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العدد )4020(
السنة الخامسة عشرة 

االثنين )18( أيلول 2017

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة  اع����داد 

ولقد َقامت باحث���ة الآثار الربيطانية امل�س غريوترود بيل 
بج���ولت ميداني���ة لزي���ارة عدد م���ن املواق���ع الآثرية التي 
اأ�ضبح���ت بحاج���ة ما�ض���ة اإىل ال�ضيان���ة لرتمي���م الأ�ضرار 
لغر����س املبا�ض���رة ب�ض���يانتها، ونتيجة لهتمامه���ا بالآثار 
العراقية َدفع الأمري في�ض���ل الأول بع���د تتويجه ملكًا على 
الِع���راق تعيين���ه ُمدري���ة فخري���ة للآث���ار القدمية ب�ض���ورة 
موؤقت���ه، ولقد َا�ض���تقبلت امل�س بيل بعد توليها امل�ض���وؤولية 
الَفخرية لدائ���رة الآثار القدمية عددًا م���ن البعثات الأثرية 
الت���ي كان���ت تتطل���ع اإىل احل�ض���ول عل���ى امتي���از تنقي���ب 
يف ع���دد من املواق���ع الأثري���ة، ومن اأ�ض���هر ه���ذه البعثات 
البعثة امل�ض���رتكة للمتحف الربيطاين وجامعة بن�ض���لفانيا 
الأمريكي���ة برئا�ض���ة ليونارد وويل، ح�ض���لت عل���ى اأمتياز 
الَتنقي���ب يف مدينة كي�س، وجنح���وا يف العثور على قطع 
اآثرية كثرية، نال العراق ن�ض���ف الكمي���ة، من بينها خوذة 
ذهبية وقيثارة ودبو�ض���ًا ذهبية ومتثال لأحد ملوك مملكة 
كي�س ال�ض���ومرية يبلغ طوله ثلثة اأقدام، مقطوع الراأ�س، 
ومل يتمك���ن الأثاريون من ق���راءة الكتابات املوجودة على 
كتفه، باأ�ضتثناء حتديد اأ�ضم املَلك وقررت امل�س بيل اإر�ضاله 
اإىل لندن لفك رموزه من علماء الآثار الربيطانيني ومن ثم 
ا �ضراء عدد من الآثار  اإعادته اإىل العراق، واأ�ضتطاعت اأي�ضً
من الأهايل فكانت ح�ض���يلة ما جمعته كمية ل ي�ضتهان بها 
م���ن الآث���ار التي ُاكت�ض���فت حديثًا، مما �ض���جعها على اإقامة 
معر�س لعر�س اللقى الآثرية امام اجلمهور للتعريف بها، 
وقد اأفتتح املعر�س بتاريخ )11 اآذار 1923(، و�ضعت فيه 
القطع الأثرية على منا�ض���د وبالقرب م���ن كل قطعة بطاقة 
تعريفي���ة باللغتني العربي���ة والإجنليزية، ون���ال املعر�س 
اآ�ضتح�ض���ان احلا�ض���ريني والزائري���ني، وكان يف مقدمتهم 

امللك في�ضل الأول والوزراء وال�ضخ�ضيات العامة.
وبع���د جَن���اح املَعر����س، اأرادت اأن تن�ض���ئ َمتح���ف عراقي 
للآث���ار، للحف���اظ عل���ى جهوده���ا م���ن ال�ض���رقة وال�ض���ياع 
والإندثار، اإل اأن عقبات عدة اعرت�ض���ت �ض���بل تنفيذه اأول 
مره، منه���ا عدم توفر مكان ملئم لإقامت���ه، ولكنهم جلوءا 
اإىل بناية الق�ض���لة، واأُختريت اإحدى الغرف ال�ض���غرية يف 
الطابق الأ�ضفل من مبنى الق�ضلة، عرفت هذه الغرفة لحقًا 

با�ضم غرفة الحجار البابلية.

تاريخ نقل الَمتحف
ويف ع���ام 1926 م، َنقل���ت احلكوم���ة العراقية ه���ذه الآثار 
واملجموع���ات الت���ي مت العثور عليها من قب���ل املنقبني اإىل 
املبنى اجلديد وان�ض���ئ مبنى متحف بغداد للآثار و�ضغلت 
غريت���رود بي���ل من�ض���ب مدي���رة املَتح���ف، ولق���د توفي���ت 
غريترود بيل يف َوقت لحق وا�ضتلم مهامها املدير اجلديد 

ر.�س كوك 

انتقال المتحف من ال�سراي
 اإلى �سارع الماأمون

كان املتح���ف ي�ض���غل حي���زًا �ض���غرًيا. يف مبنى الق�ض���لة اأو 

ال�ضراي القدمي يف و�ض���ط بغداد. وبعد َجمع اأعداد كبرية 
م���ن الآثار نتيجة لعمليات التنقيب التي اجريت يف جميع 
اأنح���اء الع���راق اآنذاك، اأ�ض���بح احلاج���ة اإىل نق���ل املَتحف 
مطلب���ًا ملحًا لي�ض���ع الآث���ار الأخرى الت���ي َتمعت مبرور 
الوقت يف �ض���ناديق خ�ض���بية مل َيتمكن من عر�ضها ب�ضبب 
�ض���يق م�ض���احة املَتحف، ف���كان لبد م���ن تو�ض���يع املَتحف 
العراق���ي ليحفظ ما جمع من قطع اأثرية، ُفنقلت بنايته يف 
عام 1926 اإىل مبنى اآخر وا�ضع وجديد يف �ضارع املاأمون 
بالقرب من �ض���فاف نهر دجلة واملدر�ض���ة امل�ضتن�ضرية يف 

بغداد.
فعمل���ت احلكوم���ة العراقي���ة عل���ى بي���ع مطبع���ة احلكومة 
وت�ض���ليم بنايتها اإىل وزارة الأ�ض���غال واملوا�ض���لت، واإن 
اختي���ار بناي���ة مطبعة احلكوم���ة جاء لعدة اأ�ض���باب، وهو 
�ض���عة البناية مقارنة مبتحف الَق�ضلة، وتاألفها من طابقيني 
وحداثتها، اإذ مل مير على ت�ض���ييدها �ض���وى ب�ض���عة �ضنني، 
ف�ض���ًل عن ملءمته���ا للعر����س املَتحف���ي، وبع���د اأن ُبيعت 
ل���وزارة ال�ض���غال واملوا�ض���لت، مت اإعط���اء البناي���ة اإىل 
دائ���رة الآث���ار القدمي���ة لتتخده���ا َمتحف���ًا ومقرًا له���ا، وَقد 
اأ�ض���رفت املَ�س بيل بنف�ضها على اأعمال تاأهيل بناية املَتحف 
اجلديدة و�ض���يانتها مبا يلئ���م العرف املَتحف���ي، واأفتتح 
املَتح���ف يف 14 حزيران، 1926 يف متام ال�ض���اعة الثامنة 
�ضباحًا، وح�ضر حفل الفتتاح امللك في�ضل الأول وعدد من 

�ضخ�ضيات املجتمع البارزة وال�ضخ�ضيات الربيطانية.
املتحف العراقي يف بنايته اجلديدة

يف ع���ام 1957، �ض���اق مبنى املُتح���ف يف �ض���ارع املاأمون 
واأرادت احلكوم���ة العراقي���ة اأن تخ�ض����س بناي���ة جدي���دة 
تت�ض���ف مبوا�ض���فات متحفي���ة عاملية ت�ض���م اآث���ار العراق، 
ولهذا بني املبنى اجلديد وُنقلت جمموعات الُقطع الأثرية 
اإليه، واملبنى مكون من طابقيني، تبلغ م�ض���احته 45،000 
م���رت مربع، ويقع ب���ني حي ال�ض���احلية ومنطقة العلوي، 
يف منطقة الكرخ الواقعة على اجلانب الغربي لنهر دجلة، 
وقد و�ضع ت�ضاميم املبنى اجلديد مهند�س اأملاين، واأ�ضرف 
على بنائه مهند�ض���ون عراقيون، واأجنزته �ض���ركة لبنانية 
الت���ي بداأت ع���ام 1957 وانتهت منه ع���ام 1963. وافتتح 
يف 9 ت�ض���رين الث���اين، 1966، واإنطلقًا من هذه اخلطوة 
مت ت�ض���مية املتحف ب�املتح���ف الوطني العراق���ي وكان يف 

ال�ضابق يعرف با�ضم متحف بغداد للآثار.
امل�ض���روع م�ض���احات خ�ض���راء وم�ض���احات  ع���ن  وتخل���ل 
مك�ض���وفة وزين الرك���ن اجلنوبي منه بربج مربع ال�ض���كل 
بارتف���اع يبل���غ 17 م���رت وم�ض���احته ال�ض���طحية 130 مرتًا 
مربعًا وزينت بناية املتحف من الداخل بزخارف عبا�ض���ية 
واآندل�ض���ية، فيما بلغ جمم���وع قاعات املَتح���ف اآنذاك )13 
قاع���ة( متباينة امل�ض���احة احت�ض���نت )158( خزانة عر�س 

حديثة.

مكتبة الَمتحف العراقي
تاأ�ض�ض���ت مكتبة املتحف العراقي ع���ام 1933، حيث كانت 

يف بدايتها قاعة من قاعات املديرية و�ض���نعت لها خزانات 
قليلة وقد اأنيطت اإدارتها واأ�ض���ند ال�ضراف عليها حينذاك 
مبوظف يتعهدها ويهت���م بها. وهي عبارة عن املجموعات 

التالية:
جمموع���ة من هدية الآباء الكرمليني يف بغداد، وهي هدية 
نفي�ضة عظيمة ال�ضاأن تتاألف من املكتبة احلافلة التي جمعها 
العلمة اللغوي الأب ان�ضتا�س ماري الكرملي املتوفى عام 
1947، وتتاألف هذه املكتبة م���ن اآلف املجلدات املطبوعة 
واملخطوط���ة، وان م���ا تف�ض���لوا باإهدائ���ه يتاألف من �ض���تة 
اآلف جمل���د مطب���وع واأل���ف وثلثمائة وخم�ض���ة وثلثني 
جملدا خمطوطا.وجمموعة هدية ال�ض���ريف حازم يف عام 
1950 وهذه الهدية عبارة عن �ض���طر من مكتبته النفي�ض���ة 
وقد بلغ م���ا اأهداه زهاء األف جملد من املطبوعات العربية 
تتن���اول مو�ض���وعات تاأريخي���ة واأدبية وديني���ة ولغوية.

وجمموعة هدية املتح���ف الربيطاين يف عام 1946 حيث 
اأهدى املتحف الربيطاين اإىل مكتبة املتحف العراقي زهاء 
اأربعمائة جملد من مطبوعاته ويدور معظمها حول الآثار 

والتاأريخ وفهار�س الكتب املطبوعة واملخطوطة.
ويذكر الدكتور �ض���باح النا�ض���ري يف مدونت���ه الوثائقية 
)بني دجلة والفرات( يف مقاله املو�ضوم )ت�م�ث�ال ج�رت�رود 

ب�ي�ل يف ال�م�ت�ح�ف ال�ع�راقي( :
ت�ب�ّن����ت ال�م��س ج�رت����رود ب�ي�ل م�ن�ذ ع�ام 1923 م��ض����روع 
ت�اأ�ض����ي��س م�ت�ح����ف وط�ني ع�راقي ل�ح�ف����ظ ال�م�ج�م�وع�ات 
الأث�ري����ة اّل�ت���ي ت�راك�م����ت ع�ام����ًا ب�ع����د ع����ام يف ق�اع����ات 

ال��ّض�راي ال�ق�دي�م�ة. 
وف�ت����ح ال�م�ت�ح����ف، اّل����ذي �ض����مي ب�ال�م�ت�ح����ف ال�ع�راقي، 
اأب�واب����ه ل�ل����زّوار يف ح�زي����ران 1926. وك�ان����ت ب�ن�اي�ت����ه 

ق�ل�ي�ل�ة ال��ّض�ع�ة يف ال�ب�داي�ة.
ويف ب�غ�داد، ت�وف�ي�ت )ال�خ�ات�ون(، ك�م�ا ك�ان ال�ب�غ�دادي�ون 
ي��ض����م�ون ال�م�����س ج�رت����رود ب�ي����ل، يف 12 ت�ّم�وز 1926، 
ق�ب����ل ي�وم�ي����ن م����ن ب�ل�وغ�ه����ا ال�ّث�ام�ن�ة وال�خ�م��ض����ي�ن م�ن 
ع�م�ره�ا. وك�ان�ت ق�د اأو�ض����ت اأن ت�دف�ن يف ب�غ�داد، ف�دف�ن�ت 

يف م�ق�ب�رة الأرم�ن يف ال�ب�اب ال��ّض�رقي.
وق�د ن��ض�ب�ت يف ذك�راه�ا، يف م�دخ�ل ال�م�ت�ح�ف ال�ع�راقي،  
ل�وح����ة م�ن ال�ب�رون����ز ف�وق�ه�ا ت�م�ث�ال ن��ض����في ل�ه�ا. وع�لى 
ال�ل�وح�ة ن��ّس ب�ال�ل�غ�ة الإن�ك�ل�ي�زي�ة يف ن��ض����ف�ه�ا الأي��ض�ر، 

وت�رج�م�ت�ه اإىل ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ي�ة يف ال�ّن��ض�ف الأي�م�ن.
ل�دي�ن�ا ث�لث �ض����ور ل�ح�ف�ل اإزاح�ة ال��ّض����ت�ارة ع�ن ال�ل�وح�ة 
�ب�ط. وال�ّت�م�ث�ال. ول�م اأج�د ت�اري�خ اإق�ام�ة ه�ذا ال�ح�ف�ل ب�ال��ضّ

����ورة الأوىل ال�م�ل����ك ف�ي��ض����ل الأّول واق�ف�ًا  ن����رى يف ال��ضّ

اأم�ام ال�ل�وح�ة اّل�تي م�ا زال�ت ت�غ�ّط�ي�ه�ا ال��ّض����ت�ارة، ي�رت�دي 
م�ع�ط�ف����ًا ف�ات�ح ال�ل�ون، ي�ب�دو م�ع�ط�ف����ًا واق�ي�ًا م�ن ال�م�ط�ر، 
وع�لى راأ�ض�ه”�ض�دارة”. وي�ب�دو م�ن وج�وه ال�ح�ا�ض�ري�ن، 
ال�ع�راق�ي�ي����ن والأج�ان�ب، ال�ّن�اظ�ري�ن اإل�ي����ه اأّن�ه ك�ان ي�ل�قي 
ك�ل�م�ة ب�ه�ذه ال�م�ن�ا�ض����ب�ة.  ووق����ف ع�لى ي�م�ي�ن�ه ال�م�ن�دوب 

ال��ّض�امي ال�ب�ري�ط�اين.
����ورة ي�م�ك����ن اأن ي�ك�ون ال��ّض����ي�ر  واّل����ذي ي�ظ�ه����ر يف ال��ضّ
ه�ن����ري دوب�����س Sir Henry Dobbs اّل����ذي �ض����غ�ل 
 ،1928 اإىل   1923 م����ن  ال�ع����راق  يف  ال�م�ن��ض����ب  ه����ذا 
 Sir Gilbert ك�لي�ت����ون   ف.  ج�ل�ب����رت  ال��ّض����ي�ر  اأو 
�ض�غ�ل�ه م�ن 1928  اّل�ذي   Falkingham Clayton

اإىل 1929، اأي م�ب�ا�ض�رة ق�ب�ل ال��ّض�ي�ر ه�م�ف�ري�ز.
وي�ب����دو م�ن ال�م�ع�اط�ف اّل�ت���ي ي�رت�دي�ه�ا ال�ح�ا�ض����رون اأّن 

ال�ح�ف�ل ج�رى يف ط�ق��س �ض�ت�ائي ب�ارد.
ون�رى ال�م�ن�دوب ال��ّض����امي م�رت�دي�ًا م�ع�ط�ف�ًا غ�ام�ق ال�ل�ون 
ي�م��ض����ك ق�ب�ع�ت�ه ب�ي�دي����ه ال�ل�ت�ي�ن ي�غ�ط�ي�ه�م����ا ق�ف�ازان. اأم�ا 
ع�ل���ى ي��ض����ار ال�م�ل����ك، ف�ق����د وق�ف وزي����ر ال�م�ع����ارف ع�ب�د  
ال�ح��ض����ي�ن ال�ج�ل�ب���ي م�رت�دي����ًا  زّي����ًا غ�ام�ق�ًا م�م�ا ي�ل�ب��ض����ه 
الأورب�ي�ون يف الإح�ت�ف�الت ال�ّر�ض����م�ي�ة، ب��ض�ت�رة ط�وي�ل�ة 
م�ذّي�ل�ة )اأي ي�ن��ض����دل اأ�ض����ف�ل�ه�ا اإىل م�ن�ت��ض����ف ال�ف�خ�ذي�ن 

ت�ق�ري�ب�ًا(.  ول�ك�ّن�ه ي�ت�م�ّي����ز ع�ن ال�م�دع�وي�ن الأج�ان�ب ب�اأّن 
ع�لى راأ�ض�ه”�ض�دارة”�ض�وداء ب�دًل م�ن ال�ق�ب�ع�ة.

