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العدد )4494(
السنة السابعة عشرة

االثنين )26( آب 2019

ترجمة: د.عدنان جواد الطعمة

خ����ال درا�ست����ي يف دار املعلم����ن العالي����ة، كن����ت ا�ساه����م 
يف حف����ات الكلي����ة بالق����اء ق�سائ����دي، وكان����ت ال�سح����ف 
العراقي����ة تن�سر تلك الق�سائ����د يف حينها، غري اين اهملت 
ذل����ك االنتاج املبك����ر، ومل ادرج منه �سيئ����ًا يف جمموعاتي 
ال�سعري����ة املطبوع����ة، الين بقيت انظر الي����ه على انه �سعر 
ال�سبا قبل مرحلة الن�سج، والواقع انني اقبلت على نظم 
ال�سع����ر اقب����ااًل �سديدًا منذ عام 1941 ي����وم كنت طالبة يف 
الكلي����ة. فقد دخل����ت يف ذلك العام بداي����ة ن�سجي الروحي 
والعاطف����ي واالجتماع����ي ف�س����ًا عن انه الع����ام الذي �سهد 
ثورتن����ا القومي����ة العظيمة التي ه����زت كياين ه����زًا عنيفًا 
وهي ث����ورة ر�سيد عايل الكياين، وكن����ت اتفجر حما�سة 
لتل����ك الث����ورة ونظمت حولها الق�سائ����د املتحم�سة التي مل 
ان�سر منها اأي �سيء: ف�سرعان ما انت�سر احلكم البولي�سي 
يف العراق، ون�سبت امل�سانق لاحرار، ومل يعد يف العراق 
من ي�ستطيع التنف�س. ولكننا ، انا وامي، ا�ستمررنا ننظم 

الق�سائد الثائرة �سرًا، ونطويها يف دفاترنا احلزينة.
ويف ع����ام 1947 �س����درت يل اول جمموع����ة �سعرية، وقد 
�سميته����ا "عا�سق����ة اللي����ل" الن الليل كان يرم����ز عندي اىل 
ال�سع����ر، واخلي����ال، واالح����ام املبهمة، وجم����ال النجوم، 
وروع����ة القمر، والتماع دجلة حت����ت اال�سواء، وكنت يف 
اللي����ل اعزف على عودي يف احلديق����ة اخللفية للبيت بن 
ال�سج����ر الكثيف، حيث كنت اغن����ي �ساعات كل م�ساء، وقد 

كان الغناء �سعادتي الكربى منذ طفولتي..
بعد �سدور )عا�سقة الليل( با�سهر قليلة عام 947 م انت�سر 
وباء الكول����ريا يف م�سر ال�سقيقة، وبداأن����ا ن�سمع االذاعة 
تذكر اع����داد املوتى يوميًا، وحن بل����غ العدد ثاثمائة يف 
الي����وم انفعل����ت انفع����ااًل �سعري����ًا، وجل�ست انظ����م ق�سيدة 
ا�ستعمل����ت له����ا �س����كل ال�سطري����ن املعت����اد، مغ����رية القافية 
بع����د كل اربع����ة ابي����ات او نحو ذلك، وبع����د ان انتهيت من 
الق�سي����دة، قراأتها فاأح�س�س����ت انها مل تعرب عما يف نف�سي، 
وان عواطف����ي م����ا زال����ت متاأجج����ة. واهمل����ت الق�سي����دة 
وق����ررت ان اعتربه����ا من �سعري اخلائ����ب )الفا�سل( وبعد 
اي����ام قليلة ارتفع ع����دد املوتى بالكول����ريا اىل �ستمائة يف 
اليوم، فجل�ست ، ونظمت ق�سيدة �سطرين ثانية اعرب فيها 

ع����ن اح�سا�سي، واخرتت لها وزنًا غ����ري الق�سيدة االوىل، 
وغ����ريت ا�سلوب تقفيتها ظانة انها �س����رتوي ظماأ التعبري 
عن حزين، ولكني حن انتهيت منها �سعرت انها مل تر�سم 
�س����ورة اح�سا�سي املتاأجج، وقررت ان الق�سيدة قد خابت 

كاالوىل، واح�س�س����ت انني احت����اج اىل ا�سلوب اآخر اعرب 
ب����ه عن اح�سا�س����ي، وجل�ست حزينة حائ����رة ال ادري كيف 
ا�ستطي����ع التعبري ع����ن ماأ�ساة الكولريا الت����ي تلتهم املئات 

من النا�س كل يوم.
ويف ي���وم اجلمع���ة 27 – 10 – 1947 افق���ت من النوم، 
وتكا�سل���ت يف الفرا����س ا�ستم���ع اىل املذي���ع وه���و يذك���ر 
ان ع���دد املوت���ى بل���غ الف���ًا، فا�ست���وىل عل���ي ح���زن بالغ، 
وانفع���ال �سدي���د، فقفزت م���ن الفرا����س، وحمل���ت دفرتًا، 
وغ���ادرت منزلنا ال���ذي ميوج باحلرك���ة، وال�سجيج يوم 
اجلمع���ة، وكان اىل جوارنا بيت �ساهق يبنى، وقد و�سل 
البن���اوؤون اىل �سطح طابقه الثانية، وكان خاليًا النه يوم 
عطل���ة العمل، فجل�ست على �سي���اج واطيء، وبداأت انظم 
ق�سيدت���ي املعروفة االآن " الكولريا" وكنت قد �سمعت يف 
االذاع���ة ان جثث املوتى كان���ت حتمل يف الريف امل�سري 
مكد�س���ة يف عرب���ات جتره���ا اخلي���ل، فرحت اكت���ب وانا 

احت�س�س �سوت اقدام اخليل:

�سكن الليل
ا�سغ، اىل وقع �سدى االنات

يف عمق الظلمة، حتت ال�سمت، على االموات
والحظت يف �سعادة بالغة انني اعرب عن اح�سا�سي اروع 
تعبري به����ذه اال�سطر غري املت�ساوية الط����ول، بعد ان ثبت 
يل عج����ز ال�سطري����ن ع����ن التعب����ري ع����ن ماأ�س����اة الكولريا، 

ووجدتني اروي ظماأ النطق يف كياين، وانا اهتف:
املوت، املوت، املوت

ت�سكوا الب�سرية ت�سكو ما يرتكب املوت

ويف نح����و �ساعة واح����دة انتهيت م����ن الق�سي����دة ب�سكلها 
االخ����ري، ونزل����ت رك�س����ًا اىل البي����ت، و�سح����ت باخت����ي 
"اح�سان" "انظري لقد نظمت ق�سيدة عجيبة ال�سكل اظنها 
�ستثري �سجة فظيعة،  وما كادت اح�سان تقراأ الق�سيدة – 
وهي اول من قراأه����ا – حتى حتم�ست لها حتم�سًا فظيعًا، 
ورك�س����ت بها اىل امي فتلقتها بربودة، وقالت يل: ما هذا 
الوزن الغري����ب؟ ان اال�سطر غري مت�ساوي����ة، ومو�سيقاها 

�سعيفة يا بنتي، ثم قراأه����ا ابي، وقامت الثورة اجلاحمة 
يف البيت فقد ا�ستنكر ابي الق�سيدة، و�سخر منها وا�ستهزاأ 
به����ا على خمتلف اال�س����كال، وتنباأ لها بالف�س����ل الكامل، ثم 

�ساح بي �ساخرًا، "وما هذا املوت املوت املوت؟"
 لكل جديد لذة غري انني                  

  وجدت جديد املوت غري لذيِذ
وراح اخوت����ي ي�سحكون و�سحت ان����ا باأبي:قل ما ت�ساء، 
اين واثق����ة ان ق�سيدت����ي ه����ذه �ستغ����ري خريط����ة ال�سع����ر 

العربي..
ومنذ ذلك التاريخ انطلقت يف نظم ال�سعر احلر، وان كنت 
مل اتط����رف اىل درجة نب����ذ �سعر ال�سطرين نب����ذًا تامًا، كما 
فعل كثري من الزماء املندفعن الذين احبوا ال�سعر احلر، 

وا�ستعملوه بعد جيلنا.
ويف ع����ام1949، �س����درت ببغ����داد جمموعت����ي ال�سعري����ة 
الثانية )�سظايا ورماد( وقد �سدرتها مبقدمة ادبية �سافية 
عر�س����ت فيه����ا عر�سًا موج����زًا لنظرية عرو�سي����ة ل�سعري 
اجلديد ال����ذي ن�سرت منه يف املجموعة ع�سر ق�سائد، وما 
كاد الكت����اب يظهر حتى ا�سعل نارًا يف ال�سحف، واالندية 
االدبية، وقامت حوله �سجة عنيفة، وكتبت حوله مقاالت 
كثرية متاحقة، كان غري قليل منها يرف�س ال�سكل اجلديد 
ال����ذي دع����وت اليه، وياأب����اه لل�سعر، غ����ري ان الدعوة لقيت 
اروع القب����ول يف االو�س����اط ال�سعري����ة ال�ساب����ة، فم����ا كاد 
مي�س����ي ع����ام حتى كان �س����دى الدعوة قد تخط����ى العراق 
اىل خارج����ه، وب����داأت اأقراأ يف املج����ات االدبية يف م�سر، 
ولبنان، و�سوري����ا، و�سواها ق�سائد من ال�سعر احلر، كان 
غري قليل منها يحم����ل الفتات اهداء نرثي: "اىل ال�ساعرة 

نازك املائكة. "
وبع����د، فهذه خطوات مركزة خمت�س����رة من �سرية حياتي 
كتبتها تلبية لطلبات كثرية ترد علي من الباحثن، وطلبة 
اجلامعات الذين يكتبون ر�سائل ماج�ستري ودكتوراه. اما 
�سرية حيات����ي املف�سلة، ففيها كثري م����ن الغرائب املمتعة، 

وارجوا ان يتاح يل ان افرغ لكتابتها يومًا قبل املوت.

