  مقتل  او  �سدقي  بكر  مقتل  مثل 
وكان احدهم ر�ستم حيدر: ر�ستم حيدر �ساب 
ا�سرة  ومن  بلبنان  بعلبك  مدينة  من  عربي 
ع�سرية  ثقافة  تثقف  وقد  معروفة  كرمية 

بالث�رة  والتحق  باري�ض  يف  در�ض  اذ 
فاتخذه  ايامها  اواخر  يف  الكربى  العربية 
ام�ره  يف  اوال  ال�سراره  كامتا  في�سل  امللك 
في�سل  )دماغ  انه  وقيل  وفاته  تاريخ  حتى 
املفكر( كما كان ق�ميا عربيا م�ستقيما، ذكر 
ناجي �س�كت يف مذكراته يف ي�م ال اتذكره 
بال�سبط اقام ال�سيد حمدي الباجة جي ماأدبة 
والن�اب  االعيان  من  لفيف  ح�سرها  ع�ساء 
وال�زراء وكان بني املدع�ين ن�ري ال�سعيد 

مزعجة  ا�س�اتا  �سمعت  حيدر  ور�ستم 
و�س��ساء يف الغرفة املجاورة للغرفة التي 
كنت فيها وملا كنت �سعيف ال�سمع �ساألت من 
كان بجانبي عن م�سدر اال�س�ات؟ فرد عليه 
ر�ستم  يتحدى  و�سار  ثمال  كان  �سبيحا  ان 
بالدك؟  اىل  التذهب  )ملاذا  له  بق�له  حيدر 
وتقريع  �ستم  وبعد  والكذا(  )الكذا  انت 
ويذكر  املدع�ون.  وتفرق  البع�ض  تدخل 
ناجي �س�كت وملا �سمعت باطالق الر�سا�ض 

وزارة  بدي�ان  مكتبه  غب  وه�  ر�ستم  على 
املالية ي�م 18 كان�ن الثاين 1940 تذكرت 
الباجه  دار حمدي  الذي ح�سل يف  ال�سجار 
جي وكان مطلق الر�سا�ض مف��سا لل�سرطة 
اخلدمة  من  ف�سل  وقد  ف�زي  ح�سني  يدعى 
كان  وبينما  بها.  لر�ستم  عالقة  ال  ال�سباب 
الن  النح�  هذا  على  م�ستمرا  التحقيق 
القاتل معروف باجلرم امل�سه�د، اذا بن�ري 
ال�سرطة،  مركز  يف  بالقاتل  يختلي  ال�سعيد 

ثم امر بالقب�ض على جماعة بينهم ابراهيم 
كامل وعارف قفطان و�سبيح جنيب و�سفيق 
فيما  ال�زراء  فاختلف  ال�سعيدي،  ن�ري 
ال�زارة،  ا�ستقالة  بينهم وادى اخلالف اىل 
برئا�سة  اجلديدة  ال�زارة  ت�ؤلف  ان  وتقرر 
من  كل  ا�سر  فقد   ، اي�سا  ال�سعيد  ن�ري 
وامري  ف�زي  ح�سني  اجلي�ض  اركان  رئي�ض 
ال�زارة  يدخل  ال  ان  العمري  امني  الل�اء 
ال�سعيد  ن�ري  فا�ستطاع  ال�سعيد.  ن�ري 
من  كل  باحالة  ملكية  ارادة  ي�ست�سدر  ان 
الفريق ح�سني ف�زي والل�اء امني العمري 
والعقيد عزيز ياملكي على التقاعد، وقد األف 
الها�سمي  ا�سرتك معه طه  ال�زارة اجلديدة 
حيدر  ر�ستم  قاتل  احال  ثم  امل�س�ؤولية  يف 
االعدام. ولقد  فيه حكم  املحاكمة ونفذ  على 
قيل الكثري يف م��س�ع مقتل ر�ستم، قيل ان 
خ�س�مه  على  ق�سى  ان  بعد  ال�سعيد  ن�ري 
بالقتل  االخر  بعد  ال�احد  ال�سيا�سيني 
ال�زارية.  املنا�سب  عن  واالبعاد  وال�سجن 

ومل يبق من يناف�سه على الزعامة.
وبعد ذلك اجتمع يف دي�ان ر�سيد عايل يف 
ال�زراء  روؤ�ساء  اجتمع  فقد  امللكي،  البالط 
وتقدمي  ال��سي،  مقابلة  على  ال�سابق�ن 
ال�سعيد  ن�ري  ت�سرفات  على  احتجاج 
مقتل  يف  اجلارية  التحقيقات  يف  وتدخله 
وبينما  املتهمني  بحق  واملحاكمات  ر�ستم 
الدي�ان  رئي�ض  غرفة  يف  املجتمع�ن  كان 
وقد  متهيجا،  غا�سبا  ال�سعيد  ن�ري  اقبل 
له  وقال  املدفعي  جميل  اىل  خطابه  وجه 
ب�سدة وانت اي�سا هنا؟ من انت لتحتج علّي؟ 

ل� مل اكن انا ملا كنت اال مت�سرفا ملا كنت.
ترك  وامنا  �سفة،  ببنت  جميل  ينب�ض  فلم 

الدي�ان وذهب.

ازهر النا�سري

جميد الالمي

اأحقًا كان نوري ال�صعيد وراء مقتل ر�صتم حيدر؟

ر�ستم حيدرنوري ال�سعيد

ان تعليَم املراة مل يكن عملية �سهلة يف 
العراق فقد كان املجتمع جامدا متخلفًا 
نافع  جديد  كل  �سد  التع�سب  �سديد 
ولهذا يحفل تاريخ تعليم املراة بكثري من 
 ال�س�ر التي متثل عرثات كاأداء يف �سبيل 

تعليمها..
املرح�مة  روتها  التي  الغريبة  ال�قائع  ومن 
�سبيحة ال�سيخ داود يف كتابها )اول الطريق( 
اال�ستاذ  املرح�م  وقفه  الذي  امل�قف  ذلك 
مدر�سة  مديرة  مع  املدر�ض  فهمي 
�سنة  للبنات  البارودية 
لقد  قالت:  اذ   1924
التعليم  �سق 

ويف  ظاهر  بطء  يف  ي�مذاك  طريقه  الن�س�ي 
وجه مقاومة �سارية.

وتروي ال�سيدة مديحة عقيلة املرح�م ابراهيم 
كمال واملعلمة يف مدر�سة البارودية عام 1924 
ال�سيدة  �سقيقتها  بني  وقعت  عنيفة  م�سادة  ان 
معزز مديرة املدر�سة واملرح�م اال�ستاذ فهمي 
املراأة  لتقدم  مبناه�سته  املعروف  املدر�ض 
در�سها  باعطاء  الريا�سة  مدر�سة  قيام  ب�سبب 
لطالباتها على �سطح املدر�سة وكانت الطالبات 
و)بل�زات(  الل�ن  زرقاء  )تنانري(  يرتدين 

بي�ساء.
املدر�ض  اال�ستاذ  احلركة  هذه  ا�ست�قفت  وقد 
واخذ  داره  من  فاأطل  املدر�سة  يجاور  وكان 

يكيل ال�ستائم للمعلمة النها تق�م بهذه التمارين 
ومل  م�سني  بانه  و�سفه  وب�سكل  ال�سطح  على 
يكتف بهذا بل بعث ر�سالة م�سهبة اىل وزارة 
املعارف التي تلقت قبل ذلك مذكرة من ال�سيدة 
معزز وقررت ايفاد هيئة من مفت�سيها ت�جه�ا 
لت�سرف  اليها  برجائهم  امل��س�ع  درا�سة  بعد 

النظر عن احلادثة قائلني: 
م�قف  حجتنا  و�س�ح  رغم  م�قفنا  ان 
براهينهم  �سعف  على  اوؤلئك  وم�قف  �سعيف 
ابناء  نقنع  ان  االآن  هدفنا  وان  الق�ي  م�قف 
�سبيل  يف  ونتحمل  التعليم  بفائدة   ال�سعب 
ذلك كل ال�سع�بات حتى ن�سل اىل ما نريده..

فهمي املدر�س
ومناه�صته تقدم املراأة

باحث تراثي
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اأحقًا كان نوري ال�صعيد وراء مقتل ر�صتم حيدر؟

عن  التحقيق  هذا  لكتابة  طريقي  يف  وانــا 
فكرت  م�سلحيها  واقدم  القدمية  ال�ساعات 
جــ�اد  نــاجــي  الــ�ــســيــد  اوال  الــتــقــي  ان  يف 
فكرة  لتك�ين  املعروف  الباحث  ال�ساعاتي 
العراق  يف  ال�ساعات  اوائــل  عن  تاريخية 
ولــعــل مــن املــفــيــد هــنــا ان نــذكــر انـــه الف 
)ق�سة  كتاب  بينها  من  الكتب  من  العديد 
مار�ض  قــد  كــان  ــه  ان اىل  ا�سافه   ) الــ�قــت 
ت�سليح ال�ساعات يف بداية حياته ولفرتة 
املهنة  بهذه  اعتزازه  ماي�ؤكد  ولعل  ط�يلة 
التي ت�ارثها عن والده اإهــداوؤه قبل اكرث 
كبرية  جمــمــ�عــة  عــامــا  ع�سر  خم�سة  مــن 
ان�اعها  مبختلف  القدمية  ال�ساعات  مــن 
املتحف  اىل  �ساعة  املائة  على  عددها  يزيد 
البغدادي  كدليل حمبة ووفاء اىل مدينته 
ان  منه  طلبنا  به  لقائنا  وخــالل   .. بغداد 
الــ�ــســاعــات يف  اوائــــل  عــن  فــكــرة  يعطينا 

العراق فقال : 
اهديت  �ساعة  اول  ان  ا�سري اىل  ان  اود   -
يف  االفــرجن  ملك  �سارملان  اىل  العراق  من 
�ساعة  كانت  الر�سيد  هارون  اخلليفة  زمن 
خمروطي  فــخــاري  ــاء  ان �سكل  على  مائية 
ا�سبه  الداخل وهي  من  رقمت  ال�سكل وقد 
)بــحــب املــــاء( ويــقــا�ــض الــ�قــت مــن خالل 
ارتفاع املاء اىل االعلى وحتت�ي على كرة 
برونزية ا�سبه بالط�افة فكلما يرتفع املاء 
ت�سقط الكرة الربونزية على �سينية كبرية 
ولذلك  عاليا  �س�تا  فتحدث  النحا�ض  من 
الدكت�ر  ذكر  وقد  الدقاقه  بال�ساعه  �سميت 
م�سابهة  مائية  �ساعه  بان  جــ�اد  م�سطفى 
ل�ساعة هارون الر�سيد قد ثبتت يف مدخل 
احلاج  �سقيقه  امــا  امل�ستن�سرية  املدر�سة 
م�اليد  ال�ساعاتي  جــ�اد  احلــاج  ابراهيم 
هذه  مــع  بــدايــاتــه  عــن  حدثنا  فلقد   1901

املهنة قائال : 
طف�لتي  منذ  والـــدي  مــن  املهنة  ورثــت   -
�س�ق  ي�سمى  وكـــان  اخلــفــافــني  �ــســ�ق  يف 
ال�ساعجية وكنت ا�ساعد والدي يف ت�سليح 

تلك ال�ساعات 
 وماذا عن ا�سهر ال�ساعات يف ذلك ال�قت ؟

ال�ساعات  انـــــ�اع  مـــن  ــد  ــعــدي ال هــنــاك   -
)�سركي�س�ف(  الــطــمــغــة  ام  ــهــرهــا  وا�ــس
اخرى  و�ــســاعــة  اجلــيــب  ام  ق�سطنطينية 
وامار�ض  و)لــ�جنــني(  )قــبــطــان(  ت�سمى 
االن  وحتى  عاما  ت�سعني  منذ  هذه  مهنتي 
وت�جد اي�سا �ساعات اخرى منها ام االنكر 
هي  ال�ساعات  �سناعة  ان  ويقال  وزينث 
بعد اىل  فيما  انتقلت  ثم  العراق  ا�سال يف 

اوربا 
* وكم كانت اج�ر الت�سليح انذاك ومدى 

دقته ؟ 
اأي   ) بي�سلغ   ( الت�سليح  اجـــ�ر  كــانــت   -
ا�سعار  فا�سبحت  الربية  �سارت  ثم  درهم 
او  فل�سا   75 مايعادل  اأي  ربية  الت�سليح 
الكرام�ف�ن  ت�سليح  تعلمت  ثــم  ربيتني 
العراق  اىل  اال�ــســطــ�انــات  دخــــ�ل  بــعــد 
ال�ساعات  ت�سليح  عمل  اتــرك  جعلني  مما 
بني  امل�سننات  يف  ن�سبي  ت�سابه  وهــنــاك 

الكرام�ف�ن وال�ساعات وكان يرتدد علينا 
ور�سيد  القباجني  حممد  الــراحــل  الفنان 
ومل  وغريهم  خي�كة  وح�سن  القندرجي 
االن  حتى  بت�سليحها  قمنا  �ساعة  ترجع 
هي  ال�ساعاتي  عند  �سيء  اهم  ان  واق�سد 
يف  م�سه�رين  كان�ا  الذين  ومــن  �سمعته 
واخي  ال�ساعاتي  لطيف  عمي  املجال  هذا 
وكان  الله  رحمهما  ال�ساعاتي  ج�اد  كاظم 
ولعل  ــغــداد  ب يف  قليال  الــ�ــســاعــاتــيــة  عـــدد 
)ح�سني  اال�سطة  كان  منازع  بال  اح�سنهم 

بن جعفر( وطبعا كان ذلك ايام الع�سملي 
م�ست�ى  عن  امل�سلحني  �سيخ  �سالنا  ثم   *
هذه  �ساعاتية  عند  الت�سليح  ودقــة  مهارة 

االيام فقال: 
بت�سليح  حم�س�ر  االن  عملنا  ان  رغــم   -
ال�سن  كرب  ب�سبب  فقط  الكبرية  ال�ساعات 
بت�سليح  قــمــت  الت�سليح  ـــ�اد  م و�ــســحــة 
احـــدى الــ�ــســاعــات الــتــي كــانــت عــبــارة عن 
جدا  �سغرية  مك�ناتها  وكــانــت  حمب�ض 
واجنزتها بال�سكل ال�سحيح اما ال�ساعاتية 
واقل  مهارة  اقل  فهم  احلا�سر  ال�قت  يف 
�سدقا يف الق�ل والعمل ومن الطريف انه 

كان يف ال�سابق ان �ساحب ال�ساعة ي�سال 
عن اخالق ال�ساعجي اوال ليطمئن على دقة 
لريتني  بني  ال�ساعة  �سعر  وكــان  الت�سليح 
اىل 30 ربية )الم الطمغة( ورغم ان ن�عية 
�ساعات الي�م هي ا�سبط من ال�سابق ولكن 
دقة ال�ساعة القدمية تثريين نغماتها النها 
تذكرين بايام ال�سباب ومرة قمت بت�سليح 
�ساعة االذاعة عندما ا�سابها عطل قبل 40 
واود  نف�سه  بالي�م  ت�سليحها  ومت  �سنه 
عمرها  عندي  �ساعة  اقــدم  ان  لك  اذكــر  ان 
يتجاوز الـ )150( �سنه وان �ساعة الق�سلة 
زمن  يف  وذلــك  بغداد  يف  �ساعة  اقــدم  هي 
ي�سبط�ن  النا�ض  كان  حيث  با�سا  مدحت 
�ساعاتهم عليها او على �ساعتي احل�سرتني 
انني  مــرة  واتــذكــر  والكيالنية  الكاظمية 

�ساعة جدارية تع�د اىل  بت�سليح  قمت 
امللك غازي ورف�ست ان اخذ اجرا على 

عملي 
قدمي  م�سلح  اىل  باحلديث  انتقلنا  ثــم   *
اخر ه� احلاج فا�سل ج�دي م�سطفى من 

ه�  حدثنا  والــذي   1923 عام  م�اليد 
االخر قائال : 

منذ  ال�ساعات  ت�سليح  مهنة  ــت  -زاول
يف  تلميذا  ـــذاك  ان وكــنــت   1936 عــام 
فيما  ا�ستغلت  ثم  االبتدائية  املرحلة 

داود  ابــ�  يــدعــى  �سخ�ض  مــع  بعد 
يدعى  اخر  �سخ�ض  هناك  وكان 

يــ��ــســف ابــراهــيــم بـــان الذي 
ا�سترياد   عــن  م�س�ؤوال  كــان 
ثم  الــعــراق  الــ�ــســاعــات اىل 
عبدو  بــيــت  اىل  ــلــت  ــق ــت ان

ذلك  تقا�سيته  اجـــر  واعــلــى 
وكان  )400(فل�ض  كان  ال�قت 

ع�سرة  عن  اليزيد  الزمبلك  �سعر 
فل��ض 

بك خالل عملك  مامر  * ومااطرف 
يف هذه املهنة ؟ 

احد  �ساعة  بت�سليح  قمت  -مـــرة 
اال�سخا�ض وترك عندي كي�سا كان 
قليل  بعد  �سيع�د  انه  على  يحمله 
ال�ساعة  فاخذ  االجـــرة  يل  ليدفع 
ومل يعد وعندما تفح�ست الكي�ض 
وجدته مليئا باحلجارة !! ومرة 
عبد  املعروف  ال�ساعر  يل  جلب 
فارجتل  �ساعته  البناء  الرحمن 
ال�سعر  من  ابيات  بع�ض  بحقي 

قال فيها :
ــــــي غــــدت  ــــــات ــــاعــــات اوق ــــس � 

م�سب�طة
 يف �ساعاتي ودقائق ال�ساعات
 حتى الث�اين قد علت دقاتها 
بندى جميل فا�سل ال�ساعاتي 

ــا ان  ــخــر هــن ــف ــا ال ــن ويـــحـــق ل
الرزاق  نذكر ان املرح�م عبد 
حمـــ�ـــســـ�ب االعـــظـــمـــي كـــان 
الذين  االوائـــل  املبدعني  مــن 
دائما  نــتــذكــرهــم  ان  عــلــيــنــا 
�سناعة  وراء  كان  الذي  فه� 
ـــــام االعـــظـــم يف  ــاعــة االم �ــس
االول  فــيــ�ــســل  املـــلـــك  زمــــن 
بني  ومــن  الع�سرينيات  يف 
علينا  يـــرتددون  كان�ا  من 

ايــــــام زمــــــان من 
ت  ل�سخ�سيا ا
االدبــــــــيــــــــة 
وال�سيا�سية 

املـــــعـــــروفـــــة 
املـــــــــال عــــبــــ�د 

الكرخي ومعروف 
الــــــــــر�ــــــــــســــــــــايف 

والقباجني . 