ون�لح�ظ اأّن الأج�ان�ب، وم�ن �ض�م�ن�ه�م ال�م�ن�دوب ال��ّض�امي، 
خ�ل�ع�وا ق�ب�ع�ات�ه�م م�ن ع�لى روؤو�ض����ه�م اح�ت�رام�ًا، ك�م�ا هي 
ال�ع�ادة يف م�ث�ل ه�ذه ال�م�ن�ا�ض�ب�ات، ب�ي�ن�م�ا اأب�قى الآخ�رون
”ال��ّض�دارات”ال�م�دن�ي�ة وال�ع��ض�ك�ري�ة )وح�ّتى ال�ط�رب�و�س 

اّل�ذي ن�ل�م�ح�ه ب�ي�ن ال�م�ل�ك وال�وزي�ر( ع�لى روؤو�ض�ه�م.
ول �ض����ّك يف اأّن����ه ك�ان م�ن ب�ي�ن ال�ح�ا�ض����ري�ن اأح�د ع�ال�َمي 
الآث����ار ال�ب�ري�ط�ان�َي�ي�ن :  ري��ض����ارد ����س. ك�وك اّل�ذي ت�وىل 
اإدارة ال�م�ت�ح�ف م�ن ب�ع�د وف�اة ال�م��س ب�ي�ل ع�ام 1926 اإىل 
 Sidney  اأن ُن�حي ع�ن�ه�ا يف 1929، اأو �ض�ي�دين �ض�م�ي�ث
ال�م�ت�ح�ف م�ن 1929  اإدارة  اّل����ذي خ�ل�ف����ه يف    Smith
واإىل 1931. ول����م اأ�ض����ت�ط�ع اأن اأت�ع����ّرف ع�ل���ى ال�واح����د 
م�ن�ه�م�ا اأو الآخ�ر م�ن ب�ي�ن ال�ح�ا�ض����ري�ن لأين ل�م اأج�د ول�و 
�ض�ورة �ض�خ��ض�ي�ة واح�دة لأّي م�ن�ه�م�ا يف ال�م�راج�ع اّل�تي 

ل�دّي ع�ن ع�ل�م�اء الآ�ض�وري�ات.
ون�لح����ظ يف ح�و�س ال�م�ت�ح����ف، ع�لى ج�ان�ب���ي ال�م�دخ�ل 
ت�م�ث�اَل�ي�ن �ض�خ�م�ي�ن ك�ان ق�د ع�ث�ر ع�ل�ي�ه�م�ا يف م�ع�ب�د الإل�ه 
ن�ب�و، يف م�وق�ع  ن�م�رود، ج�ن�وب ال�م�و�ض�ل. وق�د ت�ك�ّل�ف�ت 
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����ورة ال�ّث�ان�ي�ة ال�م�ل�ك ف�ي��ض�ل الأّول ي�ن�ظ�ر  ون�رى يف ال��ضّ
اإىل ال�ل�وح�ة ال�ب�رون�زي�ة  وت�م�ث�ال ال�م��س ب�ي�ل ال�ّن��ض����في 
ب�ع����د اإزاح�ة ال��ّض����ت�ارة. ووق����ف خ�ل�ف�ه وزي����ر ال�م�ع�ارف 
وب�ي�ده م�ا ي�ب�دو اأّن�ه ورق�ة ب�ي��ض�اء. ف�ه�ل ك�ان ي�ل�قي ك�ل�م�ة 
ب�ه�ذه ال�م�ن�ا�ض����ب�ة؟ اأّم����ا ال�م�ن�دوب ال��ّض����امي ال�ب�ري�ط�اين 
ف�ل����م ي�ت�ق����ّدم ن�ح����و ال�ل�وح�ة، ب�ل ك����ان ي�ن�ظ����ر اإل�ي�ه�ا م�ن 

ب�ع�ي�د م�ا�ض�ك�ًا ق�ب�ع�ت�ه ب�ي�ده.
����ورة ال�ّث�ال�ث����ة، ف�ن����رى ال�م�ل����ك وال�م�ن�دوب  اأّم����ا يف ال��ضّ
ال��ّض����امي ي�ت�ح�ادث�ان ب�ي�ن�م�ا ب�قي وزي�ر ال�م�ع�ارف وح�ده 

يف م�ك�ان�ه، وب�قي ال�ح�ا�ض�رون واق�ف�ي�ن يف اأم�اك�ن�ه�م.
واإذا اق�ت�رب�ن����ا م����ن ال�ّن��ض����ب اّل�ذي �ض����ن�ع م����ن ال�ب�رون�ز 
ن�ج����د اأّن�ه ل�وح�ة م��ض����ت�ط�ي�ل�ة، ت�ق�ارب م�ق�اي�ي��ض����ه�ا م�ت�رًا 
ع�لى م�ت�ر ون��ض����ف، ث�ّب�ت يف اأع�لى و�ض����ط�ه�ا م�ح�م�ل م�ن 

ال�ب�رون�ز ع�ل�ي�ه ت�م�ث�ال ن��ض�في ل�م��س ج�رت�رود ب�ي�ل. 
وال�ّت�م�ث����ال ال�ب�رون����زي ب�ال�ح�ج����م ال�ّط�ب�ي�ع���ي، ل ن�ع�رف 
اّل�ّن�����سّ  م����ن  اأك�ي����دة. ون�ع����رف  ن�ّح�ات����ه م�ع�رف����ة  ا�ض����م 
ال�م�ن�ق�و�س ع�لى ال�ل�وح�ة ال�ب�رون�زي�ة اأّن اأ�ض����دق�اء ال�م��س 
ب�ي�ل ه�م اّل�ذي����ن اأق�ام�وه”ب�اإذن م�ن ال�م�ل�ك وال�ح�ك�وم�ة”. 
وي�ب����دو ل�ن�ا م�ن�ط�ق�ي����ًا اأّن�ه�م اخ�ت�اروا ن�ّح�ات����ًا ب�ري�ط�ان�ي�ًا 

ل�ت�ن�ّف�ي�ذه.
ول�ك����ن ي�ذك�ر ال�ب�ع��س اأّن ال�م�ل�ك ف�ي��ض����ل ه�و اّل�ذي ط�ل�ب 
ن�ح�ت����ه، واأّن����ه ك�ّل����ف ب�ه�ذه ال�م�ه�م����ة ال�ّن�ّح����ات الإي�ط�ايل 
ب�ي�ت�رو ك�ان�ون�ي�ك����اPietro CANONICA  اّل�ذي 
�خ�ر ل�ل�م�ل�ك  ن�ّف�ذ ب�ع�د ذل�ك، يف ع�ام 1933 ت�م�ث�اًل م�ن ال��ضّ
ف�ي��ض�ل ب�ال�م�لب��س ال�ع�رب�ي�ة م�م�ت�ط�ي�ًا �ض�ه�وة ح��ض�ان�ه، 
وت�م�ث�اًل ب�رون�زي�ًا ل�م�ح��ض����ن ال��ّض��ع�دون. وه�ذا ي�ن�اق��س 
م�ا ج�اء يف ن��ّس ال�ل�وح�ة اّل�تي ت��ض����اح�ب ال�ّت�م�ث�ال، ك�م�ا 

�ض�ب�ق اأن راأي�ن�ا.

وع�ل���ى ال�ل�وح����ة، ك�م����ا �ض����ب�ق اأن ذك�رن����ا، ن�����سّ ب�ال�ل�غ�ة 
الإن�ك�ل�ي�زي�ة يف ن��ض����ف�ه�ا الأي��ض����ر، وت�رج�م�ت�ه اإىل ال�ل�غ�ة 

ال�ع�رب�ي�ة يف ال�ّن��ض�ف الأي�م�ن.
ع�ل���ى  ال�ع�رب�ي����ة  اإىل  )ال�ّت�ق�ري�ب�ي����ة(  ت�رج�م�ت����ه  ون�ق����راأ 

ال�ي�م�ي�ن :

اإج�لل  ال�ع����رب ك�ل  ل�ذك�ره�ا ع�ن�د  ال�ت���ي  “ك�رت����رود ب�ي�ل 
وع�ط����ف اأ�ض��ض����ت ه�ذا ال�م�ت�ح�ف �ض����ن�ة 1923ب��ض����ف�ت�ه�ا 
ال�م�دي����رة ال�ف�خ�ري����ة ل�ل�ع�ادي����ات يف ال�ع����راق وج�م�ع����ت 
الأ�ض�ي�اء ال�ث�م�ي�ن�ة ال�تي ي�ح�ت�وي�ه�ا ب�اإخ�ل�س وع�ل�م دق�ي�ق 

وا�ض�ت�غ�ل�ت ب�ه�ا م�دى ح�ر ال��ض�ي�ف اإىل ي�وم وف�ات�ه�ا
يف 12 ت�م����وز �ض����ن�ة 1926ال�م�ل����ك ف�ي��ض����ل وح�ك�وم����ة 
ال�ع����راق ق�د اأم�را ل�ه�ا �ض����ك�رًا ع�لى اأع�م�ال�ه����ا ال�ك�ب�ي�رة يف 
ه����ذه ال�ب�لد ب����اأن ي�ك����ون ال�ج�ن�اح ال�رئ�ي��ض���ي ب�ا�ض����م�ه�ا 

وب�اإذن م�ن�ه�م�ا ق�د اأق�ام اأ�ض�دق�اوؤه�ا ه�ذه ال�ل�وح�ة”.

كيف تأسس المتحف العراقي؟ 
ومن أسسه؟ وكيف تنقلت بنايته؟

بعد الحرب العاملية األوىل، بدأ علامء اآلثار من أوروبا 

والوالي��ات املتحدة بع��دة تنقيب��ات يف جميع أنحاء 

الع��راق، وجمع��وا العديد من املجموع��ات والقطع 

األثرية للحفاظ عليها يف َمكان آمن حفاظًا لجهودهم، 

وقاموا بالحفريات واالستكش��افات العديد من الرحالة 

الربيطاني��ن وعلامء اآلثار وكذل��ك الباحثة الربيطانية 

املس غريترود بيل حيث ُجمعت جميع القطع األثرية 

يف مبنى الرساي ببغداد يف حيز صغري من املبنى يف 

عام 1922م.

بناية املتحف العراقي القدميةاللوحة التذكارية للم�س بيل يف املتحف 

امللك 
في�صل االول 

يف املتحف العراقي
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العراقي�����ون  ع����رف  كي���ف 
الصحافة الرياضية؟

ع���ب���دهللا ه���������ادي  د. 

و�ضدرت يف 31 كانون الول 1934 جملة )اللعاب( وجاء 
يف تروي�ضتها انها جملة فنية ريا�ضية ا�ضبوعية ل�ضاحبها 
ع���ادل احمد حقي وقد �ض���درت ب����)24( �ض���فحة من حجم 
القط���ع ال�ض���غري وكان اب���رز كتابها جلل حمدي و�ض���اكر 
حممود �ض���كري وعبد املجيد حممد وعبد الكرمي ع�ضريان 
وحفظي عزيز ويو�ض���ف رفائيل وها�ضم الوتري وقد �ضم 
العدد الول جمموعة من ال�ض���ور وبع�س العلنات التي 
كان اكرثه���ا طراف���ة )انا امل�ض���ارع داود عبا����س يف الوزن 
الثقيل ادعو امل�ضارع جميد لولو ملنازلتي وانا يف انتظار 

جوابه(.
و�ض���در العدد الول من جملة )الرتبية البدنية والك�ضافة( 
يوم اجلمعة اخلام�س ع�ضر من �ضباط 1935 ل�ضاحبها عبد 
املجيد نعمان ومدير ادارتها حممد علي �ضدقي وبا�ضراف 
مديرية الرتبية البدنية وقد �ض���درت ب�)28( �ضفحة وكان 
�ض���عر الن�ضخة ثمانية فلو�س وكانت تهتم باخبار املدار�س 
والك�ض���افة ولعب���ة امللكم���ة ومل تك���ن منتظم���ة ال�ض���دور 
واحتجبت بعد العدد اخلام�س الذي �ضدر يف اآب 1935. 

و�ض���درت جملة الثقافة الريا�ض���ية يف العا�ضر من ت�ضرين 
الث���اين 1945 ب����)16( �ض���فحة بحج���م القط���ع ال�ض���غري 
ومل ينتظ���م �ض���دورها حت���ى توقفت ع���ام 1948.وحققت 
جمل���ة )النادي( التي �ض���درت عن الن���ادي الوملبي امللكي 
ح�ض���ورًا طيب���ًا منذ عددها الول الذي �ض���در يف ت�ض���رين 
الول 1947 وق���د كان �ض���احبها ورئي����س حتريرها عبيد 
عبد الله امل�ض���ايفي الذي ا�ض���بح بعد عام من ذلك التاريخ 
اول رئي����س للجن���ة الوملبي���ة الوطني���ة العراقي���ة الت���ي 
ت�ض���كلت ع���ام 1948 وكان املدير امل�ض���وؤول للمجلة حممد 
م�ض���حن احل���ردان املحام���ي ام���ا �ض���كرتري التحري���ر فكان 
نعمان ماهر الكنعاين و�ضمت نخبة من ال�ضماء املعروفة 

كاأب���رز كتابه���ا مث���ل �ض���ربي اخلطاط وعب���د اخلالق 
الع���زاوي وجمي���د ال�ض���امرائي وناظم الطبقجل���ي معتمد 
النادي الريا�ض���ي امللكي وكانت الفرو�ض���ية اللعبة الوفر 
حظًا يف اهتمامات املجلة ف�ض���ًل ع���ن البواب الثابتة وقد 
الغ���ي امتي���از املجل���ة على اثر �ض���دور قان���ون املطبوعات 
يف 13 كان���ون الول 1954و�ض���هد �ض���هر ايل���ول م���ن عام 
�ض���هرية يف  الوىل  ريا�ض���يتني  �ض���دور جملت���ني   1950
الب�ض���رة با�ضم )الحتاد الريا�ض���ي( وقد �ضدرت عن نادي 
الحت���اد الب�ض���ري وكان���ت ب�)32( �ض���فحة واب���رز كتابها 
�ض���امي اله���ليل وتومي توما�س وحم�ض���ن ف���رج وحممد 
جعف���ر احل�ض���يني وعبد املجي���د لطفي وعبد الر�ض���ا البدر 
ويو�ض���ف يعقوب ح���داد وعبد الل���ه لفتة والدكت���ور احمد 
خال���د البدر. ومتيزت بانها كانت تن�ض���ر ملرا�ض���ليها خارج 
العراق وهم عبد الرحمن احل�ض���ون يف بريوت وخ�ض���ري 
نعمان العبيدي يف ال�ض���كندرية )م�ض���ر( و�ضاكر خ�ضباك 
يف القاهرة و�ضالح ال�ضيخ خزعل يف طهران. وقد توقفت 
عن ال�ض���دور بعد عددها ال�ض���اد�س وقال عنه���ا فائق بطي 

انها جريدة ومديرها امل�ضوؤول عبد العزيز النقيب. 
و�ض���درت يف الثام���ن ع�ض���ر م���ن ايل���ول من الع���ام 1950 
امل�ض���وؤول  ومديره���ا  ل�ض���احبها  )الريا�ض���ي(  بغ���داد  يف 
بال�ض���ور  مزدان���ة  وكان���ت  ال�ض���هروردي  الدي���ن  جن���م 
وكان���ت ا�ض���بوعية و�ض���عرها )20( فل�ض���ًا ومتي���زت بانها 

ا�ض���تطاعت ان تقف���ز اىل الرق���م )1500( ال���ف 
وخم�ض���مئة ن�ضخة يف ا�ضبوعها الرابع بعد ان بداأت بالف 
ن�ض���خة وكانت ت�ض���ل اىل اللوية )املحافظات( ف�ض���ًل عن 
ع���دد من ال�ض���فارات العربي���ة والجنبية يف بغ���داد وابرز 
كتابه���ا �ض���ربي اخلطاط ونعم���ان ماهر الكنع���اين وفايق 

ميخائيل وا�ضماعيل ال�ضامرائي وا�ضماعيل حمودي. 
و�ض���درت عام 1952 جملة ال�ضباب وراأ�س حتريرها ناظم 
بطر����س املحام���ي وبع���د احتجابها ا�ض���در نادي ال�ض���باب 
جمل���ة عامل الريا�ض���ة ع���ام 1954 وراأ�س حتريرها �ض���اكر 

ا�ضماعيل. 
)ال�ض���علة  جمل���ة   1953 ع���ام  املو�ض���ل  يف  و�ض���درت 
الريا�ضية( ل�ضاحبها مراد �ضعيد مراد ومديرها امل�ضوؤول 
�ض���امي ايوب عبد النور والغ���ي امتيازها عام 1954 بعد 

�ضدور قانون املطبوعات. 
ويف 13 �ض���باط 1958 �ض���درت جريدة الفتوة ل�ض���احبها 
ورئي����س حتريره���ا احمد حم���دي زينل ومدي���ر حتريرها 
فا�ضل حممود املحامي وبعد ان طغى على موادها الطابع 
ال�ضيا�ض���ي بعد 14 متوز 1958 الغ���ي امتيازها يف ايلول 

من نف�س العام.
عك�ضت املرحلة املمتدة من ظهور اول مطبوع ريا�ضي عام 
1922 حتى عام 1958 الواقع الريا�ضي اىل درجة كبرية 
اذ كان���ت ال�ض���حافة الريا�ض���ية غ���ري متخ�ض�ض���ة باملعنى 
الدقيق فكانت كل املجلت الريا�ضية تقدم نف�ضها من خلل 
تروي�ض���اتها على انها جملت ريا�ض���ية ادبية فنية وكانت 
تلك املجلت تعاين من عدم القدرة على ال�ض���تمرار فكانت 
تتوقف بعد �ضدورها با�ضابيع او ا�ضهر وقد يعود بع�ضها 
وقد يتوارى بع�ضها الخر نهائيًا مما يعك�س طبيعة العمل 
ال�ض���حفي يف ذل���ك الزمن ل�ض���يما الريا�ض���ي من���ه وكانت 
ال�ضحافة الريا�ض���ية تعتمد على جمموعة من الكتاب غري 
املتخ�ض�ض���ني وذلك لن الن�ضطة الريا�ضية مل تكن منظمة 
بعد لعدم وجود هيئة ريا�ض���ية ت�ض���رف على تلك الن�ضطة 
اذ تا�ض�ض���ت اللجن���ة الوملبي���ة ع���ام 1948 وكان ن�ض���اطها 
حم���دودًا كم���ا ان هم���وم الق���راء وه���م قلة ب�ض���بب تف�ض���ي 
المية جعل من متابعة ال�ضحافة الريا�ضية امرًا غري كاف 
ل�ض���مان دميوم���ة تلك ال�ض���حافة ومدها بقوة التوا�ض���ل. 
وبالرغم من ذلك فانها كانت مرحلة تا�ضي�س وريادة فتحت 
الب���واب ملرحلة جديدة بداأت م���ع بداية العهد اجلمهوري 

بعد قيام ثورة الرابع ع�ضر من متوز 1958.
ال�ضحافة الريا�ضية يف العراق من العام  1958 اىل العام  

1985
�ض���هدت هذه الفرتة �ض���دور )17( جريدة وجملة ريا�ضية 
ف�ض���ًل عن ح�ض���ول �ض���حف اخرى على امتي���از ال انها مل 
ت�ض���در مثل جملة )الريا�ضي( التي ح�ضلت على امتيازها 
يف 28 كانون الثاين 1967 با�ضم اللجنة الوملبية العراقية 
كما رف�ض���ت طلبات ا�ضخا�س تقدموا ل�ض���دار مطبوعات 
ريا�ضية. وقد كان �ض���دور هذه ال�ضحف وتقدمي الطلبات 
انعكا�ضًا لتطور الواقع الريا�ضي وارتفاع درجة الهتمام 
به �ض���واء من قبل احلكومات املتعاقبة ام من الفراد فبعد 
خم�ض���ة ا�ض���هر فقط من قيام النظام اجلمهوري )14 متوز 
1958( ا�ض���بحت مديري���ة الرتبية الريا�ض���ية التي تعمل 
حت���ت لوائه���ا اللجن���ة الوملبي���ة والحت���ادات الريا�ض���ية 
مديري���ة عام���ة. كما و�ض���ع نظ���ام جدي���د للجن���ة الوملبية 
العراقية فتو�ض���ع عمل الحتادات الريا�ض���ية ول�ضيما يف 
م���ا يتعلق باع���داد املنتخب���ات الوطنية ل���كل اللعاب التي 
كان���ت تتمتع بقاعدة. كم���ا ارتفع عدد الندية بعد �ض���دور 
قانون اجلمعيات عام 1960 اىل )23( ناديًا يف بغداد بعد 
ان كان���ت ثلث���ة اندية حت���ى ع���ام 1955 و )25( ناديًا يف 

املحافظات.
كم���ا خط���ت الريا�ض���ة عل���ى م�ض���توى اجلي�س وال�ض���رطة 
خط���وات متقدم���ة وكذل���ك يف املدار����س واجلامع���ات فتم 
ت�ض���كيل اول فري���ق ن�ض���وي جامع���ي يف كلي���ة الداب عام 
1958 وتبع���ه فري���ق اآخ���ر ع���ام 1959 يف كلية الهند�ض���ة 
وفري���ق ثالث يف الكلية الطبية مما �ض���كل نواة للريا�ض���ة 