عن )نازك املالئكة، حياتي، على االلة الطابعة(

بقيت يف احللة يف اليوم ال�س���اد�س والع�سرين من كانون 
االأول1765م ، ويف اليوم التايل توجهت ملوا�سلة رحلتي 
اإىل م�سه���د احل�س���ن )احل�س���رة احل�سيني���ة(، و هي التي 
بني���ت يف هذا امل���كان وامل�سهورة عن���د )املحمدية على حد 
تعب���ريه( امل�سلمن باإ�سم كرباء.تقع و تبعد مدينة كرباء 
ح���وايل باجتاه ال�سم���ال الغربي �سبع �ساع���ات اأو خم�سة 
اأمي���ال اأملانية عن مدينة احللة.و على جنبي الطريق كله ال 
ي���رى املرء �سيئا �سوى الطهمازية، و هي قرية كبرية تكرث 
فيها ب�ساتن وحدائق النخيل التي زرعت ف�سائلها من قبل 

�ساه عبا�س . 
كانت مدينة كرباء يف ذلك الوقت الذي ا�ست�سهد احل�سن 
م���ع كثري م���ن اأقربائه و ا�سحاب���ه غري ماأهول���ة بال�سكان، 
لك���ن ه���ذه املذبح���ة )املعرك���ة( اأتاح���ت الفر�س���ة الإ�س���كان 
ه���ذه البقعة.وق���د مت م���د وتو�سي���ل املي���اه )بوا�سطة نهر 
احل�سييني���ة - املرتجم( من نهر الفرات اإىل هناك، اأما االآن 

فاإن املرء يرى غابة نخيل كبرية.
و مدينة كرباء التي تقع فيها غابة النخيل هي اأكرب و عدد 
�سكانها اأكرث من عدد �سكان مدينة م�سهد علي )النجف(، اإال 
اأن بيوته���ا مل تكن مبنية بناءا متين���ا لكي تبقى دائمة، بل 
اأنه���ا بنيت مثل بيوت الب�سرة و احللة و اأغلبها من الطن 
و الل���ن الغري حمروق )م�سوي(.لدى �سور املدينة خم�سة 
اأب���واب، و�س���ور املدينة باملنا�سبة اأي�س���ا مبني من اأحجار 
الط���ن و الل���ن الغ���ري حمروق���ة والتي جفف���ت فقط حتت 

حرارة ال�سم�س.و �سور املدينة االآن مه�سم و متهدم كليا.
به���ذا ال���زي الرتك���ي دخ���ل كار�س���ن نيب���ور اإىل احل�سرة 
احل�سيني���ة يف كرب���اء والغري���ب هن���ا اأن ياح���ظ امل���رء 
م�سه���دا كب���ريا )ح�سرة كب���رية( فيه م�سل���ى �سغري يطلق 
علي���ه ال�سيع���ة باإ�سم مذب���ح احل�سن.لقد بن���ي املذبح فوق 
امل���كان اأو املو�سع الذي دع�س احل�سن بحوافر اخليول و 
دفن فيه، يف حن ي�سك ال�سنة باإمكان اأحد اأن يحدد مو�سع 
مذب���ح احل�سن و دفنه بال�سب���ط، وكاأنهم ينكرون بوقوع 

ملذبحة )املعركة( يف هذه البقعة.
اأر�س���م ه���ذا اجلام���ع )احل�س���رة  اأن  م���ن اخلط���ر  راأي���ت 
احل�سيني���ة( الأنه اأكرث خطورة من م�سه���د علي.ومل اأ�سمح 
لنف�س���ي الظه���ور اأم���ام املدخ���ل يف النه���ار، و لكني ذهبت 
يف امل�س���اء ب�سحبة مرافق���ي يف ال�سف���ر و ارتديت عمامة 
تركي���ة و دخلت داخل احل�س���رة مبنا�سبة اإحدى الزيارات 
واالأعياد الكبرية، حيث كانت كل من و ال�سحن و االأماكن 

م�ساءة.
و الواجه���ة االأمامي���ة جل���دار احل�سرة ممل���وءة بالنوافذ 
)ال�سبابيك( الزجاجية، منظر فريد ال ي�ساهد املرء مثله يف 

مكان اآخر يف هذه الباد اإال �سبابيك خالية من الزجاج.
و لع���ل زجاج نوافذ الواجهة االأمامي���ة او اجلدار االأمامي 
كان هدي���ة م���ن تاجر اإي���راين الذي ق���ام بنف�س���ه ب�سحن و 

اإر�سال الزجاج من معمل يف مدينة �سرياز.
و خل���ف البناية االأمامية �سيدت )تقوم( قبة عالية و حتتها 
دفن احل�سن.و حتيط بالقب���ة اأربع منائر )ماآذن( �سغرية 
و خلفها �سيدت )تق���وم( اأربع قباب عري�سة ن�سبيا اإال اأنها 
مل تك���ن عالي���ة )مثل قب���ة احل�سن(، وله���ذا ال�سبب مل يكن 

باإم���كاين ر�سمها من ه���ذا اجلانب .و جميعه���ا م�سيدة 
و قائم���ة يف �ساحة كب���رية )يق�سد بها �سحن احل�سن 
- املرتج���م( حتيط بها م���ن اأطرافه���ا االأربعة م�ساكن 

ال�سادة و العلماء و خدمة الرو�سة.
و اأمام الب���اب الرئي�سي للجامع )للح�سرة احل�سينية 
- املرتج���م( كان يوج���د �سمعدان كب���ري �سخم يحمل 

م�سابي���ح و اأ�سوي���ة كثرية مل يكن موج���ودا مثله يف 
م�سه���د االإمام عل���ي.و مل ياحظ املرء ي���وم ذاك وجود 

الذه���ب يف الرو�سة احل�سيني���ة.و على الرغم من وجود 
حتفي���ات نفي�س���ة عند �سري���ح االإم���ام احل�س���ن، اإال اأنه ال 
ميك���ن مقارنته���ا بتلك النفائ����س التي كان���ت موجودة عند 

�سريح االإمام علي.
وقد �سّيد للعبا�س )االأخ غري ال�سقيق للح�سن( جامع كبري 
داخ���ل املدينة تقديرا ملواقف���ه البطولي���ة و ت�سحيته التي 

حتدث يل النا�س عنها، واأود ذكر ما يلي عنها فقط:
عان���ى احل�سن كث���ريا من العط����س ال�سديد، حي���ث اأر�سل 
اأخ���اه العبا����س اإىل اخليم���ه كاه )املخّيم( جلل���ب املاء، اإال 
اأن العبا����س مل يج���د يف املخيم املاء.ث���م ركب فر�سه حاما 
مع���ه قرابه و اجته نحو ال�سم���ال ملدة �ساعة.و هناك ماأها 
بامل���اء.و يف اأثناء طريق عودته تعر�س ل���ه االأعداء الذين 
حاول���وا اأخ���ذ امل���اء من���ه و قطع���وا اإح���دى يدي���ه و م�سك 
القرب���ة بالي���د االأخ���رى، اإال اأنه���م برتوه���ا اأي�سا.واأخريا 
م�س���ك العبا�س القربة بن ا�سنان���ه و يف تلك اللحظة رمى 
اأحده���م القرب���ة بال�سه���م وثقبها و �سال امل���اء ، و هكذا عاد 
العبا����س اإىل اأخيه احل�سن بدون م���اء و مل ي�ستطع اإطفاء 

ظماأ احل�سن ،
م���ن امل���زارات اأو االأمكنة العجيبة الت���ي يوؤمها الزوار هو 
امل���كان ال���ذي �سقط فيه فر����س )جواد( احل�س���ن براكبه و 

ء يج���د  مل���ر ا
خارج  ين���ة مثله  ملد ا

م�سه���د  اإىل  طريق���ه  االإمام علي، و فوق هذا يف 
املكان �سّيد مزارا �سغريا.

اأم���ر احل�س���ن بن�س���ب خيمته الآخ���ر م���رة يف اخليمه كاه 
)املخّيم(.يبدو املخيم االآن حديقة كبرية على اجلانب االآخر 
من املدينة.و يف املكان الذي مل يجد العبا�س فيحينه ماءا، 
يرى املرء بركة )اأو بئرا( كبرية.و يعتقد ال�سيعة اأن تدفق 
م���اء البئر ن�ساأ م���ن خال معجزة، حيث تعت���رب هذه البئر 
)الربك���ة( مقد�سة لديه���م، بحيث ياأتي ال���زوار االإيرانيون 
اإىل هن���ا حبا للح�سن و يتباركون ب�س���رب املاء منها حتى 

الثمالة، و يعتقدوم باأنهم اأي�سا �سي�سبحون �سهداءا.
و يف ه���ذه احلديقة يوجد اأي�سا مبن���ى مهجور ي�سري اإىل 
اأن خيم���ة احل�س���ن ن�سبت هن���ا.و بالقرب من ه���ذا املبنى 
ي�ساهد املرء مبنى �سغريا واطئا دفن فيه �سهداء اآخرون.

