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د. اكرم المشهداني

وحني و�سل معاون ال�سراي ايل البالط دخل علي رئي�س 
الدي����وان فرحب به لوجود معرفة �سابق����ة بينهما، و�سرح 
ل����ه تفا�سيل �سرق����ة �سيف جاللة امللك م����ن مكتبه اخلا�س، 
ث����م طل����ب الكي����الين من����ه الذه����اب ايل غرفة جالل����ة امللك 
لل�س����الم واال�ستئذان مببا�س����رة التحقيق ح����ول احلادث، 
وكان اللقاء �سريعا ب�سبب ان�سغال امللك مبوعد مقابلة مع 

ال�سفري الربيطاين يف بغداد.
ث����م با�س����ر املع����اون اأعمال����ه ومت تكلي����ف مالح����ظ رئا�س����ة 
الدي����وان امللك����ي ملرافقت����ه يف حتقيقاته، وابت����داأ املعاون 
بتدوي����ن اأقوال العاملني يف البالط واأخذ املعلومات التي 
يتطلبه����ا التحقي����ق. فال�سرق����ة وقع����ت يف املكتب اخلا�س 
جلاللة املل����ك، وال�سيف كان يف دوالب خ�سبي مثبت عليه 
زج����اج �سفاف، ومل يالحظ اأية �س����دة اأو عنف يف ك�سر اأو 

فتح الدوالب. 
ح�سر ال�سبهات

وم����ن خالل تدوين االأقوال، حول االأ�سخا�س الذين ميكن 

اأن ي����رددوا علي املكتب اخلا�س باملل����ك، واإجراء الك�سف 
عل����ي حمل احلادث، فاإن املعاون حميي الدين عبدالرحمن 

ح�سر �سبهاته يف �سخ�سني فقط، هما:
املدعو )اأبو �سفيق( وهو �سوري اجلن�سية، والذي اأنيطت 
به مهم����ة تنظيف مكتب امللك واالآخر هو )ال�سيخ �سنداح( 
امل�س����وؤول ع����ن اإع����داد القه����وة للمل����ك و�سيوف����ه وهو من 
احلج����از ق����دم ايل العراق مع امللك في�س����ل، وقبل ذلك كان 
م�س����وؤوال عن اإعداد القهوة العربي����ة يف بالط )امللك علي( 
عندم����ا كان ملكا يف احلجاز، قبل اأن يعزله اآل �سعود فقدم 

ايل العراق للعي�س يف كنف امللك في�سل االأول.
         

إخبار جاللة الملك بالخبر
وق����ام املع����اون حمي����ي الدين باإب����الغ ر�سيد ع����ايل رئي�س 
الدي����وان مبا تو�سل����ت اإليه حتقيقاته، فاأخ����ربه الكيالين 
اأن االأمر يتطل����ب اإ�سعار جاللة امللك بالنتائج، وفعال دخل 
االإثن����ان عل����ي املل����ك في�س����ل، الذي رح����ب باملع����اون واأمر 

بتق����دمي القه����وة له اإكرام����ا، وج����اء ال�سيخ �سن����داح وقدم 
القهوة، وحني خرج اأخ����رب االإثنان امللك مبا تو�سلت اليه 
حتقيق����ات املعاون حميي الدين، ف�سعق امللك لهذا اخلرب، 
الأن اآخ����ر من ي�سك بهما هما خادماه املخل�سان، وبدا عليه 

التاأثر ال�سديد، وقال بعد �سمت:
يوؤملن����ي ان يح����دث ه����ذا االأم����ر وال اأكاد ا�س����دق ان هوؤالء 
ميك����ن اأن ي�سيئ����ا يل يوما، واأين حني قدم����ت ايل العراق 
ق����دم معي اتب����اع خمل�سون م����ن احلجاز وم����ن �سورية.. 

وعلي كل حال ارجو اأن ال ينالهم اأي اأذي.
ث����م ا�ستاأذن املعاون من املل����ك، وخرج مع رئي�س الديوان، 

وقال املعاون لرئي�س الديوان:
اأرج����و االأذن يل با�ست�سحاب هذي����ن ال�سخ�سني معي ايل 
مكتب����ي يف معاوني����ة �سرط����ة ال�سراي ملوا�سل����ة التحقيق 

معهما...
فلم ميانع رئي�س الديوان.

ويف مرك����ز ال�سرط����ة اختلى املعاون حميي م����ع ال�سوري 

)اأب����و �سفيق( وحني تعمق مع����ه يف التحقيق انهار، واأخذ 
يبكي وقال:

هل من املعقول اأن اأخون �سيدي جاللة امللك الذي اأكرمني 
غاية االإكرام؟..

ويف ه����ذه االإثناء ح�سر ايل املركز �سقيقه )احلاج خريو( 
وه����و �ساح����ب حم����ل لبي����ع املرطب����ات يف �س����وق االأمانة 
ب�سارع الر�سيد، وهو �سديق قدمي للمعاون، فرجا منه اأن 
يختل����ي مع �سقيق����ه لوحدهما، فاأذن ل����ه، واختلي معه، ثم 
خ����رج من عنده واخربه اأن �سقيقه لي�س هو ال�سارق وهو 

متاأكد من �سدقه.
وهن����ا رجع املع����اون ايل اأبي �سفيق وطلب من����ه اأن يعود 
بذاكرته ايل ال����وراء وي�ستعر�س �سلوك )ال�سيخ �سنداح( 
وعادات����ه، فه����ل تغ����ري �س����يء م����ن �سلوك����ه بع����د اختف����اء 

ال�سيف؟.
فاأطرق براأ�سه ليتذكر، وبعد �سمت قليل اأخرب املعاون اأن 
ال�سيخ �سنداح قد تغري �سلوك����ه فعال بعد اختفاء ال�سيف، 
واأخ����ذ يطي����ل البقاء يف غرفت����ه، وكان يحم����ل اأكدا�سًا من 

اأكيا�س الفحم ويقوم بتكدي�سها يف الغرفة.
وحني ا�ستف�سر منه عن ال�سبب، قال له اأنه يحتاجها ملوقد 

القهوة.
وهنا قام املعاون بتهيئة �سيارة املعاونية وا�سطحب معه 
اأب����و �سفيق ايل البالط امللك����ي، وتوجه مبا�سرة ايل غرفة 
ال�سي����خ �سنداح فوجده فيه����ا وملا راآه يدخ����ل عليه الغرفة 

فجاأة، ا�سطرب وا�سفر وجهه، وقال للمعاون:
ماذا تريد؟

 قال املعاون بهدوء:
اأريد �سيف جاللة امللك! فاأنت ال�سارق.

فخ����رج راك�س����ا م����ن الغرف����ة لي�سك����و املعاون عن����د رئي�س 
الدي����وان، ويف اثناء غياب����ه األقي املعاون نظ����رة فاح�سة 
عل����ي الغرفة الت����ي ي�سكنها ال�سيخ �سن����داح، فوجد اأكيا�س 
الفح����م ب�س����ورة تكدي�����س لي�س له م����ربر. فخط����رت ببال 
املع����اون ق�سية مماثلة �سبق اأن اأجري التحقيق فيها حيث 
ح�سلت �سرقة يف دار �ساكر البحراين وكانت امل�سروقات 
م�سوغ����ات ذهبي����ة تع����ود ايل زوجة �ساحب ال����دار حيث 
ع����رت ال�سرط����ة عل����ي الذه����ب يف ال����دار املقابل����ة لدارهم 
خمب����اأ يف )حفرة( و�سعت عليها اأكدا�س من احلطب، وقد 
اعرف �ساحب ال����دار علي ال�س����ارق وكان يدعي )جليل( 

وهو ل�س حمرف.
وهن����ا ح�سر رئي�س الديوان ومع����ه ال�سيخ �سنداح مكفهر 
الوج����ه وب����دا يتذم����ر من اته����ام املع����اون له، فم����ا كان من 
املع����اون اإال اأن يق����ول لرئي�����س الدي����وان: ارج����و اأن تاأمر 
باإخ����راج جمي����ع حمتوي����ات الغرف����ة.. وفع����ال مت تفري����غ 

حمتوي����ات الغرف����ة، فلما ا�سبح����ت اأر�سي����ة الغرفة خالية 
من املواد، طل����ب املعاون اإح�سار م����اء، واأمر بع�س عمال 
الق�س����ر، اأن ي�سك����ب املاء عل����ي اأر�سية الغرف����ة امل�سفوفة 
بالكا�سي من النوع متو�سط احلجم وان ي�سكبوه بهدوء، 
واأخذ املاء ينت�سر علي اأر�سية الغرفة فلما و�سل املاء اإيل 
زاوي����ة منها ظهرت فقاعات داللة علي حفر حديث يف هذه 

املنطقة.
فطلب اإليهم اأن يحفروا يف هذه املنطقة وبح�سور رئي�س 
الديوان وال�سي����خ �سنداح وبعد حفر قليل عر علي قطعة 
م����ن القما�س فلما اأخرجوها وجدوا ال�سيف داخلها، فبهت 
رئي�����س الديوان من ذلك وهن����ا التفت املعاون اإيل )ال�سيخ 

�سنداح( وقال له:
)ماذا تقول االآن يا �سيخ؟(..

ثم انتقلوا اإيل مكتب رئي�س الديوان، وهناك اأديل ال�سيخ 
�سنداح باعرافه فقال:

اإن الباع����ث عل����ي فعلت����ه �سبب����ه قي����ام املل����ك في�س����ل االأول 
باالإط����راء علي ال�سيف اأم����ام كل من يح�سر من ال�سيوف، 
ويق����ول لهم انه هدية من امللك �سع����ود..، ومل يخطر بباله 
اأن امللك �سعود هو الذي طرد اأخاه امللك علي من احلجاز، 

وجعل����ه دون م����اأوى، فخطرت لل�سيخ �سن����داح فكرة ابعاد 
ه����ذا ال�سيف ع����ن امللك في�سل ك����ي اليقوم باالإط����راء عليه 

ثانية اأمام ال�سيوف، ولي�س بق�سد �سرقته.
وهن����ا ا�ستاأذن املع����اون من رئي�����س الدي����وان امللكي بيان 
م����ا يق����رره حول نتيج����ة التحقي����ق، وهل يرغ����ب الديوان 
امللك����ي باتخاذ االإجراءات القانوني����ة �سد ال�سيخ �سنداح. 

فاأجابه:
اإنه يف�س����ل معاجلة املو�سوع عن طري����ق رئا�سة الديوان 

دون حاجة لالإجراءات الق�سائية.
وتوج����ه رئي�س الدي����وان بال�سكر اجلزيل ملع����اون �سرطة 
ال�س����راي عل����ي جهوده ومهارت����ه يف ك�س����ف غمو�س هذه 
اجلرمي����ة التي كان وقعه����ا قا�سيا علي جاللة امللك الذي مل 
يكن يتوقع اأن الفاعل هو اأحد مقربيه واملوؤمتنني لديه، و 
ا�ست����اأذن املعاون باالن�سراف، وعاد ايل مدير �سرطة لواء 
بغداد فاأخ����ربه بنتيجة التحقيقات والعثور علي ال�سيف، 
وعدم رغبة البالط امللكي يف اتخاذ االإجراءات القانونية 
�س����د ال�سارق، ووجه مدير �سرطة الل����واء �سكره للمعاون 
عل����ي براعته وجه����وده واأمره باالن�س����راف والعودة ايل 

املعاونية ملزاولة واجباته املعتادة.

- يف شتاء عام 1932 كان معاون 

رشطة الرساي محيي الدين 

عبدالرحمن جالسا يف مكتبه 

باملعاونية، حني استدعاه مدير 

رشطة لواء بغداد شخصيا للحضور 

ايل مقره ألمر مهم، وحني دخل 

عليه أخربه مدير اللواء بوجود 

إخبار عن حدوث رسقة يف البالط 

املليك، وأن املرسوقات هي سيف 

امللك فيصل األول شخصيا، وملا 

يعهده يف املعاون محيي الدين 

فقد أمره أن يتوجه عيل الحال 

وفورا ايل البالط املليك، ومقابلة 

رئيس الديوان املليك آنذاك 

املرحوم رشيد عايل الكيالين، 

ألخذ التوجيهات واالستيضاحات 

منه عن الحادث..

مدير ال�شرطة  العام ها�شم العلوي

�شعار ال�شرطة  العراقية

سرقة في البالط الملكي سنة 1932  

والشرطة تعثر على السارق
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يف يوم 9/ اآب/ 1919 ح�سر اإىل دار ال�سيد علي البزركان 
كل م���ن ال�س���ادة ح�سن ر�سا املحام���ي، اإبراهي���م العثمان، 
عا�سم الچلب���ي، اإبراهيم الواعظ، خريي ال�سنوي وعزيز 
ال�سن���وي، وبعد اأن جرى احلديث ح���ول االأو�ساع العامة 
يف بغ���داد واملاآ�سي التي جبلها االحت���الل الربيطاين على 
العراقي���ني، ق���ال ال�سيد اإبراهي���م الواع���ظ اأن ال�سيد منري 
القا�سي قد ح���اول ا�ستح�سال اإجازة لفت���ح مدر�سة اأهلية 
اإال اأن ال�سلطة مل جتزه بحجة وجود املدار�س احلكومية.

ويف الي���وم الت���ايل اجتم���ع كل م���ن ال�سيد عل���ي البزركان 
وال�سي���د ح�س���ن ر�سا املحام���ي وال�سيد اإبراهي���م العثمان 
وال�سي���د عا�س���م الچلبي وق���رروا فتح مدر�س���ة اأهلية كي 
تك���ون حم���اًل الجتماعاته���م، وح���رر الطل���ب ال�سي���د عل���ي 
الب���زركان ووقع���ه كل من ح�س���ن ر�سا واإبراهي���م العثمان 
وق���ال عا�سم الچلبي اأن والدي موظف يف نظارة املعارف 

�سي�ساعدنا هناك.
حم���ل الطل���ب ال�سيد ح�سن ر�س���ا و�سلم���ه اإىل النائب عبد 
الوه���اب اأفن���دي، وكان االأخري جتمعه �سداق���ة مع ال�سري 
بر�س���ي كوك�س، وم�ست عدة ايام لكن النائب عبد الوهاب 

مل يذهب اإىل ال�سري بر�سي كوك�س لكرة م�ساغله.
مل ينتظ���ر عل���ي البزركان طوياًل وحرر طلب���ًا اآخرًا ووقعه 
مبفرده وذه���ب بالطلب اإىل نظارة املع���ارف، فوجد هناك 
يو�سف ب���ك جنل اإبراهيم با�سا الذي �ساعده بالدخول اإىل 
ناظر املعارف الكابنت”بيز"، وعندما جل�س علي البزركان 
يف مكت���ب ناظ���ر املع���ارف وقدم الطل���ب، ق���ال الناظر ملاذا 
تطلب فتح مدر�سة اأهلية ومدار�س احلكومة كثرية؟ اأجاب 

الب���زركان اأن املدار�س احلكومية هي مدار�س ابتدائية وال 
توج���د بينها مدر�سة ثانوي���ة اأو اإعدادي���ة، واأكر ال�سباب 
العراق���ي انقطع ع���ن الدرا�سة واأخذ يت�سك���ع يف الطرقات 
بعد اأن اأغلقت املدار�س الثانوية الركية ابوابها، وهم االآن 
يرحم���ون على اأيام العثمانيني وي���ودون عودتهم للبالد، 
ف���اإذا ما ح�سلت على اإج���ازة بفتح مدر�سة ثانوية اأ�ستطيع 
اأن اأنقذهم من م�ستقبل مظلم، هذا باالإ�سافة اإىل اأن لليهود 

والن�سارى مدار�س اأهلية كثرية جتمع �سبابهم.
وحينم���ا ا�ستف�س���ر الناظ���ر ع���ن م�س���در نفق���ات املدر�سة، 
اأج���اب البزركان ب���اأن اأكر امل�سلم���ني �سي�سركون يف دفع 

م�ساريفها ونفقات تاأ�سي�سها.
وبع���د اربع���ة اأيام عل���ى تلك املقابل���ة اأر�سل ال�س���ري بونام 
كارتر ناظر العدلية طلبًا بح�سور علي البزركان وبوجود 
املرجم يو�س���ف اأفندي وطرح ال�سري كارتر نف�س االأ�سئلة 
ال�سابق���ة التي وجهها ناظر املعارف، وكرر البزركان نف�س 

االإجابة.
بعد عدة اأيام جاء الكتاب التايل:

اإىل عل���ي اأفندي اآل بزركان ال�ساكن يف حملة احليدرخانة 
رقم ال���دار )5 – 91(، اإ�س���ارة اإىل كتابكم املوؤرخ يف 20/ 
اآب/ 1919 اإن ه���ذه النظارة ال تعار�س تاأ�سي�سكم مدر�سة 
عل���ى اأن يوافق منهاجه���ا منهاج املع���ارف وحملها يوافق 

ال�سحة.
موؤرخ يف 14/ اأيلول/ 1919

وبعد فتح املدر�سة اأقبل عليها ال�سباب اإقبااًل كبريًا، ف�سارت 
بحق منهاًل للعل���م ومنربًا للوطنية، وكان يح�سر اإليها كل 

خمي����س واثنني ع���دة مئات م���ن ال�سباب وغريه���م وتلقى 
عليهم اخلطب احلما�سية والق�سائد امللتهبة ومنها:

جرد احلزم وامتطي العزَم مهرًا
ما اأرى اليوم يف التقاعد عذرا   

ل�ست اأر�سى لك اخلمول �سعارًا
ومنادى العال يناديك جهرًا   

واأ�سبحت املدر�س���ة االأهلية النادي ال���ذي يرتاده ال�سباب 
للمداولة يف اأحداث البلد التي ت�ستجد.

