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الطفولة وال�صبا
ول���دت يف 8 �صب���اط �صن���ة 1908 يف كربالء. 
احم���د جمي���ل وكان حين���ذاك  ج���دي  دار  يف 
قا�صي���ا فيه���ا. وم���ن ال�ص���دف ان وال���دي عبد 
املجي���د جمي���ل عندم���ا نق���ل م���ن العم���ارة اىل 
كربالء حاكما منفردا )قا�صيا( يف اواخر �صنة 
1921 �صكن يف الدار ذاتها التي كان قد �صكنها 
جدي، وهي تقع يف �صارع العبا�س وقد ولدت 
والدت���ي اخ���ا �صقيقا يل. قال���ت يل انه ولد يف 
نف�س الغرفة التي ولدت فيها ويف نف�س املوقع 
من الغرفة. �صمي �صقيق���ي "ح�صن" ومل يع�س 
اال اقل من عام، حيث تويف يف العمارة،وكان 
والدي قد نق���ل اليها.واملر����س الذي تويف به 

هو ا�صهال االطفال.
ان اول م���ا تعي���ه ذاكرتي االآن ه���و �صفري مع 
اهلي من بغداد اىل النجف �صنة 1913 وكنت 
بعد ابن اخلام�صة من العمر. لكاأن تفل�صيل ذلك 
احلدث ال تزال حية يف ذهني، رمبا ملا كان فيها 
من اثارة وخروج عن احلياة الرتيبة،الهادئة، 
قن���ر  حمل���ة  يف  بيتن���ا  ت�ص���ود  كان���ت  الت���ي 
علي،كماكم���ا كان �صاأن حي���اة اغلب النا�س يف 
اغل���ب البي���وت. ولقد كانت �صف���رة مثرية حقا 
ومتنوعة كذلك.بداأت الرحلة من جانب الكرخ 
حي���ث كانت تقف عربة خ�صبي���ة كبرية ن�صبيا، 
وه���ي على �ص���كل �صندوق كب���ري م�صتطيل يف 
مقدمته دك���ة يجل�س عليه���ا العربجي. وكانت 
تلك العرب���ة يجرها ح�صانان، لك���ن كان هناك 
اآخ���ران مربوط���ان خل���ف العرب���ة  ح�صان���ان 
فاأث���ار ذل���ك ا�صتغرابي، ثم ادرك���ت عند امل�صري 
انهما كانا يتبادالن موقع اجلر مع احل�صانني 
االماميني بني ف���رة واخرى. ويف ذلك ما فيه 
ا�صراح���ة ن�صبي���ة لل���دواب. دخل���ت وا�صرتي 
اىل العرب���ة م���ن ب���اب يفت���ح من خلفه���ا حيث 
توج���د دكت���ان م���ن اخل�ص���ب على ط���ول �صلع 
العرب���ة تقابل احداهما االخرى، والدكة معدة 
جللو����س الركاب وتت�صع الأربعة ركاب، ورمبا 
اك���ر اإن كان���وا �صغارا، ف�صع���ة العربة ثمانية 
م���ن الكب���ار يح�ص���ر معه���م بع�س ال�صغ���ار ان 
وجدوا.ام���ا امتعته���م فقد ربطت مب���ا فيها من 

�صناديق وحقائب فوق �صقف العربة.
كن���ت ا�صم���ع يف ذلك احل���ني ان تل���ك العربات 
ت�صم���ى "عرباين بيت ج���ودي" ولكني عرفت 
بعد �صنني ان بي���ت جودي امنا كانوا يتولون 
ادارة وا�صط���ة النق���ل هذه،فه���ي عرب���ات كان 
ميلكه���ا بي���ت ع���ارف اأغ���ا، وه���ي عائل���ة ثرية 

معروفة يف بغداد.
كانت العربة تط���وي بنا ار�صا �صحراوية يف 
الربي���ع،  الأن الفرات كان مرتفعا بدرجة اقرب 
للفي�ص���ان، وبني ح���ني وحني تتوق���ف العربة 
وجت���ري املبادل���ة ب���ني احل�صان���ني االماميني 
واحل�صان���ني اخللفي���ني، وكان���ا ا�صال متعبني 
اي�ص���ا م���ن خببهما املقي���د وال���ذي ان يتوافق 
م���ع االيقاع احلر،املكبوت ال�ص���وت، للحوافر 
الت���ي ت�ص���رب ال���راب يف مقدم���ة الركب. ثم 
و�ص���ل الرك���ب اىل مدين���ة عل���ى النهر،عرف���ت 
بعد ذلك انها "امل�صي���ب" على الفرات، فق�صينا 
ليلتنا يف غرفة حماطة باخل�صب املخرم وهي 
الت���ي ت�صم���ى "�صنا�صي���ل" يف بي���ت يطل على 
النه���ر ذاته،وعرف���ت بعد حني ان���ه بيت يعود 
لعائل���ة يف "امل�صيب" ت�صم���ى "بيت ال�صيوخ" 
)منه���ا عبد اله���ادي �صالح ال���ذي كان نائبا عن 
"امل�صيب" يف جمل�س النواب لعدة دورات من 
�صنة 1947 حتى 1958، وعبد علي ح�صن يف 

�صنة 1948(.
وبع���د مبيت تل���ك الليل���ة، ا�صتقل اهل���ي، وانا 
معه���م، �صفين���ة �صراعي���ة، ركبوه���ا م���ن �ص���دة 
الهندي���ة. وم���ا ان ته���اوت ال�صفين���ة يف النهر 
قليال حتى هب���ت عا�صفة ا�صطرتها ان تر�صوا 
مالحوه���ا  منه���ا  ال�صاطىء.وترج���ل  بج���وار 

فربطوها بحب���ال �صدت حول ج���ذوع النخيل 
عل���ى ال�صاح���ل. ولك���ن ا�صت���دت العا�صفة ادى 
اىل انقطاع احلب���ال،وال زال اذكر منظر الهلع 
ال���ذي ا�ص���اب ركاب ال�صفين���ة وه���م يرفع���ون 
ايديه���م بالدعاء،مبتهل���ني اىل الل���ه ب���ان يدراأ 
عنا اخلطر. وبعد ان هداأت العا�صفة وا�صلت 
ال�صفينة �صريها اىل الكوفة ومنها انتقلنا اىل 

النجف.
واذكر م�صكن طفولت���ي الذي �صغله والدي يف 
النجف، خا�صة بع���د ان زرت تلك املدينة �صنة 
1932، فع���رت عليها. واالأم���ر الذي �صاعدين 
على تذكر موقعه���ا انها كانت قريبة من ميدان 
كبري قريب من مدخل ال�صوق املوؤدي اىل مرقد 
االإمام علي. وقد بنيت يف ذلك امليدان فيما بعد 

املدر�صة الثانوية.  
ويع���ود �صب���ب اإنتقالنا من بغ���داد اىل النجف 
اإىل تعي���ني والدي عبد املجيد جميل م�صتنطقًا 
هن���اك ،وه���ي وظيف���ة ق�صائية تقاب���ل وظيفة 
حاككم التحقيق .ذل���ك اأن والدي كان قد در�س 
يف االإبت���داء علوم العربية والفق���ه االإ�صالمي 
عل���ى علم���اء بغ���داد ،وه���ي العلوم الت���ي كان 
ي�صطل���ح عل���ى ت�صميته���ا ب "عل���وم اجل���ادة 
"فاأجيز فيها من قبل اأولئك العلماء .وقد متت 
درا�صته تلك اتباعًاملا كانت جتري عليه العادة 
يف االأ�ص���ر الدينية يف ذلك العه���د .فلما فتحت 
مدر�ص���ة احلقوق اول ما فتح���ت يف بغداد يف 
اأول اأيل���ول 1908 اإنت�ص���ب اإليه���ا والدي .كان 
نظ���ام مدر�صة احلقوق اآنذاك يق�صي باأن يقبل 
فيه���ا خريج���و الدرا�ص���ة االإعدادي���ة .ولكنه���ا 
ت�صم���ح يف الوقت ذات���ه الأي �صخ�س بح�صور 
الدرو����س ب�صفته م�صتمع���ًا دون التقيد باإبراز 
ال�صه���ادة االإعدادي���ة .فاإذا جنح ه���ذا امل�صتمع 
يف ال�صن���ة االأوىل تغري مرك���زه فاأ�صبح طالبًا 
يف ال�ص���ف الثاين كالط���الب االآخرين .اأما اإذا 
ر�ص���ب فال يحق ل���ه الدوام بعد ذل���ك وعليه اأن 
ي���رك املدر�صة .كان والدي واح���دًا من اأولئك 
امل�صتمع���ني ،وق���د جن���ح يف  امتح���ان ال�صن���ة 
االأوىل فاأ�صب���ح طالب���ًا نظامي���ًا يف املدر�ص���ة 
ب���دءًا م���ن ال�صن���ة الثاني���ة حتى تخرج���ه فيها 
�صن���ة 1912. وكان���ت الدرا�ص���ة فيه���ا باللغ���ة 
الركي���ة ،مبوج���ب الكتب التي كان���ت ترد من 
االآ�صتان���ة ،وه���ي م���ا يدر�ص���ه ط���الب احلقوق 
يف العا�صم���ة العثمانية ،وكان���ت االمتحانات 
�صفهي���ة با�صتثن���اء م���واد قليلة معين���ة تتطلب 
كال�صك���وك  حتريري���ة  تك���ون  ان  بطبيعته���ا 
املدني���ة  واجلزائي���ة ، وم���دة الدرا�ص���ة اأرب���ع 
�صن���وات .كان ف���د حت���دث ع���ن نظ���ام القب���ول 
ه���ذا يف مدر�ص���ة احلقوق واأ�ص���ول التدري�س 
فيه���ا املرح���وم حمم���ود �صبح���ي الدف���ري ، 
جلري���دة  �صحف���ي  بحدي���ث  اأدىل  ق���د  كان  اإذ 
االأهايل البغدادي���ة يف اأيلول 1960 مبنا�صبة 
الذك���رى الثاني���ة واخلم�ص���ني لتاأ�صي����س كلية 
احلقوق العراقية ،وكان الدفري من خريجي 
االإعدادي���ة فت�صج���ل كاأول طال���ب يف مدر�ص���ة 
احلقوق ،وذكر من بني امل�صتمعني فيها والدي 

عبد املجيد جميل .
م���ا اإن تخ���رج وال���دي حاماًل �صه���ادة احلقوق 
حتى تعني يف �صلك الق�صاء ،وكانت الوظائف 
الق�صائية من املراكز املرموقة واملجزية اأي�صًا 
مبرتبه���ا .ولهذا فقد جت���ول يف اأنحاء متعددة 
م���ن الب���الد ،م���ع اأ�صرت���ه يف اأغل���ب االأحيان ، 
ولوح���ده يف احيان اأخ���رى .فنجده يف مطلع 
حيات���ه العملي���ة م�صتنطق���ًا يف النج���ف �صن���ة 
1913 ، ث���م جن���ده ع�ص���وًا يف حمكم���ة بداءة 
)بعقوب���ة( يف بواكري احل���رب العاملية االوىل 
ث���م حاكم���ًا يف حمكم���ة )ال�صليماني���ة (عندم���ا 
انتهت تلك احلرب وعق���دت الهدنة بني الدولة 
االأول  ت�صري���ن  العثماني���ة واحللف���اء يف 30 
)اكتوبر(�صن���ة 1918 .وبعدها يع���ود والدي 

اإىل بغ���داد ليمار����س املحام���اة زمن���ًا ق�ص���ريًا 
وليعني بعدها يف �صيف 1919 بوظيفة حاكم 
�صل���ح يف مدين���ة )العمارة ( جنوب���ي العراق 
عل���ى دجل���ة ، برات���ب �صه���ري ق���دره اأربعمائة 
روبي���ة )والروبية عمل���ة هندية دخلت العراق 
م���ع جيو����س االإنكلي���ز الفاحتة وت�ص���اوي 75 
فل�صًا بالعمل���ة العراقية ( . وبعد فرة ق�صرية 
من تعيينه ذاك رف���ع اإىل عنوان "حاكم منفرد 
العم���ارة " برات���ب �صبعمائ���ة روبي���ة �صهريًا ، 
اأي م���ا ي�ص���اوي 52 دينارًا ون�ص���ف .كان هذا 
املبل���غ يف ذلك احلني جمزي���ًا لرخ�س االأ�صعار 

وب�صاطة العي�س .
وهك���ذا ،بحكم طبيعة عم���ل والدي ،قطنت يف 
�صب���اي واأن���ا ب�صحب���ة وال���دي واالأ�صرة ،يف 
النج���ف اواًل ،ث���م يف "بعقوب���ة " وبعدها يف 

اأ�صفاري  " واأذكر  "العمارة 
اإىل تلك االأ�صق���اع التي تعتر اآنذاك نائية الأن 
و�صائل املوا�صالت والطرق مل تكن قد تطورت 
بعد .كن���ا ننتق���ل مثاًلبني بغ���داد و"بعقوبة " 
ب�صي���ارات كب���رية احلج���م ، كان���ت تنطلق من 
"قرة �صعبان يف  " يف حمل���ة  " خ���ان م�صعل 
ال�ص���ارع الذي ي�صمى اليوم �صارع ال�صيخ عمر 
. وتنطب���ع �صورة مدينة "بعقوبة " يف ذهني 
ب�صوقه���ا و�صوارعها وطرقه���ا ،يخرقها "نهر 
خري�ص���ان " وكانت الدار الت���ي �صكنها والدي 
تق���ع على �ص���ارع يحاذي هذا النه���ر ،وهي من 
طابق���ني وفيه���ا حديق���ة وا�صع���ة ،واعج���ب ما 

اأذك���ره عن تلك ال���دار وجود �صاقي���ة تخرقها  
وه���ي تتفرع من النه���ر فتمر بال���دار م�صقوفة 
مب�صب���ك حديدي لتخ���رج منه���ا اىل مزرعةِ  ما 

اأو ب�صتان .
و كان انتقالن���ا ب���ني بغ���داد و "العمارة"يت���م 
بوا�صط���ة "املرك���ب" فق���د كان���ت املوا�ص���الت 
االعتيادية ب���ني العا�صمة و الثغ���ر )الب�صرة(
تت���م بالباخ���رة، وكانت تعمل عل���ى هذا اخلط 
�صركت���ان للبواخ���ر، االوىل �صرك���ة انكليزي���ة 
ه���ي بواخ���ر "بي���ت لن���ج" والثاني���ة بواخ���ر 
عائلة  اخل�صريي  وبي���ت  اخل�صريي"،  "بيت 
عراقية ثري���ة ت�صتغل بالتج���ارة. واذكر، وان 
اب���ن احلادي���ة ع�صرة،�صفرن���ا اىل "العم���ارة" 
بوا�صطة احدى بواخ���ر بيت اخل�صريي، كان 
ا�صمه���ا "�صاملي"كما انتقلنا يف ه���ذه الباخرة 
بال���ذات بني بغ���داد و"العمارة" ذهاب���ا وايابا 
م���رات عديدة اىل �صنة 1923، ولعل امل�صادفة 
كان���ت ت�صوقن���ا اىل الباخ���رة "�صامل���ي" دون 
غريها،لك���ن االرج���ح ان اختياره���ا كان ام���را 
مق�صودا،فالقبط���ان فيها ه���و "القبطان حمد" 
م���ن "احلديث���ة" وكان ل���ه قراب���ة م���ع اخ���وال 
عبد املجي���د جمي���ل،اذ ان والدته،�صم�صة بنت 
داود الديل،ه���ي م���ن بيت جعفر ب���ن �صمر يف 
"حديث���ة"، فكان القبط���ان حمد يراعي راحة  
ه���وؤالء الركاب م���ن اقربائه عن���د �صفرهم على 

باخرته.
كانت ال�صف���ره من وايل "العم���اره "ت�صتغرق 

ح���وايل ع�صره ايام ،والباخ���ره تقف يف كل 
مدين���ه ،�صغريه كان���ت ام كب���ريه ،والركاب 
حاجاته���م  ل�ص���راء  مدين���ه  كل  يف  ينزل���ون 
منه���ا .وكان���ت الباخر ت�صح���ب معها دوبتني 
دوب���ه  منه���ا  جان���ب  كل  )جنابيت���ني(،يف 
وهيتحم���ل الب�صائ���ع التجاري���ه ،وال �صيم���ا 
احلبوب.حي���ث كان���ت ا�صرت���ي ت�صتق���ر يف 
بغ���داد،  �صواءكان وال���دي موجودا معها يف 
العا�صم���ه، اأوكان يعمل لوح���ده خارجهايف 
دار  ت�صكن  كانت  ،فاإنها  "مث���الأ  "ال�صليمانيه 
ج���دي ،وهواأحم���د جمي���ل.وكان ج���دي هذا 
قا�صي���ا اأي�صاأ،عم���ل اواًليف بع����س االق�صية 
مث���ل "عان���ة "و "ال�صط���رة" ث���م يف مراك���ز 
االألوي���ة ،مثل "النا�صري���ة" وكربالء .وحني 
كان يغ���ادر العا�صم���ة كان���ت داره يف بغداد 
،والواقعة يف حملة قنر علي، تظل مفتوحة 
ل�صكن���ى ولدي���ه عب���د اجلب���ار وعب���د املجيد 
واأ�صرتيهم���ا. اأم���ا ول���ده البكر عب���د اجلليل 
فكان ي�صكن يف حملة "احليدر خانة "بجوار 
ال���دار التي ت�صكنها ا�ص���رة زوجته، وهي من 
بي���ت الرزجني. لذل���ك فاأين ع�ص���ت يف ظل 
ا�ص���رة ق�صائي���ة منذ نعوم���ة اظفاري.فجدي 
الب���ي    من الق�صاة ال�صرعي���ني، ووالدي من 
احلكام املدني���ني ، وعمي عبد اجلب���ار اأي�صًا 
كان  ي�صغ���ل يف بغداد من�صب رئي�س حمكمة 
الب���داءة وذل���ك حني �صكن���ت عن���ده عائدًامن 
"العم���ارة" لدخ���ول الثانوي���ة يف العا�صمة 
.وق���د تويف ج���دي اأحمد جمي���ل قبل �صقوط 
بغ���داد بي���د اجلي�س الريط���اين ب�صتة اأ�صهر 
.فلما مات مل تع���د داره جتمع اأ�صرتي ولديه 
،وكان  م�صتقل���ة  ب���دار  منهم���ا  كل  انف���رد  اأذ 
وال���دي ق���د ع���اد م���ن "ال�صليماني���ة" واأذك���ر 
عندما كانت بغداد عل���ى و�صك ال�صقوط،اأننا 
انتقلن���ا قب���ل فتحها بي���وم اأو يومني اىل دار 
اخ���رى كان ميلكه���ا قريبن���ا فخ���ري جمي���ل 
،م���ن فرع عب���د الغني ،الفرع ال���ري ،والدار 
تقع عل���ى النهر يف االعظمي���ة .اأنذاك تعتر 
بعيدة عن العا�صم���ة .وكانت تلك الدار التي 
انتقلن���ا اليه���ا ت�صم���ى ق�ص���رًا يف م�صطل���ح 
تلك االأي���ام . وكان االإنتق���ال اإليها اإمنا جرى 
طلب���ًا لالم���ن ولتجنب اأعم���ال الفو�صى التي 
ق���در اأنها ق���د تق���ع يف بغ���داد يف الفرة بني 
اإن�صحاب اجلي�س العثماين و دخول اجلي�س 
الريطاين .ولكن مكوث االأ�صرة يف الق�صر مل 
ي���دم اإال اأيامًا معدودات ،اإذ ما اإن دخل اجلي�س 
الريط���اين     بغ���داد حتى ع���ادت اأ�صرتي اإىل 
دارها يف بغداد ،ثم ما لبثت اأن اإنتقلت اإىل دار 
لن���ا يف ب�صتان يف قرية "عليبات " القريبة من 
"بعقوب���ة " وذلك لالبتعاد  عن اأحداث االأيام 
االأوىل لالأحت���الل . وم���ا ه���ي اإال م���دة ق�صرية 

حتى غادت االأ�صرة اإىل بغداد مرة اأخرى .
الكتاتي���ب ،  اآن���ذاك دخل���ت  اأتراب���ي  وك�ص���اأن 
والكت���اب م���اكان ي�صم���ى "الل���ة" عل���ى �صف���ة 
ال�صخ����س الذي يدي���ره وينعت "الل���ة" وفيها 
يج���ري تدري����س مب���اديء      ق���راءة الق���راآن 
بطريقة بدائية تعتمد احلفظ  . وال�صبي الذي 
ي���روم اأهله تعليمه ير�صل اأواًل اإىل كتاب ،اإذ مل 
تك���ن ريا����س االأطفال ق���د عرفت بع���د .وكانت 
الكتاتي���ب تتخ���ذ حمله���ا ع���ادًة يف امل�صاج���د 
واجلوام���ع .ومل اأتعلم �صيئًا من تلك الكتاتيب 
ل�صقم اإ�صلوب التعليم فيها  ،وكنت اأ�صيق ذرعًا 
به���ا واأيوق لتغيريه���ا .فكان يل م���ا اأردت .اإذ 
دخلت يف اأواخر �صني اأحلرب مدر�صة ر�صمية 
كان موقعها بجوار حمام املالح من جهة حملة 
"�صت هدية "،وهي قريبة من دارنا يف حملة 
قن���ر عل���ي ، ث���م �صقطت بغ���داد بي���د اجلي�س 
الريط���اين يف اآذار 1917 فدخلت يف ال�صنة 
الدرا�صي���ة 17-1918 مدر�ص���ة  "ب���اب ال�صيخ 
االأول .وكان مديرها  " االأبتدائي���ة يف �صفها 

ها�ص���م االآلو�ص���ي واأحد معلميه���ا ال�صيد �صاكر 
جا�ص���م )وهو اإبن خالتي( وق���د اأ�صبح كل من 
هذي���ن الرجلني يف عهد احلك���م الوطني مدير 
معارف ل���واء . ث���م اإنتقلت يف ال�صن���ة الثانية 
اىل مدر�صة" الكرخ " االأبتدائية وكان مديرها 
اإبراهيم عثمان واأح���د معلميها اأمني اخل�صار 
(فق���د  الثالث���ة )1920-19  ال�صن���ة  ام���ا يف   .
اإنتقلت مع والدي اإىل "العمارة "حيث اأكملت 
درا�صتي االأبتدائية هناك يف 1923-22.                                                                                 
وم���ن ذكريات���ي اأي���ام درا�صت���ي االإبتدائية يف 
اإىل هن���اك �صنة  ق���ام بها  " زي���ارة  "العم���ارة 
1920 ال�صيد النقيب ،ب�صفته وزيرًا للداخلية 
.فزار مدر�صتنا وكان اإ�صمها "مدر�صة اجلرنال 
م���ود االأبتدائي���ة يف العم���ارة " وكان مديرها 
يدعى ج���ورج وال اذك���ر اإ�صمه الكام���ل ،وكان 
ه���ذا يرتدي "الرنيط���ة " فما كان م���ن الزائر 
األ�صه���ري ال�صي���د طال���ب اإال اأن اإعري����س عل���ى 
اإريداءه ذلك الزي االأجنبي علنًا اأمام التالميذ 
.مل يك���ن قد اتخذ حين���ذاك لبا�س راأ�س عراقي 
خا����س باأفندي���ة الب���الد ،اإذ مل يك���ن عه���د امللك 
في�صل االأول قد ب���داأ بعد ،ومل تقرر "ال�صدارة 
" اإال يف عهده ،وكان االأفندية يرتدون قبل ذلك 

الطربو�س الركي )الفينة(.
ث���م بني���ت �صن���ة 1921 مدر�ص���ة جدي���دة يف 
العمارة يف حملة "ال�صنية " و�صميت "مدر�صة 
ال�صني���ة االإبتدائي���ة يف العم���ارة " وجاء هذا 
االإ�ص���م ن�صب���ة اإىل �صف���ة االر�س الت���ي �صيدت 
االأبنية عليه���ا ،و "ال�صنية" كانت هي اأرا�صي 

ال�صلطان العثماين ،فت�صمى عقاراته "�صنية 
ت���دار من قبل هيئ���ة خا�صة تدعى  " وكان���ت 

. " ال�صنية  "اإدارة 
بلغت ال�صف ال�صاد�س االإبتدائي ،وهو ال�صف 
املنتهي ،�صنة 1923 . وكان قد تقرر يف ال�صنة 
اللدرا�صية ال�صابق����ة ان يكون امتحان ال�صف 
املنته����ي للدرا�صة االبتدائي����ة وزاريا، وينظر 
الي����ه برهب����ة ي�صوبه����ا االح����رام. وق����د تقرر 
اجراء االماحتانات الوزارية مركزيا يف ثالث 
مراكز: هي بغداد والب�صرة واملو�صل. وكانت 
الب�ص����رة مرك����ز امتحاين االلوي����ة اجلنوبية، 
وب�صمنه����ا "العم����ارة" . فلما اقرب����ت ال�صنة 
الدرا�صي����ة االخرية م����ن االنتهاءتهي����اأت لتلك 
ال�صف����رة. ث����م انتدب����ت املدر�صةاح����د املعلمني، 
وكان خليل افندي "العزي"، مرافقة التالميذ 
اىل الب�ص����رة فلم����ا ر�ص����ت اح����د البواخر بيت 
لن����ج يف"العمارة" وكان����ت قادمةم����ن بغداد، 
ا�صتقليناها،نح����ن طالب العم����ارة مع معلمنا 
يف طريقن����ا اىل الب�ص����رة، فوجدنا على متنها 
تالمذة مدر�صة علي الغربي ومعلمهم،وكانوا 

يف طريقهم الأداء االمتحان نف�صه.
ا�صمه����ا  وكان  رحلته����ا،  الباخ����رة  ووا�صل����ت 
الي����ه تالمذة  الطري����ق �صعد  "زنزبي����ا" ويف 
مدر�ص����ة "قلع����ة �صالح" ومعه����م معلمهم. فلما 
و�صلن����ا الب�ص����رة ان����زل جميع تالم����ذة وائي 
"ب����اب  مدر�ص����ة  "املنتف����ك" و" اعم����ارة" يف 
ال�صي����ف". لك����ن االمتح����ان ال����وزاري ج����رى 
يف مدر�ص����ة "ال�صيم����ر" وكان حتريري����ا كانت 
تل����ك ه����ي امل����رة االوىل التي ارى فيه����ا مدينة 
الب�ص����رة، فبه����رين جمالها وفتنن����ي عمرانها 
فحببتها حبا جم����ا. وغفالبا ما كنا نذهب بعد 
االنتهاء من امتحان اليوم اىل "الع�صار" على 
�ص����اح �ص����ط الع����رب وكان ذهغابن����ا ب�صيارات 
النقل وكانت تلك هي املرة االوىل التي اجرب 
فيها ركوب تلك الوا�صطة، ولعل هذا كان �صاأن 
جمي����ع التالم����ذة االخري����ن. كان����ت الوا�صطة 
�صيارة �صغرية تت�ص����ع الربعة ركاب فقط، اما 

الت����ي انتقل����ت بها ب����ني بغ����داد و"بعقوبة" قد 
كانت كبرية ت�صمى " با�س".