يف لقاء معه قبل ع�سرين عامًا 

ال�سمعة الطيبة هي راأ�سمال ال�ساعاتي )اأيام زمان(

اقدم م�صلحي ال�صاعات يف بغداد: 

علي الكناين 
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من �صحافة )اأيام زمان(.. يف ظل الإنكليز
ح�سني �سهيد

�سدرت  التي  العراقية  املجالت  اهم  مْن 
جملة  هي  امللكي  العهد  يف  بغداد  يف  
حتريرها  ورئي�ض  ل�ساحبها  قرندل 
ادارتها  مدير  وكان  االزدي  �سادق 
مهدي  املحامي  امل�س�ؤول  ومديرها 
�سيا�سية  فكاهية  جملة  وهي  ال�سفار 
م�ستقلة متيزت بالفكاهة و�سدق الكلمة 
ال�سعب  التعبري عن هم�م  واجلراأة يف 
با�سل�ب  امل�ستقبل  نح�  وتطلعاته 
حملة  يف  ت�سدر  وكانت  ناقد  فكاهي 
بدائرة  و�سجلت  با�سا  ح�سن  جديد 
الربيد برقم )231( وكان اال�سرتاك فيها 
ون�سف  دينارين  العراق  داخل  �سن�يا 
الدينار ويف خارج العراق ثالثة دنانري. 
ن�سرت مقاال بعن�ان يف ظل االنكليز يف 

العدد )26( ل�سنة 1948 جاء فيه..
�سي�خ  بع�ض  جند  ان  حقا  ي�ؤمل  مما 
تط�ر  مل�س�ا  الذين  العراقية   ال�سيا�سة 

مقايي�سها  وتبدل  العاملية  االو�ساع 
العرف  يف  جديدة  مفاهيم  وحل�ل 
ي�سرون  جندهم  ان  امل�ؤمل  من  الدويل 
�سيا�ستنا  يجعل�ا  ان  على  كله  اال�سرار 
احلرب  قبل  ما  بعقلية  اخلارجية 
العاملية االوىل وبعقلية ما بني احلربني 
يف  تركزت  ال�سا�سة  فه�ؤالء  العامليتني. 
العراق  ان  وهي  خاطئة  فكرة  اذهانهم 
اال  و�سالم  بامن  يعي�ض  ان  ميكن  ال 
الربيطانية  باالمرباط�رية  ارتبط  اذا 
اال�سكال  من  ب�سكل  االنكليز  بظل  وتفياأ 
او   1930 كمعاهدة  ا�ستقالل  مبعاهدة 
مبعاهدة دفاع م�سرتك كمعاهدة )جرب-
بعدم  اعرتف�ا  وقد  نراهم  ولهذا  بيفن( 
جرب- ومعاهدة   1930 معاهدة  �سالح 
ب�ج�ب  علنا  ي�سرح�ن  نراهم  بيفن 
عقد معاهدة جيدة مع بريطانيا نح�سل 
على  معظمها  على  او  حق�قنا  على  فيها 

االعتماد  هذا  يف  االمل  وم�سدر  االقل 
البالد  �سيا�سة  على  اخلطر  م�طن  ه� 
النفر  هذا  �سع�ر  فان  نف�سه  ال�قت  يف 
ال�سري  ب�ج�ب  ال�سيا�سة  رجال  من 
احل�س�ل  وحماولة  االنكليز  ركاب  يف 
حق�قنا  من  منهم  ميكن  ما  اكرث  على 
امل�سل�بة وحريتنا املنتزعة ه� اعرتاف 
�سريح منهم بان لربيطانيا )احلق( يف 
اين جاء هذا  فمن  اال�سراف على بالدنا 
اجلغرايف  و�سعنا  ان  ونفر�ض  احلق؟ 
واحتمال  الدويل  ال��سع  وخط�رة 
عليه  حتتم  كلها  دولةعلينا  اعتداء 
التحالف مع دولة كربى فهل معنى هذا 
ناخذ  مما  اكرث  الدولة  تلك  نعطي  ان 
بحلف  ترتبط  ان  ميكن  ال  التي  وهي 

معنا ل� مل يكن لها فيه م�سلحة.
�ساحبة  الكربى  الدولة  هي  وبريطانيا 
يف  لتك�ن  بنا  االرتباط  يف  امل�سلحة 

�سفها بل ان م�سلحتها يف هذا االرتباط 
اكرث من م�سلحتنا مبراحل اي اننا نحن 
الذين يجب ان ناخذ منها اكرث مما تاخذ 
�سداقتنا  تريد  بريطانيا  كانت  فاذا  منا 
فعليها ان حت�سل على �سداقة ال�سعب ال 
الطبقة احلاكمة وال�سعب الي�ستطيع ان 
اليه  ينظرون  الذين  مل�سافحة  يده  ميد 
ال�سعب  العبيد!  اىل  اال�سياد  ينظر  كما 
اال�س�د  ذهبه  ان  ين�سى  ان  الميكن 
الي�سري  النزر  على  اال  منه  اليح�سل 
ال�سرتاتيجية  ار�سدته  ان  ين�سى  وال 
ال�سرورية  امل�اد  ان  ين�سى  وال  جمدت 
ب�سع�بة  اال  ا�ستريادها  ب��سعه  يعد  مل 
التي  القي�د  ب�سبب  قليلة  وبكميات 
�سداقتها  تريد  التي  الدول  فر�ستها 
يتخل�ض  ان  يريد  كل هذا  بعد  وال�سعب 
من القي�د التي تفر�ض عليه حتت �ستار 
التي  القي�د  تلك  واحللف  ال�سداقة 

باخلرباء  اال�ستعانة  حتى  من  حترمه 
االجانب من غري اال�سدقاء الربيطانيني 
ي�سافح  كيف  يعرف  ال  اي�سًا  وال�سعب 
االول  الدور  �ساحبة  كانت  التي  الدول 
البلد  وه�  �سقيق  عربي  بلد  ماأ�ساة  يف 
نعرف  ال�سادة  ايها  نحن  الفل�سطيني! 
ال�سيا�سة  �سي�خ  يعرفها  التي  احلقائق 
العراقية ونعرف الع�امل التي جتعلهم 
يرون وج�ب التحالف مع بريطانيا اال 
اننا ال جنربهم على تفكريهم بعقلية ما 
بني احلربني العامليتني بل بعقلية ما قبل 
نتمتع  ان  نريد  االوىل  العاملية  احلرب 
ال�سيا�سي  اال�ستقالل  التام  با�ستقاللنا 
و�سنتعاهد  االقت�سادي  واال�ستقالل 
امة  مع  م�سالح  ذات  حرة  كاأمة  بعدئذ 
ما  وكفى  فارق  اي  دون  اخرى  حرة 
االنكليز  ركاب  يف  ال�سري  من  عانيناه 

ويف ظلهم!.

باحث يف جمال الرتاث
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عند زيارة الزائر اىل مدينة الب�سرة قد يلمح 
بعجالت  مي�سي  خ�سبيا  �سندوقا  ب�سره 
ال�سندوق  هذا  على  عن  ت�ساأله  وعندما 
)با�ض  انه  الب�سري�ن  يعلمه  املتحرك 
وفلكل�ر  لرتاث  ورمزا  ه�ية  اخل�سب( 
خم�سينيات  نهاية  يف  املدينة  دخل  الب�سرة 
ي�مناهذا  اىل  فيها  وبقي  املا�سي  القرن 
خا�سة  املدينة  وازقة  �س�ارع  عباب  يج�ب 
انه  حيث  اخل�سيب  ابي  ق�ساء  �س�ارع  يف 
و�سيلة النقل االوىل ال بل املميزة هناك كان 
ان  اال  االحمال  لنقل  �سيارة  االمر  بادئ  يف 
اىل  النا�ض  وحاجة  ي�مذاك  املدينة  تط�ر 

الب�سرة  جناري  ب�ا�سطة  ح�ل  نقل  و�سيلة 
املبدعني اىل �سيارة لنقل الركاب حيث �سنع 
اجل�سد واالب�اب واملقاعد من اخل�سب لذالك 
�سمي ببا�ض اخل�سب الزبري واب� اخل�سيب 
عمل  التي  االواىل  املناطق  هي  والتن�مة 
لنقل  ي�ستخدم  كان  حيث  البا�ض  هذا  فيها 
اال�سخا�ض يف الداخل بينما ي�ستثمر �سطحه 
الزراعية  املحا�سيل  لنقل  اخللفية  والدكة 
التي كانت تنقل ب�ا�سطته اىل �س�ق الع�سار 
يتعلق�ن  الذين  االأ�سخا�ض  اىل  ا�سافة 

مب�ؤخرته عند االزدحام.
ي�سنع اجل�سد اخلارجي للبا�ض من اأخ�ساب 

الذي  التغليف  وخ�سب  وال�ساج  اجلاوي 
اخلارجية  اجل�انب  لتغليف  ي�ستخدم 
ويتك�ن البا�ض من ثالثة اأجزاء اجلزء االول 
الذي يحت�ي على) قمارة القيادة( اإ�سافة اإىل 
مقعدين اماميني ام اجلزاء الثاين فه� اجلزء 
متقابلة  مقاعد  الذي يحت�ي على 6  ال��سط 
�ساعدت كثريا يف تط�ير  املقاعد  ولعل هذه 
ي�مذاك  راكبيه  بني  االجتماعية  العالقات 
عندما كان البا�ض يقطع م�سافات ط�يلة بني 
مناطق الب�سرة اما اجلزء الثالث وه� اجلزء 
متقابلة  مقاعد  من  اأي�سا  فيتك�ن  اخللفي 
اجلزء  وهذا  الركاب  لنزول  �سغري  وباب 

خا�سة  كبرية  خ�س��سية  له  البا�ض  من 
االطفال  يحبذ  حيث  واالأعرا�ض  االأعياد  يف 
عند  اجلل��ض  امل��سيقية  والفرقة  الفرح�ن 
)هذا  عال  ب�س�ت  ويهتف�ن  اخلانة  هذه 

�سايقنا ال�رد ه�سة ي��سلنا ويرد(.
وعند �س�ق الب�سرة القدمية بقي مراب واحد 
ميكن ان ت�ساهد فيه البا�ض اخل�سبي والذي 
ينطلق منه قا�سدا مناطق حمدان واملطيحه 
الب�سرة  ريف  مناطق  من  واخل�ره وغريها 
املراآب  هذا  يف  خا�ض  مقهى  وهناك  اجلميل 
يتجمع فيه �سائق� البا�ض ينتظرون دورهم 
البا�ض  املناطق  هذه  واىل  من  الركاب  لنقل 

مدينة  �س�ارع  يف  �سامدا  بقي  اخل�سبي 
الب�سرة على الرغم من قدم ان�اع امل�ديالت 
دخ�ل  و  البا�ض  هذا  اليها  ينتمي  التي 
له  ان  اال  احلديثه  النقل  �سيارت  من  الكثري 
الب�سره  مدينة  يف  هنا  متميزة  خ�س��سية 
يعتربونه  املدينه  هذه  �سكان  من  فالعديد 
بل  ال  املدينة  هذه  تراث  من  ا�سا�سيا  جزءا 
لتنزه  واخر  حني  بني  يق�سدون  البع�ض  ان 
ا�سبحت  اياما  اىل  فيعيدهم  بج�لته  ومتتع 

يف مذكرتهم اأ�سبه باأحالم

جريدة االحتاد عام 1985

با�س اخل�صب الب�صري 

العراقية  احلياة  متيِّز  كانت  التي  االأم�ر  من 
الن�ُم  متييز،  ال  متّيز،  هناك  كان  اأّيام  ال�ديعة، 
و  ال�سيف.  وقت  يف  املنازل  �سط�ح  على  لياًل 
الن�م على ال�سط�ح مل تكن له فقط ميزة الراحة 
البدنية و النف�سية، و اال�ستمتاع بجّ� ذلك الزمن 
ن�سائم  و  الن�م  َخَدر  مع  االن�سياب  و  الهاديء، 
فقد  املجه�لة.  الالوعي  �سعاب  يف  العذبة  الليل 
و  االأبعاد  و  الفعاليات  متعدد  ي�ميًا  طق�سًا  كان 
و�سغار  الن�ساء  خا�ض  ب�جٍه  به  تق�م  ال�س�ر، 
االأ�سرة يف العادة. فكان هذا ير�ّض ال�سطح ع�سرًا 
تفر�ض  هذه  و  للربودة،  طلبًا  تنظيفه  بعد  باملاء 
البيا�ض،  النا�سعة  النظيفة  ال�سرا�سف  ت�سع  و 
املاء  تربيد  جهاز  هي  و   ،" " الُتنكة  ميالأ  ذاك  و 
اآنذاك، و ي�سعها يف مهب الريح اأو الن�سيم، و تلك 
ت�فر  من  تتاأكد  و  النام��سيات  اأو  الِكلل  تن�سب 
اأحالٍم  و  مريح  ن�ٍم  الليلة يف  ق�ساء  م�ستلزمات 
بع�ض  يف  و�سادٍة  كل  على  هناك  كان  و  هانئة. 
ع�سف�ر  اأو  حمامتني  اأو  وردة  تطريز  البي�ت 

متنيات  و  اأدعية  و  حتايا  و  اأخ�سر،  غ�سٍن  على 
.. ت�سبح على خري،  ن�م العافية، اأو يرعاك الله 

.. اإىل اآخره!
الن�م  عليهم  فكان  االأوالد،  كبار  و  الرجال،  اأما 
فتح�ا  اإذا  اأحيانًا  خريًا  فعل�ا  رمبا  و  فقط! 
و   " �سيفي   " بطيخة  اأو  حمراء  رّقيًة  لالأ�سرة 
و�سع�ها يف �سينيٍة على �سياج ال�سطح كي تربد 
قبل الترّبد بها و اال�ستلقاء يف الفرا�ض و الدخ�ل 
يف ن�ٍم ط�يل مع كل ما هناك من ن�سرات اخبار!  
فيق�س�ن  عازبني،  اأو  ع�ساقًا  يك�ن�ا  مل  اإذا  هذا 
اأم  �س�ت  على  نائمني  هائمني  �سهرتهم  عندئٍذ 
كلث�م و تاأّوهاتها االرت�ازية و هي تعرّب لهم عن 
لة اآه .. و �سهران  هم�م الغرام و بالويه .. باالأوِّ

ل�حدي .. و اأروح ملني!
كان ذلك اأياَم مل يكن اجل� دافئًا يف ال�ستاء يغلي 
يف ال�سيف، و الدار اأمان، و الكهرباء وطنية حقًا 
و لديها حياء و مروءة و غرية اأي�سًا، و الزبالة 
م�ستقرة احلال يف اأماكنها ال تغادرها اإاّل ب�سحبة 

عائد  �سكران  غناء  من  اإال  �ساكن  الليل  و  زّبال، 
�سفري  من  اأو  �سعيد،  ن�س�ان  وه�  البيت  اإىل 
القرية  دروب  اأو  ال�سارع  يف  يتبخرت  حار�ض 
كاأنه �سلطان، اأو من �س�ت كلٍب مطمئن يعلن عن 
وج�ده يف نباٍح رتيب! و كان النا�ض ي�ستغرب�ن 
اإن ثارت طلقة يف �سك�ن الليل، واأول ما يخطر 
اأن حراميًا خائبًا قد �سطا على بيت و  يف بالهم  
و  اخُلبث  من  الي�م  ل�س��ض  مب�ست�ى  يكن  مل 
الفجر  عند  كان�ا ي�سح�ن  و  الهمجية.  و  الدعم 
على �س�ت امل�ؤّذن الهاديء العذب يرتقرق كماء 
عباده  ُيفزع  اأن  يف  الله  يخ�سى  كاأنه  و  ال�ساقية 
و ه�  اأج�ّض،  متهدرٍج  مت�سّنٍج   ب�س�ٍت  النائمني 
اأو  زيادة  بال  اأقّل،  ال  و  اأكرث  ال  لل�سالة  يدع�هم 

اإحلاح و تعذيب!
كانت  و  ُيقال.  كما  بعدها،  ما  لها  �سط�حًا  كانت 
امل�ست�يات.  خمتلف  على  جتلياته  هناك  للن�م 
فكانت ف�ساًء لاللتقاء عن ُبعد بالن�سبة للع�ساق و 
بناتها،  املتجاورة و  البي�ت  اأبناء  املتحاّبني من 

اآنذاك  عالية  العن��سة  ن�سبة  تكن  لهذا رمبا مل  و 
كما هي حالها الي�م! و كانت ملتقًى للجارات عند 
احليطان الفا�سلة يتبادلن اأخبار املحلة و حديث 
املطابخ و م�ستجدات االأ�س�اق! و اإذا كان ال�احد 
يف  بعيدًا  ي�سرح  راح  فّنانًا،  اأو  �ساعرًا  اأو  كاتبًا 
الفكر،  عرائ�ض  و  اخليال  جّنيات  مع  الليل  هداأة 
ليتحفنا يف �سباح الي�م التايل بق�سيدة ع�سماء 
ال  و  ممتعة  بق�سٍة  اأو  الي�م،  النرث  ق�سائد  ال  و 
ق�س�ض اأبي زيد الهاليل اأو غار�سيا ماركيز! و من 
هنا كان هناك اجل�اهري، و ال�سّياب، و البّياتي، 
و  كّبة،  و  نزار،  و  مردان،  و  مليعة،  و  غائب،  و 
ج�اد  و  ال�هاب،  عبد  اأن�ار  و  حكيم،  نا�سر 
اأن  ميكن  ال  التي  االآن،  احلال  هي  كما  ال  �سليم، 
تفرز بطبيعتها اإال ما ه� باهٌت و غّث .. و غثيث! 
اأن املتنبي كان ينام على �سطٍح حني قال  اأظن  و 

ق�لته ال�سهرية : 
  ] اأناُم ِملَء جف�ين عن �س�ارِدها 

اها و يخت�سُم [!          و ي�سهُر اخَللُق جرَّ

�صطوح )اأيام زمان(
عادل العامل
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واملت��سطة  الفقرية  الطبقتني  على  وتعذر 
امل�ظفني  ال�زارة  فان�سفت  بي�سر  العي�ض 
ان  غري  مرتباتهم  بزيادة  وامل�ستخدمني 
امل�اد  ا�سعار  نفعا  جتد  مل  الزيادة  تلك 
اال�سا�سية ت�ساعفت ع�سرات املرات ب�سكل 
ان  بلة  زادالطني  ومما  وم�ستمر  مت�ساعد 
 ، وال�زراء   ، والن�اب  االعيان  من  عددا 
وكبار امل�ظفني نزل�ا اىل اال�س�اق ل�سراء 
تعميق  يف  ت�سبب  مما  واحتكارها  امل�اد 
االزمة املعي�سية للم�اطنني ب�سكل اليطاق 
االجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة  فا�سدرت 
بيانا اىل مت�سريف االل�ية كافة رجت فيه 
واملروءة  ال�سهامة  ارباب  حمية  ا�ستفزاز 
مل�ساعدة  امل�ستعجلة  التربعات  جلمع 
اال�سعار  بارتفاع  نكب�ا  الذين  الفقراء 
انت�سار  اىل  ادى  فاح�سا  ارتفاعًا  العامة 
الفقرية  الطبقة  بني  واالمرا�ض  املجاعة 
من النا�ض وبالرغم من ق�س�ة اجل�ع فقد 