وعندم���ا ح�سر امل�سر”بيل”اإىل بغ���داد اأرادت ابنته م�س 
بي���ل اأن ت�ستغ���ل فر�سة ح�س���وره اإىل بغداد فدع���ت فريقًا 
من ال�سب���اب البغدادي اإىل حفلة �ساي لتطلع على اأفكارهم 
واآرائه���م واجتاهاته���م وميوله���م، ومل���ا و�سل���ت بطاق���ات 
الدع���وة جتم���ع املدع���وون يف املدر�س���ة االأهلي���ة، وعندما 
علم���وا باأن الدعوة ال ت�سمل علي البزركان قرروا االعتذار 
ع���ن تلبي���ة الدع���وة، وح���رر ال�سيد �سلم���ان ال�سي���خ اأحمد 
ال���داوود االعتذار ووقعه جمي���ع احلا�سرين واأخذ ال�سيد 
حمم���ود �سبح���ي الدف���ري القلم ال���ذي حرر ب���ه االعتذار 
للذك���رى، وبع���د اأن علم���ت م����س بي���ل بذلك ح�س���رت اإىل 

املدر�سة واعتذرت.
ا�ستم���ر التالمي���ذ يف املدر�سة االأهلية يف تردي���د االأنا�سيد 

الوطنية واحلما�سية.
ويف اأحد االأيام اأخذ علي البزركان الطالب وذهب بهم اإىل 
ب�ست���ان ال�سرافية وعلى �سدورهم اإ�سارات العلم العربي، 

فاأر�سل امليجر بلفور”احلاك���م الع�سكري وال�سيا�سي”يف 
طلب علي الب���زركان وحكم عليه بال�سجن مل���دة اأ�سبوع اأو 
دف���ع غرام���ة مقدارها”50”ربية، ودفع���ت الغرامة، وعلى 
اأثره���ا اأغلق���ت املدر�س���ة ي���وم اخلمي����س 12/ اآب/ 1920 
واألغيت اإجازتها، اإال اأن النائب عبد الوهاب ات�سل بال�سري 
بر�سي كوك�س يف اأيلول 1920وا�ستح�سل االإجازة ثانيًة 

على اأن يغري ا�سمها اإىل مدر�سة التفي�س االأهلية.
ونق���اًل ع���ن كت���اب الوقائ���ع احلقيقية يق���ول ال�سي���خ علي 
الب���زركان اأنه كان جال�س���ًا يف مدر�س���ة التفي�س يوم 20/ 
5/ 1920 وبالتحدي���د يف مكت���ب ال�سيد طه لطفي البدري 
حما�س���ب املدر�سة وعن���د ال�ساعة الثانية بع���د الظهر دخل 
اإلين���ا م���وزع اأوراق احلكومة ويحمل بي���ده عدة كتب من 
احلاك���م الع�سك���ري وال�سيا�س���ي بلف���ور، االأول موجه اإىل 
علي البزركان والث���اين موجه اإىل حممد جعفر اأبو التمن 
والثال���ث اإىل ال�سي���خ اأحمد ال���داوود والراب���ع اإىل ال�سيخ 
مه���دي الب�سري، يدعو هوؤالء احل�سور اإىل مكتبه الر�سمي 

ال�ساعة الرابعة ع�سرًا من نف�س اليوم.
ويف الزم���ان وامل���كان املحددي���ن ح�سر ه���وؤالء اإىل �سراي 
احلكومة وكانت املظاهرات تعم �سارع الر�سيد واالأ�سواق 
املوؤدي���ة اإىل خ���ان دلة و�س���راي احلكومة تهت���ف ب�سقوط 
االحت���الل على اأثر ده�س �سي���ارة بلفور املدعو عبد الكرمي 

النجار االأخر�س واالأطر�س واأدت اإىل مقتله.
يق���ول الب���زركان دخلنا اإىل مكتب �سكرت���ري احلاكم املدعو 
ميخائيل توتوجني و�ساألناه عن احلاكم فقال انتظروا... 
وبعد فرة اأمر احلاكم بلفور بح�سورنا، فدخلنا ووجدناه 
جال�س���ًا خل���ف من�س���دة طويل���ة واأمام���ه �سوط م���ن اجللد 
واأمام���ه كذلك �سح���ن فيه باودر اأبي�س وعل���ى جنبه لفافة 
قطن وهو مي�سك القطن ويلوث���ه بالباودر وين�سف وجهه 
م���ن الدم اأثر الر�سو�س الت���ي اأ�سابته من جراء احلجارة 

التي رمي بها اأثناء ده�س االأخر�س.
وعندم���ا جل�سن���ا اأمامه”كما يروي الب���زركان"، كان خلف 
احلاكم الع�سكري وال�سيا�سي بلفور كاًل من جميد ال�ساوي 
رئي�س البلدية وم�سر طوت وامل�سر تامي، فنظر اإلينا ثم 
التف���ت اإىل ال�سي���خ اأحم���د الداوود وق���ال له اأن���ت يا �سيخ 
اأحم���د االآن اأ�سبحت وطني بع���د اأن كنت موظفًا عندنا يف 
االأوق���اف و�سرقت اأثمان ال�سموع وعل���ى اأثرها طردناك.. 
واالآن ل�سان���ك اأ�سبح طوي���اًل علينا،اإن ل�سان���ك يحتاج اإىل 

قطع.
فاأج���اب ال�سي���خ اأحم���د اأن���ا مل اأعم���ل �سيئًا حت���ى تقطعوا 

ل�ساين، ف�ساح به احلاكم ا�سكت.
ثم التفت اإىل ال�سيخ الب�سري وقاله له واأنت اأيها االأعمى.. 
م���ن اأي���ن اأتيت؟ فاأج���اب الب�سري جئت من احلل���ة، فقال له 
احلاكم الأي �سبب جئت؟ اأج���اب الب�سري لال�ست�سفاء، فقال 
ل���ه احلاك���م اإن هواء بغ���داد متعفن، االآن اإرج���ع اإىل احللة 

هواوؤها اأنقى من هواء بغداد.
ث���م التفت اإيلَّ وقال يا علي البزركان نحن االآن قررنا نفيك 
واإبع���ادك اإىل هنجام، ولك���ن ال�سيد عب���د الرحمن النقيب 
تكفل���ك وتعه���د يل عل���ى اأن���ك ترك ه���ذه االأعم���ال املهيجة 

لالأفكار واملقلقة لراحة االأهايل.
فقل���ت ل���ه ت�سم���ح يل يا م�س���ر بلف���ور اأن اأتكل���م: فقال يل 
ب�سوت ع���ال: تكلم فقلت له اأنا ال اأقب���ل كفالة النقيب ومن 
جملة اأقوايل اأين على مبداأ اأقوم به، بناءًا على وعودكم لنا 
وهذا القتيل”االأخر�س”ال يجوز لكم اأن تدفنوه الأنه م�سلم 
ولي�س م�سيحي وعليه �سن�ستمر يف اأعمالنا الوطنية حتى 

تربوا بوعودكم، فنهرين �سائحًا وقال يل اأ�سكت.
ث���م ا�سار اإلينا بيده اذهبوا ومل يتكلم مع حممد جعفر اأبو 

التمن.

ال����خ����ال����دي أح�����م�����د   

ص�����ادق االزدي 

مهنة �صعبة! 
ولو عدنا اىل العه����ود القدمية، وفكرنا باالأدوات البدائية 
التي كان����وا ي�ستعملونها يف احلالق����ة، عندها �سندرك كم 
ه����ي �سعب����ة مهنة حل����ق الروؤو�س واللحى يف تل����ك االأيام 
اخلوايل، بل حتى لو عدنا اىل الوراء.. اىل القرن التا�سع 
ع�س����ر لوجدنا ان احلالقة كانت تت����م ب�سعوبة بالغة، وان 
ال����ذي ي�سع راأ�سه بني يدي احل����الق ال ميكن ان تتم حالقة 
راأ�س����ه ووجه����ه اال بع����د ا�سابته بعدة ج����روح ت�سيل منها 

الدماء وقد انت�سرت يف الوجه والراأ�س!. 
واإذا كان االإن�سان اليوم ي�سع راأ�سه بني يدي احلالق دون 
ان يرهبه”املو�س"، فان احلالقة قدميا كانت مثل العملية 

اجلراحية، وال تتم اإال بعد م�سقة!. 

الحالقون القدامى 
وعندم����ا نذه����ب الي����وم اإىل احلالق����ني وه����م يعمل����ون يف 
�سالوناتهم وبع�سها ت�ستقبل اأكر من زبون يف اآن واحد، 
وحتل����ق لهم روؤو�سهم وحلاهم، ف����ان احلالقني القدامى مل 
يكون����وا كذلك!.. كان لكل حمل����ة حالقها وهو من �سكانها، 
كم����ا كان يف معظم اأ�سواق امل����دن بع�س احلالقني، وكذلك 
االأم����ر بالن�سبة لل�سوارع الرئي�سي����ة، ولكن الدكاكني التي 
كان����وا يعمل����ون فيها غاي����ة يف الب�ساطة، فلي�����س يف دكان 
احل����الق اإال املراآة والكر�سي واملقعد الوا�سع الذي يجل�س 

عليه بع�س الزبائن، ثم اأدوات احلالقة و�سرورياتها!. 

الحالق المتجول 
وكان بع�����س احلالقني يعمل����ون ولي�����س الأي منهم دكانه، 
فاأنهم يتجول����ون يف االأزقة وال�س����وارع واالأ�سواق، وهم 
امل����كان  ال�سق����وا  وق����د  بطونه����م  يحملون”عدتهم”عل����ى 
املخ�س�����س لو�س����ع اأدوات احلالق����ة عل����ى اأحزمته����م ع����ن 
البط����ن، او اأنهم ي�سعونها يف حقائب يدوية �سغرية، كما 

يحملون معهم مقاعد �سغرية يتم طيها وحملها باليد!. 

وكان ب����ني �س����كان حملت����ي – الق����ره غ����ول – اح����د اولئك 
احلالقني وا�سمه”جرم����ط"، كما كان غري بعيد عن املحلة 
دكان”احل����الق  عزيز”يق����وم  حج����ي  منطقة”كه����وة  يف 
حوكي”وقد كنت من زبائن الثاين يف طفولتي، وان كان 
االأول ق����د عل����ق بذهني كذلك الن����ه كان ال يكتفي باحلالقة، 
كان  ه����ل  ادري  ول�س����ت  ميار�س”احلجام����ة"،  كان  ب����ل 

يوؤدي”خدمات طبية”اخرى مثل”حوكي”ام ال!. 

اأطباء 
فان”حكوم����ي احلالق”مث����ل غريه من حالق����ي اأيام زمان 
كان يحلق الروؤو�س واللح����ى، ويقوم ب�”ختان”االأطفال، 

كما كان يعالج بع�س االأمرا�س وي�سف االأدوية لها، وكان 
يت����م احل�سول عل����ى االأدوية م����ن العطاري����ن القريبني او 
م����ن زمالئهم يف”�سوق ال�سورج����ة"، ومعظم تلك االأدوية 

تتاألف من النباتات واالأع�ساب. 
وكان”حوكي”مثل غريه من احلالقني، ال يقوم باحلالقة 
وخ����نت االأوالد ح�س����ب، ب����ل كان يق����وم باحلجام����ة كذلك، 
وال ل����وم عليه����م، فان او�س����اع التخلف هي الت����ي اأعطتهم 
احل����ق يف القي����ام بكل تل����ك االأعمال ب�سبب اجله����ل العام، 
والفق����ر ال�سائ����د! فاحل����الق كان ال يت����ورع ع����ن ان يك����ون 
م����ن اأطب����اء االأ�سن����ان، فيخلع ل����ك ال�سن الذي تت����اأمل منه.. 

وب�”الكالبتني"!. 

دكاكين حالقة حديثة 
وبع����د قي����ام النظ����ام امللك����ي، وتبلي����ط �س����ارع الر�سي����د، 
ن�سط����ت احلي����اة يف”منطق����ة امليدان”فق����د قام����ت يف تلك 

املنطق����ة ع�س����رات الفن����ادق واملالهي والدكاك����ني احلديثة 
للحالقني واملخ����ازن، وكان من اأ�سهر احلالقني يف امليدان 
�سال����ون ع����زت و�سال����ون يا�����س، وكان معظ����م رج����االت 
الدول����ة يحلق����ون روؤو�سه����م وحلاهم عنده����ا، وكنت جتد 
زبائنهم����ا  بع�����س  امل�س����اء  حل����ول  يف”�سالونيهما”قب����ل 
م����ن الع�سكري����ني واملدنيني الذي����ن دخل����وا التاريخ بحكم 
يف  ا�سراكه����م  اأو  ال�سابق����ة  ال����وزارات  يف  ا�سراكه����م 

احلركات ال�سيا�سية!. 
تعلم����وا  الذي����ن  ويا�س”بع�����س  حمل”ع����زت  ح����ل  وق����د 
العم����ل  ت����رك  اآخرهم”حمم����د مكي”ال����ذي  منهم����ا، وكان 
موؤخ����را ال�سب����اب �سحي����ة، وقبل����ه فع����ل ”مثل����ه” عبدالله 
ن�سي����ف"، وهما م����ن ا�سهر حالق����ي املي����دان، وكان يعمل 
يف”احليدرخانة”احل����الق ك����رمي عبا�����س – رحمه الله – 

وكان يقوم بحلق را�س امللك في�سل الثاين.! 