الن�ضوية من حيث اجراء �ضباقات بني الكليات. 
كم���ا ان هن���اك عوام���ل تق���دم وتط���ور تخ����س ال�ض���حافة 
العراقي���ة نف�ض���ها منها قيام بع����س الفراد بتا�ض���ي�س دور 
عديدة خا�ض���ة للزنكوغ���راف يف بغداد مما ي�ض���هل عملية 
تعزيز اخبار ال�ضحف بال�ض���ور وكان اول من ا�ض�س دارًا 
خا�ض���ة للزنكوغراف يف العراق فنان م�ض���ري ا�ض���توطن 
الع���راق من���ذ وق���ت طويل ا�ض���مه فري���د النحا�س �ض���احب 

زنكوكراف النحا�س عام 1930. 
ومن العوامل الخرى التي �ض���اعدت عل���ى التطور دخول 
ال�ض���حف واملجلت العربية والجنبية خا�ض���ة من م�ضر 
ولبنان اىل  املكتبات العراقية مما جذب انظار القراء ومن 
ث���م ادى اىل عقد املقارنات واكت�ض���اف فروق التطور ومن 
جهة اخرى �ض���رعة افاقة ا�ض���حاب ال�ض���حف العراقية من 
غفوتهم واتخاذهم خطوات عملي���ة للتقدم فدخلت املكائن 
احلديث���ة مي���دان ال�ض���حافة كم���ا �ض���رع ا�ض���حاب املطابع 
الهلية با�ض���ترياد وتا�ض���ي�س مطابع تتما�ض���ى مع املرحلة 
اجلدي���دة، وهناك عامل اآخر �ض���اعد يف تطوير ال�ض���حافة 
العراقي���ة ه���و تاأ�ض���ي�س مكاتب ل���وكالت النب���اء العاملية 
فقد كانت ال�ض���حف حت���ى عام 1957 تلتق���ط اخبارها من 
الرادي���و ال ان تا�ض���ي�س مكات���ب وكالت النب���اء العاملي���ة 
يف بغ���داد من���ذ ع���ام 1956 ثم تو�ض���عها �ض���اعد ا�ض���حاب 
ال�ض���حف على التزود بن�ض���رات اخباري���ة مطبوعة باللغة 
العربية �ض���باحًا وم�ض���اء، ومن هذه ال���وكالت، رويرتز، 
وكي�ضتيون، وكالة انباء ال�ضرق الو�ضط امل�ضرية ووكالة 
ال�ضيو�ض���يتد بري����س واليوناتيد بري����س ووكالة مونارد 
اليطالية، وكالة ال�ض���حافة الفرن�ض���ية وتلك ب���داأت عملها 
قبل 1958 وبعده تاأ�ض����س مكتب وكالة النباء ال�ضوفيتية 
تا����س ونوفو�ض���تي، وكالة �ض���نخوا لل�ض���حف ال�ض���عبية، 
ووكال���ة اأون جلمهوري���ة املاني���ا الدميقراطي���ة ث���م ب���دات 
وكالة النباء العراقية عملها يف تزويد ال�ض���حف بالنباء 
املحلية والت�ضريحات الر�ضمية وموجز للنباء اخلارجية 
منذ تا�ضي�ض���ها 28 ايلول ع���ام 1959. وقد عني فيها حمرر 
لل�ض���وؤون الريا�ض���ية ا�ضتقبلته ال�ض���حف بالرتحاب )قابل 
اجلمه���ور يف كل م���كان اخلط���وة املوفق���ة الت���ي اختطتها 
وكال���ة النب���اء العراقية يف تعيني حمرر ريا�ض���ي للوكالة 
بال�ضتح�ض���ان بعد ان حرم ع�ض���اق الريا�ضة من ال�ضتماع 
اىل انباء الريا�ضة يف خمتلف مناطق اجلمهورية يف ذات 
اليوم الذي تري فيه الن�ض���اطات الريا�ض���ية على ملعب 

اجلمهورية العراقية(. 
ب�ض���دور  العراقي���ني  ال�ض���حفيني  نقاب���ة  تا�ض���ي�س  وكان 
القانون 98 ل�ضنة 1959 والذي ن�ضر يف اجلريدة الر�ضمية 
)الوقائع العراقية( يف 23 حزيران من العام املذكور عامًل 
مهمًا م�ض���افًا من عوامل تقدم ال�ضحافة العراقية وخطوة 
اىل المام كونه يعد مك�ض���بًا مهنيًا حتقق بعد طول �ض���رب 
وعم���ل وكان اول نقي���ب لل�ض���حفيني العراقي���ني ال�ض���اعر 

الكب���ري حممد مه���دي اجلواهري �ض���احب جري���دة الراأي 
الع���ام. وبل���غ عدد اع�ض���اء النقابة م���ن املمار�ض���ني للمهنة 
يف ال�ض���نة الوىل )365( ع�ض���وًا ومن اع�ض���اء اول هيئة 
اداري���ة وجلنة ال�ض���بط للنقاب���ة كل من حممد ال�ض���عدون 
وعبد الرحيم �ضريف ولطفي بكر �ضدقي وعبد الله عبا�س 
وفائ���ق بطي وعب���د الكرمي ال�ض���فار وعبد املنع���م اجلادر 

وعلي اخلليلي.
وبالرغم من من كل هذه العوامل لبد من ال�ض���ارة اىل ان 
�ضراع ال�ضحافة مع قوانني املطبوعات املتتالية ظل عامًل 
مكبًل فقد انعك�س ال�ضراع ال�ضيا�ضي ال�ضحفي على قانون 
املطبوعات منذ �ض���دوره ع���ام 1933 وتعديلته املتكررة 
فجاءت معظم بنوده جمحفة بحق ال�ضحفيني وبعيدة عن 
املفهوم الواقعي لر�ضالة ال�ضحافة مما ادى اىل اعاقة منو 
ال�ضحافة  وتطور 

بال�ضورة املطلوبة حتى بعد توفر المكانات احلديثة.

اأبرز الجرائد  والمجالت الريا�سية بعد 
ثورة 14 تموز 1958:

ال�سرق
تق���دم حممد عبد الباقي العاين اىل وزارة الر�ض���اد بطلب 
للح�ض���ول على امتياز جديد للجريدة الت���ي كان والده قد 
ا�ضدرها عام )1939( وجاء يف الطلب انها �ضتكون جريدة 
ادبية ريا�ضية وقد �ضدر العدد الول منها 13 كانون الول 
1958 وكان بثم���اين �ض���فحات وقد خ�ض�ض���ت يف عددها 
الول ث���لث �ض���فحات للريا�ض���ة ثم تقل�س اىل �ض���فحتني 
ومنذ عددها ال�ض���اد�س ا�ضبحت للريا�ض���ة �ضفحة واحدة 
ي�ض���رف عليها عبد الوهاب العاين. وقد اختفت �ض���فحتها 
الريا�ض���ية من )133( عددًا من جمم���وع اعدادها التي 
�ض���درت والبال���غ جمموعه���ا )521( ع���ددًا فق���د حتول 

امتيازها بعد هذا الرقم اىل جريدة )�ضيا�ضية(.
الريا�سة

�ض���در الع���دد الول من جري���دة )الريا�ض���ة( يف الثامن 
من حزيران 1963 على انها جريدة ريا�ض���ية ا�ضبوعية 
كل  �ض���باح  ت�ض���در 

�ض���بت ل�ض���احبها مطر جميد رئي�س نادي اله���واة ورئي�س 
حتريره���ا ا�ض���عد عب���د اله���ادي رحي���م ومدي���ر التحري���ر 
والدارة عب���د الله العزاوي وتاألفت هيئة التحرير من عبد 
الل���ه العزاوي وابراهيم ا�ض���ماعيل وعبد اجلليل مو�ض���ى 
وهادي مهدي وح�ضني حافظ. وقد متيزت اجلريدة بخطها 
النقدي وقد توقفت بعد ع�ض���رة اعداد من �ضدورها يف 17 

ايلول 1963 لعدم اكمال �ضاحبها الوثائق املطلوبة.
جريدة الملعب

�ض���در الع���دد الول م���ن جري���دة امللع���ب يف 15 ت�ض���رين 
الول 1963 وج���اء يف تروي�ض���تها انها )ن�ض���رة ريا�ض���ية 
ي�ض���درها الحت���اد العراق���ي لك���رة الق���دم( وكان الحت���اد 
املذكور �ض���احب امتيازها ثم انتقل بعد فرتة اىل ابراهيم 
ا�ضماعيل وكانت ت�ضدر يومي ال�ضبت والثلثاء وقد كانت 

بثماين �ضفحات.
جريدة الجمهور الريا�سي

�ض���در الع���دد الول م���ن جري���دة اجلمهور الريا�ض���ي يوم 
الربع���اء 15 متوز 1964 وق���د جاء يف تروي�ض���تها بانها 
�ض���حيفة ريا�ضية ا�ضبوعية ت�ضدر كل اربعاء وقد �ضدرت 
ع���ن نادي المة الريا�ض���ي وتعاقب على رئا�ض���ة حتريرها 
حممد حامت ال�ض���وداين وغني اجلبوري ويون�س ح�ض���ني 
وحمم���د جا�ض���م البراهي���م وعب���د الق���ادر الع���اين وق���د 
ب���داأت اجلري���دة بثم���اين �ض���فحات بحج���م 
)43×30�ضم( ويف العدد 319 ال�ضادر يف 
11 حزيران 1968 �ضدرت باربع �ضفحات 
ولكن بحجم )53×43�ض���م( وذلك يف اطار 
تغيري كبري �ض���مل ال�ض���كل وهيئة التحرير 
التي باتت تتاألف من يو�ض���ف جويدة وعبد 
اخلالق مال الله وعبد ال�ض���مد ال�ض���امرائي 
و�ضعدون جواد و�ضبحي الدراجي ويحيى 
زك���ي ويون����س ح�ض���ني ومتي���زت اجلري���دة 
باخب���ار  واهتمامه���ا  الناق���دة  مبوا�ض���يعها 
املحافظ���ات واحل���ث عل���ى التم�ض���ك بال���روح 
الريا�ض���ية والهتمام بالثقافة الريا�ض���ية من 
خ���لل ن�ض���ر البح���وث العلمية الريا�ض���ية كما 
تابع���ت اجلري���دة ح���رب حزي���ران 1967 عرب 
عناوين رئي�ض���ة وقد اأ�ضدرت اجلريدة )701( 
عدد حتى توقفه���ا يف 11 ايلول 1971 اذ الغي 
امتيازه���ا بعد قرار ا�ض���دار  جريدة الريا�ض���ي 
الذي كان حّدًا فا�ضًل بني مرحلتني كما �ضنف�ضل ذلك. وبلغ 
توزيع اجلريدة يف بع�س املنا�ضبات الريا�ضية )25( الف 

ن�ضخة، وهو رقم كبري يعك�س ثقة القراء فيها.
جريدة المالعب

�ض���در الع���دد الول من جري���دة )امللعب( يف العا�ض���ر من 
مت���وز 1966 عل���ى انه���ا )جريدة ريا�ض���ية عامة( ت�ض���در 
ا�ض���بوعيًا كل ي���وم احد عن الحت���اد العراقي لك���رة القدم 
ورئي�س حتريرها عبد الغني ع�ض���كر ومدير حتريرها عبد 
الله العزاوي و�ض���كرتري التحرير �ضاكر ا�ضماعيل وتاألفت 
هيئة التحرير من �ضبحي الدراجي وعبد اخلالق مال الله 

وهوبي حبيب. وكان للجريدة مرا�ضلون يف املحافظات.
توقف���ت جري���دة امللعب عن ال�ض���دور بعد اعادة ت�ض���كيل 
الحت���اد العراق���ي لك���رة الق���دم ثم �ض���درت ثاني���ة يف 18 
ت�ض���رين الث���اين 1969 وقد ا�ض���بح موؤيد البدري رئي�ض���ًا 
للتحرير و�ض���اكر ا�ض���ماعيل مدي���رًا للتحرير بع���د ان غادر 

جريدة امللعب.
وق���د الغ���ي امتيازه���ا يف 11/ايل���ول/1971 اذ �ض���درت 

جريدة الريا�ضي.
الميادين الريا�سية

�ض���در العدد الول من جري���دة )امليادين الريا�ض���ية( يوم 
الح���د 9 ني�ض���ان 1967 وج���اء يف تروي�ض���تها )جري���دة 
ريا�ض���ية عامة( ت�ض���در مرتني يف ال�ضبوع عن احتاد كرة 
ال�ض���لة العراق���ي املرك���زي وكان رئي�س حتريرها �ض���ادق 
ال�ض���فار وكان للجري���دة مرا�ض���لون يف املحافظ���ات وق���د 
�ض���در منه���ا )48( ع���ددًا قب���ل ان تتوق���ف يف 26 ني�ض���ان 
1968، وع���ن احت���اد كرة ال�ض���لة العراقي اي�ض���ا �ض���درت 
جملة املبادئ الريا�ضية يف بغداد حيث منحت المتياز يف 
19/�ض���باط/1967 وكان رئي�س حتريرها �ضادق ال�ضفار 

وتوقفت يف 8/كانون الثاين/1969.

بايجاز عن  كتاب 
)موجز تاريخ االعالم الريا�صي يف العراق( 
للدكتور هادي عبدالله

مْل ُتع��رف الصحافة املتخصصة يف العراق اال بعد االنقالب الدس��توري العثامين عام 1908 اذ 

صدرت بعض الصحف االدبية فضاًل عن لجوء عدد من الصحفين اىل اس��لوب الفكاهة يف نقد 

السياسة العثامنية.

وقد شهدت تلك الفرتة صدور اول مطبوع ريايض حيث صدرت يف بغداد مجلة )نادي االلعاب 

الرياضي��ة( يف الث��اين والعرشي��ن من ترشي��ن الثاين عام 1922 لصاحبها الس��يد محمد الس��يد 

عيل وقد اس��تمرت لثالثة ش��هور.يقول صاحب 

مجلة)ن��ادي االلعاب الرياضي��ة( عن الهدف من 

اصداره��ا يف املقال االفتتاحي يف العدد االول 

منه��ا:)ان الغاية املثالية لن��رش هذه املجلة هو 

توس��يع ون��رش الدع��وة الرياضية( وكان س��عر 

املجل��ة ثالث آنات وابرز كتابها ابراهيم س��عيد 

وعب��د الكريم محمد عيل ونجيب الراوي وكانت 

تنرش مواضيعها احيانًا باس��امء مس��تعارة. ومل 

تحتو مجلة )نادي االلعاب الرياضية( عىل ابواب 

وزوايا ثابتة وبالرغم من ان املجلة نعتت نفسها 

بانها مص��ورة اال ان الع��دد االول صدر خاليًا 

من اية ص��ورة وقد عللت املجلة ذلك )نعتذر 

للقراء الكرام لع��دم وجود الزنكوغراف يف 

العاصمة ومن العدد اآليت يف مجلتنا سنزينها 

بالتصاوير التي تأتينا من مرص(. 

ص��درت   1925 ع��ام  ش��باط   25 ويف  

مجلة)االلع��اب الرياضي��ة( لصاحبها محمد 

عيل آل املال ح��امدي وتوقفت بعد عددها 

االول وكان��ت يف 32 صفح��ة  من الحجم 

املتوسط. 

جنم الدين
ال�صهروردي

ناظم بطر�س بني مذيعي اذاعة بغداد
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خنساء زكي شمس الدين

وح���ني النته���اء م���ن بنائه���ا نقل اليه���ا طلبة املدر�ض���ة 
الر�ض���دية الع�ض���كرية الت���ي اأ�ض�ض���ها مدحت با�ض���ا بعد 
اأَنَّ كان طلبة املدر�ض���ة الر�ض���دية الع�ضكرية والعدادية 
الع�ض���كرية يداوم���ون يف بناي���ة واح���دة ه���ي بناي���ة 
)املحاك���م املدنية �ض���ابقا يف الق�ض���لة(، وذلك م���ا اأكدته 
امل�ض���ادر واملراج���ع الت���ي مت ا�ضت�ض���ارتها ومنها على 
�ض���بيل املثال لاحل�ض���ر، ما ا�ض���ار اليه حمم���د روؤوف 
ال�ضيد طه ال�ض���يخلي وهو احد طلبة املدر�ضة الر�ضدية 
الع�ض���كرية م���ن: ))اإن املدر�ض���ة الر�ض���دية الع�ض���كرية 
والعدادي���ة الع�ض���كرية كليهم���ا يف بناي���ة واح���دة(( 
وا�ض���تنادًا ملا رواه حممد روؤوف طه ال�ضيخلي فانه قد 
�ضيد للمدر�ضة الر�ضدية الع�ضكرية بناية خا�ضة بها تقع 
يف حملة امليدان مو�ض���ع املدر�ض���ة العدادية املركزية 
احلالي���ة. وان���ه بعد دوامه يف املدر�ض���ة الر�ض���دية عام 
1891م با�ضبوع واحد �ضدر المر ال�ضلطاين، بانتقال 
املدر�ضة الر�ضدية الع�ضكرية كلها اإىل البناية اجلديدة، 
يف حني بقيت املدر�ض���ة الر�ض���دية الع�ضكرية حتى عام 
1913، اإذ حتولت املدر�ض���ة اإىل مكتب �ضلطاين اإ�ضتمر 
حتى ع���ام 1917، ليتحول يف عهد الحتلل اإىل معهد 
الدرا�ض���ية  ال���دورة  املعلمني((ب���داأت  )دار  للمعلم���ني 
الوىل يف حزي���ران 1917 وكان ع���دد الط���لب )81( 

طالب���ًا اغلبه���م م���ن املعلم���ني ال�ض���ابقني الراغب���ني يف 
ال�ض���تمرار بعملهم يف التعلي���م، وقدعني لدارة املعهد 
ال�ضتاذ= =)ح�ض���ن رفقي ال قا�ضي الدم�ضقي( وكانت 
مدة الدورة الواحدة ثلثة ا�ضهر وقد جنح يف الدورة 
)29( طالب���ًا من ابرزهم حممد ناجي الق�ض���طيني وطه 
ال���راوي وداود ني���ازي �ض���ليم و�ض���لمان ال�ض���يخ داود 
وغريه���م). وحني دخل اجلي����س الربيطاين بغداد يف 
اآذار 1917، نهب���ت اغل���ب اث���اث املدار�س، كما ن�ض���ف 
الت���راك ليلة الحت���لل الربيطاين بناي���ة دار املعلمني 
البتدائي���ة، الواقع���ة اأم���ام دائ���رة الربي���د )العدادية 

املركزية حاليًا(.
ويف عه���د الحت���لل الربيط���اين ويف حماول���ة من���ه 
للتوجه لن�ض���اء مدار�س ثانوية وبخا�ض���ة بعد �ضغط 
اله���ايل وتوق���ع تخ���رج الوجب���ة الوىل م���ن ط���لب 
املدار�س البتدائية، اعلن���ت نظارة املعارف العمومية 
ع���ن نيتها فتح مدر�ض���ة تهيزي���ة اأو ثانوية يف بغداد 
يف 16 ني�ضان 1918، لكنها تاأخرت يف املبا�ضرة بفتح 
املدر�ضة الثانوية يف بغداد بحجة عدم توفر املدر�ضني 
الكف���اء ورحيل اغل���ب املعلمني ال�ض���ابقني مع القوات 

العثمانية املن�ضحبة. 
وحينم���ا تاأخ���رت نظارة املع���ارف يف املبا�ض���رة بفتح 

املدار����س  ان  بغ���داد، ول�ض���يما  ثانوي���ة يف  مدر�ض���ة 
البتدائي���ة ق���د خرج���ت الوجب���ة الوىل من �ض���فوفها 
النهائي���ة، دفع ذلك المر بالغيارى من معلمي املدار�س 
البتدائية لفتح �ض���ف ثان���وي يتولون مهمة التدري�س 
فيه، وقد اجتمعوا لذلك الغر�س يف �ضيف عام 1918، 
يف دار ال�ض���تاذ حممد ناجي الق�ضطيني مدير املدر�ضة 
البارودية لو�ض���ع خطة م�ض���رتكة لعملهم، وقرروا اثر 
ذلك فتح )�ضف ثانوي( يف املدر�ضة احليدرية التي كان 
مديرها عبد املجيد زيدان وبعد العلن تقدم لللتحاق 
بذلك ال�ض���ف، خم�ضة ع�ض���ر طالبًا ممن انهوا درا�ضتهم 
البتدائية، من بينه���م : جنيب الربيعي، وحكمت عبد 
املجيد، وحافظ جميل، ونهاد مراد، وح�ضني الكيلين 
واكرم عبد اجلبار وعل���ي حيدراجلميل، واكرم داود، 
وتق���رراأَنَّ تك���ون التدري�ض���ات يف ذل���ك ال�ض���ف عل���ى 
وف���ق= = منهج الدرا�ض���ة الثانوي���ة امل�ض���رية، اأما من 
توىل التدري�س يف ذلك ال�ض���ف فهم كل من عبد املجيد 
زيدان لتدري�س الريا�ضيات، وحممد ناجي الق�ضطيني 
لتدري�س اللغة العربية وها�ضم اللو�ضي للجتماعيات 
وجني���ب م�ض���رقي لتدري����س اللغ���ة النكليزي���ة وعب���د 
العزي���ز الباجه ج���ي لتدري����س الطبيعي���ات وابراهيم 
العثمان لتدري�س الرتبية الوطنية واخرهم عبد املجيد 

راغب حممد لتدري�س الرتبية الدينية.