كانت ا�سابع امل�اطنني ت�سري باالتهام اىل 
ت�سبب  الذي  املحتل  الربيطاين  اجلي�ض 
وج�د اعداده ال�سخمة يف بغداد بارتفاع 
اال�سعار ، وخلق االزمة املعي�سية مما حدا 
ا�سدار  اىل  ببغداد  الربيطانية  ال�سفارة 
التي  ال�سائعات  تلك  فيه  نفت  مط�ل  بيان 
.ويف  امل�اطنني  ال�سنة  على  ترتدد  كانت 
مطلع 1942 ومع زيارة )ولرت مدنكت�ن( 

الرئي�ض االعلى الدارة الرعاية الربيطانية 
وه�   . العراق  اىل  االدنى  ال�سرق  يف 
ال�سحفيني  بع�ض  على  يغدق  كان  الذي 
ووجههم  اليهم  اجتمع  كلما  اجلزيل  املال 
الت�جيه الالزم ، بدت احلياة اكرث ق�س�ة 
ال�زارة  اعلنت  حيث  م�سى  وقت  اي  من 
يف  ال�سعيد  ن�ري  �سكلها  التي  ال�ساد�سة 
واالحرار  ال�طنيني  با�سطهاد  حينها 

ال�حيد  وهمها  ال�ساغل  �سغلها  وا�سبح 
واعالن  الربيطانية  امل�سالح  ت�سيري 
احلرب على دول املح�ر ، ومكافحة االفكار 

الف��س�ية والهدامة . 
يف ال�قت الذي �ساقت فيه احلياة بالطبقة 
ا�س�اأ  الطباعية  احلركة  و�سهدت  العاملة 
حيث  احلديث  العراق  تاريخ  يف  ك�ساد 
يتقا�ساها  التي  االج�ر  فيه  ا�سبحت 

عمال املطابع التتنا�سب واال�سعار املحلية 
�سيئة  العامة  االو�ساع  وكانت   ، ال�سائدة 
الرعاية  مديرية  فيه  اعتربت  بحيث  جدًا 
ال�سم�ن  بانتاج  ال�سج�ن  مديرية  )قيام 
العا�سمة  يف  اخلبز  ازمة  وطاأة  لتخفيف 
ال�سعيدية  ال�زارة  مكا�سب  من  مك�سبا   )
للرتفيه عن امل�اطنني .)وبالرغم من وج�د 
قان�ن العمل فقد كان عمال املطابع يعمل�ن 
بدون وقت حمدد .. ياأت�ن اىل مطابعهم يف 
ال�سباح ويخرج�ن يف �ساعة متاأخرة من 
الليل .. ويف ايام جل�سات املجل�ض النيابي 
هم�ما  ال�سحف  مطابع  عمال  يحمل 
متزايدة ، حيث كانت ال�سحف تت�سابق يف 
ن�سر اكرب م�ساحة من اخلطابات . منها ما 
ين�سر من خطب املعار�سة ومنها ما ين�سر 
من خطب امل�ؤيدين لل�زارة وباال�سافة اىل 
ذلك �ساءت احلالة املعي�سية لعمال املطابع 
مهنة  ا�سناف  جميع  البطالة  وعمت   ،
ال�سحف ت�سدر باربع  الطباعة وقد بداأت 
�سفحات لقلة ال�رق ـ وتعطلت الكثري من 
االحتياطية  االدوات  وج�د  لعدم  املطابع 
من  ق�س�ة  اكرث  احلياة  غدت  وهكذا   ..
عدد  قلة  من  الرغم  وعلى  م�سى  وقت  اي 
يقراأ  كان  معظمهم  ان  اال   ، املطابع  عمال 
جذورًا  ميتلك  بع�سهم  كان  فيها   ، ويكتب 
ثقافية ومنهم من تعلم ام�رًا كثرية بحكم 
تط�ر  بحركة  وارتباطها   ، املهنة  طبيعة 
امل�ست�يني  على  واالدب  والفكر  الثقافة 
عدد  لعب  كله  لهذا   . والطبقي   - الق�مي 
وم�ؤثرًا   .. كبريًا  دورًا  املطابع  عمال  من 
يف تدارك االم�ر وكانت طبيعة ت�اجدهم 
يف املناطق ال�سعبية من بغداد ت�سمح لهم 
بعقد اللقاءات وتبادل االراء ح�ل �سرورة 
و�سع حد ل�سائقتهم املعي�سية فاتخذوا من 
مثل  لتجمعهم  مقرات  بغداد  يف  عدة  مقاه 
واخر  ن�ا�ض  ابي  �سارع  يف  يا�سني  مقهى 
يف ال�ساحلية ، وثالث يف جانب الر�سافة 
ومقاهي  احلك�مة  مطبعة  من  بالقرب 
اىل  باال�سافة  وامليدان  املتنبي  �سارع 
اتخاذهم م�سكن احد �سعراء عمال املطابع 
مقرا لالجتماعات املهنية النقابية يل�ذون 
�سرطة  من  م�سايقة  وجدوا  كلما  اليه 
ي�م  عطلة  ويف   . اجلنائية  التحقيقات 
اجلمعة امل�سادف 29 ت�سرين االول 1942 
اجتمع بع�ض عمال املطابع وكان معظمهم 
من العمال املرتبني من خمتلف االجتاهات 
ال�طنية والق�مية والدميقراطية للت�ساور 
الو�ساعهم  حد  و�سع  ب�ساأن  بينهم  فيما 
ونتيجة   ، املتده�رة  االقت�سادية 
للم�ساورات ال�سريعة قام�ا بتنظيم مذكرة 
اولها  كان  املطاليب  من  جملة  ت�سمنت 
 %25 عن  اليقل  مبعدل  رواتبهم  زيادة 
املطابع  جميع  يف  العمل  �ساعات  وحتديد 
االهلية بثماين �ساعات ، ودفع خم�س�سات 
االجازات  ومنحهم  اال�سافية  االعمال 
بقان�ن  وااللتزام   ، واالعتيادية  املر�سية 
العمل رقم 72 ل�سنة 1936 . وقد انبثقت 
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عمال املطابع يوقفون اإ�صدار ال�صحف
عام 1942

 �سهاب احمد احلميد

ما ان مت الق�ساء علىحركة ماي�س 1941. وا�ستكملت ق�ات اجلي�س الربيطاين احتاللها الع�سكري لبغداد للمرة 
وقيدت   ، �سديدة  ع�سكرية  رقابة   اىل  واملطابع  املرا�سالت  و�سائر   ، املجالت   ، ال�سحف  خ�سعت  حتى   ، الثانية 
احلريات العامة وزج املئات من ا�سحاب الراأي والفكر ، وال�سحافة يف ال�سج�ن وابعد الع�سرات منهم وازدادت احلياة 
�س�ءا بعد ان ت�قفت عن ال�سدور �سحف عدة تعر�س عمال املطابع من جرائها للبطالة وتفاقمت االزمة املعي�سية 
للم�اطنني بعد ان دخل بغداد يف غ�س�ن �سهر حزيران نح� مئة الف جندي ع�سكروا اىل اجلانب الغربي منها - اي 
يف الكرخ -واحتل �سباطهم معظم الدور احلديثة املجاورة ملع�سكرهم فارتفعت ا�سعار احلاجيات ارتفاعا فاح�سا، 

                        كان للتما�سك االخ�ي الرائع لعمال املطابع اثر كبري يف ت�جيه تلك ال�سربة الف�الذية 
التي اذهلت ال�سلطة البائدة وا�سحاب املطابع وجعلتهم يلب�ن مطاليب العمال امل�سربني بعد ا�سراب 

دام ي�ما واحدا فقط ، بحيث كان من �سروط الع�دة اىل العمل مطلب جديد له داللته ه� عدم 
ا�ستقطاع اجرة العمال عن ي�م اال�سراب او اعتباره اجازة اعتيادية بل ا�سرواعلى ان يك�ن ي�م 

عمل باجر تام فا�ستجيب لهذا املطلب اي�سا ، وعاد العمال اىل اعمالهم يف �سبيحة الي�م
 التايل فرحني م�ستب�سرين بالن�سر الذي حقق�ه . 
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من بينهم جلنتان ت�سكلتا للمتابعة وتنظيم 
 ، االهلية  املطابع  ا�سحاب  مع  االت�ساالت 
وال�س�ؤون  العمل  وزارة  مع  وللتفاو�ض 
مت  املذكرة  متحي�ض  وبعد   ، االجتماعية 
تبليغ اجلهات ذات العالقة بان عدم تنفيذ 
املطالب خالل 48 �ساعة �سي�ؤدي اىل اعالن 

اال�سراب العام .
 ولن يع�د عمال املطابع اىل اعمالهم مامل 
ابدت  فقد  لهذا  كاملة  مطاليبهم  تتحقق 
االجتماعية  وال�س�ؤون  العمل  وزارة 
الطلب يف ي�م  اهتمامًا كبريًا حال تقدمي 
ويف   1942  /10  /  30 امل�افق  ال�سبت 
املتفاو�س�ن  اجتمع  نف�سه  الي�م  م�ساء 
ت�ؤيد   : العمل  وزارة  ان   : اوال  لهم  فتبني 
العمل  قان�ن  بتطبيق  العمال  مطاليب 
 . باال�سراب  القيام  عدم  تتمنى  ولكنها 
ثانيا: ان ا�سحاب املطابع مل يهتم�ا لالمر 
باديء ذي بدء ، واعتقدوا بانهم يتمكن�ن 
لعمال  امل�سروعة  باحلق�ق  التفريط  من 
والت�س�يف  املماطلة  خالل  من  املطابع 
اولئك  وتعجرفا  ق�ساوة  ا�سدهم  وكان   ،
اثناء  مطابع  ا�سحاب  ا�سبح�ا  الذين 
احلرب وكان�ا عماال قبلها ! وكان ل�سماع 
وقع  املفاو�سات  نتائج  املطابع  عمال 
 ، معن�ياتهم  ورفع   ، نف��سهم  يف  كبري 
على  ا�سبح�ا  بحيث  متا�سكا  فازدادوا 
بل   ، اال�سراب  العالن  اال�ستعداد  مطلق 
انهم اخذوا يرتقب�ن اللحظات التي تعلن 
ا�سرابهم  العالن  املحددة  املدة  انتهاء 
ق�تهم  على  ليربهن�ا   ، وال�سامل  التام 
من  الن�سال  يف  وتفانيهم  ووحدتهم 
امل�سروعة  مطاليبهم  على  احل�س�ل  اجل 
من  الثاين  امل�افق  االثنني  ي�م  وكان   ،
�ساخنا  ي�ما   1942 عام  الثاين  ت�سرين 
لعمال  النقابية  احلركة  تاريخ  يف  لي�ض 
كله  العراق  تاريخ  يف  بل  فح�سب  العراق 
جتاوزت  مثرية  احداث  من  �سهد  مبا   ..
ال�سحافة  تاريخ  وم�ؤثراتها  ابعادها  يف 
العراق  اعلن  الي�م  ذلك  ففي   . والطباعة 
وحني   ، الثالث  املح�ر  دول  على  احلرب 
بارزة  بعناوين  مزدانة  ال�سحف  خرجت 
عبد  ال��سي  القاه  الذي  العر�ض  خلطاب 
االله مفتتحا به جمل�ض االمة قائال )فق�سية 
العربية  االمة  ق�سية  هي   ، املتحدة  االمم 
وكل ما ورد يف ميثاق االتالنتي ، وخطب 
رئي�ض وزراء بريطانيا ، ورئي�ض جمه�رية 
خارجية  ووزير   ، املتحدة  ال�اليات 
االمة  جمل�ض  واخرياما�سمعه   ، بريطانية 
رئي�ض  �سمط�ض  املار�سال  من  الربيطاين 
على  كله  ينطبق  افريقيا  جن�بي  وزراء 
املطابع  عمال  ،كان  اخلارجية(  �سيا�ستنا 
يرددون بع�ض كلمات اال�ستهجان خلطاب 
اأول  العر�ض ، وهم يعانق�ن ن�ر ال�سم�ض 
يف  خي�طها  ويداعب�ن  حياتهم  يف  مرة 
جميعا  ترك�ا  ان  بعد   ، الظهرية  و�سع 
مطابعهم  بها  تقبع  التي  الظالم  دياجري 
الرائحة  ذات  املعتمة  ال�سراديب  تلك  يف 
املتعفنة التي تنبعث من اجلدران الرطبة ، 
معلنني ا�سرابهم التام وال�سامل ،فقد الزم 
اخر  فريق  ونظم  �سكناهم  دور  معظمهم 
منهم �سفرات جماعية ح�سدوا فيها بع�سا 
ال�سلطة  مع  تعاونهم  يخ�سىمن  الذين  من 
البائدة ، وقد بذلت اجهزة القمع ال�سعيدية 
يف  ما  كل  اجلنائية  ال�سرطة  وال�سيما   ،
عمال  مالحقة  اال�سراب  لك�سر  و�سعها 
املطابع وال�سحفيني التقدميني ، م�ستعينة 
العاملني  ببع�ض ا�سحاب املطابع وبع�ض 
باللزمة فيها ، ولكن كل تلك اجله�د ذهبت 

هدرًا .
نفعا  جتد  مل  االرهاب  و�سائل  كانت  وملا   
وتتعمق  اال�سراب  ي�ستمر  ان  وخ�سية   ،
النقد  ا�س�ات  وتتعاىل   ، ال�سلطة  ازمة 
الربيطاين  االحتالل  ملظاهر  واال�ستنكار 
االجتماعية  ال�س�ؤون  وزير  طلب  اجلديد، 
م�سطفى  اال�ستاذ  من  بابان  خمتار  احمد 
مالحظ  من�سب  ي�سغل  كان  الذي  ج�اد 
ج�اد  ها�سم  واال�ستاذ  ال�زارة  يف  العمل 

العمال  لدى  )الت��سط  العمال  مميز 
 ، اال�سراب  جلنة  خالل  من  امل�سربني( 
وبالفعل فما كادت �سم�ض ت�سرين تنح�سر 
خلف االفق حتى كان لفيف من العمال على 
بكلمات  ا�ستقبلهم  الذي  ال�زير  مع  م�عد 
الرتحاب وخاطبهم وهكذا مت االتفاق على 

ا�سدار البيان امل�سرتك التايل . 
ال�س�ؤون  ب�زارة  العمال  مميز   / اىل 
وزير  معايل  تف�سل  لقد   . االجتماعية 
ممثلي  نحن  فقابلنا  االجتماعية  ال�س�ؤون 
يف  طلبناه  ما  ان  لنا  وبني  املطابع  عمال 
ال�س�ؤون  وزارة  اىل  املقدمة  عري�ستنا 
بتاريخ 10/26/ 1942ح�ل  االجتماعية 
االتفاق  جرى  قد  كان  اج�رنا  زيادة 
وا�سحاب  املخت�سة  ال�زارات  بني  عليه 
ابتداء من هذا  واننا   ، ال�سحف واملطابع 
املعي�سة  غالء  خم�س�سات  �سننال  ال�سهر 
وع�سرون  )خم�سة  باملئة   25 مقدارها 
اح�ال  يف  �سينطبق  فانه  وكذلك   ) باملائة 
العمال  قان�ن  عليه  ن�ض  ما  جميع  عملنا 
الكتاب عن  لهذا وقع على هذا   ،. وتعديله 
باالت�سال  ونتعهد  املطابع  عمال  جميع 
ذلك  الفهامهم  املذك�رين  العمال  بجميع 
 /3 الي�م  الي�م  هذا  العمل  اىل  وع�دتهم 
11/ 1924 حممد ا�سماعيل وح�سني على 

النا�سر .. عن العمال . 
على  ووزع  املذك�ر  الكتاب  طبع  مت  وقد 
تلك  يف  املطابع  وا�سحاب  العمال  جميع 

الليلة .
الي�م  �سبيحة  يف  ت�سدر  فلم  هذا  ومع 
عمال  عمد  واحدة  �سحيفة  �س�ى  التايل 
واحدة  ب�سفحة  اخراجها  على  املطابع 
ال�سحيفة  تلك  فن�سرت  ال�سرابهم  تاأييدا 
املخ�س�ض  املكان  يف  اال�سراب  خرب 
ه�   ، بارز  عن�ان  حتت  الفتتاحيتها 

)ا�سراب عمال املطابع( الذي جاء فيه :-
لتاييد  املطابع  عمال  ام�ض  )ا�سرب   
اج�رهم  زيادة  املت�سمنة  مطاليبهم 
�ساعات  وحتديد  املعي�سة  غالء  مبنا�سبة 
العمل الي�مي بثماين �ساعات ودفع اج�ر 
ذلك  على  العمل  مدة  زادت  اذا  ا�سافية 
ملطبعة  �سبق  م�سروعة  مطاليب  وهذه   ،
االهايل ان قبلت بها جتاه عمالها ، وناأمل 
ان تقبل بها �سائر املطابع قريبا الن ا�سعار 
�سرورات املعي�سة قد ت�ساعفت وا�سبحت 
ال�سرورية  حاجاته  الت�سد  العامل  اج�ر 
مبفرده ( ومل ت�سدر هذه اجلريدة ب�سكلها 
االعتيادي الن عمال املطبعة وان الق�ا منها 
تاأييدا ملطاليبهم مل يريدوا ان ينفرط�ا عن 
ينال  ان  قبل  العمل  وي�ستاأنف�ا  زمالئهم 
جميع عمال املطابع مطاليبهم املحقة. وقد 
علمنا اخريًا ان احلك�مة ت��سطت باالمر 
مبطاليب  املطابع  ا�سحاب  �سائر  فقبل 
 .) قريبا  هذا  ينتهي  ان  وناأمل  العمال 
ا�سراب  اول  املطابع  عمال  خا�ض  وهكذا 
يف تاريخ ال�سحافة والطباعة يف العراق 
تاريخ  يف  حقا  م�سه�دًا  ي�ما  ذلك  وكان   ،
تنبه  الذي  ال�سعب  ايقظ  العمالية  احلركة 
ال�سريحة  هذه  مع  ومتعاطفا  معجبا 
العمالية التي �سنعت �سيئا مل ت�سنعه فئة 
من العمال مبفردها،يف ذلك ال�قت املتاأزم 

وتلك االونة امل�سريية . 
لعمال  الرائع  االخ�ي  للتما�سك  وكان 
ال�سربة  تلك  ت�جيه  يف  كبري  اثر  املطابع 
البائدة  ال�سلطة  اذهلت  التي  الف�الذية 
يلب�ن  وجعلتهم  املطابع  وا�سحاب 
ا�سراب  بعد  امل�سربني  العمال  مطاليب 
من  كان  بحيث   ، فقط  واحدا  ي�ما  دام 
له  �سروط الع�دة اىل العمل مطلب جديد 
داللته ه� عدم ا�ستقطاع اجرة العمال عن 
ي�م اال�سراب او اعتباره اجازة اعتيادية 
باجر  عمل  ي�م  يك�ن  ان  ا�سرواعلى  بل 
وعاد   ، اي�سا  املطلب  لهذا  فا�ستجيب  تام 
الي�م  �سبيحة  يف  اعمالهم  اىل  العمال 
الذي  بالن�سر  م�ستب�سرين  فرحني  التايل 

حقق�ه . 