كانت تل����ك ال�صفرة اىل البي�ص����رة وما تخللها 
م����ن جت����وال يف �ص����وارع املين����اء واال�صواق، 
خا�صة ا�ص����وق العروف با�صم �ص����وق الهنود، 
ا�صب����ه بال�صياحة رغم عن����اء االمتحانات. وملا 
فرغن����ا م����ن االمتحان����ات عدن����ا ملدنن����ا فرج����ع 
ط����الب "العم����ارة " بالوا�صط����ة نف�صه����ا ات����ي 
ج����اءوا بها على باخرة م����ن بواخر بيت لنج، 
وكان����ت ام����ا "زنوبي����ا" او "زبي����دة" اعلن����ت 
اوا�ص����ط  يف  الوزاري����ة  االمتحان����ات  نتائ����ج 
العطل����ة ل�صيفي����ة، وكان ق����د كتب ع����ى بع�س 
�صهادات النج����اح "ناج����ح با�صتحقاق"، ويف 
بع�صه����ا االآخ����ر " ناج����ح منا�ص����ب" ووا�ص����ح 
ان ه����ذه لت�صمي����ة تدل على م�صت����وى النجاح.

وكان �ص����روري كبريا عندم����ا وجدت �صهادتي 
وعليها "ناجح با�صتحقاق" وات�صح فيما بعد 
ان امتياز مثل هذا النجاح هو منح الناجحني 
باأ�صتحقق ا�صبقية القبول يف الدرا�صات التي 
تل����ي الدرا�ص����ة االبتدائي����ة ، وكان����ت تنح�صر 
بالثانوية ودار املعلم����ني االبتدائية ومدر�صة 
امل�صاح����ة وكلي����ة االام االعظ����م. ف����اأذا بقي����ت 
�صواغر يف تلك املدار�س بعد قبولهم قبل فيها 
عندئذ م����ن كان جناح����ه "منا�صب����ا". وهذا ما 

وقع يف تلك ال�صنة فعال.
كنت جناح����ي وباأ�صتحقاق يخولن����ي اخليار، 
ح�صب مداولة جرت بني والدي اين �صاأدر�س؟ 
واذك����ر من هذا احل����وار انه ا�صتبع����د الولدان 
من����ذ البداي����ة "دار املعلم����ني"، الأنهما مل يريدا 
يل ان اك����ون معلم����ا يف مدر�ص����ة ابتدائية؛ ثم 
ا�صتبعدا "امل�صاحة"  اي�صا فانح�صر خيارهما 

بني الثانوية و"كلية االمام االعظم". 
فاجاب����ت الوال����دة متح�ص����رة: "خطي����ة يلب�س 
عمام����ة!". فاحت����ج الوال����د قائ����ال: "وما عيب 
يعتم����ر  دي����ن  رج����ل  نف�ص����ه  فه����و  اعمام����ة؟"، 
العمام����ة. وا�صرت الوالدة تقول:" الثانوية" 
وعندم����ا �صال����ت عن راي����ي ف�صل����ت الثانوية. 
وهك����ذا اقر ختياري يف الذه����اب اىل املدر�صة 

الثانوية دون مزيد من املجادلة.
مل يكن يف العراق ح����ني ذاك �صوى مدر�صتني 
بغ����داد،  يف  االوىل  كاملت����ني:  ثانويت����ني 
واالخرى يف املو�ص����ل. اا يف الب�صرة، ورغم 
انها من مدن الب����الد الكبرية، فلم يكن فيها اال 
�صفان ثانويان بعد االبتدائية، وعلى من يريد 
موا�صل����ة الدرا�ص����ة الذهاب اىل اح����دى تلكما 
الثانويت����ني. واذك����ر ان تالم����ذة م����ن الب�صرة 
ج����اوؤوا اىل بغ����داد فع����ال الكم����ال درا�صته����م 
يف ثانويته����ا، وم����ن هوؤالء عب����د اجلبار بكر، 
ال����ذي تخ�ص�س فيما بعد بدرا�صة الزراعة يف 
الوالي����ات املتحدة االمريكي����ة وا�صغل  وظيفة 

العام". الزراعة  "مدير 
كان علي ان اذهب اىل بغداد، فجئت اليها من 
" العمارة" بالباخرة اي�صا، و�صكنت مع بيت 
عمي عبد اجلبار جمي����ل، وكان يومئذ رئي�س 
حمكم����ة البداءة يف بغداد. ث����م نقل اىل احللة 
فبقي����ت داره ت�صكنه ا�صرته يف بغداد. وكانت 
دار عم����ي تق����ع يف قن����ر عل����ي، وه����ي كبرية 
وذات طابق����ني، ومق�صوم����ة كذلك اىل ق�صمني، 
"ديوه  "احل����رم" و" الدي����وان خانة" وتلفظ 
خانه" وه����ذه عبارة ع����ن دار كامل����ة ال�صتبال 
ال�صي����وف، واآخرها باب للدخ����ول بوا�صطته 
اىل ال����دار اثاني����ة املع����دة ل�صكن اه����ل البيت. 
وم����ن ال�ص����دف احل�صن����ة ان اعاي�����س يف تلك 
الدار ابن عمي "علي حيدر" وكان يف ال�صف 
الثاين املنتهي، ودر�����س بعدئذ الطب وتخرج 

طبيب����ا يف اجلاعة االمريكية يف بريوت. كان 
علي حي����در منتظما يف كل �صيء: يف درا�صته 
وت�صرفات����ه و�صت����ى اعماله، االم����ر الذي ترك 
اث����ره يف مواظبت����ي على الدرا�ص����ة واالقتداء 
ب�صلوكه. والتقيت اآنذاك بالطالب عبد املطلب 
امني الها�صم����ي/ وكان هذا رفي����ق علي حيدر 
يف ال�ص����ف املته����ي وي����ردد علي����ه يف ال����دار، 
فتعرف����ت علي����ه ث����م تط����ور االم����ر اىل �صداقة 

امتدت حتى وفاته، رحمه الله.
كان ع����دد تالم����ذة املدر�ص����ة الثانوي����ة يف تلك 
ال�صن����ني من القلة بحيث مل تك����ن ت�صغل بناية 
م�صتقل����ة بها، ب����ل ت�صغل الطاب����ق االول فقط، 
اي الطاب����ق بع����د االر�صي، م����ن بناية مدر�صة 
املاأموني����ة االبتدائي����ة. وكان����ت تق����ع يف حلة 
امليدان قرب مدخل وزارة الدفاع حينذاك، ثم 
هدمت يف ال�صنني االخرية و�صيدت يف مكانها 
بناية جلنة ا�صالة املاء ملدينة بغداد. فما تزايد 
عدد التالمذة يف ال�صنة التالية تزظايدا كبريا 
ا�صتقل����ت " الثانوية" ببناية قريبة خا�صة بها 
يف حملة البقج����ة قرب امليدان، وهي املدر�صة 
اتي حتحمل اليوم ا�صم "االعدادية املركزية". 
وكان االقب����ال على املدر�ص����ة يتعاظم �صنة بعد 
اخ����رى؛ فف����ي ح����ني كان ع����دد املتخرجني من 
ال����دورة االوىل �صت����ة تالميذ فق����ط، ازداد عدد 
�صفه����م �صن����ة 23-1924اىل درج����ة اقت�ص����ت 
تق�صيم����ه اىل �صعبت����ني )اأ( و )ب(. وكان مدير 
املدر�ص����ة يف ا�صنة التي دخل����ت فيها الثانوية 
والت����ي تتها "نظيف ا�ص����اوي"، وهو يومذاك 
�صاب����ط رك����ن متقاع����د، ث����م ع����اد اىل اجلي�س، 
وت����وىل بعد ذل����ك من�صب وزي����ر الدفاع لفرة 
ق�ص�ص����رية يف وزارة املدفعي اخلام�صة �صنة 

.1941
 )1924-23( الثانوي����ة  دخ����ويل  �صن����ة  ويف 
ا�صتق����ال �صقيق����ي االك����ر مك����ي جمي����ل، الذي 
يكرين ب�صت �صنوات، من �صلك التعليم1930 
االبتدائ����ي ليدخل طالب����ا يف مدر�صة احلقوق 
وياأت����ي في�صك����ن معي اي�ص����ا يف دار عمنا عبد 
اجلب����ار. كذل����ك فع����ل ابن عم����ي )عب����د العزيز 
بن عب����د اجلبار جميل( ال����ذي يكرين بثماين 
�صن����وات وه����و �صقي����ق عل����ي حي����در. وهك����ذا 
�صكن����ت يف دار واحدة جمموع����ة من ال�صباب 

ربطتني بهم �صلة وثيقة.
وكن����ت اتطلع وب�ص����وق واهتمما اىل ما يدور 

على ا�صنتهم من احاديث.
كان����ت بغداد مدينة �صغ����رية، وال ازال احلمل 
يف ذاكرتي �صورة لها وانا بعد ابن ال�صاد�صة 
من العمر يف1914ثم  وانا على عتبة ال�صباب 
يف �صن����ة 1924 وما تلتها م����ن �صني الدرا�صة 
الت�صي����ة، ع����ى  م����ن و�ص����ائ  الثانوي����ة. وكان 
قلتها انذاك، التج����وال مع اقراين يف اطراف 
املدين����ة والتن����ق احيان����ا عر النه����ر بوا�صطة 
اجل�صرالبدائ����ي الوحيد ب����ني " الر�صافة" و" 
الك����رخ"، او التج����ول يف ا�ص����ارع العري�����س 

الوحيد يف املدينة وكان ي�صمى" اجلادة".
مر�صوف����ة                                                                                                 بغ����داد  طرق����ات  تك����ن  م 
يف ذلك احلني. فما ان ي�صقط املطر يف ال�صتاء 
حتى تفي�����س االزقة باملي����اه وت�صبح االماكن 
املنخف�صة بركا وي�صبح تراب الدروب طينا. 
وعندئذ يتع����ذر على النا�س يف بع�س االمكنة 
العب����ور من جه����ة اىل اخرى ف����كان احلمالون 
يقف����ون على ا�صتعداد حلمل م����ن يريد العبور 
عل����ى ظهوره����م لقاء اجر زهي����د. مل يكن هناك 
اال طري����ق واح����د فق����ط مر�ص����وف بال�صخر، 
وه����و الطري����ق امل����وؤدي اىل اجل�ص����ر، والذي 
ي�صم����ى الي����وم " �ص����ارع املاأم����ون" ولذلك كان 

ي�صم����ى "عك����د ال�صخ����ر" وهذا الط����رق يوؤدي 
اىل اجل�صر الوحيد الذي �صيد يف موقعه بعد 
�صن����ني اجل�صر امل�صمى الي����وم ج�صر ال�صهداء. 
 " ماي�صم����ى  عل����ى  عائم����ا  اجل�ص����ر  ذل����ك  كان 
باج�صاري����ات" اي حام����الت اجل�ص����ر، وه����ي 
عب����ارة عن �صفائن �صغ����رية من اخل�صب بنيت 
له����ذا اغر�����س. وم����ن اط����رف م����اكان ي�صاهده 
العابرون ثالثة مقاٍه �صغرية من خ�صب تقوم 
كل واح����دة منها عل����ى �صفينتني م����ن حامالت 
اجل�صر، فاأذا كان عبورهم من "الر�صافة" اىل 
ي�صارهم وقد  املقاه����ي اىل  "الك����رخ" �صارت 
ارتف����ع عليه����ا العل����م العثماين مرفرف����ا بلونه 
االحم����ر ويف و�صط����ه اله����الل والنجمة )وهو 
اليزال علم تركيا الي����وم( فيتوقف يف واحدة 
من ذهذ املقاهي من يريد اال�صراحة ليحت�صي 
فنجانا م����ن القهوة او " ا�صتكانا" من ال�صاي، 
او م����ن " ال�ص����اي حام�س" الذي ه����و "نومي 

الب�صرة" املغلي.
كان اجل�ص����ر يقطع من منت�صف����ه برفع اجزاء 
من����ه الإتاحة اجلال ملرور ال�صفن، ويجري هذا 
القط����ع �صحى كل ي����وم يف �صاعة معينة وملدة 
تكفي لذلك الغر�س. ف����اأذا وجد انا�س اجل�صر 
مقطوع����ا جتم����ع اكره����م عن����د رقب����ة اجل�صر 
انتظ����ارا لفتح����ه للم����رور، ولك����ن بع�صه����م مل 
يك����ن ينتظر ب يعر النهر ام����ا بركوب قارب، 
ويراب����ط  قف����ة،  وي�صمى"بلم"،اويركب����ون 
ع����دد منهم����ا عل����ى جانبي النه����ر فيم����ا ي�صمى 
بال�صريع����ة، واجرة العبور زهيدة، وهي على 
زهده����ا اق يف القف����ة منه����ا يف الق����ارب، اذ ان 
راكب القفة يبقىواقفا لعدم وجود ما يجل�س 

عليه، اما ركاب القارب فيجل�صون.
وبعد احتالل بغداد ن قبل اجي�س الريطاين 
يف احل����رب العاملي����ة االوىل �صي����د ج�ص����ر ثان 
ع����ى دجل����ة يف العا�صم����ة با�ص����م "ج�صر مود" 
عى اجل����رنال "مود" الذي فتح بغ����داد، وكان 
موقع����ه يف م����كان ج�ص����ر " الح����رار" الي����وم. 
كان ذل����ك اجل�صر اجلديد يع����وم على حماالت 
اي�ص����ا كنه يختلف عن اجل�صر العثماين القدم 

احلديد. "فج�صارياته" من 
مل تك����ن يف بغداد يف اأواخ����ر العهد العثماين 
�ص����وى دار �صينما واح����دة ،وكان����ت تقع فيما 
ي�صم����ى الي����وم ب�ص����ارع امل�صتن�ص����ر . وعندما 
اأخذت "مدر�صة ال�صلطاين" تالمذتها مل�صاهدة 
احد االأفالم يف تلك ال�صينما ، وكان من بينهم 
اأخ����ي مك����ي و اإب����ن عمي عب����د العزي����ز ، �صنع 
االأهل لهم����ا " كليجة " اأخذاها معهما لياأكالها 
اإذا جاع����ا هن����اك ، كما ياأخذ امل�صاف����ر "متاعًا " 
اأو زادًا معه يف �صفره ويف اأول عهد االإحتالل 
الريطاين كانت توج����د يف بغداد دار �صينما 
اإ�صمه����ا "�صينما اأوملبي����ا " اأقيمت يف احلديقة 
الت����ي كانت تدع����ى يف العه����د العثماين "ملت 

بقيحة �صي" قرب" ج�صر ال�صنك "اليوم ،
ومل يك����ن يف بغداد �ص����ارع عري�س حتى �صنة 
1916 ، ويف تل����ك ال�صن����ة فتح ال����وايل خليل 
با�ص����ا ،ع����م اأن����ور با�صا وزي����ر احلربي����ة ،اأول 
ج����ادة اإخرقت بغ����داد من �صماله����ا عند "باب 
املعظ����م " اإىل جنوبه����ا عن����د "الب����اب ال�صرقي 
" ، وكان  �صي  با�صا جادة  "خليل  " فاأ�صماها 

ه����ذا االأ�صم خمطوط����ًا على رقعة م����ن املزجج 
االأزرق معلق����ة يف مدخل �صريع����ة جامع �صيد 
�صط����ان عل����ي ،وتظهر عليه����ا الكتاب����ة باللون 
االأبي�����س ،وظل����ت معلق����ة هنك �صن����ني عديدة 
،وتلل����ك اجل����ادة هي الت����ي تط����ورت فيما بعد 
وا�صبحت تعرف با�صم �صارع الر�صيد ، ويقال 
)ان القطع����ة اخلزفية مزل����ت موجودة ،مثبتة 

يف جدار اأحد مباين �صارع الر�صيد(.
و"ب����اب املعظ����م" ا�ص����م ال يزال يعرف����ه النا�س 
ويعرف����ون موقعه مع اإنهم ال يرون اأثرا لباب. 
ولك����ن الب����اب كان موجودا اىل �صن����ة 1925. 
وه����و اح����د اأب����واب �ص����ور بغ����داد العبا�ص����ي. 
وكان مكان����ه حي����ث �صيدت بعدئ����ذ "قاعة امللك  
في�ص����ل الثاين" وات����ي �صميت بع����د ثورة 14 
متوز 1958 "قاعة ال�صعب". وكان ذلك الباب 
�صخم����ا وهو يف بناية م����ن طابقني فيها غرفة 
او غرفت����ان يف الطاب����ق االأر�صي ومثلهما يف 
الطابق االأول، وكان النا�س ميرون من داخل 
ه����ذه البناية للعبور �صم����اال اىل " االعظمية" 
او جنتوبا نحو " حملة امليدان"؛ وكان �صور 
بغ����داد العبا�صي مت�صال ببناية هذه الباب، ثم 
هدم جزء من ال�صور الإحداث  فتحة فيه تربط 
�ص����ارع الر�صيد بالطريق امل����وؤدي اىل "الثكنة 

ال�صمالية" و "االعظمية".
ومل يك����ن يف بغ����داد تنوي����ر كهربائ����ي حت����ى 
احتالله����ا من قب����ل االنكليز، فكان����ت الطرقات 
ت�ص����اء قبل ذلك مب�صابي����ح نفطية، وهي على 
�ص����كل �صن����دوق زجاج����ي م�صتطي����ل يدق يف 
اجلدران، وفيه باب يفتح ويف داخله م�صباح 
نفط����ي. ويف ع�ص����ر كل يوم يب����داأ م�صتخدمو 
البلدي����ة باملرور على هذه امل�صابيح يحمل كل 
واحد منهم �صلما خ�صبيا فريكنه  على اجلدار 
بجوار امل�صباح،ويت�صلقه ليفتح باب القف�س 
الزجاج����ي فينظ����ف زجاج����ة امل�صب����اح الت����ي 
 lamp" ت�صمى "ملب����ة" ولعلها تعري����ب كلمة
االنكليزي����ة، ثم مي����ال اخلزان بالنف����ط ويولع 
الفتي����ل ويغلق الباب. وهكذا ينزل لينتقل من 
م�صب����اح اىل اآخر. وم����ا ان ينبلج الفجر حتى 
يعود ه����وؤالء امل�صتخدمون مع �صالملهم الإطفاء 
امل�صابي����ح. فلم����ا دخل����ت الكهرب����اء اىل بغداد 
الأول مرة مع االحتالل الريطاين كان االأوالد 
يخرج����ون اىل اجلادة عند الغ����روب مل�صاهدة 
ذل����ك املنظ����ر الفري����د حي����ث تن����ار امل�صابي����ح 
الكهربائية فجاأة كلها معا برم�صة عني من اأول 

ال�صارع اىل اآخره.
كانت رقع����ة  مدينة بغداد �صغ����رية حتى �صنة 
1930. فقد كانت متتد يف جانب " الر�صافة" 
الب����اب   " اىل  �صم����اال  املعظ����م"  ب����اب   " م����ن 
ال�صرق����ي" جنوبا. وكان يوج����د، فيما ي�صمى 
�صاحة التحرير اليوم، احد اأبواب �صور بغداد 
العبا�ص����ي وهو "ب����اب كلواذي" وق����د اتخذته 
ال�صلط����ات الريطانية كني�ص����ة اجنيلية. ويف 
املوق����ع الذي تقوم في����ه " حديقة االأمة" اليوم 
كان هن����اك خندق يحيط ب�صور بغداد، وكانت 
امان����ة العا�صم����ة ترم����ي في����ه الف�ص����الت التي 
جتمعها �صياراتها م����ن اأحياء بغداد. اما رقعة 
بغداد من ال�صرق فكانت تبداأ مما ي�صمى اليوم 
"�صارع ال�صيخ عمر" اىل نهر دجلة غربا. واما 
رقعتها يف جانب " الكرخ" فكانت من " حملة 
اجلعيفر" �صماال اىل " ال�صاحلية" عند "ج�صر 
االأحرار" جنوب����ا، ومن نهر دجلة �صرقا اىل " 
ال�صيخ عم����ر" غربا. وفيما ع����دى هذه الرقعة 
فه����ي ار�س ف�ص����اء باجت����اه "الكاظمي����ة" و " 

كرادة مرمي" يف جانب " الكرخ".
وكان م����ن االأف�صل لو ترك����ت مدينة بغداد كما 
كانت عليه عند االحتالل الريطاين )1917( 
وبني����ت يف خ����ارج �صوره����ا ورقعته����ا مدينة 
جدي����دة ملواجه����ة زي����ادة  ال�ص����كان وحاج����ات 
التط����ور يف الع����راق. ولو عمل بذل����ك لكان قد 
مت االإبقاء على بع�����س االآثار التي تخلفت عن 
الع�ص����ر العبا�ص����ي، ومنها اأجزاء م����ن ال�صور 
الت����ي هدمت كما هدم البابان فيه )باب املعظم 
وب����اب كل����واذي( وحلوف����ظ على �ص����كل بغداد  
وطابعه����ا الذي كانت ق����د اآلت الي����ه حتى اآخر 

العهد العثماين.
عن كتاب )العراق شهادة سياسية(

حسين جميلحسين جميل يكتب عن اسرته ونشأته

من ذكرياتي أيام دراستي اإلبتدائية في "العمارة " زيارة قام بها إلى هناك سنة 1920 السيد النقيب 
،بصفته وزيرًا للداخلية .فزار مدرستنا وكان إسمها "مدرسة الجنرال مود األبتدائية في العمارة " 
وكان مديرها يدعى جورج وال اذكر إسمه الكامل ،وكان هذا يرتدي "البرنيطة " فما كان من الزائر 

ألشهير السيد طالب إال أن إعيرض على إريداءه ذلك الزي األجنبي علنًا أمام التالميذ .لم يكن قد اتخذ 
حينذاك لباس رأس عراقي خاص بأفندية البالد ،إذ لم يكن عهد الملك فيصل األول قد بدأ بعد ،ولم 

تقرر "السدارة " إال في عهده ،وكان األفندية يرتدون قبل ذلك الطربوش التركي )الفينة(.

�صيا�صي وقانوين راحل



5العدد )2573( السنة العاشرة االثنين )27( آب 42012 العدد )2573( السنة العاشرة االثنين )27( آب 2012

حسين علي محمد الشرع

زين النقشندي

الرصافي يتذكر

كيَف حصل الرصافي على لقبه؟
)اول من �صماين الر�صايف ا�صتاذي ال�صيد حممود 
�صكري االلو�ص���ي( حيث در�س الر�صايف على يديه 
يف جامع احلي���در خانة فرة طويلة واتقن علومه 
ومعرفته باللغة العربية وادابها اما �صبب الت�صمية 
ف���ان االلو�ص���ي قد الف كتاب���ًا ا�صماه )بل���وغ االدب 
يف معرف���ة الع���رب( وطبعه يف مطبع���ة اهلية تقع 
يف �ص���وق اجلبقجي���ة )يف �صوق ال�ص���راي( ت�صمى 
مطبع���ة دار ال�ص���الم ل�صاحبه���ا علي افن���دي وكلف 
الر�صايف ان يقوم بت�صحي���ح الكتاب وعندما كمل 
طبع الكتاب قر�صه الر�صايف بعدة ابيات ت�صدرت 
مقدمة الطبعة االوىل للكت���اب وكتب ا�صمه ا�صفلها 
)مع���روف( وح���ني اطل���ع االلو�صي عل���ى الق�صيدة 
فاعج���ب بها وقال: اكتب بعد ا�صمك الر�صايف النك 
مع���روف الر�صافة كما كان الكرخي معروف الكرخ 
فل���م يقبل الر�صايف فكت���ب االلو�صي ذلك بخط يده 
لك���ن الر�ص���ايف حذف كتاب���ة االلو�ص���ي اثناء طبع 
الكت���اب لك���ن االلو�ص���ي ظل ين���ادي معروف���ًا بلقبه 
الذي خلعه عليه حتى غلبت عليه الت�صمية وا�صبح 

�صائعًا بني النا�س بهذا اللقب.
ارتداء العمامة والجبة

قال الر�ص���ايف: كنت ارتدي لبا�ص���ي املاألوف وهو 

العمامة واجلب���ة ومبنا�صبة الرد كنت الب�صا فوق 
اجلب���ة عب���اءة �صفراء مارين فلم���ا دخلت املقهى مل 
اج���د احدًا في���ه وبرز يل رجل م���ن غرفة )الوجاغ( 
�صاح���ب املقهى ال�ص���وري فلما �صاه���دين بالعمامة 
ارتع���ب ومر بقرب���ي وهو يقول )اخل���ع العمامة يا 
رجل ال تبليني( فركت املقهى وتوجهت اىل الباب 
الع���ايل وما �صرت كث���ريًا حتى احاط بي اجلند من 
كل جان���ب وه���م يقول���ون بالركية )يا ع���دو الله( 
وج���ردوين م���ن جميع ما ل���دي م���ن االوراق وكان 
عل���ى بعد منه���م �صابطه���م فجاء ايل وك���ف عربدة 
اجلن���د عن���ي و�صاألن���ي ع���ن هويت���ي وع���ن اجلهة 
الت���ي جئ���ت منها فقلت له اين جئ���ت من )�صالنيك( 
فهز راأ�ص���ه ا�صتهزاء ومل ي�ص���دق بكالمي يف بادئ 
االمر وقال يل تري���د ان متوه احلقيقة عنا فزعمت 
انك جئت من �صالنيك لن���ركك ولكنني قلت له اين 
م���ن اهايل بغداد وان ال�صيد حمم���ود �صوكت با�صا 
واخوته م���ن ا�صدقائي احلميمني وقد �صافرت اىل 
�صالني���ك لزيارته���م ومكث���ت عندهم زه���اء ا�صبوع 
وق���د ع���دت االن اىل ا�صتانب���ول وكان���ت بزتي هي 
العب���اءة ف���وق اجلبة وكالم���ي امل�صو����س بالركية 
الت���ي مل اك���ن اتقنه���ا وقت���ذاك يوؤيدين فيم���ا اقول 
فاقتنع ال�صابط واعاد يل االوراق واطلق �صراحي 
فان�صرف���ت و�صاه���دت يف طريق���ي مقه���ى فدخلته 

فوج���دت فيه م�صادفة ال�صي���د عمر فخر الدين 
فروي���ت له متاعبي فا�صار علي ان ا�صري يل 
)�ص���رة وبنطلون وطربو�س( وهي ال تكلف 
كثريًا وارتديها وارفع هذا ال�صر موؤقتًا عنك 
بن�صيحت���ه وطلب���ت م�صاعدت���ه يف  فقبل���ت 
�ص���راء ه���ذه احلوائج فاخ���ذين اىل )مفازة( 
قريب���ة وا�ص���رى يل منها �ص���رة وبنطلونا 
نف�صه���ا  املف���ازة  يف  وارتديته���ا  وطربو�ص���ا 
وامن���ت مالب�ص���ي القدمي���ة وخرج���ت ومن���ذ 
ذل���ك التاري���خ مل اع���د الب�س العمام���ة ابدًا اما 
عن رفيق���ي جميل �صدقي الزه���اوي فقد تبني 
يل بع���د ذل���ك انه مل���ا كان يرت���دي العمامة هو 

حم�ص���وب من رجال الدين خ���اف ان تكب�س 
ال�صرطة بيته وتقب�س عليه وتعتقله فهرب 

مع اح���د البغداديني وه���و املدعو �صالح 
املل���ي وه���و اي�ص���ًا م���ن امل�صممني اىل 
)بيك اوغلي( وهن���اك اخفيا نف�صيهما 
يف بي���ت عائل���ة م�صيحية خ���الل مدة 
املحنة وكان جمي���ل �صدقي الزهاوي 
ومعطف���ًا  وبنطلون���ًا  �ص���رة  يرت���دي 

طوي���اًل اىل حتت الركب���ة ويلب�س على 
راأ�صه عمامة وقد نزع العمامة مبنا�صبة 

االنقالب مثلي ومل يعد اليها ابدا.ً..