اإن �ساحب���ة املن���زل ال���ذي اأ�سكن فيه �سيدة عج���وز اأرملة ، 

فرح���ت كثريا عندما �سمعت ب���اأين زرت قرب العري�س 
القا�سم.و ه���ذا ال�سهيد كان بالن�سبة لها من ال�سهداء 
املف�سل���ن عنده���ا.و يف اأثن���اء حديثه���ا يل عن هذا 
ال�س���اب ال�سجاع كان���ت الدموع ت�سي���ل يف عينيها، 
حي���ث قالت اأن���ه كان قد التزم بالعر����س الأنه كتب و 
اأم�س���ى عقد ال���زواج بح�س���ور �سه���ود، و لكنه يف 
ي���وم و ليلة عر�سه اأ�ست�سهد م���ع احل�سن و ال�سهداء 
االآخرين.وكان���ت ال�سي���دة العج���وز الطيب���ة تعل���م و 
تعرف عن كل كلمة حت���دث بها احلبيبان )املخطوبان( 

مع بع�سهما قبل بداية الواقعة )املذبحة(.
كن���ت هن���ا يف �سهر رجب عندم���ا كان البدر كام���ا �ساطعا، 
وكان مئ���ات احلج���اج يف���دون يف ذل���ك الوق���ت م���ن اأج���ل 
اأن يق�س���وا ليلته���م عند ق���رب االإمام احل�س���ن.و ملا مل يكن 
لديه���م تقوميا مطبوع���ا، وكانوا غري متاأكدي���ن من تاريخ 
اأيام زيارته���م فاإن اأغلبيتهم يبق���ون ليلتن يف احل�سرة و 
ال�سح���ن، لكي يتاأكدوا م���ن عدم فوات مواعي���د زيارتهم.

راي���ت هن���ا و ب���كل تقدي���ر و اإعج���اب كي���ف اأن املوؤمن���ن 
ي���وؤدون �ساته���م و زيارته���م و كي���ف اأنه���م يقبل���ون باب 
املدخل الرئي�سي للح�سرة احل�سينية بحما�س.و يف داخل 
احل�س���رة و ب�سبب حزنهم العميق على ا�ست�سهاد احل�سن 
يقبل���ون اأر�سي���ة احل�س���رة احل�سيني���ة ب�س���وق و حما�س 
اي�س���ا و ق�س���م منهم ي�سرب���ون روؤو�سهم �س���د اجلدران و 
�سد �سبابيك ال�سريح املعدنية بقوة.و حتى بع�س الزوار 
و م���ن �س���دة احل���زن و االإنفع���ال و ال�سراخ مي���ر مبرحلة 
ال�سعوري���ة عن���د ق���رب االإمام احل�س���ن الكبري يقت���ل نف�سه 
الإعتق���اده باأنه �سي�سبح �سهيدا و يدخل اجلنة مع احل�سن 
و اأهله و اقربائ���ه و ا�سحابه ال�سهداء الأنه �سحى بحياته 

للح�سن.

كربالء كم��ا وصفها الرحال��ة الهولندي 
كارستن نيبور

في ذكرى والدتها في 23 اب 1923

نازك المالئكة : هكذا نظمت قصيدة )الكوليرا(

يف عام 1942 بلغ نشاطي الشعري واللغوي، 

والفن��ي، واالديب اوج��ه، فاندفعت اطلب 

الثقافة، والعلم يف نهم ال يرتوي، وحرارة 

ال تنطفئ، ففي الس��نة نفسها سجلت نفيس 

طالبة يف فرع العود مبعهد الفنون الجميلة، 

ودخل��ت طالبة يف ف��رع التمثيل، 

وانتميت اىل صف لدراسة 

الالتينية، وكنت  اللغة 

اذ ذاك – فوق هذا 

كل��ه – طالبة يف 

السنة الثانية من 

املعلم��ن  دار 

العالي��ة، وق��د 

وهب��ت نفيس، 

ال  ح��رارة  يف 

اىل  له��ا،  مثي��ل 

هذه الدراسات كلها، 

وكنت احبها اشد الحب.

الرحالة الهولندي كارسنت نيبور 

اشهر الرحالة الذين جابوا العراق يف 

القرن الثامن عرش. واليك بعض من 

مشاهداته يف كربالء.
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كان البي���ت الكبري ذو الواجهة الفخم���ة ، والذي يطل على 
نه���ر دجل���ه مبا�س���ره ي�سمى ق�س���را .اأم���ا اإذا كان���ت داخل 
املدين���ة ومهما بلغت فخامته فا ي�سم���ى ق�سرا اإمنا يطلق 
علي���ه ) بي���ت درياه���ي ( ، او)بي���ت تن���دق له النوب���ه ( اي 
�س���ام االمراء اإظهارا لاحرتام و لذل���ك فاأن اكرب واأ�سخم 
ق�س���ر يف بغ���داد كان ق�سر كاظ���م با�سا ال���ذي اتخذ اأخريا 
مقرا للمندوب ال�سام���ي اإي ال�سفارة الربيطانية يف حملة 

الكرميات يف الكرخ .
وكاظم با�سا هذا هو احد قادة الفيالق العثمانية يف بغداد 
، ول���ه يف الفحام���ة قرب ال�سلي���خ ب�ستان عام���رة باأح�سن 
اأن���واع اال�سج���ار وه���و ب�ستان كاظ���م با�سا ال���ذي توزعت 

م�ساحته اإىل ب�ساتن �سغريه وقطع اأرا�سي �سكنية .
الق�سر الثاين الفخم ه���و ق�سر النقيب الواقع قبالة دائرة 
الربيد املركزي���ة يف ال�سنك وعلى نهر دجلة مبا�سرة وكان 
حديث البناء وميتاز بامل�سناة الوا�سعة وغرفه املطلة على 
النهر ، وكان مق���را ل�سكنى نقيب االإ�سراف واإقامة الوالئم 

اخلا�سة وحفات ال�ستقبال غري الر�سمين .
ام���ا مق���ر النقي���ب ف���كان ي�سم���ى ) ال���دار كاه( وه���ي الدار 
الوا�سع���ة الفخم���ة الواقع���ة مقابل جامع الكي���اين والتي 
ا�ستملك���ت االآن ودخلت يف م�ستديرة باب ال�سيخ املحاذية 

للجامع .

ث���م ق�س���ر عب���د الق���ادر دل���ه الواق���ع يف �س���ارع امل�ستن�سر 
بجوار غرفة جتارة بغداد وي�سكنه االأ�ستاذ ال�سيد يو�سف 
الكياين كليدار احل�سرة الكيانية وامل�سوؤول عن مكتبتها 
بهند�ست���ه التي جتمع ما بن الهندي���ة والرتكية وباأعمدته 

وقاعاته املبلطة بالرخام االبي�س .
ثم الق�سور الثاثة يف �سريعة بيت لنج ب�سارع امل�ستن�سر 
وهي ق�سور بيت �سيمون غربيبيان التاجر الكبري وق�سر 
الن���واب الكب���ري الهن���دي اب���و عبدالل���ه وق�س���ر الدكت���ور 

جوبانيان الذي بني موؤخرا وهو ا�سغرها م�ساحة .
ث���م ق�سر املقيم الربيطاين يف زم���ن العثمانين على دجله 
بامت���داد ق�س���ر النقي���ب جنوبا ، ث���م الق�سر االآخ���ر للمقيم 
الربيط���اين اأي�س���ا وق���د اتخذه قائ���د الق���وات الربيطانية 
مق���را ل���ه ، وكان املدفع والعلم الربيط���اين املرفوع ظاهرا 
للعي���ان مدة طويلة . ثم اخذ ه���ذا الق�سر والق�سر املجاور 
مق���را لوزارة االقت�ساد ومقرا ل���وزارة الزراعة وال�سوؤون 
االجتماعي���ة . واآخ���ر الق�سور ق�سر حج���ي ح�سن يا�سن 
اخل�س���ريي ، ث���م ق�س���ر بيت الباج���ه جي ال���ذي ذهب اىل 
مقرتبات ج�س���ر اجلمهورية . وعلى �ساط���ئ دجلة ب�سارع 
اب���و نوؤا����س اىل الك���رادة مل يكن هن���اك ق�س���ر �سخم ، بل 
ق�س���ور متو�سطة، مثل ق�سر الوجي���ه حممود االطرقجي، 
والق�س���ر ال���ذي كان ي�سكنه عب���د املح�س���ن ال�سعدون حن 

انتح���ر وبع����س االأثري���اء م���ن اليه���ود يف منطق���ة ال�سبع 
ق�سور .

ام���ا يف الك���رخ فل���م يكن هناك ق�س���ر متميز غ���ري ال�سفارة 
، ب���ل كان���ت هن���اك ق�س���ور �سغ���رية مث���ل ق�س���ر ابراهيم 
االر�سرومل���ي ، وق�س���ر عبداملجي���د بك ال�س���اوي ، وق�سر 
احلج���ي احم���د الك���ردي تاج���ر ال�سيلم���ان ، وق�س���ر بيت 
االيلج���ي )القن�س���ل االي���راين ( ، وبيت الن���واب الهندي ، 

وق�سر يو�سف ال�سويدي .
وه���ي جميعها لي����س فيها �سيء م���ن الفخامة لك���ي ت�سمى 
ق�س���را ، ولك���ن وقوعها على دجل���ة مبا�س���رة اأعطاها ا�سم 
الق�س���ر . ويف طريق الكاظمية ي�سم���ى ق�سر االيل ويعود 
اىل عب���د احل�سن اجللبي والد عبد اله���ادي اجللبي ، وقد 
�سم���ي ق�سر االأي���ل لوجود متث���ال لغزال االأي���ل يف و�سط 
احلديقة االمامي���ة الوا�سعة ، حيث تف�سل ال�سدة الرتابية 
بينه���ا وب���ن النهر مبا�س���رة. ويف احلال احلا�س���ر اأ�سبح 

ق�سر االيل والب�ساتن املحاطة به دورا لل�سكن..
 