مل ترحب �ض���لطات الحت���لل الربيطاين بذلك الجراء 
ومل ت�ضتح�ض���ن تربع هوؤلء بالتدري�س فا�ضدرت امرًا 
باغ���لق ال�ض���ف دون بي���ان �ض���بب مقن���ع لذل���ك، اإلَّ اأَنَّ 
�ض���غط الهايل واأولي���اء اإمور الط���لب اثمر مبوافقة 
امليجر )بومان( ناظر املعارف على اعادة فتح ال�ض���ف 
الثان���وي كخطوة اوىل يف حقل التعليم الثانوي. وقد 
فتح ال�ض���ف الثانوي يف اواخر عام 1919، اإلَّ اإن عدد 
الط���لب انخف����س اإىل ثماني���ة، اغلبهم من امل�ض���لمني، 

واتخذ من غرفة يف بناية )دار املعلمني( مكانًا له.
ومن اجل معاجلة عدم توفر العدد الكايف من املدر�ضني 
لتدري�س الخت�ضا�ضات اللزمة للتعليم الثانوي، راأى 
امليجر )بومان( �ضرورة الت�ضال باجلامعة المريكية 
يف بريوت مل�ضاعدته يف اعارة خدمات بع�س ال�ضاتذة 
للعم���ل يف العراق، وفعًل ا�ض���تقدم عدد من املدر�ض���ني 
امل�ض���ريني وال�ض���وريني والربيطانيني، م���ن خريجي 
اجلامع���ة المريكية يف بريوت من بينه���م: وديع عبد 
الك���رمي وجربائيل كان���ول وجيم�س �ض���مرفيل، وفائز 
اأ�ض���عد وفلي���ب في�ض���ل واميل جرب �ض���ومط وغريهم، 
وان�ض���م اليهم ع���دد من ال�ض���اتذة العراقيني من بينهم 

عبد املجيد اخلوجة وحميي الدين النا�ضري.
وملا انتهت ال�ض���نة الدرا�ض���ية الوىل على فتح )ال�ضف 
الثانوي عام 1919(، قررت نظارة املعارف العمومية، 
فت���ح ثانوي���ة م�ض���تقلة، اتخ���ذت م���ن )بناي���ة البعثات 
ال�ض���ابقة( الواقعة مقابل دار ال�ض���باط يف باب املعظم 

مكان���ا لها وعينت لدارتها حممد عا�ض���م اجللبي ويف 
الع���لن ال���ذي ن�ض���رته نظ���ارة املع���ارف ي���وم 23 اآب 
1920، اأ�ض���ارت في���ه اإىل اأَنَّ الدرا�ض���ة �ض���تبداأ يف تلك 
املدر�ض���ة ي���وم احلادي ع�ض���ر م���ن ايل���ول 1920 واما 
موا�ض���يع الدرا�ض���ة فه���ي: الرتبي���ة الديني���ة – اللغ���ة 
العربي���ة – اللغة النكليزية – الجتماعيات – العلوم 
الطبيعية – الر�ض���م – ال�ض���غال اليدوية – الريا�ض���ة 

البدنية.

وتق���رر اأَنَّ يدف���ع كل طال���ب يقبل يف املدر�ض���ة )روبية 
واح���دة( �ض���هريًا، وان يك���ون ناجح���ًا يف امتحان���ات 
المتحان���ات  )ج���رت  البتدائي���ة  الرابع���ة  ال�ض���فوف 
النهائي���ة للدرا�ض���ة البتدائي���ة )البكلوري���ا( لأول مرة 
يف الع���راق ع���ام 1921-1922 اإذ كان القب���ول يعتمد 
عل���ى التلميذ الذين انهوا درا�ض���ة ال�ض���فوف الرابعة 
البتدائية ولي�ضت ال�ضاد�ض���ة البتدائية، لل�ضراع يف 
عملية ان�ض���اء املدار����س الثانوية وتطوره���ا(.  وعليه 
اأَنَّ يراج���ع نظارة املع���ارف العمومية قبل اليوم الأول 
من �ض���هر ايلول 1920، مللء ا�ض���تمارة خا�ضة حتتوي 
على بع�س املعلومات ال�ضخ�ض���ية كا�ضم الطالب وا�ضم 

املدر�ضة التي تخرج منها وعمره وديانته.
الثانوي���ة  املدر�ض���ة  يف  الفعلي���ة  التدري�ض���ات  ب���داأت 
اجلدي���دة يف 11 اأيل���ول 1920 وكان ع���دد الطلب يف 
ال�ض���فني الأول والث���اين )50( طالب���ًا  اأم���ا املدر�ض���ون 
الذين كانوا يدر�ض���ون فيها فهم كل من ال�ض���اتذة: عبد 
املجيد اخلوج���ة لتدري�س الريا�ض���يات وحميي الدين 
النا�ض���ري للغ���ة العربي���ة وعب���د العزي���ز الباج���ه جي 
للريا�ض���يات وجنيب امل�ضرقي للغة النكليزية واأخريًا 

وديع عبد الكرمي للطبيعيات.
ويف مطلع �ض���هر اآيار من عام 1921 تقرر نقل املدر�ضة 
الحت���اد  مدر�ض���ة  ه���ي  اخ���رى  بناي���ة  اإىل  الثانوي���ة 
)املاأمونية(، ولكن ملدة ق�ضرية حلني توفر بناية ت�ضلح 
لها، وكانت تلك من اهم امل�ض���اكل التي كان يعاين منها 
التعلي���م الثانوي والتي كانت تقف عائقًا امام فتح عدد 

من املدار�س الثانوية. 
اإن م�ض���كلة البناي���ات وعدم املبا�ض���رة بان�ض���اء بنايات 
جدي���دة كان���ت م���ن امل�ض���اكل امل�ضتع�ض���ية، ولع���ل من 
الع�ض���كرية  الق���وات  اأَنَّ  لذل���ك  املبا�ض���رة  ال�ض���باب 
بغ���داد  يف  بناي���ات  اإىل  بحاج���ة  كان���ت  الربيطاني���ة 
مما جعلها ت�ض���غل بناي���ات املدار�س القدمي���ة كمكاتب 

ومقرات ادارية لها. 

ونتيجة لذلك الو�ض���ع مل يكن اأم���ام وزارة املعارف اإلَّ 
اأَنَّ تتخذ بنايات غري ملئمة اأو ت�ضتاأجر دورًا فتجعلها 
مدار����س علمًا بان تلك الدور مل تكن مهياأة اأو �ض���احلة 
كمدار�س، ومل ت�ض���تطع احلكومة حينذاك اعداد ابنية 
للمدار�س ل�ض���عف ميزانية الدولة الت���ي مل تكن قادرة 

على توفري املبالغ اللزمة لتلك البنايات، ومل ت�ض���تطع 
وزارة املعارف بناء عدد من املدار�س اإلَّ يف عام 1928، 
ا�ض���تنادًا مل���ا ورد يف التقري���ر املرف���وع م���ن احلكومة 
 1929 ع���ام  المم  ع�ض���بة  جمل����س  اإىل  الربيطاني���ة 
ح���ول بنايات املدار�س، والذي ا�ض���ار في���ه اإىل اأَنَّ عدد 
املدار�س بلغ )18( مدر�ض���ة جديدة واربعة تو�ض���يعات 
يف ابني���ة اخ���رى  الم���ر ال���ذي دف���ع وزارة املع���ارف 
للبح���ث ع���ن مب���اٍن قائم���ة ت�ض���لح لن تك���ون مدار�س 
ثانوي���ة، فكانت بناية )املدر�ض���ة الر�ض���دية( والواقعة 
اأمام دائ���رة الربيد املركزي يف امليدان  واحدة من تلك 
البناي���ات التي اختارتها وزارة املع���ارف لتكون بناية 
خا�ضة باملدر�ضة الثانوية وقد اختريت تلك البناية  ملا 
تتمتع به من موا�ض���فات خا�ض���ة بع���د اأَنَّ اعيد بناوؤها 
وتو�ضعت مرافقها والبناية م�ضتطيلة ال�ضكل، ومكونة 
م���ن طابق���ني كل طاب���ق يحت���وي على عدد م���ن الغرف 
ويط���ل الطاب���ق العل���وي عل���ى �ض���احة و�ض���طية داخل 
املدر�ض���ة، ف�ض���ل عن �ض���احة خلفي���ة، والبناي���ة  اربعة 
اذرع ي�ض���تند اثن���ان منها اإىل خلف واثن���ان اإىل المام 
وكل الذراع���ني بطابق واحد، وبني كل ذراعني �ض���احة 
مر�ض���وفة بالطاب���وق )الفر�ض���ي( ويوج���د يف الذراع 
الي�ضر اخللفي قاعة للجتماعات، وخلف القاعة دورة 
املياه مبا فيها من اأحباب املاء مفردها )ِحب(، واملرافق 
ال�ض���حية والو�ضول اليها من خلف ذلك اجلناح، ل من 

ال�ضاحة التي بني اجلناحني.
وهذا مما يوؤ�ض���ر على اأَنَّ الحت���لل الربيطاين للبلد، 
كان���ت ل���ه انعكا�ض���اته ال�ض���لبية على خمتل���ف جوانب 

احلي���اة العامة يف العراق، ومنها ال�ضيا�ض���ة التعليمية 
عامة والتعليم الثانوي بخا�ضة.

ولكن عند النتقال من الحتلل و�ض���يطرته اإىل احلكم 
الوطني، اأخذت املدر�ضة الثانوية )العدادية املركزية( 
تتغري �ضيئًا ف�ض���يئًا، بف�ضل اهتمام امللك في�ضل الأول، 
ال���ذي كان معنيًا ب�ض���ري املعارف و�ض���رورة النهو�س 
بواقع التعليم، وكانت اوىل اهتماماته تلك حل امل�ضاكل 
التي واجهت وزارة املعارف ومنها م�ض���كلة عدم توفر 
البنايات ال�ض���احلة لن تكون مدار����س ثانوية، ومنها 
املدر�ض���ة الثانوي���ة، لنها مل تكن بامل�ض���توى املطلوب، 

لكونها الثانوية الوحيدة يف بغداد.
املحام���ي  العراق���ي  الن���واب  جمل����س  ع�ض���و  ويذك���ر 
ا�ضماعيل الغامن، الذي كان طالبا يف املدر�ضة الثانوية 
يف بداي���ة العه���د الوطني امللكي قائ���ًل ))كانت البناية 
التي ت�ض���غلها املدر�ض���ة انذاك عبارة ع���ن خرائب معهد 
ق���دمي )دار املعلم���ني( اح���رتق بع���د جلء الت���راك عن 
بغ���داد، وكن���ا ندر�س يف بع����س الغرف التي ان�ض���ئت 
ان�ض���اء موؤقتا وعلى عجل وكنا ندر�س وعمال الن�ضاء 

ي�ضتغلون يف ان�ضاء الغرف احلديثة القائمة...((.
ويف �ض���وء م���ا ج���اء يف مناه���ج ال���وزارات العراقية 
واهتمام���ات الب���لط امللك���ي وتوجيهات امللك في�ض���ل 
الأول ق���ررت وزارة املعارف العام الدرا�ض���ي 1925-

1926 تو�ض���يع بناية املدر�ض���ة الثانوي���ة نتيجة زيادة 
عدد الطلب امللتحقني بها، فا�ض���بحت املدر�ضة بحاجة 
اإىل التو�ض���يعات اللزم���ة، و�ض���ملت تلك التو�ض���يعات 
اجلديدة بان�ضاء ق�ض���م جديد يتاألف من اربعة �ضفوف 

للدرا�ضة، وغرف اخرى للدارة، وملحقاتها، وكان من 
املوؤمل اأَنَّ ينتهي العمل نهاية العام الدرا�ض���ي املذكور. 
وفعًل مت فتح الق�ض���م اجلديد يف املدر�ضة الثانوية يف 
بداية العام الدرا�ض���ي 1926-1927، وا�ض���بح موؤلفًا 
من ثمانية �ضفوف بعد اأَنَّ كان باأربعة �ضفوف درا�ضية 
فقط وغرف اخرى للدارة وثلث قاعات للمختربات، 
كما اعيد بناء واجهة املدر�ض���ة الثانوية يف عام 1927 
وكتب ا�ضم املدر�ضة على قطعة من الرخام الزرق، وان 
من قام بخط ا�ض���م املدر�ض���ة الثانوية و�ض���نة الت�ضييد 

اجلديد عام 1927 هو �ضاطع احل�ضري. 

وعلى الرغم من تغري ا�ضم املدر�ضة من املدر�ضة الثانوية 
اإىل العدادية املركزية، بعد ف�ض���ل الدرا�ضة املتو�ضطة 
عن الدرا�ض���ة العدادية يف ثلثينات القرن الع�ضرين، 
بقيت تلك الواجهة على حالها دون تغيري وليومنا هذا 
مع وجود ذلك التاريخ على واجهة املدر�ضة ولهذا �ضاد 
العتقاد لدى الكثريين بان املدر�ض���ة الثانوية املركزية 
اأَنَّ وزارة الرتبي���ة  ق���د تاأ�ض�ض���ت ع���ام 1927، حت���ى 
احلالي���ة ومديري���ة تربي���ة الر�ض���افة الوىل ومديرية 
البنية املدر�ض���ة التابعة ل���وزارة الرتبية، تذهب بذلك 

التاه، وذلك غري �ضحيح كما ا�ضري اليه �ضابقًا.
ومن التطورات التي �ضهدتها املدر�ضة الثانوية، ان�ضاء 
ق�ضم داخلي للقادمني اليها من خارج بغداد اإذ تقرر يف 
العام الدرا�ض���ي 1925-1926، ا�ض���تئجار دار خا�ضة 
للط���لب يك���ون ق�ض���مًا داخليًا له���م، وبذلك يك���ون ذلك 
الق�ضم اول ق�ضم داخلي للطلب يف العراق اإذ ا�ضتثنينا 
)الق�ض���م الداخلي( الذي ان�ضاته املدر�ضة المريكية يف 
الب�ض���رة وقد قبل يف الق�ض���م الداخل���ي )25( طالبًا يف 
بداي���ة المر، ث���م ا�ض���تاأجرت وزارة املع���ارف بعد ذلك 
دارًا كب���رية تقع خل���ف دائرة الأطفاء املل�ض���قة لبناية 
)امانة بغ���داد( حينذاك، واعتمد ق�ض���مًا داخليًا لطلب 
الثانوية، وكان طلب الق�ض���م الداخلي يذهبون يوميًا 
بع���د تن���اول الع�ض���اء اإىل قاع���ة املطالع���ة يف املدر�ض���ة 
الثانوية ملراجعة درو�ض���هم وحت�ضري واجباتهم لليوم 

التايل، با�ضراف مدر�ضني من غري مدر�ضي املدر�ضة.
وبقيت املدر�ض���ة الثانوية املركزية، املدر�ض���ة الوحيدة 
يف الع���راق، الت���ي تتمت���ع ببناية جي���دة وحديثة على 
وف���ق منظ���ور ذل���ك الوق���ت ا�ض���تنادًا اإىل م���ا ورد يف 
تقرير وزارة املعارف ال�ضنوي عن �ضري املعارف ل�ضنة 
1928-1929، اإذ ا�ض���ار التقرير اإىل �ض���رورة ان�ض���اء 
مدار�س تتوفر فيها ال�ضروط ال�ضرورية ل�ضمان جناح 
تط���ور امل�ض���رية التعليمية، وان تلك ال�ض���روط مل تكن 
متوفرة ح�ض���بما ورد يف ذلك التقري���ر اإلَّ يف الثانوية 

املركزية يف بغداد.

عن ر�صالة )االإعدادية املركزية للبنني
  1919-1939–درا�صة تاأريخية-(

التعليم الثانوي في بغداد 
وتأسيس الثانوية المركزية

كيف اختيرت بناية اول ثانوية عراقية؟

تع��د االعدادي��ة املركزي��ة )املدرس��ة 

الثانوية سابقًا( من اقدم املدارس التي 

أنشئت يف بغداد بجانب الرصافة وعىل 

ضفاف نهر دجلة، وتعد رصحًا حضاريًا 

وموقعًا تراثيًا مهاًم أما س��بب تس��ميتها 

باملركزي��ة فيعود إىل كونه��ا يف مركز 

مدينة بغداد، وهي املدرس��ة الوحيدة 

التي كانت تجمع بن الدراسة االكادميية 

والعس��كرية  وفي��ام ي��أيت اس��تعراض 

لتطوره��ا التاريخ��ي م��ن خ��الل القاء 

الض��وء ع��ىل الخلفية التاريخي��ة لبناية 

املدرس��ة، وما يحيط بها من ش��واخص 

ومراكز حضارية مهمة.

ترجع جذور بنايتها إىل العرص العبايس 

املتأخر فأصل األرض التي شيدت عليها 

املدرسة تعود إىل مدرسة ورباط يعرف 

برباط سعادة  وتشري املصادر التاريخية 

إىل َأنَّ املدرس��ة كانت للحنفية والرباط 

العباسية  الدولة  وبس��قوط  للش��افعية 

وتق��ادم الزمن تهدمت تلك املدرس��ة 

والرب��اط واصبح��ت عب��ارة ع��ن ارض 

خرب��ة. وملا ق��دم الوايل مدحت باش��ا 

إىل بغداد عام )1869-1872( امر بانشاء 

مدرس��ة عىل تل��ك االرض، إالَّ إن البناء 

مل يكتمل خالل واليته فاكمل البناء يف 

عهد الوايل عبد الرحمن باشا يف واليته 

الثانية عام )1881-1879(.