خاص بالمدى

كنت عل���ى ات�صال وثيق باحل���اج اأمني املميز، 
اأح���د دبلوما�صيينا املتمر�ص���ني والكاتب الذي 
اأرخ لبغ���داد ف�صاع �صيته يف كل مكان، وكانت 
زيارات���ي االأ�صبوعي���ة ل���ه ت�صتغ���رق �صاع���ات 

ميل���ى علي خالله���ا م���ا مل ين�ص���ره يف مقاالته 
وبحوث���ه اأو ع���ر كتبه العدي���دة، حتى قال يل 
م���رة اأن م�صطفى عل���ي كان راوي���ة الر�صايف 
واأن���ت �صتك���ون راوي���ة املمي���ز، واأذك���ر اأنني 

كن���ت اأع���د بحثًا ع���ن نعم���ان االعظم���ي �صيخ 
كتبي���ي وجمل���دي بغ���داد فا�صتعنت مب���ا لديه 
م���ن معلومات عن كتبيي ذلك الزمان فروى يل 
اأ�صرار مكتبة مكنزي التي تقع منت�صف �صارع 

الر�صيد ومازالت قائم���ة با�صمها االأجنبي رغم 
تعليم���ات اأمان���ة بغ���داد با�صتب���دال االأ�صم���اء 

االأجنبية بعربية اأ�صيلة.
ق���ال يل احل���اج اأم���ني املمي���ز رحمه الل���ه: بعد 
االحت���الل االإنكليزي لبغداد عام 1917 �صغلت 
الق�صلة من قبل بع�س دوائر احلكومة الوطنية، 
وكانت اإحدى الغرف الواقعة على ي�صار مدخل 
الق�صل���ة ي�صغل من قبل مكتبة �صغرية تتعاطى 
بي���ع الكتب واملج���الت وال�صح���ف االإنكليزية 
 Book( كتب عل���ى مدخلها كلمة ب���وك �صوب
اإىل  انتقلت  املكتب���ة  تو�صع���ت  ومل���ا   )Shop
البناية العائدة اإىل �صركة بيت اللنج يف �صارع 
الر�صي���د و�صارت ت�صتورد كاف���ة اأنواع الكتب 
حتى املطبوعات غ���ري االإنكليزية وكان ي�صغل 
ج���زء من هذه املكتب���ة باالتفاق م���ع �صاحبها، 
�صخ�س يهودي يدعى امل�صر ج�صنت، يتعاطى 
بي���ع االأحذي���ة االأجنبي���ة وخا�ص���ة االإنكليزية 
منها وهو بغدادي خ���ال الدكتور البري اليا�س 
الذي ابعد عن العراق واأ�صقطت عنه اجلن�صية 
العراقي���ة اإبان ح���وادث التج�ص�س ال�صهيوين 
يف بغداد اأوائل اخلم�صينات، اأما خاله امل�صر 
ج�ص���نت فقد غ���ادر بغداد قبل ذل���ك مبدة طويلة 
والغي حمله يف مكتب���ة مكنزي، وكان امل�صر 
ج�ص���نت ه���ذا ق�ص���ري القام���ة، ا�صف���ر ال�صعر، 

ابي����س الوج���ه، ازرق العين���ني وهو اقرب 
اإىل اجلن����س االإنكلي���زي من���ه اإىل اجلن�س 
اليه���ودي ال���ذي ميت���از باالأن���ف املح���دب 

وال�صعر االأ�صود والعيون ال�صوداء.
وكان حم����ل ج�ص����نت ه����ذا ملتق����ى كث����ري م����ن 
ال�صخ�صي����ات ال�صيا�صية وال����وزراء ال�صابقني 
والتج����ار  وال�صحفي����ني  امل����ال  ورج����ال 
م����ن ح����دب  واملتقاعدي����ن وبع�����س املحام����ني 
و�ص����وب يق�صدون هذا املح����ل لتبادل االأخبار 
وتناق����ل ال�صائع����ات الرائج����ة يف البل����د حول 
االأو�ص����اع ال�صيا�صي����ة واالقت�صادية وغريها، 
وكان ج�ص����نت ينقل االأخب����ار وال�صائعات يومًا 
بي����وم ملرجع����ه وعندم����ا كن����ت اق�ص����د مكتب����ة 
مكن����زي للبحث عن كتاب اأو جملة- واحلديث 
م����ازال لالأ�صت����اذ املرح����وم املمي����ز- اأو القتناء 
حذاء م����ن حمل ج�ص����نت اأ�صاهد املح����ل مكتظًا 
م����رارًا  �صاه����دت  وق����د  اأع����اله  بال�صخ�صي����ات 
حكم����ت �صليمان ال�صيا�ص����ي العراقي املعروف 
يردد على ذلك املحل كما تردد على ذلك املحل 
كما تردد عليه اأي�صا �صخ�صيات معروفة اذكر 
منها الوزير ال�صابق جميل الوادي وال�صحفي 
عادل ع����وين واملحام����ي عي�صى ط����ه وغريهم 
مم����ن ال اأتذكره����م االآن، وبعد مغ����ادرة امل�صر 
مكنزي الع����راق اأودعت املكتب����ة اإىل م�صاعده 
العراق����ي ال�صيد كرمي الذي بق����ي يدير املكتبة 
حت����ى وفاته كم����ا اذكر و�صار 
اأ�صدقائ����ه  ب����ني  يع����رف 
وزبائ����ن املكتبة )كرمي 

مكنزي(.

المميز ال��ح��اج  ع��ن  ذك��ري��ات��ي 

أس��رار مكتب��ة مكنزي تتكش��ف!  

 كاتب و�صحفي عراقي

يف �صه���ر �صباط �صنة 1957 كنا اربعة 
�صحفي���ني نعم���ل يف اربع���ة �صح���ف 
وه���ي جري���دة االراء ل�صاحبه���ا امني 
احم���د وه���و �صحف���ي وطن���ي تقدمي 
�صج���ن واعتق���ل ونفي خ���ارج العراق 
وجري���دة النه���ار ل�صاحبه���ا عب���د الله 
ح�ص���ن وجري���دة اال�ص���واق التجارية 
وجري���دة  داود  جم���ال  ل�صاحبه���ا 
الع���زة ل�صاحبه���ا جلي���ل ق�صط���و واما 
اجلاك���ري  �صاك���ر  فه���م  ال�صحفي���ني 
حممود اجلندي يو�صف عويد وكاتب 
ه���ذه ال�صط���ور وكن���ا جنم���ع االخبار 
واالعالن���ات ومبالغه���ا وناأتي كل يوم 
بعد الواح���دة اىل مقر ه���ذه ال�صحف 
الكائن يف �صارع ح�صان بن ثابت قرب 
مقه���ى الزه���اوي حاليًا وه���ذا ال�صارع 
طري���ق مه���م للم�صوؤول���ني حي���ث يبداأ 
من �ص���ارع الر�صي���د وينتهي يف حملة 
الق�صل���ة الت���ي ت�ص���م جمل�س ال���وزراء 
واغل���ب ال���وزارات والدوائ���ر املهم���ة 

وت�صمى )ال�صراي(.
مطع���م  يف  الغ���داء  طع���ام  نتن���اول 
العا�صمة ل�صاحبه���ا الطاهي امل�صهور 
حممد اديب تايه وهذا الرجل له ق�صة 
اخرى وهي دعوته اىل املانيا الغربية 
ليلقي حما�صرات عملية ونظرية حول 
فن الطبخ ونوعيت���ه على كبار الطهاة 
واملتعهدي���ن يف ذلك البلد وا�صتح�صنه 
االمل���ان وبق���ي �صهري���ن ونرج���ع م���ن 
املطعم لتن���اول ال�صاي بباب بناية تلك 
ال�صحف ومير امل�صوؤولون وي�صلمون 
علينا مب���ا فيهم ن���وري با�ص���ا ال�صعيد 
بع���د انتهاء الدوام ونرد عليهم ال�صالم 
وندعوه���م ل�ص���رب ال�ص���اي فمنهم من 

يعتذر ومنهم من يتقبل.
يف اح���د االي���ام رجعن���ا اىل �صحفن���ا 
فوجدن���ا اال�صاتذة ا�صح���اب ال�صحف 
وق���د قابلونا بغ���ري عادته���م وبوجوه 
جمهم���ة واخلوف ب���ادي عليه���م فقلت 
لال�صت���اذ ام���ني احمد ما اخل���ر يا ابو 
اك���رم فقال يل )انتم م�صمولون اليوم( 
فقل���ت ل���ه ان���ا بالن�صب���ة يل ذهبت اىل  
الدوائ���ر وجلبت االخب���ار وقال جمال 
داود وجماعت���ك ف���ردوا باملث���ل وق���ال 
عبد الرحمن اب���و زهري انتم مطالبون 
من قب���ل الل���واء بهجت العطي���ة مدير 
ويريدك���م  الع���ام  واالم���ن  ال�صرط���ة 
حااًل فاخ���ذ احدنا ينظ���ر لالخر ما هو 
ال�صب���ب، فاق���رح ابو اك���رم ان يذهب 
واح���د منا فاذا رج���ع فامل�صاألة ب�صيطة 
واذا مل يرج���ع يختف���ي االخ���رون عن 
االنظ���ار فوق���ع االختي���ار عل���ّي النني 
�صاب غري مت���زوج ولي�س عندي ميول 
حزبي���ة فقبلت فق���ال يل ابو اك���رم اذا 

التقيت مع بهجت فال ت�صرب احلام�س 
او الدار�ص���ني فيكي���دون ل���ك ب���ه كي���دًا 
فذهب���ت اىل مديري���ة ال�صرط���ة العامة 
وانا خائ���ف ال اعرف من ام���ري �صيئًا 
فدخل���ت على املفو�س مفت���ي جار الله 
�صكرت���ري املدي���ر الع���ام و�صلم���ت عليه 
وه���و يعرفن���ي ويع���رف وال���دي حق 
املعرف���ة وكذل���ك بجج���ت العطي���ة فرد 
ال�صالم وقال يل )وين جماعتك( فقلت 
ل���ه م���ا اخل���ر؟ فق���ال )ذبوه���ا برا�صك 
اجلبن���اء( ادخل �صع���ادة املدير رايدكم 
فدخل���ت عل���ى الل���واء بهج���ت العطية 
وهو جال�س على كر�صي متحرك وميز 
�صخم امام���ه وعليه اوراق و)فايالت( 
ور�صا�ص���ة )�صرلن���ك( وم�صد�س ف�صي 
مر�ص���ع  الف�ص���ة  م���ن  �صي���ف  وخلف���ه 
و�صع���ار  الع���راق  وخارط���ة  باملين���ة 
اململكة م�صن���وع من اخلزف واجل�س 
زتهي���ة  بالل���وان  ومل���ون  واخل�ص���ب 
ف�صلم���ت علي���ه ورفع را�ص���ه وملا راين 
قال اهال و�صه���ال اجل�س فجل�صت فقال 
يل ان���ت �ص���اب ووالدك �صي���د معروف 
واجتماعي���ة،  معروف���ة  عائل���ة  وم���ن 
رج���ل �صلم عليكم اعت���روه اكر منكم 
واحرام���ًا ل�صن���ه؟ ملاذا ال ت���ردوا عليه 
ال�ص���الم وق���د ات�صل بي قب���ل �صاعتني 
ولك���ن العت���ب موعلي���ك العت���ب عل���ى 
)البعورة( الواقفني معك خلي اي�صري 
عدهم اح�صا�س. فتعجبت وقلت له من 
هو الرجل الكب���ري؟ فقال البا�صا يوميًا 
)تتم�صحك���ون(  وانت���م  عليك���م  مي���ر 
وي�صلم عليكم وما تردون عليه ال�صالم 
لي�س؟ فقلت له وانا �صادق بقويل نحن 
نقف وننتظ���ر البا�صا وكلم���ا مر علينا 
ب�صيارت���ه دعوناه ل�صرب ال�صاي ونكن 
له ال���ود واالحرام فه���و كاالب والعم 
واخل���ال ونعت���ز ب���ه والله اعل���م فقال 
ا�صكرك وات�صل بالبا�صا نوري ال�صعيد 
هاتفيًا فاخ���ره و�صمعت البا�صا يقول 
ل���ه �صل���م يل عليه���م وه���م ولدن���ا ومن 
املثقف���ني وعندما اعل���ق الهاتف �صحك 
وق���ال هذه املرة )خاط���ر والدك( ولكن 
ال�صب���ب ه���و م���ن ا�صدقائ���ك )�صاردي 
الذه���ن والتفكري( فخرج���ت من مكتبه 
م�صرع���ًا ووج���دت اال�صات���ذة ا�صحاب 
ال�صح���ف وزمالئ���ي املحررين واقفني 
بال�صارع وملا اخرتهم باخلر فرحوا 
لعودت���ي واذا ب�صي���ارة البا�ص���ا مقبلة 
فوقفن���ا كلنا بال�ص���ارع فاوقف ال�صائق 
ال�صي���ارة بامر من البا�صا وترجل منها 
واول م���ن �صاف���ح امني احم���د و�صاله 
كيف حالك ابو اكرم ثم �صافحنا واحد 
واحد واعتذرنا من���ه ودعوناه للغداء 

فاعتذر اىل وقت اخر وغادر.

ماهي حكاية )زعل( 
نوري السعيد 

على الصحفيين

عمارة لنج حيث مكتبة مكنزي
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ذك����������ري����������ات ع��������ن ب������غ������داد آراء توفيق السويدي بعدد من الساسة العراقيين  

اأب����رز  م����ن  واح����دًا  ال�صوي����دي  توفي����ق  يع����د 
رج����االت الدول����ة العراقية اأب����ان العهد امللكي، 
اأمتاز ب�صعة ثقافت����ه واإجادته عددًا من اللغات 
االأجنبي����ة وب�صخ�صيته القوي����ة، وكفاءته يف 
العمل، توىل رئا�صة الوزراء ثالث مرات املرة 
االأوىل كانت ع����ام 1929م، وهو يف ال�صابعة 
ف����كان بذل����ك اأ�صغ����ر  والثالث����ني م����ن عم����ره، 
م����ن ت����وىل ه����ذا املن�ص����ب الرفي����ع يف تاأري����خ 
الع����راق املعا�ص����ر، واملرة الثاني����ة عام 1946 
وامل����رة الثالث����ة ع����ام 1950، و�صغ����ل من�صب 

وزي����ر اخلارجي����ة ع�ص����ر م����رات، كم����ا �صغ����ل 
توفي����ق ال�صويدي ف�صاًل ع����ن هذين املن�صبني 
اخلطريي����ن وزارات ومنا�ص����ب مهمة اأخرى، 
وكان ط����وال املدة املمتدة ب����ني عامي 1921-
1958 يف قل����ب االإحداث يف الع����راق والعامل 
العربي،عا�صره����ا و�صارك يف �صنع القرارات 

م�صاركة فعالة.
اأعتق����ل توفيق ال�صويدي بع����د ثورة 14متوز 
1958 وحوك����م اأمام حمكمة املهداوي، ف�صدر 
علي����ه احلك����م بال�صج����ن املوؤبد بتهم����ة التدخل 

يف �ص����وؤون �صوري����ا والتاآم����ر عليه����ا، فق�صى 
يف ال�صجن ث����الث �صنوات وبعدها اأفرج عنه، 
فذهب اإىل ب����ريوت واأقام فيها حتى وفاته يف 

15ت�صرين االأول 1968.
من املفارق����ات اجلميلة ذات املغزى التي تذكر 
عن����ه يف تل����ك االأي����ام، ان����ه ق�صد املل����ك في�صل 
الث����اين يف البالط امللك����ي، ون�صحه بان يغري 
الطري����ق الذي ي�صلكه يوميًا من ق�صر الرحاب 
اإىل البالط امللكي، الن مروره ب�صارع الر�صيد 
ي�صب����ب تاأخريا يف امل����رور، اإذ يوقف ال�صرطة 
الذي����ن ي�صق����ون ل����ه الطري����ق عل����ى دراجاتهم 
البخارية، ال�صيارات لب�صع دقائق االأمر الذي 
يزعج املواطنني وال�صيم����ا يف �صهور ال�صيف 
احل����ارة يف بغداد، مما اأدى اإىل تذمرهم ويف 
ذلك ماي�صئ للعر�����س، فما كان من امللك في�صل 
الثاين اال ان �صكرُه على هذه الن�صيحة، وغري 
طريق����ه، ف�صار ي�صلك طريق����ًا اأخر، فذهب اإىل 
الكاظمية، ومنها يعر اجل�صر اإىل االعظمية، 

فالبالط امللكي.
األ�ّ����ف توفي����ق ال�صوي����دي كتاب����ًا حم����ل عنوان 
"وجوه عراقية عر التاأريخ" و�صع فيه اآراءه 
وانطباعاته ال�صخ�صية عن ابرز رجاالت العهد 
امللك����ي الذين ب����رزوا على امل�ص����رح ال�صيا�صي 
وزامله����م يف اأعلى م�صتويات الدولة، و�صارك 

معهم يف �صنع القرارات.
كان املل����ك في�صل االأول اأول ال�صخ�صيات التي 
اأعط����ى انطباعات����ه عن����ه، فذكر ان����ه كان ميتاز 
بدماث����ة اأخالق����ه ورحاب����ة �ص����دره وه����دوءه 
ال����ذي كان �صم����ًة ترافق����ه يف اأعمال����ه، االأم����ر 
ال����ذي انعك�����س ايجابي����ًا يف مت�صي����ة اأعم����ال 
الدول����ة، وكان �صانه �صاأن كل اإن�صان كما يقول 
ال�صويدي اليخلو من االأغالط والعيوب التي 
منه����ا انه كان �صماعًا للنميم����ة والو�صاية طاملا 

كان مو�صوعها يتعلق مبركزه اأو �صلطاته.
يغو�����س بن����ا توفي����ق ال�صوي����دي يف اأعم����اق 
�صخ�صية نوري ال�صعيد فيدون عنه مالحظات 

وانطباعات كثرية ع����ن طباعه وميوله وابرز 
هنات����ه يف مي����دان العمل ال�صيا�ص����ي، ففي ذلك 
يقول ان����ه كان معجبًا اعجاب����ًا كبريًا بال�صعب 
تفك����ري  اأي  ب����ان  يعتق����د  وكان  الريط����اين، 
اأوروب����ي يفوق اأي تفك����ري �صرقي، وميال اإىل 
تاأيي����د العوائ����ل القدمي����ة، وال�صيم����ا االأ�صماء 
ال�صه����رية منه����ا، ولي�����س م����ن طبع����ه الق�صوة 
والفظاظ����ة يف القول والعم����ل كما انه مل يوؤت 
م����ن املواهب جميعه����ا يف اآن واح����د، فذكاوؤه 
و�صجاعت����ه  ال�صدي����دة،  وب�صريت����ه  الوق����اد 
واإقدام����ه املتوا�صل كل هذا يقابله قلة ب�صاعة 
و�صع����ف يف االإعراب عن فك����ره واالإفراط يف 
تنمي����ق النكت����ة والفكاه����ة اإىل درج����ة التفاهة 
وعدم اعتماده على احد ب�صهولة، ف�صوء الظن 
يوؤي����د ح�ص����ن الفطن في����ه، وبرغ����م ماذكر عنه 
من نقائ�����س وعيوب، يبقى كم����ا يذكر توفيق 
ال�صوي����دي، نوري ال�صعيد رج����اًل فذًا، اليظهر 
مثل����ه يف كل اآن وزم����ان، فمزاي����اه اإذا قورنت 
بخطاي����اه فاقته����ا مبراحل وخدمات����ه للعراق 
حتمل اأي من�صف عل����ى تقديره واالإعجاب به 

بال تردد.
وع����ن يا�صني الها�صمي كتب يقول عنه انه كان 
يجمع اأ�صدادا عديدة يف نف�صه، واأول ظاهرة 
ب����ارزة في����ه ذكاوؤه الوقاد، وقابليت����ه لالإحاطة 
باالأم����ور اإذا در�صه����ا وان�ص����رف اإىل تفهمه����ا، 
ومن مزاياه طموحه الكبري لالرتقاء اإىل اأعلى 
املنا�صب، وقد �ص����ق طريقه نحو هذا الطموح 
مل����ا ميلكه م����ن مواهب وقابليات ق����د التت�صنى 
اأ�صدقائ����ه  اإىل  وباال�صتن����اد  غ����ريه،  الأح����د 
ومعارف����ه، عرف بحب����ه للم����ال وانكما�س يده 
ع����ن ال�صرف، ولهذا ت����رى داره متوا�صعة يف 
بنائها وتاأثيثها، كما اأن معي�صته يف بيته كانت 
مو�صوع التندر والنقد،ثم اإن لبا�صه كذلك كان 
مو�ص����وع نقد لع����دم عنايته بهندام����ه، وكذلك 
مباأكله وم�صربه، وكان����ت �صدارته ي�صرب بها 

املثل ل�صكلها الغريب ورداءة �صناعتها.

اأما حكم����ت �صليم����ان فعند توفي����ق ال�صويدي 
ال يح�ص����ب على الطبق����ة ال�صيا�صية من ال�صف 
يف  وال����روي  الكيا�ص����ة  ع����ن  لبع����ده  االأول 
املناق�ص����ة والق����رار، و�صع����ف موؤهالت����ه التي 
جتعل منه رجل دولة، ومن عيوبه التي جتعل 
من����ه رجل دولة، وم����ن عيوبه التي عززت هذا 
ال����راأي هو عدم متكنه م����ن االإعراب عن مرامه 
ب�صكل ب�صيط واأو�صح ال بالعربية وال بغريها، 

ومقدرته باخلطابة ا�صعف مايكون.
مل يك����ن جمي����ل املدفع����ي كم����ا ي�ص����ف توفي����ق 
ال�صوي����دي م����ن اأ�صح����اب املواه����ب الب����ارزة، 
ف����ذكاوؤه متو�ص����ط وثقافت����ه ب�صيط����ة، مع ذلك 
مل يخ����ف توفي����ق ال�صويدي من اإب����داء بع�س 
االإعج����اب ب�صخ�صية جميل املدفعي ملا ميتلكه 

من فطنة واحل�س الرقيق والعقل الراجح.
ي�ص����ف توفي����ق ال�صوي����دي مزاح����م الباججي 
بال�صخ�����س املتلون، فبع����د اأن كان م����ن اأركان 
املحت����ل الريط����اين حت����ول بعد قي����ام احلكم 
الوطن����ي اإىل الوطني����ة )املتطرف����ة( وكلما مر 
الوقت زادت وطنيته وف����ارت اندفاعاته حتى 
عق����دت معاه����دة ع����ام 1930، امل����ح ل����ه نوري 
ال�صعي����د بالوزارة حتى �صارع للموافقة، وهو 
من اأ�ص����د املخالفني له����ا، واأ�صل����ب املتطرفني، 
ولكون����ه بخياًل جدًا ي�صرب املثل ببخله، واثر 
ذل����ك على عالقات����ه بالنا�س فلم يج����د منهم من 

ي�صاطره اأفراحه واأحزانه.
يبدي توفي����ق ال�صوي����دي اعجاب����ًا ب�صخ�صية 
جعف����ر الع�صك����ري فيق����ول عنه ان����ه رجال ذكيا 
ومثقفًا ثقاف����ة ع�صكرية موؤن�ص����ًا يف جمال�صه، 
موؤدبًا يف حديثه مييل اإىل النكتة، ويف بع�س 

االأحيان اإىل التبذل يف الكالم واحلركات.
ويلخ�����س حي����اة ناج����ي �صوك����ت ال�صيا�صي����ة 
بكلم����ات قليل����ة لكنه����ا معرة، فيق����ول عنه انه 
كان رج����اًل غري خم����رب الأنه مل يتق����ن اأ�صاليب 

الهدم والتخريب.
واإذا بق����ي �صيء بني ه����ذا وذاك فيكون ناجي 
�صوك����ت م����رددًا بني االثنني اليل����وي على اأي 

�صيء.
وبكلمات يلخ�س اأي�صا ار�صد العمري، فيقول 
عن����ه، كان موفقًا يف اخلدمة الت����ي تتالءم مع 
موؤهالت����ه كمهند�س، وبعيدًا ع����ن التوفيق يف 
االأم����ور االأخ����رى، كما ت����راه اأنيق����ا يف ملب�صه 
ومظهره، ولطيف����ًا فيمجل�ص����ه. ولكن "نكزه" 
واح����دة ت�صدر من �صخ�س بق�ص����د حتيله اإىل 

كائن بعيد كثريًا عن هذه الف�صائل.
واأخ����ريًا ف����اأن �صال����ح ج����ر يف نظ����ر توفي����ق 
ال�صوي����دي �صيا�صي قلي����ل التجربة. من رجال 
ال�صيا�ص����ة الذي����ن ل����و �صاعده����م احل����ظ بطول 
البقاء لق����ام باإعمال اأغزر اإنتاج����ا واأوفر نفعًا 

لبلده.
عن كتاب شخصيات عراقية 
توفيق السويدي

من�ص����ي  املرح����وم  ال�صحف����ي  االأ�صت����اذ  كت����ب 
جام����ع  حلق����ات  يرت����اد  كان  ال����ذي  زع����رور، 
احليدرخان����ة ويوقع مقاالته با�ص����م ال�َصَمْيدع 
العرب����ي، مقال����ه ال����ذي يح����ن في����ه اىل ما�صي 
الع����راق حني عا�����س امل�صلمون م����ع غريهم من 
املل����ل بالتاآخي واحلب وال�صف����اء، يف مقال له 
بعن����وان: "خواط����ر عن ليايل بغ����داد"، ن�صره 
يف جمل����ة "امل�صور" ]يافا، العدد 125، ال�صنة 
6، 25 مايو/اأي����ار 1966، �����س 26[ فتح����دث 
ع����ن: "ذكري����ات جميلة ع����دت عليه����ا ال�صنون 
وكادت اأن تطم�����س معاملها مع ما فيها من عر 
وعظات و�صواه����د على اأن الق����وم يف العراق 
كان����وا يعي�ص����ون متعاون����ني متحاب����ني عل����ى 
اخت����الف ملله����م ونحله����م مبا كان����وا عليه من 
خ�ص����ال حميدة وتقاليد موروثة هي من القيم 
الروحية يف ال�صميم ومن ال�صوابط اخللقية 