ام���ا يف طري���ق االأعظمية ، فل���م يكن هناك غ���ري ق�سر ابن 
�سع�س���وع والذي مل يك���ن ق�سرا واحدا ، ب���ل ثاثة ق�سور 
اتخ���ذ اأكربها باطا للملك في�س���ل االأول واحلق به الثاين 

من اجلهة اجلنوبية يف عملية تو�سيع الباط .

ام���ا الثالث ويق���ع �سماال فقد بقي غري ملح���ق بالباط وقد 
�سميت الثاث���ة ) ق�سر ابن �سع�سوع ( الأنها متجاورة وان 
اب���ن �سع�سوع هذا من جت���ار بغداد االأثري���اء ومن وجهاء 
الطائف���ة اليهودية وميل���ك االرا�س���ي يف الفلوجة وبغداد 
والكاظمي���ة ، ومل ي���زل بيت حفيده من�س���ي �سع�سوع قائما 
عل���ى �سارع اأب���ي نوؤا�س بجوار فندق ال�سف���راء العائد اىل 
خليل البحراين ويف االعظمية كانت البيوت الواقعة على 
نه���ر دجله ت�سمى ق�س���ورا ي�ستاأجرها يه���ود بغداد لق�ساء 
ف�سل ال�سيف فيها يوم كانت االعظميه م�سيفا لليهود قبل 
ان يهرب���ا منها يف الثاثينات ، بعد اخلط���ب النارية التي 
كان يلقيه���ا الواعظ احلج���ي نعمان االعظم���ي ، وانتقلوا 

جميعا اىل الكراده ال�سرقية .
ام���ا الق�سر الكب���ري يف االعظمية فهو ق�س���ر ال�سابندر يف 

حملة ال�سفينة ، وكان ي�سكنه مكي ال�سابندر .
ويف بداي���ة الثاثيني���ات �سي���د ناج���ي اخل�س���ريي ق�سره 
يف االعظمي���ة على نه���ر دجله و�سكن فيه قب���ل انتقاله اىل 
اجلادري���ه ثم �سكنه من بعده �سه���ره عزة اخل�سريي . اما 
البي���ت الذي �سمي ق�سرا ومل يكن على نهر دجله مبا�سره ، 
فهو بيت اجلوربجي الذي �سي���د يف منت�سف الع�سرينات 
بطريق االعظميه جماور مركز �سباب االعظمية االآن ، ومل 
يك���ن هن���اك بيت غ���ريه ثم تتابع بن���اء البي���وت بعد. ويف 
اواخر الع�سرين���ات بداأ بناء الق�سور على �سارع املجيدية 
بع���د توزي���ع ال�ساط���ئ املذكور عل���ى ال���وزراء واملتنفذين 
، كم���ا ب���داأ بن���اء الق�س���ور بالوزيرية بع���د اأن وزع الباط 
امللك���ي اماك���ه عل���ى املح�سوبن عل���ى الباط وب���داأ كذلك 
بناء الق�سور على �سواطئ كرادة مرمي مثل ق�سر الدكتور 
جني���ب بابك ، وق�س���ر عبدالعزيز الق�س���اب والق�سر الذي 
ا�ستاأجره امللك عل���ي . وقد اطلق لقب الق�سر على الدارين 
الكبريين اللتن بناهما توفيق ال�سويدي وتوفيق حممود 
مقاب���ل ال�سفارة الربيطانية والت���ي عدت االآن دورا تراثيه 

و�سميت ق�سورا ل�سخامة بنائها و�سعة م�ساحتها .
وعل���ى ذكر الق�س���ور فقد �سي���د املرحوم عبدالل���ه ال�ساوي 
بيت���ا كب���ريا قريبا م���ن هذي���ن البيتن وقد نق����س يف اعلى 
باب���ه )ق�سر غم���دان ال�ساوي(وحن �ساألت���ه عن �سبب هذه 
الت�سمي���ة قال نحن ال�ساوية من ع�س���رية العبيد ومن ن�سل 
قحطان وحمري يف اليمن وتخليدا لق�سر غمدان يف اليمن 

فقد اأ�سميته ق�سرغمدان.

عن كتاب ) بغداد يف الع�شرينيات (

ع������ب������اس ب������غ������دادي

د . حميد السعدون

او  ال�سب���اق مائم���ة  اج���واء  تك���ن   ومل 
مواتي���ة لانطاق يف ج���و ممطر وهائج 
على غ���ري الع���ادة يف تلك االي���ام. انتظر 
امل�سرفون على ال�سب���اق �ساعة و�ساعتن 
وثاث���ة، ع�س���ى ان يه���داأ البح���ر، لكن���ه 
ابت���داأ  ارادوه. حينم���ا  م���ا  عانده���م يف 
ال�سب���اق كان جمي���ع امل�ساركن قد نزلوا البح���ر للفوز يف 
ال�سب���اق، لك���ن بعد �ساع���ة، مل يبق غري خم�س���ة �سباحن- 
اربع���ة حمرتف���ن يتقدمه���م بط���ل ابط���ال الع���امل ال�سباح 
امل�س���ري "عب���د اللطيف ابو هيف" وخام����س هاو، مل يكن 
غري ع���اء الدين النواب، الذي ظل ي�س���ارع امواج البحر 
االبي����س املتو�سط، طيلة اكرث م���ن )23( �ساعة متوا�سلة، 
لي�س���ل اىل خط النهاية، مع بقية جمموعة املحرتفن، بعد 
ان فق���د ازاء املوج العايل للبحر، مرافقه "ابو حياة" الذي 
ت���اه وابتعد، معتقدًا ان ع���اء الدين قد غرق، فظل ينتحب 
طوال فرتة م�سارعة النواب لامواج العاتية، حتى قهرها 
بو�سوله اواًل عل���ى فئة الهواة وثالثًا على الرتتيب العام، 
وكان حتدي���ًا جمي���ًا خرج���ت من���ه �سمكة دجل���ة الذهبية، 
بذخ���رية كبرية م���ن اخل���ربة والعل���م واملعرف���ة، ب�سوؤون 
البحر واحواله وبعد عودته مكلًا بالن�سر، ا�ستقبله امللك 
في�س���ل الثاين، ملك العراق، يف حينه، م�سيدًا مبا اجنزه، 
وكرم���ه ب�ساع���ة ذهبية كذكرى له���ذا االنت�س���ار. وتكررت 
امل�ساركة بنف����س ال�سباق عام 1957، وتك���رر الفوز اي�سًا 
وبرق���م قيا�سي جديد لفئة الهواة ال يزي���د عن )15( �ساعة 
و)56( دقيقة، وو�سل ثانيًا يف الرتتيب العام بعد ال�سباح 
العاملي امل�سهور –ابو هيف-. وكانت فر�سة اخرى للتعلم 

واملطاول���ة والتحدي يف �سباقات الق���وة والر�ساقة. والن 
�سباقات ال�سباحة العاملي���ة للم�سافات الطويلة، كانت تقام 
�سنوي���ًا، اثن���اء فرتة ال�سي���ف حتديدًا، فقد �س���ارك –عاء 
الدين- عام 1957، الول مرة يف �سباق كابري- نابويل يف 
ايطالي���ا، والذي كان يعد يف حينه ال�سباق النهائي البطال 
الع���امل يف ال�سباح���ة ل���كا الفئت���ن )اله���واة واملحرتفن( 
واح���رز املرك���ز االول على العامل لفئة اله���واة، وكان فوزًا 
مدويًا وهائًا وكبريًا ا�ستقطب فيه –عاء الدين- اهتمام 
املعني���ن بهذه الريا�سة، والذين اقرتح���وا عليه، ان يعلن 
احرتافه، االمر الذي �سيدر عليه ارباحًا واموااًل كثرية من 
ال�سركات التي �ستتعاقد معه لغر�س متثيلها يف ال�سباقات 
الاحق���ة. وكانت موا�سفات –عاء الدين- متوافقة وهذا 
االق���رتاح، فه���و �س���اب طافح وج�س���م مم�س���وق وريا�سي 
باه���ر، ه���ذا غ���ري كونه يحم���ل ا�سم –ع���اء الدي���ن- ومن 
بغداد التي ت�سكل يف ذاك���رة جميع ال�سعوب، مدينة العلم 
واملغام���رات وحكاي���ات ال���ف ليل���ة وليلة، كم���ا ان ق�س�س 
ال�سندب���اد البحري ورحات���ه ومغامرات���ه واالهوال التي 
القاه���ا، يعرفها اجلميع، واالثنان م���ن العراق حيث بداأت 
املغام���رات. كان���ت املوا�سف���ات متطابقة وكان���ت االجواء 
تزك���ي مث���ل هذا االم���ر، لك���ن –ع���اء الدي���ن- مل يكن من 
اولئ���ك الذين ت�ستهويهم امل���ادة، او الذين يرهنوا ارادتهم 
عن���د احد ال�س���ركات الراعي���ة لن�ساطه، لذلك رف����س رف�سًا 
قاطع���ًا مث���ل هذا االق���رتاح، النه وج���ده خ���ارج ال�سياقات 
الفكرية واالن�سانية التي يوؤمن بها. واخرب حماوريه، انه 
يع���وم يف االنهار والبحار من اجل املتعة، ولي�س من اجل 
الك�س���ب املادي، ولذل���ك �سيظل هاويًا كما ب���داأ. ومل يت�سن 