ت�ستقبل   ا�سكندر  عفيفة  الفنانة  هل  ندري  ال   
يف  كانت  كما  والفنانني  االأدباء  من  �سي�فها 
من  عاما  الثمانني  جتاوزت  ان  بعد  ال�سابق   
)حب�( عمارة  يف  اليها  ا�سعد  كنت  ..؟.   عمرها 
ال�اقعة على ابي ن�ا�ض.. كنا جنل�ض معا اعر�ض 
عليها �س�رها ايام الطف�لة وال�سباب كانت تق�ل 
يل. انت ياكمال تثري ا�سجاين وتذكرين با�سياء  

جميلة ذهبت ادراج الرياح..
*قلت لها حدثيني عن رحلتك اىل القاهرة ..تنهدت 

وقالت:
ثالثينيات  يف  االذاعة  يف  اختربت  عندما  ــ  
اىل  الذهاب  قررت   ، وف�سلت  املا�سي   القرن 
ناجي  ابراهيم  ال�ساعر  التقيت  وهناك  م�سر 
ان  قبل  )االطالل(  ق�سيدة  فا�سمعني  عيادته  يف 
امللحن  التقيت  كما  ب�سن�ات  كلث�م  ام  تغنيها 
عبدال�هاب  حممد  وامل��سيقار  ال�سريف  حمم�د 
الذي عر�ض علي اال�سرتاك يف فيلم )ي�م �سعيد( 
وتخربين  بغداد  من  ايل  و�سلت  ر�سالة  ان  غري 
تلك  و�ساعت  الع�دة  فقررت  والدتي  مر�ض  عن 

الفر�سة .
 قلت لها مداعبا:  ولكنك ظهرت يف افالم عراقية 

فيما بعد:
ـ هذا �سحيح فقد ا�سند يل املنتج ا�سماعيل �سريف 
دوري يف فيلم )القاهرة بغداد( مع ابراهيم جالل 
يف  الفيلم  عر�ض  ،وقد  خان  بدر  احمد  واخراج 
ليلى  فيلم)  يف  ا�سرتكت  بعدها  احلمراء  �سينما 
ال�سبلي  حقي  اال�ستاذ  علي  وعر�ض  العراق(  يف 
ال�سع�د على امل�سرح ومل يتحقق ذلك وال اعرف 

ال�سبب؟
*ومن اقرب ال�سعراء الذين كتب�ا لك االغاين؟

العالف  عبدالكرمي  بال�ساعر  �سلة  على  كنت  ــ 
وجب�ري النجار و�سيف الدين والئي.. 

عبداجلبار  بالفنان  جمعتني  فنية  �سداقة  ولكن 
)م�سافرين  اغنية  وحلن  يل  كتب  الذي  الدراجي 
اخر  وهي  الدربيل(ا  انطيني  )يامية  (واغنية 
يف  االعتزال  قبل  التلفزي�ن  يف  يل  �سجل  ما 

ال�سبعينيات..
*ما ق�سة حب ح�سني مردان..؟

مرة  وذات  اخليال  يحب  �ساعر  مردان  ح�سني  ــ 
وكنت   ع�سقا  بي  وهام  و�سمعني  للملهى  ح�سر 
ا�سفق عليه مما جعلته  يدعي  باأنني ابادله احلب 

..  رحمه الله.
*هل ت�دين الع�دة للغناء؟

ــ لقد ذهب الغناء مع اهله وما ن�سمعه الي�م جمرد 
حكي.

يف  اأقمته  الذي  االدبي  ال�سال�ن  عن  *وماذا 
بيتك؟

ــ لقد �ساعت يف اخلم�سينيات م��سة ال�سال�نات 
االدبية .

بال�سعراء واالدباء على عالقة  وملا كانت عالقتي 
طيبة فقد اقمت �سال�نا ادبيا كان يرتاده ال�ساعر 
الرفاعي  وخليل  عبا�ض  وف�ؤاد  جميل  حافظ 
يل  يختار  عبا�ض  ف�ؤاد  وكان  مردان  وح�سني 
)ياعاقد  فغنيت  الف�سيح  ال�سعر  من  الق�ساد 

احلاجبني ( وغريها مما ال اذكره االن ؟

عفيفة ا�صكندر: 
�سمعت االأطالل قبل

 اأن تغنيها اأم كلث�م  
كمال لطيف



العدد )1880( ال�سنة الثامنة االثنني )16( اب 102010

 دع�ين هنا اأقدم ما كنت قد �سجلته منذ اأكرث 
من ثالثني �سنة من اأحاديث نقلتها عن مربية 
، وقد  لنتعرف عليه عن قرب   ، الثاين  في�سل 
وجدت من خالل احل�ار الط�يل الذي جرى 
بينها وبيني ، كم كانت تلك املراأة �سادقة يف 
كل الذي حكته يل عن في�سل الثاين ، وكانت 
حتمل اإزاء م�سرعه  ذكرى م�ؤملة جدا ، لك�نه 
ال ي�ستحق تلك النهاية وذلك امل�سري على اأيدي 

اأبناء �سعبه .  
 

�سفحة ذكرى
ويف   1979 اأيام  من  دافئ  ي�م  يف  التقيتها 
تبدو  كما  ـ  ، وكانت  �ساحرة  ا�سكتلندية  قرية 
ـ قد بلغت من الكرب عتيا ، ولكنها لي�ست كذلك ، 
اذ مل يزل يف نظراتها ثمة اخرتاق لالإب�سار .. 
ومل تزل ذاكرتها حية مت�قدة ، وكاأنها تعي�ض 
احلدث لت�ه وتتذكر كل النا�ض الذين عا�ست 
مل   .. الثانية  العاملية  احلرب  قبيل  منذ  بينهم 
اأكن اأ�سعى للتعرف بها ، فلم اأكن اعرفها ، اأو 
العادية  امل�سادفة  قادتني  بل   ، بها  �سمعت  قد 
اأندية  اليها ، اذ كنت قد تعّرفت يف واحد من 
على  اجلميلة  اال�سكتلندية  العا�سمة  اأدنربة 
دوكال�ض  وزوجها  كلنت  �ساره  امل�سز  من  كل 
كلنت وكالهما قد عا�سا يف العراق الأكرث من 
بالذات  الب�سرة  مدينة  ويف  �سن�ات  ع�سر 
نفط  ل�سركة  مديرا  يعمل  دوغال�ض  كان  اإذ   ،
الب�سرة ، كانت له عالقاته ال�ا�سعة باملجتمع 
بل   ، والع�ائل  االأ�سر  وببع�ض  البغدادي 
وكانت عقيلته ال�سيدة كلنت قد وّثقت عالقتها 
عدة  مرات  يف  اأطلعتني  كما  امللكي  بالق�سر 
لها  نادرة  ف�ت�غرافية  و�س�ر  ر�سائل  على 
من  اخلم�سينيات  يف  الثاين  في�سل  امللك  مع 
القرن الع�سرين ، واهدتني بع�ض تلك ال�س�ر 
التي مل اأزل حمتفظا بها .. كما اأطلعتني على 
ر�سائل متبادلة بينها وبني ال�سيد احمد حممد 
ولزوجها  لها  كان �سديقا حميما  الذي  يحيى 
منذ العهد امللكي ، وكان م�اليا للنظام القدمي 
 .. لربيطانيا  م�اليا  بل   ، االأوىل  الدرجة  من 
تق�ل وقد عاتبته و�ساأبقى اأعاتبه كيف اأ�سبح 
اأ�سبح  بل   ، اجلديد  للنظام  ب�سرعة  م�اليا 
م��سع ثقة الزعيم عبد الكرمي قا�سم ، بحيث 
ا�سند اإليه وزارة الداخلية ط�ال عهده وحتى 
يرتبط  كان  انه  يبدو   : تق�ل   !  1963 العام 
بغريي من الربيطانيني �س�اء قبل 14 مت�ز 

اأو بعد ذلك ! 
بي  كلنت  امل�سز  االأيام  من  ي�م  يف  لت  ات�سّ
ال�سبت  ي�م  ع�سر  تزورنا  راأيك  ما   : وقالت 
وكان   .. و�سكرتها  دع�تها  على  ف�افقت   ..
بيتها بعيدا يف االأرياف اال�سكتلندية اجلميلة 
�سانت  جامعة  من  جدا  قريبة  قرية  ويف   ،
اندرو�ض العريقة التي كنت اّح�سر اأطروحتي 
للدكت�راه بكل من كلية �سانت �سلفيرت و�سانت 
بـ  ت�سمى  القرية  تلك  كانت   . فيها  الندر�ض 
ذلك  عند   ..Strathkinness �سرتاثكن�ض 
خ�سر  رب�ة  وعلى   ، اجلميل  املخملي  امل�ساء 
مير فيها طريق ريفي قدمي وعند �سفح يجري 
قريبة  جبال  من  ينحدر  رقراق  ماء  جدول 

واأمامي من بعيد كثافة اأ�سجار غابات خ�سراء 
واكن  الف�لك�ض  �سيارتي  اأوقفت   ، داكنة 
البيتلز البي�ساء وطرقت الباب ، فاإذا بامل�سرت 
بيتهم  يف  الأجد  ويدخلني   ، ي�ستقبلني  كلنت 
اأعمارهم  بنف�ض  وكلهم  اأ�سدقائهم  من  لفيف 
والثمانني  ال�سبعني  جتاوزت  قد  كانت  التي 
بعد  اأ�سل  مل  وحدي  وكنت   .. ال�سنني  من 
الثالثني من العمر . تّعرفت بامل�ج�دين بعد 
والحظت   .. واحدا  واحدا  اإليهم  قدّم�ين  اأن 
كر�سي  على  حراك  دون  من  جتل�ض  عج�زا 
اأنها  مل�سافحتها  اتّقدم  وانا  قال�ا   .. متحرك 
�ساحب  مربية  رامريي�ض  روزاليندا  امل�ض 
اجلاللة الراحل في�سل الثاين ، وكانت مفاجاأة 
مده�سة بالن�سبة يل اأعّدتها يل �سديقتها امل�سز 
كلنت ، ف�سررت بهذه امل�سادفة العجيبة التي 
قد ال تت�فر لغريي واأنا احد طلبة علم التاريخ 
امل�ض  جانب  اإىل  مكانا  فاتخذت   .. العراقيني 
ووجدت   ، معها  احلديث  الأتبادل  روزاليندا 
عن  معي  للحديث  اأي�سا  متلهفة  كانت  اأنها 
العراق الذي عا�ست فيه ردحا من الزمن . مل 
عن  ط�يال  فيهما  حدثتني  مرتني  اإال  التقيها 
االإله  عبد  االأمري  خاله  وعن  الثاين  في�سل 
اإبان  امللكي  العراق  وعن   - الله  رحمهما   –
وعن  طف�لته  عن  حدثتني   .. االأربعينيات 
عن   .. �سجاياه  وعن  تك�ينه  عن   .. �سب�ته 

واأ�سدقائه  ه�اياته  عن   .. وت�ا�سعه  هدوئه 
.. عن �سربه وحتمله يتم االأب ، ومن بعد يتم 
مر�سه  عن   .. جّما  حبا  يحبها  كان  التي  االأم 

وحتمله امل�ساعب .. 
روزاليندا .. من هي ؟ 

تتمتع  كانت  قد  روزاليندا  امل�ض  اأن  يبدو 
بدت  اإذ   ، �سبابها  اأيام  اجلمال  من  مب�سحة 
 ، العمر  من  ال�ساد�ض  العقد  نهاية  يف  اأنها 
 ، مدّور  وجه  ولها  ق�سري  ابي�ض  �سعرها 
وتتمتع   ، هادئة  بابت�سامة  تطلقها  ونظرات 
ار�ستقراطية  بلغة  وتتكلم   ، حادة  بذاكرة 
حياتها  عن  حدثّتني   . امل�ست�ى  عالية 
فلقد   ، تق�ل  ما  الأكتب  اأ�سرع  وكنت  باختزال 
العام 1912،  ولدت روزاليندا رامريي�ض يف 
عن  اأب�يها  افرتاق  عند  االأب  عطف  وافتقدت 
بع�سهما ، وتزوجت اأمها ثانية من م�اطن من 
ت�سيلي. واأم�ست روزاليندا جزءا من طف�لتها 
برفقة اأمها يف اأمريكا الالتينية. وعندما بلغت 
اإىل  واأر�سل�ها  عادوا   ، ع�سرة  الثانية  الفتاة 
للحنان  فقدانا  ذلك  يف  وجدت  التي  انكلرتا 
واالهتمام ، ونظرا الختالفها ال�سديد مع اأمها 
، فلقد افرتقت معها اإىل االأبد . وتبناها وهي 
اأ�سبح  الذي  ورنري،  كينيت  الق�ض   ، مراهقة 
زوجته  واأحبتها   ، اإدنربة  اأ�سقف  ذلك  بعد 
روزاليندا  ورافقتهما   . جّما  حبا  مرجريت 

اإىل البالد العربية ، فلقد عمل الزوجان ورنري 
يف  كانت  التي  فل�سطني  يف  الزمن  من  لفرتة 
روزاليندا  وطافت  الربيطانية،  االإدارة  ظل 
ال�سرق االأو�سط ، واأم�ست �سنة يف التط�اف 
يف املنطقة. ويف العام 1932 ، وحينما كانت 
على  االنكليزية  ال�سابة  تعرفت   ، االأردن  يف 
االأمري طالل بن عبدالله ويل عهد اإمارة �سرق 
االأردن ، ووالد امللك الراحل احل�سني بن طالل 
، وكانت تعتني به وب�سحته ، مما قّربها من 
البيت الها�سمي احلاكم هناك يف عّمان . وترك 
هذا اللقاء اأثره يف حياة روزاليندا التي عادت 

اإىل انكلرتا بعد ذلك لتكمل درا�ستها .. 
وبعد مرور ع�سر �سن�ات، فرحت فرحا كبريا 
مربية  لتك�ن  ر�سمية  دع�ة  تلقت  حينما   ،
ال�ست،  ال�سن�ات  ذي  طالل  االأمري  لقريب 
لذلك  فاأ�ستعدت   ، الثاين  في�سل  العراق  ملك 
وقراأت الكثري عن البيت الها�سمي احلاكم يف 
بغداد بطريق اجل�  .. وفعال و�سلت  العراق 
لفي�سل  مربية  اللحظة  تلك  منذ  واأ�سبحت   ،
 . �سن�ات  عدة  ال�حيدة  و�سديقته  الثاين 
العاملية  احلرب  بعد  بغداد  روزاليندا  غادرت 
العائلة  مع  عالقاتها  اأبقت  ولكنها  الثانية، 
املالكة يف العراق. وقد �سمعت باأن روزاليندا 
ابن  يكن  ومل   .  1999 العام  يف  ت�فيت  قد 
 ، اأي�سا  واإمنا  ال�حيد،  تلميذها  غازي  امللك 
امللك  �سقيق  جل��ستري  دوق  ولدا  هناك  كان 
بريطانيا احلالية  ملكة  ال�ساد�ض وعم  ج�رج 
اإليزابيث الثانية. ومل تتزوج م�سز رامريي�ض 

ورحلت دون اأن يك�ن لها اأبناء.

من يحلم بالعراق جنائن معلقة ؟ 
قالت يل باحلرف ال�احد : لقد كنت اأتلهف له 
�سبيا الأنه كان يعاين نف�ض ما كنت قد عانيته 
طف�لته  منذ  فقد  قد  مثلي  فه�   ، �سغري  يف 
عطف االأب�ة ، وفقد بعد ذلك عند مطلع ن�ساأته 
حنان االأم�مة لرحيل والدته امللكة عالية التي 
كانت ترّبين كثريا ، وقد كانت امللكة عالية قد 
اأعلمتها باأن ابنها الطفل ال�حيد يتّعلم ب�سرعة 
رف بذكاء منقطع النظري وكاأنه رجل  ، ويت�سّ
وكانت   !! به  انيطت  التي  باملهمة  وعيه  له 
روزاليندا تردف وهي ت�سفه يل وكاأنها معه 
قائلة : كان هادئ الطبع ، قليل االأكل ، عفيف 
ملن  وي�سغي   ، ال�سمت  يع�سق  كان   .. النف�ض 
يجعل  اأن  ويريد  القدمي  العراق  له  ي�سف 
تزدان  اأ�سجار  وكله  اخ�سر  بلدا  العراق  من 
على  ل�حاته  يف  ذلك  ير�سم  كما   ، باالأ�س�اء 
ال�رق ، وينت�سي عندما ي�سمعه االآخرون انه 
ر�سام م�ه�ب وه� ابن ع�سر �سنني  ! وكان 
يعجب دوما ب��سف اجلنائن املعلقة يف بابل 
عندما يقراأ عنها ، ليق�ل : " اأريد اأن اجعل من 

العراق جنائن معلقة يراها كل العامل ! " .
اإياه  �ساألته  �س�ؤال  على  ج�ابه  هذا  كان  لقد 
– كما تق�ل - لقد تّعلق بي ، وكاأنه يرى يف 
مربيته ، اّما له ! كان ي�سغي ايّل ، وال يناق�ض 
التعامل  له ب�سدد االتيكيت واأدب  ت�جيهاتي 
والنمط  العامة  والت�سرفات  الكالم  وطريقة 
امللكي يف االأ�س�ل ، علما باأن تربيته عراقية 

املفخّمة  البغدادية  بالعربية  ولهجته   ، �سرفة 
اكت�سبها  رائعة  فكانت   ، انكليزيته  اأما   ..
باالإن�سات والتعلم والقراءات املتن�عة .. كان 
يع�سق ال�سينما ع�سقا ال ي�ازيه �سيء ، ويفّكر 
بالرواية اأو الق�سة التي يتابعها ب�سغف على 
اأجد  ما  ، وكثريا  باالأ�س�د واالأبي�ض  ال�سا�سة 
دم�عه تن�سل من عينيه على م�اقف عاطفية 
ال�سيدة  هذه  اأن  يل  تبنّي  ولقد   . معها  يندمج 
كانت تعرف في�سل �سبيا و�سابا كان�سان من 

دون اأن تت�غل يف التفا�سيل ال�سيا�سية .