يف مدى بعيد..." 
قول����ه:  زع����رور  من�ص����ي  اال�صت����اذ  ويوا�ص����ل 
"امل�ص����ور" مبا ن�صرت����ه يف عدديها  "ذكرتن����ا 
االأخريين من عر�س لكت����اب "املقام العراقي" 
]لل�صاعر ابراهيم عوبدي����ا، رابطة اجلامعيني 
والتعقي����ب   ]1999 الع����راق،  م����ن  النازح����ني 
عليه، ذكرتنا باأيام حلوة وليال اأحلى ، ذكرتنا 
بعه����د يف بغ����داد كانت اأغانيه����ا ومقاماتها يف 
لياليه����ا البي�س قا�صما م�ص����ركا بني م�صلميها 
ويهوده����ا. ذل����ك العهد ال����ذي كان����ت ال�صيا�صة 
فيه مل تخ�صع تلك االأغ����اين واملقامات خلدمة 
اأبال�صته����ا و�صياطينه����ا، وكان اأ�صحابها اأرفع 
م����ن اأن يقبلوا عل����ى اأنف�صه����م اأن يكونوا اآالت 
م�صخ����رة الأي طاغي����ة م����ن الطغ����اة ي�صبحون 

بحمده ويحرقون له البخور...
وبغ����داد هذه الت����ي نتكل����م عليها، ه����ي بغداد 
قبل االحتالل الريط����اين وبعده بقليل، يوم 
كان����ت مدينة �صغرية متت����د على حافتي دجلة 
م����ن جانبيه����ا ال�صرق����ي والغرب����ي- الر�صافة 
والكرخ- ومل يكن عر�����س كل جانب اأكر من 

اأربعة كيلو مرات، اأما يف الطول فهي ممتدة 
م����ن باب املعظم اإىل ب����اب ال�صرقي ال اأكر من 
ب�صع����ة كيل����و م����رات ... و�صفوه����ا هذا هو 
ال����ذي كان ي�صاع����د �صاكنيه����ا على �صم����اع اأي 
مغن يف الليل يف اأي مكان منها، خا�س واأنها 
كان����ت خالي����ة من و�صائ����ل النقل له����ذا الع�صر 
م�صانع����ه  وم����ن  امليكانيكي����ة  حمركات����ه  م����ن 
االآلي����ة... فليلها �صاكن ه����ادئ وال يعكر �صفو 
ه����ذا ال�صكون اإال دوي اطالق����ات نارية بع�س 
�صواحيه����ا  ب�صات����ني  م����ن  ينبع����ث  االأحي����ان 
وم����ن بع�����س طرقاتها ح����ني يط����ارد الع�ص�س 
الل�صو�����س فيتبادل الطرفان اإطالق العيارات 
الناري����ة ... كان اأهل بغ����داد يومذاك �صغوفني 
كث����ريا باملق����ام العراق����ي، وكان����ت مدينتهم ال 
تخل����و يف لياليها من اأفراح كثرية، وقد اعتاد 
املو�صرون منهم اأن يحيوا حفالت �صاهرة يف 
بيوتهم متتد كل �صاع����ات الليل حتى ال�صباح 
يع����زف فيها ج����وق اجلالغي ويغن����ي مغنون 
كثريون ه����م على اأ�صناف من حيث مرتبة فن 
املقام. وكان هوؤالء املغنون يكادون ي�صنفون 
اأ�صماع اأكر �صكان املدينة ل�صفوها وهدوئها، 
ومن هنا يقول ال�صيوخ، اإن احمد زيدان مثال 
كان يغن����ي يف جانب الر�صاف����ة في�صمعه اأهل 
الك����رخ، وكانوا يح�صبون خط����اأ اأن ذلك يعود 
اإىل ق����وة �صوته! ... واأع����ود اإىل ليايل بغداد 
يومذاك فاأك����ر م�صلميها كان����وا يف�صلون يف 
اأفراحه����م واأعرا�صه����م اإقامة املوالي����د النبوية 
وه����ذه املوالي����د حتييه����ا اأج����واق عدي����دة من 
من�ص����دي الت�صابي����ح واحلمد للخال����ق العظيم 
ونبي����ه الك����رمي، وكان يغ�ص����ى ه����ذه املوالي����د 
اأنا�����س كث����ريون م����ن غ����ري دع����وة فيعم����رون 
�صدورهم م����ن الروحانيات فتزداد مروءاتهم 
وتخف����ق قلوبه����م بح����ب اخلال����ق ومب�صافاة 
ل����ذ طعم����ه  خلق����ه ط����را، ويتناول����ون كل م����ا 
وطاب �صرب����ه فيحمدون وي�صكرون واأكرهم 
ي����رددون يف دخائ����ل نفو�صه����م: "اإن �صك����رمت 

الزيدنك����م"،  ومتتد ال�صه����رة حتى الفجر غري 
اأن اأنا�صه����ا مي�ص����ون �صاع����ات بع����د منت�صف 
الليل بع����د اختتام قراءة ق�ص����ة املولد الكرمي 
باإقام����ة الذك����ر، والذك����ر اأي�ص����ا في����ه امت����داح 
للخال����ق والأنبيائه ور�صله جميعا، ففيه يوؤلف 
نفر م����ن احلا�صرين دائرة وهم وقوف ما�صك 
احده����م بيد االأخر فيتحركون حركات منظمة 
رتيب����ة وكله����م باأ�ص����وات من�صجم����ة منغم����ة 
ي����رددون: "ال األ����ه اإال ه����و"، بينم����ا يوا�ص����ل 
�صارب����و الدف����وف نق����ر دفوفه����م وف����ق تنغيم 
اأهل الدائرة، وبني ح����ني واأخر يغني احدهم 
مقاما باالمادي����ح النبوية فيت�صاوق متاما مع 
النق����ر والتنغي����م ويك����ون يف و�ص����ط الدائرة 
�ص����اب و�صيم الطلعة يغط����ي راأ�صه "بقاووغ" 
ويرت����دي  زاهي����ة  باأل����وان  منقو�����س  طوي����ل 
"تن����ورة" ف�صفا�ص����ة من الن�صي����ج احلريري 
وي�صم����ون هذا الغ����الم "ملوي"، يظ����ل يدور 
بخف����ة كاللول����ب و�ص����ط الدائ����رة طيل����ة م����دة 
الذكر فال يتع����ب وال يكل خالل �صاعة اأو اأكر 
وت����رى النا�س من حول الدائ����رة �صكارى وما 
ه����م ب�صكارى ولك����ن اخل�ص����وع الروحاين قد 
اأغرقه����م بفي�صه املقد�س ف����راح كل منهم ميدح 
وي�صب����ح وي�صتغف����ر ويت�صرع اإلي����ه تعاىل اأن 

ميد خالئقه باخلري والركات واالإميان.
ويف و�ص����ط وهج هذا اجلو الروحاين يرتفع 
�ص����وت اح����د �صاربي الدف����وف وكان �صاحبه 
كالقم����ر و�ص����ط هالة م����ن زمالئه يغن����ي مقاما 
ب�ص����وت عري�����س رخي����م في����ه بح����ة حمبب����ة، 
وكان اأه����ل بغداد عام����ة يعرفون هذا ال�صوت 
و�صاحب����ه فيطرب����ون ل����ه اأكر مم����ا يطربون 
لغ����ريه وكل منهم يق����ول "الله يطول عمرك يا 
احم����د �صعبان". وكان هذا اأك����ر ما يغني من 
�صع����ر التزه����د الأب����ي العتاهي����ة اإ�صماعي����ل بن 
القا�ص����م العبا�ص����ي م����ن ذلك مث����ال يف الذكرى 

احل�صنة بعد املوت:
ك�ل ح�ي عند ميتته        حظه من ماله الكفن

اإن م����ال امل����رء لي�����س ل����ه        من����ه اإال ذك����ره 
احل�صن

يف �ص�بي����ل الل����ه اأنف�صن����ا        كل�ن����ا بامل����وت 
مرتهن

وكان اأه����ل بغداد يحبون مغني����ا اأخر يهوديا 
هو واحم����د �صعبان يف م�صت����وى رفيع واحد 
عندهم من حيث اأغانيهما الدينية والروحانية 
وهذا املغنى اليهودي ه����و "اإفرامي بابايي"، 
بل����غ االن من الكر عتبا ويعي�س يف اإ�صرائيل 
بعافي����ة و�صح����ة، اأمتن����ى على الل����ه اأن يكون 
زميل����ه احمد �صعب����ان ال يزال حت����ى االن حيا 

معافى يرزق يف بغداد.
واإف����رامي هذا كان يراأ�س جوق����ا يغني اأفراده 
ت�صابي����ح واماديح لله بكلم����ات عرية �صعرية 
من نظم احلاخامني البغداديني، وهذا اجلوق 
ي����كاد ي�صبه اح����د اأجواق ق����راء املولد النبوي 
عن����د امل�صلم����ني. وال تده�����س يا اأخ����ي القارئ 
حني اأق����ول ذلك، اأن ت�صابيح واماديح اأغنيات 
باباي����ي وجوق����ه ت����كاد ال تخ����رج ع����ن نط����اق 
مثيالته����ا الروحاني����ة عن����د اأج����واق املوالي����د 
النبوي����ة، واأكر من ذلك اأن �صكان اأي حي من 
اإحياء بغداد املختلطة ب�صكانها جتد م�صلميها 
فرح����ني م�صروري����ن بليل����ة يحي����ى فيها جوق 
باباي����ي حفل����ة يف اح����د بيوت يهوده����ا وكان 
اأك����ر اليه����ود يف�صل����ون - كامل�صلم����ني- اإقامة 
مثل ه����ذه ال�صه����رات الت�صبيحي����ة الروحانية 
يدع����ى  كان  م����ا  وكث����ريا  اجلالغ����ي.  عل����ى 
م�صلمون وم�صلمات م����ن اجلوار اإىل ح�صور 
ه����ذه ال�صه����رات فيح�صرونها ب�ص����وق وفرح، 
ويقا�صم����ون اأهله����ا اليه����ود اأطاي����ب اأطعمتهم 
عل����ى اأ�صا�س "طعامهم ح����ل لكم وطعامكم حل 

لهم" .
اأم����ا تالح����ني اأغني����ات الت�صابي����ح واالماديح 
الروحاني����ة فه����ي واح����دة يف النغ����م واالأداء 

واملقاطع والقفالت عند امل�صلمني واليهود.
موؤلف����ا  كان  ه����ذا  باباي����ي  اف����رامي  وج����وق 

م����ن  يه����ود  ثانوي����ات  ط����الب  م����ن  برئا�صت����ه 
واحلناج����ر  الرخيم����ة  االأ�ص����وات  اأ�صح����اب 
القوية املرنة، اأما �صوته هو فكان "داووديا" 
كما ي�صفه اأهل فن الغناء البغداديون، اأي انه 
�صوت في����ه رخامة وفيه ن����رة حلوة وقوية، 
وكان �صاحبه يدرب اأفراد جوقته على الغناء 
واالأداء ويرج����م له����م كل عب����ارة وعبارة من 
املنظوم����ات ال�صعرية العري����ة ومعانيها وما 
تتطلبه هذه املعاين من االأداء لي�صتقيم املعنى 
والنغم����ة، وكان اأف����راد اأجواق ق����راء املواليد 
امل�صلم����ون يعجبون بوح����دة اأ�ص����وات افراد 
جوق بابايي، واأهل بغ����داد كما اأ�صلفت، على 
اختالف منازعهم ومذاهبهم، وكانوا يقدرون 
جوق بابايي فين�صت����ون لراتيله وتنغيماته 
اج����واق  وتنغيم����ات  لراتي����ل  كاإن�صاته����م 
املواليد، وكانوا حني يذك����رون احمد �صعبان 
يقرنونه بافرامي بابايي فيطرون االثنني معا، 
الن �صوتهم����ا كانا يجلجالن يف اأجواء بغداد 
اأكر لياليها والدعوات املتبادلة بني امل�صلمني 
واليه����ود اإىل ح�صور االأفراح واالأعرا�س عند 
الفريقني كانت تقليدا اجتماعيا يحر�س عليه 
ال����كل، فعندما كان روبني رج����وان احد مغنى 
املق����ام العراق����ي البارزي����ن ي�ص����رك مع جوق 
اجلالغ����ي يف �صهرة ببيت اح����د امل�صلمني كان 
يحلو له����م الرج����اء اإليه اأن يغن����ي عند الفجر 
املقام اخَلل�َْوتي بكلمات اعتاد موؤذنو جوامع 
بغداد يف متجيدهم ب�صحن املئذنة قبل �صالة 

اجلمعة اأن يقولها بنغم هذا املقام ومطلعها:
"�صبحان����ك م����ا حمدن����اك      ح����ق حمدك، يا 

موجود"،
 وكان احلا�ص����رون يهلل����ون للمغن����ي رجوان 
وي�صكرون على اأدائه هذه الكلمات الروحانية 
كما يوؤديه����ا اأي موؤذن، ولك����ن �صوت رجوان 
كان اأرخ����م ومتكن����ه من املق����ام كان يجلو هذا 

التمجيد للخالق جالء نورانيا مقد�صا." 
جريدة االتحاد 1986

د. حيدر حميد
منشي زعرور

ناجي �شوكت

ال�شورجة يف اخلم�شينيات

في�شل االول

يا�شني الها�شمي

توفيق ال�شويدي

ار�شد العمري حكمت �شليمانمزاحم الباجه جي جميل املدفعي

�صحفي عراقي رائد
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من احداث بغداد في نهاية العهد العثماني

1277 ه�/1860 م  
• عزل الوايل"م�صطفى نوري با�صا" من والية 

بغداد وتعيني "اأحمد توفيق با�صا" مكانه .  
ان�صاء  مت  فقد  بغداد  "التلغراف" اىل  • و�صول 
ادارة ال���رق ومل تت���م املخاب���ره اال ع���ام )1282 

ه�(.   
• �صقوط الثلوج بكميات كبريه وباحجام كبريه 
، بحج���م البي�ص���ة او يزي���د ، فقتل���ت احليوانات 
واتلف���ت املزروع���ات واحدث���ت ا�ص���رارا كب���رية 

وحدوث غالء يف ا�صعار املواد الغذائيه .  
با�ص���ا" والي���ا عل���ى  " اأحم���د توفي���ق  • تعي���ني 

بغداد.  
والت���ي  ال�صرب����س"  "ام  الباخ���رة  و�ص���ول   •

ت�صريبقوة ال�صرب�س الذي يركب يف موؤخرتها.
 

1278 ه� /1861 م  
" من من�صب  با�صا  "احمد توفيق  الوايل  •عزل 
والي���ة بغ���داد ي���وم )25 ربي���ع االول ( .•تعي���ني 
 " با�ص���ا  نام���ق  "حمم���د  اال�صب���ق  بغ���داد  وايل 
ملن�ص���ب والية بغ���داد للمرة الثانيه وق���د و�صلها 

يوم االحد "2 �صعبان"  
.•ال�ص���روع ببن���اء "الثكن���ه" والت���ي تع���رف ب 
"الق�صله" يف بغداد ، وقد امتها فيما بعد الوايل 

  . " با�صا  "مدحت 
"عبدالباق���ي  بغ���داد  وكهي���ة  ال�صاع���ر  وف���اة   •
العم���ري " وق���د دف���ن يف "ب���اب االزج ق���رب قبة 
ال�صي���خ عبدالق���ادر الكي���الين ، ل���ه كت���ب منه���ا : 
الدهر يف تراجم  "نزهة  "و  الفاروقي  "الرياق 

ف�صالء الع�صر " .  
• تا�صي����س "مطبع���ة كامل التري���زي وقد طبع 
ب���ن  "ليعق���وب  التاري���خ  "ا�صراق���ة  كت���اب  فيه���ا 

عطاالله القرماين .  
بغ���داد  يرب���ط  تلغ���راف  خ���ط  اول  •تا�صي����س 

باملو�صل ، وبغداد وا�صطنبول .  
احل���داده" يف  "دار  "الدميرخان���ه" اي  • بن���اء 

بغداد .  
"مني���ب با�صا" رئي�ص���ا ملجل�س االعمار  •تعي���ني 
يف بغ���داد ، وعه���دت الي���ه اي�ص���ا مهم���ة ال�ص���داد 

يف اجلزائ���ر وا�ص���الح م�صتنقعاته���ا وتخلي����س 
الب�صرة من وخامة الهواء .  

1279 ه�/1862 م  
اآل جميل  "عبدالغني  ال�صيخ  •وفاة مفتي بغداد 
" ي���وم "9 ذي احلج���ه " وق���د دف���ن يف مق���رة 
الوردي���ه يف ترب���ة ال�صيخ عم���ر ال�صهروردي يف 

جانب الر�صافة .  
الله  "�صبغة  ال�صي���خ  ال�صافعي���ه  مفت���ي  • وف���اة 
احلي���دري " ودفنه داخل جامع ال�صيخ عبدالقادر 
الكيالين وهو �صاحب كت���اب "امل�صائل االيقانيه 

يف الرد على اال�صئلة االيرانيه ".

1280ه�/ 1863 م 
ل�صاحبه���ا  الكلداني���ه"  "املطبع���ه  •تا�صي����س 

ال�صما�س "روفائيل مازجي االمادي "   
•تا�صي����س دار املعلم���ني . وكانت ت�صغل البناية 
الت���ي حلت فيه���ا "مت�صرفية لواء بغ���داد " الحقا 
الك���رخ     اىل جان���ب  االوىل  انتقل���ت  ان  وبع���د   ،
*�ص���دور "نظ���ام املطابع واملطبوع���ات " يف "5 

�صعبان"  
* و�ص���ول الرحال���ة االنكلي���زي "باترم���ان" وقد 
اجلان���ب  االك���ريف  الق�ص���م  ان  مالحظ���ا  دون 

ال�صرقي حماط ب�صور .  
* �ص���دور "نظ���ام ادارة الوالي���ات " يف والي���ات 

االمراطورية العثمانيه ومنها والية بغداد .
* ح���دوث ث���الث ه���زات ار�صي���ة يف بغ���داد ، مل 
ي�صب���ق له���ا مثي���ل ، وذل���ك يف ي���وم االربع���اء )8 
رج���ب ( االوىل كانت قبل الظهر والثانيه حوايل 
ال�صاع���ه التا�صع���ه م�ص���اء والثالثة قبي���ل الفجر ، 
واعقبه���ا هواء عا�صف �صديد وامطار غزيره ومل 

حتدث ا�صرار تذكر .  
1282 ه� /1865 م  

* تا�صي����س مدار����س للذك���ور واالن���اث م���ن قب���ل 
جمعيات االليان�س اليهوديه يف بغداد .* انت�صار 
وب���اء الهي�ص���ه "الكولريا " يف بغ���داد مل ينته اال 
يف اواخ���ر �صه���ر جمادي الث���اين و�صم���ي اي�صا 

  . " زوعه  "ابو  اال�صفر" او  "الهواء 

1283ه� / 1866 م  
*مت���ت اول خماب���ره يف ادارة ال���رق يف بغداد 

بني بغداد وا�صتانبول .  
* وف���اة ال�صيد " عي�صى ب���ن ال�صيد مو�صى �صفاء 
الدي���ن البند نيجي " العامل املوؤورخ له كتب منها 
" نقله من الركيه ، وكان  "تاريخ اولياء بغداد 
�صيخ تكية البدنيج���ي القادرية ، تويف يوم "17 

رجب ".

1284 ه� / 1867 م  
* ع���زل الوايل "حمم���د نامق با�ص���ا" من من�صب 
للحربي���ه يف  ، وتعيين���ه وزي���را  بغ���داد  والي���ة 
اىل  متوجه���ا  بغ���داد  غ���ادر  وق���د  ا�صتنانب���ول 

ا�صتنانبول يوم )13 ربيع االول (  
* طغيان مياه دجله ، وغرق بع�س حمالت بغداد 

ال�صرقيه يف �صهر ني�صان .  
* و�صول وايل بغداد اجلديد "تقي الدين با�صا" 

يوم االربعاء 17 ربيع االول.  
* �صقوط "وف���ر " ثلج بكميات كب���ريه وبارتفاع 
حوايل )20 �صم( يوم ا)االحد 30 �صوال( واتلف 

الكثري من املزروعات واال�صجار .   
مالحظات   

1 � يالح���ظ يف وقائ���ع اي���ام بغ���داد ان "والي���ة 
بغ���داد" كانت تعني عمليا "والي���ة العراق " وان 
م�صال���ة التوزي���ع "االداري " للع���راق اىل ث���الث 
والي���ات ه���ي بغ���داد والب�ص���رة واملو�صل جمرد 
اجراء �صكل���ي على عك�س ماي�صي���ع امل�صت�صرقون 
وا�صحاب املنظور اال�صتعم���اري لتاريخ العراق 
احلدي���ث اواملتاث���رون به���م م���ن بع����س متبن���ي 
مفه���وم العراق خملوق "انكلي���زي " فقد ورد يف 
وقائ���ع �صنة 1861 كم���ا اوردناها ي���وم ام�س ان 
ال�صي���د "منيب با�صا" قد "عهد اليه مبهمة ال�صداد 
يف اجلزائ���ر وا�ص���الح م�صتنقعاته���ا وتخلي����س 
الب�ص���رة م���ن وخام���ة اله���واء " واجلزائ���ر ه���ي 
 ، ق���ار  " الواقع���ه يف حمافظ���ة ذي  "اجلباي����س 
والب�ص���رة يف اق�ص���ى اجلن���وب واملفر�س انها 
"والية " بذاتها ومع ذلك يكلف موظف يف بغداد 

اوتوماتيكيا برعاية �صوؤونها .  
2 � يرد يف وقائع اليوم ويف عام 1864 خر عن 
�ص���دور "نظام ادارة الوالي���ات " ومل يتاكد لدينا 
اذا كان ه���ذا هو تاريخ ت�صمي���ة الواليات الثالث 
وم���اذا كان علي���ه حال الع���راق قبل ه���ذا التاريخ 
، م���ع انن���ا �صنوا�ص���ل التدقيق يف ه���ذه الناحيه 

وغريها تباعا مع جمرى االحداث الالحقة .  
3 � ي�صادف توافق �صقوط الثلوج يف بغداد حاليا 
م���ع بدء ن�صر هذه اليومي���ات البغداديه ، ويتبني 
م���ن احلوادث املن�ص���ورة ان �صقوط "الثلوج " مل 
يك���ن ن���ادرا يف وقائع بغداد ، امن���ا هنالك بع�س 
االلتبا�صات قد تثار هنا فثمة عدم حتديد تت�صمنه 
"ال���رد" وبني  "امل�ص���ادر" او ع���دم متيي���ز بني 
"الثلوج" املعروفة ، اذ ترد احيانا كلمة "الوفر " 
وهي ملتب�صه والنعرف اذا كانت تعني "الثلوج" 
ام "الرد " املعروف �صعبيا ب"احلالوب " ، وقد 
ورد يف رواي���ة الكات���ب العراق���ي "�صب���اح عل���ي 
ال�صاهر" املن�ص���ورة با�صم "مدين���ه على م�صارف 
ال�صح���راء " و�ص���ف مثري ومطول ع���ن "الوفر" 
ال���وارد يف  ال�صح���راء وامل�صه���د  و�صقوط���ه يف 
الرواي���ة ه���و م���ن امل�صاه���د الن���ادرة يف الرواية 
العربيه اال انه الي�صاعدنا على اجلزم بخ�صو�س 
ماهي���ة "الوفر"بالدقه وهل ه���و "برد" ام "ثلج" 
، وعلي���ه نرجو من الكاتب و�ص���واه من الباحثني 

م�صاعدتنا يف تدقيق هذه الكلمه . 

1285 ه�/1868 م  
* تا�صي����س اول بلدي���ه ملدين���ة بغ���داد وكان اول 
رئي����س لها ه���و "ابراهي���م الدف���ري " وبقي يف 

من�صبه حتى وفاته عام 1878م.  
* �ص���دور قان���ون "االوزان واملقايي����س" والذي 
منع مبوجبه ا�صتعمال املقايي�س القدميه اعتبارا 

من 1871/3/1   
* ع���زل ال���وايل "تق���ي الدين با�صا " م���ن من�صب 

والية بغداد وذلك يف "غرة ذي احلجه "   
* تعي���ني "مدح���ت با�ص���ا "واليا على بغ���داد وقد 

و�صلها يف 30 ني�صان .  
قي���ام  عل���ى  العثماني���ه  احلكوم���ة  موافق���ة   *

بريطاني���ه  بري���د  دوائ���ر  بفت���ح  الريطاني���ني 
هندي���ه يف بغداد والب�صره وم���ن ثم يف العتبات 

املقد�صة.
  

1286 ه� /1869 م   
* مغ���ادرة الوايل "تق���ي الدين با�صا " بغداد يوم 
االح���د )20 حم���رم ( م�صيع���ا من ال���وايل اجلديد 

مدحت با�صا .  
* ق���ام الوايل مدحت با�ص���ا ب�صراء مركب "بابل" 
واعقب���ه ب�صراء ثم���ان مراكب اخ���رى للعمل بني 

بغداد والب�صره وا�صتانبول .  
* تطبي���ق نظ���ام "القرع���ه" يف التجني���د وه���ي 

البذرة االوىل لنظام التجنيد .
* تا�صي����س "مطبع���ة الواليه " لطب���ع من�صورات 

الواليه بامر من "مدحت با�صا" .  
امل�ص���ورات  لطب���ع  الفيل���ق  مطبع���ة  تا�صي����س   *

الع�صكريه بامر الوايل .  
* ن�ص���ب �صاعة "الق�صله" فوق برجها اجلديد يف 

�صاحة �صراي الق�صله على �صاطيء نهر دجله .  
* تا�صي����س معم���ل الن�صي���ج يف "العبخان���ه " يف 

الر�صافه لتامني حاجات اجلي�س .  
* �ص���دور جري���دة ال���زوراء ي���وم "16 حزي���ران 
" وقد ا�صتمرت يف  "5 ربي���ع االول  "امل�ص���ادف 
ال�ص���درور اىل قبي���ل االحت���الل الريط���اين عام 

 . 1917

1287ه� /1870 م  
* افتت���اح مدر�ص���ة ال�صناي���ع يف بناي���ة "جمل�س 
"املحكم���ه  اىل  والت���ي حتول���ت  االم���ه" �صابق���ا 
الع�صكرية اخلا�صة "بع���د عام 1958 ثم حتولت 

اىل "ق�صر الثقافة والفنون"  
* اج���راء اح�ص���اء لنفو�س بغ���داد وم���ن �صمنها 
الكاظمية واالعظمية فبلغ���ت بيوتها "18407 " 

ونفو�صها "63272" ن�صمه من الذكور فقط ؟  
* و�ص���ول "نا�صرالدي���ن �ص���اه" �ص���اه ايران اىل 

بغداد لزيارة مراقد االئمه يف "28 �صعبان " 
* تا�صي����س �صرك���ة "ترام���واي الكاظمي���ه " الذي 
يرب���ط بغداد بالكاظميه بخط حديدي وا�صتمرت 

ال�صركة تعمل حتى عام 1941 .  
* تبليط �صارع املامون والذي كان ي�صمى "�صوق 

البالجنيه " او "عقد ال�صخر".  
* تا�صي����س "م�صت�صفى الغرباء" يف جانب الكرخ 

من بغداد من ترعات االهلني .  
* اكم���ال بناء "كني�ص���ة الالتني " عند را�س �صوق 

ال�صورجه يف الر�صافه .  
 " الع�صكري���ة  الر�صدي���ه  " املدر�ص���ة  تا�صي����س   *
و"املدر�ص���ة  امللكي���ه"  الر�صدي���ه  و"املدر�ص���ه 

احلميدية ".  
* تا�صي�س"دائرة املعارف"و"دائرة النفو�س " .  
* وف���اة ))�صلتاغ(( رحمه الله اب���ن �صلطان وهو 
م���ن جم���ودي املق���ام العراق���ي القدام���ى ورئي�س 
مغني بغداد وهو الذي ابتكر مقام " التفلي�س".  
* ا�صتعمال م�صخة ال�صقي الول مرة يف بغداد .  
حدوث غ���الء يف ا�صع���ار املواد الغذائي���ه ب�صبب 

قلتها وندرتها .  

