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د. عكاب يوسف الركابي

د.محمد عبد الهادي عبود 

مل يك���ن، بك���ر �ضدق���ي، غاف���ًا ع���ن ت�ضاع���د املعار�ض���ة 
�ض���ده، ومل���ا ادرك اخ���رًا  ب���اأن موقف���ه اأ�ضب���ح حرج���ًا 
للغاي���ة وبخا�ضة بع���د تدهور الأو�ض���اع الداخلية، مال 
اىل اإحاط���ة نف�ضه باأع���داد كبرة م���ن احلر�س حلمايته 
من الغتي���ال واتخ���اذ احتياطات خا�ض���ة للحفاظ على 
حيات���ه، فه���و مل ينم يف م���كان واحد ليلت���ني متتاليتني، 
حي���ث اتخذ من داره ح�ضنًا مينع دخ���ول اأي اأحد اإليه، 
واأ�ضب���ح ل يخرج اإل يف اأوق���ات متفاوتة، وانعزل عن 
اقران���ه وجماعته من ال�ضب���اط، اإل اأن الفر�ضة املنا�ضبة 
لغتيال���ه، جاءت عندم���ا قررت احلكوم���ة، ار�ضاله على 
راأ�س وفد ع�ضكري حل�ضور من���اورات اجلي�س الرتكي 
يف تراقي���ه، الت���ي تق���رر اجراوؤه���ا، يف 18 اآب �ضن���ة 
1937، ا�ضتجاب���ة لدعوة احلكوم���ة الرتكية، وعلى اأي 
حال فقد هّياأت الظ���روف فر�ضة للتخل�س منه بو�ضاطة 
�ضب���اط الكتلة القومي���ة وبع�س ال�ضب���اط الكرد، الذين 
اغتال���وه يف املو�ضل يف 11 اآب 1937 وهو يف طريقه 

اىل تركيا.
ويف اإثر مقتل، بكر �ضدق���ي، األفت وزارة الدفاع وباآمر 
م���ن، حكم���ت �ضليم���ان، يف الث���اين ع�ض���ر م���ن اآب ع���ام 
1937، جلنة حتقيقة برئا�ض���ة، العقيد الوقتي انطوان 
لوقا )نائ���ب الأحكام يف اجلي�س العراق���ي( وع�ضوية، 
الزعي���م )العميد( اإ�ضماعيل حقي الغ���ا،  والعقيد �ضاكر 
حمم���ود ال���وادي، للتحقي���ق يف حادثة الغتي���ال، ومت 
ايفاد نائ���ب الأحكام اىل املو�ض���ل ل�ضتجواب ال�ضباط 
املتهم���ني وجلبهم اىل بغ���داد، واأ�ض���درت احلكومة يف 
الوق���ت نف�ضه، بيانًا ر�ضمي���ًا نعت فيه مقتل، الفريق بكر 

�ضدقي، واأعلنت اأ�ضفها للحادث.
وعل���ى الرغم من التغير الذي ط���راأ على عاقة، حكمت 
�ضليم���ان، ببك���ر   �ضدقي – كما مر ذك���ره – قبيل حادث 
الغتي���ال اإل اأن، حكم���ت، ات�ض���ل هاتفيًا باآم���ر املنطقة، 
الل���واء اأم���ني العمري، واأم���ره اأن يف�ضح املج���ال للجنة 
التحقيقي���ة لأداء مهمته���ا، لك���ن قيادة املو�ض���ل، اأعلنت 
يف الراب���ع ع�ض���ر م���ن اآب 1937، ع���ن قط���ع العاق���ات 
بينها وبني الوزارة، بع���د اأن األقت القب�س على ))نائب 
الأح���كام(( وحب�ضته، ث���م اأر�ضلته خمف���ورًا اىل بغداد، 
ويب���دو اأن ذل���ك كان بتاأثر من �ضب���اط الكتلة القومية، 
الت���ي نف���ذت الغتي���ال، بع���د اإدراكه���م لنواي���ا، حكمت، 
ومن ورائه ال�ضباط املوال���ني، لبكر �ضدقي، يف بغداد، 
والذي���ن اأعّدوا قوائم باأ�ضماء املطل���وب اعتقالهم حملها 
نائ���ب الأحكام معه، دلت على ما قد ُبيَّت لهم من م�ضر، 
ونتيج���ة لات�ض���الت الت���ي قام به���ا �ضب���اط الكتلة مع 
قطاعات بغداد، فقد اأيدت قطعات بغداد، حركة املو�ضل، 
ومل���ا كان لآم���ر مع�ضك���ر الو�ضا�س، العقي���د حممد �ضعيد 
التكريت���ي، دور بارز يف هذا املج���ال، فقد طلب، حكمت 

�ضليمان، م���ن وزير الدفاع وكالة، عل���ي حممود ال�ضيخ 
عل���ي، اأن ي�ضحب���ه ملقابلت���ه، بعد اأن رف����س، التكريتي، 

الذهاب اىل وزارة الدفاع.
اأراد الت�ض���دي حلرك���ة  ويب���دو اأن، حكم���ت �ضليم���ان، 
اجلي�س يف املو�ض���ل واإلقاء القب�س على اأمني العمري، 
ومهما يكن من اأمر، فقد ذهب مع وكيل وزير الدفاع اىل 
مع�ضك���ر الو�ضا����س، لإقناع اآمره بالرتاج���ع عن موقفه، 
ومل���ا اجتم���ع و�ضاحبه مع اآمر املع�ضك���ر، وعده حكمت، 
باأن���ه �ضيحاول كبح جماح جماعة،  بكر، غر اأن، حممد 
�ضعي���د، و�ض���ع �ضروط���ًا للتفاه���م، منه���ا، اإبع���اد بع�س 
ال�ضب���اط من اأن�ض���ار، بكر ع���ن منا�ضبه���م حلني هدوء 

الأحوال، وعدم تدخل اجلي�س يف ال�ضيا�ضة.

ا�ضط���ر، حكم���ت �ضليمان، بع���د اأن اأدرك اأن���ه اأ�ضبح يف 
موق���ف ح���رج، نظرًا لت���اأزم الو�ض���ع الداخل���ي، وتاأييد 
وحدات اجلي�س ملوق���ف، حامية املو�ضل، وخ�ضية امللك 
غازي من ان�ضقاق اجلي����س  اىل ال�ضتجابة اىل مطالب 
الكتل���ة القومية، فق���ّدم ا�ضتقالت���ه، يف ال�ضابع ع�ضر من 
�ضهر اآب 1937، اىل امللك غازي وقبلها الأخر، جاء يف 
كتاب ال�ضتقالة ))مولي �ضاحب اجلالة، نظرًا اىل اأن 
حالة الباد الراهنة ل متكنني من ال�ضتمرار يف ت�ضير 
اأعمال الدول���ة وم�ضالح اململكة، فاتقدم بعري�ضتي هذه 
راجيًا من مولي اأيده الله اأن يتف�ضل بقبول ا�ضتقالتي 
من رئا�ضة الوزراء واإين ل اأزال جلالة �ضيدي. اخلادم 

املطيع حكمت �ضليمان((
وهكذا قتل، بكر �ضدقي، م�ض���در قوة، حكمت �ضليمان، 
وقتل يف الوقت نف�ضه �ضبب �ضعفه، اإن ما فعله، حكمت 
�ضليم���ان، حني اأراد اأن يتدارك املوقف واأن ي�ضبح بحق 
رئي����س حكومة، من خال التحقيق يف ق�ضية الغتيال، 
اأم���ر فات اأوان���ه، لأن املعادلة مرتابط���ة ل تقبل الف�ضل، 
فقوت���ه كانت مرتبط���ة بحياة، بكر �ضدق���ي، الذي �ضقط 
بر�ضا�ضة الغتيال يف مقدمة راأ�ضه و�ضدره، ولقد تاأكد 
ذلك، حلكم���ت، عندما اأعلن���ت حامية املو�ض���ل، متردها 
على الوزارة مطالبة باإقالتها، وتلك كانت اأ�ضباب كافية 

جعلته ي�ضلم باحلقيقة.
ق���رر، املل���ك غ���ازي، تكلي���ف، جمي���ل املدفع���ي، بع���د اأن 
ا�ضتدع���ي هاتفي���ًا من لبن���ان، بتاألي���ف ال���وزارة، وكان 
املدفع���ي ال���ذي يعت���ره املل���ك م���ن اتباع���ه املخل�ضني، 
مقب���وًل من جانب الكتلة القومية ومقبوًل من العنا�ضر 
املوؤيدي���ة، حلكمت �ضليم���ان، حتى اأن، حكم���ت، كان قد 
�ضع���ى يف الأيام الأخ���رة لإ�ضراك���ه يف وزارته كوزير 

للدفاع.

عن ر�سالة )حكمت �سليمان ودوره يف ال�سيا�سة العراقية(

وم���ا يتعل���ق بو�ض���ع ال�ضحاف���ة يف الع���راق 
خال العه���د العثم���اين الأخر، كان���ت وجهًا 
من وج���وه ال�ضلطة العثمانية وه���ي امل�ضرفة 
عليه���ا، وتنق���ل اأخب���ار ال���ولة وله���ذا مل يكن 

هناك اأية م�ضاكل بينها وبني احلكومة.
النق���اب  اعقب���ت  الت���ي  امل���دة  ويف 
الد�ضت���ور،  واإع���ان  العثم���اين)1908م( 
ا�ض���درت ال�ضلط���ات العثمانية قانون���ًا جديدًا 
العثماني���ة(  املطبوع���ات  )قان���ون  لل�ضحاف���ة 
يف 16 مت���وز 1909م، وحاول���ت احلكوم���ة 
العثماني���ة م���ن خ���ال ه���ذا القان���ون تثبي���ت 
الأ�ض�س الرئي�ضة للعمل ال�ضحفي بكل �ضروطه 

وحدوده، وب�ضكل تر�ضخت معه بع�س 
املفاهي���م التي اأخذت تنتقل م���ن قانون لآخر، 
حت���ى �ضّرعت احلكوم���ة العثماني���ة قانونًا ل 
ي�ضمح في���ه مبنح امتي���از لل�ضحف واملجات 

بعد تاريخ 
)5 اآذار 1911م(.