�صالونات ن�صائية 
ومل تك����ن �سالون����ات احلالق����ة الن�سائية معروف����ة عندنا، 
وق����د مت فتح بع�سها اأول االأم����ر يف”منطقة ال�سنك”حيث 
كان����ت تق����وم اه����م الفن����ادق يف حين����ه مثل:”زي����ا و�سمري 
امي�����س وريجن����ت باال�س”وغريه����ا، ومل����ا كان����ت ن�س����اء 
االنكلي����ز العاملني يف بغداد، وبع�����س املمثليات االجنبية 
يف العا�سم����ة يحتج����ن اىل من يحلق له����ن �سعورهن بعد 
ان �ساع����ت يف اوروب����ا مو�سة ق�س ال�سع����ر اثناء احلرب 
العاملي����ة االوىل، فق����د مت بع�����س ال�سالون����ات الن�سائي����ة، 
و�س����ارت بع�����س العراقي����ات م����ن رواده����ا بع����د ان �سرن 
يق�س����رن �سعورهن، ثم �سارت تل����ك ال�سالونات للتجميل 
اكر مم����ا هي لق�س ال�سعر، وتكاثرت ك�سالونات الرجال 
التي جندها انيقة، ووا�سعة، ونظيفة، ويف معظم مدننا، 

او كلها على اال�سح!.

ج. االحتاد 1989

ص��ادق االزدي وذكري��ات  ع��ن 
حالق المحلة!

�شحفي عراقي راحل

يصح القول إن”الحالقة”واحدة من 

أقدم املهن التي مارسها اإلنسان، 

وقد يستغني إنسان اليوم عن رشاء 

حاجة من الحاجات، كام قد يقاطع 

أكلة أو فاكهة أو خرضة، ولكنه ال 

يستطيع االستغناء عن مراجعة 

الحالق الذي يشذب شعر رأسه، أو 

يزيل لحيته أو يقوم اعوجاج شاربه، 

وليس بني العاملني كلهم من ال 

يفعل ذلك مع وجود ماكنة الحالقة 

اليدوية والكهربائية لحلق اللحى، 

ولكن تظل بعض ملسات أصابع 

الحالقة رضورية للرؤوس، وبضمنها 

رؤوس الفالسفة الذين أطلقوا 

شعور رؤوسهم!.

ال�شورة لل�شاعر الر�شايف يف افتتاح بناية مدر�شة التفي�ض اجلديدة �شنة 1928

ق��ص��ة ت��أس��ي��س م��درس��ة 
التفيض األهلية
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السياب شاكر  ب��در  بقلم: 

مل اأك����ن ق����د هي����اأت اال�سئل����ة الت����ي �ساأطرحها عل����ى الدكتور 
عبدال����رزاق حميي الدين حني امتدت يدي اىل جر�س الباب 

تقرعه.
كن����ت عل����ى يقني م����ن �س����يء واح����د: ان احلدي����ث �سيتناول 
ال����وردي وكتابي����ه ))وع����اظ ال�سالط����ني((  الدكت����ور عل����ي 

و))اأ�سطورة االأدب الرفيع((. ويف هذا وحده ما يكفي..
فالدكت����ور حميي الدين من اكرب ))خ�سوم(( الوردي.. وقد 
خ�سه الوردي يف كتابه االخري ))اأ�سطورة االأدب الرفيع(( 

برد مطول.
رح����ب بي الدكتور حميي الدين ترحيب����ًا بالغًا و�ساألني عن 
ال�سحة و))امل����زاج((... على عادة النجفي����ني، وان كان هو 
م����ن اأه����ل الكاظم، وب����ني النجفي����ني والكاظمي����ني خ�سومة 
ال تنته����ي على الزعام����ة االأدبية وعل����ى اأي الفريقني اأح�سن 

طبخًا.
واهتبل����ت اول فر�سة منا�سبة و�ساأل����ت الدكتور عبدالرزاق 
حمي����ي الدين ع����ن راأيه يف ال����وردي ويف كتب����ه، وبخا�سة 
كتابه االخري ))اأ�سطورة االأدب الرفيع(( وقد اأثنى الدكتور 

على زميله ))وخ�سمه(( الوردي.. ثم قال:
احل����ق ان كتب����ه مفي����دة، النها تنف�����س اخلدر ع����ن االذهان، 
وتث����ري م�سائ����ل يج����ب ان تواجه وتث����ار بداًل م����ن التمل�س 
منه����ا.. ومن خلل ه����ذه االثار، وخلل اجل����دال بني االن�سار 
واخل�س����وم تظهر احلقيق����ة. ان الوردي خ����ري يف هدفه، ال 

يق�سد اال خدمة احلقيقة..
ف�ساأل����ت الدكت����ور حميي الدين: هل افهم م����ن هذا اأنك متفق 

معه يف الراأي.. فاأبت�سم ابت�سامة املعتذر وقال:
ال ا�ستطيع ان اقول ذلك.. ولكن ال�سيء الذي اريد ان اوؤكده 
ه����و ان اخلالف بيني وبينه لي�س عميقًا كما يظن البع�س.. 
فلو ان الوردي ا�ستعا�س عن ))دائمًا(( بتعبري اكر اعتدااًل 
مث����ل ))يف احيان كثرية(( وع����ن ))كل..(( ب�))كثري من(( ملا 

بقي بيننا وبينه خالف.
وذك����رت الدكت����ور حم����ي الدين بانن����ي واي����اه مطالبان بان 
نو�سح للقراء ما نعنيه وتي�سر لهم ا�سباب فهمه.. ورجوته 

ان ي�سفع قوله هذا باالأمثلة.. فقال:
كت����ب الوردي، مث����اًل، ))ان ال�سعر العرب����ي كله ال يخرج عن 
اغرا�����س ثالثة، م����دح الظاملني، وو�سف اخلم����رة، والتغزل 
بالغلم����ان((.. وكان االأوىل ان يق����ول ))ان كثريًا من ال�سعر 

العربي ال يخرج عن هذه االأغرا�س الثالثة..((.
ومرة اأخ����رى �ساألني الدكتور عبدال����رزاق حميي الدين عن 

ال�سحة واملزاج..
وخل علينا ال�ساي دخول الفاحتني.. ))�سماور(( من املعدن 
املجل����و، يربع الق����وري على ذروته، كخطي����ب على منرب.. 
اأو كواع����ظ من وعاظ ال�سالطني يتهياأ الألقاء ق�سيدة �سينية 

ليدل على طول باعه يف النظم..
وكان متوقع����ًا ان نع����رج باحلدي����ث على ال�سع����ر احلديث.. 
والدكتور حميي الدين لي�س مع ال�سعر احلديث وال �سده.. 
اإذ الب����د ل����ه من ان يدر�سه درا�سة وافي����ة قبل ان يحكم عليه. 
و�سيعك����ف، بعد اي����ام قالئل، على درا�سة النم����اذج املتوفرة 
لدي����ه م����ن ه����ذا ال�سع����ر، لي�س����ع كتاب����ًا عن����ه. ق����ال الدكتور 

عبدالرزاق:
))ل�س����ت اأق�س����د بال�سعر احلديث كل ال�سع����ر املعا�سر.. فمن 
ال�سع����ر املعا�س����ر م����ا مل يخرج ع����ن اطار ال�سع����ر القدمي يف 
�سكل����ه اأو م�سمونه. ولكنن����ي اأق�سد ال�سعر ال����ذي انقطعت 
ال�سلة بين����ه وبني القدمي.. واأهم ما اأخ����ذه على هذا النمط 

من ال�سعر انه ))يجرد(( امللمو�س واملح�سو�س، انه يحيلهما 
اىل وه����م ال حت�سه العني او اليد او االذن فبداًل من ان يقول 
ال�ساع����ر ))بح����ر((، مثاًل، ن����راه يقول ))خاط����ر اأزرق((! ان 
ال�سع����ر هو لغة املج����از واال�ستعارة، وامنا ي����راد من املجاز 

واال�ستعارة ان يقربا املعنى اىل االذهان ال ان يبعداه.
ونظ����رت اىل ال�ساع����ة.. لق����د جئ����ت هن����ا كات����ب ريبورت����اج 

�سحفي، ال �ساعرًا يبحث يف م�ساكل ال�سعر.
وب����داأت اأوج����ه االأ�سئلة الت����ي ا�سعفني ال����دفء املنبعث من 
ال�س����الء –ال�سوب����ة- وال�سماور، عل����ى �سياغتها يف ذهني 

بني ر�سفة واخرى من ال�ساي.
ما راأي الدكتور يف االأدب الن�سائي يف العراق؟

اأبت�س����م الدكتور حميي الدين ابت�سام����ة من يح�س انه مقبل 
على ))ورطة((.. ولكنها ورطة من النوع اللذيذ، ثم قال:

اأن نت����اج االديب����ات العراقيات، م����ن �ساع����رات وناثرات، ال 
يرقى عل����ى الدرجة املتو�سطة يف اأح�سن حاالته، وهو دون 

املتو�سط يف اأغلب االحيان..
و�ساألت����ه، حم����اواًل احراج����ه ))... حت����ى ن����ازك املالئك����ة؟(( 
وتردد الدكتور حمي����ي الدين قلياًل. كان يفكر يف ))تخل�س 
ح�سن(( من ه����ذا ال�سوؤال، كما اعتق����د.. واجاب وهو ينفث 

دخان �سيجارته:
))ان ن����ازك املالئك����ة بنت مدر�س����ة جدي����دة يف ال�سعر.. وال 
ميك����ن احلكم عليها اال م����ن خالل احلكم على ه����ذه املدر�سة 
كله����ا، وهذا م����ا �ساأحاول ان اقوم ب����ه يف كتابي اجلديد عن 

ال�سعر احلديث..((.
وكان الدكت����ور حمي����ي الدي����ن خ�س����يَّ ان اعت����رب قول����ه هذا 
تراجع����ًا من����ه ع����ن حكم����ه الع����ام عل����ى االأدب الن�سائ����ي يف 

العراق.. فا�ستطرد يقول:
)).. واحل����ق ان م����ا قلته عن االدب الن�سائ����ي ال يقت�سر على 
الع����راق وحده، بل يتجاوز اىل البل����دان العربية كلها.. وال 
على هذا الع�سر وحده وامنا يتعداه اىل الع�سور جميعًا.. 
خ����ذ اخلن�ساء مثاًل، فهي –بال منازع����ة- اكرب �ساعرة عرفها 
تاري����خ االدب العرب����ي. ولك����ن.. اأي����ن هي حتى م����ن �سعراء 

الدرجة الثانية؟((.
وحاول����ت ان اتكلم.. ان اعتذر للم����راأة بالظروف والتقاليد 
الت����ي كان����ت )وم����ا ت����زال اىل ح����دًا ما( حت����ول بينه����ا وبني 
التعبري عن م�ساعرها مبثل احلرية وال�سراحة اللتني يعرب 

بهم����ا الرجل عن م�ساعره. فب����ادر الدكتور حميي الدين اىل 
القول...

))اع����رف ما تريد ان تقوله تريد ان تعتذر للمراأة بالظروف 
والتقالي����د.. ولكن دعن����ي ا�ست�سهد باخلن�س����اء نف�سها: مات 
اخوه����ا فرثت����ه.. ولي�����س هناك من ح����رج على ام����راأة ترثي 
اخاه����ا اذا ه����ي ع����ربت ع����ن كل م����ا يجي�����س يف نف�سه����ا من 
عواطف فهل ا�ستطاعت اخلن�ساء ان تقول يف اخيها ما قاله 
املتنب����ي يف رثاء خولة اخت �سي����ف الدولة او ما قاله جرير 

يف رثاء زوجته؟((.
وت�سورت وجوه ال�ساعرات العراقيات وقد ملئت غي�سًا كما 
متتل����يء ال�سحب بالربق والرع����د و... املطر اي�سًا. ولكن.. 
هل ق�سر الدكتور حمي����ي الدين حكمه على ال�ساعرات دون 

الناثرات؟ و�ساألته اأنا اأمتثل، يف نف�سي، بقول املتنبي:
نحن اأدرى وقد �ساألنا بنجد

اأق�سري طريقنا اأْم طويل
وكثري من ال�سوؤال ا�ستياق

وكثري من رده تعليل
�ساألته ))وما قولك يف فالنة وفالنة.. من كاتبات الق�سة يف 

البالد العربية اليوم؟((.
فاجت����ذب الدكتور حمي����ي الدين نف�سًا عميق����ًا من �سيجارته 

وقال:
امل����راأة تخلف����ت ع����ن الرج����ل يف  اق����ول ان  ))اأ�ستطي����ع ان 
كل الفن����ون الت����ي �ساركت����ه فيه����ا.. يف املو�سيق����ى والر�س����م 
ب����ل وحت����ى فيم����ا ه����و م����ن  والنح����ت.. والرق�����س اي�س����ا 

اخت�سا�سها كاخلياطة والتف�سيل((.
فما راأي اآن�ساتنا و�سيداتنا يف هذا القول؟

و�ساألت الدكتور حميي الدين عن راأيه يف اجلواهري ويف 
�سوقي.. اأيهما اأ�سعر؟ فانا اعتقد –وما زال- ان اجلواهري 
اأعل����ى كعب����ًا يف ال�سع����ر من اأم����ري ال�سعراء. ولك����ن الدكتور 

عبدالرزاق ال يرى هذا الراأي.. فقد قال:
))ان اجلواه����ري �ساعر العراقيني االك����رب.. اأما �سوقي فهو 
�ساعر البالد العربية كلها. واجلواهري، بالن�سبة للعراقيني 

ولهذه الفرة، )اأنفع( من �سوقي...((.
فم����ا ال����ذي يق�سده الدكتور حمي����ي الدين من قول����ه ))بهذه 
الفرة((؟ اأن����ه يو�سح ذلك.. فيق����ول ))ان �سعر اجلواهري 
لن ي�ستمر بنف�س قوة التاأثري التي ميلكها االآن، الأنه يك�سب 

قوت����ه من اخلارج اأكر م����ا يك�سبها من الداخ����ل، من ال�سعر 
نف�س����ه.. اخليال والديباج����ة والفن. اأما �سوق����ي فاأن �سعره 
�سيبق����ى عل����ى الزمن بنف�����س القوة. غري انن����ي اود ان اوؤكد 

اين معجب باجلواهري كل االعجاب((.
وقد ا�سرط الدكت����ور حمي الدين ان ))اوؤكد(( على تاأكيده 

هذا.
وم����رة اخرى قادتنا ال����دروب كلها اىل حدي����ث ))الوردي(( 
والدكت����ور حم����ي الدين متفق مع����ي فيما �سب����ق ان قلته عن 
ال����وردي من ان����ه يتعمد املبالغ����ة والتط����رف ليحقق غر�سه 
اخلري ع����ن طريقهما.. ويعرب الدكتور حميي الدين عن هذا 

تعبريًا طريفًا فيقول:
))ال����وردي يدخل اىل ال�سوق ب����روح مزايد.. فمهما عر�سنا 
م����ن �سعر زاد هو علي����ه، واملزايدات ال تق����ف عند حد، فكلما 

غالينا يف الدفاع غاىل هو يف الهجوم.. لكنه خري الهدف.
وميك����ن ت�سبيه الوردي بال�سيا�س����ي ال�سعبي الذي يخو�س 
معرك����ة انتخابي����ة وه����و عارف كي����ف ي�سرب عل����ى االوتار 

احل�سا�سة من عواطف الناخبني((.
وت�س����ورت ال����وردي يخو�����س معرك����ة انتخابي����ة... وق����د 
ارتقى املنرب وراح يخطب، داعي����ًا لنف�سه. و�ساألت الدكتور 

عبدالرزاق:
))ال ري����ب يف ان ال����وردي هو اليوم ا�سه����ر موؤلف عراقي.. 
فه����ل تعتق����د بان����ه �سيف����وز يف االنتخاب����ات لو ر�س����ح نف�سه 

للنيابة؟((.
وابت�سم الدكتور عبدالرزاق لهذا اخلاطر واجاب ))�سيفوز 

بالتاأكيد((.
ف�ساألته ))عن اأي منطقة.. عن الكاظم مثاًل؟((.