1289 ه� / 1872 م  
* ع���زل الوايل "مدحت با�ص���ا" من من�صب والية 
بغداد وقد غادرها يوم "21 ماي�س ، وكان قد عني 

مبن�صب ال�صدر االعظم يف ا�صتانبول .  
* عزل ال���وايل "حممد روؤوف با�ص���ا "ونقله اىل 

نظارة الظبطيه يف ا�صتانبول .  
* تعيني "رديف با�صا" يف من�صب والية بغداد.  
* تا�صي�س "بريد الهجانه " بني بغداد وحلب .  

* و�ص���ول ا�ص���راب كثرية من اجل���راد اىل بغداد 
و�صواحيها اتلف���ت الزروع وزادت غائلة القحط 

باقر امين الورد

واجلوع وذلك يف نهاية "�صهر ماي�س " .   

1291 ه�/ 1874 م  
* وف���اة ال�صاع���ر "عبدالغف���ار االخر�س" �صاحب 

ديوان "الطراز االنف�س يف �صعر االخر�س " .  
* فر����س �صريب���ة "الك���وده" الت���ي تفر�س على 

االغنام .  

1292ه�/1875 م   
* عزل ال���وايل "رديف با�صا" م���ن من�صب والية 
بغ���داد يف "16 رم�صان " وتعي���ني "عبدالرحمن 
، وق���د و�ص���ل بغ���داد  الوالي���ه  با�ص���ا" ملن�ص���ب 

يوم"16 رم�صان" .  
اكل  اجل���راد  م���ن  كب���ريه  ا�ص���راب  و�ص���ول   *
احلا�ص���الت الزراعي���ه فارتفع���ت ا�صع���ار امل���واد 

الغذائيه .  
"ف���وك" لبغ���داد  االمريك���ي  الرحال���ة  زي���ارة   *
وجن���وب الع���راق ، وق���د و�ص���ف "الطربو����س" 
الرا����س  لبا����س  بان���ه  "الفين���ه" وق���ال  الرك���ي 
الر�صمي والينزع حتى على موائد الطعام او يف 
احلفالت العامه واجلوامع ويف بغداد كان لب�س 
الطربو�س تقربا من االتراك ودليل تركيه املرء .  

1293ه�/1876 م 
* ح���دوث عوا�ص���ف رملية وغب���ار كثيف حجب 
نور ال�صم����س ع�صر يوم "25 حزيران" وا�صتمر 

اىل منت�صف الليل   
* ا�ص�ص���ت "جمعية االحت���اد اال�صرائيلي ببغداد 
"مدر�صة  ا�ص���م  عليها  اطل���ق  للبن���ات  " مدر�ص���ة 

التهذيب للبنات " .
* االبتداء بتجديد امل�صهد الكاظمي وقلع البنيان 
ال�صاب���ق من ا�صا�ص���ه وابتياع جمل���ه من البيوت 

املجاورة وا�صافتها اىل ال�صحن ال�صريف .  
1294ه�/1877 م 

* نقل وايل بغداد "عبدالرحمن با�صا" من من�صب 
والية بغداد وتولية "عاكف با�صا " مكانه   

* زي���ادة دجله زي���ادة مفرطه فق���د احاطت املياه 
مدين���ة الكاظميه من كل اطرافه���ا ودخل املاء يف 

ازقتها وذلك يف �صهر "ني�صان " 
* �صدور قانون البلديات يف " 5 ت�صرين االول " 

امل�صادف "27 رم�صان" .   
* افتت���اح جمل����س االم���ه يف ا�صتانب���ول يوم "4 
ربي���ع االول " وكان م���ن نواب بغ���داد وممثليها 
" ج���د ناجي �صوكت  "رفع���ت احل���اج احمد اغا 
الوزي���ر يف العه���د امللك���ي و"مناحي���م داني���ال " 

و"عبدالرزاق ال�صيخ قادر "   
* ح���دوث وباء الطاعون وق���د فتك باهايل بغداد 

واملدن العراقية االخرى .

1298 ه�/ 1881م   
* وف���اة "ابو حميد" حمم���د بن جا�صم � من اأ�صهر 

مغني املقام يف زمانه . 
ومنه���ا  بغ���داد  يف  الطاع���ون  وب���اء  ظه���ور   *

انت�صراىل بقية مدن العراق .  
* ح�صول "ا�صكن���در غالب" على اجازة املحاماة 
م���ن نظارة العدلي���ة يف ا�صتانب���ول وبذلك يكون 
اول حمام���ي عراقي ح�صل عل���ى اجازة املحاماة 

ومار�صها يف بغداد .

1299ه�/1882 م  
* تا�صي����س قن�صلي���ة رو�صيه يف بغ���داد ، لرعاية 
واجلالي���ه  الرو�صي���ه  االمراطوري���ة  م�صال���ح 

الرو�صيه يف بغداد .   
* الب���دء بان�ص���اء "ج�صر اخل���ر" يف طريق بغداد 

� املحمودية .  
* تا�صي����س معم���ل الثل���ج "الب���وز خان���ه" الول 
م���رة يف بغ���داد يف �صريع���ة املي���دان يف جان���ب 

الر�صافة.  
* تا�صي����س ا"املطبع���ه احلميدي���ه " يف بغ���داد ، 
ا�ص�صه���ا عبدالوه���اب نائب الباب الع���ايل وطبع 

فيها كتاب " بحر الكالم "  
* وفاة "ال�صيخ داود ال�صيخ �صليمان النق�صبندي" 
م���ن علماء بغداد وله كت���اب " املنحه الوهبيه يف 

الرد على الوهابية.

1300ه� / 1882 م  
* وف���اة "ال�صي���خ ابراهي���م ف�صي���ح احلي���دري " 

من علماء بغداد وموؤلفيه���ا �صاحب كتاب "�صرح 
�صق���ط الزند " وكت���اب "�صرح ت�صري���ح االفالك " 
و"عنوان املجد يف تاريخ بغداد والب�صرة وجند 
"15 �صفر" .   ، انتقل اىل رحمته يف  " وغريها 
* اق���ام ال�صيد �صلمان بن عل���ي القادري الكيالين 
، نقيب ا�ص���راف بغداد �صقاية "�صلمان القادري " 
يف حملة ال�صن���ك بامل�صجد الذي �صيده يف ال�صنة 

ذاتها يف ذات املحلة .  

1301 ه� / 1883 م  
* تا�صي����س "غرفة جتارة بغ���داد" والزام التجار 

والداللني باحل�صول على اجازتها .  
* ن�ص���ب �صاعت���ي امل�صهد الكاظم���ي ال�صهريتني ، 
االوىل عل���ى باب القبلي والثانيه على باب املراد 

يف اجلهة ال�صرقيه   
* في�ص���ان نه���ر دجله وغ���رق الكثري م���ن مزارع 
بغ���داد وق���د ك�صرت �ص���داد الفرحاتي���ه والفحامه 
والفره���ود يف اجلان���ب ال�صرق���ي ، واملتوليه يف 
جان���ب الك���رخ ، و�صاحب���ت الفي�ص���ان االمط���ار 

الغزيره والثلوج الوفرية   
*اكمال بن���اء امل�صهد الكاظمي وال���ذي بدا العمل 
فيه عام )1293 ه�( على ال�صورة التي هو عليها 

االن .    

1302 ه�/ 1884 م  
* بن���اء "قنطرة امل�صعودي " عل���ى طريق بغداد � 

كربالء .  
* تا�صي�س "مطبعة بنجور" لطبع الكتب العربيه 

�صاحبها "احلاخام بنجور " .  
* تف�ص���ي وب���اء الطاعون يف بغ���داد وبقية املدن 

العراقيه وقد فتك بالنا�س فتكا ذريعا   
* ام���ر امل�ص���ري "هداي���ت با�ص���ا " قائ���د الفيل���ق 
الع�صك���ري ال�صاد����س يف بغداد بعم���ل ج�صر من 
اخل�ص���ب عائم بني الكاظميه واالعظميه على نهر 
دجل���ه وبذلك ارتبطت مدين���ة الكاظميه باجلانب 
ال�صرق���ي من بغ���داد بع���د ان ارتبط���ت باجلانب 

الغربي منها بوا�صطه الرامواي . 
1303 ه� /1885 م   

* زيارة ال�صائح الفرن�ص���ي "ديوالفوا " لبغداد ، 
وقد ق�صد املدائن و�صاهد طي�صفون وكان اجلناح 

االمين للطاق اليزال قائما .  

1304 ه�/1886 م  
*عزل وايل بغداد "تقي الدين با�صا" من من�صبه 

، وتعيني "م�صطفى عا�صم با�صا" حمله .
  * و�ص���ول ا�ص���راب كث���رية من اجل���راد ، حجب 
ن���ور ال�صم�س لكثافته ي���وم "29 اآذار " وفر�صت 
"اق���ه"  ال�صلط���ات عل���ى كل �صخ����س ان يجل���ب 
واحده من اجل���راد كل ا�صبوع ، وقد بيعت االقه 

بثالثة قرو�س وع�صرين باره .  

1305 ه� / 1887 م  
* وف���اة "اقب���ال الدول���ه " م���ن ام���راء الهن���د يف 
الكاظمي���ه بداره يف حمل���ة القطانه يف الكاظميه 
ح�ص���ب منط���وق و�صيت���ه ) 8 ربيع الث���اين � 21 

كانون االول ( .  
* زي���ارة الرحال���ة االنكليزي "كول���دي " لبغداد 
وم�صاهدته لطاق ك�صرى وهو يف حالة كاملة .  

1306ه�/1888 م  
*ح���دوث زواب���ع واعا�ص���ري وغب���ار كث���ري ا�صر 

بالنا�س واملزروعات واحلقول .  
* انهيار اجلناح االمين لطاق ك�صرى وقد تداعت 

الواجهه كلها ليلة اجلمعه "15 ني�صان " .  
في�صان نهر دجله وغرق بع�س حمالت يف جانب 

الكرخ ومدينة الكاظميه .  

1307ه�/ 1889 م  
* ظه���ور وب���اء الكولريا)الهي�ص���ه � اب���و زوعه( 
يف بغ���داد وهروب الكثري م���ن النا�س اىل القرى 
واالرياف وقد ا�صتمر الوباء ثالثني يوما ثم اخذ 
بالراجع وقد مات حاخام اليهود بهذا الوباء .  

* ع���زل وايل بغ���داد "عا�صم با�ص���ا" وقد غادرها 
يوم اخلمي�س "18 ربيع الثاين " .  

* ان�ص���اء حو�س كب���ري الرواء النا�س يف �صاحة 
   " الوند  "خان 

* تعيني "�صري با�صا" ملن�صب والية بغداد ، وقد 
و�صلها يوم "20 جمادي االوىل"   

* تا�صي�س "حميديه مكتبي" املدر�صة احلميديه" 
بترع من العالم���ه ال�صيخ "عبدالوهاب النائب" 

وقد ا�صبحت الحقا "مدر�صة الف�صل ".  
* ان�ص���اء حديق���ة يف �صاح���ة املي���دان يتو�صطه���ا 

حو����س م���اء في���ه نافوره تق���ذف امل���اء اىل اعلى 
ب�صكل ي�صتهوي االنظار فكان امليدان بعدها خري 

متنزه يف بغداد .  

1308 ه�/ 1890 م  
*افتت���اح بن���اء " االع���دادي امللك���ي " بع���د اعداد 

مايلزم له من مدر�صني ولوازم .  
* جتدي���د قوارب "عائم���ات /دوب " ج�صر بغداد 

الذي كان قائما حمل ج�صر ال�صهداء احلايل .  
* تعيني "حممد �صعيد الزهاوي " مفتيا لبغداد.  
* وف���اة "الق�صخون" مال "ابراهي���م املو�صلي " 

وحلول املال " خ�صر " حمله .  
* نقل الوايل "�صري با�صا "من والية بغداد .  

* وفاة ال�صي���خ " حممد في�صي الزهاوي " مفتي 
بغ���داد اال�صبق يوم "3 جم���ادي االوىل" وقد مت 

دفنه يف "املدر�صة ال�صليمانيه " ببغداد .  
* تا�صي�س "مطبعة دار ال�صالم" اأ�ص�صها "ابراهيم 
با�ص���ا " وطبع فيها كتاب "بلوغ االرب يف معرفة 
اح���وال العرب" باللغة العربيه و"د�صتور قانون 
اي�ص���ا وكان حم���ل  العربي���ه  اأ�صا�ص���ي" باللغ���ة 

املطبعة يف �صوق ال�صراي .   
 " االفغ���اين  الدي���ن  "جم���ال  ال�صي���د  * و�ص���ول 
اىل بغ���داد وقد اق���ام اأيام���ا يف الكاظميه يف دار 
مال�صق���ة ل���دار "عبداملح�ص���ن الكاظم���ي " حيث 

اجتمع االثنان اياما عديده .  

1309 ه� / 1891 م  
* تعي���ني "احلاج ح�صن رفيق با�ص���ا " واليا على 

بغداد .  
*ظه���ور عربات "الالن���دروز" لركوب البا�صوات 

واالعيان واالثرياء  
* ق���ام اح���د االثري���اء الهن���ود بتثبي���ت انب���وب 
اىل  واو�صله���ا  اآج���ر  قن���اة  داخ���ل  يف  حدي���دي 

احل�صرة الكيالنيه من �صاطيء دجله .
  

1310 ه� / 1892 م
* تا�صي����س "م�صخة بغ���داد " لدائرة بلدية بغداد 

يف جانب الكرخ .
* زي���ادة دجل���ه زي���ادة كبرية وقد احاط���ت املياه 
ببغ���داد ال�صرقي���ه وبقائها ع���دة ا�صابيع على هذا 

احلال يف �صهر "ني�صان".

1311 ه�/ 1893 م
* ظه���ور وب���اء "الكول���ريا � الهي�ص���ه " يف بغداد 
و�صقوط الكثري من ال�صحايا ، واتخذت التدابري 
ال�صحيه واالحتياطات الالزمه كما تف�صى مر�س 

اجلدري بذات الوقت .
* ظه���ور "الفونوغ���راف" "ال�صن���دوق املغني " 

لت�صجيل وبث االغاين الول مره يف بغداد .
* تا�صي����س مدر�ص���ة االليان�س للبن���ات يف بغداد 
والت���ي �صمي���ت الحق���ا "مدر�صة ل���ورا خ�صوري 

للبنات " .

1312 ه� /1894 م
" رئي����س طائف���ة  "اغاخ���ان الثال���ث  * و�ص���ول 
اال�صماعيلي���ه قادما م���ن الهند ، لزي���ارة العتبات 

املقد�صة .
* بناء مدر�صة ابتدائي���ه يف حملة امليدان والتي 

ا�صبحت "تطبيقات دار املعلمني" فيما بعد .
* طغي���ان مي���اه دجل���ه والف���رات وغ���رق جانبي 

مدينة بغداد .

1313 ه�/1895 م
* ح���دوث هزت���ني ار�صيتني يف بغ���داد مل حتدث 

ا�صرارا يوم "7 جمادي الثاين" .
* وفاة ال�صيخ "جابرالكاظمي " االديب وال�صاعر 
واللغ���وي املتبح���ر �صاحب "تخمي����س الق�صيدة 
االرزي���ه " يف مدح النب���ي حممد )�س( و"ديوان 
ال�صي���خ جابر الكاظم���ي "يف بغ���داد ودفنه قرب 

امل�صهد الكاظمي .
* �ص���دور االوام���ر بل���زوم ا�صتعم���ال " املوازين 

واملقايي�س اجلديده " .
* بن���اء م�صت�صفى يف حمل حديق���ة النجيبيه يف 
باب املعظ���م والتي اتخ���ذت م�صت�صف���ى ع�صكريا 

حتى عام 1917 .
* طغي���ان مي���اه دجل���ه طغيان���ا مفاجئ���ا وتهديد 
بغ���داد ، ب�صب���ب هط���ول امط���ار غزي���ره جدا يف 

اعايل الب���الد ا�صتمرت لعدة اي���ام وذلك يف �صهر 
"اذار" .

* وف���اة " ق���وج ب���ن عل���ي " ق���اريء املق���ام ومن 
م�صاهري مغني بغداد .

* ن�ص���ب م�صخ���ه على �صاط���يء نه���ر دجله قرب 
املي���دان ، ومد انابيب من حدي���د االهني الي�صال 
مياه ال�صرب اىل حملتي الف�صل واحليدرخانه .   

1314 ه�/ 1896 م  
* نق���ل وايل بغ���داد " احل���اج رفي���ق با�ص���ا " من 
والي���ة بغداد وتعيني احلاج عطا با�صا حمله وقد 

و�صل الوايل اجلديد بغداد يوم "15�صفر" .  
* زي���ادة مي���اه دجله زيادة كب���ريه ادت اىل غرق 

اق�صام من الكرخ والر�صافة .  
* وف���اة امل���وؤرخ العراق���ي " �صليمان فائ���ق بك " 
ي���وم اخلمي�س "8 جمادي الث���اين " من موؤلفاته 
"تاريخ الكوالت" اي املماليك ، و"مراآة الزوراء 

  . املنتفق" وغريها  " و" ر�صائل 
* وف���اة ال�صي���د "حمم���د قن���ر عب���د ك���ور عل���ي 
الكاظم���ي " �صاح���ب كت���اب " التحف���ه ال�صني���ه " 
و"خمت���ار �صرح نه���ج البالغ���ه " و"منتخب زهر 

االداب " و"الك�صكول" و"املنتخب" وغريها .  

1315 ه�/ 1897 م  
* تا�صي����س م�صت�صفى املجيدي���ه "جميديه خ�صته 
خانه �صي " وكانت مكان مدينة الطب احلاليه .  

* االحتف���ال بافتتاح ج�صر اخل���ر/او امل�صعودي 
او احلمي���دي / ن�صبة اىل ال�صلط���ان عبداحلميد 
الث���اين يوم "28 �صعب���ان" بح�صور الوايل عطا 
با�صا وامل�صري رجب با�صا واكابر رجال الدولة .  
* حدوث زلزل���ة عنيفه يف منطقة بغداد ادت اىل 

هدم بع�س الدور واملباين .  
* وف���اة ال�صي���د "�صلمان النقي���ب " نقيب ا�صراف 
بغداد ودفنه يف جامع ال�صيخ عبدالقادر الكيالين 

يوم "2 ذي احلجه /2 ماي�س " . 
* ن�صب �صاعة احل�صرة الكيالنيه يف برجها .  

* زي���ادة مي���اه نه���ر دجل���ه زي���ادة ادت اىل غرق 
االرا�صي الزراعيه يف غرب بغداد وذلك يف �صهر 

"ني�صان" .  

1316ه� / 1899 م 
 )الاحداث هامه تذكر (  

1317 ه� /1899 م  
* نق���ل وايل بغداد " عطا الله با�صا " من من�صبه 
، وو�صول الوايل اجلديد "نامق با�صا ال�صغري" 

لتويل من�صب والية بغداد "يوم 8 حمرم " .  
* في�صان نهر دجله وغ���رق بع�س حمالت بغداد 
وق���وع خ�صائ���ر  ت�صب���ب يف  وق���د  يف جانبيه���ا 

كبرية.  
* وف���اة ال�صي���د "نعمان خ���ري الدي���ن االآلوة�صي 
" م���ن فقه���اء بغ���داد وعلمائها ل���ه موؤلفات منها 
"�صقائق النعمان " وغالية املواعظ " وذلك يوم 

 . مرجان  جامع  يف  دفن  " وقد  حمرم   7"
* العث���ور على دفينه "كنز " عل���ى �صاطيء دجله 
يف حمل���ة خ�ص���ر اليا����س بجان���ب الك���رخ فيه���ا 
نق���ود تقدر بحوايل ثالث���ة االف قطعه ذهبيه من 
امل�صكوكات العبا�صيه يوم ال�صبت "14 �صعبان".  
�ص���راي   " لبن���اء  اال�صا����س  احلج���ر  و�ص���ع   *
الكاظمي���ه " وافتت���اح "م�صت�صف���ى الغرباء " يف 
بغ���داد بح�صور الوايل واالعي���ان والعلماء يوم 

ال�صبت"24 رجب" .  
 " البتيت���ه   / البطاط���ه   " ا�صتعم���ال  �صي���وع   *
واعفاوؤه���ا م���ن الر�ص���وم وال�صرائ���ب لت�صجي���ع 

النا�س على ا�صتعمالها ، والرغيب بزراعتها .  
* وف���اة " العالم���ه عبدالغن���ي اآل جمي���ل" وكان 
يحمل و�صامني عثمانيني هما : "و�صام العثماين 

  . اجلليله  خدماته  " لقاء  " و"املجيدي 
* �ص���دور ق���رار ال���وايل بل���زوم ان�ص���اء املذابح 
عل���ى  واال�ص���راف  مراقبته���ا  ليمك���ن  واملج���ازر 

نظافتها .
  * تعي���ني اول معل���م عراقي وه���و ال�صيد " عمر 
�صعب���ان اأفن���دي " م���ن اأه���ايل بغ���داد يف املكتب 
الر�ص���دي وكان يدر�س العل���وم الدينيه والل�صان 

العثماين .  
من كتابه )حوادث بغداد
في 12 قرن(

موؤرخ عراقي راحل
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يف �صبيح���ة ي���وم 4/ني�ص���ان/1953 جرت مرا�صي���م تتويج 
املل���ك في�صل الثاين ب�صورة ر�صمي���ة يف قاعة جمل�س النواب 
بح�ص���ور ويل العه���د االم���ري عب���د االل���ه ورئي����س ال���وزراء 
وال���وزراء واع�ص���اء جمل�س االعي���ان والنواب وق���ام رئي�س 
جمل����س االعي���ان ال�صي���د حمم���د ال�ص���در بتحليف���ه اليمني مل 

تك���ن ه���ذه املرا�صي���م اال يف غاي���ة الب�صاطة واالخت�ص���ار فتم 
كل �ص���يء يف وق���ت ق�ص���ري وا�صبح املل���ك في�ص���ل الثاين هو 
القائم على عر����س العراق د�صتوريا يف تلك الليلة اقيمة حفلة 
ع�ص���اء للوفود االجنبية وكب���ار رجال الدولة يف حدائق ق�صر 
الرح���اب وت�صن���ى يل مقابلة املل���ك منفردا فقدم���ت له التهاين 

به���ذه املنا�صب���ة كما تبادلت معه احادي���ث ق�صرية عن ذكريات 
اي���ام التا�صي�س مع جده امللك في�صل االول و�صراعنا امل�صرك 
لو�ص���ع حد الطم���اع وتدخ���الت االنكليز يف ال�ص���وؤون العامة 
للع���راق وجدت���ه م�صتمعا جي���دا يعي ما يق���ول ويردد بع�س 
االحي���ان وبح���ذر �صدي���د خوفا م���ن زلة ل�ص���ان او ج���واب قد 

يق���ود اىل تف�ص���ري غري متوقع م���ن قبل اجلال�ص���ني يف الوقت 
ال���ذي كنت انا لوحدي معه وبح�ص���ور �صباط احلر�س امللكي 
اخلا����س ولهذا وجدت���ه خجوال حذرا مي���اال لالنطواء الذاتي 
ينتظ���ر من ال�صخ�س االخر املب���ادرة يف الكالم وهذا دليل اما 
على توا�صعه او على انطوائه وخجله. ويف تلك الليلة اي�صا 
كان���ت احاديث م���ن قابلوه تت�صف بالتنبوؤ ل���ه بان يكون ملكا 
ك���ذا واالخ���ر يتنباأ العك����س ويقول انه �صيك���ون ملكا من نوع 
اآخر كل ما ا�صتنتجته ان االمري عبد االله �صيبقى هو امل�صيطر 
عل���ى البالد و�صيا�صة الدول���ة جنبا اىل جنب مع البا�صا نوري 
ال�صعي���د وان متك���ن امللك الفي�صل م���ن اخذ املب���ادرة بيده قد 
ي�صتغرق وقت���ا طويال يكون خالل ذلك تابع���ا خلاله غري قادر 

على ح�صم االمور.
لقد عهدنا البالط ومن���ذ ايامه االوىل ان يكون املرجع االعلى 
وال�صلطت���ني الد�صتوري���ة والتنفيذية ومل ا�صتط���ع تلك الليلة 
اقناع نف�صي ان هذا املل���ك ال�صاب �صوف يتغلب على ال�صعاب 
املبتل���ى به���ا كيان الدولة وم���ا قد يطراأ م�صتقب���ال ما مل حتدث 

معجزة يف االيام املقبالة.
وم���ن ذل���ك الي���وم والآخ���ر م���رة قابلبته فيه���ا قبي���ل ا�صهر من 
م�صرع���ه التقي���ت به مرات عدي���دة يف تلك ال�صن���وات الق�صار 
وكن���ت يف كل م���رة اج���ده ذاك الرجل اخلجول ال���ذي باركت 
ل���ه عن���د جلو�صه عل���ى العر�س وعندم���ا زار مدين���ة الديوانية 
يف جولت���ه العامة يف الوية العراق بعد التتويج كنت من بني 
م���ن رحب ب���ه يف املت�صرفية فذكرت له زي���ارات جده املتعددة 
للفرات االو�صط وكم �صرفتني زيارته لداري يف غما�س واين 
اطم���ح لو �صرفني هو اي�صا بقب���ول دعوتي تيمنا مبقدمه اىل 
دارن���ا وا�صوة بجده. فما كان من���ه اال وان التفت �صوب خاله 
يطل���ب العون جلواب على دعوتي يف الوقت الذي كان االمري 
م�صغ���وال باحلدي���ث مع قائد الفرق���ة االوىل يف الديوانية ومل 

يعر التفاته امل�صتجدة اأي اهتمام.