ال�سجل   / االر�سيف  حكايات 
التاريخي

 يق�ل اأر�سيف هذه املراأة اإنها عملت يف الق�سر 
امللكي العراقي للفرتة 1943 - 1946. وهي 
تتعلق  جعلتها  كافية  غري  اإنها  يل  قالت  فرتة 
وتعلمه   ، احلزين  امللك  ال�سبي  ذلك  بحب 
الكثري وتلتقط معه اأجمل �س�ر ذكرياتها معه 
بها  حتتفظ  تزل  مل  التي  القدمية  بكامريتها 
اإنها مل  حتى االآن يف منزلها - كما قالت - .. 
واأفالمه  ال�سغري  امللك  ذلك  األعاب  تتذكر  تزل 
ال�سينمائية املف�سلة وكانت باالأ�س�د واالأبي�ض 
التي  الر�سمية  الفعاليات  اإبان  له  ومراقبتها 
االأزمات  وتتذكر   ، فيها  ي�سارك  اأن  له  قدر 
واأخرى  فرتة  بني  جتتاحه  اإذ  بها  مير  التي 
جدا  ي�ؤذيه  الذي   Asthma الرب�  ن�بات 
خ�س��سا عندما تت�عك �سماء بغداد ، ويحل 
الغبار �سيفا ثقيال على تلك ال�سماء اأياما عدة 
. ت�ستطرد وتق�ل بكلماتها التي تر�سها ر�سا 
، وهي تنظر ايّل وكاأنني نزلت عليها من بالد 
العجائب والغرائب : قد ال تدري اأنني احتفظ 
اجلاللة  �ساحب  كتبها  جميلة  ر�سائل  بعدة 
يف  الرائعة  بانكليزيته  يل  الثاين  في�سل 
�سن�ات عدة من اخلم�سينيات ، وتّعلق قائلة 
العربية  من  اأكرث  االنكليزية  يجيد  كان  باأنه 
يف  به  والعناية  خدمته  على  تق�م  وكانت   !!
انه  .. �سحيح  فيها  درا�سته  اأثناء   ، بريطانيا 
كان يعي�ض يف ق�سم داخلي يف مدر�سة �سانت 
هري�ست ، واأي�سا يف كلية هارو ، لكنني اأك�ن 
اأي  يعرف  ال  وه�   .. فراغه  اأوقات  يف  معه 
عطله  اأوقات  ّجل  يق�سي  فه�   ، للفراغ  وقت 
بالريا�سة ويع�سق اله�كي ويغرم بكرة القدم 
واملالكمة .. كان يقراأ كثريا ، وه� يختار كتبه 
اأن  يعجبه  كان  ما  واأكرث   ، بنف�سه  وي�سرتيها 
يجد كتابا عن العراق بني يديه ، ويه�ى كتب 
التاريخ ، وخ�س��سا عن بالد ما بني النهرين 
م�سرت  اأ�ستاذه  بداللة  مل�كها  على  ليتّعرف   ،
ها�سمي ) ه� اال�ستاذ الدكت�ر حممد الها�سمي 
الذي رافقه يف درا�سته بربيطانيا ( ، وغر�ض 
كان   .. واملل�ك  الزعماء  �سري  قراءة  حب  فيه 
بني  يفّرق  ال   ، الكلمة  مبعنى  اإن�سانا  في�سل 
الب�سر اأبدا ، ال على اأ�سا�ض الدين ، وال الل�ن 
، وال العرق ، وال اللغة .. وكنت اأجده ي�ساأل 
ويه�ى   ، اأخرى  �سع�ب  وتقاليد  عادات  عن 
بع�ض االأطباق لعدة �سع�ب ، ويّف�سل الطبق 
 ، للطعام  �سهيته  قلة  من  الرغم  على  ال�سيني 
النف�ض وكرمي  .. كان كرمي  اأكله قليال  اإذ كان 

في�صل الثاين يف ذاكرة مربيته الإنكليزية 
د. �سيار اجلميل 

 امللك في�سل الثاين ومربيته روزالينا وويل العهد عبد الأله روزاليندا رامريي�س..

املربّية االنكليزية لفي�سل الثاين ملك العراق .. حتكي ق�سة ملك �سبي 
حزين وجد عندها احلنان والدفء
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اليد ، ولكنه يعرف كيف ي�سرف نق�ده .. كان 
كبقية  يكن  مل  اإذ   ، الكبار  ت�سرفات  رف  يت�سّ
 ، اأبدا   . باالآخرين  ي�ستهرت  وال   ، املراهقني 
فه� يحرتم التقاليد والقيم التي تّربى عليها ، 
ويدرك انه تّربى ويتعلّم من اجل امللك .. كان 
ال ي�سدر قراراته ب�سرعة ، بل يتاأّنى كثريا يف 

�سنعها ، وي�ست�سري غريه يف اأمرها .. 

انطباعات تاريخية مهمة 
في�سل  باأن  معها  لقاء  من  اأكرث  يف  حدثتني 
، كان  الثاين مل يكن كبقية من كان يف عمره 
ومل   .. حزينة  ابت�سامات  وجهه  على  ير�سم 
اأبدا  الرثثرة  تعجبه  ومل  �سئل،  اإذا  اإال  يتكلم 
يك�ن  اأال  تّعلم   ، بطبعه  اجتماعي  وه�   ..
يحيطه  اأن  تّع�د  طف�لته  فمنذ   ، اأبدا  وحده 
االأمرية عابدية  اأن خالته  ، وقد عرفت  الكبار 
بداأت ترعاه بعد وفاة اأمه التي كانت له �سندا 
، ومب�تها فقد امللك ال�سبي في�سل الثاين كل 
كظم  يف  عجيبا  اإن�سانا  كان  ولكنه   ، فرحه 
بهدوء  اإذ عرف   ، اأبدا  يغتاظ  ، وه� ال  حزنه 
وي�ستمع   ، ب�سال�سة  االأم�ر  وياأخذ   ، طبعه 

كلمته  يق�ل  حتى  . ط�يال  .
ال�ساي  احت�ساء  يعجبه  كان 
ا�ستقبال  ويعجبه  باحلليب 
الفت�ة  من  العراقي  ال�سباب 
معهم  ويتعامل   ، والك�سافة 
 .. منهم  وواحدا  ك�سديق 
 ، �سغره  منذ  دوما  ويرحب 
بغداد  �س�ارع  يف  بج�الت 
يك�ن  اأن  يرغب  كان  اإذ   ،
ليحيي  مك�س�فة  �سيارة  يف 
كلما  له  ي�سفق  الذي  �سعبه 
ال�س�ر  يع�سق  كان   .. يراه 
ومراقبة  الف�ت�غرافية 
كان   .. ال�سينمائية  االأفالم 
يحب الر�سم وبداأت ه�ايته 
كان   . مبكرة  �سن  منذ 
ومعلمته  مربيته  مع  يتكلم 
جنحت  التي  باالنكليزية 
من  كبرية  جملة  غر�ض  يف 
وامل�سطلحات  التعابري 
يف  والثمينة  النادرة 
كيفية  وعلمته   ، ذهنيته 
�سغره  منذ  بها  النطق 
امل�ستقبل  يف  ميكنه  حتى 
مل�ك  على  بها  يتّميز  اأن 
 .. وزعمائها  االأر�ض 
ميهله  مل  القدر  ولكن 
هذا  مبثل  العراق  لينفع 
مل  انه  يبدو  الذي  امللك 

يخلق للعراق اأبدا ! 
قليال  روزاليندا  اأطرقت 
يف  تفّكر  كانت  وكاأنها   ،
التفتت  ثم   ، مهم  اأمر 
ما  اأتدري   : يل  وقالت 
احد  يف  في�سل  يل  قاله 
ويف   ، التالية  االأيام 
قلت  ؟  معه  لقاء  اآخر 
قالت  ؟  قال  ماذا   : لها 
عند وعدي  اناأ   : قال   :
لك ، اأريد اأن اجعل من 
جنائن  العراق  وطني 
معلقة يراها كل العامل 
! وهنا انتبهت ، فقلت 
لها : ولكن مل ي�ستطع 
اإذ  اأمنيته  يحقق  اأن 
البائ�ض  القدر  لّفه 
العراق  لياأخذ   ،

اآخر  ن�ع  من  طريقا 

يف م�سرية تاريخه ! قالت : ال ادري ملاذا نفد 
عائلته  وكل  ملكهم  ليقتل�ا  العراقيني  �سرب 
التي  الظروف  تعرفني  ال  انك   : اأجبتها   ..
عا�سها العراقي�ن .. وان في�سل ذهب �سحية 
 : قائال  وا�ستطردت   ، غريه  ارتكبها  ل�سيئات 
لقد ولد وعا�ض ورحل وه� مل يدرك امل�سكالت 
زمن  منذ  العراق  يعي�سها  كان  التي  ال�سعبة 

ط�يل .

على  ال��سي   : االإله  عبد  االأمري 
العر�س

بدا يل ان روزاليندا جتهل العديد من االأم�ر 
والتفا�سيل التي ال تهمها اأ�سال .. فذاكرتها ال 
تعرف اإال اأنها كانت مربية للملك .. وقد �ساألتها 
على  و�سيا  كان  الذي  االله  عبد  االأمري  عن 
للغاية  �سيئة  �سمعته  كانت  والذي   ، العر�ض 
فاأجابت   ! العراقيني  بني 

ويخجل   ، ذاته  على  منط�يا  االله  عبد  كان   :
اإذ   ، من الغرباء ، ويعترب في�سل مبثابة ابنه 
 ، عليه  ويخاف  به  ويعتني   ، جما  حبا  يحبه 
اإذ اأن هاج�سه اأن ال ي�ساب في�سل باأي اأذى ، 
فيك�ن ه� م��سع اتهام .. كان ي��سيني عليه 
�سباح م�ساء .. وكان يريد من ابن اأخته ملكا 
مثقفا بني زعماء العامل ، اإذ كان يفخر به اأمام 
خاله  وي�سغي  في�سل  يتكلم  عندما  االآخرين 
في�سل  يتكلم  اأن  على  يحر�ض  وكان   .. اإليه 
اأن  على  يحر�ض  ولكنه   ، باالنكليزية  معي 
يتكلم معه ومع  �سديقه وابن عّمه االأمري رعد 
بن زيد الذي كنت اأ�ساهده معه دوما ومع كل 
االله ي�سرف  ، كان عبد  بالعربية  البيت  اأفراد 
اأخته  ابن  تربية  برنامج  تطبيق  على  بنف�سه 
ي�ما بي�م ، وكان يعتربه �سديقا له اأكرث من 
خال له . وكان في�سل قد فر�ض احرتامه على 

اجلميع حتى وه� يف �سني املراهقة .
االله عندما يك�ن اجل�  اأيام عبد  اأ�سعب  اإن   
من  في�سل  على  يخ�سى  اإذ   ، بغداد  يف  مغربا 
الغبار ، ب�سبب مر�ض الرب� املزمن الذي الزم 
�سعبا  تنف�سه  يبقى  اإذ   ، طف�لته  منذ  في�سال 
يل  حديثها  روزاليندا  وت�ا�سل   . اأيام  لعدة 
فتق�ل   ، االله  عبد  االأمري  ال��سي  خاله  عن 
عناية  بفي�سل  يعتني  كان  باأنه  عنه 
ولده  وكاأنه   ، الت�س�ر  تف�ق  فائقة 
اأن  ميكن  ال  عالية  للملكة  وحمبته 
منط�يا  االله  عبد  وبقي   . ت��سف 
والدته  �سرامة  ويخ�سى   ، ذاته  على 
بجي�ض  يهتم  وكان   ، نفي�سة  امللكة 
كما   .. العادة  ف�ق  اهتماما  العراق 
اأن  اأي قرار من دون  كان ي�ؤجل اخذ 
يف  العراقيني  ال�سا�سة  كبار  ي�ست�سري 
ينتظر  كان   .. وكبرية  �سغرية  كل 
لينعم  ويزّوجه  ليكرب  الثاين  في�سل 
في�سل  �سلب  من  للعهد  ب�يل  العراق 
طامعا  االله  عبد  يكن  مل  اإذ   ، االأول 
دائما  مت�سائما  وجدته  بل   ، باحلكم 
وقد   ، القتل  ه�اج�ض  يعي�ض  كان  اإذ   ،
تّر�سخ يف عقله ووجدانه اأن الها�سميني 
كلهم يذهب�ن قتلى .. �ساألتها هل تعرف 
باأن ال�سعب العراقي كان يكره عبد االإله 
كراهية كبرية .. اأجابت بالنفي ، ولكنها 
وتق�ل  ت�ستذكر  راحت  اأن  بعد  علّقت 
و�سع�ره  وكربيائه  النعزاليته  رمبا   :
بالتعايل على االآخرين .. كنت ال اقرتب 
الق�سر  حدائق  يف  يجل�ض  وه�  منه 
وحده ولي�ض له اإال ال�سراهة يف التدخني 
يعاين  كان   .. ت�س�ّره  ميكن  ال  وب�سكل 
زيجاته  وف�سل  املركبة  بال�حدة  ال�سع�ر 

املتعددة ! 

الهب   ي�م   :  1958 مت�ز   14
ودم�ي يف التاريخ! 

 النهاية والرحيل
، واأكملت درا�ساتي ومنحت  االأيام  م�ست 
عن  ورحلت   ،  1982 عام  الدكت�راه 
اأ�ساأل  وكنت   ،1983 العام  يف  بريطانيا 
كل  يف  روزاليندا  امل�ض  عن  كلينت  امل�سز 
حتّدثني  فكانت   ، بريطانيا  اإىل  يل  زيارة 
اأخبار  عني  انقطعت  حتى   ، بخري  اأنها 
امل�سز كلينت وامل�ض روزاليندا منذ اأكرث من 
ع�سرين �سنة .. وبعد �سن�ات ط�ال �سمعت 
باأن روزاليندا قد رحلت رحلتها النهائية يف 
باأ�سيائها  العام 1990 ، وال اعرف ماذا ّحل 
واأوراقها العزيزة ، فان هناك مقتنيات اأثرية 
العائلة  تاريخ  تفيد  جدا  مهمة  وتاريخية 
من  �سنة   37 العراق  حكمت  التي  الها�سمية 
و�س�ر  ر�سائل  ومنها   ، الع�سرين  القرن 
ور�س�م ومعايدات بيد في�سل  .. ومل اعرف 

ماذا حل بامل�سز كلينت وزوجها اأي�سا ! 
واأخريا : ماذا اق�ل ؟

فان   ، عنه  مربيته  قالته  ما  كل  من  بالرغم 
زمن  يف  العراق  حكم  الثاين  في�سل  امللك 
�سعب جدا ، وبالرغم من اعتزازه بالعراقيني 
الظروف  يدرك  مل  انه  اإال   ، للعراق  وع�سقه 
العراقي�ن ويدرك  التي كان يعي�سها  ال�سعبة 
وراء  ال�سا�سة  يح�كها  التي  امل�ؤامرات 
الك�الي�ض ، لكنه مل يدرك ابدا ان العراق على 
اب�اب انتقال تاريخي اىل زمن جديد .. كان 
طيبا اكرث مما يلزم ، وقد خدعه اجلميع .  لقد 
كان يعلم ببع�ض االأخطاء التي يقرتفها بع�ض 
امل�س�ؤولني ، لكنه كان مقيدا متاما ، ومل يدرك 
حجم النقمة ال�سيا�سية التي كانت تتفاقم يف 
احلرب  و�سرا�سة   ، امللكي  احلكم  �سد  بالده 
الباردة �سده ، مع الهجمة االإعالمية النا�سرية 
�سد �سيا�سة االأحالف واملعاهدات التي جعلت 
بغداد مركزا لها يف ال�سرق االأو�سط .. اإ�سافة 
احلاكمة  ال�سيا�سية  النخبة  اهتمام  اإىل 
االلتفات  دون  من  الكبرية  االعمار  مبنجزات 
 ، الي�مية  حياتهم  يف  النا�ض  يريده  ما  اإىل 
وامل�سالح  الع�سائر  دعاوى  قان�ن  بقاء  مع 
 .. ال�طنية  امل�سالح  ح�ساب  على  الفئ�ية 
القدمية  احلاكمة  النخبة  بقاء  عن  ناهيكم 
من  العراقية  ال�سيا�سة  مقاليد  على  م�سيطرة 
ال�سباب  اأمام  لها دروبا جديدة  تفتح  ان  دون 
ميثلهم  اأن  امل�ستلزم  من  كان  الذين  اجلدد 
وثقافته  تربيته  ولعل  الثاين.  في�سل  ال�ساب 
مفارقته  من  زادت  بل   ، ترحمه  مل  االنكليزية 
عن �سعبه الذي مل يعرف حتى ي�منا هذا ان 
يّفرق بني ال�سيا�سة والثقافة ، بل انه يدجمهما 
كان  في�سل  باأن  علما   ، اال�ستعمار  با�سم  معا 
معجبا باحلياة االمريكية منذ زيارته الر�سمية 
مل  رمبا   .  1952 عام  املتحدة  ال�اليات  اإىل 
اأفكاره  عن  يّعرب  كي  فر�سة  اأية  القدر  مينحه 
وما ميكن عمله اإبان تلك املرحلة ال�سعبة التي 
يك�ن  ما  ا�سد  على  منق�سما  فيها  العامل  كان 
االنق�سام ، وتّعلق امل�سز كلينت على ذلك قائلة 
: ل� منحه القدر خم�ض �سن�ات اأخرى فقط ، 
لظهر للعامل ان ملكا �سابا وحكيما وعاقال كان 
تّخل�ض من  قد  العراق  ، ولكان  العراق  يحكم 
ذلك  اعتقد  .. ولكنني ال  الباردة  ازمة احلرب 
ابدا ، اذ اأخالفها متاما ، ذلك ان في�سل الثاين 
ميكنها   ، ماردة  او  ق�ية  ب�سخ�سية  يكن  مل 
فه�   ، املرحلة  تلك  مثل  يف  العراق  حتكم  ان 
بن  ح�سني  امللك  عّمه  ابن  عن  كثريا  يختلف 
في�سل  مزايا  غري  مبزايا  متتع  والذي  طالل 

الثاين ! 
من  الثاين  في�سل  زواج  م�سروع  كان  واإذا   
اأمرية تركية قد بداأ الأهداف �سيا�سية وا�سحة 
العراقية  العالقة  عرى  ت�ثيق  اجل  ومن   ،
ي�سل  مل  العراقيني  وعي  فان   ، الرتكية  ـ 
ملاذا   : يت�ساءل�ن  وبق�ا   ، بذلك  القناعة  اإىل 
ما  واآخر  ؟  عراقية  بفتاة  في�سل  يتزوج  مل 
بادوار  كاملة  ثقة  واثق  باأنني  ق�له  ميكنني 
ن�س�ة ورجاالت بريطانيني يف العراق ، واأن 
بريطانيا كانت ذكية جدا يف ت�ظيف �سّيدات 
م�ستعمراتها  من  العديد  يف  جدا  راقيات 
من  واثق  واأنا   ، رامريي�ض  روزاليندا  اأمثال 
ارتباطاتهن بال�سيا�سة العليا لربيطانيا كجزء 
الله  رحم   . اخلفية  احلقيقية  واجباتهن  من 
و�سيذكره   .. وا�سعة  رحمة  الثاين  في�سل 
كي  خا�سة  تربية  تّربى  كيف   ، دوما  التاريخ 
يك�ن دمه ثمنا خلطايا غريه .. لقد تّربى ي�ما 

بعد ي�م كي يقتل يف عز �سبابه رحمه الله .
 