فقال: ))ال عن الكاظم وال عن اية منطقة بذاتها.. ولن يفوز 
اال اذا ع����دل نظ����ام االنتخ����اب م����ن اجله بحي����ث حتت�سب له 

اال�سوات التي يح�سل عليها من العراق كله((.
ين�س����د  وه����و  وو�سو�ست����ه  ن�سغ����ي  حلظ����ة،  و�سمتن����ا 

االماديح....
اىل و�سو�س����ة ))القوري(( قال الدكتور حم����ي الدين وكاأنه 
يكم����ل حديثًا مل ينقط����ع: ))ان الوردي ل����ه جمتمع وردي(( 

ومل اأفهم ما يعنيه، فا�ستو�سحته...
))ال����وردي ع����رف كيف يح����رك عواط����ف الق����راء العراقيني 
انه����م مييلون اىل هذا الن����وع من تهويل االم����ور، واالأتيان 
ب����اآراء حت����دث ما حتدث م����ن اأخذ ورد.. وه����و يكتب يف كل 
املوا�سي����ع. واحل����ق ان ال����وردي وخ�سوم����ه عل����ى ال�سواء 
ال يواجه����ون املناق�س����ة، وامن����ا ي����دورون ح����ول املو�سوع 
دوران����ًا.. اما بق�سد اطالة ))الطريق(( وما يرتب على ذلك 
م����ن جذب الأنظ����ار القراء. وام����ا الن من ال�سع����ب عليهم ان 

يواجهوا املو�سوع ب�سورة مبا�سرة.
ان ال����وردي –يف احل����ق- يح����ارب اىل جبه����ة واح����دة وان 
تع����ددت اجلبه����ات التي يحارب عليها. وق����د افاد ونفع اكر 
مما افاد ونفع اأي كاتب اخر... فاذا انتفع من كتبه بعد ذاك، 
فربح����ه م�سروع، ومن حقه ان يتحدى �سريبة الدخل.. كما 

�سرح موؤخرًا((.
وغ����ادرت الدكت����ور حمي����ي الدي����ن وان����ا افكر مب����ا �ستثريه 
اقواله م����ن نقا�س وجدال.. لعل احلقيق����ة التي ن�سعى اليها 

جميعًا �ستظهر من خاللهما.

جملة )اال�شبوع( 1957 
وكان ال�شياب حمررا اأدبيا فيها

دار  يف  الع��ريب  األدب  اس��تاذ   •

املعلمني العالية.

• ادي��ب ب��ارز وش��اعر من ش��عراء 

الدرجة االوىل

• صديق للوردي وزميل له وخصم 

ايضا.

• هذا هو الدكتور عبدالرزاق محيي 

الدين

فنجان شاي مع الدكتور عبدالرزاق محي الدين

زميل ال��وردي وخصمه يتحدث 
ر رأي طريف للدكتور محي الدين عن هدفه الخيَّ

في اديبات العراق وشاعراته

�س/ كم عمرك؟
ج/ اأنا مولود يف عام 1914.

�س/ يف اأي �سهر؟
ج/ ال اذك���ر ال�سه���ر بال�سب���ط، ان مي���الدي 

احلقيقي يف 14 متوز عام 1958.
�س/ هل اأنت من اأ�سرة غنية؟

ج/ ال..
�س/ هل والدك موظف حكومي؟

ج/ ال.. كان والدي مزارعًا متو�سط احلال.
�س/ هل لك اأ�سقاء؟

ج/ يل �سقيقان و�سقيقت���ان وترتيبي الرابع 
بينهم.

�س/ اأين در�ست يف املدر�سة االبتدائية؟
ج/ �سنتان يف بغداد و�سنتان يف الريف.

����س/ اأي الدرو�س كنت حتبها يف االبتدائية 
والثانوية؟

ج/ كنت اأحب التاريخ واالأدب العربي.
����س/ ومل���اذا دخل���ت الكلي���ة الع�سكري���ة ومل 

تدخل االآداب مثاًل؟
ج/ راأيت منذ �سبابي اأن خدمة بلدي �ستكون 
ع���ن طريق اجلي�س وقد كان���ت اأمامي فر�سة 
اأن ادخ���ل الكلية الع�سكرية قبل اإنهاء التعليم 
الثان���وي ولكن���ي راأي���ت اأن اأكم���ل تعليم���ي 
يف  نق����س  ب���اأي  ا�سع���ر  ال  حت���ى  الثان���وي 

الثقافة.
متو�س���ط  رج���ل  وال���دك  اأن  يل  قل���ت  ����س/ 
احلال فهل كان يق���در على م�سروفات الكلية 

الع�سكرية؟
ج/ الكلي���ة الع�سكري���ة عل���ى ح�س���اب الدولة 
وكن���ا نحت���اج اإىل نفق���ات �سخ�سي���ة ب�سيطة 

تقدمها لنا عائالتنا.
�س/ كم �سنة اأم�سيت يف الكلية الع�سكرية؟

ج/ 3 �سنوات بداًل من 4 �سنوات.
�س/ ملاذا؟

بع���د  ال�سن���ة  م���واد  يف  امتحن���ت  الأين  ج/ 
دخ���ويل الكلية بع�س���رة اأي���ام فقط وجنحت 

ونقلت اىل ال�سنة الثانية.
�س/ كيف كنت مت�سي وقت فراغك؟

االأدبي���ة  الكت���ب  ال�سباح���ة وق���راءة  ج/ يف 
والتحدث مع زمالئي.

�س/ ما هي اأحاديث �سبابك؟
ج/ هي نف����س اأحاديث عم���ري، التداول عن 
الو�س���ع الع���ام يف الب���الد وانت�س���ار الف�ساد 

وتطور االأحوال من �سيء اإىل اأ�سوء.
�س/ هل ا�سركت يف حرب فل�سطني؟

ج/ نعم

�س/ هل زاد ا�سراكك يف احلرب من �سعورك  
مبرارة الو�سع يف البالد العربية؟

ح���رب  قب���ل  وقائ���م  موج���ود  ال�سع���ور  ج/ 
فل�سطني واجلذوة يف القلب متقدة.

�س/ ما هو �سر جناح الثورة العراقية؟
ج/ الكتمان.

�س/ من علمك الكتمان؟
ج/ هذه طبيعة.

�س/ مباذا توؤمن؟
واالأف���راد  ب���اق  ال�سع���ب  اأن  بال�سع���ب،  ج/ 

يرحلون.
�س/ ما هي فل�سفة الثورة؟

ج/ حتقي���ق م�سلحة ال�سع���ب بطريقة يقبلها 
ال�سعب. 

�س/ ماذا تق�سد؟
ج/ اإنه���ا ث���ورة على النظ���ام البائ���د.. ثورة 
ي�سيط���ر  ال���ذي  احلكوم���ي  اجله���از  عل���ى 
عل���ى اقت�سادي���ات الب���الد وي�ستغ���ل ال�سعب 
وي�ستغل موارد الب���الد.. ثورة الإيجاد حياة 
حرة ورفاهي���ة عامة..ثورة لرف���ع معنويات 

ال�سع���ب واإعزاز كرامت���ه وجعله يف م�ساف 
الدول املتقدمة يف كل �سيء.

�س/ ما هي اأهداف الثورة اخلارجية؟ 
ج/ جع���ل الدولة ذات �سي���ادة كاملة م�ستقلة 

يف ت�سرفاتها ال تقبل التدخل يف �سوؤونها.
�س/ قلت يل انك تفكر يف الثورة منذ اأن كنت 
يف الع�سري���ن م���ن عمرك.. ه���ل كان تفكريك 
مق�سورًا على تغي���ري نظام احلكم ال�سيا�سي 

اأو كنت تفكر يف االإ�سالح االجتماعي؟
ج/ اأن���ا مل اأفك���ر وحدي يف الث���ورة، ال�سعب 
كل���ه كان يفكر يف الثورة وو�س���ع العراق ال 
يختل���ف عن و�سع اأي بل���د عربي اآخر قا�سى 
م���ن تدخ���ل االأجنب���ي وحتكم جماع���ة عابثة 
يف م�س���ريه وم�ساحل���ه فالف�س���اد اجتماعي 
اأف���كار  ف���اأن  الف�س���اد  واإذا وج���د  و�سيا�س���ي 
النا����س تتج���ه اإىل البح���ث عن طريق���ة لقلب 
االأو�ساع والتخل�س م���ن احلالة التي ترهق 
ال�سعب وتكبت حريته، اق�سد ان اأقول لك اأن 
تفك���ريي كان منبعثًا م���ن تفكري اجلماعة يف 
التخل�س م���ن اال�ستعمار اخلارجي والف�ساد 

الداخلي.
�س/ ه���ل ت�ستطيع اأن تذكر يل اأحداثا معينة 

بالذات اأثرت يف تكوينات الثورة؟
ج/ اإنها �سل�سلة مت�سلة للف�ساد والطغيان اأنا 
ال ا�ستطيع اأن ابرز لك اأحداثا معينة بالذات، 
فال فرق بني يوم ويوم اأو بني �ساعة و�ساعة 
اإنه���ا ق�س���ة مل تنته ومل تقف عن���د حد، ومنذ 
ن�ساأت وبا�س���رت اإدراكي للحالة ال�سائدة يف 

العراق عرفت هذه احلقيقة.
االإ�س���الح  يف  فل�سفت���ك  ه���ي  م���ا  ����س/ 

االجتماعي؟
ج/ االإ�س���الح االجتماع���ي يتط���ور بتط���ور 

الزمن.

جملة امل�شور امل�شرية 
اآب 1985

قاس��م  الكري��م  عب��د 
ف��ي ح��وار ن��ادر لمجلة 

مصرية
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ع��د���ص��ة

�صوق ال�صراي في بغداد

الدكتور محمد 
فا�صل الجمالي 

يوقع ميثاق 
االمم المتحدة 

1945

القبانجي
وفرقته

في القاهرة 
1932

ال�صالحيه ايام زمان

�صوق الهرج في الع�صرينيات

كاتب )عرائ�ض (
في بغداد عام 1957

زقاق
بغدادي
قديم

الملك في�صل الثاني
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 كل ه���ذا كان يجري يف جو من ال�سكينة واحلما�سة، حتى 
ف���ازت املو�سل، قبل غريها م���ن املناطق، باالمنية العزيزة 
عل���ى قلب كل عراقي فقتل بكر �سدقي فيها، على الرغم من 

كل ما اتخذ من تدابري احتياطية للمحافظة على نف�سه. 
وعندم���ا ات�سل هذا النب���اأ مب�سامع حكم���ت �سليمان طغت 
عليه موجة من الغم والقلق، ولكنه اراد ان يقوم مبحاولة 
اخرية للبقاء يف كر�سي احلكم فراح يتعمد القول ان م�سرع 
بكر �سدقي ح���ادث �سخ�سي ال عالقة له ب�سيا�سة الوزارة. 
ولك���ن حماولته هذه ذهبت �س���دى اذ ادرك اجلميع ان بكر 
�سدق���ي مل يقتل اال النه اراد اغت�ساب احلكم م�سبوغا بدم 
ال�سهي���د جعفر الع�سكري. وان حكمت �سليمان كان ي�ساهم 

معه يف اي�سال العراق اىل هذا امل�سري املوؤمل. 
وبعد ان و�سل���ت جثتا بكر �سدقي وحممد علي جواد اىل 
بغداد بالطيارة حتقق ال�سعب العراقي �سحة النباأ فغمرته 
موجة م���ن االرتي���اح كانه تخل����س من خطر اكي���د، وراح 
يق���وم بالتظاه���رات الك���ربى للمطالب���ة با�سق���اط الوزارة 
ال�سليماني���ة. اال ان بع����س امل�ساغب���ني اراد ان يجر البالد 
اىل ث���ورة عامة اليعرف نتيجتها اال الله، فباء بالف�سل الن 
ال�سع���ب العراقي ع���رف ان يحتفظ برباط���ة جاأ�سه فريغم 
ال���وزارة على اال�ستقال���ة دون ان يكون هناك حاجة الراقة 

قطرة من الدم. 
ام���ا حكمت �سليمان فق���د وجد نف�سه يف م���اأزق حرج، فهو 
اليري���د التخلي ع���ن لذة احلكم التي طامل���ا �سعى اليها، وال 
ي�ستطي���ع من جهة اخ���رى ان ي�ستم���ر متمتعا به���ذه اللذة 
دون ان يعر����س نف�س���ه ملثل امل�سري ال���ذي �سار اليه �سيده 
بك���ر �سدقي. فما العم���ل؟ وبعد اجهاد الفك���ر راأى، بثاقب 
ب�سريت���ه.. ان الو�سيلة الوحيدة للخ���روج من هذا املاأزق 
احل���رج ان يحتمي يف ق�س���ر امللك. ولكن ه���ل يحتمي يف 

هذا الق�سر طيلة مدة حكمه؟ ال! 
وخ���رج حكمت �سليمان من ماواه ليق���وم مبحاولة اخرية 
هي ا�ستمالة اجلي�س اليه، ولهذه الغاية اعلن ان احلكومة 
�ستحاك���م قاتل بكر �سدق���ي وطلب ار�سال ه���ذا القاتل من 
املو�سل اىل بغداد مع ال�سباط الثالثة الذين ا�سركوا يف 
احلادث وهم: حمم���ود هندي من �سالح الطريان ومو�سى 
عل���ي اآمر �س���رب الط���ريان يف املو�سل، واحم���د عزيز من 
كتيب���ة اخليالة يف املو�س���ل. وجميعهم حت���ت قيادة امري 

الل���واء حممد امني با�سا العمري الذي كان من ا�سد النا�س 
اخال�سا لل�سهيد جعفر ونقمة على قاتليه. 

ولك���ن اجلي����س يف املو�س���ل اب���ى االذع���ان لطل���ب حكمت 
�سليم���ان وار�سل يقول له: ان القاتل لي�س هذا وال ذاك من 

اجلنود وال�سباط، بل القاتل هو اجلي�س! 
و�سم���ن ر�سالت���ه هذه ان���ذارا بوج���وب ا�ستقال���ة الوزارة 
ف���ورا لتح���ل حمله���ا وزارة ير�س���ى الع���راق عنه���ا �سعب���ا 
وجي�س���ا. ويف الوقت نف�سه ا�ست���وىل اجلي�س على جميع 
ف���روع االدارة يف املو�س���ل، وعل���ى ادارة ال���كاز، وقط���ع 
جمي���ع املوا�س���الت مع املناط���ق االخرى، معلن���ا بذلك انه 

يابى التعاون مع تلك احلكومة. 
وانهالت على امللك برقيات من جميع اجلهات بتاأييد موقف 

اجلي�س الذي عرف ان يغ�سل �سفعة العار عن جبينه. 
ولك���ن كل ه���ذا مل يك���ن كافيا حلم���ل حكمت �سليم���ان على 
االن�سح���اب من احلكم النه كان م�سمم���ا النية على امل�سي 
يف عناده حتى النهاية. فراح يحاول االتفاق مع ا�سماعيل 
حق���ي االغ���ا، وكيل رئي����س الغرف���ة يف بغداد، طالب���ا اليه 
ان يدع���م مرك���زه ال�سعيف املت�سع�س���ع. وا�سماعيل حقي 
االغ���ا هو م���ن الكرد الذي���ن التف���وا حول بك���ر �سدقي يف 
اي���ام حكم���ه، فاغ���دق عليهم اخل���ريات ورفعه���م اىل اعلى 
املنا�س���ب، فال غ���رو اذا حاول دعم مرك���ز حكمت �سليمان، 
وال غرو اذا راح يتبجح امام �سباط فرقته ويقول لهم”انه 
على ا�ستع���داد لربية جي�س املو�سل..”اال ان �سباط هذه 
الفرق���ة اجمع���وا على اله���زء ب���ه، وارغموه عل���ى التخلي 

ع���ن من�سبه، ومغ���ادرة العراق اىل لبن���ان. فحل حمله يف 
وكالة رئا�س���ة الغرفة �سعيد بك التكريتي املعروف بنزعته 
العربية ال�سادقة واخال�س���ه لفخامة نوري با�سا ال�سعيد. 