للنواب، امل�سارك���ة يف �سباق كابري –نابويل عام 1958، 
ب�سبب املتغريات ال�سيا�سية الت���ي ع�سفت بالعراق �سيف 
ذلك العام، مما فوت عليه فر�سة كبرية للفوز بهذا ال�سباق 
العاملي. اال ان النواب، عو�س هذا االنقطاع بامل�ساركة يف 
ال�سباق املذكور عام 1959، ليح�سل على املرتبة اخلام�سة 
"عزي���ز  في���ه، ب�سب���ب العط���ل املفاج���ئ ب���زورق مرافق���ه 
احلجية" االمر الذي اخره اكرث من �ساعة النتظار ا�ساح 
الزورق، رغ���م ا�سرار –احلجية- عل���ى النواب ب�سرورة 
املوا�سل���ة دون داع لانتظ���ار، اال ان���ه اخ���رب –ابا حياة- 
انن���ا بداأنا �سويًة و�سننهي ال�سب���اق �سويًة اي�سًا. وهذا ما 
ح�س���ل. ورغم ان املرتب���ة اخلام�سة، مل تك���ن ت�سكل بريقًا 
مل���ن يحتلها، اال ان اجلمي���ع كان يعرف الن���واب وقدراته، 
وال�سب���ب الذي عطله ع���ن املوا�سلة مل���دة �ساعة، مما فوت 
عليه الفر�سة للفوز وبا�ستحقاق كبري. ومن جديد، يقرتح 
اجلمي���ع عليه، ان يحرتف، وكان اكرثهم احلاحًا، ال�سباح 
العامل���ي "اب���و هي���ف" مل���ا راأى في���ه م���ن امكان���ات توؤهل���ه 
الحتال املراك���ز املتقدمة يف ال�سباق���ات العاملية املتعددة، 
والت���ي يقيمه���ا االحتاد ال���دويل، حتت رعاي���ة املوؤ�س�سات 
اخلا�س���ة والعامة يف اوروب���ا ويف امريكا. كما ان اجواء 
ال�سينم���ا العاملي���ة ومنتجيه���ا، كان���ت تبحث ع���ن الوجوه 
اجلديدة من ذوي املوا�سف���ات الريا�سية املتميزة، والتي 
كان –الن���واب- يج�سده���ا ب�س���كل اق���رب للتطاب���ق. ومن 
جدي���د، يك���ون رد –الن���واب- الرف����س الت���ام ملث���ل ه���ذه 
املقرتح���ات، النها تتقاط���ع وما يوؤمن به م���ن �سمو وخلق 
ريا�سي وان�س���اين. وكتعوي�س عما ح�سل عليه من مركز 
يف �سباق كابري- نابويل عام 1959، يقرر –النواب- ان 

يدخ���ل مغام���رة جديدة، مل ي�سبقه بها م���ن العراقين احد، 
ح���ن يقرر، ومعه –احلجي���ة- ان ي�ساركا يف اجتياز بحر 
املان����س يف �سب���اق كالي���ه –دوف���ر، الذي ج���رى �سهر اب/ 
اغ�سط����س 1059. ورغم طبيعة بحر املان�س الهائجة طيلة 
اي���ام ال�سنة وب���رودة مياهه، اال ان –الن���واب- قهره، بعد 
ان كان واح���دًا من �ستة �سباح���ن اكملوا امل�سوار، من بن 
امل�سارك���ن عن���د خط االنط���اق والذين بل���غ عددهم )43( 
�سباحًا. وجتربته يف هذا العبور ويف عام 1959، مل يكن 
ي�سبقه فيها اال قلة مل يتعدوا ا�سابع اليد. ومن جديد، كان 
فوز الن���واب، فوزًا عراقيًا كبريًا، وم���ن جديد اقرتح عليه 
االح���رتاف، وكان رده ب�سيطًا، يتلخ�س بتقدمي ال�سكر لهم 
 )B.B.c( واخباره���م انه هاو حقيقي. وقد نقل���ت حمطة
وقائ���ع ال�سب���اق على اله���واء، والتي ارتبط���ت معها اذاعة 
بغ���داد لنقله مبا�سرًة. وبع���د عودته ا�ستقبله الزعيم –عبد 
الك���رمي قا�سم- الذي ا�ساد باجن���ازه الكبري، مثمنًا جهوده 
يف ما حتقق. ان امل�سارك���ة الوا�سعة التي و�سع ب�سماتها 
احلقيق���ة –ع���اء الدين- الن���واب، يف �سباق���ات ال�سباحة 
العاملي���ة، ابت���داًء من بريوت ع���ام 1956، كممث���ل للعراق 
وال�سم���اك دجلة، كان���ت م�ساركة �سخ�سية حتم���ل نفقاتها 
ومع���ه مرافقه –عزيز احلجية- عل���ى نفقته اخلا�سة، ومل 
يكلف الدولة او احت���اد ال�سباحة العراقي، اية م�سروفات 
مالي���ة، بل انه حتى ما كان يحمله من هدايا وتذكارات عن 
العراق خ���ال م�ساركاته الوا�سعة، ويوزعه���ا جمانًا، كان 
يتحمل اثمانه���ا من جيبه اخلا�س، طارح���ًا نف�سه بطريقه 

"حنبلية" مذهلة. 
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ع����ل����ي ع����ب����د االم����ي����ر

ثامر محمد حميد حسين 

اأر����س الع���راق كان���ت منذ اأق���دم الع�س���ور وحت���ى ايامنا 
ه���ذه معروفة بخ�سب تربتها ووفرة املي���اه فيها وبالتايل 
وفرة اإنتاجه���ا الزراعي وتنوع املحا�سيل الزراعية، ومن 
هن���ا ج���اء اعتم���اد �س���كان العراق عل���ى ماتنتج���ه حقولهم 
وب�ساتينه���م لي����س يف جم���ال التغذي���ة ح�س���ب واأمن���ا يف 
توف���ري الكثري م���ن االأث���اث املن���زيل واالأدوات ال�سرورية 
للحي���اة اليومية من امل���واد النباتية التي تتوفر يف ال�سهل 

واجلبل واحلقل والب�ستان والهور والبادية.
وم���ع وجود اأر����س الع���راق كان���ت النخلة تعط���ي الكثري 
والتريد م���ن غار�سه���ا اال القليل، فهي اإ�ساف���ة اىل ثمارها 
الكث���رية االأ�سناف وجودتها كم���ادة غذائية فاأن العراقين 
اأ�ستخدم���وا جذوعها يف ت�سقيف غرف بيوتهم ومن جريد 
رة النوم وحت���ى اليوم ومع  �سعفه���ا �سنعوا املقاع���د واأ�سَّ
توف���ر االأرائ���ك واملقاع���د اخل�سبي���ة احلديثة ال�سن���ع، يلذ 
لبع�سن���ا تزين اإح���دى غرف بيت���ه بالكرا�س���ي امل�سنوعة 
م���ن جريد ال�سع���ف لي�س ب�سبب العجز امل���ادي وال رجعية 
يف ه���ذا واأمنا هو من قبيل التعل���ق مبوروث �سعبي متتد 
ج���ذوره اإىل املئ���ات الكث���رية م���ن االأع���وام، ويف البيوت 
العراقي���ة حتى الوقت احلا�سر جن���د االأقفا�س امل�سنوعة 
من جري���د �سعف النخيل وبع�س تل���ك االأقفا�س تخ�س�س 
للدج���اج وغريه���ا للطيور بالن�سب���ة لهواة تربي���ة الطيور 
الت���ي كانوا يت�سلون بها وه���ي حتلق فوق دورهم والدور 

املجاورة لهم.
ويف خو����س ال�سعف عرف���ت العراقية املكن�س���ة التقليدية 
امل�ستعمل���ة حت���ى الي���وم، كما عرف���ت امل�سي���دة امل�سنوعة 
من ذل���ك اجلزء من النخل���ة هذا ا�ساف���ة اىل ماكنا ن�سنعه 
منه���ا من اخلو�س م���ن اأدوات اأخرى كان���ت معروفة حتى 
�سبعيني���ات القرن املا�س���ي مثل "الزنبي���ل" و" العاكة" ، 
ومن اأغ�س���ان بع�س االأ�سجار والنبات���ات الربية و�سيقان 
احلنطة وال�سعري كانوا ي�سنعون لربات البيوت ح�سران 

الربدي والق�سب.
 كم���ا كانوا ي�سنعون منها االأطب���اق وال�سال وال�سناديق 
ال�سغرية التي عرفنا الواحد منها با�سم "ال�سفط" ويكون 
ك���روي ال�سكل وق���د ورد يف لغز م���ن الغازهم  وهو"�سفط 
عل���ى �سفط ليل���و واأم�سفط" ويري���دون به فاكه���ة  الرمان 
وحبوبه���ا، وكانت االأطب���اق ذات اأنواع فمنه���ا التي كانت 
ت�ستعم���ل كبديل لل�سينية، فعليها يتناولون الطعام ومنها 