مل تلتزم �ضلطات الحتال الريطاين باأحكام 
قان���ون املطبوعات العثماني���ة يف تعاملها مع 
ال�ضحاف���ة، فقام���ت باإلغ���اء معظ���م القوان���ني 
العثماني���ة و�ضنت قوانني جدي���دة للعقوبات، 
وتول���ت ال�ضلطات الريطاني���ة عملية ا�ضدار 
ال�ضحاف���ة بنف�ضه���ا، وكر�ض���ت ه���ذه ال�ضحف 
خلدم���ة ال�ضيا�ض���ة ال�ضتعماري���ة يف العراق، 
وخال هذه امل���دة الق�ضرة عم���رًا والطويلة 
ظلم���ًا، مل ت�ضهد اأي قانون خا����س بال�ضحافة 

العراقية.
بع���د قي���ام الدول���ة العراقية ق���ررت احلكومة 
العراقي���ة، اأن يك���ون تعامله���ا م���ع ال�ضحاف���ة 
مبوجب قانون املطبوعات العثمانية ال�ضادر 
يف �ضنة )1908م(، وذلك ا�ضتنادًا لت�ضريعات 
القان���ون الأ�ضا�ض���ي العراقي )�ض���در القانون 
الأ�ضا�ضي العراق���ي بتاريخ 21 اآذار 1925م، 
وج���اء يف امل���ادة 112،اإن القوانني العثمانية 

الت���ي ن�ضرت قبل احتال الع���راق تبقى نافذة 
فيها بق���در ما ت�ضمح به الظ���روف(، الذي اأكد 
اأن ))للعراقي���ني حري���ة اإبداء ال���راأي والن�ضر 
والجتم���اع وتاألي���ف اجلمعي���ات والن�ضمام 
اإليه���ا �ضم���ن ح���دود القان���ون((، اإل اأن واقع 
ال�ضحاف���ة ي�ض���ر خاف���ًا مل���ا ه���و مكتوب يف 
القان���ون، فق���د تعر�ضت العديد م���ن ال�ضحف 
واملجات اآنذاك للتعطيل والغرامة وحما�ضبة 
اأ�ضحابها اأمام الق�ض���اء. وعلى الرغم من ذلك 
اأقب���ل العديد م���ن ال�ضحفي���ني والأدب���اء على 
اإ�ض���دار �ضحف وجم���ات، فاأب���دت انتعا�ضها 
القوان���ني  اإ�ض���دار  امل���دة حت���ى  ه���ذه  خ���ال 
العراقي���ة اخلا�ضة باملطبوعات واإلغاء قانون 

املطبوعات العثماين.
اأ�ض���در امل�ض���رع العراق���ي اأول قان���ون خا�س 
بال�ضحاف���ة ه���و ))قان���ون املطبوع���ات رق���م 
82 ل�ضن���ة 1931م((، الذي ق���رر اإلغاء قانون 
املطبوعات العثماين ل�ضنة 1908م، وا�ضتمل 
ه���ذا القان���ون عل���ى)43( م���ادة، اأدرج���ت يف 
اأربع���ة ف�ض���ول، بحث الف�ض���ل الأول منها يف 
الج���ازات و�ضروطها، والث���اين يف التعطيل 
اإىل  الج���ازة  من���ح  يف  والثال���ث  والإلغ���اء، 
املخالف���ات  يف  الراب���ع  والف�ض���ل  الأجان���ب، 
واملعاقبات.ولك���ن اعتم���د ه���ذا القان���ون على 
يف  وردت  الت���ي  والأ�ض����س  املب���ادئ  بع����س 
قان���ون املطبوعات العثماين امللغى. واملبادئ 
والأ�ض����س التي اعتمد عليه���ا القانون اجلديد 

هي:
امل�ض���وؤول  املدي���ر  يف  الواجب���ة  ال�ض���روط 
والتاأم���ني  الأج���ازة،  وطل���ب  لل�ضحيف���ة، 
الداري،  والتعطي���ل  النقدي،والي���داع، 
وجرائم الن�ضر، والتتابع يف تقرير امل�ضوؤولية 

عما ين�ضر يف ال�ضحيفة.
واأ�ضاف هذا الت�ضريع قيودًا قانونية جديدة، 
حي���ث منح لوزير الداخلي���ة احلق يف توجيه 
الإن���ذار، ومن���ح ملجل����س ال���وزراء احل���ق يف 
تعطي���ل املطبوع واإلغائه، وم���ن ذلك كله جند 
اأن ه���ذا القان���ون اعتم���د على بع����س املبادئ 
والأ�ض����س الت���ي وردت يف القانون العثماين 

امللغى.
وعل���ى الرغ���م من تعدي���ل قان���ون املطبوعات 
رقم)82(، بقانون تعديل املطبوعات رقم)56( 
ل�ضن���ة 1932م، اإل اأنهم���ا بقي���ا مطبق���ني يف 
املطبوع���ات  بقان���ون  اإلغي���ا  حت���ى  الع���راق 
اأدخ���ل عل���ى  رق���م)57( ل�ضن���ة 1933م.وق���د 
قان���ون املطبوع���ات رق���م)57( ل�ضن���ة 1933 
بع����س التعديات بقان���ون تعديل املطبوعات 

رقم)33( ل�ضنة 1934م.
واإذا عر�ضن���ا ن�ضو�س هذا القانون، نرى اأنه 
مل ي�ضمن لل�ضحافة اأي���ة حرية، بل اإنه جعلها 
يف قب�ضة الإدارة، فلم يحدث هذا القانون اأي 
تغي���ر جوه���ري يف النظام القان���وين، واأما 
التعدي���ل فكان على بع�س املواد يف التعطيل، 
وق���د منح القانون حق تعطيل املطبوع لوزير 
الداخلية وجمل�س ال���وزراء، واأما يف الإلغاء 
ف���كان من ح���ق الق�ض���اء فقط، ولك���ن القانون 
املعدل )33( اأعط���ى وزير الداخلية حق اإلغاء 
اإج���ازة اأي مطبوع اأدب���ي اأو علمي يخرج عن 
حدود اإجازته، وبذلك تزّودت ال�ضلطة ب�ضاح 

حري���ة  عل���ى  الق�ض���اء  بوا�ضطت���ه  ت�ضتطي���ع 
ال�ضحافة ب�ض���ورة مبا�ضرة اأو غ���ر مبا�ضرة 

خدمة لأغرا�ضها و�ضيا�ضتها العامة.
وا�ضتم���ر العم���ل به���ذا القان���ون حت���ى �ضدر 
هو))مر�ض���وم  للمطبوع���ات  جدي���د  قان���ون 
يف  1954م((  ل�ضن���ة   24 رق���م  املطبوع���ات 
1954/11/10م، و�ض���در ه���ذا املر�ض���وم يف 
عه���د الوزارة ال�ضعيدي���ة الثانية ع�ضرة تاألفت 
)3 اآب 1954م، وا�ضتقال���ت 17 كانون الثاين 
1955م(. وا�ضتم���ر العمل بهذا املر�ضوم حتى 

عام 1963م.
األغ���ى ه���ذا القان���ون م���ا �ضبق���ه م���ن قوان���ني 
املطبوعات،وا�ضتم���ل القان���ون اجلدي���د على 
)46( م���ادة توزعت عل���ى ثمانية حماور هي: 
�ض���روط املطب���وع )وم���ن ال�ض���روط تت�ضم���ن 
الطل���ب  �ضاح���ب  )ا�ض���م  الآتي���ة  املعلوم���ات 
و�ضهرت���ه وعم���ره وحم���ل اإقامت���ه وجن�ضيته 
وا�ض���م  التحري���ر  رئي����س  وا�ض���م  ومهنت���ه، 
املجل���ة، ونوعها، واأوق���ات ن�ضرها(، احلقوق 
والوجبات، اإلغاء اإجازة املجلة اأو ال�ضحيفة، 
واإ�ضدار الأجانب جمل���ة اأو �ضحيفة، واملواد 
املطب���وع،  وم�ضوؤولي���ة  ن�ضره���ا،  املمن���وع 

واجلرائم والعقوبات، واأحكام عامة.
وتنفيذا للمادة )41( من مر�ضوم املطبوعات، 
 12( يف  اأم���رًا  الداخلي���ة  وزارة  اأ�ض���درت 
اإج���ازات  باإلغ���اء  1954م(،  الأول  كان���ون 
مبوج���ب  املمنوح���ة  واملج���ات  ال�ضح���ف 
قان���ون املطبوع���ات رق���م )57( ل�ضن���ة 1933 
عل���ى اأن يتق���دم اأ�ضحابه���ا بطلب���ات جدي���دة 
للح�ض���ول على امتي���ازات جدي���دة على وفق 
ال�ض���روط اجلدي���دة الت���ي حدده���ا املر�ض���وم 
الت���ي قي���دت ال�ضحاف���ة وحج���ب العدي���د من 
ال�ضح���ف واملج���ات مبوجب ه���ذا املر�ضوم. 
ن�س املادة)41( من املر�ضوم:))تلغى اجازات 
ال�ضح���ف واملجات كاف���ة املمنوحة مبقت�ضى 
قان���ون املطبوع���ات رق���م 57 ل�ضن���ة 1933م، 
وتعديل���ه رق���م 33 ل�ضن���ة 1934م، بعد م�ضي 
30 يومًا من تاريخ نفاذ هذا املر�ضوم وي�ضمل 
الإلغاء اإج���ازات ال�ضحف واملج���ات املعطلة 

واملتوقفة عن الن�ضر لأي �ضبب كان((.
ومم���ا تق���دم يت�ض���ح لن���ا اأن لل�ضحاف���ة دورًا 
بكونه���ا  املجتمع���ات،  يف  مهم���ًا  اأ�ضا�ضي���ًا 
ال�ضلط���ة الرابعة، وله���ذا ال�ضب���ب، فاإننا نرى 
احلكوم���ات التي م���رت على الع���راق فر�ضت 
عليه���ا ت�ضريعات وقيود بو�ضفه���ا املراآة التي 
تعك����س واق���ع احلي���اة، واإن القوان���ني الت���ي 
م���ر ذكرها توؤك���د حماية ال�ضحاف���ة من جانب 
واح���د، وفر����س قي���ود و�ضعوب���ات لتحج���م 
اأثره���ا الفك���ري والوطن���ي يف املجتمع. وعن 
اأث���ر ال�ضحافة وقوتها اأ�ض���ار )مرابو خطيب 
الث���ورة الفرن�ضية( موجهًا ال���كام اإىل نواب 
اجلمعية الوطني���ة الفرن�ضية يف فجر الثورة 
الفرن�ضية: ))فليعلن اأول قانون من قوانينكم 
اإىل الأبد حرية ال�ضحافة، احلرية التي يجب 
اإل مُت����س، ول ي�ض���ح اأن حتد، احلرية التي ل 

ميكن التمتع باحلريات الأخرى بدونها((.
 