طالب املركزية املف�صولون �صنة 1927�صورة الأحد �صفوف الثانوية يف الثالثينات

فريق  كرة القدم للثانوية يف الع�صرينيات
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���س��ة

الزعيم عبد 
الكريم قا�سم 

يزور احدى 
المحالت 
ال�سعبية

ال�سليمانية 
في 
االربعينيات

الملك 
في�سل 
الثاني على 
غالف 
مجلة 
)اليف(

ج�سر ال�سهداء في االربعينيات

�ساحة الملك في�سل االول )ال�سالحية(

فندق ال�سندباد في ال�سنك

�سارع في بغداد

�ساحة غازي ) االمة(

�سورة تجمع الملك في�سل الثاني 
و الملك ح�سين و فريد االطر�ش

بغداد 
الخم�سينات 

من القرن 
الما�سي
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 د. فهد مسلم زغير

 

لفني وبح�ضب راأي  ملخا ا
ملزاحم الباجه جي والذين يكرهونه فان اختياره لرئا�ضة 
الوزراء جاء لنه”�ضيا�ضي طيع قادر على تنفيذ ال�ضيا�ضة 
املر�ضومة مبا لديه من موؤهلت، وعن طريقه ميكن اإرجاع 
ال�ضا�ضة القدماء اإىل احلكم"، ويعلق �ضيا�ضي اآخر اأم�ضى 
ن�ض����ف قرن يف “تاري����خ العراق والق�ض����ية العربية”على 
كيفية ت�ض����كيل هذه الوزارة قائًل :  “تاألفت وزارة مزاحم 
الباجه جي ب�ض����كل غريب وبطريق����ة دراماتيكية، فمزاحم 
كان ق����د ت����رك البلد وعا�س يف اخلارج مدة اثنتي ع�ض����رة 
�ض����نة كوزير مفو�س للعراق يف روم����ا وباري�س ومل تكن 
له �ض����لة بحياة بغداد ال�ضيا�ض����ية والنيابية... ف�ض����ار من 
املغمورين من رجال ال�ضيا�ض����ة وغ����ري املهمني يف احلياة 

ال�ضيا�ضية...".
وي�ض����لط لنا اأقرب من كان يعمل مع الو�ضي   
عبدالل����ه وكان �ض����اهد عي����ان عل����ى كيفية تكلي����ف مزاحم 
الباجه جي رئي�ضًا للوزراء وهو اأحمد خمتار بابان رئي�س 
الدي����وان امللكي ال�ض����وء عل����ى ذلك قائًل :”مل����ا عاد مزاحم 
الباج����ه ج����ي اىل العراق )على عه����د وزارة حمدي الباجه 
جي( جاءين اىل البلط امللكي، و�ض����لمني ر�ضالة مفتوحة 
موؤكدًا علي �ض����رورة الطلع عليها، ومن ثم تقدميها اىل 
الأم����ري عبدالل����ه، فطلبت اليه الدخول عل����ى الأمري فورًا، 
فقال انه يكتفي برفع هذه الر�ض����الة، فلم����ا قراأتها، وجدت 
ان الرجل يطلب رفع احليف الذي احلقه به ال�ض����يد ر�ضيد 
عايل بف�ض����له من اخلدم����ة يف ال�ض����لك اخلارجي، ويرجو 
اإعادته وزيرًا مفو�ض����ًا يف اإحدى العوا�ض����م الأوربية )مل 

ت����اأت عملية انه����اء خدمات مزاح����م الباجه جي من 
ال�ض����لك اخلارجي يف عهد ر�ضيد عايل الكيلين، 
وامن����ا انه����ت خدمات����ه وزارة نوري ال�ض����عيد 
ال�ضاد�ض����ة، لذلك فان ما ذكره مزاحم الباجه 
جي كان ي�ض����تهدف ك�ض����ب عطف الو�ض����ي 
عبدالل����ه ال����ذي كان يك����ره ر�ض����يد ع����ايل 
الكيلين ب�ضبب احداث ماي�س 1941(. 
ث����م �ض����ار الرج����ل ي����رتدد عل����ى البلط 
مبنا�ض����بة وبدون منا�ض����بة، حت����ى اإذا 
ا�ض����تقال حمم����د ال�ض����در م����ن رئا�ض����ة 
الوزراء كلفه الأم����ري بتاأليف الوزارة 
اجلدي����دة، فاج����اب انه يقب����ل التكليف 

ب�ضرور وابتهاج.... 
وعل����ى م����ا يب����دو ف����ان مزاح����م   
الباجه جي قبل بهذا التكليف لأنه كان 
يريد اإعادة اعتباره الذي فقده ب�ض����بب 
اإنه����اء خدمات����ه م����ن ال�ض����لك اخلارجي، 
ف�ض����ًل ع����ن ذل����ك فان ه����ذا املن�ض����ب كان 
مغري����ًا ل����ه ولغ����ريه لأن����ه اأول تكلي����ف له 
برئا�ضة وزارة ي�ضتطيع من خللها مزاحم 
الباج����ه ج����ي اأن يثب����ت قدرات����ه واإمكانات����ه 
ويحق����ق طموحاته الت����ي مل تكن تقف عند حد 
مع����ني، ل�ض����يما ان����ه مل يرتدد �ض����ابقًا ع����ن قبول 
من�ضب وزارة القت�ضاد واملوا�ضلت يف اخلام�س 
من كانون الثاين 1931 التي �ض����كلها نوري ال�ض����عيد 
ومف�ضًل التعاون مع ال�ضلطة احلاكمة، على الإغراق يف 
املعار�ض����ة، يف ح����ني يذكر اق����رب النا�س اليه اأن الو�ض����ي 
اختاره لهذه املهمة لأنه”كان ي�ض����عى وراء �ض����خ�س قوي 
ي�ض����تخدمه اأو ي�ض����تعني به لإ�ض����عاف نوري ال�ضعيد الذي 
اأ�ضبح يقا�ضمه النفوذ واحلكم يف البلد”ولعله تو�ضم يف 

�ضخ�س مزاحم الباجه جي ذلك الأمر. 
حدد ابنه عدنان ثلثة كانوا يكرهون والده مزاحم الباجه 
ج����ي وه����م توفي����ق ال�ض����ويدي وخلي����ل كن����ه وعبدالرزاق 
احل�ضني وينا�ض����بونه العداء، ومل يتورعوا عن الفرتاء 
عليه، ونعته باب�ضع النعوت، ولكل منهم ا�ضبابه اخلا�ضة، 
ف����الول كان يك����ره وال����ده بداف����ع احل�ض����د والغ����ريه، ومل 
ي����رق له ان ي�ض����طع جن����م مزاح����م الباجه ج����ي يف احلكم 
واملعار�ض����ة، اأم����ا الث����اين فان ع����داءه ملزاح����م الباجه جي 
يعود ب�ض����بب خ����لف الخري مع نوري ال�ض����عيد الذي كان 
كنه اداة طيعة بيده وخمل�ضًا له ومنفذًا لرغباته، يف حني 
كان عبدالرزاق احل�ض����ني اأحد ال�ض����هود الذين �ضهدوا �ضد 
مزاحم الباجه جي يف ق�ض����ية الر�ض����ائل ال�ضرية �ضد امللك 
في�ض����ل الأول، كما ان مزاحم الباج����ه جي اعتقله واودعه 

ال�ضجن يف �ضنة 1931 لتحري�ضه على ال�ضراب.
  

مل تك����ن املهمة التي تكل����ف بها مزاحم الباجه   
ج����ي �ض����هلة لن ظ����روف ت�ض����نمه من�ض����به كان����ت حماط����ة 
بتحديات كبرية وكثرية يف املجالني الداخلي واخلارجي، 
فعلى ال�ض����عيد الداخلي كان الو�ضع العام �ضعبًا، ل�ضيما 
ما �ضهده ال�ضارع العراقي من تطورات جنمت عن اإ�ضقاط 
معاهدة”بورت�ض����موث”وما ترت����ب عليه����ا م����ن دماء زكية 
�ض����الت ب�ض����ببها، لذلك علق عليها املواطن����ون اآمال كبرية، 
وانتظروا ان تتقدم مبنهج �ض����ريح تو�ض����ح فيه ال�ضيا�ضة 

التي �ضت�ضري عليها،رغم ان بع�س ال�ضيا�ضيني توقعوا انه          
ل ي�ض����تطيع البقاء يف احلكم”�ض����وى ايام مع����دودة". اأما 
على ال�ض����عيد اخلارجي فقد تزامن ت�ضكيل مزاحم الباجه 
ج����ي لوزارت����ه مع قطع الق�ض����ية الفل�ض����طينية �ض����وطًا من 
ال�ض����راع مع ال�ض����هاينة، واإ�ض����دار جمل�س الأم����ن التابع 
لهيئ����ة الأمم املتح����دة ق����راره بقب����ول الهدن����ة الأوىل ب����ني 
الطرفني املتحاربني ابتداًء من احلادي ع�ض����ر من حزيران 
1948، الأمر الذي جعل حكومة مزاحم الباجه جي ت�ضع 
ه����ذه الق�ض����ية يف اأولوي����ات مهامه����ا وكانت”عازمة على 
امل�ض����ي يف كفاحها من اأجل فل�ضطني وو�ضع الأ�ض�س لذلك 
بالتعاون مع �ض����ائر ال����دول العربية، على ح����د ما جاء يف 

خطاب العر�س". 
حر�����س مزاح����م الباجه جي يف ت�ض����كيل وزارت����ه على ان 
ت�ض����م ممثل����ي الأح����زاب ورجال ال�ضيا�ض����ة الكبار ب�ض����كل 
يجعله����ا وزارة ائتلفي����ة، فبع����د ان وج����ه اإلي����ه الو�ض����ي 
عبدالل����ه كتاب����ًا يف ال�ض����اد�س والع�ض����رين م����ن حزي����ران 
1948 عاه����دًا الي����ه تاألي����ف ال����وزارة اجلدي����دة مب����ا عرفه 
عن����ه من”دراي����ة واإخل�����س". اأجرى مزاح����م الباجه جي 
م�ض����اوراته مع عدد من زعماء الحزاب ال�ضيا�ض����ية اأمثال 
حمم����د مهدي كب����ه رئي�س حزب ال�ض����تقلل وحممد حديد 
من )الوطني الدميقراطي( اللذين رف�ض����ا ال�ضرتاك فيها، 
وعدد من الوزراء ال�ض����ابقني اأمثال عل����ي جودت وتوفيق 
ال�ض����ويدي اللذين رف�ض����ا اي�ضًا ال�ض����رتاك فيها، اذ اعتذر 
الأول لأ�ض����باب �ض����حية، يف حني اعتذر الثاين فطلب منه 
مزاحم الباجه جي اإقناع علي ممتاز الدفرتي باأن ي�ضرتك 
فيه����ا بدًل منه، فواف����ق الدفرتي على ذلك بع����د ممانعة اأو

لية.                                                                
 

ا�ضتطاع مزاحم الباجه جي بعد رف�س زعماء   
الأحزاب وعدد من ال�ضيا�ض����يني القدماء وروؤ�ضاء الوزراء 
ال�ض����ابقني من ان ي�ضكل وزارته يف ال�ض����اد�س والع�ضرين 

من حزيران 1948 من: 
1. مزاح����م اأم����ني الباج����ه جي : رئي�ض����ًا ملجل�����س الوزراء، 

ووزيرًا للخارجية بالوكالة. 
2. م�ضطفى العمري : وزيرًا للداخلية. 

3. علي ممتاز : وزيرًا للمالية، ووكيًل لوزارة التموين. 
4. حممد ح�ضن كبه : وزيرًا للدولة. 

5. ج����لل باب����ان : وزي����رًا للموا�ض����لت ووكي����ًل ل����وزارة 
ال�ضوؤون الجتماعية. 

6. �ضادق الب�ضام : وزيرًا للدفاع ثم �ضاكر الوادي. 
7. عبدالوهاب مرجان : وزيرًا للأقت�ضاد. 

8. جنيب الراوي : وزيرًا للمعارف. 
اعت����ذر زعم����اء حزبي الوطن����ي الدميقراطي   
وحزب ال�ضتقلل عن امل�ضاركة يف حكومة مزاحم الباجه 
ج����ي لن رئي�س حزب ال�ض����تقلل مثًل اأ�ض����ار على مزاحم 
الباج����ه ج����ي ب�ض����رورة اإ�ض����هام بقي����ة الأح����زاب الأخرى 
لتك����ون وزارة قوية، ووافق مزاح����م الباجه جي على ذلك 
مبنح هوؤلء من�ض����ب وزي����ر ب����ل وزارة، اإل اأن كبه رف�س 
ذلك، ف�ض����ًل عن ذلك ف����ان زعماء الأحزاب ف�ض����لوا مراقبة 
الو�ضع القائم وعدم التورط يف ال�ضرتاك يف امل�ضوؤولية 

الوزارية.

حدد مزاحم الباجه ج����ي يف اأول كلمة له يف اليوم التايل 

لت�ض����نمه من�ض����به اجلديد �ضيا�ض����ة حكومته اأمام جمع من 
ال�ض����حفيني، مركزًا على ان����ه ل ي�ض����تهدف”اإل اخلدمة”، 
ال�ض����اغل،  �ض����غلنا  ه����ي  فل�ض����طني  قائ����ًل”ان  وا�ض����تطرد 
واين م�ض����طر لن اأتركك����م الآن لين عل����ى موع����د ب�ض����اأن 

فل�ضطني". 
واجهت وزارة مزاحم الباجه جي م�ض����اكل داخلية اأخرى 
متثل����ت مب�ض����اعفة احل����زب ال�ض����يوعي العراقي لن�ض����اطه 
ب�ض����كل ملح����وظ يف عهد هذه ال����وزارة، فعرثت ال�ض����رطة 
ليل����ة احل����ادي ع�ض����ر / الثاين ع�ض����ر م����ن ت�ض����رين الثاين 
1948 عل����ى مطبعة احلزب، و�ض����بطت كمي����ات كبرية من 
الوثائق والن�ض����رات ال�ض����رية يف ال����دار الواقعة يف حملة 
ف�ض����وة عرب واملرقمة 224/1/11 بع����د ان اعرتف مالك 
�ضيف اأحد اأع�ض����اء احلزب ال�ضيوعي لل�ضرطة بكل اإ�ضرار 
احل����زب وك����وادره واماك����ن منا�ض����ريه وم����ا اإىل ذل����ك من 
�ض����جلت ومن�ض����ورات وم�ض����ودات من جريدتي القاعدة، 

و)اآزادي( اجلديدة والقدمية. 
�ض����عفت وزارة مزاح����م الباج����ه ج����ي كثريًا   
وزرائه����ا  م����ن  ع����دد  قدمه����ا  الت����ي  ال�ض����تقالت  ب�ض����بب 
والنتقادات التي وجهت لرئي�ض����ها لقبوله اأ�ض����ماء وزراء 
اأي����دوا معاه����دة بورت�ض����موث، فقد ا�ض����تقال منها �ض����ادق 
الب�ض����ام وزي����ر الدفاع يف ال�ض����ابع والع�ض����رين من ايلول 
1948، ومل يك����ن هناك وزير خارجي����ة لن مزاحم الباجه 
ج����ي تولها بالوكالة، واأدخل عمر نظمي وزيرًا للداخلية 
باأمر من الو�ضي عبدالله، واأ�ضبح حممد احلبيب الأمري 
وزيرًا بل وزارة، ومت تعيني �ض����اكر الوادي وزيرًا للدفاع 
ب����دل م����ن �ض����ادق الب�ض����ام، و�ض����درت ارادة ملكي����ة بهذه 

التعديلت الوزارية. 
وب�ضبب هذا التعديل الوزاري الذي جرى يف   
الع�ضرين من ت�ضرين الول 1948 حتقيقًا للم�ضاعي التي 
بذلتها ال�ض����فارة الربيطانية يف بغداد والو�ض����ي عبدالله 
لإعادة العتبار اإىل ال�ض����العني يف �ضيا�ض����ة الت�ض����اهل مع 
بريطاني����ا، واملوقعني على معاهدة بورت�ض����موث، تعر�س 
مزاح����م الباج����ه ج����ي اىل انتقادات ح����ادة من قب����ل نواب 
املعار�ض����ة يف الربملان �ضد هذا التوجه الذي اقدمت عليه 
وزارته.حدث����ت م�ض����ادات كلمي����ة ب����ني املوؤيدي����ن لوزارة 
مزاح����م الباجه جي حول التعديل الوزاري الذي قامت به 
وبني املعار�ضني لذلك و�ض����لت اىل حد ا�ضتخدام الكلمات 

النابية 
مل يقت�ض����ر الأم����ر على انتق����اد وزارة مزاح����م الباجه جي 
ورئي�ض����ها لهذا التعديل الوزاري، وامنا �ض����نت ال�ضحافة 

حملة �ض����ده، فعلى �ض����بيل املثال     ل احل�ضر كتبت اإحدى 
ال�ض����حف العراقي����ة مق����اًل مط����وًلَ هاجم����ت في����ه الوزارة 
املعدل����ة وعل����ى �ض����اكر ال����وادي بال����ذات، وحمل����ت رئي�س 
ال����وزراء م�ض����وؤولية فت����ح الب����اب عل����ى م�ض����راعيه اأم����ام 

العنا�ضر القدمية للعودة اىل د�ضت احلكم. 
وعندما داف����ع مزاحم الباجه جي عن �ض����اكر   
ال����وادي يف جمل�����س النواب بتاري����خ الثالث والع�ض����رين 
م����ن ت�ض����رين الول 1948 قائ����ًل عنه بانه مل يك����ن له دور 
فعال يف التوقيع على معاهدة”بورت�ض����موت”وهو رجل 
در�س يف بريطانيا ويف ال�ض����تانة وتخرج من كلية اركان 
احلرب، لذلك، ح�ض����ب راأي مزاحم الباج����ه جي، فهو”من 
امل����ع �ض����باط العراق"،تعر�س لنتقادات ح����ادة من نواب 
املعار�ض����ة، اإذ طالب نائب املو�ض����ل حممد حديد بان تاأتي 
احلكوم����ات عل����ى اأ�ض����ا�س منهجها ل على اأ�ض����ا�س علقات 

وتعهدات �ضخ�ضية، 
باملقاب����ل �ض����هدت وزارة مزاح����م الباجه جي   
مظاهرات �ض����اخبة �ض����دها خرج����ت يف مدين����ة الكاظمية 
يوم ال�ض����ابع ع�ض����ر من اأيل����ول 1948، وكان املتظاهرون 
يطالب����ون بالغذاء والك�ض����اء، فا�ض����طدمت ال�ض����رطة بهم، 
واأدى ذل����ك اىل وق����وع ع����دد م����ن الإ�ض����ابات بينه����م، كم����ا 
مت توقي����ف اك����رث م����ن )250( م����ن املتظاهري����ن، حوكموا 
ع����ن جرمية قيامه����م مبظاهرة غ����ري مرخ�س به����ا من قبل 
ال�ضلطات الع�ض����كرية، فافرج عن ثلثي املوقوفني، وق�ضى 

املجل�س العريف بحب�س الثلث الآخر مددًا خمتلفة.  
اأدت املظاه����رات الت����ي خرج����ت �ض����د وزارة   
مزاح����م الباجه ج����ي يف اأيلول وكان����ون الأول 1948 اىل 
اإ�ض����عاف ال����وزارة وتهيئته����ا لل�ض����تقالة، وع����زا مزاح����م 
الباجه جي هذا الأمر اىل قيام حزب ال�ضتقلل بتحري�س 
طلب املدار�س وبع�س الطبقات ال�ضعبية وطلب املعاهد 
العالي����ة �ض����د وزارته، التي �ض����عفت بالأ�ض����ا�س من جراء 
التعدي����ل ال����وزاري ال����ذي جرى فيه����ا ودفاعه ع����ن بع�س 
ال����وزراء اجل����دد،  فارتكب بذلك خطاأً فادح����ًا اأفقده الكثري 
م����ن ر�ض����يده التاريخي، فق����د كان علي����ه ان ل يوافق على 
ا�ض����تيزار �ض����اكر ال����وادي، والتلويح بال�ض����تقالة، لكنه مل 
يفع����ل ذلك لنه”كان يعتقد ان علي����ه واجبًا وطنيًا ملعاجلة 

ق�ضية فل�ضطني

وعل����ى الرغم من اجله����ود التي بذلها مزاح����م الباجه جي 
ت����اه الق�ض����ية الفل�ض����طينية، ال انه����ا كان����ت واح����دة من 
ا�ض����باب �ض����قوط وزارت����ه، فق����د انعك�ض����ت تطوراتها على 
تظاه����رات  خرج����ت  اذ  الع����راق.  يف  الداخل����ي  الو�ض����ع 
وا�ض����عة طالبت فيه����ا اجلماهري بنجدة اجلي�س امل�ض����ري 
يف منطق����ة الفالوج����ة  يوم احلادي والثلث����ني من كانون 
الأول 1948 وت�ض����ببت بوقوع �ضدامات بني املتظاهرين 
وال�ض����رطة،جرح فيها اكرث م����ن مائتي متظاه����ر، واعتقل 
نحو ع�ض����رين �ضخ�ض����ًا فلم ي����ر مزاحم الباج����ه جي جماًل 
لنقاذ �ض����معة وزارته، والتخل�س من النتقادات املتعددة 
الت����ي كان����ت توج����ه ل����ه يف جمل�����س الأمة ويف ال�ض����حف  
العراقية، ال ان يقدم اىل الو�ض����ي كتاب ا�ض����تقالة وزارته 

يف ال�ضاد�س من كانون الثاين 1949.