وهو من قبائل �سعادة مولود با�سا خمل�س. 
وملا راأى حكمت �سليمان ان جميع حماوالته تذهب كالهباء 
املنثور ار�سل اآخر �سهم يف كنانته فطلب من فخامة جميل 
ب���ك املدفع���ي ان يع���ود م���ن لبن���ان للم�ساهم���ة يف معاجلة 
املوق���ف الدقي���ق، وعلى االثر توج���ه املدفع���ي اىل دم�سق 

حيث ا�ستقل طيارة اىل بغداد. 
وعن���د و�سول���ه اىل بغ���داد كان يف ا�ستقباله مئت���ا �سيارة 
بينه���ا واحدة جل�س فيه���ا حكمت �سليم���ان. فتذكر يف تلك 
ال�ساع���ة دون ري���ب ان���ه عندم���ا غ���ادر العراق من���ذ �سهور 
قليلة مل يك���ن يف وداعه اال اربعة من اقرب ا�سدقائه اليه. 

ف�سبحان الذي يغري واليتغري؟!
نزل فخامة املدفعي من الطائرة، وكان يف انتظاره �سيارة 
ملكي���ة ا�ستقله���ا وتوج���ه ف���ورا لال�س���راك يف مناق�س���ات 
جمل�س ال���وزراء الذي كان منعقدا يف تل���ك ال�ساعة. وبعد 
�ساع���ة من الزم���ن ف�ست جل�س���ة املجل�س، فخ���رج املدفعي 
وق�سد اىل البالط حيث اجتمع بامللك ما يزيد على ال�ساعة 

ثم ان�سرف لالجتماع مبعايل م�سطفى بك العمري. 
ومم���ا يجدر ذكره به���ذه املنا�سبة ان حكم���ت �سليمان كان 
ق���د اتفق مع وكيل وزارة الدف���اع علي حممود ال�سيخ على 
حماكم���ة حركة اجلي����س يف املو�سل والق���اء القب�س على 
امري الل���واء امني با�س���ا العمري. فجمع جمل����س الوزراء 
وعر����س عليهم فكرت���ه هذه طالبا املوافق���ة عليها لتنفيذها 
ولك���ن بع�س الوزراء ممن مل تكن قد اعمتهم �سهوة احلكم 
ادرك���وا ان مث���ل هذا العمل ي���وؤدي حتما اىل ح���رب اهلية 
طاحن���ة ال تبقي وال تذر فخالف���وا  راأي رئي�سهم، وف�سلوا 
االن�سح���اب م���ن ال���وزارة خوف���ا م���ن املواق���ف. وه���وؤالء 
الوزراء ه���م ال�سادة م�سطفى بك العم���ري وزير الداخلية 
وال�سي���د عبا����س مه���دي وزي���ر االقت�س���اد وال�سي���د جعفر 

حمندي وزير املعارف. 
�سعي���د  انتخ���اب  اث���ر  عل���ى  الع���راق،  اجلي����س يف  وكان 
ب���ك التكريت���ي وكي���ال لرئي����س الفرقة ب���دال م���ن ا�سماعيل 
حق���ي االغا، ق���د عقد اجتماع���ا يف مع�سك���ر الو�سا�س قرب 
بغ���داد، وقرر املوافقة على مطالب جي����س املو�سل وانذار 
ال���وزارة ال�سليمانية بوجوب االن�سح���اب يف مدة معينة، 
ف���كان ه���ذا العمل �سربة اخ���رية قا�سية عل���ى اآمال حكمت 
�سليم���ان. ومع هذا كله ظن انه مل يعدم كل و�سيلة، فتوجه 
بنف�س���ه اىل مع�سكر الو�سا�سن قبل انق�س���اء مهلة االنذار، 
م�سحوب���ا بوكي���ل وزارة الدف���اع عل���ي حمم���ود ال�سي���خ. 
وهن���اك اجتم���ع بال�سيد �سعي���د بك التكريت���ي ودار بينهما 
حديث ح���ول الرجوع عن االنذار، ولك���ن ال�سيد التكريتي 
افهم���ه ان م�ساعيه فا�سل���ة وان اجلي�س قال كلمته االخرية 

ولن يعود عنها. 
وكان املقدم �سالح الدين بك ال�سباغ حا�سرا ذلك االجتماع 
فخاطب حكم���ت �سليمان قائال ان كل فرد من افراد ال�سعب 
يعت���رب نف�سه م�سركا مبقت���ل الطاغية بكر �سدقي، وانه ال 
وجود الثر من �سعور التاأثر عليه اال يف نف�س �سركائه يف 

اجلرمية.
 ثم �سرخ يف وجهه: 

- وبعد هذا كله، ما هو هذا االعوجاج؟.. اتريدون حماكمة 
قتلة بكري �سدقي الذي جر على العراق خمتلف امل�سائب، 
وتركون قتلة جعف���ر الع�سكري ي�سرحون وميرحون يف 
ال�س���وارع ويتمتعون بانواع املل���ذات وي�سعدون؟ ان هذا 

االمر ي�ستحيل قبوله!... 
عندئ���ذ وق���ف حكمت �سليم���ان واثر ال�سفعة الي���زال عالقا 
يف جبينه، وتوج���ه اىل البالط حيث قابل امللك وقدم اليه 

ا�ستقالة الوزارة.

عن كتاب )العراق بني انقالبني(/ بريوت 1938

محمد عبد الفتاح اليافي 
اب���دء اتطل���ع اىل مع���امل �س���ارع الر�سي���د  منذ ان 

انعطف �سباح كل يوم نحو الباب ال�سرقي  فابدا بت�سجيل  
معامل بغداد احلبيبة املاثلة لعيان امل�ساهد يف هذه املنطقة 
والتي بقي���ت رمزا ح�ساريا يطاول ويتح���دى التهدمي او 
مبعن���ى ادق التخري���ب، بع���د �سمولها برعاي���ة امل�سوؤولني 
الذي���ن يدركون اهمية الراث يف التفاعل احل�ساري وانه 
مبثاب���ة اجلذر ال�س���ارب يف اح�ساء االر����س، وعليه تقدم 
ال�ساق واالوراق، وبعد مروره بجامع ال�سيد �سلطان علي 

وحملة املربعة و�سينما الزوراء والطريق االنيق �سابقا!
 الواق���ع خل���ق اجلام���ع والذي حت���ول الي���وم اىل خرائب 
ومزابل ومواقف لل�سي���ارات، ان�سرح �سدره عندما �ساهد 
ق�س���ر نقيب بغداد ذا املالمح اجلذاب���ة والريازة البغدادية 
اال�سيل���ة وال���ذي حت���ول لي���وم اىل متحف ال���رواد وعلى 
مي���ني الراجع من زي���ارة الق�سر نلمح بناي���ة جميلة البناء 
تط���ل على �س���ارع الر�سيد مبا�سرة وقد عمل���ت يد التجديد 
واحلك والرميم عملها حتى عدت املناف�س الوحيد للق�سر 
املنيف، وتوزعت اجنح���ة البناية اكر من دائرة ومتحف 
ومنها دائرة االعالم الداخلي، فتذكرت ال�سديقني الراوي 
واحلنف���ي واحتمي���ت به���ذه الدائرة طالبا م���ن امل�سوؤولني 
�سم���ول املواق���ع واالمكنة واالث���ار التي �س���ريد ذكرها يف 
ال�سط���ور التالي���ة برعاي���ة ت�سب���ه الرعاية الت���ي متت لهذه 
البناي���ة الرائع���ة الت���ي كان���ت دائ���رة للكم���ارك يف العه���د 
العثم���اين ويف عه���د االحت���الل اتخذته���ا )م�سز ب���ل( مقرا 
له���ا ثم اتخذت متحفا لالزياء بع���د ان كانت ت�سغل من قبل 

كمارك بغداد. 

1- جامع ال�صيد �صلطان علي: 
واىل مي���ني البناية يقع هذا اجلامع وهو من مناظر بغداد 
القدمي���ة، ويف اجلام���ع ق���رب ال�سي���د مه���دي الروا����س من 
ال�سوفي���ة املتاخرين وولد يف �س���وق ال�سيوخ ودر�س يف 
ازهر القاهرة وله اكر من ديوان �سعر ويف اجلامع مكتبة 
عام���رة �سبق الحد ا�ساتذة جامع���ة بغداد ان جردها وكتب 
عنها يف جملة )املكتبة( البغدادية يف ال�ستينات، وبجانب 
عم���ارة اورزدي باك ممر �سيق كان يحمل ا�سم مدر�سة ال 
قره علي يف االربعينيات وازيل الزقاق يف اخلم�سينيات 
وال ن���دري هل كان ذل���ك بعلم وزارة االوق���اف وال�سوؤون 

الدينية؟ 

2- عبد الكريم الجيلي: 
ويف طريق يق���ع مقابل اجلامع وعلى الي�سار منه يقع قرب 
ال�سيخ عبد الكرمي اجليل���ي �ساحب كتاب االن�سان الكامل 
والفيل�س���وف اال�سراق���ي واخ���ر م���ن ا�س���ار الي���ه املرحوم 
الدكت���ور زك���ي مب���ارك يف اجل���زء الث���اين م���ن الت�سوف 
اال�سالم���ي وقام���ت االوقاف م�سك���ورة يف تعمري امل�ساجد 
الذي يقع فيه القرب وذلك يف خم�سينيات هذا القرن، ولدى 
زي���ارة الكاتب للمنطقة قبل كتابة هذه الكلمة وجد البناية 
الت���ي ت�سم ق���رب ال�سويف الكب���ري والتي حتول���ت )املعهد 

اال�سالمي( قد حتولت مدر�سة ابتدائية. 

3- مدر�صة العوينة: 
يف ال�س���ارع الكب���ري ال���ذي يرب���ط �س���ارع الر�سي���د ب�سارع 
اجلمهورية كانت مدر�سة متينة البناء كثرية الغرف حتمل 
اال�سم اعاله وازيلت من الوجود يف اخلم�سينيات بعد ان 

خرجت املئات من ابناء املنطقة. 

4- �صينما الزوراء: 
ومقابل ق�سر االعالم الداخلي تقع �سينما قدمية با�سم 
�سينما الزوراء والذي اراه هو بقاء ال�سينما بعمارتها 
القدمية وكرا�سيه���ا اخل�سبية لكي توظف يف امل�ستقبل 
للفن���ون ال�سعبية كالقره كوز او م�سرح العرائ�س او ما 

اىل ذلك من املاثورات ال�سعبية البغدادية. 

5- محلة ال�صنك: 
من املح���ال اجلديدة يف بغداد القدمي���ة وحتتفظ مبتانة 
ال���دور امل�ستمل���ة عليه���ا املحلة، م���ع االحتف���اظ بالريازة 
البغدادي���ة مع ت�سرف ب�سيط اقت�س���اء تغيري مواد البناء 
بالطاب���وق  العق���ادة  الج���ل  )ال�سيلم���ان(  ا�ستعم���ال  ه���و 
البغدادي الفاخ���ر وزخارف الطوق على ا�سلوب ال�سليمي 
وامل�سج���ر مع ال�سنا�سي���ل البغدادي���ة ال�سميمة مع حتوير 
اخر ه���و بناوؤها م���ن الطابوق دون اخل�س���ب ودور حملة 
ال�سن���ك حتم���ل ظاهرة خا�سة به���ا هي حفر تاري���خ البناء 
عل���ى احل�ساب الهج���ري واملي���الدي يف اب���واب اكر دور 
املحلة وهي مق�سمة تق�سيما حديثا منظما حيث �سيدت يف 
الع�سرينات والثالثينات حتى االربعينات، وبع�س الدور 
اتخ���ذت معامل للتج���ارة او الطباعة او حم���الت جتارية، 
والذي نراه هو توظيف هذه املحلة اجلميلة والواقعة على 
�س���ارع الر�سيد للفولكلور البغ���دادي باتخاذ بع�س دورها 
معامل يدوي���ة للن�سيج التي ا�ستهرت به���ا املنطقة القريبة 
منه���ا وه���ي حملة باب ال�سي���خ، وانت���اج االزر والب�ستمال 
والي�سماغ.. الخ واتخاذ دورها االخرى حمالت للجراخة 
اال�سي���ل  البغ���دادي  الطاب���ع  ذات  والنج���ارة  واحل���دادة 
وبا�سراف ا�سطوات وخرباء هذه الفنون ال�سعبية املهددة 
باالنقرا�س، واتخاذ دورها االخرى فنادق �سغرية ل�سكنى 
الوف���ود وال�سيوف عل���ى ان تبقى على طابعه���ا البغدادي 
بال�سي���ف وال�ستاء، ان املنطقة مه���ددة بالتهدمي التخاذها 
عمارات وفنادق وحمالت جتارية ويف ذلك حمو تام لهذه 

املحلة اجلميلة!. 

6- جامع ال�صيد و�صبيل النقيب: 
يف نهاي���ة حمل���ة ال�سنك يق���ع جامع ال�سي���د امل�سيد يف عهد 
داود با�س���ا يف 1244ه���� وكان مهدم���ا �س���وى الباب حتى 
ج���دد اخريا ب�سورة منا�سبة، وعلى م�سافة قريبة منه تقع 
�سبيلخان���ة �سلم���ان النقي���ب وم�سجد �سغ���ري مال�سق لها، 
واىل اي���ام قريبة كان املارة ي�سربون امل���اء من يد �سخ�س 
بزي �سعبي ويقابلهم بل�سان ح�سن ويف يده املاء واملعطر 
مب���اء ال���ورد. وق���د اغلق���ت ال�سبيلخان���ة ومكانه���ا اليزال 

�ساخ�سا وعليها ابيات �سعرية منا�سبة. 

فائ��ق  وجداري��ة  �ص��ليم  ج��واد  ن�ص��ب   -7
ح�صن: 

وعل���ى ي�س���ار الذاه���ب اىل �سارع اب���ي نوؤا�س ق���ام ن�سب 
ج���واد �سلي���م يف �س���در اك���رب حديق���ة يف بغ���داد القدمية 
ب�سور  حي���اة ال�سعب العراقي ع���رب التاريخ وحتى ثورة 
14 مت���وز 1958، كما قامت جداري���ة �سخمة ت�سمل نف�س 
املو�س���وع م���ن عمل الفن���ان الكبري فائق ح�س���ن يف جانب 
اخ���ر منها، هذان الكنزان هما يف حماية االعالم الداخلي، 
وي�ستحق���ان عناية اكر، بخا�سة وجود �سو�ساء ال�سارع 

لوجود موقف �سيارات امل�سلحة على ي�سار احلديقة. 

8- متحف الفن الحديث: 
وه���ذا املتحف من مناظر هذه املنطقة ويعد رمزا ح�ساريا 
لبغداد القدمية – احلديث���ة ويقع على ي�سار جدارية فائق 

ح�سن. 

9- �صور بغداد ال�صرقي: 
كان �س���ور بغ���داد يف الب���اب ال�سرق���ي، وال ي���زال اال�س���م 
م�ستعمال بالرغم من ازالة ال�سور يف اوا�سط الع�سرينات، 
ومكانه بال�سبط مقاب���ل مدر�سة الراهبات �سابقا وال تزال 
�ساخمة البنيان، واقراحن���ا املتوا�سع هو م�سغر لل�سور 
باخ���راج فني يقع يف مكان���ه التاريخي مقابل ن�سب جواد 

�سليم. 