عن ر�سالة: ))ال�سحافة النجفية 1939ـ1958 
درا�سة تاريخية((  

إطاللة على بداي��ات قوانين العمل 
الصحفي في العراق

مصرع بكر صدقي وسقوط 
حكومة االنقالب األول 19
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من األحداث املثرية والخطرية التي مرت بالعراق يف بدء تأسيس دولته الجديدة 

حادث��ة عزل فهمي املدرس ع��ن أمانة البالط املليك س��نة 1922 إثر تظاهرة بيوم 

التتويج. إن الش��واهد التي أذكرها هنا تؤكد أن املدرس – رحمه الله – مل يخطب 

أي��ة خطبة يومذاك، وإن عملية فصله كانت مؤامرة محاكة ضد الوطنيني املقربني 

من امللك فيصل األول، ولعل الحاش��ية املحيط��ة بامللك كانت تخىش أي صوت 

عراقي وطني مقرب للملك وتلصق به التهم املختلفة إليغار صدر امللك ضده أو 

التنسيق مع )دائرة املندوب السامي( لتصفيته.

إن الترشيع العثامين الذي صدر يف عهد السلطان 

عبد املجيد األول س��نة 1857، كان األول من نوعه 

يف تاري��خ الصحافة العثامني��ة، حيث حدد األطر 

العامة املنظمة لعمل الصحافة، وأثر الطباعة، إذ 

فرضت عليها الرقابة القانونية، إال أن هذه الالئحة 

مل يعتم��د عليها وقتًا طوياًل، إذ أصدر العثامنيون 

ترشيع��ًا آخر هو قانون الصحاف��ة العثامنية لعام 

1865. وأصبح من يريد أن ينرش ش��يئًا يعرض عىل 

لجان، وقد يطول االنتظار ش��هورًا للحصول عىل 

املوافقة.

فرض الس��لطان عب��د الحميد الث��اين )1876�1909( 

األحكام العرفية يف عام)1877م(، وقام بتعطيل 

أح��كام نظام املطبوع��ات وحدد نظ��ام مراقبة 

الصحف، ويف ع��ام)1888م( اصدر قانونًا جديدًا 

لدعم نظام الرقابة ع��ىل الصحافة واملطبوعات 

مع التش��ديد يف فرض العقوبات عىل املخالفني، 

واتبع��ه بقان��ون  آخر يف ع��ام )1894م( للغرض 

نفسه. 
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رش��ي��د ح��م��ي��د  ح���ي���در  د. 

رفعة عبد الرزاق محمد

يع���ود تاأ�ضي�س اأول م�ضت�ضف���ى خا�س لطبيب 
1936، وهو"م�ضت�ضف���ى  الع���ام  اإىل  عراق���ي 
ال�ضاحلية"ال���ذي  اأ�ض�ضه���ا الدكت���ور يحي���ى 
رفع���ت، وكان ه���ذا امل�ضت�ضف���ى ي�ض���م اأربعني 
�ضريرًا، وقد زّود مبختل���ف الأجهزة احلديثة 
يوم���ذاك م���ن بينه���ا جه���از اأ�ضع���ة رونتك���ن 
وخمترات للتحليل ومعدات خا�ضة بالتداوي 
بالأ�ضع���ة فوق البنف�ضجي���ة. والدكتور يحيى 
رفع���ت ولد يف مدينة بغداد عام 1879 تخرج 
يف كلية الطب يف ا�ضتابنول، وهو حائز على 
�ضه���ادات متعددة  وعنّي يف عدة وظائف منها 
تدري����س عل���م الت�ضري���ح يف مدر�ض���ة موظفي 

ال�ضحة.
ازداد اأع���داد امل�ضت�ضفيات الأهلية بعد ت�ضافر 
جهود الأطباء واجلمعيات الطبية واخلرية 
واملح�ضنني يف اإن�ضائها، وقد عاجلت خمتلف 
العراقي���ون  منه���ا  عان���ى  الت���ي  الأمرا����س 
يوم���ذاك. ف�ضهدت املرحل���ة التاريخية املمتدة 
ع���دد  تاأ�ضي����س  و1958   1943 عام���ي  ب���ني 
م���ن امل�ضت�ضفي���ات الأهلي���ة. ففي ع���ام 1943 
ج���رى افتتاح"م�ضت�ضف���ى دار الر�ضيد"باإدارة 
الدكتور جاك عبودي، وهو م�ضت�ضفى خا�س 
بالأمرا����س العقلية، والدكت���ور جاك عبودي 

�ضاب���ي م���ن خريج���ي ال���دورة الأوىل للكلي���ة 
الطبية، وتخ���رج منها ع���ام 1932، اأوفد اإىل 
لن���دن لاخت�ضا����س بالطب الع�ضب���ي، وعند 
عودت���ه اإىل بغ���داد عنّي طبيب���ًا يف امل�ضت�ضفى 
امللك���ي ببغ���داد يف اآب 1933، ع���نّي يف ع���دة 
وظائ���ف منها ا�ضتاذ م�ضاعد يف الكلية الطبية 
الأمرا����س  مل�ضت�ضف���ى  ومدي���ر   1939 ع���ام 
اأ�ض����س   ،1948 ع���ام  والعقلي���ة  الع�ضبي���ة 
عي���ادة طبية وم�ضت�ضفى خا�ض���ًا، فرتك خدمة 
احلكوم���ة بعد ع���ام 1950 ليتف���رغ اإىل اإدارة 
اإىل   1971 ع���ام  الع���راق  غ���ادر  م�ضت�ضف���اه، 

لندن وعم���ل فيها طبيبًا. ت���ويف يف العا�ضمة 
الريطانية يف 18 متوز1980.

دار  افتتح"م�ضت�ضف���ى   1946 �ضن���ة  ويف 
ال�ض���ام"يف جانب الر�ضافة من بغداد باإدارة 
 ،)William Wiks( الدكتور وليم وك���ز
وافتت���ح الدكتور حممد �ضال���ح م�ضت�ضفاه يف 
عام 1949 بجانب الكرخ من بغداد يف منطقة 

ال�ضاحلية. 
واأن�ضاأ الدكت���ور كمال ال�ضامرائ���ي م�ضت�ضفى 
والتولي���د،  الن�ضائي���ة  بالأمرا����س  خا�ض���ًا 
يف  يق���ع  وكان   ،1950 ع���ام  وافتتح���ه 

حمل���ة ال�ضع���دون، وع���رف با�ضم"م�ضت�ضف���ى 
ال�ضامرائي"ويف عام 1954 انتقل امل�ضت�ضفى 
اإىل بنايت���ه اجلديدة يف منطق���ة العلوية على 
ال�ضارع الع���ام )وهو اليوم �ض���ارع الن�ضال(، 
وق���د زودت البناي���ة اجلدي���دة بغرف���ة خا�ضة 
لاأطف���ال، وغرفة اأخ���رى للعي���ادة اخلارجية 
واحل���الت الطارئة، وقد اأحت���وى على )25( 
�ضري���رًا منها ع�ضرون �ضري���رًا للدرجة الأوىل 
وخم�ضة اأ�ضرة للدرجة الثانية، وفيه �ضالتان 

اإحداهما للعمليات والثانية للتوليد.
ويف الع���ام 1950 اأي�ض���ًا افتتحت"م�ضت�ضفى 
با�ضم"م�ضت�ضف���ى  روفائيل"املع���روف  �ض���ان 
ال�ضرقي���ة  الك���رادة  منطق���ة  الراهب���ات"يف 
)رخيتة( ببغداد بجهود الراهبات التقدمة يف 
العراق والدكتور حنا خياط، وهو م�ضت�ضفى 
والن�ضائي���ة  الباطني���ة  بالأمرا����س  خا����س 
عل���ى  احت���وى  وق���د  والتولي���د واجلراح���ة، 
)46( �ضري���رًا منه���ا )22( للدرج���ة الأوىل و 
)24( للدرج���ة الثانية، وفي���ه عدد من �ضالت 
العملي���ات. ويف عام 1955 جع���ل امل�ضت�ضفى 
مرك���زًا تدريبيًا ملهنت���ي القبال���ة والتمري�س، 
كما جرى يف العام 1958 افتتاح م�ضتو�ضف 
داخ���ل امل�ضت�ضف���ى لتقدمي املعاجل���ة للمر�ضى 

املراجعني.
ويف العام 1954 اأفتتح م�ضت�ضفى"م�ضيح"يف 
�ضارع الر�ضيد ببغداد بجوار �ضينما روك�ضي، 
وكان الدكتور داود م�ضي���ح مديره امل�ضوؤول، 
لك���ن هذا امل�ضت�ضفى مل ي�ضتمر بالعمل طويًا، 

اإذ �ضرعان ما اأُغلق يف عام 1955.
و�ضهد منت�ضف العام 1955 افتتاح"م�ضت�ضفى 
الإمام"يف منطقة الكرادة ال�ضرقية )اأبو قام(، 
وق���د اأخت�س باجلراحة العام���ة، وقد احتوى 
عل���ى )20( �ضري���رًا منه���ا )7( للدرجة الأوىل 
و)8( للدرج���ة الثاني���ة و )5( الدرجة الثالثة، 
وانيطت اإدارته عند افتتاحه بالدكتور حممد 