الطبق املزفت بالق���ار بهدف ملء الفراغات حتى التنح�سر 
فيه���ا احلب���وب ، الأنه ق���د �سنع لغر�س تنقي���ة احلبوب من 
ال�سوائ���ب عل���ى �سفحت���ه وعليه���ا تعر����س رغف���ان اخلبز 
للبي���ع، وال�سلة كان���ت من االأدوات الت���ي الميكناالأ�ستغناء 
عنه���ا يف البي���وت فيها ي�سع���ون املاب�س الت���ي كانت قيد 
االأ�ستعم���ال اأم���ا الت���ي م�س���ى مو�س���م اإ�ستعماله���ا فاأنه���م 
ي�سعونها يف ال�سناديق وكانوا يّعدون للطفل قبل مولده 
�سلة �سغرية خا�سة مباب�سه واأدواته، ويف كل مطبخ كنا 
جند"تخت���ة" اللحم امل�سنوع���ة من خ�سب �سج���رة التوت 
وميت���از بال�ساب���ة في�سمد اأم���ام ال�سكاك���ن طويًا وهي 
موج���ودة يف كل البي���وت حت���ى اأيامن���ا ه���ذه، اأم���ا تختة 
احلم���ام وامل�سنوعة على االأغلب من خ�س���ب م�ستورد فقد 
ب���داأت تواجه مزاحمة التخت���ات النايلون لها، كما زاحمت 
االأٍ�س���رة املعدني���ة االأ�س���رة النباتي���ة والتخ���وت اخل�سبية 

وحلت حملها.
ومن اخل�سب كنا ن�سنع �سناديق املاب�س ومهود االأطفال 
وكر�س���ي "ِح���ب امل���اء" وم���ن االأغ�س���ان الطري���ة �سنعن���ا 
العراق  املاء، ويف �سم���ال  به���ا  "اجلريي���ة" الت���ي �سربنا 
اأنتج���وا املاع���ق واملغارف وحت���ى ال�سحون م���ن خ�سب 
اجل���وز املت���ن، كم���ا كنا نع���د طبيخن���ا وخبزن���ا باحلطب 
واخل�س���ب ومنه���ا ح�سلن���ا عل���ى الفح���م ال���ذي ن�ستدف���ئ 
ب���ه �ست���اءًا ومن لي���ف النخل اأنتجن���ا احلبال وم���ن الليف 

امل�ستورد قمنا بحياكة "ليف احلمام".

حن ميكن االإن�سات والتمعن الأغنية امللحن واملطرب 
ب���و امل�سح���وف  "ي���ا  الراح���ل حمم���د عب���د املح�س���ن 
تانيني"، ال ميكن اإال التوقف عند اأنغام بنكهة املدينة، 
م���ع ان الن�س الغنائي، يذهب اىل اأبعد من الريف، بل 
اىل االأه���وار يف جنوب الع���راق وعامة النقل االأبرز 
فيه���ا: امل�سح���وف، وهذا ما ميكن ان ي�س���ع لنا ملمحا 
اأ�سي���ا، يف كيفية تطويع االأغنية البغدادية لكثري من 
احلاالت التعبريية التي تبعد عن اأجواء املدنية بيئيا 
ونف�سيا، وهي ان مل تكن قد ن�سجت وحققت ماحمها 
اخلا�س���ة ما كانت لت�سل اىل هذه القدرة التي حتققها 
اأغنية من ولد العام 1928، وعا�س يف مناطق �سعبية 
ع���دة من بغ���داد: حملة ال�سي���خ عبد الق���ادر الكياين، 
الفناه���رة ) القريبة من الباب ال�سرقي ( يف الر�سافة، 
ومنطقة ال�سريعة يف جان���ب الكرخ، وكانت ملعاي�سته 
هذه املح���ات االأثر الكبري يف تعميق اجلانب املديني 
يف اأحلان���ه، جله���ة الرتكي���ب والتع���دد النغمي، ولكن 
باالنفت���اح واالت�س���ال م���ع الع�سر واأنغام���ه وثقافته، 
ه���و ما جعله يعرب املحلية اخلانقة نحو اآفاق تعبريية 

اأو�سع .
واملثال الذي قدمه عبد املح�سن يف "يا بو امل�سحوف"، 

جله���ة ق���درة االأغنية البغدادية عل���ى تطويع البيئات االآخرى واالت�سال احلي معه���ا، يتاأكد مرة اأخرى يف 
عمل���ه عل���ى بيئة مدينة املو�سل اخلا�سة اإجتماعيا ولهجة دارجة، فثم���ة " طيبة يا حبايب والله طيبة" و" 
اأ�سكان الدالل". وهذا العمق "املديني" يف اأحلانه لكثري من االأ�سوات العراقية والعربية، وتلك التي اأّداها 

ب�سوته، مل يكن قد جاء اإال نتيجة اإت�سال معمق مع :
اأوال: املقام���ات العراقي���ة، اإذ كان �سغوف���ًا ب���اأداء حمم���د القباجني، ح�س���ن خيوكه، جن���م ال�سيخلي، ر�سيد 
القندرجي، الراحل عبد االأمري الطويرجاوي الذي مزج بن االأداء املقامي واالأطوار الريفية بذوق مرهف 

رفيع، واأداء مطربة الع�سرينيات وما تاها يف القرن املا�سي، �سديقة املاية .
ثاني���ا: ع���رب االآلتن ال�ساحرتن تلك االأيام ) الن�سف االأول من الق���رن الع�سرين (: الراديو، ثم الغرامفون، 
عرف عن قرب غنى اأحلان فريد االأطر�س وحممد عبد الوهاب واالأخوين رحباين الحقا، ف�سا عن �سوتن 
ه���ّزا م�ساعره وخياله اللحني بق���وة، اأم كلثوم واأ�سمهان، اىل جانب اإعجاب خا�س ل�سوت فريوز، والذي 
قد يكون وراء تلك النعومة االآ�سرة التي متيزت بها بع�س اأحلانه ومنها : "�سّلم.. �سّلم بعيونك احللوات"، 
ال���ذي اأّداه ب�سوت���ه اأوال ث���م �سار اأكرث اإقناع���ا يف عاطفته، حن غنته املطربة اأمل خ�س���ري التي اأّدت اأي�سا 

رائعته "اأحاول اأن�سى حبك".
ثالث���ا: املعرف���ة والتنوي���ر الثق���ايف، وهو امتي���از قد يكون ا�س���رتك فيه معظم م���ن �سكلوا مام���ح االأغنية 
البغدادية، ففي مقتبل �سبابه، دخل �ساحب حلن "دويريتك" الذي منحه ل�سوت املطرب يا�س خ�سر، معهد 
الفن���ون اجلميلة ودر�س املو�سيقى على يد االأ�ست���اذ ال�سريف علي، وكذلك الفنان علي الدروي�س، ثم التقى 
بالراح���ل روحي اخلما�س الذي اأخذ بيده، وتعلم منه ق���راءة النوطة املو�سيقية، حتى حانت فر�سة اللقاء 
بعمي���د املعهد وموؤ�س�س���ه، ال�سريف حميي الدين حي���در، الذي كان كرميا معه بدرو����س العزف على العود 

ف�سا عن معرفة املو�سيقى بو�سفها ثقافة ومنهجا تربويا ومعرفة للحياة .
رابع���ا: اإذاعة بغداد ور�سانة ق�سمها املو�سيق���ى، فهو دخلها من�سدا يف "الكور�س"، كما هي حال جمايليه: 
خزع���ل مه���دي، عدنان حممد �سالح، حمدان ال�ساحر، جميل جرجي�س، جميل ق�سطة، حممود عبد احلميد، 

حممد نو�سي، داود العاين، اأحمد اخلليل وغريهم .
مثلما كان ربيع بغداد احلقيقي، قد بداأ بعد احلرب العاملية الثانية، اإذ كانت قد اإنفتحت لكثري من املعارف 
واالآداب والعل���وم والفن���ون، كان ربيع جيل كبري م���ن مو�سيقيي العراق ومطربي���ه ومطرباته، قد بداأ يف 
اأرجاء العا�سمة التي كانت ت�سهر باأناقة وجمال �ساحر، وتغتني من اإت�سالها مع الثقافة الغربية املعا�سرة، 
وم���ن ب���ن اأبناء ذلك اجليل من البناة واملوؤ�س�سن والرّواد، كان املطرب وامللحن حممد عبد املح�سن، الذي 
غنى له، ف�سا عن العراقين، الكثري من االأ�سوات الغنائية العربية، ومنها: مها اجلابري، �سمرية توفيق، 

رندة، مها �سربي، �سحر، م�سطفى كريدية ون�سري �سم�س الدين.
والحق���ا، �س���ار عبد املح�سن، �ساه���دا على بدء موا�سم خريف بغ���داد، مثلما كان �ساهدا عل���ى ربيعها، ففي 
�سبيح���ة الثال���ث والع�سري���ن من �سهر ني�س���ان 1983، كان �ساحب حل���ن "يا ح�سافة"، يه���ّم بدخول مبنى 
االإذاع���ة والتلفزيون، حتى انفجرت �سيارة مفخخ���ة يف اأول هجوم اإرهابي يعرفه تاريخ العراق املعا�سر 
نف���ذه معار�س���ون للنظام ال�سابق، لت�سيب عبد املح�سن بجروح بليغة، حتى وافته املنية يف اليوم التايل، 
يف وداع لبغ���داد الت���ي كانت قد اقرتبت هي االأخرى من ميتات تالي���ة، عرب حروب وقذائف و"مفخخات " 

كالتي قتلته، �ستمتد من اأوائل ثمانينات القرن املا�سي حتى يومنا هذا 

�سه���دت بغداد من���ذ نهاية  احل���رب العاملي���ة االأوىل ن�ساطا 
ملحوظ���ا يف جم���ال جت���ارة وبي���ع الكتب مل ت�سه���ده على 
ه���ذا النح���و منذ ق���رون م�س���ت اإذ جذب���ت ه���ذه الظاهرة 
انتب���اه عدد م���ن النا�سرين الع���رب واالأجان���ب و�سجعتهم 
عل���ى التوجه اىل العراق بعد ان وجدوا فيه �سوقًا جتاريًا 
مربح���ًا للكت���ب العلمي���ة واالأدبي���ة ، وكان يف اأغل���ب مدن 
الع���راق مكتبات لبيع الكتب له���ا ن�ساطها الكبري وعاقاتها 
الوا�سع���ة بالنا�سري���ن واملكتبات الك���ربى يف باد العرب 
ومنها م���ا �ساهم ب�سكل كبري يف احلركة الثقافية من خال 
ن�س���ر او اعادة ن�سر الكتب الن���ادرة واملخطوطات املحققة 