فاخر الداغري

ستار البغدادي فحوى الخفارات التي سبقت حركة مايس 1941 

الشيخ جالل الحنفي
وتراث بغداد الموسيقي

اهت����َم ال�صي����خ جالل احلنف����ي باملق����ام العراقي وهو 
الل����ون الغنائ����ي املع����روف يف العراق ال����ذي ازدهر 
قراب����ة قرن����ني ون�ص����ف القرن م����ن الزم����ان وان كنا 
ال نع����رف اال القلي����ل ع����ن تاريخه ومراح����ل تطوره 
واب����رز العاملني في����ه يف الفرة الت����ي �صبقت القرن 
الع�صري����ن ب�صبب ع����دم وجود امل�ص����ادر التي تبحث 
يف ه����ذا املج����ال م����ن جه����ة ولع����دم وج����ود اهتم����ام 
بتدوي����ن وتثبيت جمموعة من الن�صاط����ات الثقافية 
والفني����ة يف اواخ����ر الف����رة املظلمة ب�صب����ب �صيوع 
االمي����ة من جه����ة ثانية مما ت�صب����ب يف �صياع ملفات 
عدي����دة مت�س حياة البغداديني ب�ص����كل عام واحلياة 
الفني����ة املو�صيقي����ة بوجه خا�����س ان امل�ص����ادر التي 
و�صلتن����ا ع����ن املق����ام العراق����ي،  يعتم����د اغلبها على 
النق����ل ال�صفاه����ي والروايات ولوال مب����ادرة عدد من 
املهتمني بامل����ادة الراثية وبجهد �صخ�صي وحمدود 

ل�صاع علينا الكثري.
1. الكتاب����ة يف املق����ام العراق����ي يعت����ر )الورتبي����ت 
تر�صي�����س �صائغي����ان( )1878-1953( م����ن اوائ����ل 
املهتم����ني بالكتاب����ة للمق����ام العراق����ي )اول من كتب 
عن املق����ام العراق����ي يف بداية الق����رن الع�صرين كان 

مغرما باملقام العراقي ولديه كتابات حول املقام( ثم 
ياأتي بعده ال�صي����خ جالل احلنفي الذي بداأ اهتمامه 
بالقراء واملو�صيقي����ني من خالل ما ن�صره يف جملته 
الفت����ح -وه����ي ا�صا�����س املعلومات الت����ي �صدرت يف 
كتاب����ه- املغنون البغداديون واملق����ام العراقي الذي 
�ص����در ع����ام )1964( ملنا�صبة املوؤمت����ر املو�صيقي يف 

بغداد.
اهت����م ال�صي����خ ج����الل احلنف����ي من����ذ بداي����ات القرن 
الع�صري����ن باملق����ام العراق����ي )غن����اء وانغام����ا وقراء 
وعازفني( باعتباره اح����د خ�صائ�س بغداد الراثية 
بداأ اهتمامه بانغام املقام التي كان ي�صمعها يف العديد 
من املمار�صات الدينية وثبت مالحظاته وم�صاهداته 
يف عدة م�صادر خ�س بها املقام العراقي ولقد جاءت 
كتابات ال�صيخ ا�صلية اعتمدت على املعلومات التي 
ا�صتقاه����ا ميداني����ا واعتمد يف جم����ع معلوماته على 
كب����ار ال�ص����ن يو�صح ذلك العديد م����ن اال�صارات التي 
وردت يف جمل����ة الفتح فال�صي����خ )روى يل( و)املى 
علين����ا هذا اجلان����ب م����ن املو�صيق����ى( و)حدثنا احد 
معم����ري بغ����داد..( )جمل����ة الفتح -الع����دد االول( ان 
ال�صي����خ تناول املقام العراق����ي من زوايا عديدة منها 

تتبع �صري الق����راء والعازفني كما مر اآنفا ا�صافة اىل 
ان����ه كان يتابع ما تقدمه اذاع����ة بغداد حلفالت املقام 
حيث ي�صيد مبالحظ االذاعة )ح�صني الكيالين( النه 
قام بادخال حفالت املق����ام يف برامج االذاعة )جملة 
الفت����ح -الع����دد11( ام����ا يف الع����دد الثال����ث ع�صر من 
املجل����ة نف�صها فان احلنف����ي ين�صر خر عودة كل من 
القبنج����ي ور�صيد القندرجي للغن����اء يف دار االذاعة 

ويدعو االخري ب�صرورة زيادة اجورقراء املقام.
ان اهتم����ام ال�صي����خ ج����الل احلنف����ي ب����راث بغ����داد 
املو�صيق����ي يع����ر ع����ن ج����راأة واريحي����ة ال�صعوب����ة 
خو�����س رجل الدين يف ثالثيني����ات القرن الع�صرين 
يف جم����ال املو�صيق����ى واحلنف����ي يع����رف ان النا�����س 
اآنذاك وم����ا زالوا ي�صمحون لرج����ل الدين ا�صتخدام 
انغ����ام املق����ام يف الطقو�����س الدينية )ت����الوة القراآن 
الك����رمي واقام����ة حفالت الذك����ر واملول����ود التهاليل( 
وترف�����س يف الوق����ت نف�صه خو�س رج����ل الدين يف 
مو�ص����وع غن����اء املق����ام كم����ادة ترفيهي����ة. وال�صي����خ 
حري�����س عل����ى املق����ام وانغام����ه فيت�ص����ل بالعازفني 
باملقام وقرائه مثل )ال�صيد جميل البغدادي- احلاج 

عبا�س ال�صيخلي- احلاج ها�صم الرجب وغريهم(.

وُيحك���ى ان جنديا ج���اء لتوديع عائلته وم���ن ثم االلتحاق 
اىل وحدته يف اجلي�س وذلك عندما اعلنت احلرب العاملية 
االوىل �صن���ة 1914م بني الرك العثمانيني وبني التحالف 
االورب���ي بزعام���ة بريطانيا العظم���ى زمن���ذاك. فخاطبته 

ابنته ملتاعة لفراقه قائلة: 
مي�صافر الله وياك اوكف دحاجيك
خاف الفراك يطول ما بعد االجيك

يابابة خذين وياك مكدر على فركاك
تواعدين وين الكاك روحي العزيزة تفداك.

هلو
ومل يخب ظنها.. فالوالد خرج ومل يعد!!

امل�صيجينة
يحك���ى ان لهذه الب�صتة ق�صة ت���روى يف املحافل واملقاهي 
واملنتدي���ات وت���دور حول اح���دى الفتي���ات امل�صكينات من 
اللوات���ي ال راأي لهن يف م�صتقبله���ن وزواجهن و�صوؤونهن 
االخري���ات. زوج���ت مب���ن تك���ره وكان ال�ص���داق او امله���ر 
حينذاك يقوم بالعملة العثمانية )النوط( وكان هذا النوط 
يف اخر درجات التدهور وذلك ب�صبب قيام احلرب العاملية 
االوىل واندح���ار ال���رك امام قوى االنكلي���ز والفرن�صي�س 
وغريهما.. وكانت الل���رية الورق ت�صاوي ما يقارب الربع 
دين���ار العراق���ي احل���ايل ورمبا اقل مم���ا دفع ه���ذه الفتاة 
امل�صكين���ة ان جتار بال�صكوى من ه���ذا الظلم الواقع عليها، 

وكانت تقول:
انا امل�صيجينة انا

انا املظيليمة انا
انا الباعوين هلي

بالنوط والوعده �صنة
اي ان ه���ذا النوط �صي�صرف ل�صاحبه بعد مرور �صنة على 
انته���اء احلرب واخ���ريا ولي�س اخ���را انته���ت احلرب بعد 
مرور اكر من اربع �صنوات ومل ي�صرف النوط املحرم ال 

بالذهب او الف�صة وال حتى بالفل�صان والعانات.

ع�صنك.
ومن الق�ص�س املتداول���ة يف الب�صتة العراقية التي تخلفها 
دوم���ا الف���ورات العاطفي���ة الهادئ���ة احيان���ا واجلموح���ة 
يف احي���ان اخ���ر ومنه���ا ب�صت���ة او اغني���ة ع�صن���ك وا�صلها 
ع�ص���ى ان���ك.. ان تك���ون ك���ذا وك���ذا.. وحم���ور الق�صة هنا 

ان فت���اة كانت خمطوب���ة البن عم لها كان���ا يتبادالن املحبة 
واالخال����س والتخطيط لع����س امل�صتقبل، كل ي���وم تقريبًا 
وكان اب���ن العم ه���ذا �صباحا ماهرًا يعر نه���ر دجلة اخلالد 
لاللتقاء مبحبوته لكن اجل�صر اخل�صبي الذي يربط الكرخ 
بالر�صاف���ة قد )انقطع( اي جرفته مياه الفي�صان الذي كان 

يه���دد بغداد يف كل مو�ص���م ومل يعد بو�ص���ع املحب العبور 
والو�ص���ول اىل احلبيب���ة الغالي���ة. وبع���د مرور ع���دة ايام 
مل يع���د بامكان احلبيب���ة التم�صك بحبال �صره���ا. اال انها 
وج���دت النهر يف م���واٍر وتدفق عجيب���ني، فا�صتعطفته يف 
التخفي���ف من غلوائه وان يع���ود اىل جريانه املعهود، وان 
يخف�س م���ن م�صتواه لتعر هي اىل اب���ن عمها، وحبذا ان 

يكون اخلف�س مب�صتوى �صاقها. تقول يف ا�صتعطافاتها:
ع�صنك، هلو يبه، يا�صط ع�صنك
ميك حلد ال�صاك، يا�صط ع�صنك

يهل املرّوة
الب�صتة العارقية لعبت دورا مهما وبارزا يف جمال الطرب 
العراقي اال�صيل.. وهي ذات م�صامني اجتماعية وعاطفية 
و�صيا�صي���ة، وباأ�صاليب �صعرية خفيف���ة، بعيدة عن التكلف 
والتزلف، والب�صتات كثرية ومتنوعة منها ما هو م�صموع 
و�صائ���ع بني النا�س ومنه���ا ما يهم����س يف االآذان ومنها ما 
اهملها الزمن وتركها ق���راء املقام لتغيري االذواق من جيل 
اىل جيل. ومن ه���ذه الب�صتات اجلميلة )يهل املروة �صلون 
�ص���وويل ج���ارة( وهذه م���ن ت�صجي���الت املقام���ي املرحوم 
يو�ص���ف الكربالئي وقد �صجلها على ا�صطوانة يوم كان لها 
تاج و�صوجلان. والق�صة تدور حول فتاة تدلهت بحب احد 
ال�صبان تعرفت عليه يف �صوق العمارة )كوت العمارة( ومل 
تعد تقوى على كتمان ما بها من تلهف وا�صتياق للقائه. لذا 
راح���ت تنا�صد االخيار من اهل النج���دة والنخوة ليدلوها 
على احلبيب الغائب، وان يخ�صوا لنجدتها وطفقت تقول 

للقوم املحيطني بها:
يهل املرّوة �صلون

�صوويل جارة
ولفي تركتني وراح

ب�صوك العمارة
يا اهل املرّوة واالح�صان كيف احلل ، اريد حاًل.

األيفي تركني وذهب اىل �صوق او كوت العمارة..

شاكر السعدي

نظاُم اخلفارات نظام تعمل به جميع اجلهات 
االأمنية يف دول الع���امل منها: العراق الهدف 
منه احلفاظ على االأمن العام من خالل ر�صد 
االأو�صاع ال�صيا�صية والت�صرفات الرب�صية 

التي ت�صتهدف النيل من اأمن البلد.
وح���ني يوح���ي ال�صيا�صي بان هن���اك بدايات 
غليان �صيا�صي بداأ بخارها يت�صاعد تدريجيًا 
وبب���طء من م�صادر مطاب���خ ال�صيا�صة تكثف 
اخلف���ارات الليلي���ة وتتخذ و�صائ���ل احليطة 

واحلذر.
وق���د �صبق���ت حركة ماي����س 1941 مالحظات 
ادركه���ا ال�صف���ري الريطاين يف الع���راق منذ 
اللحظة االوىل بع���د ت�صكيل وزارة الكيالين 
الثالث���ة يف 31 اآذار 1941 حي���ث كانت اول 
د�صتوري���ة  ب�ص���ورة  الف���ت  قومي���ة  وزارة 
�صحيحة فقوبل تاأليفها بارتياح عام من قبل 
ال�صع���ب العراقي االم���ر الذي جع���ل ال�صفري 
الريط���اين يدرك �صعوبة التع���اون مع مثل 

هذه الوزارة.
اما من حي���ث الو�صع الداخلي فان احلكومة 
برناجمه���ا  يف  ما�صي���ة  بالداخلي���ة  ممثل���ة 
الوظيفي ومنه اخلفارات علما بان املعلومات  

التالية م�صدرها دفاتر ال�صرطة.
خفارة 2/4/1941

1. و�صعت ق���وة ع�صكرية حوايل 4 حلرا�صة 
بناية الريد والتلفون.

2. ات���ى مول���ود با�صا لزي���ارة �صع���ادة العام 

)يعني مدير عام ال�صرطة(.
3. اخرتن���ي التحقيق���ات بانه���ا علم���ت م���ن 
املع���اون عب���د احلميد الذي ذه���ب اىل املطار 
ملراقب���ة الو�ص���ع اثن���اء جم���يء ال�صف���ري، ان 
معلوم���ات اتت م���ن احلبانية ب���ان ال�صفري ال 
يات���ي اال يف امل�ص���اء ويذه���ب اىل ال�صف���ارة 

ولهذا فامل�صتقبلون غادروا املطار.
4. ات���ى 5.30 م�صطف���ى ب���ك العم���ر لزيارة 

العام.
5. ثم اتى لزيارة العام امل�صر ادمون�س.

6. خاب���ر يف ال�صاعة ال�صاد�ص���ة معايل وزير 
الداخلي���ة ي�صاأل ع���ن �صعادة الع���ام ومل ُيبني 

�صيئًا.
7. خاب���ر يف ال�صاع���ة 4-1-7 عبد القادر بك 
الكي���الين و�صاأل عن �صع���ادة العام وطلب ان 

يكلمه يف بيته عند ح�صوره املقر.
8. اخ���ر بو�ص���ول ال�صف���ري الريط���اين يف 
ال�صاع���ة الثامنة ب�صيارة وذهب اىل ال�صفارة 

واقيمت له حفلة ع�صاء يف ال�صفارة.
9. اخر مبرور م�صفحتني من جهة املع�صكر 
اىل �صارع الر�صيد ومعها لوري وانها �صارت 

اىل جانب الكرخ.
ابراهيم ال�صاوي 3/4/1941

ان  عل���ى  بغ���داد  �صرط���ة  مدي���ر  اخ���ر   .1
كتيب���ة �ص���الح الدي���ن و�صع���ت ال�صيارت���ني 
امل�صفحت���ني للجي����س العراق���ي حت���ت قيادة 
�صاب���ط يف حمط���ة الكاظمية نح���و �صامراء 

يفت�صون اال�صخا�س الذاهبني جلهة �صامراء 
والداخلني.

2. و�صل���ت ح�صرية حتت قي���ادة �صابط من 
اجلي����س العراق���ي اىل خمف���ر �صرط���ة ج�صر 

اخلر وو�صعت يدها على التلفون.
3. اخ���ر ابراهيم العم���ر مدير بغ���داد بعدم 
توزيع اجلرائد بع���د طبعها مامل يطلع عليها 

بعد الطبع من قبل مدير الدعاية.
4. ال�صاعة 8.50 اخ���ر مدير �صرطة كركوك 
بالرغ���م م���ن التحري���ات مل يع���روا على اي 
اخبار عن مولود خمل�س مبروره من منطقة 

كركوك واال�صتخبارات عنه م�صتمرة.
خفارة عبد اجلبار �صدقي 3/4/1941

1. يف ال�صاع���ة 12.30 بع���د منت�ص���ف الليل 
ات�ص���ل تلفوني���ا مدي���ر الدعاية الع���ام طالبا 
الع���ام  ال�صرط���ة  مدي���ر  ب�صع���ادة  ات�صال���ه 
ملذكرات���ه ح���ول اتهام كاف���ة م���دراء ال�صرطة 
يف الع���راق ع���ن الو�ص���ع االخ���ري يف بغداد 
وم���ا يجب اتخاذه من قبلهم فاأخرته بذهابه 

لال�صراحة يف داره ويحتمل انه نائم.
وفيم���ا اذا ميك���ن قيام���ي به���ذه املهم���ة فاأكد 
عل���ى رغبته ب���اأن يت�صل مع���ه �صخ�صيًا وبعد 
ا�صتفهامي من مرا�صل املدير العام تاأكد نيامه 
وعليه فقد اجل االت�ص���ال به اىل �صباح الغد 
املواف���ق 4/3/1941 يف ال�صاعة 7-8 ق.ظ 
و�صاأعر�س هذا الطلب ل�صعادة مدير ال�صرطة 

العام يف الوقت املذكور.

2. يف ال�صاع���ة 3.00 بع���د الظه���ر ات�صل بي 
عل���ى امل�ص���رة القائ���د الع���ام كامل ب���ك �صبيب 
و�صاألني هل اخذمت خرا عن و�صول الو�صي 
اىل الب�صرة اجبته بالنفي و�صاألني عن مدير 
ال�صرطة الع���ام اخرته ب���داره واعلمني انه 

�صيت�صل به.
مدي���ر  �صع���ادة  طلبن���ي   3.30 ال�صاع���ة   .3
ال�صرط���ة العام و�صاألن���ي عما اذا يوجد �صيء 
عر�صت عل���ى �صعادته ما ت�صمنت���ه الفقرتني 

اعاله.
4. ام���رين مدي���ر ال�صرطة الع���ام يف ال�صاعة 
الرابع���ة والدقيق���ة ع�ص���رة االت�ص���ال مبدير 
الدليم���ي  بهج���ت  ال�صي���د  الب�ص���رة  �صرط���ة 
وال�ص���وؤال من���ه عم���ا اذا كان الو�ص���ي هناك 
واي���ن ن���ازل اىل غ���ري ذل���ك م���ن االي�صاحات 

واعالم �صعادته.
5. اخ���رين بغداد- البدال���ة ان مدير �صرطة 
وتلف���ون  املت�ص���رف  ب���دار  االآن  الب�ص���رة 
املت�صرف خربان طلبت �صابط اخلفر فح�صر 
املعاون ح�صني امللي وعندما �صاألته عن مدير 
ال�صرطة اجاب على الفور ان املدير املت�صرف 
و�صب���ق ان ذهبت اىل املدير وطرقت باب دار 
املت�صرف كثريا فلم يجاوبني احد والتلفون 
اىل  املعلوم���ات  ه���ذه  واعطي���ت  ي�صتغ���ل  ال 
�صع���ادة مدير ال�صرطة الع���ام كما انني �صاألته 
ع���ن و�ص���ول الو�ص���ي اليه���م اج���اب ان���ه مل 

ي�صاهده ومل ي�صمع بو�صوله.

6. ح�ص���ب ام���ر مدي���ر ال�صرطة الع���ام طلبت 
ح���ده  عل���ى  الب�ص���رة  �صرط���ة  مدي���ر  ثاني���ة 
ومفو����س املين���اء او املعاون فح�ص���ر كاتب 
ع���ن  و�صاألت���ه  م�صطف���ى  ال�صرط���ي  املرك���ز 
املعاون او ماأم���ور املركز اخرين بانهما يف 
اوتيل �صط العرب، �صاألته عن و�صع الو�صي 

اعلمني بانه يف اوتيل �صط العرب.
�صاألن���ا من �صط العرب ح�صر الكاتب �صاوؤول 
ولدى ال�صوؤال منه عن معاون املعقل وماأمور 
املرك���ز اج���اب بع���دم وجوده���ا يف االوتي���ل 
�صالناه ع���ن امل�صافرين من بغداد املوجودين 
عنده���م اجاب مل ي���اأت وال م�صاف���ر من بغداد 
ولكن قب���ل ح�صور �صاوؤول ح�صر اثنان على 
التلف���ون وعن���د ما �صمع���ا بان املتكل���م معهما 
مدير ال�صرط���ة تركا التلف���ون )كان مت�صرف 

الب�صرة فيها �صالح جر(.
7. طلب���ت مرة اخ���رى املع���اون ح�صني امللي 
وبعد ال�صوؤال منه اعلمني بان مدير ال�صرطة 
واملت�ص���رف يف ال���دار يعن���ي دار املت�صرف، 
الميك���ن الو�ص���ول اليه���ا اب���دا وذل���ك بام���ر 
املت�ص���رف واكدت علي���ه بخ�صو�س و�صول 
الو�ص���ي افاد بان املت�ص���رف ومدير ال�صرطة 
ذهب���ا اىل املطار املدين يف ه���ذه الليلة وبقيا 
يف املط���ار ن�صف �صاعة وع���اد، عر�صت هذه 

املخابرة ل�صعادة مدير ال�صرطة العام.
مالحظة: )ي�صتدل من م�صامني هذه املخابرة 

ان �صمو الو�صي يف فندق �صط العرب(..

لكل بستة عراقية قصة واقعية

ي����اب����اب����ة خ�����ذن�����ي وي������اك

ذكريات السيد محسن ابو طبيخ في تتويج الملك فيصل الثاني

فرقة )اجلالغي(

حفل تتويج في�شل الثاين

جعفر لبجة



13العدد )2573( السنة العاشرة االثنين )27( آب 122012 العدد )2573( السنة العاشرة االثنين )27( آب 2012

سعدون باشا السعدون
ش����خ����ص����ي����ات ع����راق����ي����ة

1 - نسبه

�صعدون با�صا)1( هو ابن �صيخ املنتفق من�صور 
با�ص����ا اب����ن را�ص����د ب����ن ثامر اب����ن ال�صي����خ)2( 
�صع����دون)3( امل�صته����رة ب����ه تل����ك احلمولة)4( 
اأو ال�صع����دون. وكان  اآل �صع����دون)5(  فيق����ال 
ا�ص����م اأم �صع����دون با�ص����ا "لطيف����ة" وه����ي ابنة 
اآل �صبت����ي، و�صبتي فخذ م����ن اآل �صالح من اآل 
�صبي����ب، وقد تف����رع منهم عدة غ�ص����ون نوابغ 
منه����م: اآل �صال����ح املذك����ورون واآل حممد واآل 
رو�ص����ان واآل را�ص����د)6( وه����م قاطن����ون االن 
يف اأماكنه����م يف نواح����ي �ص����وق ال�صيوخ واآل 
�صق����ر)7( وغريه����م، وام����ا ال�صي����خ �صع����دون 
املذك����ور اأعاله راف����ع �صهرة ه����ذه االأ�صرة فاأنه 
ف����رع غ�صن من اأغ�صان ه����ذه الدوحة البا�صقة 

الفنواء.
2 - سنة والدته وسنوه األولى

اأما �صنة والدة �صعدون با�صا )وهو غري ال�صيخ 
�صع����دون الن هذا جد ذاك( فلم اأقع عليها بنوع 
الريب فيه، لكني الاأظن انها قبل عام 1270ه� 
املواف����ق لع����ام 1853م، واتفق ان����ه ملا ترعرع 
كان ق����د ا�صطر اأبوه اأن يقي����م يف بغداد فاأخذ 
ال�صب����ي يختل����ف اىل اأح����د مكات����ب احلكومة 
و�ص����رع يدر�س مب����ادئ اللغ����ة الركية غري ان 
اح����د الطلب����ة هزاأ بقوم����ه وبعروبت����ه فانقطع 
ع����ن ال����ردد اىل املكتب واأبت نف�ص����ه العظيمة 
االأبي����ة ان تقب����ل ال����ذل وال�صغ����ار ال�صيم����ا يف 
اأم����ر يحق لها اأن تتفاخ����ر به اأمام اأقوام جميع 
الديار فكان ذلك �صببا المتناعه بتاتا عن امتام 

الدرو�س التي كان قد هم بها.
3 - شبابه وكهولته

ومل����ا �ص����ب ن����ال رتب����ة اأم����ري االأم����راء الرفيعة 
بف�صل ما اأحرزه م����ن املاآثر واملحامد وب�صعي 
عمه فخر االأ�صرة ال�صعدونية وجمدها ال�صيخ 
نا�ص����ر با�ص����ا)8( وذل����ك دلي����ال عما اأب����رزه من 
تلبي����ة اأم����ر احلكومة وح�ص����ن اخلدمة عند مد 
�صلك الرق يف تل����ك االرجاء بعد انقطاعه)9( 
ومل����ا اأر�صلت احلكومة جي�ص����ا بقيادة الرئي�س 
ع����زت با�صا)10( الذع����ان واخ�ص����اع ا�صرة اآل 
�صع����دون وع�صائ����ر املنتف����ق وادخ����ال ديارهم 
حت����ت حوزتها احلقيقي����ة ورفع ادن����ى ت�صلط 
بقي لهم هناك ن�صبت احلرب بني الفريقني يف 
اأواخر قيظ �صنة 1297 مالية املوافقة الواخر 
�صن����ة 1298ه����� و1881م فاأ�صي����ب �صع����دون 
بج����رح لعل����ه كان رم����زا اىل م�صتقب����ل حيات����ه 

وطوارئ اأيامه.
وكان يقراأ العربي����ة ويكتبها ب�صهولة عظيمة، 
ويح�ص����ن �صيئ����ا من الركي����ة وكان دين����ا تقيا 
�صنيا مالكي املذهب وقد �صد الرحال برا قياما 
بالفر�����س الواجب عليه وه����و حج البيت فعاد 
وق����د ازداد مت�ص����كا بالدين مكبا عل����ى مطالعة 
االأ�صف����ار حافظ����ا لبع�����س االحادي����ث ول�صيء 
من تاري����خ العرب قب����ل االإ�ص����الم. وكان يلقي 
�صمعه ملن ي����روي االأخب����ار التاريخية وين�صد 
ال�صع����ر والق�صي����د)11( وكان يع����رف من هذا 
�صيئ����ا لي�س بي�ص����ري وكان ميي����ل كل امليل اىل 
الوق����وف عل����ى م����ا يتعل����ق بتاري����خ اأ�صالف����ه 
ويحفظ����ه واذا توىل رواي����ة اأخبارهم بنف�صه 
يظن ال�صام����ع انه ي�صمع احد معا�صري اأولئك 
امل�صاهري املغاوير، وممن كان يروي اأخبارهم 
بتحم�����س واباء وتوقد خاط����ر بع�س متقدمي 
اأج����داده كال�صي����خ �صع����دون وال�صي����خ حممود 
وتوق����د خاطر بع�س متقدمي اأجداده كال�صيخ 
�صع����دون وال�صيخ حمود الثامر)12( وال�صيخ 

عقيل)13( وال�صيخ عي�صى)14( وغريهم.
4- �صورت����ه  وو�ص����ف خلق����ه وخلق����ه واأمور 

معي�صته
كان �صع����دون با�صا مرب����وع القامة اىل الق�صر 
ما هي نحيف الب����دن ال�صتغال اأفكاره باالمور 
عل����ى ال����دوام اأ�صم����ر الل����ون وكان ل����ه عين����ان 
�صوداوان نريتان وقادتان جنالوان متو�صط 
االنف ح�صنه �صعره اأ�صود حالك لي�س بالكثري 
الواف����ر وال بالقليل املتفرط ويف اأواخر اأيامه 

كان يخ�صب �صعره باال�صود.