علي الإمام والدكتور �ضلمان دروي�س. 
اأُفتتح"م�ضت�ضف���ى   1956 ني�ض���ان   6 ويف 
احلي���دري"، مبنطق���ة العلوي���ة �ض���ارع املثنى 
ب���ن حارثة ال�ضيب���اين، ه���و م�ضت�ضفى خا�س 
الن�ضائي���ة  الأمرا����س  ومعاجل���ة  بال���ولدة 
واجلراح���ة العامة، وقد بلغ عدد اأ�ضرته )20( 

�ضريرًا جميعها كانت من الدرجة الأوىل. 
وبتاري���خ 2 حزي���ران 1956، افتتح الدكتور 
م�ضت�ضف���اه  في�ض���ي  �ضليم���ان  احلمي���د  عب���د 
الذي ع���رف ب�"م�ضت�ضفى في�ض���ي"يف منطقة 
ال�ضعدون ببغداد بالقرب من الق�ضر الأبي�س، 
وه���و خا�س بالأمرا����س الباطني���ة وجراحة 
وق���د  العام���ة.  واجلراح���ة  وال�ض���در  القل���ب 
احتوى على )44( �ضري���رًا منها )20( �ضريرًا 
للدرج���ة الأوىل و)16(�ضريرًا للدرجة الثانية 
و)8( اأ�ض���رة للدرج���ة الثالثة، وفي���ه �ضالتان 
وخمت���رات  خارجي���ة  وعي���ادة  للعملي���ات 
للتحلي���ات املر�ضي���ة، وفي���ه �ضعب���ة لاأ�ضعة، 
ويف ع���ام 1957 اأن�ضاأ الدكت���ور �ضلمان فائق 
م�ضت�ضف���ى خا����س باجلراح���ة العام���ة، وق���د 

احتوى على )18( ردهة. 
مل يقت�ض���ر افتتاح امل�ضت�ضفي���ات الأهلية على 
مدين���ة بغ���داد لوحده���ا، فق���د �ضه���دت بع�س 
الألوي���ة افتت���اح عدٍد منه���ا. ففي ع���ام 1956 
جرى افتتاح"م�ضت�ضف���ى ال�ضعدي"يف مدينة 
الب�ض���رة، ويف الع���ام 1957 اأُفتتح يف مدينة 
ال�ضليمانية"م�ضت�ضف���ى دوكان"، وق���د انيطت 

بالدكتور وديع حبو�س م�ضوؤولية اإدارته.
على العموم كان هن���اك )13( م�ضت�ضفى اأهليًا 
ع���ام 1956، لك���ن عدده���ا انخف����س يف العام 
ال���ذي تاه اإىل )11( ب�ضبب توقف"م�ضت�ضفى 
ل���واء  الأر�ضالي���ة الأمريكية"ع���ن العم���ل يف 
العمارة، و"م�ضت�ضفى زبلن"يف �ضامراء. وقد 
اأدت هذه املوؤ�ض�ضات ال�ضحية خدماتها لأبناء 
الباد خ���ال تلك املرحلة، وه���ي مل تقل �ضاأنًا 
ع���ن امل�ضت�ضفيات احلكومي���ة اأن مل تكن اأرقى 
منه���ا، لكنه���ا اختلفت عنها يف اأمري���ن اأولهما 
والثاني���ة  فيه���ا،  العم���ل  بان�ضيابي���ة  يتعل���ق 
ارتف���اع اأ�ضعارها، الأمر الذي جعل مراجعتها 
مقت�ضرة على املو�ضوري���ن ماليًا، يف حني اأن 
امل�ضت�ضفيات احلكومية قد قدمت خدماتها اإىل 
الأعم الأغلب من املجتمع وباأ�ضعار منا�ضبة. 

عن ر�سالة: الأو�ساع ال�سحية يف العراق 1945- 
1958 درا�سة تاأريخية

واحلقيقة اأن الذي اثار اللتبا�س هو اأمني الريحاين الذي 
روى يف كتاب���ه ع���ن امللك في�ضل الأول )����س 115- 116، 
ط2( اأن امللك بعث رئي�س اأمناء الباط – يق�ضد املدر�س – 
ليقابل الوفد ويجي���ب اخلطيب بكلمة �ضكر تنا�ضب املقام، 
ولكن الرئي�س وهو ي�ضمع حما�س اجلماهر، ُذهل ون�ضى 
مقام���ه الر�ضم���ي وا�ضتعلت فيه احلمي���ة واحلما�ضة، فراح 
يف جوابه يحاربه يف م�ضم���ار ال�ضيا�ضة والوطنية فتهف 
ل���ه اجلمه���ور اأ�ضعف هتافه���م خلطيب الوف���د، وبينما هو 
يخطب و�ضل املندوب ال�ضامي ال�ضر بر�ضي كوك�س لتهنئة 
امللك، وكان واجب رئي�س الأمناء اأن ي�ضتقبل املهنئ، فختم 
خطبت���ه بكلمة من نار ف�ضاح اآنذاك النا�س قائلني: لي�ضقط 
النتداب لي�ضقط الريطانيون، ويقول الريحاين، اإن هذا 
احل���ادث زاد يف الم املل���ك فكت���ب اىل كوك����س يف�ضح عن 

اأ�ضفه ال�ضديد. ثم اأقال رئي�س الأمناء من وظيفته. 
ه���ذه هي الرواية التي ذكره���ا الرحاين حول ق�ضية ف�ضل 
املدر����س، وملّخ����س احلادث���ة كم���ا ي�ضفه���ا �ضاه���د عيان، 
واأح���د الثقاة، هو املرحوم الدكت���ور حممد مهدي الب�ضر 
يف كتاب���ه )تاريخ الق�ضي���ة العراقية، ج2 ����س41( والتي 
ا�ضتم���ر يف تاأكيدها يف منا�ضبات لحق���ة، هي اأنه ملا حلت 
الذكرى الأوىل ليوم تتويج امللك في�ضل يف 23 اآب 1922، 
ا�ضتغل���ت قيادة احل���زب الوطن���ي العراقي ه���ذه املنا�ضبة 
فقام���ت بتظاهرة اىل الباط امللك���ي، وبعد تهنئة امللك من 
قبل القيادة تق���دم جعفر اأبو التمن واأخر امللك اأن احلزب 
يرغ���ب يف اإلقاء كلمة وطلب من املل���ك اأن ياأمر اأحد رجاله 
ليح�ض���ر بالنياب���ة عنه لاإ�ض���راف على اجلمه���ور و�ضماع 

اخلطاب، فندب امللك كبر اأمنائه فهمي املدر�س لذلك. 
وكان���ت اللجن���ة التنفيذية للح���زب الوطني ق���د اتفقت مع 
ح���زب النه�ض���ة عل���ى اأن يعه���د اىل حممد مه���دي الب�ضر 
لإلقاء اخلطاب من على �ضرفة بناية )امل�ضرية( يف الق�ضلة 

والتي اتخذت باطًا ملكيًا،
واألق���ى الب�ض���ر اخلط���اب عل���ى اجلماه���ر املحت�ضدة يف 
�ضاح���ة امل�ضرية )راأي���ت اخلطاب كام���ًا يف جريدة املفيد 
لي���وم 25 اآب 1922(.. ويف ه���ذه الثن���اء ق���دم املن���دوب 
ال�ضامي اىل الباط لتق���دمي التهاين، فلما و�ضلت �ضيارته 
اىل م���كان التجم���ع ل�ضعب���ي مل ت�ضتط���ع �ضيارت���ه اجتي���از 
اجلماه���ر اإل ب�ضعوب���ة، واثن���اء �ضر كوك����س اىل مكان 
امللك، ارتفع �ضوت بني اجلماهر ودوت بعده عا�ضفة من 
الت�ضفيق والهتاف، وعلم فيما بعد اأن ال�ضوت كان ينادي 
ب�ضقوط النتداب الريطاين. ويقول الب�ضر اإن ال�ضوت 
اأثار ا�ضتي���اء اع�ضاء حزبي الوطن���ي والنه�ضة لعلمهم اأن 

كوك�س �ضوف ي�ضتغل ذلك. 
وم���ن هذه الرواية جند اأن املدر����س مل يكن �ضوى م�ضتمع 
خلط���اب الب�ض���ر بتكليف من املل���ك. ويق���ول الب�ضر يف 
مكان اآخر، اأن املدر�س مل يفه بكلمة واحدة يف ذلك املوقف، 
واإن كل م���ا فعل���ه هو ال�ضتماع خلطاب���ه وخطاب املرحوم 
حممد كبة خطيب ح���زب النه�ضة، واإن ما ن�ضبه الريحاين 
اىل املدر�س هو من قبيل الزور والبهتان )�ضوائح ج2 �س 
181(. ويف مقابلة مع  الب�ضر اأجرتها جملة األف باء )10 

كانون الثاين 1973( ي�ضيف الب�ضر قائًا: 
اأن اهتف بحياة  األقيت خطبت���ي دون  اأنني  "... واحل���ق 
املل���ك وعندم���ا انتهي���ت، هم����س يل املدر����س ب���اأن اهت���ف 
فهتف���ت ومل يلق هو اأية خطبة". ويب���دو اأن هذا ما ق�ضده 
املرح���وم توفيق �ضعيد الدملوج���ي مرافق امللك يف حديثه 
م���ع الأ�ضتاذ حارث طه ال���راوي، من اأن املدر�س مل يتجاوز 

مقت�ضيات املوقف الر�ضمي. 
ومن ال�ضه���ادات اخلطرة �ضهادة الأ�ضت���اذ �ضامي خوندة، 
ال���ذي يذكر اأن املدر�س كان ين�ض���ت اىل اخلطيب باهتمام 
عندم���ا دخل كوك����س اىل �ضاحة الباط وتع���ايل الهتافات 