والدواوين والدرا�سات املختلفة.
       ان م���ن اوائل املكتبات الت���ي تاأ�س�ست يف بغداد مكتبة 
العربي���ة ومكتب���ة الع�سرية يف �سوق ال�س���راي الذي �سهد 
بع���د قيام احلكم امللكي انت�سار مكتب���ات بيع الكتب والتي 
اخت����س بع�سه���ا ببيع ن���وع معن م���ن الكتب فيم���ا تنوع 
بع�سها االآخر من اأدبية وعلمية ودينية وتاريخية ونوادر 
املخطوط���ات ف�س���ًا ع���ن القرطا�سي���ة والل���وازم املكتبية. 
واأ�س�ست مكتب���ات اأخرى يف هذه املدة منها مكتبة االأهلية 
ومكتب���ة مكنزي ومكتب���ة العلمية ومكتب���ة الطلبة ومكتبة 
ال�سبيبة ومكتبة الزوراء و�ساأتناولها ب�سي من التف�سيل، 
وتاأت���ي املكتبة العربية التي اأ�س�سه���ا نعمان االعظمي عام 
)1905( يف طليعته���ا وه���ي اأول مكتب���ة تفتت���ح يف �سوق 
ال�س���راي بل انها م���ن اقدم مكتبات بي���ع الكتب يف العراق 
، وكان���ت قبلة  املثقفن ومنارا للباحثن، و�ساهمت املكتبة 
يف طب���ع العديد من الكت���ب العربي���ة واالأجنبية يف داخل 
الع���راق وخارج���ه، كان موقعه���ا االول يف را����س �س���وق 

ال�سراي ثم انتقلت اىل و�سطه حتى وقتنا احلا�سر .
      ق���ام حممود حلم���ي يف ع���ام)1914( بتاأ�سي�س املكتبة 
الع�سرية وهي ثاين مكتبة تفتح يف �سوق ال�سراي، وذاع 
�سيته���ا واأ�سبح���ت له���ا مكانة ب���ارزة ال تق���ل منزلتها عن 
مكتبة نعمان االأعظمي وعمل �ساحبها على رفدها بالكتب 
وامل�س���ادر القيم���ة الت���ي كان ي�ست���ورد معظمه���ا من م�سر 
وتركي���ا واي���ران ، ف�سًا ع���ن املجات امل�سري���ة التي كان 
الوكي���ل الوحيد لتوزيعها يف الع���راق  ، وهذا ما اأدى اىل 
ازدياد رواد هذه املكتبة من املثقفن الذين اأخذوا يعقدون 
فيه���ا الن���دوات الثقافية وم���ن اأبرزهم الدكت���ور م�سطفى 
جواد واملحام���ي عبا�س العزاوي وعبد ال���رزاق احل�سني 
وطه الها�سمي واالأديب احمد حامد ال�سراف وعبد املطلب 
االأم���ن وغريه���م. وكان ي�ساع���د حممود حلم���ي يف ادارة 
املكتبة �سخ����س يهودي ا�سمه)ا�سحق اأبو ن�سيم (، انتقلت 
املكتبة اىل اكرث من مكان اىل اأن انتقلت اىل �سارع املتنبي 
مقابل املخبز الع�سكري �سابقًا ثم انتقلت اىل بناية املكتبة 

البغدادية.
       وم���ن املكتب���ات االأخ���رى مكتب���ة ال�سرق الت���ي اأ�س�سها 
عبد الكرمي املا خ�سرعام)1920( يف �سوق ال�سراي قرب 
مكتب���ة والده وقد ابدى هّمة يف جم���ال بيع الكتب وكانت 
مكتبت���ه تخت�س ببيع الكتب االأدبية واملدر�سية وا�ستمرت 

املكتبة على هذا احلال اىل ان تويف �ساحبها. 
       كم���ا اأ�س����س عبد االمري احلي���دري عام )1922( املكتبة 
االأهلي���ة  يف �س���وق اال�سرتبادي بالكاظمية ث���م �سرعان ما 
نقله���ا اىل �سوق ال�سراي ، وبعد وف���اة �ساحبها احليدري 
توىل ادارتها جنله �سم�س الدين احليدري الذي قام بنقلها 
من �سوق ال�سراي اىل �سارع املتنبي ، واخذت املكتبة على 

عاتقها طبع عدد كبري من الكتب العربية واالأجنبية.
      وكذلك)مكتب���ة مكن���زي( التي اأ�س�سه���ا رجل ا�سكتلندي 
ع���ام )1925(، وتع���د م���ن املكتب���ات املتخ�س�س���ة يف بيع 
الكتب االأجنبية ، وبعد وفاة �ساحبها الذي دفن يف مقربة 
االأرمن ببغداد توىل ادارتها ابن عمه )دونالد( الذي كانت 

تربط���ه عاقة وطيدة مع الي�ساري���ن يف العراق ، وعندما 
تويف اآلت املكتبة اىل احد العراقين وبقيت تعرف باال�سم 
نف�سه. وا�ستهرت هذه املكتب���ة ببيع كتب الطب والهند�سة 
املطبوع���ة باللغة االنكليزية التي كانت ت�سل من بريطانيا 
عل���ى وج���ه اخل�سو����س ، لذل���ك كان ط���اب كليت���ي الطب 
والهند�س���ة وا�ساتذته���م يق�سدونها على ال���دوام ليطلعوا 

على كل ما هو جديد.

      ظه���رت مكتب���ات اخ���رى لبي���ع الكتب وظل���ت م�ستمرة 
مثل مكتب���ة الطلبة التي اآ�س�سها يو�س���ف �سعيد حافظ عام 
)1927(، ومكتبة ال�سبيبة التي اأن�ساها ر�سيد عبد اجلليل 
النعم���ة الطائي عام )1930( يف �سوق ال�سراي واخت�ست 
ببي���ع الكتب واملج���ات العراقية والعربية من���ذ تاأ�سي�سها 
ولع���دة عق���ود الحقة ، وهن���اك اأي�سًا مكتبة ال���زوراء التي 
اأ�س�سها ح�سن الفلفلي يف عام )1930( وهي من املكتبات 

املتنوع���ة وتق���ع يف �س���وق ال�س���راي والزال���ت اىل اليوم، 
يديره���ا جنله اكرم ح�سن الفلفل���ي، ومكتبة املعارف التي 
اأ�س�سها حممد جواد حيدر عام )1932( يف  �سوق ال�سراي 
وبع���د عدد من االعوام انتقلت اىل �س���ارع املتنبي  بالقرب 
من مقهى ال�سابندر، والزالت اىل اليوم م�ستمرة يف عملها 

يديرها اثنان من العاملن لقاء اجر.
      وهناك مكتبات اأخرى ان�سئت يف الكاظمية مثل مكتبة 
املفي���د ل�ساحبه���ا ال�سيخ �سال���ح الكاظمي ال���ذي كان يبيع 
فيها اجزاء الق���ران الكرمي وخمتلف الكتب الدينية ،وعند 
وف���اة �ساحبها ع���ام )1910( ت���وىل ابنه عبدالل���ه ادارتها 
وعن���د وفات���ه ع���ام)1930( ت���وىل ابن���ه حمم���ود اإدارتها 
ورفدوه���ا بالكت���ب الثمين���ة وا�ستم���رت مل���دة طويل���ة من 
الزم���ن. واملكتبة االأخرى هي مكتبة االعتماد التي ُان�سئت 
يف الغرف���ة الثامنة داخل ال�سح���ن الكاظمي ال�سريف على 
جه���ة اليمن من ب���اب القبل���ة واأدارها ال�سي���خ علي حممد 
الكتب���ي منذ ع���ام )1905( وبعد تو�سعه���ا نقلها اىل خارج 
ال�سح���ن يف داخل ال�سوق وكان ذلك يف بداية االربعينات 
وبع���د وفاة �ساحبها احلاج علي حممد عام )1955( توىل 

ادارتها ابنه احلاج مرت�سى.
      وم���ن املكتب���ات القدمية االأخ���رى يف الكاظمية )مكتبة 
النج���اح( الت���ي اأ�س�سها ال�سي���خ عبد عل���ي يف الع�سرينات 
م���ن القرن املا�سي ومكانها يف منت�سف ال�سارع العام عند 
ب���اب الدروازة ،وكانت اي�سًا مبثابة ملتقى لوجهاء البلدة 
الذين ياأن�سون باحاديث �ساحبها ، وا�ستمرت هذه املكتبة 

لعدة عقود الحقة.
      ويب���دو م���ن خال م���ا تقدم اأّن هذه املكتب���ات اأدت دورا 
كب���ريا من خ���ال اإي�س���ال املراج���ع وامل�سادر م���ن الكتاب 
العراقي والعربي واالأجنبي اىل املثقف البغدادي وعملت 
عل���ى ن�س���ر الثقاف���ة ب���كل �سوره���ا وا�سكاله���ا يف املجتمع 
البغ���دادي ، و�سعت جاهدة الإقام���ة �سات التبادل الثقايف 
بن العراق والدول العربية من جهة واجلوار غري العربي 
م���ن جهة اأخ���رى ولهذا فان ه���ذه املكتبات كان���ت ال�سريان 
الداف���ق مل���د احلي���اة الثقافية مب���ا حتت���اج والإغن���اء ابناء 
املجتم���ع البغدادي بالثقاف���ة ف�سا عن ان �س���وق ال�سراي 
ا�سب���ح مبثابة منتدى ثق���ايف تقام فيه الن���دوات الثقافية 
وذل���ك للتواجد الدائم لاأدباء واملثقفن فيه وهذا ما �سرح 

به جميع من قابلنا من ا�سحاب املكاتب القدمية.