ـ عن كتاب ، زعماء ومثقف�ن : 
ذاكرة م�ؤرخ 
للم�ؤلف �سيار اجلميل

بدا يل ان روزاليندا جتهل العديد من االأم�ر والتفا�سيل التي ال تهمها 
اأنها كانت مربية للملك .. وقد �ساألتها  اإال  اأ�سال .. فذاكرتها ال تعرف 
كانت  والذي   ، العر�س  على  و�سيا  كان  الذي  االله  عبد  االأمري  عن 
�سمعته �سيئة للغاية بني العراقيني ! فاأجابت : كان عبد االله منط�يا 
على ذاته ، ويخجل من الغرباء ، ويعترب في�سل مبثابة ابنه ، اإذ يحبه 
حبا جما ، ويعتني به ويخاف عليه ، اإذ اأن هاج�سه اأن ال ي�ساب في�سل 
باأي اأذى ، فيك�ن ه� م��سع اتهام .. كان ي��سيني عليه �سباح م�ساء .. 
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العتيق  اجل�سر  اأو  احلديدي  اجل�سر  يعد 
ملدينة  تاريخيًا  و�سرحًا  ح�ساريًا  معلمًا 
دجلة  نهر  �سفاف  يربط  احلدباء  امل��سل 
اخلم�سة.  واجل�س�ر  املدينة  ويت��سط 
اأن�سيء يف العقد الثالث من القرن املا�سي من 
قبل �سركة انكليزية وه� من احلديد اخلال�ض 
اأمتار وارتفاعه  وط�له 260مرتًا وعر�سه 9 

6 اأمتار.
�سمم اجل�سر ليك�ن ثابتًا وي�ستند اإىل دعائم 
ال�سكل  ذات  امل�سلح  ال�سمنت  من  م�سن�عة 
دقيقة  هند�سية  م�ا�سفات  البي�ساوي ح�سب 
اجل�سر  ت��سل  دقيقة  ريا�سية  وح�سابات 

بباطن االأر�ض.
اأنا متاأكد اأن كل م��سلي له ذكريات رائعة مع 
هذا اجل�سر حيث كنا نعرب عليه ي�ميًا م�سيًا 
البلدية  حديقة  نح�  مت�جهني  االأقدام  على 
اجل�سر  من  االأي�سر  اجلانب  يف  تقع  التي 
قا�سدين الدرا�سة يف احلديقة لتميزها مبناخ 

طيب هادئ ي�سلح للدرا�سة.
واأثناء الع�دة منر من قه�ة البلدية التي تقع 
يف  الدرا�سة  ن�ستكمل  واأحيانا  اجل�سر  ميني 
القه�ة بعد ا�سرتاحة حمارب و�سرب ال�ساي 
مع هذا  الذكريات  اأو احلام�ض. يف احلقيقة 

اجل�سر حتتاج اإىل مقالة م�ستقلة اأو اأكرث.
لنعد اإىل م��س�عنا االأ�سا�سي وه� اجل�س�ر 
امل��سل  يف  احلديدي  اجل�سر  مثل  الثابتة 
وهي  بغداد  يف  ال�سرافية  وج�سر  احلدباء 

حني  يف  وا�ستقرارًا،  اأمنًا  اجل�س�ر  اأكرث 
اجل�س�ر  التف�سيل  من  ب�سيء  �سنتناول 
ثم  لالهتزاز  وتعر�سها  وخماطرها  املعلقة 

ال�سق�ط.
اأختلف العلماء والق�ساة يف حتديد م�س�ؤولية 
املتحدة  ال�اليات  يف  عمالق  ج�سر  �سق�ط 
 )Tacoma االأمريكية، ه� ج�سر تاك�ما ) 

يف والية �سيكاغ�. 
من امل�س�ؤول: الريا�سياتي�ن اأم املهند�س�ن؟

ي�م  �سباح  من  ال�سابعة  ال�ساعة  متام  ففي 
1940/11/7م بداأ اجل�سر باالهتزاز املطرد 
اإحد  خاللها  اأخذ  �ساعات  ثالث  وملدة  املنتظم 
مقاطع اجل�سر باالرتفاع واالنخفا�ض ب�سكل 
دوري منتظم حتى بلغ االرتفاع اإىل حد ثالثة 

اأقدام عن م�ست�اه املحدد.
اجل�سر  بداأ  �سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة  وبعد 
ال�ساعة  متام  ويف   ، ال�ا�سع  باالهتزاز 
معينة  حلظة  وخالل  والن�سف  العا�سرة 
ارتفاع  اإىل  اجل�سر  نهايتي  اإحدى  و�سلت 
تلك  و�سلت  الحقة  حلظة  وبعد  قدمًا   )28(
�سقط  ثم  قدمًا   )28( انخفا�ض  اإىل  النهاية 
اجل�سر يف املاء. وحل�سن احلظ كانت �سيارة 
بقيادة  اللحظة  تلك  يف  العب�ر  تروم  واحدة 
مرا�سل �سحفي ومعه كلبه، وقد جنا ال�سائق 
حتفه  لقي  قد  الكلب  اأن  حني  يف  امل�ت  من 
اجل�سر  بان  علمًا  متامًا،  حتطمت  وال�سيارة 

يعد من اكرث اجل�س�ر ازدحامًا بالعب�ر.

ومن الطرائف التي رافقت ذلك احلدث ه� اأن 
تن�سر  كانت  التاأمني  و�سركات  البن�ك  معظم 
واالإعالنات  املحلية  واملجالت  ال�سحف  يف 
به  يت�سم  الذي  باالأمان  يقرتن  تاأمينها  اأن 
النا�ض به  لثقة  ج�سر تاك�ما!! كاأف�سل مثال، 
يف ذلك ال�قت. وبعد �سق�ط اجل�سر �سارعت 
هذه امل�ؤ�س�سات اإىل رفع ن�سراتها واإعالناتها 
من حملها. كما اأن حاكم ال�الية التقى ال�سكان 
بعد �سق�ط اجل�سر مبا�سرًة واألقى فيهم خطابًا 
يف  وذكر  اجلمه�ر  معن�يات  لرفع  حما�سيًا 
وكلَّ  والهند�سة  الريا�سيات  متحديًا  حديثه، 
انه  اجل�سر،  �سق�ط  اإىل  اأدت  التي  الظروف 
التي  نف�سها  بالطريقة  اجل�سر  بناء  �سيعيد 

�سيد فيها اجل�سر ال�ساقط.
من  املهند�سني  اأحد  �سارع  التايل  الي�م  ويف 
واإجنازه،  اجل�سر  تنفيذ  على  ا�سرف�ا  الذين 
اإذا  انه  فيها  يذكر  احلاكم  اإىل  برقية  باإر�سال 
االأوىل  بالطريقة  ثانيًة  اجل�سر  بناء  اأعيد 
نف�سها ف�س�ف ي�سقط اجل�سر بالطريقة نف�سها 

التي �سقط فيها يف املرة االأوىل!
اإنَّ ظاهرة �سق�ط ج�سر تاك�ما معروفة لدى 
الذين  وخا�سة  واملهند�سني  الريا�سياتيني 
وهذه  التفا�سلية  املعادالت  مع  يتعامل�ن 
املعروفة، مثل:  العديدة  الظ�اهر  اإحدى  هي 
اجل�س�ر،  بدعائم  املاء  �سريان  ا�سطدام 
الطائرة،  باأجنحة  اله�اء  وا�سطدام 
وكذلك  الهاتف،  باأعمدة  اله�اء  وا�سطدام 

تقابل �سيارتني ت�سريان ب�سرعة عالية بطريق 
ال�سري ال�سريع.

ديناميكا  �سمن  تدخل  الظ�اهر  هذه  اإنَّ 
حتدث  حيث   )Aerodynamic( اله�اء 
عليها  ال�سيطرة  ميكن  ال  �سريعة  اهتزازات 
 Stall “ لالأج�سام الثقيلة واجل�س�ر، تدعى
علميًا  تف�سريها  ميكن  التي   ”Flutter
�سلب  كج�سم  اإعاقة  وجدت  اإذا  ياأتي:  كما 
تن�ساأ  عندئٍذ  �سائل،  اأو  ه�ائي  تيار  يف 
ال  فائقة  ق�ة  ذات  دّوارة  ه�ائية  حزم 
العائق  لذلك  جماورة  عليها  ال�سيطرة  ميكن 
 Vortex  “  " تدعى  ال�سلب  اجل�سم  اأو 
 “ حمدد  دوري  ب�سكل  ت�سري  و   Street
Definite Periodicity" اعتمادًا على 
�سكل ذلك اجل�سم واأبعاده وعلى �سرعة اله�اء 
فاإن  وبالنتيجة  به،  يحيط  الذي  ال�سائل  اأو 
اله�ائية املت�لدة على جانبي اجل�سر  احلزم 
احلزم  اجتاه  على  عم�دية  دورية  ق�ة  ت�ّلد 
وعندما  اجل�سر،  �سكل  على  تعتمد  اله�ائية 
للق�ة  فاإن زاوية االإزاحة  تك�ن الق�ة كبرية 

تك�ن كبرية اأي�سًا . 
احلزم  اأنَّ  جند  اآخر،  مبثال  ذلك  ولت��سيح 
اله�ائية التي ت�سطدم باأجنحة الطائرة تك�ن 
بزاوية �سغرية جدًا وعليه تك�ن مل�ساء الأن 
�سغرية  بزاوية  م�سن�عة  الطائرة  اأجنحة 
تكاد  االهتزاز  ق�ة  فاإن  احلالة  وبهذه  جدًا 
تك�ن معدومة وبالنتيجة فاإن الق�ة املت�لدة 

اإ�سايف  ومثال  الطائرة.  �سري  يف  ت�ؤثر  ال 
�سريان  نالحظ  اأكرث،  الفكرة  هذه  لت��سح 
من  اجل�س�ر(  بدعائم  ا�سطدامه  )عند  املاء 
مائية  حزمًا  فن�ساهد  للدعامة  اخللفية  اجلهة 

دوارة ت�سحب االأج�سام اإليها بق�ة كبرية.
اجل�س�ر  حالة  يف  نت�قع  اأن  الطبيعي  من 
منها  كبرٌي  جزٌء  يك�ن  التي  اأي  املعلقة، 
ق�ة  ت�لد  اله�ائية  احلزم  اأنَّ  اله�اء،  يف 
بدورها  وهذه  عالية  اإزاحة  ذات  عم�دية 
 Forced( ق�سرية  اهتزازات  ت�لد 
حت�سل  اخلط�رة  واأّن   .  )Vibrations
عندما يك�ن االهتزاز الطبيعي قريبًا جدًا من 
االهتزاز الق�سري، وعندما يك�نان مت�ساويني 
ال�سبب يفر�ض  الكارثة �ستح�سل. ولهذا  فاإن 
ال�سري  الع�سكرية  اخلدمة  اأثناء  اجلن�د  على 
عند  للتعليمات(  )خمالفة  منتظم  غري  ب�سكل 
اأدنى  هنالك  يك�ن  ال  كي  اجل�سر،  عب�رهم 
احتمال ل�ق�ع كارثة ك�سق�ط اجل�سر، وهذا 
الثانية  العاملية  احلرب  خالل  فعاًل  ح�سل  ما 
�سقطت وهي  باكملها  دبابات  كتيبة  اأن  حيث 
برايت�ن  مدينة  يف  نهر  على  ج�سر  تعرب 

جن�ب انكلرتا.
لذلك نخل�ض اإىل الق�ل، اأن "الريا�سيات" مل 
تكن م�س�ؤولة عن �سق�ط ج�سر تاك�ما واإنها 
املنطقية  واالأم�ر  للح�سابات  ذلك  من  بريئة 

العلمية التي ذكرناها.
اكادميي عراقي مقيم يف دبي

اجل�صر احلديدي )اجل�صر العتيق( واجل�صور املعلقة
د. �سمري ب�سري 
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املدافعة  التقدمية  االحزاب  مع  كان  لقْد 
عن م�سالح العمال والفالحني والفقراء 
االغنياء  بني  االجتماعية  املعركة  يف 
اجلمه�ري  العهد  مع  ثم  والكادحني 
للعدل  وزيرًا  وا�سبح  مت�ز   14 وث�رة 
كان  لقد  اعالنها،  ي�م  من  اعتبارًا  فيها 
عبد  اىل  قريبًا  علي  م�سطفى  املرح�م 
ثم  التقدمية  وت�جهاته  قا�سم  الكرمي 
مل  وحياديًا  �سلميًا  معار�سًا  ا�سبح 
مع  يده  و�سع  اىل  هذا  م�قفه  ي��سله 
مع  ح�سل  كما  واملتاآمرين  االنقالبني 
غريه من ا�سدقاء الزعيم ومنهم املرح�م 
ف�ؤاد عارف حيث ا�سطف قبل االنقالب 
دار  اىل  برجله  وذهب  املناوئني  مع 
م�سطفى  قدم  �سباط   8 �سبيحة  االذاعة 
بعد  ال�زراء  جمل�ض  من  ا�ستقالته  علي 
الق�ى  وا�سطفاف  ال�سغ�ط  تزايد 
ووقع  الزعيم،  �سد  والق�مية  اليمينية 
مع  كرد�ستان  يف  ال�سلم  مطلب  على 
وخروج  ي�سارية  �سيا�سية  �سخ�سيات 
التظاهرات تطالب بال�سلم يف كرد�ستان 
من  واحدا  ال�سط�ر  كاتب  انا  وكنت 
امل�ساركني بالتظاهرات يف �سارع الكفاح 
ومت التفريق يف ال�ساحة املقابلة ل�سينما 
خلف  من  افرادًا  وان�سحبنا  الفردو�ض 
بعيدًا  �سيق  فرع  ي�جد  حيث  ال�سينما 

عن ال�سارع العام ع�سرًاً.
قا�سم  الكرمي  عبد  املرح�م  ا�ستقبل 
�سباط   8 انقالب  ليلة  علي  م�سطفى 
من  متاأخرة  �ساعة  اىل  معه  وبقي 
ال�ساعة  عند  داره  اىل  او�سله  ثم  الليل 
مذكرات  يف  جاء  كما  م�ساء  الثانية 

الزعيم على  عاتبه  قا�سم اجلنابي حيث 
علي  م�سطفى  اعتقل  وقد  عنه،  ابتعاده 

ي�م 8 �سباط 1963.
تقدميًا  علي  م�سطفى  املرح�م  كان  لقد 
املعارك  كل  باندفاع  دخل  حقيقيًا 
بني  وال�سيا�سية  والفكرية  االجتماعية 
احلكم  ت�سكيل  منذ  والتقدمية  الرجعية 
يف  ال�سعب  مع  فكان  امللكي،  ال�طني 
الربيطاين  اال�ستعمار  �سد  معركته 
وبعدها  الع�سرين  ث�رة  منذ  واع�انه 
يف  احلجاب  �سد  ال�سف�ر  مع  وقف 
ال�ساعر  يق�ل  وفيه  الثالثينيات 
ان�سار  من  وكان  الكرخي  عب�د  املال 

احلجاب:
وين ليب�سر )م�سطفى( 

املاي باجلرة �سفه
ب�سراك �سارت واقعة

عم ال�سف�ر، ال�سر طفى
يف  املقربني  ا�سدقاءه  ي�ستقبل  كان 
يف  داره  يف  وحمامني  حكام  من  داره 
داره  من  اليها  انتقل  ان  بعد  احلارثية 
القدمية يف بغداد اجلديدة، حيث كانت 
هم�مه من�سبة على ما ه� م�لع به من 
العالقات  و�س�ؤون  االدبية،  ال�س�ؤون 
الدائمة بني الق�ى ال�سيا�سية يف البالد 
امل�سائل  بقيت  وقد  احلكم،  و�س�ؤون 
ال�سلطة  تنظيم  يف  اال�سا�سية  القان�نية 
خارج  الدولة  وتنظيم  ود�ست�رها 
هم�مه واهتماماته بعد كل ما جرى من 
ان�سرف  وقد  مت�ز  ث�رة  بعد  اخفاقات 
بتح�سري  ال�لع  اىل  حياته  اواخر  يف 

االرواح...