�ضد النت���داب الريطاين، واإن الذي هت���ف �ضد النتداب 
واأث���ار اجلماهر هو ح�ضون اأبو اجل���ن. ويذكر خوندة، 
اأن���ه ات�ضل باأبي اجلن بع���د �ضنوات وعرف من���ه اأنه كان 
يجهل نتيجة عمله وقد اأعلن اأمامه اأن جهات ر�ضمية طلبت 

منه اأن يهتف حال و�ضول كوك�س فقبل من دون تردد!!. 
وق���د تبنّي فيم���ا بعد اأن كل ما يدّبر وُيح���اك يف الباط من 
موؤام���رات �ضد ال�ضخ�ضي���ات الوطنية كان يق���وم بها اأحد 
حا�ضية امللك ومن رجال ر�ضتم حيدر، وهو اأمني الك�ضباين. 
وق���د اأ�ضار اإليه غر واحد من الذي���ن نثق برواياتهم. على 
اأن املدر����س بعد عزله، ظلت الأنظ���ار ترنو اإليه ملا امتاز به 

من اإخا�س ونزاهة. 
ومل���ا اجته���ت الرغبة اىل اإن�ض���اء جامع���ة اآل البيت، اختر 
املدر����س رئي�ض���ًا لها �ضن���ة 1924 حت���ى ي���وم اإلغائها على 
ي���د ن���وري ال�ضعيد �ضن���ة 1930 بحج���ة �ضي���ق امليزانية، 
وبعده���ا تقّلد مديرية املعارف العام���ة، لكنه اآثر ال�ضتقالة 
والن�ض���راف اىل مي���دان ال�ضحاف���ة ال�ضيا�ضي���ة كم���ا ه���و 

معروف يف �ضرته الامعة. 

والأخط���ر م���ن كل ما ذكرن���اه اأعاه، الوثائ���ق الريطانية 
التي تتيح للباحث فر�ضة طيبة لتق�ضي احلوادث ومعرفة 
الوج���ه الر�ضمي للمو�ض���وع. ل�ضّيم���ا واأن دائرة املندوب 
ال�ضامي هي اأحد اطراف ق�ضيتنا.. واأود اأن اأذكر اأن )امل�س 
بيل( ال�ضكرت���رة ال�ضرقية للمندوب ال�ضامي اآنذاك، تقول 
يف ر�ضائله���ا )ر�ضائ���ل امل����س بي���ل – ����س648( اإنها كانت 
مرافق���ة كوك����س يف زيارته للمل���ك، واإنها ق���د و�ضلت اىل 
الباط وكانت �ضاحته غا�ضة بالنا�س وحوايل ثاثمائة اأو 
اأربعمائ���ة يقفون حتت ال�ضل���م، وبينما كان كوك�س يرتقي 
ال�ضّل���م انطلق �ضوت بني احل�ض���د مل يتبنّي معناه واعقبته 
موجة من الت�ضفيق وتقرر )اخلاتون( اأن التظاهرة كانت 

مدّبرة لتحدث يف الوقت املحدد ل�ضتقبال كوك�س. 
كم���ا يذكر التقري���ر الريطاين ع���ن اأحوال الع���راق  ل�ضنة 
)1922 – 1923 0 ����س18( اأن الق���ادة الوطني���ني طّولوا 
مقابلته���م للمل���ك اىل وقت و�ضول املن���دوب ال�ضامي حتى 
يوؤك���دوا ل���ه اأنه���م حا�ض���رون. ويف الي���وم الت���ايل اأر�ضل 
املندوب ال�ضامي اإن���ذارًا �ضديد اللهجة اىل رئي�س الديوان 
امللك���ي، يحت���ج في���ه بعنف عل���ى ما لقي���ه م���ن معاملة يوم 
التتويج ويطلب منه العتذار وعزل فهمي املدر�س، اإذ كان 
هو امل�ضوؤول ر�ضميًا ويطلب بيانًا بالإجراءات التي ينوي 

امللك اتخاذها �ضد املواطنني. 
واأوع���ز في�ض���ل اىل �ضكرتره ر�ضت���م حي���در، اأن يرد على 
الإن���ذار الريط���اين، فاأر�ضل كتاب���ًا اىل املن���دوب ال�ضامي 
اأع���رب فيه عن التاأثر ال�ضديد الذي اأ�ضاب امللك والتاأكيد له 

باأن امللك �ضيعمل كل ما هو �ضروري. 
ن����س الإن���ذار ال���ذي بعثه املن���دوب ال�ضام���ي اىل امللك اإثر 

احلادثة: 
"�ضعادة رئي�س الديوان امللكي املتحرم نرجو اأن تخروا 
جال���ة املل���ك، ب���اأن فخام���ة املعتم���د يحت���ج بعن���ف �ضد ما 
لقي���ه م���ن املعامل���ة يف وق���ت كان فخامت���ه ميث���ل حكوم���ة 
مل���ك بريطاني���ة العظم���ى، م���ارا بب���اب غرف���ة ال�ضتقبال، 
لي���وؤدي مرا�ضيم التريك، واإن فخامته اأخر لندن عن هذه 
احلادث���ة، ويطلب اأن يعتذر اإلي���ه، واإن يعزل فهمي اأفندي 
املدر����س، اإذ كان ه���و امل�ض���وؤول ر�ضمي���ًا، ويطل���ب فخامته 
بيان���ًا عن الإج���راءات الت���ي ين���وي جالة املل���ك اتخاذها 
�ض���د اخلطيب���ني اللذين حقرا مق���ام املل���ك باإلقائهما خطبة 

مهّيجة". 
 24 اوك�ست 1922 
بري�سي 
العراق 20 /1985/11 

المستشفيات األهلّية األولى في العراق 

في ذكرى وفاته في 14 آب 1944

كي��ف ُع��زل فهم��ي الم��درس ع��ن أمانة 
التشريفات الملكّية؟

من األح��داث املثرية والخطرية الت��ي مرت بالعراق 

يف بدء تأس��يس دولت��ه الجديدة حادث��ة عزل فهمي 

املدرس عن أمانة البالط املليك سنة 1922 إثر تظاهرة 

بيوم التتويج. إن الش��واهد التي أذكرها هنا تؤكد أن 

املدرس – رحمه الله – مل يخطب أية خطبة يومذاك، 

وإن عملية فصل��ه كانت مؤامرة محاكة ضد الوطنيني 

املقرب��ني من امللك فيص��ل األول، ولعل الحاش��ية 

املحيطة بامللك كانت تخىش أي صوت عراقي وطني 

مقرب للملك وتلصق به التهم املختلفة إليغار صدر 

امللك ضده أو التنس��يق مع )دائرة املندوب السامي( 

لتصفيته.
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بيداء عالوي الشويلي

ب����داأ ن�ضاط����ه يف ال�ضحافة من����ذ مطلع القرن   
الع�ضري����ن، اإذ �ض����رع يف الكتاب����ة وه����و يافع ع����ام 1903، 
وكانت جملة )اأكلي����ل الورود( املحطة الأوىل التي انطلق 
منها يو�ض����ف غنيمة يف م�ض����واره ال�ض����حفي، حيث ن�ض����ر 
اأول مقالة له فيها وعمره مل يتجاوز الثامنة ع�ضرة، وهي 

مقالة دينية بعنوان )نظٌر يف الورّدية املقد�ّضة(. 
كان يو�ض����ف غنيمة يكاتب املجات ال�ضهرة   
يف خمتلف الأقطار العربية وقد �ض����رع بالكتابة يف جملة 
امل�ض����رق البروتي����ة عام 1904، حيث ن�ض����ر ل����ه فيها اأول 
بح����ث بعن����وان )الرّتحب باملول����ود عند براهم����ة الهنود( 
وه����و بح����ث مرتجم ع����ن اللغ����ة الأنكليزية، ا�ض����تطرد فيه 
يو�ض����ف غنيم����ة و�ض����ف ر�ض����وخ تل����ك الع����ادات والتقاليد 
الهندية التي بات من ال�ضعب اإزالة تاأ�ضلها يف نفو�ضهم.

اإن اإعادة العمل بالد�ض����تور وفرت حرية ن�ضبية لل�ضحافة 
والفك����ر والتعبر والتنظيم ال�ضيا�ض����ي، لذلك فتح العراق 
اأبواب����ه اأمام التي����ارات الثقافي����ة والفكرية ال�ض����ادرة من 
باد ال�ض����ام وم�ضر وا�ضتانبول، و�ض����هد و�ضول اجلرائد 
والكتب ال�ض����ادرة فيها ب�ض����كل وا�ض����ع كذلك اأقب����ل الأدباء 
وال�ض����حافيني عل����ى ا�ض����دار اجلرائ����د واملج����ات ون�ض����ر 
الكتب حت����ى بلغ عدد اجلرائد ال�ض����ادرة للمدة )1908 – 

1914( حوايل )65( جريدة و)14( جملة.
وم����ن ب����ني تل����ك اجلرائ����د ال�ض����ادرة جريدة   
)بغ����داد( والت����ي تع����ّد اأول جري����دة اأهلي����ة عرفته����ا مدينة 
بغ����داد، اأن�ض����اأها ف����رع حزب الحت����اد والرتق����ي العثماين 
الذي قام بالنقاب الد�ضتوري لتكون ل�ضانه وعهد باإدارة 
�ضيا�ض����تها اإىل رئي�س هذا الفرع مراد �ض����ليمان، و�ضدرت 
ث����اث م����رات يف الأ�ض����بوع باللغت����ني العربي����ة والرتكية، 
وراأ�����س ق�ض����مها العربي مع����روف عبد الغني الر�ض����ايف. 

ولقد كتب فيها عدد من الأدباء والكّتاب امل�ض����هورين وكان 
يو�ضف غنيمة من كّتابها البارزين.