10 في �صارع ابي نوؤا�ض: 
انه���ا جول���ة مريح���ة م���ن بداي���ة ال�س���ارع حت���ى اجل�س���ر 
املعل���ق، متتعنا بربي���ع بغ���داد والن�سيم العلي���ل وحمدنا 
موقع متث���ال احل�سن بن هاين البغ���دادي ال�ساعر العاملي 
والتماثي���ل اجلميلة القريبة من���ه واملقاهي ال�سعبية.. الخ 
وال���ذي نرج���وه من امل�سوؤول���ني ومن امان���ة العا�سمة هو 
ا�ستغ���الل ال�ساطئ باع���داد امل�ساب���ح واجلراديغ وحمالت 
ل�سي���د ال�سم���ك تناف�س باعة ال�سمك الذي���ن قامت دكاكينهم 
عل���ى ن�سق بديع لتهيئة ال�سمك امل�سقوف.. ا�سافة اىل ذلك 
جل���ب ال���زوارق البغدادي���ة وال�سفن ال�سغ���رية التي تنقل 
املواطن���ني اىل املح���الت ال�سعبية فيالك���رخ وفيالر�سافة، 
عل���ى ان حتم���ل اال�سم���اء القدمي���ة وت�ستعم���ل املجاذي���ف 
واال�سرع���ة التي او�سكت على االنقرا����س، واىل لقاء اخر 
يف حماية اول جامعة يف العام القائم يف قلب بغداد وهي 

املدر�سة امل�ستن�سرية العظيمة.
عن كتاب �شارع الر�شيد

كيف أرغم حكمة سليمان على تقديم استقالته؟ 

حكمت ال��وزارة الس��ليامنية بالد الع��راق طيلة 

مثاني��ة اش��هر وعرشين يوم��ا، ف��كان عهدها من 

افظع العهود الت��ي عرفتها تلك البالد. لذلك كان 

من البديهي ان تح��اك املؤامرات يف الخفاء كام 

سبق القول للقضاء عىل هذا العهد املظلم وعىل 

م��ا رافقه من ف��وىض وظلم وتنكي��ل، وتعددت 

املؤامرات يف الديوانية واملوصل وكركوك بهمة 

رجال الجيش الذين كان بكر صدقي قد ابعدهم 

ع��ن بغ��داد ال لس��بب اال النهم ع��رب ال يطمنئ 

اليهم اطمئنانه اىل ابناء طينته الكرد.

وامتدت شبكة املؤامرات ش��يئا فشيئا اىل خارج 

العراق، اىل سوريا ولبنان، حتى اذا فشلت هناك 

نجح��ت هنا وكان ما يريده الش��عب العراقي من 

خالص.

 ه��ذه ذكريات��ي عن ش��ارع 
الرشيد 

م����ح����م����ود ال���ع���ب���ط���ة

حمام وكاتب راحل



العدد )4001(
السنة الخامسةعشرة
13االثنين )21( آب 2017 12

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4001(
السنة الخامسةعشرة

االثنين )21( آب 2017

ت��رج��م��ة: س��ن��اء ع��ب��د هللا

كان ن���وري العائد ت���وه من كراجي، رجال ق���د تعايف من 
اأزمة قناة ال�سوي�س، اإْذ كان الزعيم العربي الوحيد الذي 
حتالف ر�سميا مع الغرب، فوجد نف�سه معزوال خالل �سهر 
ت�سري���ن االأول/اأكتوب���ر املا�سي عندما هاجم���ت حليفته 
الرئي�سي���ة، بريطانيا، )ب�سكل متزامن م���ع اال�سرائيليني 
املكروه���ني( اأكرب �سخ�سي���ة �سيا�سية ل���دي العرب. ويف 
غ�س���ون ذل���ك، و�سط غلي���ان امل�ساعر القومي���ة، بدا وكاأن 
ن���وري، ولي����س الرئي����س امل�سري جم���ال عب���د النا�سر، 
م���ن �سيتعر����س لل�سقوط. اأما االآن فان عل���ى عبد النا�سر 
اأن يخ�س���ي العزل���ة، اإذ �س���ار نوري يف القم���ة، وبو�سعه 
اأن يري حج���م الن�سر الذي حقق���ه. ويف �ساعة انت�ساره 
ه���ذه، اأعلن ا�ستقالته. يف الواق���ع، ختمت ا�ستقالة نوري 
ال�سعي���د عل���ي نهاية والي���ة اأخ���ري لرئي�س ال���وزراء يف 
من�سب���ه كانت االأطول من ب���ني الواليات التي تراأ�س فيها 
احلكوم���ة العراقي���ة ذلك الرج���ل الق���وي واملتمر�س )34 
�سهرا(. وحت���ى يف حالة تخليه عن ال�سلطة، يبقي نوري 
ال�سخ�سي���ة املهيمنة يف العراق. بي���ّد اأنه يعرف باأن امللك 
ال�سب���ي، في�سل الثاين، الذي يربع عل���ي عر�س العراق 
�سيطل���ب من���ه ت�سكي���ل احلكومة ثاني���ة، و�س���وف تكون 
ل���دى ن���وري فر�س���ة لت�سكيل حكوم���ة جدي���دة، مبجل�س 
وزراء مو�س���ع. داخل احلكوم���ة اأو خارجها، فاأن نوري، 
ال�سيا�س���ي احل���اذق، البالغ من العمر حالي���ا 68 عاما يعد 
اأك���رب ال�سيا�سيني العرب يف ال�س���رق االأو�سط، وهو اأكر 
�سيا�سيي ال�سرق االأو�سط منا�سرة للغرب. اإن البالد التي 
يحكمها نوري، وهي املنطقة التي تقع تقليديا بني نهري 
دجلة والف���رات، ت�سابه يف م�ساحتها والي���ة كاليفورنيا. 
كانت قد �سميت منذ حقبات طويلة ببالد ما بني النهرين، 
اإن���ه العراق، الغني بالنفط ينف�س عنه اليوم غبارا تراكم 
علي���ه عرب قرون عديدة. يتناف����س يف الوقت احلا�سر كّل 
م���ن نوري وعب���د النا�سر علي الزعام���ة العربية، غري اأن 
العداء بني �سعبي واديي الفرات والنيل، باحلقيقة، قدمي 
ق���دم احل�سارة التي بزغت، اأول ما بزغت، يف وادييهما. 
فف���ي ذلك احلني، ب�سطت ح�سارت���ان متناف�ستان من بابل 
وطيبة نفوذهم���ا يف تلك االأرا�سي املمتدة، اأر�س الكتاب 
املقد����س. وفيما كان التناف�س بني هاتني احل�سارتني بني 
مد وج���زر، ي�ستعر ت���ارة ويخمد تارة اأخ���ري، وجد بنو 
اإ�سرائي���ل و�سواهم من املحايدين اأنف�سهم، حتت عبودية 
امل�سريني تارة، اأو اأ�سرى، تارة اأخرى، علي يد البابليني. 
ورغ���م اأن وجوه العراقيني وامل�سري���ني املعا�سرة اليوم 

تب���دي ت�سابها مذهال لل�س���ورة التقليدي���ة لالآثار القدمية 
املحيطة بهم، فلم يعد بو�سع اأي من البلدين اأن يزعم باأن 

له �سلة بتلك الهوية القدمية. 

العراق اأقدر العرب
احلقيقة، فان التناف�س القائم اليوم علي الزعامة العربية 
غ���ري متكافئ م���ن اأوجه عدة، فبعد نح���و اأربعة قرون من 
االإهم���ال و�س���وء االإدارة العثماني���ة، ال يبلغ ع���دد نفو�س 
الع���راق اأكر من 6 مالي���ني ن�سمة، فيما يبل���غ عدد �سكان 
م�س���ر اأكر من 22 ملي���ون ن�سمة. وفيما تع���د م�سر بلدا 
متو�سطيا، بتاريخ طويل من النفوذ الغربي، فان العراق 

يجد نف�سه م�سدودا بقوة اإيل ما�سيه القبلي.
ووادي  اجلغرافي���ة،  وحدت���ه  ميتل���ك  الع���راق  اأن  بي���ّد 
نه���ره العظيم، بع���د ثالثة اأجي���ال من حكم ملك���ي �سنعه 
الربيطاني���ون، وموؤ�س�سات���ه ال�سيا�سي���ة واالقت�سادي���ة. 
ولك���ن، االأهم من هذا وذاك، فالع���راق ميتلك النفط. فمن 
ب���ني البلدان العربي���ة، تفتقر م�سر و�سوري���ا اإيل الروة 
الت���ي ي�سنعها النف���ط، اأما ال�سعودي���ة وم�سايخ اخلليج، 
فه���ي تفتقر اإيل االقت�س���اد القادر عل���ي ا�ستيعاب الروة 
النفطية. العراق، لوحده، من بني جميع البلدان العربية، 
ميتل���ك االأمرين، حيث انطلق بف�س���ل ملكيته النفطية يف 
برنامج منو اقت�سادي طموح من �ساأنه تغيري التوازنات 

ال�سيا�سية يف املنطقة.
رج���ل دول���ة كب���ري: يف اأج���زاء وا�سع���ة من الع���امل حيث 
ي�ستهر اإطالق لقب البا�س���ا العثماين القدمي علي خمتلف 
الرجال من اجل���راالت واملح�سوبني عل���ي اخلالفة، فان 
العراقي���ني مبفردهم عندما يطلق���ون كلمة”البا�سا”فانهم 
ال يق�س���دون فيها اإال رجال واح���دا. يخاف العراقيون من 
البا�سا ويحرمونه ويقفون رهبة له، ولكنهم ال يحبونه، 
ورغم اأنه يدير �سوؤون بالدهم قبل مولد العديد من منهم، 
ف���ان قلة من العراقي���ني يعرفونه كمخل���وق ب�سري. يدير 
نوري ال�سعيد اأمورهم كدكتاتور، دون اأي اكراث لوجهة 
نظرهم والتي تكاد اأن ت�سل اإيل حد االزدراء. ينكب نوري 
علي مكتبه، املليء بامللف���ات واالأوراق، باأذنيه الكبريتني 
وحاجبي���ه الكثيفني، حيث يبدو وكاأنه دب رمادي اللون. 
وي�س���اأم نوري م���ن احلرك���ة، وي�سعر �سريع���ا بامللل، وال 
يظهر اأية رغب���ة بابداء االهتمام باالخري���ن حتي اإن كان 
ذل���ك �سربا من �س���روب الكيا�س���ة. ويرف�س ن���وري راأيا 
يق���دم له م�ساع���ده باإ�سارة من ي���ده تقول”اأنت ولد طيب 

لكن ال تزعجني مبث���ل هذا الهراء". ويدرك نوري املطلع 
ب���ال اأدين حدود عل���ي �سوؤون الع���امل ما يري���ده حتديدا، 
وي���درك اي�سا اأين تكمن نقاط الق���وة والتاأثري يف بالده، 
وله���ذا ال يج���د جدوى يف احل���وار اأو االإقن���اع. مل جتروؤ 
حت���ي ال�سف���ارة امل�سرية عل���ي الت�سكيك بنزاه���ة البا�سا. 
املذيعون ال�سوري���ون وامل�سريون كانوا ي�سرخون وهم 
ويدينون���ه  نوري”باخلائن”و”ال�سيط���ان"،  ي�سف���ون 
كعمي���ل بريطاين اأو كطاغية علي النم���ط العثماين. غري 
اأن���ه مل يكرث له���م. كل العراقيني يعرف���ون كيف حتالف 
نوري مع جعف���ر الع�سكري املع���روف بتطلعاته القومية 
للتاآم���ر علي االأتراك العثماني���ني قبل ن�سف قرن، ثم قاتل 
عل���ي ظهر اجلم���ال اإيل جان���ب االأمري في�س���ل يف الثورة 

العربية اأبان احلرب العاملية االأويل.

بالموارد المتاحة 
يقول نوري اأن التاأثري االأعمق الذي حدث يف حياته كان 
علي ي���د عقيد املاين يدعي فون لو�س���و تتلمذ نوري علي 
يده يف الق�سطنطينية عندما كان �سابطا تركيا �سابا قبل 
احل���رب العاملي���ة االأويل. فف���ي مترين يف قاع���ة الدرا�سة 
ُعه���د اإيل جمموع���ة من ن�س���ف الطلب���ة الدفاع ع���ن قرية 
حم�سنة، فيم���ا طلب من الن�سف االآخ���ر مهاجمة القرية. 
اأعلن الطال���ب الذي عهدت اإليه مهمة قي���ادة املدافعني عن 
املوق���ع اأن حماي���ات املدين���ة قدمية العهد ول���ن يكون من 
املمك���ن الدفاع عنه���ا اأبدا، وان���ه ينوي االن�سح���اب بغية 

اإيجاد موقع دفاعي اأف�سل.
يق���ول نوري:”اأوق���ف العقي���د التمري���ن واألق���ي بعد ذلك 
حما�س���رة علي الطلب���ة ا�ستغرقت �ساعت���ني ون�سف. قال 
العقي���د اأن التح�سينات الع�سكرية دائما قدمية. اإنك حتي 
واإن ح�سن���ت املدينة اليوم باأح���دث الو�سائل، ف�ست�سبح 
غدا قدمية ب�سبب االأ�سلحة اجلديدة واالأ�ساليب احلربية 
احلديث���ة. قال لنا اأن ال���روح احلقيقية للقائ���د الع�سكري 
تكمن يف اجناز املهمة يف �سوء املوارد املتاحة. اإن مهمة 
القائ���د الع�سك���ري تكم���ن يف ا�ستخدام عقل���ه وطاقته مبا 
هو متاح ب���ني يديه، حتي اإن �سقط���ت املدينة يف غ�سون 
ن�سف �ساعة، و�سي���ق بعدها اإيل حمكمة ع�سكرية واعدم 

رميا بالر�سا�س.
ي�سي���ف نوري قائال ب�سوت���ه اجلهوري االأج����س اأن تلك 
احلادثة”منحتن���ي احلكمة الت���ي يتعني عل���ّي اأن اأم�سي 
بهديه���ا طيلة حيات���ي-اأن اأك���ون واقعيا، ولي����س مثاليا. 
يري���د نقادي دائما ال�سيء املث���ايل. اإذا ما حتقق كل �سيء 
يف �س���وء م���ا تري���ده، فما ه���ي فائ���دة القدرة؟ ه���ذه هي 
عقيدت���ي: ال تك���ن مثاليا عل���ي االإطالق، ا�ستخ���دم ما هو 
مت���اح، ال تنتظ���ر حتي ي�سب���ح كل �سيء مث���ايل وتفوتك 

الفر�سة."

التحرر من من؟: رغ���م العديد من الرحالت اإيل بريطانيا 
وعالق���ة تعاون وثيقة م���ع الربيطانيني، فان قدرة البا�سا 
عل���ي التحدث باللغ���ة االنكليزي���ة بالكاد كافي���ة. وال يعد 
البا�س���ا خطيب���ا متفوها يف اللغ���ة الركي���ة، اأو االأملانية، 
اأو حت���ي بلغت���ه العربي���ة. ي�سرب عل���ى ركبت���ه، ويوؤ�سر 
بيدي���ه فيم���ا يح���اول جتمي���ع كلمات���ه متلم�س���ا بغيته يف 
احلدي���ث ليقول:”الوح���دة العربي���ة والتق���دم، يكمن���ان 
يف روؤي���ة اجلامع���ات هن���ا، وال���روة، وردم الفجوة بني 
الع���رب وال�سع���وب املتقدم���ة. كان هن���اك قدر م���ن التقدم 
منذ طفولت���ي، �سيما خالل ال�سن���وات الع�سر اأو اخلم�سة 
ع�س���ر االأخرية، غ���ري اأن الفجوة مازال���ت �سحيقة. �سوف 
ي�ستغ���رق ردم الفج���وة جيال كامال. ال اعتق���د اأن علي اأي 
زعي���م عربي اأن يبادر بتغي���ريات ثورية. ال ميكن حتقيق 
التغي���ري يف حياة وعقول النا�س ب�س���ورة �سريعة. لي�س 
بو�سع���ك اأن حتق���ن طفال يبلغ م���ن العم���ر يومني مب�سل 
لتجع���ل عمره ع�سر �سنوات. حتى واإن جنحت علي نحو 
م���ا، لن يكون الطفل طبيعيا اأب���دا. علينا دائما اأن نح�سب 

احلاجة ايل الوقت الالزم يف كل �سيء."