ت�سكُل ال�ثائق العثمانية م�سدرا ا�سيال 
املنطقة  يف  التاريخ  كتابة  م�سادر  من 
العثمانية  الطاب�  �سندات  وتعترب 
من  لها  ملا  امل�سادر  هذه  اهم  من  واحدة 
الدولة  ا�سدار  وبعد  تاريخية  اهمية 
العثمانية لقان�ن االرا�سي ا�سدرت يف 
كان�ن   13 1275هـ  الثانية  جمادي   8
قان�ن  با�سم  قان�ن  1859م  الثاين 
لت�سع  الـ)33(  م�اده  فجاءت  الطاب� 
امر ت�س�ية احلق�ق املتعلقة باالرا�سي 
االمريية وحتديدها على ا�س�ض ا�سح من 

القان�ن الذي �سبقه )قان�ن االرا�سي(.
لت�سجيل  قان�ين  نظام  ان�سئ  كما 
احلجج والعق�د املخت�سة باالرا�ض وقد 
عالج هذا القان�ن والنظام ال�سادر بعده 
م�ساألة  1860م  1276هـ  �سعبان   7 يف 
للمت�سرفني  )تف�ي�ض(  �سندات  منح 
باالرا�سي االمريية واالرا�سي اململ�كة 

وحقهم يف ت�ارثها كباقي اال�سياء.
العراق يف عهد  الطاب� اىل  ادخل نظام 
وذلك  )1869-1872م(  با�سا  مدحت 
1871م  عام  من  الثاين  كان�ن  يف 
العراق. حيث  ا�سالحاته يف  من  كجزء 
دعت احلاجة اىل اعطاء �سندات الطاب� 
لالهايل، وثائق خا�سة من اجل طماأنتهم 
املنق�لة، وكانت هذه  ام�الهم غري  على 
ال�ثائق ت�سمى �سابقا باحلجج ال�سرعية 
�سميت  االرا�سي  ق�انني  �سدرت  فلما 

هذه ال�ثائق ب�سندات الطاب�.
طاب�  لفظة  معنى  يف  الكتاب  اختلف 
)طاب��ض(  ا�سلها  رومية  انها  فذكر 
انها تركية ا�سلها  وتعني االر�ض وقيل 
رجح  وقد  الطاعة،  وتعني  )طاب�ق( 
االول  املعنى  ال�سابندر  خالد  اال�ستاذ 

لك�نه اقرب اىل املعنى.
كما ورد و�سف ملدينة بغداد يف �سالنامه 

ال�سمال  من  بغداد  �سنجق  يحد  بغداد 
الغربي  ال�سمال  ومن  امل��سل  والية 
البالد  ال�سرق  ومن  الزور  �سنجق 
االيرانية ومن اجلن�ب �ستجقا العمارة 
الب�سرة  ب�الية  املرتبطان  واملنتفك 
وكربالء  الدي�انية  �سنجقا  الغرب  ومن 

و�سحراء ال�سامية.
ويحد ق�ساء بغداد من ال�سمال وال�سمال 
ال�سرقي خرا�سان ومن اجلن�ب ال�سرقي 
ومن  اجلزيرة  اجلن�ب  ومن  العزيزية 
الغرب وال�سمال الغربي ق�ساء الكاظمية 
ب�ساتني  ت�جد  دجلة  نهر  �سفتي  وعلى 
النخيل وب�ساتني حت�ي ا�سجار مثمرة 
وي�سمى  وفرية  حما�سيل  تنتج  وهي 
اجلن�بية  اجلهة  من  يبداأ  الذي  الق�سم 
ملدينة  ال�سرقي(  الباب  )من  ال�سرقية 
هي  )الكرادة  ال�سرقية  بالكرادة  بغداد 
والق�سم  بالكرد(  تزرع  التي  االرا�سي 

باب  من  الغربي  ال�سمال  من  ميتد  الذي 
الق�سم  اما  الغربية  بالكرادة  االعظمية 
االخر  اجلانب  من  ال�سرقي  اجلن�بي 
جانب الكرخ وال�اقع على �سفاف النهر 

في�سمى بكرادة مرمي.
ومدينة بغداد هي مركز الق�ساء والل�اء 
العراقية  البالد  مركز  وهي  وال�الية 

كافة.
املدينة  من  واملنتظم  االكرب  الق�سم  ان 
ال�سفة  اي  ال�سرقية  اجلهة  على  يقع 
بالر�سافة  وي�سمى  دجلة  لنهر  الي�سرى 
الغربي  اجلانب  على  ال�اقع  الق�سم  اما 
بالكرخ،  في�سمى  اليمنى  ال�سفة  اي 
ال�سالم  دار  با�سم  بغداد  وت�ستهر 
القدمية  اال�سماء  من  وهما  والزوراء 
لها. ان ال��سع ال�ساعري للنهر وجمراه 
على  املمتدة  النخيل  وا�سجار  اللطيف 
�سفتيه والب�ساتني التي حت�ي ا�سجارا 

مثمرة. كلها متنح املدينة جماال وبهاء. 
اقيمت  املنتظمة  املدينة  مباين  واكرث 
فان  ولهذا  النهر،  �سفاف  امتداد  على 
ملفتة  النهر  من  للمدينة  العامة  املناظر 
 325 بغداد  مدينة  يف  وي�جد  للنظر 
بق�سبة  الب�ساتني  ومن  ومزرعة  ب�ستانا 

الكاظمية هي:
1. ب�ستان علي لطيف.

2. ب�ستان علي البلداوي.
3. ب�ستان �سادق �سبيب.

4. ب�ستان يا�سني الدروي�ض.
5. ب�ستان عبد احل�سني جلبي.

6. ب�ستان احلاج جميد.
7. ب�ستان عبد الرزاق.

8. ب�ستان حاج علي حممد.
بالبكرة  ت�سقى  الب�ساتني  هذه  وكانت 
املزارع  ل�سقي  بكرة   90 ي�جد  حيث 

والب�ساتني يف ق�سبة الكاظمية.

�سالح الدين �سلمان جعفر

عبد الكرمي عبد ال�ساحب

عندما ا�صبح م�صطفى علي اول وزير 
للعدل بعد 14 متوز

ب�صاتني بغداد يف العهد العثماين
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في�سل  امللك  ان  على  امل�ؤرخ�ن  اجمع 
له  وان  الق�ية  ال�سخ�سيات  من  كان  االول 
غريه،  يف  وج�دها  يندر  ما  القابليات  من 
ال�حيد  امل�سيطر  ا�سبح  امليزتني  وبهاتني 
مرور  ومع  و�س�ؤونها  الدولة  رجاالت  على 
قابليات  عرف  عر�سه،  اقامة  على  الزمن 
ال�سيا�سة  يف  �سعبه  افراد  و�سجايا  ون�ايا 
واالدارة واملالية ف��سع كل �سخ�ض بن�سبة 
عماًل  فيه  ي�ؤدي  الذي  املن�سب  يف  كفاءته 
بناء ولي�ض عماًل اعتباطيًا مما جعل العراق 
على الرغم من حداثة ن�س�ئه وحتمله اعباء 

التبعية واحدًا من البلدان امل�ستقرة.
يف  االول  في�سل  امل�ؤ�س�ض  امللك  وفاة  واثر 
باالمري  واملناداة   1933 ايل�ل  من  الثامن 
غازي ملكًا على العراق راأى الذين حرم�ا من 
اجلديد  امللك  من  يتقرب�ا  ان  الد�سم  الطعام 
يريدون  كما  البالد  دفة  تدوير  لهم  ليت�سنى 
من   واحلط  والد�سائ�ض  الفنت  من  فاتخذوا 
قيمة االخرين و�سيلة لنيل مبتغاهم وارواء 

غليلهم فتناف�س�ا على ا�سغال املنا�سب.
االمة  جمل�ض  يف  فيهم  يرغب�ن  من  وتعيني 
املنا�سب  يف  حتى  بل  االعيان  جمل�ض  او 
الكفاءة.  عن  النظر  بغ�ض  اخلطرية 
حق�ق  هدرت  الغنائم  على  التكالب  بهذا 
الذي بناه  الكيان  وت�سخمت ر�ساوي واخذ 
في�سل االول ينهار �سيئًا ف�سيئًا ويف ال�قت 
عن  يعربون  والعامة  اخلا�سة  حترك  ذاته 

الق�ى  يح�سل.  ملا  وكراهيتهم  �سخطهم 
الت�ازن  يف  واختالل  �سراع  ال�سيا�سية.. 
قرر   1933 عام  في�سل  امللك  وفاة  بعد 
الط�ق  ك�سر  على  العمل  �سليمان  حكمت 
ال�سابقني  ال�زارات  روؤ�ساء  اجاد  الذي 
وغلقه ح�لهم وان ي�ستند اإىل ق�ة يحطم بها 
اعداءه فاختار اال�ستفادة من م�اهب الفريق 
�سماء  يف  �سيته  تالأالأ  الذي  �سدقي  بكر 
العراق ومل مي�ض وقت ط�يل حتى ا�ستطاع 
اىل  �سدقي  بكر  يح�ل  ان  �سليمان  حكمت 
اجلي�ض  قيام  فكرة  بينهما  واختمرت  جانبه 
يف  �سليمان  حكمت  ن�ى  ع�سكري،  بانقالب 
امللكية بنظام جمه�ري  حالة جناحه تبديل 

وتن�سيب نف�سه رئي�سًا له. 
منطلقًا  دياىل  ا�سبحت  كيف 

لالنقالب؟
 اخذت االحالم واالفكار امللت�ية تراود ذهن 
حكمت �سليمان زاعمًا بان بكر �سدقي وافق 
العراقي  ال�سعب  انقاذ  بدع�ى  خطته  على 
االعداد  يف  �سعيهما  وت�ا�سل  فيه  مماه� 
لالنقالب حتى �سار الي�م الذي قررت وزارة 
بقيادة  االوىل  الفرقتني  قيام  فيه  الدفاع 
الفريق عبد اللطيف الن�ري والثانية بقيادة 
الع�سكرية  بتمارينها  �سدقي  بكر  الفريق 
امل��سعة �سمن حدود حمافظة دياىل فتنف�ض 
بكروحكمت ال�سعداء بدخ�لهما اىل املرحلة 
وبعد  االنقالب  تنفيذ  مراحل  من  االوىل 

اركان  رئا�سة  وكالة  �سدقي  بكر  ت�سلم  ان 
خارج  اىل  االركان  رئي�ض  �سفر  اثر  اجلي�ض 
بتنفيذ  باملبا�سرة  الفرقتني  امر  العراق 
وتاأمني   1936  /10/15 يف  التمارين 
متطلباتها من عتاد و�س�اه ويف م�ساء ي�م 
اىل  �سدقي  بكر  ذهب   1936/10/27
بلدروز وفاحت قائد الفرقة االوىل مبا اتفق 
عليه مع حكمت �سليمان مقنعًا اياه بان الغاية 
من تقدم اجلي�ض التتجاوز ال�سغط والتهديد 
غريها  وزارة  تت�سكل  لكي  ال�زارة  ال�سقاط 
واوعده ان يك�ن ن�سيبه فيها وزيرًا للدفاع. 
�سدقي  بكر  1936/10/28ا�ستبدل  يف 
تقدم  التمارين بخطة جديدة ت�سمنت  خطة 
متهيدًا  بعق�بة  باجتاه  الفرقتني  وحدات 
يف1936/10/29.  بغداد  اىل  لزحفها 
�سروع  مع  الع�سكري  جعفربا�سا  مقتل 
حمل  بغداد  نح�  بالتقدم  الفرقتني  وحدات 
�سدقي  بكر  من  كتابًا  ال�ادي  �ساكر  العقيد 
اىل حكمت �سليمان لي�سلمه بدوره اىل امللك 
غازي طالبًا منه اقالة ال�زارة ف�رًا وراجيًا 
اياه ان اليدع جمااًل ل�سفك الدماء وقد ده�ض 
ر�ستم حيدر رئي�ض الدي�ان امللكي مما قراأه 
يف الكتاب وا�ستدت ده�سته حني راأى ثالث 
واطئ  ارتفاع  من  منا�سري  تلقي  طائرات 
ت�سري اىل م�ساوئ وزارة الها�سمي وتطالب 
بحلها، وبعد �ساعتني قامت الطائرات بق�سف 
بناية رئا�سة جمل�ض ال�زراء ومبان حك�مية 

اخرى مما اكد جدية ما دعا اليه بكر �سدقي 
فطلب امللك غازي من يا�سني الها�سمي تقدمي 
ترتيب  الها�سمي  يا�سني  اراد  ا�ستقالته. 
ال�جه  ماء  على  يحافظ  با�سل�ب  ا�ستقالته 
و�سخن اجلدل يف البالط عما يجب اتخاذه 
من تدابري رادعة لهذه احلركة املفاجئة غري 
تط�رات  حدوث  خ�سي  الع�سكري  جعفر  ان 
الحتمد عقباها يف حالة دخ�ل اجلي�ض اىل 
لالمن  انفالت  من  يتبعه  قد  وما  العا�سمة 
وازهاق لالرواح لذلك كله �سارع اىل ت�جيه 
كتب اىل بكر �سدقي وعبد اللطيف الن�ري 
وا�سماعيل  اخليالة  اآمر  نامق  وا�سماعيل 
التكريتي  �سعيد  والعقيد  املدفعية  اآمر  حقي 
يرج�هم فيها ايقاف تقدم اجلي�ض وانتظار 
وعلى  بغداد  دخ�ل  لهم  جتيز  الحقة  اوامر 
جعفر  قرر  امل�قف  خط�رة  من  الرغم 
بكر �سدقي  بنف�سه اىل  ان يذهب  الع�سكري 
ليثنيه عن قراره فاخذ كتابًا من امللك اىل بكر 
طاهر  امللك  مرافق  معه  م�ست�سحبًا  �سدقي 
حممد الزبيدي والنقيب �ساكر القره غ�يل. 
علم بكر �سدقي بنباأ ت�جه الع�سكري اليه من 
االعرج  غالب  علي  من  ت�سلم  برقيتني  خالل 
الدفاع  وزارة  من  والثانية  اتباعه  احد 
اىل  الع�سكري  و�س�ل  دون  يح�ل  ان  فقرر 
بلبلة  ح�س�ل  خ�سية  املتقدمة  ال�حدات 
مكانة  من  الع�سكري  جلعفر  ملا  �سف�فها  يف 
بكر  �سادر  كما  اجلي�ض  منت�سبي  لدى  طيبة 

�سدقي الكتب التي ار�سلها جعفر الع�سكري 
ان  بعد  الفرقتني  يف  ال�سن�ف  اآمري  اىل 
بع�سبية  يتخبط  على م�سم�نها وه�  اطلع 
ماأم�ره  و�سل  االثناء  هذه  ويف  �سديدة 
ب��س�ل  واأخربه  عباوي  ا�سماعيل  النقيب 
جعفر الع�سكري وانه اوقفه على بعد خم�سة 
فقال  بكر  ع�سبية  فازدادت  مرتات  كيل� 
الذي  من  ف�رًا....  يقتل  ان  )يجب  منفعاًل 
الكالم  هذا  �سماعهم  ولدى  ذلك؟(  على  يقدم 
اطرق جميع ال�سباط احلا�سرين بروؤو�سهم 
ببكر  واذا  بالحراك  واجمني  االر�ض  نح� 
واملالزم  جميل  جمال  ملرافقه  االمر  ي�سدر 
جميل  واملقدم  ح�سني  ج�اد  الطيار  ل  االو 
بعجلة  عباوي  ا�سماعيل  والنقيب  فتاح 
النقيب ح�سيب الربيعي )بعدا ن �سادر بكر 
الع�سكري.  والت�جه اىل جعفر  منه(  الكتب 
تبنى النقيب ا�سماعيل عباوي قيادة العجلة 
طلب  الع�سكري  جعفر  اىل  و�سل�ا  ان  وما 
لي��سله  جانبه  اىل  الرك�ب  عباوي  منه 
ا�ستدار  العام  الطريق  اىل بكر �سدقي ومن 
تنباأ  �سعد،  بني  منطقة خان  باجتاه  عباوي 
جعفر الع�سكري مبا يبيت له فقال ال�سماعيل 
قليل  بعد  �ستقتل�ين  انكم  اعلم  )انا  عباوي 
حق  وه�  امل�ت  اهاب  وال  اخاف  ال  فاين 
اق�ل  اين  اال  يرزق  لكل حي  ونهاية حتمية 
لكم انكم جميعًا �ستتحمل�ن تبعة هذا العمل 
لها(  نهاية  ال  ويالت  اىل  البالد  و�ستجرون 

مقتل جعفر الع�صكري وبكر �صدقي.. اأ�صرار واآراء
كاميل �سربي 

بكر �سدقيجعفر الع�سكري

باحث ومرتجم
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د. قا�سم جرب ال�س�داين
اعالنات ايام زمان

العجلة  عباوي  اوقف  ذلك  من  الرغم  وعلى 
جعفر  الفريق  وانزل�ا  له  املحدد  املكان  يف 
عليه  النار  واطلق�ا  العجلة  من  الع�سكري 
فاأردوه قتياًل هكذا انهى هذا املجاهد حياته 
بناه  الذي  اجلي�ض  من  عنا�سر  ايدي  على 
وكان دعامته الرئي�سية . تكتالت وم�ؤامرت 
ي�م  ع�سر  حل  ان  ما  الع�سكري  مقتل  بعد 
انقالب  خرب  �ساع  حتى   1936/10/29
الها�سمي  يا�سني  وزارة  وحل  �سدقي  بكر 
حكمت  برئا�سة  جديدة  وزارة  وت�سكيل 
�سليمان ويف الي�م التايل تاأكد مقتل جعفر 
ح�ل  كثرية  احاديث  وظهرت  الع�سكري 
خلدمة  اجلي�ض  لت�سخري  �سدقي  بكر  ن�ايا 
اخلا�سة  قلق  وا�ستد  ال�سخ�سية  اغرا�سه 
�سملت  كبرية  تنقالت  عملية  ازاء  والعامة 
املحافظات  ال�سن�ف بني  الكثري من �سباط 
وترية  ارتفعت  ثم  بكر  ارادة  عند  نزواًل 
ال�سعب حتديد  ال�سائعات اىل حد جعل من 
لدوافع  بكر  الغتيال  تخطط  التي  اجلهة 

كثرية منها: 
ت�سديه  اثناء  بكر  قتلهم  ملن  الثاأر   -  1
مناطق  خمتلف  يف  التمرد  حلركات  وقمعه 

البالد.
ال�سباط  من  مبجم�عة  بكر  مت�سك   -  2  
فاأباح�ا  بهم  ثقته  ا�ستغل�ا  الذين  ال�سغار 
حفيظة  اثار  ما  �سيء  كل  عمل  النف�سهم 

االخرين. 
واخلطرية  املهمة  املنا�سب  ت�سليم   -  3
اىل  ال�سرطة  ومراكز  واملدنية  الع�سكرية 
والكفاءة  الرتبة  عن  النظر  ب�سرف  اتباعه 
مما  املعتادة  وال�سياقات  لل�س�ابط  وخالفًا 

ادى اىل تاأجيج كراهية النا�ض له. 