 وعل����ى اأث����ر اإع����ان الد�ض����تور العثم����اين، ق����ام املفك����رون 
والكّت����اب يف العراق باإ�ض����دار اجلرائ����د واملجات، ولعل 
�ض����هولة احل�ض����ول على امتياز اإ�ض����دار جريدة كان وراء 
ه����ذا الع����دد الكب����ر من اجلرائ����د، ويف �ض����وء ذل����ك، اأراد 
يو�ض����ف غنيم����ة اأن يك����ون �ضاحب جريدة ولك����ن ملا كانت 
القوان����ني ال�ضائ����دة وقتذاك، مل ت�ضمح ل����ه اأن يح�ضل على 
امتي����از جلري����دة وذلك ل�ضغ����ر �ضنه، ب����ادر اإىل التفاق مع 
داود �ضلي����وا لإ�ضدار جريدة )�ضدى باب����ل(. �ضدر العدد 
الأول من )�ضدى بابل( يف 13 اآب 1909، باأربع �ضفحات 
باحلج����م املتو�ضط وت�ضتمل كل �ضفح����ة على ثاثة اأعمدة 
طويل����ة، وق����د ت����وىل اإدارته����ا يو�ض����ف غنيمة، حي����ث كان 
مديرها امل�ضوؤول، و�ضاحب امتيازها داود �ضليوا، ولهذه 
اجلريدة الف�ضل الأكر يف تنبيه الراأي العام العراقي اإىل 
ان�ضاء املنظمات واجلمعيات التي اأغفلها زمنًا طويًا، فقد 
كان����ت تعقد املقارنات الكثرة عل����ى �ضفحاتها بني ال�ضرق 
والغرب. وتعد جري����دة )�ضدى بابل( اأول جريدة عراقية 
قام����ت برتجم����ة الأدب الغرب����ي ون�ضرته عل����ى �ضفحاتها، 

فكانت الرائدة يف هذا املجال.
ا�ضتم����ر يو�ضف غنيم����ة يف كتابة مقالت����ه املهمة وترجمة 
الأخب����ار م����ن الرتكي����ة اأو الفرن�ضي����ة اأو الأنكليزي����ة اإىل 
العربي����ة يف جريدة، )�ضدى بابل(، ث����م تخلى عن �ضوؤون 
اجلريدة بعد �ضدور عددها العا�ضر، و�ضار يوا�ضلها بني 

مدة واأخرى.
وكان ع����دد الكت����اب الذي����ن اأ�ضهموا يف الكتاب����ة يف جملة 
لغة العرب اأكرث م����ن مئتي كاتب ويف خمتلف الجتاهات 
العلمية والأدبية واللغوية، ومل تقت�ضر الكتابة يف املجلة 
عل����ى الكت����اب العراقيني، بل �ض����ارك فيها عدد م����ن الكتاب 
الع����رب، وكذل����ك ع����دد م����ن امل�ضت�ضرقني، ويو�ض����ف غنيمة 
كان اأحد هوؤلء الكّت����اب، والذين اأ�ضهموا بق�ضط كبر يف 
حتري����ر هذه املجلة يف بدايتها الأوىل منها،  ول �ضيما يف 
اأبوابه����ا الثاني����ة، حيث ن�ضر فيه����ا اأول مقالة له يف املجلد 
الث����اين بعن����وان )لبا�س احليوان����ات وتنك����ر اأزيائها(، ثم 
ا�ضتم����ر بن�ضر مقالت����ه فيها، ويف خمتل����ف املجالت حتى 
ع����ام 1928، ف�ض����ًا ع����ن اأن����ه كان اأح����د م�ضرتك����ي املجلة، 
واأ�ضه����م بدعمه����ا ماليًا م����ن خال جم����ع ا�ضرتاكاتها وحث 

الآخرين على ال�ضرتاك فيها.
وبع����د ان����دلع احل����رب العاملي����ة الأوىل 1914، ا�ضتع����ان 
يو�ضف غنيمة بجريدة )امل�ضباح( ل�ضاحبها عبد احل�ضني 
الأزري  ليع����ر على �ضفحاتها ع����ن اآرائه ال�ضيا�ضية ب�ضاأن 

ق�ضاي����ا ال�ضاع����ة، فاأرف����د اجلري����دة بعدة مق����الت ات�ضمت 
بالطابع ال�ضيا�ض����ي، وعندما لحق����ت ال�ضلطة ال�ضحفيني 
الأح����رار املناوئ����ني ل�ضيا�ضته����ا ونف����ت ا�ضدق����اءه اأمثال : 
الأب. ان�ضتا�����س م����اري الكرمل����ي، وداود �ضلي����وا، وعب����د 
احل�ض����ني الأزري اإىل قي�ض����ري، تعطل����ت جرائده����م ع����ن 
ال�ضدور التي كانت منرًا لن�ضر اأفكاره واأبحاثه، فتوقف 

حينذاك عن الكتابة.
�ضدر العدد الأول من )جريدة العرب( يف 4 متوز 1917، 
وكان ج����ون فيلبي )John Phelbi( رئي�ضًا لتحريرها 
الكرمل����ي،  م����اري  ان�ضتا�����س  الأب.  ذل����ك  يف  ي�ضاع����ده 
غ����ر اأن فيلب����ي ت����رك العمل يف اجلري����دة اأوائ����ل ت�ضرين 
الث����اين 1917، فحل����ت حمله امل�ضت�ضرق����ة الريطانية كر 

ترودبيل.
اأم����ا حم����ررو ه����ذه اجلري����دة وكّتابه����ا، فق����د   
كان����وا نخبة رجال العل����م والأدب يف العراق األفت قلوبهم 
�ضلط����ة الحت����ال واأغرتهم باأنه����ا �ضحيفتهم لب����ث الفكرة 
العربية وخدمة اللغة وتثقيف ال�ضعب واأجزلت لهم اأجور 
الكتاب����ة ولعلها كانت امل����رة الأوىل يف العراق التي تناول 
فيها الأدباء والكتاب اأج����ورًا حمرتمة على نتاج اأقامهم، 
والظاهرة التي تلفت النظر اأن معظم الكتاب العراقيني قد 
كتب����وا فيها باأ�ضماء م�ضتعارة، ومنهم يو�ضف غنيمة الذي 
كت����ب مقالت يف اأك����رث من مو�ضوع وبتواقي����ع م�ضتعارة 

مث����ل )اب����ن قط����ر الن����دى(، )اب����ن ذي الكنيت����ني(، و)اب����ن 
ال�ضي����اء(.ويف 6 ت�ضري����ن الأول 1918، �ض����درت ق����وات 
الحت����ال الريط����اين جمل����ة )دار ال�ض����ام(، وق����د اأ�ضبح 
الأب. ان�ضتا�س م����اري الكرملي رئي�ض����ًا لتحريرها ابتداًء 
م����ن عددها الثاين، وا�ضتم����رت يف ال�ضدور ثاث �ضنوات 

ثم ُحجبت نهائيًا عام 1921، 
وخال تل����ك احلقبة التاريخي����ة اأخذ يو�ضف   
غنيمة ين�ضر فيها كتاباته، حتى اأ�ضبح من كّتابها البارزين، 
كم����ا كان يكتب مق����الت اأخرى يف جمل����ة )الل�ضان(.ورفد 
جري����دة )العراق( مبق����الت ات�ضم����ت بالتن����وع وال�ضمول 
تناول����ت اجلوانب ال�ضيا�ضي����ة والقت�ضادية والعراق كان 
م����ا ي����زال يف دور تكوينه، كما �ضرد ذل����ك لحقًا. لقد كتب 
يو�ض����ف غنيمة يف اأغلب اجلرائ����د واملجات العراقية يف 
الن�ض����ف الأول م����ن الق����رن الع�ضري����ن كتاب����ات عديدة يف 

الفكر والأدب والجتماع والقت�ضاد وال�ضيا�ضة.
اإل اأن يو�ض����ف غنيم����ة مل يتوق����ف عن����د ح����دود الن�ضر يف 
اجلرائ����د واملج����ات املتّنوع����ة حتى فك����ر جدي����ًا باإ�ضدار 
جري����دة خا�ضة به متثل اجتاهه واأف����كاره وقد كان له ذلك 
بعد جهد جهيد، فبعد ح����ل املجل�س التاأ�ضي�ضي ويف غمرة 
النتخاب����ات النيابي����ة الأوىل، اأ�ضدر جري����دة )ال�ضيا�ضة( 
والت����ي تعد اأه����م ن�ضاط �ضحف����ي مار�ض����ه يف حياته، وقد 
ت����وىل اإدارته����ا وم�ضوؤوليته����ا، وظهر عدده����ا الأول يف 3 
اآذار 1925، ويف ه����ذا الع����دد �ضرح����ت خطته����ا يف مقالته 
الأوىل بعنوان )مبداأن����ا( قائًا: ))قدمنا اليوم على خدمة 
الوط����ن العزي����ز ب�ضحيفتن����ا )ال�ضيا�ضة( وق����د اتخذنا لنا 
منهجًا وحي����دًا ل نحيد عنه مهما يكلفنا الأمر … ننا�ضل 
حلقوق العراق والعراقيني بالرهان واحلجة وندافع عن 
ا�ضتقال����ه بالقل����م والل�ضان… تعزز مبقالتن����ا وكتاباتنا 
روح الوطني����ة وال�ضتق����ال يف الق����وم ونرب����ي �ضعورهم 

بالحتاد والت�ضامن …((.
وجريدة )ال�ضيا�ضة( جريدة يومية �ضيا�ضية   
علمي����ة اقت�ضادي����ة، كانت ت�ض����در يوميًا عدا ي����وم عطلتها 
الأ�ضبوعي����ة وه����و ي����وم الإثنني. وبع����د اأن �ض����در )103( 
اأع����داد منه����ا توقفت ع����ن ال�ضدور يف 3 مت����وز 1925، اإل 
اأنها عادت اإىل الظهور عل����ى اأثر تعطيل جريدة )ال�ضعب( 
ل�ضاحبه����ا يا�ض����ني الها�ضمي لتحل حمله����ا وتنطق بل�ضان 
ح����زب الآخ����اء الوطن����ي، ال����ذي كان يو�ض����ف غنيم����ة اأحد 
اع�ضائ����ه البارزين ف�ض����درت يف 30 كانون الثاين 1931 
ث����م اأوقفته����ا وزارة ن����وري ال�ضعي����د الأوىل يف 24 اآذار 