عن ر�صالة )مزاحم الباجه جي ودوره ال�صيا�صي...(

طرائف وحقائق من سيرة مزاحم الباجه جي

 لماذا وجهت رئاسة الوزراء اليه سنة 1948؟

تع��ددت آراء املؤرخن حول تش��كيل 

مزاح��م الباجه جي لوزارته واألس��باب 

الت��ي جعلت ال��ويص عبداالل��ه يكلفه 

بهذه املهمة يف مدة عصيبة كان مير 

بها الع��راق اثر رف��ض الجامهري 

الشعبية ملعاهدة )بورتسموث( 

التي وقعتها حكومة صالح جرب 

مع بريطانيا يف الخامس عرش 

من كانون الثاين 1948 وتكليف 

السيد محمد الصدر بتشكيل 

الوزارة عقب سقوط الوزارة 

التي ارتبط اسمها باملعاهدة 

لتهدئة األوضاع وإعادتها إىل 

والس��يطرة  الطبيعية  حالتها 

من  ومنعها  الجامه��ري  ع��ىل 

إس��قاط النظام املليك برمته، 

فع��رض عىل ن��رصت الفاريس 

فلم  املرتقب��ة،  ال��وزارة  تألي��ف 

يوف��ق يف تش��كيلها، ف��رأى الويص 

ان��ه ليس م��ن الرضورة إع��ادة الوجوه 

القدمية التي ألفت وزارات س��ابقة مثل 

توفي��ق الس��ويدي أو جمي��ل املدفعي 

أو نوري الس��عيد، لذلك حاول البحث 

عن ش��خصية مل يرتبط اسمها مبعاهدة 

)بورتسموث(، ومل تكن داخل العراق، 

فوج��د يف مزاح��م الباجه ج��ي ضالته 

املنشودة، السيام انه كان ملاًم بالسياسة 

العاملي��ة املام��ًا ال ب��أس ب��ه، وترشب 

باملبادئ الدميقراطية”ترشبًا كافيًا وعاد 

اىل ب��الده وهو ع��ىل جانب من س��عة 

االط��الع، ومعرفة ما تحت��اج بالده إليه 

من رضوب اإلصالح".

�صادق الب�صام

مزاحم الباجه جي مع ولده )عدنان(
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العدد )4020(
السنة الخامسة عشرة 

االثنين )18( أيلول 2017

  1939 ال��ع��ام��ة  ال���دع���اي���ة  م��دي��ري��ة 

 كان����ت مديرية الدعاية العام����ة التابعة لوزارة الداخلية  
)وه����ي متث����ل وزارة الع����لم فيم����ا بعد(،ت�ض����در جملة 
�ض����هرية ملنجزات احلكوم����ة العراقية وتط����ور خدماتها 
املختلف����ة با�ض����م )العراق اجلديد(، وقد �ض����درت �ض����نتها 
الوىل يف اوائل �ض����نة 1939،وفيما يلي تقرير ن�ض����رته 
املجلة يف �ض����نتها الوىل عن ميناء الب�ضرة الواقع على 

�ضط العرب عند املدينة نف�ضها...  

يعترب ميناء الب�ض����رة من اح�ض����ن وانظم موانئ العامل. 
ويف الكلم����ة التالية يج����د  القارئ �ض����ورة عامة للميناء 
املذكور بكافة موؤ�ض�ض����اته واق�ض����امه والتط����ورات التي  
تغلب فيها.ي�ض����تمل ميناء الب�ض����رة عل����ى النهر املعروف 
ب�ض����ط العرب وعلى م�ض����الكه الوا�ضعة  ابتداء من البحر 
املك�ض����وف اىل نهر عمر، اي ما يعادل م�ض����افة 100 ميل، 
وكذلك  على املرايفء والر�ض����فة والرت�ض����انات وامليناء 
اجلوي وخلفها، وهو ي�ض����مل منطقة م�ض����احتها 2000 
ف����دان )اكر( وواقع حتت ادارة مديرية ميناء الب�ض����رة. 
ويرج����ع تاري����خ ت����ارة الب�ض����رة اىل ب�ض����عة اآلف من 
ال�ض����نني ولك����ن التق����دم ال����ذي ح����ازه ثغر الع����راق خلل 
الع�ض����رين �ض����نة املا�ض����ية يفوق كثريا ما ناله من التقدم 

طيلة الع�ضور الدابرة. 
وان����ه ليتع����ذر علينا الن ان نق����ارن مقارنة �ض����ادقة بني 
امليناء احلديث كما هو عليه اليوم وبني الو�ض����اع التي 
كانت �ض����ائدة فيه قبل ع�ضرين �ض����نة ولكن ذلك ل مينعنا 
من ان ن�ضجل هنا التغريات التي ادخلت عليه خلل هذه 
املدة. وقبل ان نتب�ضط يف املو�ضوع نرى من الفائدة ان 
ناأتي على ملحة موجزة من تاريخ الب�ض����رة مما له علقة 

باملو�ضوع. 
فاملعل����وم ان ا�ضم”الب�ض����رة”ماأخوذ م����ن ذلك املع�ض����كر 
ث����اين اخللف����اء  اقام����ه اخلليف����ة عم����ر،  ال����ذي  العظي����م 
الرا�ضدين يف �ض����نة 637 ميلدية لل�ضيطرة على العراق 

الدنى )ال�ض����فل( ول�ضيما على امل�ض����الك البحرية، ومن 
هذا املخيم الع�ض����كري انبثقت مدينة الب�ضرة ال�ضهرية، 
مدينة الفل�ض����فة وال�ض����عراء واملوؤرخ����ني وعلماء الدين 
الذين قاموا بتاأ�ض����ي�س املدار�س اخلط����رية التي كان لها 
ال�ض����يطرة الوا�ض����عة على العقائ����د ال�ض����لمية والداب 
مبعلوم����ات  تاأتن����ا  مل  الداب  ه����ذه  ان  عل����ى  العربي����ة، 
وافي����ة ع����ن مين����اء الب�ض����رة كم����ا كان يف ذل����ك العه����د. 
وتقع مدينة الب�ض����رة على �ض����ط العرب على م�ض����افة 85 
مي����ل تقريبا م����ن خليج الب�ض����رة، وق����د ان�ض����ئت املدينة 
ال�ض����لية يف ربي����ع �ض����نة 637 ميلدية عل����ى مقربة من 
الزبري حيث ل ت����زال اثارها بادية على بعد نحو ثمانية 
امي����ال من موق����ع املدينة احلايل. وقد ذك����ر الطربي يف 
كتابه:”تاري����خ المم واملل����وك”ان الب�ض����رة ا�ض����بحت 

مركزا للمرباطورية التي كان العرب قائمني بتاأ�ضي�ضها 
كما وانها كانت املر�ضى الذي تق�ضد اليه املراكب القادمة 

من ال�ضني والبلد الدنيا. 
لقد كان للب�ض����رة �ض����يت ذائ����ع يف زمن هارون الر�ض����يد 
ولكن �ض����اأنها ما عتم ان ت�ض����اءل بت�ض����اوؤل �ضاأن اخللفاء 
العبا�ض����يني، ومبرور الزمن اهملت النه����ر الكائنة على 
هام�س الرا�ضي احل�ضوية القائمة عليها املدينة اهمال 
ادى بالنتيج����ة اىل تراك����م الوح����ول والروا�ض����ب فيه����ا 
فانعدمت املوا�ض����لت ب�ض����بب ذلك بينه����ا وبني اخلليج. 
وهكذا اخذت مدينة ال�ضندباد البحري ال�ضهرية برثوتها 
و�ض����عتها ت�ضري اىل النقرا�س �ضيئا ف�ضيئا حتى هجرت 
نهائي����ا عندما انتقل����ت املدينة اىل موقعه����ا اجلديد. وقد 
احتل الرتك هذه املدينة يف القرن اخلام�س ع�ض����ر ومنذ 

ذلك احلني ما فتيء م�ضريها يف تقلب م�ضتمر، ومع انها 
ا�ض����بحت يف نهاية القرن التا�ض����ع ع�ض����ر ميناء ذا �ض����اأن 
لتجارة ال�ض����ادرات والواردات العراقية فانها مل ت�ضتعد 

ع�ضر مع�ضار �ضانها القدمي. 
وعندم����ا دخله����ا النكلي����ز يف احل����رب العام����ة ا�ض����بحة 
الب�ضرة مقرا لقوات كبرية من القوات املحاربة وميكننا 
ان نقول بان تاريخ”ميناء الب�ض����رة احلديث”ابتداأ منذ 
ذلك العهد فلقد ادخلت عليه حت�ضينات جمة متوالية كان 
من �ض����انها ح�ض����ول مدينة الب�ض����رة ومينائها على هذه 

الدرجة من الهمية واخلطورة. 
ام����ا قبل احلرب فل����م يكن امليناء ينطوي على �ض����يء من 
الت�ض����هيلت م����ا ع����دا ثلث مظ����لت خا�ض����ة بال�ض����وؤون 
الكمركية اذ مل يكن يت�ض����نى للمراكب التي تغو�س اكرث 
من 19 قدما يف املاء الدخول يف النهر ب�ضبب ال�ضد الذي 
كان يعرت�س مدخل �ضط العرب ولذلك كانت التحميلت 
والتفريغ����ات ت����رى كله����ا يف و�ض����ط املي����اه بوا�ض����طة 
الق����وارب الكبرية، ي�ض����اعد على ذل����ك ان املحمولت يف 
ذلك العه����د كانت غالبا م����ن النوع اخلفيف الذي ي�ض����هل 
نقله بهذه الو�ض����يلة با�ض����تثناء املواد الت����ي كانت تلب 
م����ن اخلارج للقطار الملاين، فق����د كانت هذه املواد ثقيلة 
بحي����ث روؤى من ال�ض����روري ان�ض����اء ر�ض����يف وقتي من 
اجله����ا يف املعق����ل، وف�ض����ل عن ذلك ف����ان ع����دد البواخر 
الرا�ض����ية يف اآن واحد يف امليناء مل يكن يف اي وقت من 

الوقات يتجاوز الثنتني. 
ولكن هذه الو�ضاع ما عتمت ان تغريت ب�ضرعة يف ابان 
احلرب العام����ة وبعدها اذ قد جلبت املع����دات والدوات 
اللزمة وكلها من احدث طراز و�ضيدت املرايفء ومهدت 
الرا�ض����ي وم����دت اخلط����وط احلديدي����ة وق����د اختريت 
قري����ة املعقل الواقع����ة على قيد اربعة اميال من الع�ض����ار 
لن�ض����اء املرايفء املركزي����ة عليها، وامنا وق����ع الختيار 
على ه����ذه القرية نظ����را اىل وجود جم����رى عميق هناك 

ي�ض����ري مبح����اذاة �ض����فة النهر اىل م�ض����افة ميل����ني تقريبا 
الم����ر الذي قلل نفقات الن�ض����اء اىل احل����د الدنى. ويف 
�ض����نة 1919 راأت ال�ض����لطات الع�ض����كرية ان تتخل����ى عن 
ادارة �ض����وؤون امليناء باعتباره موؤ�ض�ض����ة ع�ض����كرية بعد 
ان خدم اغرا�ض����ها وم�ض����احلها وان تتخل�س من تبعات 
�ض����يانته وادامته بجعله موؤ�ض�ض����ة تارية قائمة بذاتها 
حت����ت ا�ض����راف احلكومة امللكي����ة فتم ذلك يف 1 ني�ض����ان 
�ضنة 1920 وتاألفت هيئة ا�ضت�ضارية من ممثلي املحلت 
التجارية التابعة للدارات امللكية والع�ض����كرية �ضاعدت 
مدير امليناء على و�ض����ع قواعد امليناء ونظمه يف �ض����كل 

قوانني وجداول للر�ضوم والتكاليف. 
وم����ع ان امليناء يف ذلك العهد كان قد ا�ض����توفى الق�ض����ط 
الكب����ري م����ن �ض����رورياته وم�ض����تلزماته فان����ه مل يكن يف 
و�ض����ع يوؤهله لن يقف يف م�ض����اف امل����واينء التجارية 
احلديث����ة ب����ل امن����ا كان يف و�ض����ع يتحت����م مع����ه ب����ذل 
اجلهود والموال الطائلة يف �ض����بيل ا�ضتكمال حاجياته 
ال�ض����رورية جدا ل�ض����يما ان�ض����اء املخازن وامل�ضتودعات 

واملباين الدائمية. 
وملا كانت الدارة الع�ض����كرية عند ا�ض����طلعها ب�ض����وؤون 
امليناء قا�ض����رة جل همها على ال�ضرعة والعجلة ب�ضرف 
النظ����ر ع����ن التكالي����ف بالغا ما بلغ����ت ف����ان ادارة امليناء 
�ض����عرت بحاجة  – ما فتئت ان  – يف عهده����ا اجلدي����د 
ملحة اىل اللجوؤ اىل اق�ض����ى حدود القت�ض����اد يف �ضبيل 
�ض����مان توازنه����ا امل����ايل. وكان اول تدب����ري قامت به يف 
هذا ال�ض����دد انه����ا ق�ض����مت ادارة امليناء اىل اربع �ض����عب 
وهي : ال�ض����عبة البحرية و�ضعبة الهند�ضة و�ضعبة النقل 
وال�ضعبة املالية. ويف الوقت عينه ان�ضاأت دائرة ل�ضحة 
امليناء كانت يف بدء عهدها تابعة لدائرة ال�ض����حة العامة 
للحكومة العراقية ثم انتقلت يف �ض����نة 1932 اىل ادارة 

ميناء الب�ضرة. 
وانه ليطول بنا ال�ض����رح اذا اردنا ان نعدد كافة امل�ضاعي 
واجله����ود الت����ي بذل����ك يف �ض����بيل ا�ض����تكمال مه����ام هذه 
املوؤ�ض�ض����ة وحاجاتها من اعم����ال احلفر والبناء وامتلك 
الرا�ض����ي وت�ض����ويتها وا�ضتح�ض����ار املكائن وو�ض����ائط 
لنق����ل وخلف����ه، فح�ض����بنا ان نقول ب����ان املين����اء الن قد 
ا�ض����توفى كاف����ة حوائجه ومهماته بتكالي����ف قليلة تبعث 
على الده�ضة وال�ضتغراب وبانه قد ا�ضبح – مع اعتبار 
حجمه – من اح�ض����ن موانئ العامل بل جدال. واذا تراه 
ي�ض����تطيع اليوم ان يقدم للو�ضاط التجارية يف العراق 
كافة الت�ض����هيلت املنتظ����رة من �ض����ائر املوانئ احلديثة، 
واذا ه����و ا�ض����تطاع ان يفت����ح جم����ال للبواخ����ر البحرية 
ال�ض����خمة يف �ض����ط العرب فامنا هو مدي����ن بذلك بدرجة 
كب����رية اىل قيام الع����راق با�ض����تثمار م����وارده الطبيعية 

�ضواء الفعلية منها او الحتمالية. 

حدود الميناء: 
متت����د حدود امليناء من خليج الب�ض����رة عند مدخل �ض����ط 
العرب اىل نهر عمر على بعد 21 ميل من الب�ض����رة ويقع 

ال�ضراف على البواخر يف عبادان �ضمن اخت�ضا�ضه. 

اعمال الحفر: 
لق����د كانت ملحة امليناء فيما م�ض����ى مفيدة بدرجة عمق 
املي����اه يف ال�ض����د اخلارجي عند مدخل �ض����ط العرب على 
بع����د 16 مي����ل من الف����او، وكان هذا ال�ض����د عائق����ا كبريا 
ل�ض����وؤون التحمي����ل. ولذل����ك كان م����ن ال�ض����روري القيام 
باعم����ال احلفر يف هذا ال�ض����د لف�ض����اح املج����ال للمراكب 
�ض����رع يف  فق����د  النه����ر، وعلي����ه  اىل  للدخ����ول  الكب����رية 
احلفري����ات يف كان����ون الول �ض����نة 1924 عندما و�ض����ل 
اول وا�ض����غر مرك����ب حف����ار امل�ض����مى”ليجر”ويف اذار 
�ض����نة 1925 و�ض����ل احلف����ار الثاين”تيجون”ث����م اعقبا 
بحفارين ثانيني”اونكر”و"ب�ض����رة”يف �ض����نتي 1935 
و 1937 فبل����غ مقدار ما ا�ض����تخرجته احلف����ارات الثلث 
الوىل م����ن امل����واد اىل نهاي����ة كانون الول �ض����نة 1936 
)174.867.321( طن����ا وهكذا بينما كان عمق املاء عند 
ال�ض����د اخلارجي يف ايام الزيادات 19 قدما فقط ا�ض����بح 
الن يبلغ نحو 32 قدما، اما املنطقة التي تناولها احلفر 

فتبلغ نحو 15ميل بعر�س 300 قدم. 