عن ر�شالة ) احلياة الثقافية يف بغداد )1921 – 1933(   

االعزل إالاّ منمكتبات سوق السراي في العشرينيات
)احاول انسه حبك(

األدوات المنزلية 
أيام زمان

س���ت���ار ك���ري���م م��ظ��ل��وم
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االخباري من ابن الحجامة الى جعفر اغا لقلق زادة
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رفعة عبد الرزاق محمد

وقد ذك���ر العامة نعم���ان خري الدي���ن االلو�سي يف 
كتاب���ه ) غالي���ة املواع���ظ( : ان امل�سح���ك اذا ت�سب���ه 
بقا�س او مفت او خطي���ب واتى بحركات م�سحكة 
كفر وكفر امل�ستمعون اليه معه . وان املطابق للحال 
ت�سميت���ه باالكف���اري ولي�س باالخب���اري ) ج� 1 �س 

.)35
ا�سه���ر  كان  بان���ه  احلجام���ة  اب���ن  املدع���و  ع���رف 
االخباري���ن يف بغ���داد، وقال من ادرك���ه انه احلاج 
جا�س���م ب���ن احلجامة م���ن حمل���ة ) العوين���ة ( وان 
م�ساعدال���ه يدعى من�س���ور ، وكانا يتفوهان بالفاظ 

غريبة بينهما ال�سحاك
النا����س . وكان ابن احلجام���ة يخفي جرابا �سغريا 
ب���ن ماب�سه فاذا اخطاأ من�س���ور يف االجابة اخرج 
رئي�س���ه جرابه وامهال على من�س���ور �سربا مربحا 
فيك���رث �سح���ك احلا�سرين ، وتويف اب���ن احلجامة 

قبيل احلرب العاملية االوىل .
 كت���ب االب ان�ستا����س م���اري الكرمل���ي يف جمل���ة 
امل�س���رق �سنة 1906 مقاال بعنوان )املرفع و�سيوعه 

عند جميع االمم( قال فيه :

اما اليوم ففي الوالئم و االعرا�س وجمال�س االفراح 
وال�سيما يف ايام املوا�سم واالعياد يوجد يف بغداد 
قوم م���ن العامة يعرفون باالخبارين واالخباريات 
وه���م ق���وم يت�سبه���ون بالعلم���اء يف زيه���م وعملهم 
ا�سته���زاء و�سخري���ة باه���ل العل���م فيلق���ى احده���م 
احاجي عل���ى �ساحبه او �ساحبت���ه وتلك االحاجي 
بذيئ���ة  ، ف���ان اج���اد تف�سريه���ا او اح�س���ن التلف���ظ 
مبا ع�س���ر من الفاظه���ا املتكررة يلق���ى عليه احجية 
اخرى حت���ى ي�سقط ، فان �سق���ط يجعل  يف و�سطه 
املجل����س ويرق�س رق�سا خما ب���االداب . والظاهر 
ان االخب���اري يف اال�سل من ي���روي االخبار . ويف 
كتب الدين الزجر عن جمال�ستهم وح�سور ماعبهم 
، وم���ن ذل���ك ما قاله ال�سع���د يف �س���رح الن�سفية : لو 
جل�س احد يف مكان مرتفع وحوله جماعة ي�ساألونه 
م�سائ���ل وي�سحكون���ه وي�سربون���ه بالو�سائ���د بعد 
اخباره���م يكف���رون جميع���ا . ومن ذل���ك يظهر وجه 

الت�سمية وقد زالت تلك العادة يف زورائنا .
ان ا�سهر اخباري يقوم بالفوا�سل ال�ساخرة الهزلية 
يف القرن املا�سي وبه انتهى العهد بهذا ال�سنف من 

التمثي���ل هو امل�سهور بجعفر اغ���ا لقلق زادة . وقيل 
ان ا�سول���ه م���ن ب���اد قزوي���ن يف اي���ران ولنتقل���ت 
ا�سرت���ه اىل الكاظمي���ة و�سكن���ت فيه���ا ، وال يع���رف 
عل���ى وجه التحقي���ق ا�سمه احلقيقي فه���ل هو كامل 
عبد امله���دي القادم من كرباء؟ اأم جعفر القزويني؟ 
ام �سلم���ان االأخباري؟ ام ان ل���ه ا�سما اخر غري هذه 
االأ�سماء. ويع���رف من اللغات العربي���ة والفار�سية 
والرتكي���ة والهندية . عندم���ا كان �سغريًا ا�سرتعت 
انتباه���ه ف�س���ول االخب���اري البغ���دادي جا�سم ابن 
احلجامة وزميله من�سور ، وكانا يعر�سان ف�سلهما 
من���ذ اواخر القرن التا�سع ع�سر وحتى قبيل احلرب 
العاملية االأوىل يف مقهى التبانة يف حملة الف�سل. 

ومم���ا كتب عنه : البداية كان���ت عام 1915م، وكان 
العراق حتت احلك���م العثماين، حيث بداأ كامل عبد 
امله���دي واملعروف باإ�سم جعفر اغ���ا لقلق زاده يقلد 
حركات وكلمات را�س���د اأفندي يف دور الهب�س التي 
ي�ساهدها يف الليل، ويعيدها اثناء عمله يف �سباح 
الي���وم التايل، وبع���د ان ذاع �سيته انتقل اإىل مقهى 
ع���زاوي . وقد ان�سم اإىل اجلوق الذي �سكله الفنان 
امل�س���ري ح�س���ن �سامة يف مله���ى الف ليل���ة وليلة 
وكان يف ع�سوي���ة ه���ذا اجل���وق اإ�ساف���ة اإىل جعفر 
لقل���ق زادة كل من: اليا داود وعبد الله زكي و�سفاء 
حممد علي وعلوان خزع���ل واأكرم و�سفي وعبا�س 
اخللوت���ي واإبراهي���م ال�سيخل���ي، واملمث���ات م���ن 
الن�ساء وه���ن يف االأ�سل راق�سات يف نف�س امللهى: 
ماري كونكا وبدرية حممد وفوزية جيجان واأمينة 
�سعي���د.  وبعده���ا اخ���ذ يق���دم ف�سول���ه متنق���ا بن 
اأك���رث من مقهى م���ن مقاهي بغ���داد يف ليلة واحدة، 
م�ست�سحب���ًا مع���ه فرقت���ه واك�س�سوارات���ه وخيل���ه 
وحم���ريه التي ي�ستخدمه���ا يف عرو�س���ه املختلفة، 
وا�سب���ح ا�سم���ه م�سه���ورا ومعروف���ًا وذاع على كل 

ل�سان يف العراق. 
يف ال�سنوات الع�سرة االأخرية من حياته بداأ النا�س 
ينف�س���ون ويبتع���دون ع���ن من���ط فنه، ال���ذي يغلب 
علي���ه ال�سذاج���ة، الأن���ه مل يتطور ومل يفك���ر بالزمن 
ال���ذي جتاوزه وجت���اوز فنه . فت���م اال�ستغناء عنها 
متام���ًا بع���د اأن اأ�سبحت غ���ري جمزية مادي���ًا. ومنذ 
�ستينيات القرن الع�سري���ن عا�س هذا الفنان وحيدًا 
معدم���ًا، بع���د ان تنكر واأنف�س عنه اأق���رب اأ�سدقائه 
ومعارف���ه، وعم���ل ل�س���د الرم���ق اأعم���ااًل خدمية يف 
املاه���ي اآخرها حار�س���ًا وبوابًا يف مله���ى اخليام، 
ال���ذي كانت متلكه املطربة مليعة توفيق التي تكفلت 
برعايته وم�ساريفه واإيجار �سكنه، وهو عبارة عن 
غرف���ة �سغ���رية يف يف احليدرخان���ة ، حت���ى وفاته 
يف م�ست�سف���ى ااجلمهوري ع���ام 1972م، ودفن يف 
مق���ربة جامع براث���ا. يف ع���ام 1984م، اعد الكاتب 
العراقي عادل كاظم م�سرحية بعنوان، ندميكم هذا 
امل�س���اء، تناول فيها حياة جعف���ر لقلق زاده، وكانت 
امل�سرحي���ة من اخ���راج حم�سن الع���زاوي وقد القت 

جناحا كبريا .. 

من تاريخنا االجتماعي المندرس

من عالمات املرسح العراقي يف 

عهده البدايئ االول يف اوائل القرن 

املايض ، ولجلب الكثري من املشاهدين 

وللتقليل من وطأة حوادث املرسحيات 

، ابتكر القامئون عىل املسارح يومذاك 

الفواصل الفكاهية بن فصول 

املرسحيات ، حتى بلغ االمر ان يقدم 

هذا الفاصل وحده يف املسارح .. 

وكان يطلق عىل املمثل الهزيل لدى 

البغدادين اسم االخباري ، وهو الذي 

يقدم الفصل الفكاهي الساخر بالتهريج 

والكالم البذيء والحركات الراقصة ، 

ومنها ماهو مخل باالداب .