وكان ي�صد على راأ�صه العقال والكوفية، وكان 
عقال����ه من جن�س عقال "اأب����ي ال�صبات" )وهو 
العقال املحكم ال�صد بني ف�صحة وف�صحة وهذه 
ال�ص����دة اأو الربط����ة تعرف بال�صب����ة ومنه هذا 
اال�ص����م( ورمبا كان����ت كوفيت����ه يف ال�صتاء من 
جن�����س ال�صري����ب )وال�صري����ب م����ن الكوفيات 
خمطط����ة  وه����ي  �صف����راء  اأر�صه����ا  كان  م����ا 
بخطوط حمراء وخ�ص����راء وتكون من حرير 
الكوفي����ة  ال�صي����ف  يف  يب����دل  وكان  وقط����ن( 
القن����اع  اأي  الي�صم����اغ  او   ) باليا�صم����ق)15 

االحمر اأو بالنيمة)16(.
الزب����ون)17(  الثي����اب  م����ن  يلب�����س  وكان 
عليه"�ص����رى" م����ن �صع����رى اأو م����ن كت����ان يف 
ال�صيف ومن جوخ يف ال�صتاء، وعلى الزبون 
وال�ص����رى يلب�����س عب����اءة ال�ص����وف م����ن اي 
ل����ون كان����ت يف ال�صت����اء او من حري����ر �صيني 
)جين����اوي( اأبي�����س اأو م����ن �ص����وف رقيق يف 
ال�صي����ف. وكان يلب�س برجله اأم����ا النعل واما 
املوق )القندرة او الكندرة( اذا كان يف البادية 
واملوق واجلرم����وق )اأي القندرة والكالو�س( 
م����ع اجلوارب اذا دخل امل����دن وكان يحب جدا 

�صرب التبغ اأو )الدخان(.
ومل يك����ن من طبع����ه التاأنق بامل����اأكل وامل�صرب 
يف  ق����وم  كل  يج����اري  كان  وامن����ا  وامللب�����س 
ماأل����وف اأم����ور معي�صته����م م����ن ب����اب احلكم����ة 

والدهاء وال�صيا�صة.
وكان اذا جل�����س يف مو�صع اليزال يلتفت اىل 
كل جه����ة لتيق����ظ باله وانتباه فك����ره وا�صتغال 
خاط����ره مب����ا حوالي����ه واهتمامه ب����كل ما يقع 
يف جواره من دقائق االأمور وجالئلها. وكان 
يوؤن�����س جال�ص����ه غاية االنا�س ب����كل كالم طيب 
بدون اأن مي�س ذلك وق����اره و�صمعته ورزانته 
وهيبت����ه ب����ل يبقى مكرم����ا مبج����ال يف نظرهم 
كم����ا يبقى حمافظ����ا على اآداب مقام����ه العايل. 
وم����ن غريب اأمره انك ت����راه يخاطب كل رجل 
مب����ا ينا�ص����ب ا�صغال����ه اأو مقامه او مب����ا يعنى 
ب����ه فم����ع التاج����ر ت�صمع����ه يتكلم ع����ن التجارة 
و�صيخ االأعراب عن اأعرابه وغزواته وموظف 
احلكوم����ة عن �صوؤونها والق����ادم من املدن عما 

وقع اأو يقع فيها اىل اآخر ما هناك.
النا�صرية:

منتفقي
الح���واشي

)1(ال الق����ب من هوؤالء االمراء بلقب البا�صا اال 
من لقبت����ه به الدولة العثماني����ة. )2( ال اأ�صمي 
بع�س هوؤالء االم����راء بال�صيوخ اال من عرفته 
منه����م متوليا امل�صيخة فع����ال وباأمر من الدولة 
العلية. )3( قتل يف واقعة جرت له مع ع�صاكر 
يف  ن����ازال  كان  حينم����ا  العثماني����ة  احلكوم����ة 
بادي����ة ب����الد الع����رب ورمبا كان غ����ري بعيد عن 
بل����دة ال�صم����اوة احلالية ال القدمي����ة وقد روى 
يل بع�����س الثق����ات من يع����ول عل����ى روايتهم: 
ان احلكومة العثماني����ة كانت قد ار�صلت عليه 

ع�صاكر تطلب منه اأمرا فلم يقم به، وما اأبطاأت 
ان دارت رحى احل����رب بني الفريقني ف�صعنت 
ال�صع����ن  اأثن����اء  ف����راأى يف  كادت،  او  الع����رب 
عج����وزا ق����د طعن����ت يف ال�ص����ن وق����د ابط����اأت 
يف النهو�����س للرحي����ل فاأتاه����ا راكب����ا جواده 
وه����ي التعرف����ه فحثها على الرحي����ل حذرا من 
ان يفت����ك به����ا فقال����ت: مه����ال! ويحك! م����ا بالك 
تاأم����رين بهذا و�صيخنا ال�صي����خ �صعدون. فقال 
له����ا: لك ما تريدي����ن من املهلة. فبق����ى بجانبها 
ينتظ����ر نتيج����ة اأمره����ا واذ كان القت����ال نا�صبا 
اأت����اه من جندل����ه �صريعا فم����ات. فالله دره من 
�صي����خ يحن على اأ�صعف تابعيه! )4( احلمولة 
عن����د م�صطل����ح العراقيني اال�ص����رة اأو ال�صاللة 
ال�صريف����ة النبيل����ة النجيب����ة العريق����ة الن�صب. 
وبع�����س اأهل امل����دن يقولون بدله����ا "خاندان" 

وهذه فار�صية اال�صل. 
واحلمولة عربي����ة النجار ف�صيحة اال�صتعمال 
وهي ماأخوذة من ال�صيد احلمول وهو الكرمي 
العريق ال�صرف احلمول للعظائم وقد ذكر هذا 
املعنى اللغوي����ون يف تف�صريهم كلمة خ�صارم 
)كعذافر(التي هي م����ن مرادفات احلمول.)5( 
والي����ك تتمة ن�صب اآل ال�صع����دون  �صعدون هو 
اب����ن ال�صريف حممد اب����ن ال�صريف �صبيب ابن 
مانع ابن �صبيب بن مانع بن مالك بن �صعدون 
ب����ن ابراهيم )امللقب باأحمر العينني( بن كب�س 
ب����ن من�صور بن جماز ب����ن �صيحا بن ها�صم بن 
قا�ص����م )امللقب بابن فليتة( ب����ن مهنا بن ح�صن 
امل�صهور)باب����ن اب����ي عمارة( ب����ن مهنا االعرج 
)امللق����ب بابن اب����ي ها�صم داود( ب����ن قا�صم بن 
عبدالله بن ظاهر بن يحى الن�صابة بن احل�صن 
ب����ن جعفر احلج����ة بن عب����د الله ب����ن احل�صني 
اال�صغ����ر ابن االإمام زي����ن العابدين ابن االإمام 
احل�صني بن علي بن ابي طالب اأمري املوؤمنني. 
)6( ه����و غ����ري را�صد وال����د ال�صيخ����ني: ال�صيخ 
نا�ص����ر با�صا الوزي����ر وال�صيخ من�ص����ور با�صا 
�صاح����ب رتب����ة روم ايل����ي بكلربك����ي وت�صمى 
اخت�ص����ارا روم ايلي. )7( ويلفظونها بالكاف 
الفار�صي����ة او اجليم امل�صري����ة واأغلبهم اليوم 
يف جهات الب�صرة مقيمني يف اأمالكهم الكثرية 
النخيل. )8( مل يكن نا�صر با�صا يومئذ وزيرا 
وقد ح����از رتبة "مري م����ريان" العالي����ة ال�صاأن 
الت����ي مل يكن قد نالها اأ�صالف����ه مبوجب فرمان 
ورد اىل بغ����داد م����ع بريد اال�صتان����ة يف 5 ذي 
1867م  ني�ص����ان  املواف����ق11  احلج����ة1283 
وكان ق����د اأودع ح�صن����ي افندي ي����اور الوالية 
ليو�صل����ه الي����ه ف�صلمه اي����اه يف10 ذي احلجة 
م����ن تلك ال�صنة يف "من����ر ال�صويالت" الواقع 
يف منح����در "قلعة �صك����ر" وهو عل����ى الغراف 
عل����ى نحو ثالث �صاعات م����ن القلعة املذكورة. 
في����ه  تذخ����ر  ا�صطالحه����م حم����ل  واملن����ر يف 
حا�صالت الق�صب.)9( مد �صلك الرق جمتازا 
دي����ار املنتف����ق حماذي����ا الفرات غ����ري بعيد عنه 
يف عه����د قيم مقامها ال�صيخ فه����د با�صا )يومئذ 
فه����د بك( واأول مفاو�صة جرت بهذا اخلط بني 
بغ����داد والب�صرة كانت يف غرة رم�صان1281 

املوافقة 28ك2 �صنة 1865م.
)10(وكان م����ع اجلي�����س املذك����ور كث����ري م����ن 
الم  وبن����ي  وزبي����د  ربيع����ة  ع�صائ����ر  اأع����راب 
وعليهم روؤ�صاوؤه����م يقودونهم. )11( الق�صيد 
)ويلفظه����ا االع����راب كاف����ا فار�صي����ة او جيم����ا 
م�صرية( وبك�صره����ا ك�صرا غري بني �صرب من 
النظ����م على بحر خا�س بهم يلهجون به كثريا 
وينظمونه على موا�صيع خمتلفة من حما�صة 

وغزل ومديح وغريها.
 )12( ه����و ال�صيخ حمود ب����ن ثامر ابن ال�صيخ 
�صع����دون املع����روف بحم����ود االعم����ى و�ص����اخ 

اأم����ريا( يف  اأو  اأي رئي�ص����ا  )اي �ص����ار �صيخ����ا 
دي����ار املنتف����ق نح����و20 �صن����ة ث����م ك����ف ب�صره 
وا�صتم����ر على امل�صند )امل�صن����د وزان مكتب يف 
ا�صطالحهم تخ����ت مفرو�س يعلو االر�س نحو 
�صر اليتجاوز طوله مرا اأو مرا ون�صف مر 
يف م����ر واحد عر�ص����ا وحماط مبا يت����كاأ عليه 
وهو خا�س بهذه ال�صيخة( )بالك�صر كال�صيوخة 
وامل�صيخة عندهم( )وال يجوز لغريه اأن يتخذه 
لنف�صه وامل�صند جم����ازا ال�صيخة( بعد ذلك نحو 
ع�صرين �صنة اأي�صا فكان جمموع �صني �صيخته 
نح����و اأربعني �صنة وق����د جاء ذكر ا�ص����م ال�صيخ 
حم����ود امل�ص����ار الي����ه يف كت����اب امل����وؤرخ احم����د 
را�صم بك وا�صمه "ر�صمل����ي وخريطة عثمانلي 
تاريخ����ي" يف اجلل����د 4: 1665. فق����د ق����ال م����ا 
تعريب����ه " واتفق عبد الل����ه با�صا مع االإيرانيني 
وذلك عند روؤيت����ه اململوك �صعيد بك )اأي �صعيد 
بك الكوله م����ن وهو ابن �صلف����ه �صليمان با�صا( 
ف����ارا اىل جه����ات املنتف����ق مت�ص����ورا ان بذل����ك 
يح�ص����ل على من�ص����ب قائم مق����ام الوالية ومبا 
ان عب����د الل����ه با�ص����ا كان ق����د اتهم عب����د الرحمن 
با�ص����ا مبيل����ه اىل االإيرانيني عزل����ه لكنه انثنى 
عن عزمه فعينه مت�صرف����ا اللوية: "بابان وكو 
وحري����ر" وم����ع هذا ف����اأن عب����د الله با�ص����ا وقع 
يف م����ا كان يح����ذره وذلك انه ملا �ص����ار اىل ديار 
املنتفق قا�ص����دا ا�صتئ�صال �صاأفة �صعيد بك اأخذ 
حمود الثامر �صيخ اخلط����ة املذكورة �صعيد بك 
املوماأ الي����ه عنده وقابل البا�ص����ا بع�صرين الف 
فار�����س ويف اأثن����اء ذلك تراجع جمي����ع املماليك 
الذي����ن كان����وا موجودين يف مع�صك����ر عبد الله 
با�ص����ا مراجع����ة خفي����ة بع�صه����م م����ع بع�س ثم 

حلقوا باملنتفق. 
فاأ�ص����ر عب����د الل����ه با�صا ومل����ا تويف اب����ن حمود 
الثامر ال����ذي جرح يف هذا القت����ال عمد ال�صيخ 
حم����ود فذب����ح عب����د الله با�ص����ا وطاه����را كتخدا 
البا�ص����ا واأر�صل براأ�صيهما اىل �صعيد بك. وبعد 
ان وف����ق �صعي����د بك ه����ذا التوفيق دخ����ل بغداد 
و�ص����رع يتوىل امورها اأوال ب�صف����ة قائمقام ثم 
ب�صف����ة وايل وق����د اأتته الوالية م����ن الدولة يف 

�صنة 1224ه� )1809م( ه�.

ثم عاد املوؤرخ اىل ذك����ر حمود الثامر يف ال�س 
1694 م����ن الكت����اب املذك����ور فقال م����ا تعريبه: 
"وملا علم �صعيد با�صا بعزله دعا �صيخ املنتفق 
حم����ود الثامر فق����اوم �صعي����د با�ص����ا داود با�صا 
وكان علي����ه الفرم����ان العايل ال�ص����اأن وكان معه 

خم�صة اآلف ع�صكر من االهايل والعربان. 
ومل����ا مل يقدر عل����ى تدبري الع�صك����ر الذي جمعه 
اأذن لل�صي����خ بالرج����وع" اه����� قل����ت: وال�صي����خ 
حمود الثام����ر مدفون بجانب الك����رخ على بعد 
ب�صع����ة كيلوم����رات م����ن غرب����ي البل����دة، وهو 
مع����روف اليوم عند العامة"بق����ر ال�صيخ"  من 
باب ال�صه����رة وهم يريدون ق����ر ال�صيخ حمود 
الثامر و�صوف ين�صى العل����م ويبقى ما الفائدة 
عظيم����ة يف حفظ����ه ف����ال يع����رف بعدئ����ذ من هو 
ه����ذا ال�صي����خ الن العوام اليفيده����ا االمعان يف 
احلقائق فتي����ال)13( هو ال�صيخ عقيل )عجيل( 
ب����ن حممد بن ثام����ر ابن ال�صي����خ �صعدون وهو 
مدف����ون يف ال�صمال الغربي م����ن ق�صبة �صطرة 
املنتفق عل����ى تل قليل االرتف����اع معروف با�صم 
�صبي����خ )م�صغ����رة( والي����وم اليرى لق����ره اأثر 
ظاه����ر.)14( ه����و ال�صيخ عي�صى ب����ن حممد بن 
ثام����ر ابن ال�صي����خ �صعدون وقد اح����رق بينما 
كان يف �صريفت����ه )ال�صريف����ة بي����ت يتخ����ذ م����ن 
الق�ص����ب واحل�ص����ر ي����اأوي الي����ه اأغل����ب اأعراب 
جنوب����ي الع����راق( فمات. وعمل له����ذه الواقعة 
تاريخ هو: "ال�صيخ حريق" يقابله �صنة 1259 

املوافقة ل�صنة 1843.
)15( اليا�صمق اأو الي�صماغ عند العراقيني قناع 
م����ن القطن االبي�س فيه نقو�����س مدملكة بارزة 
تك����ون من القطن اأي�صا لك����ن من القطن االزرق 
اأو االحم����ر يتخذ للراأ�س. )16( النيمة نوع من 
اخل����ام يطرز بال�صعرى وهو كالغباين الهندي 
واالغباين لفظ����ة تركية تعريف اأق اآباين وهو 
الث����رياء بالعربي����ة الف�صح����ى وكلم����ة "نيم����ة" 
تركية فار�صية اال�صل من نيم ومعناها ن�صف. 
)17( الزب����ون عند العراقيني ه����و القنباز عند 
اأهل ال�صام والقباء عند ف�صحاء العرب �صابقا.
عن  كتاب مباحث عراقية ج1

يعقوب سركيس
من صحافة أيام زمان..

م����ْن اهم املج����الت العراقية التي �صدرت يف  بغ����داد يف العهد امللكي 
هي جمل����ة قرندل ل�صاحبها ورئي�س حتريره����ا �صادق االزدي وكان 
مدي����ر ادارتها ومديرها امل�صوؤول املحامي مهدي ال�صفار وهي جملة 
فكاهي����ة �صيا�صية م�صتقلة متيزت بالفكاه����ة و�صدق الكلمة واجلراة 
يف التعب����ري ع����ن هموم ال�صع����ب وتطلعاته نحو امل�صتقب����ل با�صلوب 
فكاه����ي ناق����د وكانت ت�ص����در يف حملة جدي����د ح�صن با�ص����ا و�صجلت 
بدائ����رة الري����د برق����م )231( وكان اال�ص����راك فيه����ا �صنوي����ا داخل 
الع����راق دينارين ون�ص����ف ويف خارج العراق ثالث����ة دنانري. ن�صرت 
مق����اال بعن����وان يف ظ����ل االنكليز يف الع����دد )26( ل�صن����ة 1948 جاء 

فيه..
مما يوؤمل حقا ان جند بع�س �صيوخ ال�صيا�صة العراقية  الذين مل�صوا 
تط����ور االو�صاع العاملية وتب����دل مقايي�صها وحل����ول مفاهيم جديدة 
يف الع����رف ال����دويل م����ن امل����وؤمل ان جندهم ي�ص����رون اال�ص����رار كله 
عل����ى ان يجعلوا �صيا�صتنا اخلارجي����ة بعقلية ما قبل احلرب العاملية 
االوىل وبعقلية ما ب����ني احلربني العامليتني. فهوؤالء ال�صا�صة تركزت 
يف اذهانه����م فك����رة خاطئة وهي ان العراق ال ميك����ن ان يعي�س بامن 
و�صالم اال اذا ارتبط باالمراطورية الريطانية وتفياأ بظل االنكليز 
ب�ص����كل من اال�صكال مبعاهدة ا�صتق����الل كمعاهدة 1930 او مبعاهدة 

دفاع م�صرك كمعاهدة )جر-بيفن( 
وله����ذا نراه����م وق����د اعرف����وا بعدم 
�ص����الح معاه����دة  ومعاه����دة 1930 
نراه����م  جر-بيف����ن  ومعاه����دة 
عق����د  بوج����وب  علن����ا  ي�صرح����ون 
معاهدة جيدة مع بريطانيا نح�صل 
فيها على حقوقنا او على معظمها 
يف  االمل  وم�ص����در  االق����ل  عل����ى 
ه����ذا االعتماد ه����و موطن اخلطر 
عل����ى �صيا�ص����ة الب����الد يف الوقت 
نف�صه ف����ان �صعور ه����ذا النفر من 
رج����ال ال�صيا�صة بوجوب ال�صري 
وحماول����ة  االنكلي����ز  ركاب  يف 
احل�ص����ول عل����ى اكر م����ا ميكن 
منه����م م����ن حقوقن����ا امل�صلوب����ة 
وحريتنا املنتزعة هو اعراف 
�صري����ح منه����م ب����ان لريطانيا 
)احل����ق( يف اال�ص����راف عل����ى 
بالدن����ا فم����ن اي����ن ج����اء ه����ذا 
احل����ق؟ ونفر�����س ان و�صعنا 
اجلغرايف وخطورة الو�صع 
اعت����داء  واحتم����ال  ال����دويل 
دولةعلين����ا كله����ا حتتم عليه 
التحال����ف م����ع دول����ة كرى 
فه����ل معن����ى ه����ذا ان نعطي 
تلك الدول����ة اكر مما ناخذ 
ان  ميك����ن  ال  الت����ي  وه����ي 
ترتبط بحل����ف معنا لو مل 

يكن لها فيه م�صلحة.
وبريطاني����ا ه����ي الدول����ة 
�صاحب����ة  الك����رى 
امل�صلح����ة يف االرتب����اط 
لتك����ون يف �صفه����ا  بن����ا 
يف  م�صلحته����ا  ان  ب����ل 
هذا االرتب����اط اكر من 
اي  مبراحل  م�صلحتنا 
اننا نح����ن الذين يجب 
اك����ر  منه����ا  ناخ����ذ  ان 
مم����ا تاخ����ذ من����ا ف����اذا 
كان����ت بريطانيا تريد 
�صداقتن����ا فعليه����ا ان 
حت�صل عل����ى �صداقة 

ال�صعب ال الطبقة احلاكمة وال�صعب الي�صتطيع ان ميد يده مل�صافحة 
الذي����ن ينظ����رون اليه كما ينظر اال�صي����اد اىل العبيد! ال�صعب الميكن 
ان ين�ص����ى ان ذهب����ه اال�ص����ود اليح�ص����ل من����ه اال على الن����زر الي�صري 
وال ين�ص����ى ان ار�صدت����ه ال�صراتيجي����ة جمدت وال ين�ص����ى ان املواد 
ال�صروري����ة مل يعد بو�صعه ا�صترياده����ا اال ب�صعوبة وبكميات قليلة 
ب�صبب القيود التي فر�صتها الدول التي تريد �صداقتها وال�صعب بعد 
كل ه����ذا يري����د ان يتخل�س من القيود التي تفر�����س عليه حتت �صتار 
ال�صداق����ة واحللف تلك القيود التي حترمه م����ن حتى عن اال�صتعانة 
باخل����راء االجانب من غري اال�صدقاء الريطاني����ني وال�صعب اي�صًا 
ال يع����رف كي����ف ي�صافح ال����دول التي كانت �صاحب����ة الدور االول يف 
ماأ�ص����اة قطر عربي �صقيق وهو القطر الفل�صطيني! نحن ايها ال�صادة 
نع����رف احلقائ����ق التي يعرفه����ا �صي����وخ ال�صيا�صة العراقي����ة ونعرف 
العوام����ل الت����ي جتعله����م يرون وج����وب التحال����ف م����ع بريطانيا اال 
انن����ا ال جنرهم على تفكريهم بعقلي����ة ما بني احلربني العامليتني بل 
وبعقلي����ة ما قبل احل����رب العاملية االوىل نري����د ان نتمتع با�صتقاللنا 
الت����ام اال�صتق����الل ال�صيا�ص����ي واال�صتق����الل االقت�ص����ادي و�صنتعاهد 
بعدئ����ذ كاأم����ة ح����رة ذات م�صالح مع ام����ة حرة اخ����رى دون اي فارق 

وكفى ما عانيناه من ال�صري يف ركاب االنكليز ويف ظلهم!.

حسين شهيد

موؤرخ وحمقق راحل

�شعدون با�شا ال�شعدون

خميم �شعدون با�شا ال�شعدون�شعدون با�شا ال�شعدون مع �شيوخ املنطقة

النا�شرية يف الع�شرينيات
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من اأ�صرة عريقة معروفة يف بعلبك، واملولود 
فيه����ا الع����ام 1889 اأكم����ل درا�ص����ته اجلامعية 
يف ا�ص����طنبول، ليح�صل على ال�ص����هادة العليا 
من جامع����ة ال�ص����وربون يف العل����وم االإدارية 
وال�صيا�ص����ية،  ليعمل مدر�صا يف دم�صق، رافق 
االأمري في�صل بن ال�ص����ريف ح�صني يف ال�صام، 
وبعد اأن اأ�ص����بح في�ص����ل ملكا على العراق يف 
الع����ام 1921 تقل����د ر�ص����تم منا�ص����ب رفيع����ة، 

�صكرتريا خا�صة للملك في�صل االأول.
الريط����اين  لل�ص����فري  االأول  في�ص����ل  وذك����ر 
قب����ل وفاته ب�ص����تة ا�ص����هر: )ان الع����راق يحكم 
بدكتاتورية ثالثة )في�ص����ل ونوري ور�ص����تم( 
وال ميكن اأن ي�ص����تمر ذلك!!(، فهل كان لر�ص����تم 

دور يف مقتل في�صل ثم من قتل ر�صتم؟!!! 

شخصيته
ي�ص����فه م�ص����طفى عل����ي )وزير الع����دل يف عهد 
عب����د الكرمي قا�ص����م( بان ر�ص����تم مثق����ف ثقافة 
يف  قدي����ر،  وكات����ب  جُمي����د  متح����دث  عالي����ة، 
حني ي�صفه يا�ص����ني الها�ص����مي )رئي�س وزراء 
1935( باأنه �صاحب العلم واالأدب اجلّم، غري 
مت����زوج ويلع����ب التن�����س ولعب����ة الريدج مع 
اأ�ص����دقائه القالئل، اأما ناجي �ص����وكت )رئي�س 
قت����ل  عندم����ا  الداخلي����ة  وزي����ر  وكان  وزراء، 
ر�ص����تم(، فيقول: � )اعتاد ر�ص����تم ال�صري م�صاًء 
عل����ى قدمي����ه كل يوم����ني ب����ني داره يف منطقة 
ال�ص����احلية اىل حمطة قطار بغداد � الب�ص����رة، 
وق����د حذرته من اأن ي�صيب����ه �صرر وهو وزير، 
فرد ر�صت����م قائال: )لي�س يل اأع����داء،  ولو اأراد 
احد االأعداء ي�صتطي����ع االعتداء يف اي مكان( 
وي�صفه تقرير ال�صفارة الريطانية يف العراق 
لع����ام 1939 باأنه )متعلم جي����د، يتكلم اللغات 
الفرن�صي����ة واالنكليزي����ة والعربي����ة ب�ص����ورة 
ممت����ازة، ت�صرفات����ه لطيف����ة، ه����ادئ وذو اأدب 
رفي����ع(، ويب����دو ان����ه كان قليل ال����كالم، وقليل 
االت�ص����ال بالنا�س، ول����ه اأ�صدق����اء حمدودون 
ال يتجاوزون الع�ص����رة، اأبرزهم ال�صيد حممد 
ال�ص����در )رئي�س جمل�س االأعيان( وال�صيد عبد 
املهدي املنتكفي )وزير( و�صالح جر )رئي�س 
وزراء( وكان����وا جميع����ا يكن����ون ل����ه احراما 

كبريا. 