اال�سعافات والعوامات واال�ساءة: 
تق����ع م�ض����لحة �ض����وؤون ال�ض����اءة والعوام����ات وغريه����ا 
الكائنة يف امل�ضالك املوؤدية اىل النهر ويف جماري البحر 
املو�ض����لة اىل املين����اء ويف �ض����ط الع����رب حتت ا�ض����راف 
املين����اء. وف�ض����ل ع����ن ذلك ف����ان مديري����ة ميناء الب�ض����رة 
مكلف����ة نيابة عن حكومة الهند بتعهد و�ض����يانة املنارات 

و�ضوؤون ال�ضاءة يف خليج الب�ضرة. 
وهناك، يف ال�ضد اخلارجي، دليل )�ضمافور( قائم لر�ضاد 
ال�ض����فن جمه����ز باآل����ة م�ض����جلة اوتوماتيكي����ة ليلية تبني 
للمراكب التي تريد املرور عمق املياه يف الوقت الراهن. 
اما ال�ض����د و�ضائر ما يعرت�س امللحة من ال�ضعوبات فقد 
اتخذت التدابري الدقيقة لتلفيها بوا�ض����طة علمات دالة 
و50 اداة م����ن ادوات ال�ض����اءة احلديثة ذلك ف�ض����ل عن 
املقايي�����س ال�ض����افية الوتوماتيكي����ة الربعة امل�ض����اءة 
لر�ض����اد امللح����ني، الم����ر الذي جع����ل �ض����ري املراكب يف 

النهر مي�ضورا يف الليل كما يف النهار.

مرفاأ الب�سرة: 
متت����د ح����دود مرف����اأ الب�ض����رة اىل”معقل”عل����ى م�ض����افة 
5 امي����ال م����ن املدينة حي����ث تقوم اه����م ممتل����كات ميناء 

الب�ضرة. 

منطقة الميناء: 
الب�ض����رة يف املعق����ل منطق����ة  ت�ض����مل ممتل����كات مين����اء 
م�ض����احتها ني����ف و 1500 ف����دان )اأك����ر(، وق����د روعي يف 
امتلك هذه الرا�ضي ال�ضا�ضعة احتمال التو�ضعات التي 
ق����د تدعو احلاج����ة اىل اللجوء اليها يف امل�ض����تقبل. وقد 
ظه����رت الن حكم����ة هذا التدبري و�ض����وابه فق����د ارتفعت 
قيمة ارا�ض����ي هذه املنطقة ارتفاع مل يكن يف احل�ض����بان 
وعلوة على ذلك فقد ت�ض����نى لدائرة امليناء – يف �ض����بيل 
م�ضلحتها وامل�ضلحة العامة – ان توؤجر ق�ضما كبريا من 

هذه الرا�ضي اىل ال�ض����كك احلديدية بحيث ا�ضبح خط 
قط����ار ب�ض����رة – بغداد ينتهي �ض����من منطق����ة امليناء يف 
اجله����ة املقابلة للمرايفء املركزية، هذا ومع تخ�ض����ي�س 
ق�ض����م من ه����ذه املنطق����ة لبن����اء مين����اء الب�ض����رة اجلوي 
اجلديد فقد بقى يف حوزة امليناء من الرا�ض����ي ما يكفي 

للتو�ضعات التي �ضتدعو اليها احلاجة يف امل�ضتقبل. 
الدوائر: 

تق����ع دوائر موظف����ي املين����اء يف ابنية املق����ر املطلة على 
امل����رايفء املركزي����ة يف معقل، وق����د عهد بادارة �ض����وؤون 
املين����اء اىل مدير املين����اء ومدير امللحة العام وتنق�ض����م 
ه����ذه الدارة اىل �ض����عب البحري����ة والنقلية والهند�ض����ية 
واملالية و�ض����حة امليناء وقد مت ان�ض����اء ه����ذ البناء الفخم 
وق����ام جلل����ة املغف����ور ل����ه املل����ك في�ض����ل الول بافتتاحه 
يف اذار �ض����نة 1931، ويبل����غ طول ه����ذا البناء 250 قدم 
وعر�ض����ه 70 قدم����ا وارتفاعه من م�ض����توى الطريق اىل 
قمة برجه الزرق الغامق 66 قدما وهو بناء �ضائق متني 

يليق ب�ضاأن موؤ�ض�ضة خطرية كموؤ�ض�ضة امليناء. 

ال�سرطة ورجال االطفاء: 
لدارة املين����اء �ض����رطتها اخلا�ض����ة وه����ي تتاأل����ف من 50 
�ضرطيا من قوة ال�ض����رطة العراقية ومركزها يف مداخل 
امل����رايفء الك����ربى، وله����ا ذل����ك قوة م����ن رج����ال الطفاء 
جمه����زة باح����دث املكائن وال����زوارق اخلا�ض����ة بالطفاء 
ذلك ف�ضل عن امل�ضخات وال�ضتعدادات الخرى الكافلة 

ملجابهة الطوارئ بكفاية تامة. 

�سرعة ال�سحن: 
يف و�ض����ع ميناء الب�ض����رة، مبا لديه من املعدات احلديثة 
واملداخ����ر الوا�ض����عة وتداب����ري الوقاي����ة من كاف����ة انواع 
الط����وارئ، ان يق����وم بتفري����غ الم����وال عل����ى اخت����لف 
ا�ضنافها وحتميلها وخزنها بكل �ضرعة واقت�ضاد ومثال 
عل����ى �ض����رعة  ال�ض����حن ق�ض����ية مراك����ب الربيد ال�ض����ريع 
ال�ضبوعية امل�ض����افرة اىل بومبي، فانه ملا كان �ضري هذه 
املراكب مقيدا باوقات معينة فهي ملزمة بعدم البقاء يف 
امليناء اكرث من 48 �ضاعة على ابعد تقدير ففي هذه املدة 
املحدودة تقوم ادارة امليناء ب�ض����حن وتفريغ ما قد يبلغ 

5000 طن من الموال.
 

الموا�سالت الال�سلكية والتلفون: 
يت�ض����ل مق����ر املين����اء بكافة حمطات����ه اخلارجي����ة وكذلك 
مبراكب احلف����ر والتفتي�س والنقاذ وغريه����ا التابعة ل 
وبدوائ����ر امليناء يف عبادان ومعامل الت�ض����ليح مع املقر 
يف الفاو بوا�ضطة الراديو تلفون والتلغراف الل�ضلكي، 
كم����ا ان الت�ض����ال بين����ه وبني �ض����ائر الق�ض����ام الداخلية 

التابعة له قائم بوا�ضطة التلفون التوماتيكي. 

الواردات: 
ان الم����وال ال����واردة اىل العراق امنا تاأت����ي يف الغالب 
من انكلرتة واملانية وفرن�ضة وايطالية والهند واليابان 

واهم ه����ذه الواردات املواد البنائية وال�ض����اي وال�ض����كر 
والقما�����س واخل�ض����ب وال�ض����منت واملكائ����ن. ومم����ا هو 
جدي����ر بامللحظة ان الوارد من املواد البنائية قد زاد يف 
ال�ضنني الخرية زيادة كبرية ويرجع �ضبب هذه الزيادة 
اىل فت����ح حق����ول النفط يف ال�ض����مال و�ض����ائر امل�ض����اريع 
ال�ضناعية وكذلك امل�ض����اريع العمرانية الوا�ضعة القائمة 

على �ضاق وقدم يف بغداد و�ضائر املدن الكبرية. 
ال�سادرات: 

تعد الب�ضرة من اعظم ا�ضواق التمر يف العامل. وميكننا 
ان نق����در خط����ورة ه����ذه ال�ض����وق اذا علمن����ا بانها متون 
الع����امل مب����ا يق����ارب 75 باملائة م����ن جمم����وع حاجته من 
التمور. ومعظم هذه التمور ت�ضحن اىل انكلرتا و�ضائر 
الب����لد الوروبية والوليات املتحة وكندة وا�ض����رتالية 

وافريقية ال�ضمالية 
والهند. 

وم����ن اهم �ض����ادرات العراق الخرى ال�ض����عري واحلنطة 
و�ض����ائر احلبوب ول�ضك يف ان �ضادرات هذه ال�ضناف 
�ضتتو�ضع تو�ضعا كبريا عندما يتم حتقيق م�ضاريع الري 
الت����ي ه����ي الن يف حيز التنفي����ذ ي�ض����اف اىل ذلك الهمة 
الكبرية املبذولة يف �ض����بيل ترقية احلبوب على اختلف 
انواعها.  وثمة ا�ضناف اخرى من ال�ضادرات كال�ضوف 
واجلل����د وال�ض����و�س والقطن ومنه����ا اي�ض����ا اخليل التي 
ير�ض����ل منها جانب ل ي�ض����تهان به يف كل �ض����نة اىل الهند 

�ضواء الغرا�س ال�ضباق او للنقل. 

مياه ال�سرب: 
توؤخ����ذ مياه ال�ض����رب من املين����اء وتقوم مديري����ة امليناء 
بتوزي����ع ه����ذه املياه عل����ى البواخر بوا�ض����طة اجلنيبات 

)الدوب(. 
ال�سحة والطبابة: 

يف امليناء ق�ضم خا�س بالطبابة ترجع اليه منطقة امليناء 
كلها فيما يتعلق ب�ض����وؤونها ال�ضحية ويتالف هذا الق�ضم 
من �ض����ابط �ضحة وجراح وطبيب يعاونهم العدد اللزم 

من املفت�ضني ال�ضحيني.
وللمين����اء اي�ض����ا، علوة عل����ى منطقة العت����زال الكاملة 
العدة، م�ضت�ضفى م�ض����رتك مع ال�ضكك احلديدية، وهناك 
اي�ض����ا عند مدخل املرايفء الكربى م�ضت�ض����فى اآيل �ضيار 

لنقل املر�ضى وامل�ضابني باحداث طارئة.

الكهرباء: 
للمين����اء حمطت����ه الكهربائية اخلا�ض����ة الت����ي تقوم لي�س 
فقط ب�ض����د حاجته اخلا�ض����ة بل وتتعهد بتزويد الب�ضرة 
كله����ا بالتي����ار الكهربائ����ي اي�ض����ا. ام����ا ماكين����ة الكهرباء 
اجلديدة فقد ن�ض����بت يف احلبيلة على مقربة من معامل 
امليناء وخمازنه وقد مت ن�ض����بها وت�ضغيلها يف اذار �ضنة 
1925 عندما اغلقت حمطة الكهرباء القدمية التي كانت 

قد اقامتها ال�ضلطات الع�ضكرية يف زمن احلرب. 

عن كرا�س ا�صدرته مديرية الدعاية / 1939

كيف تطور الميناء خالل 
عشرين عاما؟

ميناء البصرة 
في الثالثينيات
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العدد )4020(
السنة الخامسة عشرة 

االثنين )18( أيلول 2017

الدكتور جليل العطية 

يف اوائ���ل الق���رن الع�ض���رين تزايد ع���دد املقاه���ي. مل يكن 
ال�ض���هر يف الماك���ن العامة مي�ض���ورا ب�ض���بب بدائية طرق 

املوا�ضلت يف بغداد. 
كان لكل حملة � حارة � مقهى او اكث�ر ح�ضب حجمها وكثافة 
�ض���كانها.. كان رجال  كل حملة مي�ضون الم�ضيات حوايل 
ال�ضاعتني يتناولون خللها اقداح القهوة  املرة، ويت�ضلون 
بلع���ب الط���اويل والدومينة وما ا�ض���به، ويف ال�ض���باح قد 
يتوج���ه  البع�س اىل املقاهي اي�ض���ا ل�ض���رب »القنداغ”اي 

املاء املغلي بال�ضكر،

 ورمبا لنف���ث »الرنجيلة”وذلك قبل الذه���اب اىل اعمالهم، 
ومل يكن ال�ضاي قد �ضاع ا�ضتعماله انذاك كان مقهى )امني( 
يف حلة )البولنجية( يف ر�ض���افة بغداد احد هذه املقاهي.  
بولن: ا�ض���م املحلة فار�ضي، يعني: اكاف احلمري والبغال 
ويقال ل�ض���انعه بولنج���ي. كان �ض���انعو الكاف يتعاطون 
عمله���م فيه���ا.. وه���ي حتت���وي الن عل���ى �ض���وق اله���رج 
وم�ض���تجدي باتا كرك���ر وا�ض���ماء خاتون واللذي���ن هدما، 
ه���ذه  ويجت���از  البتلخان���ة،  ومقهى”البولنجية”وحم���ام 

املحلة ال�ضارع امل�ضمى ب�ضارع ح�ضان بن ثابت. 
وبعد فتح ال�ضارع اجلديد )916م( يف بغداد والذي عرف 
لحقا با�ض���م الر�ض���يد ا�ض���حى املقه���ى يطل على �ض���ارعي 

ح�ضان بن ثابت والر�ضيد فزادت اهميته. 
يف تلك الفرتة كان )جميل �ض���دقي الزه���اوي( يرتدد على 
مقه���ى يق���ع يف منطق���ة الب���اب ال�ض���رقي وكان يع���رف يف 
الع�ض���ر العبا�ضي با�ض���م باب كلواذا � حمل ا�ضمه، وحتول 

اىل منتدى ادبي.
اقي���م املقه���ى �ض���من البقعة التي ت�ض���م قرب )غولج با�ض���ا( 
القائ���د الملاين الذي تويف يف الع���راق يف احلرب العاملية 
الوىل، ودار )كورنوالي�س( امل�ضت�ضار الجنليزي لوزارة 

الداخلية العراقية. 
كان املقهى ب�ض���يطا، ي�ض���م ب�ضع ا�ض���جار من التني والكرز 
وفونغ���راف )حاك���ي( يق���دم الغ���اين ال�ض���ائعة يف ذل���ك 

الوقت. 
و�ض���فه )رفائي���ل بط���ي( � اح���د رواده � يف مذكرات���ه غ���ري 
املن�ضورة، فقال:”كنا جنل�س � ب�ضعة افراد � منتحني زوايا 
ووا�ضطة عقدنا ال�ضيخ الزهاوي وقد ح�ضر راأ�ضه، وجل�س 
ين�ضدنا احيانا من جديد �ضعره، وغالبا ما يحدثنا عن مقامه 
العظيم يف عامل الفل�ضفة وبحوثه واآرائه.. ثم يطرفنا مبا 
جاءه من الر�ضائل التي تن�ضد ف�ضله وتنرث املديح حواليه 
وهو يتحدث بلهجة املقتنع ب�ضحة ما يقول.. اما انا فكان 
اكرب موقفي التاأمني على �ض���حة ما يقول او ال�ض���كوت يف 

ا�ضتغراقه حلظة من حلظات الدهر". 
ويف اوائ���ل الثلثين���ات دعاه نوري ال�ض���عيد � ال�ضيا�ض���ي 

العراقي البارز � وعندما ا�ضتف�ضر عن مكان اللقاء اجابه: 
� مقهى امني.. البولنجية. 

كان املقه���ى يحت���ل موقعا”ا�ض���رتاتيجيا”فهو يق���ع ق���رب 
�ض���راي احلكومة وكانت املنطقة ت�ضم بيوت ال�ضخ�ضيات 
املتنفذة يف ادارة العراق.. بينها بيت ال�ضعيد، الذي توىل 

رئا�ضة الوزارة بعد ذلك نحو ثلث ع�ضرة مرة!
اعجب )الزهاوي( باملقهى، واكت�ضف انه ل يبعد كثريا عن 
داره.. فاتخذه مقرا، فن�ضي النا�س ا�ضم �ضاحبه وا�ضحى 

منذ ذلك يحمل ا�ضم الزهاوي.
كان املقه���ى يوؤل���ف جانبا من تفا�ض���يل املجتمع البغدادي، 
فه���و امل���كان ال���ذي ترت���اده �ض���رائح اجتماعي���ة متنوع���ة � 
وبينها فئة”الفندية”الت���ي لعبت دورا يف حركة التنوير 
والنه�ض���ة والوعي الجتماعي ميت���از مقهى الزهاوي بان 

معظم رواده من اهل الدب والثقافة وال�ضيا�ضة والفن.
ولكل من هوؤلء زاوية يعرفها عمال املقهى ورواده.

يذكر )عمران مو�ض���ى( احد املعمرين املعا�ضرين، انه كان 
ي�ض���اهد رج���ل حنطاويا نحيف���ا، متعب العينني، ذا �ض���عر 
ابي����س، يراه كل �ض���باح يجل����س يف مقهاه، وه���و يتاأبط 
حزمة من ال�ض���حف والكت���ب يعرفه الرواد با�ض���م )جميل 
�ض���دقي الزه���اوي( وكثريا ما كان ينام وه���و يطالع كتابا 

داخل املقهى.
حدثني احم���د حامد ال�ض���راف )1985-1909م( � الديب 

واملحام���ي وامني �ض���ر الزهاوي � ان �ض���احب مقهى الباب 
ال�ض���رقي جاء اىل ال�ض���اعر وعاتبه لهجره مقهاه، وعر�س 
عليه ما ي�ضاء من اللريات العثمانية الذهبية لكن الزهاوي 

رف�س العودة اىل مقهاه الول.
كان الر�ض���ايف من رواد املقهى قبل القطيعة النهائية بينه 
وبني الزهاوي، حيث حتول الر�ض���ايف اىل مقهى”عارف 

اآغا”املقابل ملقهى ا�ضتاذه.
ب���ني  ال�ض���هرية  امل�ض���احلة  ج���رت  الزه���اوي  مقه���ى  يف 
ال�ض���اعرين الكبريين بو�ض���اطة ابراهيم احليدري � �ض���يخ 
ال�ض���لم � وعبد العزيز الثعالبي � الزعيم التون�ض���ي � ومنه 
انتق���ل اجلمي���ع اىل دار حممود �ض���بحي الدفرتي القريبة 
م���ن املقهى حيث جرت معجزة ال�ض���لح، والذي حتول اىل 

حدث تناولته ال�ضحافة الدبية بالتعليق والتحليل! 
طاغور والزهاوي

وعندم���ا زار رابندران���ات طاغ���ور الع���راق )1932م( كان 
مقهى الزهاوي بني الماكن التي زارها.

كانت زيارة طاغور من اعرا�س بغداد، فلقد �ضبقته �ضهرته، 
كونه اول �ض���رقي ينال جائزة نوب���ل )1913( وكجزء من 
تكرمي���ه اختري الزهاوي لرئا�ض���ة ال�ض���تقبال والتكرمي.. 
وعندم���ا تعان���ق ال�ض���اعران العملقان يف مدين���ة خانقني 
الواقعة قرب احل���دود العراقية � اليراني���ة رحب احدهما 

بالآخر.
قال الزهاوي:

اهل ب�ضاعر الهند امللهم وحكيمها العظيم!
فاأجابه طاغور: 

واهل ب�ضاعر العرب الغّريد وفيل�ضوفهم احلكيم!
وم���ن هن���اك ا�ض���تقل املوك���ب القط���ار اىل بغ���داد.. لتب���داأ 
املهرجانات الدبية احتفاء بطاغور حيث اتيحت الفر�ضة 
للجمهور العراقي لل�ض���تماع اىل ق�ض���ائده الرائعة يلقيها 

بالبنغالية � لغته الوطنية � وي�ضفعها برتجمة اجنليزية.
اقام طاغور ا�ض���بوعا كامل يف بغداد، كان حافل بالن�ضاط 

الثقايف.
و�ض���ف ان���ور �ض���اوؤول � الدي���ب العراق���ي ال���ذي كان احد 
اع�ض���اء جلنة ال�ض���تقبال، طاغور بانه كان طويل القامة، 
ممتل���ئ اجل�ض���م، يلفه جلب���اب قمح���ي اللون، ف�ض���فا�س، 
ت�ضرت�ض���ل على �ض���دره حلي���ة بي�ض���اء عري�ض���ة وهو ماد 
الين���ا يدي���ه، يتطل���ع بعين���ني �ض���هلوين وا�ض���عتني ي�ض���ع 
منهم���ا بري���ق �ض���احر. اعج���ب ال�ض���يف مبقه���ى الزهاوي 
العاب���ق باجل���و ال�ض���رقي وازي���ز الرنجي���لت وقرقراتها 
و�ضحره”احلام�س”الذي يف�ضله العراقيون على ال�ضاي.