مقتل الفريق الركن بكر �سدقي 
اكرث  هناك  بان  يقني  على  �سدقي  بكر  كان 
من جهة تخطط لقتله وبعد ان كان مطمئنًا 
حماولة  اية  يف�سل�ن  �س�ف  اتباعه  ان  اىل 
ح�س�ره  يقلل  واخذ  القلق  عليه  بان  لقتله 
اىل االجتماعات العامة ويبدل العجلة التي 
وامرهم  حرا�سه  عدد  و�ساعف  ي�ستقلها 
مبنع دخ�ل اي �سخ�ض عدا جماعته ون�سر 
احلر�ض اىل م�سافات بعيدة عن داره لتفادي 
و�س�ل القنابل اليدوية اىل الدار مما جعل 
اعتقال  او  ا�ستج�اب  من  ميتع�س�ن  املارة 
بكر  قلق  ازداد  ثم  ذنب  دون  لهم  احلر�ض 
مبيته ويف  احدًا عن مكان  فا�سبح ال يخرب 
ظل هذا الكاب��ض املفزع تلقى دع�ة مل�ساهدة 
املناورات الع�سكرية الرتكية والأجل ت�سليل 
كاذبة  معل�مات  ترويج  اىل  عمد  اعدائه 
�سافر  وبالتايل  تركيا  اىل  �سفره  طريق  عن 
واجلهة  و�س�له  وقت  احد  يعلم  لئال  ج�ًا 
بعد  �سدقي  بكر  طائرة  هبطت  املق�س�دة. 
1937/8/11يف مطار امل��سل  ظهر ي�م 
واجته ف�ر نزوله اىل مطعم �سباط ال�سرب 
اآمر  ف�جئ  وقد  م�سبق  ا�سعار  دون  االول 
الذي  علي  م��سى  الطيار  املقدم  ال�سرب 
اىل  ي�م  كل  ع�سر  احل�س�ر  على  اعتاد 
مطعم ال�سباط ف�جئ يف ذلك الي�م ب�ج�د 

بكر �سدقي يف حديقة املطعم وعلى ي�ساره 
اآمر  ج�اد  علي  حممد  الطيار  العقيد  جل�ض 
الطياران  املالزمان  وامامهم  اجل�ية  الق�ة 
كاظم عباوي واحمد عزيز واحمد التك �سعر 
و�سال  �سيفيه  الن  بال�سرور  ال�سرب  اآمر 
بكر  منه  طلب  التحية  اداء  وبعد  املكان  اىل 
ان يجل�ض اىل ج�اره فان�سحب حممد علي 
مبكانه.  ال�سرب  اآمر  وجل�ض  جانبًا  ج�اد 
�سرع بكر مبالطفة اآمر ال�سرب وال�س�ؤال عن 
اح�ال وحدته ولدى اعتذار اآمر ال�سرب عن 
عدم قيامه ب�اجب اال�ستقبال لعدم علمه قال 
�ساعات  لب�سع  امل��سل  اىل  ح�سر  انه  بكر 
املناورات  حل�س�ر  تركيا  اىل  يغادر  ثم 
عادة  من  كان  وملا  تركيا  يف  الع�سكرية 
ا�سطر  فقد  منخف�ض  ب�س�ت  التحدث  بكر 
را�سيهما من بع�ض حتى  يقربا  ان  الرجالن 
ح�ايل  اىل  راأ�سيهما  بني  امل�سافة  و�سلت 
خم�سة ع�سر �سنتمرتًا وبينما كانا م�ستمرين 
يف احلديث �ساح حممد علي ج�اد )�سرتيد( 
بهم  واذا  احلا�سرون  فانتبه  تريد  ماذا  اي: 
ي�ساهدون جنديًا خيااًل حا�سر الراأ�ض واقفًا 
خلف بكر على بعد خم�سة امتار ويداه خلفه 
واذا  يلتفت  ان  دون  ثابتا  بقي  فقد  بكر  اما 
باجتاه  م�سد�سه  من  النار  يطلق  باجلندي 
يديه  رافعًا  ج�اد  علي  وحممد  �سدقي  بكر 
اىل االعلى طالبًا ايقاف الرمي �سارخا )ال.. 
بعدها  �سكت  واحدة  انه  بكر  ان  ال..(.  ال.. 
على  ج�اد  علي  حممد  و�سقط  حراك  دون 
االر�ض م�سابًا كل هذا حدث ب�سرعة الربق 
ج�اد  علي  حممد  قال  اال�سعاف  عجلة  ويف 
)ا�سبت  رافقه  الذي  ال�سرب  اآمر  خماطبًا 
الله  �ساء  )ان  ال�سرب  اآمر  اجابه   ) بطلقتني 
ج�اد  علي  حممد  فقبل  ت�سجع..(   .. خفيفة 
يا م��سى  )انتهى امري  ال�سرب م�سيفًا  اآمر 
احلف يل بانك التدع الق�ة اجل�ية مت�ت( 

ثم لفظ انفا�سه االخرية. 

لغز اغتيال بكر �سدقي
اىل  بحاجة  لغزًا  بقي  �سدقي..  بكر  مقتل 
االخرية  ايامه  يف  �سدقي  بكر  داأب  حل 
املعنية  االطراف  وغ�ض  ت�سليل  على 
اىل  يعرف  احد  فاليكاد  حتركاته  باأمر 
عن  ف�ساًل  اليه  املقربني  حتى  يتجه  اين 
التي  وال�ا�سطة  حركته  لت�قيتات  كتمانه 
اجلهة  اىل  و�س�له  ووقت  �سي�ستخدمها 
فاأن تدابري وتنفيذ عملية  املق�س�دة. ولذلك 
�ساعة  الن�سف  خالل  متت  التي  اغتياله 
ال�اقعة بني وقت و�س�له ووقت التنفيذ مما 
اال�سئلة  من  الكثري  طرح  املنطقي  من  جعل 
فمن الناحية العملية ال ميكن تنفيذ االغتيال 
قبل زمن و�س�له  املتاآمرة  بدون علم اجلهة 
مبدة �ساعة او �ساعتني ليت�سنى لها اح�سار 
علم  على  املتاأمرون  كان  رمبا  بل  القاتل 
ب�قت و�س�له واملكان الذي �سيمكث فيه وا 
الكيف متكن�ا يف ن�سف �ساعة حتديد طريق 
قاتلة  ا�سابات  وا�سابته  والتقريب  الدخ�ل 
والبد ان ياأتي الي�م الذي �سيك�سف احلقائق 

للعربة والتاريخ.

متاأخرة  فرتة  1889م.وهي  عام  اإىل  بغداد  �س�ارع  انارة  ترجُع 
بانارة  امر  حني   ، الرحمن(  )عبد  العثماين  ال�ايل  عهد  يف  ن�سبيًا 
قبل  من  )الف�اني�ض(  ،ف��سعت  الر�سافة  بجانب  املحالت  بع�ض 
الطرق  البلدية  م�ستخدم�  يجتاز  ي�م  كل  ع�سر  بغداد.ويف  بلدية 
و�سملت   ، ال�س�ء  ال�سعال  عليها  يرتق�ن  خ�سبية  �سالمل  ومعهم 
قد  بغداد  تكن  .ومل   1908 عام  بغداد  �س�ارع  معظم  االنارة  هذه 
ـ1911   1910 با�سا  ناظم  ال�ايل  ايام  حتى  بعد  الكهرباء  عرفت 
،حني جرت اول حماولة يف عهده ال�ستخدام الطاقة الكهربائية يف 
ـ الكاظمية وا�ستطاع حمم�د ال�سابندر احد  ت�سغيل ترم�اي بغداد 
جتار بغداد امل�سه�رين ـ ان ي�ؤ�س�ض �سركة يف لندن الن�ساء م�سروع 
ال�سلطات  م�افقة  على   ،بعد ح�س�له  بغداد  الكهربائية يف  الطاقة 
تعرف  كانت  ،التي    1914 عام  يف  ال�سركة  هذه  على  العثمانية 
والق�ة  والتن�ير  للرتم�اي  امل�ساهمة  العثمانية  ال�سركة   (  : با�سم 
الكهربائية ملدينة بغداد( .ولكن امل�سروع مت جتميده ب�سبب اندالع 
ا�ستخدام  للعراق.اقرتن  العاملية االوىل واحتالل بريطانيا  احلرب 
 /1 ، يف  لها  الربيطاين  االحتالل  مرة مع  اأول  بغداد  الكهرباء يف 
الربيطانية  الع�سكرية  اال�سغال  قامت م�سلحة  10 /1917. حني 
اإىل  تهدف  ،وكانت  الق�سلة  بناية  قرب  للكهرباء  ماكنة  اول  بن�سب 
انارة �سارع ال�سراي وبنايات الق�سلة وامل�ست�سفيات ، و امل�ست�سفى 
يف  مثلها  اخرى  ،ون�سبت  املعظم(  )الباب  يف  الربيطاين  املركزي 
�سريعة املجيدية الي�سال ال�سياء اإىل جملة امل�ست�سفيات امل�ج�دة 
خارج باب املعظم وكالهما من درجة 220 ف�لت تكفي كل واحدة 
منها ال�ساءة الف م�سباح تقريبًا ،وكذلك ن�سبت اخرى يف الكرادة 
)اجلانب االي�سر( واخرى يف )ام العظام( النارة مع�سكرات اجلي�ض 
امل�ؤ�س�سات  على  االمر  اول  الكهرباء  جتهيز  ،واقت�سر  الربيطاين 
�سهر  ويف   . الق�سلة  يف  احلك�مة  ودوائر  الربيطانية  الع�سكرية 
من  معني  مقدار  ت�زيع  الربيطانية  ال�سلطات  اعلنت   1918 اذار 
الن�ر الكهربائي على بع�ض االماكن والبي�ت القريبة من ال�سراي ، 
وطلبت من الراغبني تقدمي طلبهم اإىل بلدية بغداد وو�سعت �سروط 

لذلك منها:
1 - على طالب التن�ير الكهربائي ان يدفع �سلفًا م�ساريف الن�سب 

واثمان الل�ازم الكهربائية.
الكبرية  واملباين  املحالت  على  الكهربائي  الن�ر  ر�سم   ان   -  2
وي�ؤخذ  كهربائي  مقيا�ض  درجة  كل  على  انات   )8( والفنادق 
)30( بق�ة  ي�سيء  الذي  امل�سباح  على  �سهريًا  روبيات   )4( ر�سم 
املن�سدية. ملروحة  على  �سهريًا  روبية  ر�سم)16(  وي�ؤخذ   ، وات 
وت��سع نظام االنارة بالف�اني�ض اواخر عام 1918 ملحالت بغداد 
)الر�سافة والكرخ( حيث وفرت البلدية 2570 فان��سًا يف الر�سافة 
كهرباء  يف  الن�عية  النقلة  وجاءت  الكرخ.  يف  فان��سًا  و)550( 
بغداد اواخر عام 1921 ، حني ادركت م�سلحة اال�سغال الع�سكرية 
حاجة اجلي�ض و�سكان بغداد اإىل ال�سياء الكهربائي ،فجلبت ماكنة 
ـ   1917 عام  ن�سبتها  التي  ال�سغار  املاكنات  مقام  لتق�م  كبرية 
منها  كل  ق�ة  بخارية  حمركات  بثالثة  املاكنة  هذه  1918.وكانت 
)300( ح�سان ون�سبتها يف بناية )العبخانة( قرب �ساحة ال�ثبة 
حاليًا ،والتي كانت �سابقًا للمعمل الع�سكري للجي�ض العثماين ،ثم 
من  )الر�سيد(  اجلديد  ال�سارع  يف  اال�سالك  ومدت  االعمدة  ركزت 
كانت  التي  اال�سالك  هذه  ،وربطت  املعظم  باب  اإىل  ال�سرقي  الباب 
مركز  هي  العبخانة  حمطة  ،و�سارت  ال�سابقة  باملحركات  مرتبطة 
عم�د  كل  على   1922 عام  بغداد  بلدية  ،وو�سعت  بغداد  كهرباء 
يف �سارع الر�سيد م�سباحًا كهربائية وانارت ق�سمًا من �سارع النهر 
وكانت لهذه املاكنة املغذية اجلديدة للكهرباء اثرها يف قيام بلدية 
بغداد ، مبد الن�ر الكهربائي من باب املعظم اإىل الق�سر امللكي يف 
ال�زيرية ثم االعظمية ،ثم مدت ا�سالكا من ج�سر م�د )االحرار( اإىل 
ال�ساحلية يف الكرخ فالكرميات وال�س�اكة حتى و�سلت اإىل حمطة 
املزدحمة  املنطقة  تن�ير  مت  ،ثم  اليا�ض  خ�سر  حملة  اإىل  ثم  القطار 
اإىل جامع  فال�سدرية  ال�س�رجة  ف�س�ق  مرجان  من جامع  واملمتدة 
ال�سيخ عبد القادر الكيالين ومن امليدان اإىل راأ�ض الكني�سة ثم اإىل 

جامع الف�سل وفروعه املت�سعبة.

اإنارة بغداد

يا�سني الها�سميحكمت �سليمان
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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

ذو  �سراد  ال�ساحب  عبد  الريفي  املطرب 
املتميز  واالداء  والق�ي  ال�سجي  ال�س�ت 
والذي  العراقي  الريف  اعماق  من  والقادم 
الفن  لفرتات  النا�ض  �سفاه  على  اغانيه  كانت 
من  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  يف  الذهبية 

القرن املا�سي .
ولد يف بغداد يف عام 1927..

لقد منا حب الغناء يف نف�سه عن والده ال�سيد 
ولكنه مل  الغناء  كان يجيد  الذي  �سراد وحيد 

يحرتفه.
يف اوائل عام 1952 انطلق من االذاعة �س�ت 
غنائي ريفي جديد.. �س�ت ل�ساب متيز بجمال 
�س�ته الطروب وطابعه الريفي اخلا�ض.. انه 
املطرب عبدال�ساحب �سراد الذي ا�سبح يف ما 
بعد من املع مطربي الغناء الريفي فه� مطرب 

اذاعي وتلفزي�ين ناجح
لقد كان يعمل عامال يف �سركة الغزل والن�سيج 
كعامل  ال�سركة  هذه  يف  بداأ  فقد  العراقية.. 

وا�سبح برادا يف �سعبة الن�سيج.
عام  مطلع  يف  والن�سيج  الغزل  �سركة  اقامت 
برعاية  امل�سنع  لعمال  ترفيهية  حفلة   1952
اال�ستاذ اديب اجلادر وزير ال�سناعة اال�سيق 
والذي كان انذاك مديرا عاما لل�سركة..ور�سح 

بع�ض العمال ليق�م�ا بالتمثيل والغناء وكان 
اولئك  بني  من  واحدا  �سراد  ال�ساحب  عبد 
مرة  اول  غنى  احلفلة  تلك  ويف  املغنني.. 
وا�سدقائهم  العمال  من  كبري  جمه�ر  امام 
االذاعيني  واملطربات  املطربني  بع�ض  وكان 
مدع�ين اىل تلك احلفلة منهم املطربة راوية 
كرمي  علي  – حممد  ي�مذاك  املذيعني  وكبري 
– وكان احد امل�سريني ه� ال�سيد عبدالرحمن 
له  وقال  كثريا  ف�سجعه  �سمعه  الذي  امل�سري 

بعد احلفلة:
و�سالح  جدا  جميل  �س�تك  ان  �ساحب 
هذا  ق�له  وكان  التغني؟  فلماذا  لالذاعة.. 
خري م�سجع له.. وقدمت له بعد احلفلة هدية 
وهي كا�ض ف�سية قدمها له اجلادر املدير العام 
التي ظهرت  تلك احلفلة  مل�ساهمته يف  تقديرا 
فيها م�هبته كمطرب ريفي جديد وفعال تقدم 
اىل االذاعة للعمل كمطرب فيها يف نف�ض العام 
اال�س�ات،  باغلبية  القب�ل  جلنة  ووافقت 
ه�  واحد  �س�ت  مقابل  ا�س�ات  باربعة 
ال�حيد  الع�س�  اب� عزيز(  �س�ت )ح�سريي 
ان  غري  كمطرب..  قب�له  يف  عار�ض  الذي 
اذاعيا  مطربا  اعتباره  قرر  االغلبية  راأي 
غنائية حية  له ثالث حفالت   وفعال خ�س�ست 

يف كل �سهر.
كما غنى من التلفزي�ن بناءا على رغبة املدير 
العام – انذاك- املقدم عبدال�ستار ر�سيد وفعال 
اىل  انتقل  ثم  الريف..  ركن  يف  يغني  بداأ 
تقدمي حفالت غنائية يف كل �سهر اربع حفالت 

مب�ساحبة فرقة التلفزي�ن امل��سيقية
امل�جي  حممد  املعروف  امل�سري  امللحن  زار 
عدة  �سملت  ت�س�يقية  ج�لة  �سمن   ، بغداد 
بلدان عربية، اذ ان�ساأ يف حينها �سركة انتاج 
مع ال�سيد بدير واملخرج ال�س�ري نذير عقيل، 
مبدير  حميمية  عالقة  امل�جي  تربط  وكانت 
اذاعة بغداد انذاك، وح�سب ق�ل مدير االذاعة: 
دخلنا ذات �سباح انا وامل�جي اىل ا�ست�دي� 
عبد  ا�سمه  �سعبيا  مطربا  ف�سمع  امل��سيقى 
ال�ساحب �سراد ي�سجل احدى اغنياته. اده�سه 
�س�ته بنقائه وق�ته، وجل�ض امل�جي ين�ست 
بكل ج�ارحه، اىل ان انتهى �سراد من غنائه، 
فقال: اريد ان التقي بهذا املطرب ، لقاء عمل، 
وبالفعل ح�سل اللقاء ، فقال له : ا�سمع اعر�ض 
وتقيم  القاهرة  اىل  معي  تاأتي  يلي:  ما  عليك 
الأحلان  تتفرغ  ان  على  اخلا�سة،  نفقتي  على 
 . عليها  بتدريبك  واق�م  لك  ا�سعها  �س�ف 
الغناء  �سماء  يف  ا�سهر  �ستة  بعد  �ساطلقك 

العربي، بعد ان اعلمك فن الظه�ر والت�سرف 
بنج�مية. �سرطي ال�حيد ان ت�قع معي عقد 
احتكار ملدة خم�سة اع�ام اتقا�سم فيها معك كل 

ما �س�ف حت�سل عليه من املال 
باملطرب  امل�جي  حممد  امل��سيقار  اعجاب 
ال�ساحب �سراد، وتبني م�هبته  الريفي عبد 
ليطلقه جنما يف �سماء االغنية العربية، هذا 
العر�ض كان مطمح وغاية كل مطرب، ال �سيما 
انه �سانع النج�م وكان يف اوج عظمته يف 
له  غنت  ان  بعد  اخلالدة،  االحلان  �سياغة 
حافظ  احلليم  وعبد  كلث�م  ام  ال�سرق  ك�كب 
وجناة ال�سغرية وكبار املطربني العرب.. ما 

تت�قع�ن ان يرد �سراد على امل�جي ؟
ال�ساحب  عبد  ي�سدق  مل  الق�سة:  اىل  لنع�د 
اخر�سته  الفرحة  ان  حتى   . �سمع  ما  �سراد 
فلم ينب�ض ببنت �سفة. وخرج ومل يقل له ول� 

كلمة �سكر عابرة!. 
املطرب  دع�ت  امل�جي  ي�سافر  ان  وقبل 
العر�ض،  ورف�ض  فاعتذر،  ملقابلته.  املذك�ر 
فلماذا  االن،  فيه  انا  عما  را�ض  انني  وقال: 
ذلك  بعد  واع�د  اف�سل  وقد  واغامر  اغرتب 

البداأ من جديد .
فر�سة  �سراد  �ساحب  مطربنا  على  فتف�ت 

ذهبية، ال تاأتي اال للذي له حظ كبري، ولتغريت 
القاع  من  والنت�سلته  عقب،  على  راأ�سا  حياته 
اىل م�ساف النج�م العرب، لكنه زهد ب�سهرة 
كبرية طرقت بابه . ب�سبب روحه التي يغلفها 
وعدم  املغامرة،  �سه�ة  امتطاء  من  اخل�ف 

وعيه باهمية الفر�سة امل�اتية. 
النا�ض  ذاكرة  يف  يزال  وال  الفنان  هذا  رحل 
ترددها  النا�ض  التزال  اغان  عدة  قدم  ان  بعد 

مثل
اأه ياعيني 

ذبي العباية
تتندم علي 

�سفرتكم لط�ل�هه 
الهجع

اأه يا عيني �س�سامتلي
يا خايبه اهنا

تطلع �سم�ض وتغيب
يا�سفانه 

�سلمت ما كلي هله 
اريد وياك

عجيبه يا حل� والله عجيبه تخلي الروح من 
بعدك غريبة"

ارد ان�سد من اهل اله�ى

ثامر العامري

م
املطرب الراحل عبد ال�صاحب �صراد