.1931
عن ر�سالة )يو�سف غنيمة حياته ون�ساطاته(

�ضيبلغ �ضديقي الأ�ضت���اذ املحامي عبا�س العزاوي يف هذا 
العام من العمر اخلام�ض���ة واخلم�ضني، واإذا ذكر العزاوي 
واملخطوط���ات.  واملكتب���ات  الكت���ب  ذك���رت  الع���راق  يف 
فالأ�ضتاذ هاٍو معروف من هواة الكتب القدمية ومن هواة 
اخلطوط، وقد جمع يف بيته جمموعة ثمينة من اخلطوط 
القدمي���ة وهو يحدثك عنها وعن �ضاحبه���ا وبائعها وكيف 
و�ضل���ت اإليه، وميزات اخلط الف���اين وعاقته باخلطوط 
الباقية حديثًا ت���درك من خال مبلغ حب هذا العامل لكنوز 

الأجداد الأقدمني.
وه���و ل يري���د من وراء ذل���ك مك�ضبًا لأن���ه ل يتاجر بالكتب 
ول باخلط���وط ول باملخطوطات، وهو ل يبتغي من وراء 
ذل���ك اأجرًا لأن���ه لي�س بحاج���ة اإىل هذا الأج���ر. ول هو يف 
حاج���ة اإىل اأحد. ثم هو ل يتبجح مبجموعته الثمينة �ضاأن 
اأغلب اأ�ضح���اب الكتب واملكتبات والن���وادر. يعر�ضون ما 
يجمعونه على النا�س ليقال عنهم اإنهم من اأ�ضحاب التحف 

والنوادر واجلاه العريق.
والع���زاوي من اأبع���د النا�س عن التبج���ح والظهور فهو ل 
يعا�ضر اإل بطانة معروفة من الأدباء هي حا�ضيته وخا�ضته 
وجماعته وهي تعد؛ ول يرافق اإل ابنه )فا�ضل( من مكتبه 
اإىل مقه���ى )بلقي�س( على �ضارع اأب���ي نوؤا�س حيث يجل�س 

قرابة �ضاعة ثم يعود مع ابنه اإىل البيت.
وق���د كان ي�ضاحب���ه اأخوه املرح���وم املحام���ي )علي غالب 
الع���زاوي( اإىل اأكرث الأماك���ن، وكان اأ�ضدقاوؤهما يقولون 
)م���ا اأحب الأخ���وة( فقد كان���ا م�ضرب الأمث���ال يف الأخوة 

حق���ًا، ولكن اجلن���اة اأب���وا اإل اأن يفرقوا 
ب���ني الأخ واأخي���ه فقتل���وا )علي���ًا( عل���ى 
ق�ضية خ�ضي�ضة من حطام الدنيا وفرقوا 

بني عبا�س وعلي.
وه���و ل يعا�ض���ر الآن اإل �ضديق���ًا واحدًا 
لزم���ه منذ عرف احلي���اة وهذا ال�ضديق 
ه���و )الكت���ب والعل���م( ون���ادرًا م���ا تراه 
وهو بغر كتاب. والكتاب املحبوب اإليه 
)كت���اب التاري���خ( واأحب كت���ب التاريخ 
اإلي���ه على م���ا اأعتقد ه���ي كت���ب التاريخ 
النادرة ول �ضيما الكتب التي تبحث عن 
الف���رتة املظلمة ال�ض���وداء )فرتة العراق 
ب���ني اأحتال���ني( وه���ي ف���رتة جمهول���ة 
موح�ض���ة تبت���دئ ب�ضق���وط بغ���داد على 
اأي���دي الغ���زاة املغول وتنته���ي باحتال 
الإنكلي���ز لبغ���داد ع���ام 1917 للمي���اد. 
واإذا ما حدث���ك العزاوي عن هذه الفرتة 
وتب�ض���ط مع���ك يف املو�ض���وع و�ضرد لك 
واأ�ضم���اء  الرتكي���ة  الدوي���ات  ح���وادث 
الأم���راء الذي���ن حكموا الع���راق يف هذه 

امل���دة الطويل���ة م���ن مغ���ول واأت���راك واإيراني���ني فمماليك، 
فاأن���ا على يقني من اأنك �ضتخرج وتق���ول: ما هذه الطا�ضم 
والتعاوي���ذ، ولب���د لك م���ن ال�ضتعانة بقامو����س اأو مفتاح 
يح���ل ل���ك رموز ه���ذه ال�ضف���رة املعق���دة الت���ي ل يعرفها اإل 

القليل من اأ�ضحاب هذا العلم.
جيء بالعزاوي �ضن���ة 1311 للهجرة )1894م( اإىل بغداد 
فا�ضتق���ر يف هذه املدينة وبها ن�ض���اأ وترعرع وتثقف. واأمت 
التح�ضي���ل البتدائي والر�ضدي على عه���د العثمانيني. ثم 

عك���ف على درا�ض���ة العلوم 
على  والل�ضانية  ال�ضرعي���ة 
الطريق���ة العلمية املعروفة 
فدر����س  الوق���ت  ذل���ك  يف 
يف جام���ع اخللف���اء، وهو 
م���ن بقاي���ا جام���ع اخللفاء 
العبا�ضي���ني عل���ى املرحوم 
الأعظم���ي  ال���رزاق  عب���د 
ودر����س يف نف����س الوق���ت 
مرج���ان  )مدر�ض���ة  يف 
العلمية( وهي مدر�ضة اأمني الدين مرجان �ضاحب اجلامع 
ال�ضه���ر املع���روف )بجام���ع مرج���ان( واخل���ان املع���روف 
با�ضم���ه اأي�ض���ًا، وق���د اأ�ض�ض���ت ه���ذه املدر�ض���ة عل���ى مث���ال 
املدر�ض���ة النظامية املعروف���ة يف عهد العبا�ضي���ني ببغداد. 
وكان اأ�ضت���اذ املدر�ض���ة املرجانية هو املرح���وم احلاج علي 
ع���اء الدين الألو�ضي وه���و من اأ�ض���رة الألو�ضيني الأ�ضرة 
العلمي���ة املعروفة ببغداد. ودر�س يف مدر�ضة احليدرخانة 
)املدر�ض���ة الداودية( على الع���امل ال�ضهر املرح���وم ال�ضيد 

حمم���ود �ضك���ري الألو�ضي �ضاح���ب الت�ضاني���ف ال�ضهرة 
يف عل���وم الدي���ن والل�ض���ان. و�ضاح���ب )بل���وغ الأرب يف 
اأح���وال العرب( وه���و الكتاب الذي نال علي���ه اجلائزة من 

امل�ضت�ضرقني الإ�ضكاندنافيني.
وعرف���ت الأ�ض���رة الألو�ضية باملي���ل اإىل الطريق���ة ال�ضلفية 
وبالأخذ مببادئ الدين على طريقة ال�ضلف. فتاأثر العزاوي 
عل���ى م���ا حدثني ب���ه به���ذه الطريقة فم���ال وم���ا زال مييل 
اإليه���ا. وكان املرح���وم احلاج عل���ي عاء الدي���ن الآلو�ضي 
ه���و مر�ض���ده ودليله اإليه���ا. وكان"رحم���ه الله"ي�ضر عليه 
وعلى اأمثاله ب���اأن يكونوا اأحرارًا يف اختيار املذهب الذي 
يريدونه وباتب���اع الطريقة التي يرون فيها �ضاحهم على 
�ض���رط اأن يلجوا البي���وت من اأبوابها، ومعن���ى ذلك النظر 
يف اأق���وال اأ�ضحاب املذاهب وما خلفوه راأ�ضًا، فاإذا اأرادوا 
مذهب ال�ضافعي يف الفقه نظروا يف كتاب )الأم( املن�ضوب 
اإليه. وهكذا. وعلى هذا فاإذا اأرادوا الدين ال�ضحيح فعليهم 
بالقراآن ففيه اله���دى والفرقان وهو املرجع والأ�ضل. وقد 
وجد اأن طريقة ال�ضلف هي اأقرب الطرق اإىل نف�ضه واأحبها 

اإليه فاختارها طريقة له.

عل���ي  احل���اج  املرح���وم  اأج���ازه 
الآلو�ض���ي بالإج���ازة العلمية يف 
6 جمادي الأوىل من �ضنة 1338 
وتت�ض���ل  )1920م(  للهج���رة 
باإج���ازات  الآلو�ضي���ني  اإج���ازة 
علم���اء ال�ضام، وعلى ذلك ات�ضلت 
اإجازات  اإجازة املرتجم ب�ضل�ضلة 
بعدئ���ذ  ودخ���ل  ال�ض���ام.  علم���اء 
مدر�ضة احلقوق وتخرج منها يف 
�ضن���ة 1339 للهج���رة )1921م( 

ومار�س املحاماة ومازال ميار�ضها حتى الآن.
فدرا�ض���ة الع���زاوي اإذًا درا�ضة علمي���ة حقوقية وقد �ضاعده 
م�ضلك���ه العلمي على تفهم كثر م���ن امل�ضاكل التي تتعر�س 
لها مهن���ة املحاماة. فكان يغرف من مع���ني الفقه الإ�ضامي 
لي�ضتفيد منه يف الفقه العراقي احلديث. وبرز يف الفقهني 
وامت���از على الأخ�س يف النواحي الت���ي يلتقي فيها الفقه 
بالقان���ون. وتتبع نقاط اخلاف فيما ب���ني الفقهاء ودر�س 
مذاهب قدماء الفقهاء واآراءهم يف اجلدل الفقهي مثل اآراء 
اب���ن اأبي ليل���ى الفقيه ال�ضهر وابن �ضرم���ة. وا�ضتفاد من 

هذه الدرا�ضة الفقهية كثرًا.
وا�ضتف���اد م���ن حي���اة املحام���اة كث���رًا، فبكون���ه حمامي���ًا 
يراج���ع املحاكم اأينما كانت اأ�ضطر اإىل زيارة اأكرث الألوية 
العراقية وعلى التعرف اإىل خمتلف طبقات النا�س، وعلى 
بح���ث خمتلف امل�ضاكل التي تت�ضل بالفقه والقانون، فكان 
ينته���ز ه���ذه الفر�ض���ة لر�ضي به���ا ميوله العلمي���ة. وكان 
يغزو الأ�ضواق لي�ضرتي منه���ا الن�ضخ اخلطية ويتج�ض�س 
عل���ى اأ�ضحاب املكاتب ليتعرف املخطوط���ات النادرة التي 
ل يقدره���ا اأ�ضحابه���ا فيبادر ه���و اإليها لتك���ون يف مكتبته 
الأمينة ويف بيت اأمني يحافظ على هذه الودائع الثمينة.