رستم وزيرًا 
�صعر املل����ك في�ص����ل االأول اإن ر�صتم ق�صى مدة 
كافي����ة كرئي�����س للدي����وان امللك����ي، فاأ�صار اىل 
نوري ال�صعيد تعيينه وزي����را للمالية وهو ما 
مت يف وزارة ال�صعي����د االأوىل والثاني����ة )1 / 
10 / 1930 � 27 / 11 / 1932( ث����م اأعي����د 
ا�صتي����زاره يف وزارتي ر�صي����د عايل الكيالين 
 /  28  �  1933  /  3  /  30( والثاني����ة  االأوىل 
10 / 1933( وزي����را لالأ�صغ����ال واملوا�ص����الت 
يتكرر بنف�س املن�صب للمدة )9 / 11 / 1933 
� 13 / 4 / 1934( يف وزارة جمي����ل املدفع����ي 
االأوىل، ث����م ليعود رئي�صا للدي����وان امللكي يف 
25 / 10 / 1934 فوزيرا للمالية يف وزارتي 
ال�صعيد الثالثة والرابعة )25 / 12 / 1938( 
حت����ى مقتل����ه يف 17 / 1 / 1940( ويب����دو ان 
ال�صب����اط العراقيني الذين تعاونوا مع في�صل 
منذ الع����ام 1916 وحتريرهم ال�صام من رقعة 
العثماني����ني وامل�صاركة يف حكم �صورية كانوا 
الذي����ن  ال�صوري����ني  ت�ص����رف  م����ن  منزعج����ني 

�صاهم����وا يف احلكم الفي�صلي يف �صوريا، فقد 
ذكر حممد علي كرد: ان ال�صوريني تاأّففوا من 
ال�صيا�ص����ة الت����ي �صار عليها االأم����ري في�صل يف 
االعتم����اد على الغرب����اء، واملق�ص����ود بالغرباء 

)العراقيون(.. ويروي علي جودت االأيوبي: 
)ان العراقي����ني الذين كانوا م����ع في�صل كانوا 
ي�صعرون باأنهم غرب����اء وغري مرغوب بهم من 
قب����ل ال�صوري����ني( ويق����رح جعف����ر الع�صكري 

)اإذا كان في�ص����ل �صيجل����ب معه اأّي����ًا من اأتباعه 
ال�صوري����ني، اىل الع����راق والذي����ن يتوقع����ون 
احل�ص����ول عل����ى منا�ص����ب، ف����ان ذل����ك �صيكون 
له تاأث����ري غري م�صتحب على اتب����اع في�صل يف 

العراق.
وه����ذا م����ا انعك�����س على العدي����د م����ن ال�صا�صة 
م����ن  االأول  في�ص����ل  اأتب����اع  العراقي����ني جت����اه 
ال�صوري����ني، خ����الل ت�صلم االأخريي����ن منا�صب 
رفيع����ة يف العراق ومنهم ر�صت����م حيدر، حتى 
جن����د �صحيف����ة اال�صتق����الل )جري����دة احل����زب 
بنزعته����ا  واملعروف����ة  العراق����ي(  الوطن����ي 
القومي����ة اعر�صت على تعي����ني ر�صتم وزيرا، 

الأنه حديث عهد باجلن�صية العراقية،
 وا�صتم����رت اجلري����دة يف النق����د لل�صوري����ني 
النق����د  حم����الت  اأن  ويب����دو  مبط����ن،  ب�ص����كل 
والهج����وم مل توؤث����ر عل����ى ر�صت����م حي����در فق����د 
ا�صتم����ر ل�صب����ع وزارات اأخ����رى خ����الل الع�صر 
�صن����وات التالي����ة حت����ى مقتل����ه، وكان ي�ص����ع 
م�صلح����ة الب����الد ف����وق كل م�صلح����ة واالأمثلة 
كثرية على �صجاعته و�صالبته واإخال�صه، فقد 
اوعز بحجز اأم����وال امللك في�صل االول حينما 
كان وزيرا، فقد �ص����در قانون جديد لتح�صيل 
الديون املتاأخرة للحكومة، وكان معظم الذين 
تاخ����ر حت�صيل الديون منه����م من ذوي النفوذ 
واملنا�ص����ب الرفيع����ة، وخا�ص����ة م����ن اخلزينة 

امللكية اخلا�صة والوزراء و�صيوخ الع�صائر،
  وب����داأ ر�صت����م حي����در بتطبي����ق القان����ون على 
بدف����ع  فانذره����ا  اخلا�ص����ة  امللكي����ة  اخلزين����ة 
املتبق����ي عليها وال����ذي كان يبلغ ع�ص����رة اآالف 
روبي����ة، فاعر�����س ناظ����ر اخلزين����ة اخلا�صة 
�صفوة العوا م�صتنك����را اإنذار اخلزينة امللكية 
اخلا�صة ب�صداد دين متاأخر، عندها نفذ ر�صتم 
قرار و�صع احلجز على اأمالك امللك يف منطقة 

احلارثية، فهرع اإىل امللك ي�صكوه االأمر،
وكان جال�ص����ا اإىل جنب املل����ك يف تلك اللحظة 
عب����د الله احل����اج من رجاالت املل����ك املعروفني 
فكلف����ه املل����ك مبفاحت����ة ر�صت����م باالأم����ر نف�صه، 
ذه����ب احلاج عب����د الله اإىل ر�صت����م وحدثه مبا 
جرى، فرد عليه ر�صت����م انه ينفذ اإرادة جاللته 
فه����و ال����ذي وق����ع القان����ون بي����ده وان����ه يقوم 
باحلج����ز الحرام القان����ون يف الدولة،، رجع 
احل����اج عبد الل����ه اإىل امللك وعر�����س كل ما دار 
م����ع ر�صتم حرفي����ا فارتاح املل����ك، واأمر جاللته 
ناظ����ر اخلزينة بدف����ع الديون ف����ورا واحرام 

القانون(.

ومثال اآخ����ر ل�صيا�صة ر�صتم حي����در واإخال�صه 
املتناه����ي فبع����د انق����الب بك����ر �صدق����ي ب����داأت 
الكث����ري  واخ����ذ  �صيا�صي����ة،  تكت����الت  بظه����ور 
ع����دد  اجت����ذاب  يحاول����ون  ال�صيا�صي����ني  م����ن 
م����ن املن����اورات ال�صيا�صي����ة تنهار اأم����ام القوة 
الع�صكري����ة، لكن ذل����ك مل يوؤثر يف ر�صتم حيدر 
الذي كان يف ذلك الوق����ت رئي�صا للجنة املالية 
تقريره����ا  يف  فاأدخ����ل  الن����واب،  جمل�����س  يف 
ح����ول ميزاني����ة ال�صنة ف�صال �صدي����د الديباجة 
يف وجوب احليلول����ة دون تدخل اجلي�س يف 

ال�صيا�صة،
مم����ا اغ�ص����ب بك����ر �صدق����ي وبع�����س رجاالت 
اجلي�س اآن����ذاك، الذين كان����وا م�صيطرين على 
الو�صع ال�صيا�صي، لك����ن ر�صتم مل يبال ب�صيء 
م����ن ذلك كما رف�����س ب�صدة ال�صغ����وط الكبرية 
الت����ي قام بها اح����د ال�صباط عليه ملن����ح اأقاربه 
ارا�ص����ي، ف�صاأل����ه ر�صتم حي����در وزي����ر املالية، 
ان����ذاك: )باية �صفة تكلمني؟( فاأجابه: )ب�صفة 
�صاب����ط يف اجلي�����س، وان له ف�صال يف جميء 
ر�صتم وغريه اىل ال����وزارة(.. فاجابه ر�صتم: 
)اذا ق����در لر�صتم ان ي����وزع االرا�صي باالوامر 
الع�صكري����ة، فانه �صينفذه����ا وفق تلك االوامر، 
وخ����رج  والوا�صط����ات،  بال�صغ����وط  ولي�����س 

ال�صابط من دون ان يح�صل على �صيء!! 

دوره في مقتل فيصل األول 
بعد موت امللك في�صل االول بحوايل خم�صني 
�صن����ة �صدر كت����اب بعنوان )ن�ص����اء يف ال�صرق 
االأو�ص����ط( ملوؤلفه نا�ص����ر الدي����ن الن�صا�صيبي، 
ب����ريوت،  يف  الري�����س  ريا�����س  دار  وع����ن 
يط����رح معلوم����ات جدي����دة ع����ن م�ص����رع امللك 
في�ص����ل االأول، ال����ذي ظل مث����ار حديث وجدل 
واهتمامات كثرية، وي�صري الكتاب اإىل اإ�صهام 
ر�صت����م يف مقتل في�ص����ل االأول وخال�صة هذه 
املعلومات هي: اإن هناك فتاة يهودية م�صرية 
با�صم فيكي اأو )فكتوريا حكيم( ت�صكن منطقة 
املع����ادي بالقاه����رة وجتي����د التح����دث باأك����ر 
الفرن�صي����ة،  )االنكليزي����ة،  اأجنبي����ة  لغ����ة  م����ن 
وااليطالي����ة( كم����ا جتي����د لعبة ال����ورق خا�صة 
لعبة الريدج، وكان����ت فيكي وعائلتها تق�صي 
�صه����ر ال�صي����ف يف راأ�����س ال����ر، ويف �صي����ف 
الع����ام 1933 تعرف����ت عائلة فيك����ي على ر�صتم 
حي����در )اأع����زب( وم����ن املقربني للمل����ك في�صل 
االول، وكان ان����ذاك رئي�ص����ا للدي����وان امللك����ي 
العراق����ي، وه����و �ص����وري وقع ر�صت����م يف حب 
فيكي فوعدها بان ال يفارقها مطلقا واأ�صبحت 
فيم����ا بعد ع�صيقته، كم����ا وعدها باأنه �صي�صمها 
للحا�صي����ة اخلا�صة بامللك في�ص����ل وكان ر�صتم 
عل����ى علم اأن فيكي، كانت قد در�صت التمري�س 
االإ�صكندري����ة  يف  اليه����ودي  امل�صت�صف����ى  يف 
وا�صتغلت، وا�صتغلت فيه املهم ان فيكي تلقت 
بع����د م����دة ق�صرية ج����دا برقي����ة م�صتعجلة من 
ر�صت����م يطل����ب منه����ا اأن تعد نف�صه����ا لكي تقوم 
مبهم����ة املمر�صة اخلا�صة للملك في�صل، وفعال 
ويف �صهر اآب من العام نف�صه �صافر امللك في�صل 
ومع����ه اأخ����وه )املل����ك عل����ي( ون����وري ال�صعيد 
ق����دري ومو�ص����ى  ور�صت����م حي����در وحت�ص����ني 
ال�صاهبندر اىل �صوي�صرا لغر�س العالج ويف 
مين����اء اال�صكندرية التحقت فيك����ي باحلا�صية 
امللكي����ة، وقد اعجب املل����ك بفيكي مثلما وقعت 
بح����ب املل����ك، او هك����ذا كان �صعوره����ا!! يقول 
الن�صا�صيب����ي: )راأي����ت فيكي بعد م����وت امللك( 

وقد ج����اءت اىل مدين����ة لوزان برفق����ة زوجها 
احمد �صدي����ق با�ص����ا )حماف����ظ االإ�صكندرية(، 
ال����ذي عني بع����د زواجه منها �صف����ريا مل�صر يف 
الياب����ان و�صاألته����ا عن ق�صتها م����ع امللك في�صل 
االأول فانزعجت ل�صوؤايل، ومل جتبني وعندما 
امل�صت�صف����ى  يف  زرته����ا  بال�صرط����ان  مر�ص����ت 
وذكرته����ا ب�ص����وؤايل ثانية فاأجاب����ت: )انا كنت 
�صغ����رية لكن����ي اذك����ر ان �صخ�صي����ة بريطانية 
غام�ص����ة ق����د ات�صلت ب����ي فور اإق����الع الباخرة 
م����ن االإ�صكندري����ة ودعتني اإىل تن����اول فنجان 
�صاي وك�صف����ت عن من�صبه����ا وعملها، وطلبت 
من����ي ب�صراح����ة تام����ة اأن اأوافيه����ا عل����ى مدى 
االأرب����ع والع�صرين �صاعة بتفا�صيل حالة امللك 
ال�صحية ونوع احلقن التي ياأخذها واأقرا�س 
ال����دواء التي يتناوله����ا وحركاته ون�صاطه، ثم 
قال����ت يل تل����ك ال�صخ�صي����ة اإن ر�صت����م حيدر ال 
يتعر�����س على مث����ل هذا العمل وان����ه على علم 
ت����ام به، وعندم����ا �صاأل����ت ر�صتم ع����ن �صحة ما 
�صمعت����ه من تلك ال�صخ�صية اجابني بهز راأ�صه 
وكلم����ة فرن�صية معناه����ا "ال با�س" ويف فندق 
بيل فو اختاروا يل غرفة مال�صقة لغرفة امللك، 
وكان����ت مهمتي ان ارافق املل����ك معظم �صاعات 
اللي����ل والنهار وكنت اول م����ن يدخل عليه يف 
ال�صباح واخر من ي����راه منت�صف الليل، ويف 
الي����وم الثاين م����ن و�صولن����ا اإىل مدينة برين 
ال�صوي�صري����ة �صلمن����ي طبي����ب املل����ك اخلا�س 
جمموع����ة احلقن التي �صاعطيه����ا للملك، وهو 
ال����ذي اخت����ار ل����ه الع����الج و�ص����رح يل كيفي����ة 
ا�صتعمال����ه، وطل����ب من����ي ان اأوافي����ه بتقارير 
�صريع����ة ع����ن حال����ة املل����ك ال�صحي����ة، اث����ر كل 
حقن����ة من العالج اأعطيها ل����ه وقد جاء ال�صفري 
الريط����اين يف ب����رين اإىل فن����دق بيل فو ودق 
علّي باب غرفتي ودخل و�صرح يل بان رئي�س 
الدي����وان امللكي )ر�صتم حي����در( على علم بهذه 
الزيارة وطلب مني ان اطلعه على علب احلقن 
التي يتناولها امللك وعلى بقية الدواء اخلا�س 
باملل����ك، وفج����اأة دق جر�س التلف����ون و�صمعت 
�صوت ر�صتم حي����در يطلبني الأمر مهم فركت 
ال�صفري الريط����اين يف غرفتي، وعندما عدت 
اليها وج����دت جميع احلق����ن واأقرا�س الدواء 
قد اعيد ترتيبه����ا بعناية خا�صة وبنظام يلفت 
النظ����ر بحيث مل اعد واثق����ة متاما من اأن هذه 
الع�صرات من جمموعات احلقن وعلب الدواء 
وه����ي جمموعات العلب واحلق����ن نف�صها التي 
تركتها ومل اقدر اأن اطلب من ال�صفري ان يفتح 
يل حقيب����ة يده كي اأفح�س م����ا يف داخلها ومل 
اأق����در اأن اأح�صي ع�صرات من العلب كي اأعرف 
م����اذا نق�����س منه����ا وم����ا زاد عليه����ا وم����ا تبّدل 
منها؟. فا�صتاأذن الرتباط����ه مبوعد �صابق على 
اأن يت�ص����ل ب����ي يف امل�ص����اء. ويف امل�صاء وبعد 
عودت����ي اىل غرفت����ي بع����د ان اأعطي����ت احلقنة 
الطبي����ة للملك لك����ي ي�صريح وج����دت ال�صفري 
الريطاين بانتظاري حيث اأمطرين بع�صرات 
اال�صئل����ة عن �صحة املل����ك ومل اأجد ما بني هذه 
اال�صئل����ة، الأنني كنت انقل كل �صيء عن �صحة 

املل����ك اىل ر�صتم حي����در.. بعد يومني على هذه 
الواقع����ة ذه����ب اجلمي����ع اىل اجلب����ل املجاور 
للفن����دق تلبي����ة لدع����وة عائلة هندي����ة معروفة 
ا�صمه����ا )الراج����ا( وكان املل����ك يف ذل����ك الي����وم 
بكام����ل ن�صاطه وموف����ور ال�صحة لك����ن عندما 
عاد بع����د الظهر بداأ ي�صعر ب�صي����ق يف ال�صدر 
وتع����ب يف اجل�ص����م فاأعطيته احلقن����ة الالزمة 
وقب����ل حل����ول الع�صاء �صمع����ت �صوت حت�صني 
ق����دري ينادين����ي م����ن وراء الب����اب ك����ي اآت����ي 
بحقنة انعا�س العطائها اىل امللك فورا، وعند 
دخويل وجدت امللك م�صتلقيا فوق فرا�صه وقد 
ارت�صم����ت خط����وط زرق ف����وق وجه����ة، رفعت 
�صماع����ة التلف����ون لطل����ب الطبي����ب، اخلا�����س، 
لكن ال�صفري الريطاين، ويف �صوء ح�صاباته 
وتوقعاته كان جال�صا يف بهو الفندق بانتظار 
املفاج����اآت، وح�ص����ر الطبي����ب واعطي����ت امللك 
االإ�صعاف����ات االولي����ة، لك����ن امل����وت كان اأقوى 
م����ن كل �صيء، اذ اغم�س عينيه وفارق احلياة 
بعد �صاعة واحدة! وكان موجودا قرب �صرير 
امللك عند وفاته كل من: ر�صتم حيدر وحت�صني 
ق����دري واملمر�صة فيك����ي وال�صفري الريطاين 
يف ب����رين... ويتاب����ع الن�صا�صيب����ي يف كتاب����ه 
"ن�صاء من ال�صرق االأو�صط": وعندما �صاألتها 
ع����ن ا�صم����اء اال�صخا�����س الذين يحمل����ون �صر 

وف����اة امللك يف �صدوره����م؟ قال����ت: كان ر�صتم 
حيدر يعرف �صر الق�صة، ولكن الذين يعرفون 
فاأر�صل����وا  من����ه  التخل�����س  ق����رروا  ذل����ك  عن����ه 
الي����ه مفو�س �صرط����ة مف�صوال بعلم����ه واأطلق 
الر�صا�����س عليه وق�صى نحب����ه، و�صاألتها ماذا 
ج����رى لل�صفري الريطاين؟ فقال����ت: لقد ق�صت 
عليه احلرب... قلت وماذا عن حت�صني قدري؟ 

قالت: هذا املو�صوع هو اآخر همومه!!... 

مقتله 
يف حوايل ال�صاعة احلادية ع�صرة من �صباح 
يوم 17 كانون الثاين العام 1940 دخل على 
ر�صتم حيدر يف مكتبه يف وزارة املالية املدعو 
ح�صني فوزي توفيق، واأطلق الر�صا�س على 
ال���ذي نق���ل اىل امل�صت�صف���ى، وبع���د  الوزي���ر 
اربعة اي���ام فارق ر�صتم حي���در احلياة... اأما 
اجلاين )ح�صني فوزي( فق���د كان مفو�صا يف 
ال�صرط���ة، ويف 3 متوز العام 1935 ا�صتغني 
ع���ن خدمات���ه ل�صلوك���ه ال�صائن، وع���دم قيامه 
بواجباته، ثم ا�صتخدم يف االأ�صغال الع�صكرية 
باأجور يومية وبعد مدة طرد لالأ�صباب نف�صها 
وقد راج���ع دوائ���ر ال�صجون وال���ري لغر�س 
تعيين���ه كم�صتخدم، لك���ن رف����س تعيينه بعد 

االطالع عل���ى ا�صبارت���ه ال�صخ�صي���ة.. وعند 
تفتي����س اجل���اين بع���د الق���اء القب����س علي���ه 
وجدت يف جيبه و�صي���ة موؤرخة قبل ا�صبوع 
من احلادث اي يف 10 / 1 / 1940 جاء فيها 
"ان داعي���ا وطني���ا دعاين به���ذه التجربة ما 
دم���ت قد �صممت على االنتحار، وهي اأن اأنقذ 
اأمت���ي وبالدي م���ن �صرور اح���د اخلونة على 
االقل، وانه لي�س هناك من حر�صني على هذا 
الواج���ب والله ا�صه���د..(.. وقدم اجلاين اإىل 
حاكم التحقيق جمي���ل االورفلي الذي اجرى 
مع���ه التحقيق بح�صور املدعي العام معروف 
جي���اووك ومدير �صرطة بغ���داد وجيه يون�س 
واع���رف اجل���اين اعرافا �صريح���ا باأنه هو 
ال���ذي اأطل���ق الر�صا�س عل���ى الوزي���ر ر�صتم 
حي���در لع���دم ح�صوله عل���ى وظيف���ة. لقد كان 
الوزير يعده بوظيفة دون جدوى، فلما يئ�س 
من احل�صول على وظيفة اأقدم على قتله دون 
ان يحر�ص���ه احد او يعاون���ه او ي�صرك معه، 
وق���د �صج���ل حاك���م التحقي���ق االإف���ادة واأغلق 

املح�صر.. 

نوري السعيد على الخط 
لك���ن املث���ري وال���ذي اح���دث لغط���ا واتهامات 
رئي����س  اأن  اإذ  �صيا�ص���ي  طاب���ع  ذات  اأخ���رى 
�صب���اح،  وابن���ة  ال�صعي���د  ن���وري  ال���وزراء 
و�صكرت���ري وزي���ر الدف���اع احم���د املنا�صف���ي، 
ومع���اون ال�صرط���ة عب���د ال���رزاق الع�صكري، 
وا�صخا����س اآخري���ن ح�ص���روا، فعرف���ه حاكم 
التحقي���ق مبلخ����س التحقي���ق لك���ن رئي����س 
مواجه���ة  االورفل���ي  م���ن  طل���ب  ال���وزراء 
املته���م واختل���ى به وخ���رج ال�صعي���د، ويقول 
االورفلي: ثبت كل ذلك وات�صلت فورا بوزير 
العدلية حمم���ود �صبحي الدف���ري و�صرحت 
ل���ه كل املواقف ومالب�صاتها، فق���ال له الوزير 
اكتم م���ا جرى و�صيق���وم الوزير غ���دا باعادة 
الدع���وى اىل الق�صاء و�صي�صتقي���ل اإذا مل يتم 
ذل���ك، وهو م���ا جرى، اأم���ا اجل���اين فقد طلب 
يف منت�ص���ف اللي���ل قرطا�ص���ا وقلم���ا و�صجل 
اعرافات جديدة قال فيها ان الذين حر�صوه 
على ارت���كاب اجلرمية، هم: )جنيب الراوي، 
وابراهي���م كم���ال، و�صبيح جني���ب، وعارف 
قفط���ان، و�صفيق ن���وري ال�صعي���دي، وح�صن 
فهم���ي، وغريهم وجميعهم من خ�صوم نوري 
ال�صعيد، واعيد التحقيق ثانية وجرى توقيف 
جمي���ع اال�صخا�س الذين وردت اأ�صماوؤهم يف 

االع���راف اجلدي���د(، م���ن جانب اخ���ر تويف 
ر�صت���م حي���در بع���د اأربع���ة اأيام م���ن احلادث 
جعل���ت الرغب���ة يف التو�ص���ل اإىل املمر�ص���ني 
عل���ى ه���ذه اجلرمية اأك���ر اإحلاحا فق���د ا�صر 
ح�ص���ر  وج���وب  عل���ى  ال���وزراء  م���ن  ثالث���ة 
التحقي���ق بالقاتل وحدة وه���ددوا باال�صتقالة 
وقابل ع���ددا من روؤ�ص���اء ال���وزراء ال�صابقني 
عب���د االإل���ه � الو�صي على العر����س � واحتجوا 
على اجراءات ال�صركة يف توقيف االأ�صخا�س 
الذين ادعى ح�صني فوزي اأنهم حر�صوه على 

جرميته. 
واأ�صب���ح نوري ال�صعي���د بني اأمري���ن: اإما اأن 
يوؤي���د وزراءه الثالث���ة يف طلبه���م، فيق�ص���ي 
على اأ�صطورة )االإجرام ال�صيا�صي( التي طاملا 
ردده���ا، او ان يقب���ل ا�صتقالة ه���وؤالء الوزراء 
فيف�صح املجال لدعايات خ�صومه ال�صيا�صيني 
واأخريا قدم ا�صتقالته ور�صح ال�صعيد لرئا�صة 
ال���وزارة ر�صيد عايل الكيالين فلما اعتذر عن 
تاأليفه���ا يف تل���ك الظ���روف عه���د الو�صي اىل 
ن���وري ال�صعيد بتاأليف ال���وزارة مرة اخرى، 
ف�صكله���ا ال�صعي���د م�صتبعدا حمم���ود �صبحي 

الدفري عنها. 
املهم انتهت امل�صاألة بان جرت حماكمة املتهمني 
كم���ا لو كانت معرو�صة اأمام حمكمة اعتيادية 
واأ�صيف اإىل املحكمة ع�صو من حكام حمكمة 
التميي���ز املعروفني ب�صمريهم القانوين وهو 
عبد العزي���ز املطري حيث ب���داأت املحاكمة يف 
3 اآذار الع���ام 1940 وبع���د جل�ص���ات عدي���دة 
ن�صرت ال�صح���ف العراقية تفا�صيلها اأ�صدرت 
 1940  / اآذار   /20 يف  قراره���ا  املحكم���ة 
براءة اإبراهيم كمال و�صبيح جنيب و�صالح 
اجلعف���ري وعارف قفطان من تهمة اال�صراك 
يف جرمي���ة القت���ل والتحري����س عليها، وكان 
حاكم التحقي���ق قد قرر قبل ذلك اطالق �صراح 
املحام���ني جني���ب ال���راوي و�صفي���ق ن���وري 
ال�صعي���دي، ومدي���ر ال�صرط���ة الع���ام ال�صابق 
ح�ص���ن فهم���ي املدفع���ي غ���ري ان املحكم���ة مع 
ذلك حكمت على �صبي���ح جنيب بال�صجن ملدة 
�صن���ة واحدة بتهمة اخرى وه���ي التفوه )يف 
الوليم���ة الت���ي اأقامها حم���دي الباجه جي يف 
داره ب���كالم من �صانه اإثارة �صع���ور الكراهية 

والبغ�صاء بني �صكان العراق.
وكان وزي���ر ال�ص���وؤون االجتماعي���ة � �صال���ح 
ج���ر � قد ق���دم ا�صتقالته من من�صب���ه بعد بدء 
املحاكم���ات باأ�صب���وع واح���د تقريب���ا، متهم���ا 
الوزارة باأنها مل تتخذ تدابري ناجحة ملكافحة 
االإج���رام ال�صيا�صي الذي نوه رئي�س الوزراء 
ب�ص���رورة مكافحت���ه وا�صتئ�ص���ال جراثيم���ه 
وكان �صال���ح ج���ر م���ن اأعوان ر�صت���م حيدر، 
وم���ن ال�صيا�صي���ني ال�صب���ان الذي���ن اأ�صنده���م 

ر�صتم حيدر وقدمهم. 
وذكر امل���وؤرخ عبد ال���رزاق احل�صني: انه فهم 
من �صالح جر نف�صه انه كان يعتقد اأن ر�صتم 
حي���در ذهب �صحي���ة موؤامرة دبره���ا خ�صوم 
نوري ال�صعيد الإ�صعاف وزارته اأو ان االأملان 

هم الذين دبروا اجلرمية. 
ويذكر جندة فتحي �صفوة اإن بع�س اأ�صدقاء 
ر�صتم حيدر وغريهم، اأعربوا له عن اعتقادهم 

بان االأملان كانوا وراء اجلرمية. 
اما القاتل )ح�صني فوزي توفيق( فقد اأ�صدرت 
املحكمة حكمها عليه باالإعدام لثبوت ارتكابه 
اجلرمي���ة باعراف���ه ومت تنفيذ حك���م االإعدام 
فيه فجر يوم االأربعاء 27 اآذار العام 1940..

وقيل ان حرا�س ال�صجن الذين ح�صروا عملية 
تنفيذ االإع���دام �صمعوا ح�ص���ني فوزي توفيق 
ي�صيح جهارا، وه���و يف طريقه اإىل امل�صنقة: 
)ورطن���ي... ورطني( ويق�صد نوري ال�صعيد 
ه���و من ورطه وق���ال بع�صهم ان���ه كان يقول: 
)اي���ن وعدك يا نوري ال�صعي���د(؟ فيما ذكر طه 
الها�صم���ي ال���ذي كان وزي���را للدف���اع، انذاك، 
الذي ح�صر  العقي���د �صعيد يحيى،  "اخرين 
تنفي���ذ حكم االإع���دام، ان القاتل ق���ال له انه مل 
يبل���غ بحكم االإع���دام اال قبل ال�صن���ق، وهتف 
بحياة هتل���ر"، وقال: )لي�صقط نوري ال�صعيد 
الذي علمه االنحراف(.. وهكذا انتهت ماأ�صاة 
ر�صت���م حيدر من دون نهاي���ة اأكيدة مثل نهاية 

ملكه في�صل االأول بدون نهاية اأكيدة!!

د. هادي حسن عليوي

رستم حيدر.. من قتله؟ االنكليز أم األلمان 

 ر�شتم حيدر يقف خلف امللك غازي

�شالح جرب
امللك غازي مع عدد من ال�شيا�شيني يف �شفرة ومنهم ر�شتم حيدر

ر�شيد عايل الكيالين نوري ال�شعيد

ر�شتم حيدر

باحث وموؤرخ
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