واحتف���اء ب���ه ق���دم حمم���د القباجن���ي حفل���ة م���ن املقامات 
العراقي���ة، ازدح���م اجلمهور ل�ض���ماعها، وم�ض���اهد �ض���اعر 

الهند.
يف مقه���ى الزهاوي كتب طاغور بع�س ق�ض���ائده الرقيقة، 

بينها القطعة الآتية:
ايها الرحالة، اينبغي ان ترحل؟

الليل �ضاج، والظلمة متحي فوق الغابة.
امل�ضابيح ت�ضع يف �ضرفتنا والزهر كله ترقرق ريان غ�ضا، 

والعيون الفتية ت�ضتيقظ هادئة.
هل ان وقت الظعن؟ 

ايها الرحالة اينبغي ان ترحل؟
مل نحط بايدينا ال�ضارعة قدميك.

ان ابوابك م�ضرعة وجوادك امل�ضرج قائم امام الباب.

لئ���ن حاولن���ا ان نعي���ق م���رورك، مل نعم���د اىل ذل���ك بغ���ري 
اغنياتنا.

لئ���ن حاولن���ا ان نثنيك ع���ن الرحيل، لقد تو�ض���لنا اىل ذلك 
بعيوننا فح�ضب.

ايه���ا الرحال���ة اننا عاجزون ع���ن ا�ض���تبقائك، ولي�س لدينا 
�ضوى الرحيل.

اي لهب ل ينطفئ البتة، يتاألق يف عينيك!
اي حمى قلقة تعدو يف دمك
اي نداء من الظلمات يدفعك

ان كن���ت ل حتف���ل باملجال����س الهازج���ة بال�ض���رور، وكنت 
نطف���ئ  فل�ض���وف  القل���ب،  واه���ن  اله���دوء،  اىل  تت�ض���وف 

م�ضابيحنا ون�ضكت معازفنا.
اي���ه ايه���ا الرحالة، اي روح موؤرق���ة تناهت اليك من جوف 

الليل ثم لم�ضتك.
كان للزهاوي تقاليده وعاداته يف مقهاه.

وكان كرمي���ا خا�ض���ة م���ع الدباء، ف���اذا ملح احده���م يدخل 
نادى �ضاحب املقهى ب�ضوت عال، متح�ضرج: 

� امني..امني.. وير.. لتاخذ فلو�س ال�ضاي!
وكلمة وير تعني على ح�ضابي! 

كان الزهاوي يرتل ال�ضعر ويبتكر الطرائف، وقد �ضجل 
النق���اد والدب���اء الذين اعتنوا به � وبينهم: د. يو�ض���ف عز 
الدي���ن، بعد ال���رزاق الهليل، د. ماهر ح�ض���ن فهمي، وعبد 

احلميد الر�ضودي، طائفة من هذه النوادر.
ي���روى انه تلفت يوما يف مقهاه، فلم���ح تلميذه عبد القادر 
املمي���ز �ض���احب جريدة”اأب���و حمد”الفكاهي���ة فق���ال على 

البديهة:
قد جاءنا”ابو حمد"
مي�ضي كم�ضية ال�ضد
قد طابت القهوة يل 

�ضب يا ولد! �ضب يا ولد!
ويروي العارفون ان احد ا�ض����باب القطيعة بني الزهاوي 
والر�ض����ايف ان الخري كان يلقي احدى ق�ضائده اجلديدة 
يف ه����ذا املقه����ى و�ض����ط حما�س ان�ض����اره، مما اث����ار غيظ 
ا�ض����تاذه، فم����ا كان من الزه����اوي ال ان نادي �ض����بيا دخل 

املقهى حامًل املك�ضرات يف طبق لي�ضاأله ب�ضوت مرتفع.
� عندك قمي�س �ضبابي، على حجمي؟

ت�ض����احك احلا�ض����رون ونه�س الر�ضايف غا�ض����با، بعد ان 
قطع ان�ضاده، ليغادر املقهى بل رجعة!

م�ضرح الزبانية
بع����د رحيل الزهاوي ظل املقهى حمتفظا با�ض����م ال�ض����اعر، 
والطري����ف ان ابراهي����م ادهم الزه����اوي )1960-1900( 
� ابن اخ ال�ض����اعر � وهو �ض����اعر اي�ض����ا له دي����وان طبع بعد 
رحيل����ه بعناي����ة د. عبد الل����ه اجلبوري )القاه����رة 1969(� 
ظل مواظب����ا يف الرتدد على املقهى، وكان قد �ض����اجل عمه 
عرب ال�ض����حف خلل الع�ض����رينات لعرتا�ض����ه على بع�س 

افكاره. 
وبقي املقهى منتدى و�ضاحة للندوات والنقا�ضات الدبية 
واخلم�ض����ينات  الربعين����ات  اواخ����ر  ويف  والثقافي����ة.. 

اتخذته فرقة الزبانية للتمثيل مقرا..
كان����ت الفرقة ت�ض����م رواد امل�ض����رح العراق����ي وبينهم حقي 
ال�ض����بلي، ناج����ي الراوي، حمي����د املحل، حممد القي�ض����ي، 
جميل اخلا�ض����كي، ناظ����م الغزايل � املغني ال�ض����هري � كامل 

القي�ضي غازي التكريتي.

حدثن����ي حمي����د املح����ل ان الفرق����ة كان����ت تق����وم بتجاربها 
)بروفاتها( داخل املقهى، بعد ان ت�ض����ع �ض����تارة ب�ض����يطة، 
غري ان عددا من الف�ضوليني، كانوا يبذلون امل�ضتحيل من 
اجل م�ض����اهدة تلك العرو�س التي كانت تقدم يف ثانويات 

الر�ضافة املختلفة.
زاوية لكل فئة

واتخ����ذ اخلطاط����ون زاوي����ة له����م يف املقهى، ف����كان يرتدد 
عليها ها�ض����م حممد، �ضلمان اخلطاط، نبيل نور ال�ضريف، 

�ضربي مهدي وغريهم.
كان اخلطاط����ون يتبادل����ون الآراء ويعر�ض����ون جديده����م 

وم�ضكلتهم على”�ضربي”و”ها�ضم".
ول����رواد املق����ام العراقي زاوية اي�ض����ا، ارتادها �ض����يوخهم 
امث����ال: املل ح�ض����ني البابوج����ي، �ض����لتاغ، احم����د زيدان، 

حممد القباجني، يو�ض����ف عمر، عبد القادر النجار، وعبد 
الرحمن خ�ضر. 

ولق���راء املناقب النبوية ال�ض���ريفة زاوي���ة يرتادها: حافظ 
مه���دي، احل���اج حمم���ود عب���د الوه���اب، وعب���د الرحم���ن 
توفيق، حمي���ي الدين اخلطيب، علء القي�ض���ي، ومل بدر 

العظمي.
وم���ن ال�ض���عراء والعلم���اء ارتادها: حممد بهج���ة الثري، 
خريي الهنداوي، خ�ض���ر الطائي، كم���ال اجلبوري، كمال 
الدين الطائي، علي الفراتي، انورعبد احلميد ال�ضامرائي، 

واكرم فا�ضل. 
وم���ن رجال ال�ضيا�ض���ة كان من روادها: جعف���ر ابو التمن، 
�ضعيد فهمي، �ضادق الب�ض���ام، ح�ضني جميل، وعبد الفتاح 

ابراهيم.
وم���ن ال�ض���حافيني ن���وري ثاب���ت امللق���ب بحبزب���وز، عبد 
ال�ض���معاين  توفي���ق  نعم���ان،  ثاب���ت  القرغ���ويل،  ال�ض���تار 
�ض���احب  ع���وين  جريدة”الزمان”ع���ادل  �ض���احب 
ورئي����س  ال�ض���اعر  ال�ض���لمي  جريدة”احلوادث”زك���ي 
حترير جملة الذاعة والتلفزيون، عبود الكرخي ال�ض���اعر 

ال�ضحايف.
اجلواهري والزهاوي

ق���ال ال�ض���اعر الكبري حممد مه���دي اجلواه���ري، وكان من 
رواد املقه���ى: ان الزه���اوي التف���ت ايل ذات يوم ليقول يل 

بلهجة التحدي:
� افندم ترتاهن؟

� علي ان اقطع نف�ضي، وتقطع نف�ضك وال�ضاعة حكم بيننا.
ال�ضيخ الزهاوي على وقاره ومكانته، واجلواهري ال�ضاب 
ويف مقهى حافل، وعلى من�ضدة تتو�ضطهما، وقد و�ضعت 

�ض���اعة يف و�ض���طها، وكلهما يبداأ با�ض���ارة ليقطع نف�ض���ه، 
وتطلع���ت العي���ون اليهما، وحب�ض���ت النفا����س وانتفخت 
الوداج والعروق واحم���رت الوجنات وجحظت العيون، 
وابت���داأت ثواين ال�ض���اعة مت���ر بطيئة متكا�ض���لة، واخريا 
ي�ضت�ض���لم ال�ض���اب ابن ال�ض���ابعة والع�ض���رين بكل حيويته 

وقوة قلبه وياأخذ النف�س وهو يثب على كر�ضيه ويقول:
� يا اأ�ضتاذ كفاية!

وخ�ض���ر  الره���ان  ال�ض���بعني  اب���ن  الزه���اوي  ك�ض���ب  لق���د 
اجلواهري ال�ضاب!

ا�ض���تاأذن الزهاوي يف الن�ض���راف، ونادى على النادل”يا 
ول���د تع���ال خذ فلو�ض���ك". وا�ض���رع النادل وكان احل�ض���اب 
بالن���ات الهندي���ة، فع���د اجلال�ض���ني واح���دا واح���دا ليدفع 
عنه���م انة، انة م�ض���تثنيا م���ن يكرههم او يكرهونه، �ض���نع 
ذلك بتحد، يبني يف وم�ض���ات عيني���ه ويف خلجات وجهه، 
ومل ي�ض���تطع واحد من هوؤلء امل�ضاكني ان يعرت�س، وملاذا 
يعرت�س؟ انه رجل يدفع ح�ض���ابه، ويا لفظاعة املنظر حني 

يدخل كل منهم يده يف جيبه ويدفع عن نف�ضه.
حكاية ق�ضيدة لل�ضياب

يف وائ���ل اخلم�ض���ينات اتخذه بدر �ض���كر ال�ض���ياب واحة. 
في���ه كتب العديد من الق�ض���ائد والردود واملناق�ض���ات التي 
كان ين�ض���رها عل���ى �ض���فحات جملة”الآداب”وغريه���ا من 

املجلت.
على هذه الطاولة كتبت”املوم�س العمياء"!

مقه����ى  يف  ذكريات����ه  ي�ض����تعيد  وه����و  ال�ض����ياب  يل  ق����ال 
الزهاوي.

كان����ت املنطقة � �ض����يئة ال�ض����معة � تقع على مرمى ال�ض����ياب 
اىل املقه����ى، واثن����اء م����رور ال�ض����ياب اىل املقه����ى، لفت����ت 
نظره”عمياء يقودها �ض����بي”تقف على الر�ضيف.. وبعد 
ان جم����ع �ض����يئا م����ن املعلوم����ات ع����ن ماأ�ض����اتها خلدها يف 

ق�ضيدته ال�ضهرية”املوم�س العمياء".
ويف ال�ضتينات كان لل�ضاعر عبد المري احل�ضريي )1942� 
1978( حلقة يرتادها جمموعة من ال�ض����باب بينهم طارق 

يا�ضني، قتيبة عبد الله، خالد يو�ضف وفالح عبد اجلبار.
كان احل�ض����ريي ينف����ث النارجيلة ويتحدث وي�ض����خر من 
موجة ال�ض����عر اجلديد الذي كان ان�ض����اره ق����د اتخذوا من 
مقه����ى البلدية � القريب مقرًا لهم.. لكن هذه احللقة مل تدم 
طويل، فلقد انتقل احل�ض����ريي بعدها اىل مقهى ال�ضابندر 
)ب�ض����ارع املتنب����ي( ومل يقت�ض����ر اجللو�س يف ه����ذا املقهى 
عل����ى العراقي����ني، فلقد احت�ض����نت كرا�ض����يه: احمد ح�ض����ن 
الزيات )�ضاحب جملة الر�ضالة(، ود. زكي مبارك، ود.عبد 
الرزاق ال�ضنهوري � القانوين امل�ضري ال�ضهري، وعبد الله 
امل�ض����نوق � الدي����ب اللبن����اين اللم����ع، وعل����ي الطنطاوي 

وغريهم.
حدثني د. اكرم فا�ضل )ت1987م( ان اديبا فرن�ضيا يدعى 
ليكي كان من رواد هذا املقهى وقد الف كتابا عنوانه”عامل 

واحد”اثناء جل�ضاته الطويلة فيه!
ويف ال�ض����بعينات والثمانين����ات اتخ����ذه حمم����ود العبطة � 
وهو حمام واديب � مقرا له وكانت حلقته ت�ض����م جمموعة 

من اهل الدب واملقامات العراقية والقانون معا.
اهذا كل �ضيء؟! 

ي�ض����عب اخت����زال م����كان اح����د �ض����هود ق����رن كام����ل حاف����ل 
بالحداث.. �ضاهد راأى و�ضمع الكثري.

اآه لو نطقت جدرانه املتكاملة!!

 هكذا ادركت مقهى الزهاوي 

مفارقات الش��اعر الزهاوي 
في مقهاه!!  ت
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ص�����ادق االزدي

يف عام 1947 اأ�ض���درت جملتي”قرندل”التي بقيت 
حتى ث���ورة 14 متوز 1958، حيث الغ���ي امتيازها 
وكانت قبل ذلك ق���د عطلت خم�س مرات ويف الثامن 
من ايلول 1958 توقفت متاما عن ال�ض���دور،  واذكر 
انني ن�ض���رت فيها الف�ض���ل الول من كتابي )جمل�س 
الدب يف بغ���داد(  وكن���ت اأعمل يف تل���ك الأثناء يف 
جريدة الأخبار والندمي. ومل تكن جملة”قرندل”هي 
املجلة الفكاهية الناقدة الوحيدة بل كانت اإىل جانبها 
جملة )الوادي(.. كما اأن جملتي التي كنت اأ�ضدرها 
ب� )24( �ض���فحة فت���ط مل تكن اأول جمل���ة كاريكرتية 
فكاهي���ة فقد �ض���بقني ال�ض���يد نوري ثاب���ت بجريدته 
)حبزب���وز( ، األ اأن الخت���لف بني قرندل وحبزبوز 
هو اأن الأخرية كانت حتمل �ض���ورة غلف واحدة ل 
تتغ���ري يف كل الأعداد على عك����س قرندل التي كانت 
ت�ض���در باأ�ض���كال متغرية يف كل عدد. وكانت ت�ضدر 
من 24 �ض���فحة وكان �ض���عر جملة”قرندل”30 فل�ضا 
ث���م اأرتفع اإىل 50 فل�ض���ا وقد كان���ت اأو جملة عراقية 
يطبع غلفه���ا بلونني. ومن الأقلم ال�ض���حفية التي 
عمل���ت يف املجل���ة اآنذاك:    كل م���ن : حافظ القباين، 
�ضعاد الهرمزي، خالد قادر، عبد املجيد لطفي،  جعفر 
اخلليل���ي، عبد الرزاق الهليل، وعلي حيدر. وكانت 

جملة مفتوحة لكل الكتاب

�ض���األني احد القراء قائًل:”من ه���و قرندل؟".. وبعد 
ان حدثت���ه عن”قرن���دل البغدادي”ال���ذي كان ي���دق 

الكبة ولياأكل منها قلت:
ونبهن���ي بع�س الظرف���اء من ا�ض���دقائي الدباء اىل 
وج���ود )قرندل( يف الع�ض���ر اجلاهل���ي، وهو الذي 

قال البيت التايل:
واذا تك���ون كريه���ة ادعى له���ا واذا يحا�س احلي�س 

يدعى جندب!
اي ان���ه كان يدع���ى عن���د ن�ض���وب املع���ارك، ولكن���ه 
ليدع���ى عند اعداد )التمرية(، وامنا الذي يدعى هو 

)جندب(.
و)قرن���دل( ه���ذا مع���روف يف احلكاي���ات ال�ض���عبية 
خدم���ة  يف  نف�ض���ه  يجه���د  ال���ذي  وه���و  العراقي���ة 
الخري���ن ث���م يح���رم م���ن ذرة جه���ده به���ذا املعن���ى 
يعت���رب  اأ�ض���م”قرندل”كان  اأن  الواق���ع   : الطري���ف 
م���ن ب���ني اأخ���ر �ض���رخات مو�ض���ة الأ�ض���ماء يف ذلك 
الوق���ت فق���د ظه���رت اأ�ض���ماء )اأب���و حم���د وحبزبوز 

واحلار�س( فورد ببايل اأ�ض���م قدمي )قرندل( وقرندل 
هذا �ضخ�ض���ية بغدادية فلكلورية �ضاذجة ، ميكن اأنه 
كان �ضخ�ض���ا غبيا يجوب اأزقة بغداد فتدعوه بع�س 
رباب البي���وت اأحيانا لي�ض���اعدهن يف طحن الربغل 
اأو التم���ن لي�ض���تخدمنه يف �ض���نع الكب���ة وبع���د اأن 
يقوم قرندل بهذا الواجب يتعب وينام وعند ن�ض���ج 
الطع���ام وح�ض���ور املائدة يطل���ب رب البي���ت اأيقاظ 
قرن���دل لتناول الطعام فتجيبه رب���ة البيت باأنه نائم 
ومرتاح. وعلى هذا فقد �ضاع مثل ببغداد:”وكت دك 

الكبة تعال قرندل، و وكت الأكل خطية نامي". 
  

وج���ه ال�ض���اعر عل���ي اخلطي���ب هذي���ن البيت���ني اىل 
الزدي:

اذا كبة كان الغداء وجدتني        
   انوء به دقا وما منه ااكل

فان كان دق قيل اين قرندل   
     وان كان اكل قيل نام قرندل

واح�ض���ب ان الكلمة حمورة من )قل���رن( والقلندرية 
فرق���ة ديني���ة عرفت يف العه���د العبا�ض���ي ورد ذكرها 
يف رحل���ة ابن طوطة مرة ب�ض���ورة قلندرية واخرى 
ب�ض���ورة قرندلي���ة وحدثن���ا العلم���ة حمم���د ر�ض���ا 
ال�ض���بيبي يف كتاب���ه )ا�ض���ول الف���اظ اللهج���ة 
العراقي���ة( ان بع�ض���ا منه���م كان���وا يحلق���ون 
حلاه���م وحواجبهم و�ض���واربهم قال ال�ض���راج 

الوراق:

ع�ضقت من ريقته قرقف
وما له اذ ذاك من �ضارب

قلندريا حلقوا حاجبا
منه كنون اخلط من كاتب
�ضلطان ح�ضن زاد يف عدله
فاختار ان يبقى بل حاجب

 
وقال اديب اآخر من ا�ض���دقائي: ان قرندل الع�ض���ر 

ال�ضلمي هو الذي قال:
اذا قتلنا وما يرثي لنا احد

قالت قري�س: ال تلك املقادير
نعطى ال�ضوية من طعن له نفذ

ول�ضوية اذ تعطي الدنانري
جملة الف باء 1974

�صحفي راحل