وكانت مكتبة املرح���وم ال�ضيد نعمان خر الدين الآلو�ضي 
ه���ي التي حبب���ت اإليه الفك���رة اإن�ضاء خزان���ة علمية تكون 
فردو�ض���ًا للكتب ف�ض���ار يقتني الكتب عل���ى نحو ما ذكرت. 
و�ض���ار ي�ضيف اإليها ال�ضي���د النادر من خارج بغداد. ثم مل 
يكت���ف بهذا بل دفعه هذا الهيام بالكتب على زيارة مكتبات 
ال�ض���ام ثم مكتب���ات الآ�ضتانة، ثم مل يكتف بكل ذلك بل طلب 
املزي���د وه���و يف العلم نه���م فذه���ب اإىل برو�ضي���ة فالنم�ضا 
لي�ضتن�ضخ اأو لياأمر باأخذ �ضور فوتوغرافية لبع�س الن�ضخ 

اخلطية النادرة املحتكرة يف خزانات كتب تلك الباد.
فتجمع���ت على مرور الأيام يف بي���ت الأ�ضتاذ اأوابد الكتب 
وخمتل���ف املخطوطات، ثم اأ�ض���اف اإىل هذا الق���دمي �ضيئًا 
من احلدي���ث الغ�س الذي يخرجه امل�ضت�ضرقون يف الغرب 
واأبن���اء الع���امل الإ�ضام���ي يف ب���اد العروب���ة ويف ب���اد 
الإ�ضام، فتكونت لديه مكتبة ثمينة حر�س على حياتها كل 
احلر����س وتعهدها وما يزال يتعهده���ا بالتغذية والنظافة 
والرعاي���ة اأك���رث م���ن رعايت���ه لنف�ض���ه، وهي عن���ده مبثابة 
ول���ده )فا�ض���ل( لها نف����س حق���وق الولد وزي���ادة، يخدمها 
الأب والب���ن والأم. ول اأدري منزل���ة ه���ذه الكتب من قلب 
)اأم فا�ض���ل( فقدمي���ًا كان���ت الكت���ب واملكتب���ات اأ�ض���د وقعًا 
عل���ى قلوب الزوجات من )ال�ضرائ���ر( ولعلها هي كذلك يف 
نفو����س ال�ضيدات املتزوجات على الرغم من ثقافة )�ضّتات( 

القرن الع�ضرين.
م. الر�سالة ــ العدد 651 ــ بتاريخ: 24 - 12 - 1945

من رّواد الصحافة العراقية

يوسف رزق هللا غنيمة صحافيًا

در
 نا

ي
يخ

تأر
 

صٌّ
ن

ذكريات الدكتور جواد علي عن 
عباس العزاوي

كانت البذرة األوىل لحياة يوس��ف غنيمة الصحفي��ة عندما كان يعمل 

يف التج��ارة، ومل يكن اش��تغاله بالتجارة ليرصف��ه عام فطر عليه من 

ح��ب املطالعة والدرس وكتاب��ة املقاالت املفي��دة، إذ اقتطع جزءًا 

من وقت��ه لالهتامم بكتابة املقاالت الصحفي��ة، يف الوقت الذي كان 

العراق ينئ من الس��يطرة والتس��لط العثامين، وكانت الصحف تنرش 

باللغتني العربية والرتكية مرة واحدة يف األسبوع بلغة ركيكة يشوبها 

الغم��وض والضعف، فضاًل عن ن��درة الصحافيني وحملة األقالم يف 

ذلك الوقت.
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كيف كان العراقيون يستقبلون

آب الّلهاب؟

www.almadasupplements.com

نبيل عبد الكريم 

)الكي����ظ(  اأو  ال�ضي����ف،  َعِرف"العراقيون"ح����ر 
كم����ا كان����وا ي�ضمونه، وخ�ضو�ض����ًا يف �ضهر اآب، 
مثلما عرف����ه اأجدادهم ال�ضومري����ون والأكدّيون 
قب����ل �ضبعة اآلف عام، فعانوا من َحّره و�ضمومه 
وم�ضايقاته ال�ضيء الكثر، لذلك اأ�ضموه بلغتهم 
اآنذاك )اإيزي اإيّتو( اأي �ضهر النار. حر ال�ضيف، 
وذكروا يف و�ضفه عبارات كثرة �ضارت م�ضرى 

الأمثال: ومن ذلك:
* اآب الّلهاب يحرك الب�ضمار بالباب!

* اآب نهاره لّهاب وليلة جّاب!
* اأول ع�ضرة من اآب.. تفك من جهنم باب، وثاين 
ع�ضرة م����ن اآب، تقلل الأعن����اب وتكرث الأرطاب، 
وثالث ع�ض����ره منه، تفتح لل�ضتا ب����اب!!(، وعلى 
الرغ����م من �ضدة حر اآب وق�ض����وة �ضمومه، اإل اأن 
البغ����اّدة كان����وا يكيلون ل����ه املديح نكاي����ة ب�ضهر 
اأيلول )رحم الله اآب، قتلنا اأيلول بحره(.. وكان 
كثر من البغادة ي�ضتقبلون �ضياط حّره ول�ضعات 
�ضمومه ب�ضيء من الراحة وال�ضتئنا�س بالرغم 

من �ضاعات ال�ضجر واملعاناة التي ي�ضعرون بها 
ب�ضبب �ضدة حّره ويومه الطويل ن�ضبيًا.

ومن اأوجه تلك الراحة اإنه كان ي�ضتدعي الكثر 
من املواقف املحّببة واملنا�ضبات اللذيذة الطيبة 
كوجود فر�����س مواتي����ة لتناول)الرك����ي( املرد 
حت����ت )ِح����ّب امل����ي( او ُمغط�س داخ����ل )البر(.. 
اأو ر�ض����ف م����اء )َرَكّي����ة ُمَكّي����ة( هي الركي����ة التي 
حتول����ت حمتواياته����ا اإىل �ضبه �ضائ����ل ذي طعم 
في����ه بع�س احلمو�ض����ة، اأو �ضرب م����اء مرد من 

)الُتْنَك����ة( الت����ي مت����ت تغطي����ة فوهته����ا بقطع����ة 
قما�����س )ململ( اأو بغطاء من اخلو�س او تناول 
�ِ����ّب( او )احُلّبان����ة(  ر�ضف����ات مبا�ض����رة م����ن )احِلّ
او)الُبّواك����ة( التي تقوم بجمع )م����ي الناكوْط( 
)ِمن�ض����ل(  ي�ضمونه����ا  ِمغرف����ة  بوا�ضط����ة  وذل����ك 
ربة( الفخار التي ت�ضّمى  او)جري�ّ����ة(؛ او )بال�َضّ
ُوزة( او )الُك����وز( اأو ال�ضتمت����اع  اأحيان����ًا )الك����ُرّ
ب�ض����رب )ال�ضنين����ة(؛ اأو �ضراب����ت )النك����وع( اأو 
)الزبي����ب األأ�ضود( او )الرم����ان( اأو)قْمر الدين( 
اأو)متر هند( الت����ي اإعتادت الن�ضوة البغداديات 
عل����ى اعدادها والحتفاظ بها ل�ضاعات النهار اأو 
اىل ح����ني ع����ودة الرجال والأولد م����ن )ال�ضغل( 

م�ضاء.
الطري����ة  الفواك����ه واخل�ض����راوات  اأكل  وكذل����ك 
و)امل�ضم�����س(  والبطي����خ  كالطماط����م  الطازج����ة 
و)الكوج����ة( و )الِعنجا�����س( امل����ردة. اأوم�����سّ 
قط����ع من الثل����ج لرتطيب ال�ضفت����ني وتريد الفم 
اجل����اف )املفلِح����م(. اأو مرك����ة �ضج����ر ي�ضمون����ه 

البغاده"عاقل".
وكث����رًا ما تفت����ح اأ�ضوات الباع����ة الدوارين يف 
)الط����َرف( �ضهي����ة البغ����دادي عل����ى م�ضراعيه����ا 
ل�ضراء قطعة من )الَعْل ُعودة(؛ وقبل اأن حت�ضل 
على ا�ضم )لكي �ْضِتْك( األأفرجني. اأو اأن ي�ضرتي 
)كا�س ب����وز( اأو )دوندرم����ة( اأو )كا�ضية( اأو 
)اأزبري(؛ او يح�ضل على �ضحن من )القيمْق او 
القيمْقلي( اللذيذ امل�ضنوع من احلليب اخلال�س 

املثلج مع ال�ضكر وماء الورد الطبيعي.
وكي����ف كان بع�����س الباع����ة يتفنن����ون ب�ضنع����ه 
وعر�ضه بوا�ضطة )العرباين( األأنيقة ال�ضغرة؛ 
وخ�ضو�ضًا الباعة )اليهود( الذين كانوا يدورون 
عل����ى زبائنهم اأو معارفهم املف�ضلني من اأ�ضحاب 
الدكاك����ني يف اأ�ضواق )ال�ضورجة( و)قمر علي( 
و)حن����ون ال�ضغ����ر(؛ ويف )اخلان����ات( الكبرة 

لت�ضريف ب�ضاعتهم.
يق����ّدم يف �ضح����ون خزفي����ة  )القيمقل����ي(  وكان 
ُيب����اع  كان  ذل����ك  كل  ال�ض����كل  جميل����ة  �ضغ����رة؛ 

)بعانة(!!.