الفر�ض دن�صوا م�صجد المال لولو
نوري، الواقعي علي نح���و مزعج، يرمي جانبا �سعارات 
نا�سرية براق���ة مثل”احلي���اد االإيجابي”التي من املمكن 
اأن تك�سب���ه �سعبية عابرة. يق���ول نوري:”�سوف يلعنني 
التاري���خ اإن خاطب���ت عواط���ف اجلماه���ري عل���ي ح�ساب 
امل�سلح���ة الوطني���ة. اإن احلياد بالن�سب���ة لبلد �سغري مثل 
الع���راق ق���د يك���ون كارثيا. الع���راق غري ق���ادر علي وقف 
ال�س���رق اأو الغ���رب ع�سكري���ا، وغ���ري قادر عل���ي ا�ستثمار 
نفط���ه بنف�سه. اإذا ما حاولن���ا اأن ن�سبح حمايدين، �سوف 
يبقي نفطنا داخل االأر�س، و�سينت�سر الفقر فوق االأر�س، 
و�سوف تنت�سر ال�سيوعي���ة.”اإن بدت هذه الكلمات قوية 
يف الع���امل العربي هذا اليوم، فهي �سادرة عن رجل قوي 
برز اأخريا وهو باأق���وي و�سع ميكن اأن يكون عليه طيلة 

حياته.
الرج���ل ال�سعي���د: كي���ف ج���اء ابن بغ���داد ه���ذا اإيل الدنيا 
ميك���ن  كان  مث���رية  ق�س���ة  تبق���ي  زرقاويت���ني،  بعين���ني 
ل�سه���رزاد اأن حتكيها. فقبل نحو ثالث���ة قرون، كان هناك 
)م���ال( يف بغ���داد يدعي لولو، ع���رف عنه زه���وه ال�سديد 
بامل�سج���د ال���ذي كان م�س���وؤوال عنه. ح���دث يف اأحد االأيام 
اأن قام جي����س فار�سي بغزو بغداد. ويف نوع من االهانة 
التي تع���ود الفر�س اأن يوقعوها ب�سع���ادة غامرة باملراقد 
املقد�س���ة، فق���د حّولت جمموعة م���ن مقاتل���ي الفر�س ذلك 
امل�سج���د اإيل ا�سطب���ل خليوله���م. ق���رر لول���و ال�سف���ر اإيل 
الق�سطنطينية ليخرب ال�سلطان يف تركيا بالتدني�س الذي 
وقع مل�سج���ده، حيث ا�ستغرقت رحلته عل���ي االأقدام �ستة 
اأ�سهر. وما كان من ال�سلطان الذي ثار غ�سبه اإاّل اأن ير�سل 
جي�س���ا اإيل بغداد مع لول���و. وبعد اأن ق���ام اجلي�س بطرد 
الفر����س، اكت�سف لولو اأن زوجته واأطفاله قد ذبحوا علي 
اأي���دي الفر�س. قرر ال�سلطان حينها اأن ي�سمل بعطفه املال 
حي���ث اأو�سي له مبنح���ة �سهرية قدرها لريت���ني واأر�سلت 
اإلي���ه فتاة تركي���ة �سابة وجميل���ة بعين���ني زرقاويتني من 

احلرمي امللكي.

رجل قصير القامة ممتلئ الجثة أنيق يرتدي بدلة غامقة من قماش الغابردين 

ن��وري الس��عيد كان أكب��ر السياس��يين 
العرب وحسم تحالفه مع الغرب مبكرًا

ترجل، بكل رشاقة من طائرة فيكرس فيسكاونت، رجل 

قصري القامة، ممتلئ الجثة، انيق، يرتدي بدلة غامقة من 

قامش الغابردين. إنه نوري السعيد، الذي شغل منصب 

رئيس وزراء العراق 13 مرة. تحركت شفتاه قليال، فيام 

ألقت س��هام عينيه نظراتها يف جميع االتجاهات وكأنه 

ال يري��د أن يفقد أيا من التفاصيل حوله، وبدا يف حالة 

يكاد فيها أن يتذوق حالوة تلك املناسبة السعيدة. 

�شور خمتلفة لنوري ال�شعيد مع اع�شاء حلف بغداد
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خ�������ال�������د ال����������درة

ار�صد العمري 
ام����ني العا�سم����ة ال�سابق وهو لي�����س من اه����ل العا�سمة بل 
من املو�س����ل، يدير معامالته وكتاباته بي����ده الي�سرى وهو 
ميين����ي حماف����ظ، �س����ار وزي����را للخارجي����ة وه����و غ����ري ملم 
بال�س����وؤون الدولية املامًا كافيا ولك����ن ذكاءه احلاد كثريا ما 
ين����وب مناب الدرا�سات العلمي����ة، جعل من بغداد – لعنايته 
ب�سواحيه����ا – قري����ة كبرية ولكنه مل يع����رف ان يجعل منها 
مدين����ة، ذلك الن خربته ب�سوؤون تخطي����ط املدن �سئيلة ومل 
يعتم����د يف تخطي����ط العا�سم����ة اال على م�ساهدات����ه وذكائه، 
فهو ارجتايل يعني كلمة االرجتال ال�سيا�سي ومن اجل ذلك 

فهو من ال�سيا�سيني ال�ساحلني لتاأليف وزارة انتقالية. 
ي�سي����ق ذرعا من ال�سحف وي����ربم من النقد ف�سرنا من اجل 
ذل����ك رفيقني به م�سجعني يف �سريت����ه، غري ان �سيقه وبرمه 

مل يحوال بينه وبني طيبة قلبه و�سرعة ر�ساه. 
واخلال�س����ة فرئي�����س وزارتنا اجلدي����د كتلة م����ن االع�ساب 
احل�سا�س����ة، وهو لذلك نحي����ف البنية �سري����ع احلركة، قادر 
عل����ى التنفيذ، لبق يف االحادي����ث، ال يتكلف وال يت�سنع فهو 

واثق من نف�سه، مدرك لقيمة ذكائه. 

عبداهلل الق�صاب 
لق����د ا�ستب�سرن����ا كث����ريا عند �س����دور االرادة امللكي����ة بتعيني 
مع����ايل مت�س����رف املو�س����ل اأمين����ا للعا�سم����ة، فه����و بجانب 
متتع����ه بالنزاه����ة اليتاأث����ر بالغ����ري او يفي����د ال�سدي����ق عل����ى 
ح�س����اب االمان����ة. وق����د فوجئنا بقب����ول ابي غ����ازي من�سب 
وزارة الداخلي����ة وال عج����ب يف ذلك مادام����ت البالد تتطلب 
من����ه اخلدمة وه����و الرجل املع����روف بعدم حتي����زه الي فئة 
�سيا�سي����ة ف�س����ار لذلك م����ن ا�سل����ح النا�س لع�سوي����ة وزارة 

انتقالية ال حزبية. 
وعبدالل����ه الق�س����اب رج����ل ذو ان����اة وتب�س����ر غ����ري ان اناته 
وتب�س����ره كث����ريا م����ا اأ�ساعتا علي����ه حتقي����ق امل�ساريع التي 

ي����روم اجنازها على عه����ده، وهو منخف�����س ال�سوت اذا ما 
تكل����م غري ان �سمريه ي�س����رخ اذا دعاه احلق اله�سيم، وهو 
وئيد اخلط����و يف �سريه غري ان اأحا�سي�س����ه ذات وثبات من 

اجل اخلري. 
تتم �سحنت����ه على �سذاجة ولدها ه����دوء طبعه واخت�سا�سه 
يف ال�س����وؤون االإدارية التي درج عليه����ا، فهو لي�س من ذوي 
امليول العارمة والوثبات الفكرية ال�سارخة ولكنه م�ستقيم 

وبه ب�ساطة اخلط امل�ستقيم. 
وال ادري فلع����ل قلب����ي ا�س����رك م����ع عقل����ي يف ه����ذه اللمحة 

و�ستثبت االيام حقيقة دعواي. 

محمد فا�صل الجمالي 
هو اليوم وزير اخلارجية فله ابت�سامة توؤهله ليكون وزيرا 
للخارجية من الطراز احلديث فهو كما قلت عنه مرة يتظاهر 
بالتوا�سع في�ست�سعفه خ�سومه ويف�سون اليه مبا تزهر به 
�سدوره����م فيعرفهم ويبقون يف جهلهم حلقيقته لذلك ي�سهل 

عليه التغلب عليهم. 
واجلم����ايل اخت�سا�س����ي يف الربي����ة وال ادري كي����ف �سار 
مدي����را عاما للخارجية او وزيرا لها، فهل يرومون من وراء 
ذلك ان يربى له����م وزراء مفو�سني وقنا�سل للعراق ام انهم 
ح�سب����وا بان عقلي����ة وزراء ال����دول كعقلية ط����الب املدار�س 

ميكن درا�ستها وفق املناهج املدر�سية؟ 
لقد اخت����اره فخامة العمري ل����وزارة انتقالي����ة، واملفرو�س 
يف مثل ه����وؤالء ال����وزراء ان يكون����وا حيادي����ني، والدكتور 
اجلم����ايل اخر م����ن ميكن ان يك����ون حياديا فه����و حزبي من 
اأظف����ره اىل قم����ة راأ�س����ه وان مل يعرف احلزب ال����ذي ينتمي 

اليه ولعل تكتمه هو الذي جعل منه وزيرا حياديا. 
كنت امتنى ان يغدو معايل اجلمايل وزيرا لغري اخلارجية 
ذل����ك انه متزوج من اأجنبية تنت�سب اىل دولة تطمع بدورها 
ال�ستعب����اد وت�سج����ع �سهاينة فل�سطينن����ا، وال اأظن الغيارى 

يوافقون على هذه الب����ادرة وان كان اجلمايل متكتما كاأبى 
اله����ول! ويف االخري الي�سعن����ي اال ان اب����دي فرحي بت�سنم 

اجلمال كر�سي الوزارة. 

نوري القا�صي 
طوي����ل القامة نحيف البني����ة متوقد ال����ذكاء، و�سخ�س هذه 

�سفاته البد وان يكون حاد املزاج. 
وال�سيد ن����وري قانوين بارع، ولو قدر له ان ي�سغل من�سب 
وزارة العدلي����ة، وه����و يف اول عه����ده بال����وزارات، الأف����اد 
كث����ريا ولك�س����ب �سه����رة فائقة فوق م����ا يتمتع به م����ن �سهرة 
يف ع����امل الق�ساء، غري ان رئي�����س الوزارة احلايل مل يلتفت 

اإىل ه����ذه الناحية فا�سن����د اليه وزارة املع����ارف واأنا ال ا�سك 
بان����ه �سيف�س����ل يف اإدارة ه����ذه ال����وزارة ل�سبب����ني: االأول اأن 
هذه ال����وزارة انتقالي����ة اأي اإن عمرها ق�س����ري االأجل، ومثل 
ه����ذه املدة ال ميكن لرج����ل قانوين ان يلم ب�س����وؤون املعارف 
وا�سرار الوزارة اما ال�سبب الثاين فهو اأن معاليه قد اعتلى 
هذا املن�س����ب بعد ال�سيد جنيب ال����راوي وال�سيد جنيب قد 
عم����ل يف هذا الوزارة يف ث����الث اأ�سهر ما مل يعمله غريه يف 

ثالثة �سنوات. 
وال�سي����د القا�سي �سيا�س����ي بفطرته فانك ال ت����كاد تظفر منه 
�سيئ����ا عم����ا يكنه يف �س����دره وان تاأذى �س����دره يف وطاأة ما 
يحمل����ه وهو قوي ال�سخ�سية يفر�����س اإرادته على الغري اإال 
اإذا كان هذا الغري هو نوري ال�سعيد. وهندي اأن معاليه يف 
ه����ذه الوزارة ميثل الرت����ل اخلام�س لن����وري با�سا ق�سد ان 

ي�ستلم هذا احلكم بعد �سقوط هذه الوزارة.

محمد ح�صن كبه 
رج����ل يعرف ق����در نف�س����ه وه����ذه احلال����ة تتكون بع����د الثقة 
بالنف�����س، لذا فقد عرف معالي����ه ب�سعبيته )البلدية( وحمبته 

لعادات بغداد التقليدية وتوقه اإىل األعابها املحلية. 
ومعالي����ه من ان�س����ار اليونان جلعلهم )كيوبي����د( اآلها للحب 
وم����ن الناقمني على الرومان الأنه����م جعلوا )افروديت* اآلهة 
للح����ب، وهذا االإعجاب والنقم����ة متولدتان عنده من حمبته 
للع����ادات البغدادية! وه����و لهذه ال�سفة ت����واق اىل اجلمال، 

طرف ال�سراره متقرب من ذويه ومقربهم منه. 
وح����ني كان رئي�س����ا ملجل�����س الن����واب ادار جل�سات����ه مبهارة 
اكت�سبه����ا م����ن روؤو�سه جلل�س����ات املحاكم م����دة طويلة. وقد 
كان يف ادارت����ه ملجل�����س الن����واب حيادي����ا ال يق����دم فئة على 
اخ����رى وال ياأب����ه حمكومي حي����ال املعار�س ب����ل كلهم عنده 
كانوا �سوا�سية مم����ا جعلني ا�ستب�سر باأن ي�ستوزر يف هذه 
ال����وزارة االنتقالية فقد اأج����اد فخامة العم����ري يف اختياره 

وفقه الله اىل احقاق العدل. 

يو�صف غنيمة
رح����م الله االأ�ستاذ اإبراهي����م �سالح �سكر فقد كتب عن معاليه 
مرة يقول اإن يو�سف غنيمة مل ي�ستطع اأن يدير مالية فندقه 

فا�ستعانت به اإحدى احلكومات الإدارة مالية العراق. 
ذلك عهد م�سى وال منلك اليوم اجلراأة على م�سارحة رجالنا 
بحقيقة اأمرهم، وال منلك اليوم غري ما ن�سميه االإن�ساف او 

التحايل على االألفاظ لندعو بع�س احلاالت واالإن�ساف.. 
لذل����ك اقول ب����ان يو�سف غنيم����ة اأديب وا�س����ع االطالع وان 
كان وجه����ه املنتفخ ومالحمه الوديع����ة تنبهك على انه رجل 
م����ادي ال ميت لرجال الفك����ر ب�سلة، اما ال�س����وؤون املالية فال 
اع����رف مدى تثقفه بها، وكل ما اطلب����ه منه، وهو يف وزارة 
انتقالية ان ي�سرع مبا ابطاأ به �سلفه، وان يتم م�ساريع �سلفه 

الوا�سعة التي عزم على تنفيذها. 
لق����د تقول النا�س كثريا عن اال�ست����اذ غنيمة حني كان وزيرا 
للتموي����ن يف وزارة حم����دي الباج����ه ج����ي، وعن����دي ان ذلك 
يرجع ل�سببني: متاهله و�سط �سدة ذكاء موظفيه.. وكراهية 
النا�����س للتموي����ن ول����وزارة التموي����ن وملوظف����ي التموي����ن 
ولعه����د التموين وخ����ري ما يف اال�ستاذ غنيم����ة هو انه رجل 

حيادي حقا.  

�صعيد حقي 
تدلك �سرامة تقاطيع وجه����ة على انه قائد من كبار والقواد 
الع�سكري����ني، وتنبي����ك ه����ذه الغ�سون التي ك�سبه����ا على انه 
ع����ارك الده����ر فعرك����ه، وتعلم����ك معامالت����ه على ان����ه الرجل 

ال�سادق االأمني. 
�س����ار وزي����را للدف����اع بع����د تخرج����ه م����ن املدر�س����ة احلربية 
العثماني����ة باأربع����ني عام����ا، ق�س����ى منه����ا ثالث����ني يف خدمة 
اجلي�����س ان كان عثماني����ا ام عربيا، وق����د ك�سب يف اجلي�س 
�سهرة مرموق����ة ملا يتمتع به من ذكاء حاد لذا انتخب ع�سوا 
يف جلن����ة تخطيط احلدود العراقي����ة – االإيرانية يف العهد 
العثم����اين، وح����ارب يف حمل����ة جن����د، ث����م نا�س����ل يف حزب 
احلر�����س الذي اي����د الث����ورة العراقية ث����م ت����درج باملنا�سب 
الع�سكري����ة يف العه����د الوطن����ي حت����ى ن����ال رتب����ة عقي����د يف 

اجلي�س العراقي. 
ام����ا يف وظائفه املدني����ة فقد كان مث����اال للنزاهة واالخال�س 

والي����وم وقد عاد اىل اجلي�س وزيرا للدف����اع فنحن ناأمل ان 
يزي����ل احليف الذي حلق بع�����س ال�سباط على ايدي اجلهلة 
واملتهاونني بحق����وق البالد، واع����ادة املف�سولني من نوابغ 
اجلي�����س الذي����ن �ساق بهم العي�س واحلي����اة نعم انا امل فقد 

انق�سى عهد )نامخ(.

عبد الهادي الجلبي 
ال مي����ت اإىل ال�سيا�س����ة بن�س����ب �س����وى ان����ه جن����ل املرح����وم 
عب����د احل�سني جلب����ي وزير املعارف املعه����ود، فهو تاجر من 
اب����رز جتار العراق وم����ن اغناهم، وثقافت����ه ال تتعدى ثقافة 
زمالئ����ه يف �سارع ال�سم����وءل، وهو وكيل ل�سرك����ة اندروير 
وال ادري كي����ف يك����ون مثل ه����ذا الرجل وزي����را وان قانون 
اخلدم����ة املدنية مينع ا�ستغ����ال املوظف باالم����ور التجارية 
وامل�سارب����ات. ولكننا نت�ساهل يف ه����ذا االمر ما دامت هذه 
ال����وزارة انتقالي����ة، وم����ا دام ج����ل زعمائنا الي����وم ميتهنون 

االمور التجارية لتم�سية ق�سايا التجار اليهود!!. 

واجللب����ي رج����ل دم����ث االأخالق وه����و بعيد ع����ن اأن ي�ستغل 
من�سب����ه الإغرا�س����ه التجارية ملا متتع به م����ن ح�سن الربية 
البيتي����ة. فق����د حدث الأح����د وزراء االأ�سغ����ال اأن عقد �سفقات 
ومق����اوالت با�س����م م�ستعار ثم تنحى ع����ن من�سبه ف�سار من 

بعد غنيا!.
والغريب م����ن اأمر عبد الهادي يف قبول����ه املن�سب الوزاري 
ه����و ان جتارته تتطل����ب ع�سرات االأي����دي الإدارته����ا، ولكننا 

نعزو ذلك اإىل رغبته يف امل�سلحة العامة موؤقتا. 

عبد الهادي الباجه جي 
رج����ل جمي����ل ال�س����ورة، وجماله من ن����وع ال�سب����ان املدللني 
الذي����ن تربوا يف نعمة وت����رف، وهو ال يع����رف لنف�سه وال 
يعرف له ا�سحابه بتمتع����ه بال�سخ�سية وذلك النه ن�ساأ يف 
بي����ت الباجه ج����ي املعروف جل اأ�سخا�سه����ا بنزعة احل�سمة 
وال�سخ�سي����ة، فه����و مل يكن يت�س����ور بانه �سيك����ون يف يوم 
م����ن االأيام وزيرا من وزراء الدول����ة العراقية بني كل يعرف 

بان ال����وزارة يكونون من اأمثال مزاح����م الباجه جي ولكنه 
ع����دل عن راأي����ه هذا ح����ني �سار حم����دي الباجه ج����ي رئي�سا 

للوزارة!!. 
وه����و ع�سبي املزاج اإىل حد اجلن����ون، وع�سبيته ال تذكرنا 
جمال من االأحوال بع�سبي����ة االأطباء الفرن�سيني املخت�سني 
باالأمرا�س النف�سية ولكنها تذكرنا بع�سبية الفتيان املدللني، 
فانك ال تكاد حتادثه حتى تراه ينتفخ وينطلق يف ادعاءاته 

واآرائه اىل حد انك تندم يف فتحك املو�سوع ملناق�سته. 
طبيب ماه����ر باالأمرا�����س الباطنية، خ�سرت����ه البواطن يوم 
�سار وزيرا لل�سوؤون االجتماعية واأخ�سى اأن ي�سطر بع�س 

املر�سى اىل مراجعته يف ديوان وزارته!. 
م����ن ه����واة ال�سب����اق حت����ى ان����ه اخ����ذ ال�س����يء الكث����ري م����ن 
اخت�سا�س����ه وتفكريه فال تكاد جتده يف عيادته اال نادرا اال 
ان كان املو�س����م غري مو�س����م ال�سباق. وكل املن����ا ان ت�سري 
ع����دوى ال�سباق اىل وزراته ليف����وز يف ا�سالح كافة فروعها 

ويجعلها االوىل. 

بابا علي ال�صيخ محمود 
ا�سغر وزير يف هذه الوزارة �سنا وهو جنل ال�سيخ حممود 
رئي�����س ع�سائ����ر كردي����ة وحفي����د كاكا احمد ال�سي����خ �ساحب 
الطريق����ة ال�سوفي����ة املع����روف. ومعالي����ه جمي����ل ال�س����ورة 
دم����ث االخالق اكم����ل درا�سته االبتدائي����ة يف بغداد ثم اكمل 
حت�سيل����ه العلم����ي يف كلي����ة فكتوري����ا يف اال�سكندرية ومن 
بعده����ا انتقل اىل امريكا وانكلرا الكم����ال حت�سيله العايل 
يف ال�س����وؤون االقت�سادي����ة وح����ني عاد اىل بغ����داد مل ترق له 
الوظيفة بل اعتزله����ا لال�ستغال بال�س����وؤون ال�سيا�سية حتى 
�س����ار اليوم وزي����را لالقت�ساد يف هذه ال����وزارة االنتقالية. 
وانا اتوقع له ان يعاد اختياره وزيرا ملا يتمتع به من ثقافة 
على ان يعني عناية فائقة باللغة العربية التي كاد ان يكون 
�سعفيا يف التحدث بها لك����رة درا�سته يف اللغة االنكليزية 

وحتدثه باللغة الكردية. 
ومعالي����ه يحمل نف�سا عالية تتمن����ى ان تتجه اىل خدمة هذا 
الوط����ن الذي يتطل����ب من ابنائ����ه اخلدمة ال�سادق����ة ليتمتع 

كافة ابناء هذا الوطن باحلرية والكرامة.

ن�شرته جملة الوادي 
�شنة 1946

الصحاف��ة  تق��دم كش��فا بحكومة 
ارشد العمري عام 1946

بعد ثالثة ش��هور حافلة باألعامل الجليلة استقالت وزارة صاحب 
الفخامة الس��يد توفيق السويدي. لقد أطلقت هذه الوزارة الحياة 
وألغت القوانني االس��تثنائية وعدلت قان��ون االنتخابات وأجرت 
انتخابات البلديات بحرية تامة ألول مرة، وسمحت بتأليف األحزاب 
وألغت الرقابة عىل الصحف وسمحت بإصدارها ملن شاء وقلصت 
ظ��ل وزارة التموين البغيض وقللت من الرش��وة وعملت بجد يف 
س��بيل الجامعة العراقية ومل يؤخذ عليهم س��وى متاهل السيد 
عبد الوهاب محمود الذين سبب تأخر تقديم امليزانية إىل مجلس 
األمة، مام أدى إىل اس��تقالة الوزارة ولو قرأ فخامة الس��ويدي ما 
كتبن��اه عن عبد الوهاب يف العدد األول من مجلتنا ملا أقدم عىل 

ترشيحه وزيرا. 
نعم لقد عملت وزارة السويدي يف ثالثة أشهر ما مل تعمله غريها 
يف س��نوات وقد اظهر فيه��ا كل من الوزيري��ن الجديدين معايل 
الس��يد سعد صالح ومعايل السيد نجيب الراوي مقدرة فائقة مام 

جعلنا عىل حق حني كنا نطالب باستيزار الشباب املثقف. 
لق��د تألفت بعدها وزارة فخامة ارش��د العمري وها نحن نرس��م 

للقراء صورا لكل وزير يف الوزارة الجديدة.

�شحفي راحل

د. فا�شل اجلمايل

اأر�شد وم�شطفى العمري

الو�شي  على العر�ض يف زيارة لالردن  1950

امللك غازي وخلفه ار�شد العمري
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حاول���ت مرارا عديدة اأن اأقابل���ه.. ويف كل مرة كنت 
اخف���ق كان م�س���غوال دائما.. ينتهي م���ن برنامج وال 
يلب���ث اأن يفك���ر يف الربنام���ج الت���ايل.. والربام���ج 
القادم���ة.. كان يفك���ر ماذا يق���دم ف ال�س���هر القادم.. 

وبعد �سهرين.. وبعد �سنة. 
و�س���ممت ه���ذا االأ�س���بوع عل���ى مقابلت���ه وتقدمي���ه 
اأن  وا�س���تطعت  اإلي���ه  وذهب���ت  لقراء”االأ�س���بوع".. 
ا�س���رق يف وقته ن�سف �س���اعة وجهت فيها اإليه هذه 

االأ�سئلة: 
* ما هي ر�سالة االإذاعة يف راأيك؟ 

- ر�س���الة االإذاعة اأن تكون مراآة للفكر والفن.. ولكي 
تك���ون ه���ذه امل���راآة م�س���قولة تعك�س روح ال�س���عب 
وحياته يجب ان نكون حري�س���ني ج���دًا يف اأعمالنا، 
وا�سح���ني يف تخطيطنا كي نتمكن م���ن اإقامة اإذاعة 

يعر بها العراق والعامل العربي. 
وم���ن ر�سال���ة االإذاع���ة اأن يجد فيها امل���رء املادة التي 
يرغ���ب يف �سماعها.. ويجد فيها الربنامج الذي يلتذ 
به. فاملثقف مثال له برامج تخ�سه ولكن هذا ال مينعه 
اأب���دا من اأن ي�ستم���ع اإىل الربامج االأخ���رى العامة.. 
والرج���ل العجوز اأي�س���ا ي�ستم���ع اإىل الربامج التي 
تخ����س ال�سباب ك���ي ي�ستعيد بها حيويت���ه ون�ساطه 

وذكريات �سبابه. 
وم���ن ر�سال���ة االإذاعة رعاي���ة الفن���ون العراقية على 
اخت���الف اأنواعها وت�سجيعها بال�س���كل الذي ي�ساعد 

على تطويرها وتثمينها ب�سكل مطرد. 
* واي نوع من الفنون؟ 

- املو�سيق���ى. والغن���اء من املقطوع���ة الغنائية اىل 
االوبري���ت.. والفنون التمثيلية التي ناأمل ان تبلغ 

الفن امل�سرحي والفن ال�سينمائي. 
*ومتى يتحقق كل هذا؟ 

- هذا اأم���ل.. واالإن�س���ان ال يعي�س ب���دون االأمل.. 
و�سنح���اول حتقي���ق كل �س���يء بالتدري���ج متى ما 
اأكملت االإذاعة من النواحي الهند�سية. واحلكومة 
االآن يف �سبيل توفري جميع االإمكانات الالزمة.و 
اذ ذاك ن�ستطي���ع ان نحق���ق اآمالن���ا مبجهود اكرب 

واإنتاج اأف�سل واأح�سن. 

* ب�سفت���ك م�سرفا عل���ى الربامج اخلا�س���ة.. ما هو 
راأيك بربامج املنوعات”الرفيهية"؟ 

- الربام���ج الرفيهي���ة �سرورية بالن�سب���ة لالإذاعة 
ولكنن���ا ال ن�ستطيع اأن نركز عليها كثريًا يف الوقت 

احلا�س���ر.. الأننا نريد ان نخرج ه���ذه الربامج جنبا 
اإىل جنب مع الربامج التثقيفية التي توجه امل�ستمع 
وترفع من م�ستواه. فالرفي���ه عن�سر مهم للم�ستمع 
العراقي.. الن و�سائل الت�سلية هنا حمدودة.. ولذلك 
فلي����س من العدل ان تفرط يف العن�سر الرفيهي كما 
انه لي����س من العدل ان تعتمد االإذاع���ة كليا على هذا 

العن�سر. 
* وملاذا؟ 

- الن هذه االإذاعة 

لي�س���ت جتاري���ة.. وال كباري���ه.. اأنها حمطة 
دول���ة.. حمط���ة �سع���ب.. حمطة ام���ة.. غايته���ا ن�سر 

الثقافة والتوجيه باإطار فني.. ترفيهي. 
* ماذا تعني باالإطار الرفيهي؟ 

ج���ذاب  اط���ار  يف  تو�س���ح  الثقافي���ة  الربام���ج   -
ي�ست�سيغ���ه اجلمهور على اخت���الف اذواقهم حتى ال 
ي�سع���ر ال�سام���ع بوط���اأة التوجيه والوع���ظ.. او انه 
يتلق���ى در�س���ا اخالقيا.. او مدر�سي���ا يطلب منه فيما 
بعد اداء االمتحان عليه. نحن نريد ان يقبل ال�سامع 
عل���ى الربام���ج الثقافية بلهفة 

وتل���ذذ..  وحما����س..  و�س���وق 
وبذل���ك تك���ون الفائ���دة اك���رب والغاية 

ا�سمن. 
من هو

لغد.  ابو  �سبحي  • اال�ستاذ 
• انتق���ل م���ن احلي���اة الدرا�سي���ة اىل 

االذاعة. 
• ت���درج يف كل مهن���ة اذاعي���ة.. م���ن 

بداية ال�سلم اىل نهايته.
كل  ويف  ق�س���م  كل  يف  عم���ل   •

�سعبة. 
مذيعا. • ا�سبح 

اأ�سب���ح  واح���دة  �سن���ة  • ويف 
مذيعا اأول.. ثم كبري املذيعني. 

التمثيلية.  الربامج  م�سوؤولية  • توىل 
والربام���ج  التمثيلي���ات..  مراق���ب  ث���م   •

اخلفيفة. 
اخلا�سة.  الربامج  على  م�سرفا  ا�سبح  • ثم 

عليها.  وامل�سرف  الربامج  مدير  • واالن.. 
�سنة.  ع�سرة  �ست  االذاعة  يف  • خدم 

• زار جمي���ع البل���دان العربي���ة.. وتعرف على 
االو�ساط الفنية يف كل بلد. 

الربامج  تق���دمي  البالغ يف  باهتمام���ه  • ا�سته���ر 
الت���ي تعرف البل���دان العربي���ة بع�سه���ا بالبع�س 

االآخر. 
• ح�س���ل يف ذل���ك عل���ى �سب���ق اإذاع���ي يف بداية 

حياته االإنتاجية. 
•    امت���از بان���ه يقدم الربام���ج الثقافية يف اطار 

خفيف. 
جملة ال�شينما 
العدد 3 عام 1956

حوار مع اول مدير البرامج في 

االذاعة العراقية 
يف صوته صالبة.. ويف حديثه رقة.. يصغي إليك كليا إذا تكلمت.. 

ويرغمك عىل سامعه إذا تكلم. 

ه��ذا الرجل.. هو ال��رأس الذي يدير حرك��ة التقدم واالنطالق 

يف اإلذاعة.. الرجل  ال��ذي مارس كل املهن اإلذاعية من”بداية 

السلم إىل نهايته".. الرجل الذي يف  رأسه ألف مرشوع ومرشوع 

لإلذاعة العراقية..

 الرجل الذي قال:”اإلذاعية ليس��ت كباري��ه وإمنا معرض للفن 

والفكر". 

ه��ذا الرجل.. هو مدي��ر الربامج يف اإلذاع��ة العراقية.. وخبري 

الربامج الخاصة”التثقيفية..”"صبحي أبو لغد". 


