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س��ي��ف ال���دي���ن اآلل��وس��ي

قحطان حميد يوسف 

  اأم����ا املركز، فكان حتت ا�شراف مت�شرف اللواء مبا�شرة، 
ويتب����ع ق�ش����اء املرك����ز ناحيت����ا الهارث����ة والزب����ر، بينم����ا 
يتب����ع ق�شاء اأب����ي اخل�شي����ب نواحي الفاو و�ش����ط العرب 
وال�شيب����ة، اأم����ا ق�ش����اء القرن����ة، فتتبع����ه ناحيت����ا املدين����ة 
وال�شوي����ب. ويت����وىل ادارة كل ق�ش����اء القائممق����ام، ويف 
ق�ش����اء املرك����ز يع����اون املت�ش����رف يف ت�شري����ف �شوؤون����ه 
وكي����ل املت�ش����رف، بينم����ا يتوىل �ش����وؤون الناحي����ة، مدير 
الناحية. وتتبع الأق�شية الثالثة املذكورة حمالت تقع يف 
مراكزه����ا، وقرى تقع خارج حدود ه����ذه املراكز، ويتوىل 
ت�شري����ف �شوؤونها املخت����ارون، حيث كان����وا حلقة الربط 

بني احلكومة وال�شكان. 
  اإن املتتب����ع له����ذه الت�شكي����الت، يجدها يف تغ����ر م�شتمر، 
فف����ي ع����ام 1932م، كان ل����واء الب�ش����رة يتكون م����ن ثالثة 
اأق�شي����ة هي �شط العرب والقرنة وال�شيبة، وقد مت حتديد 
كل ق�ش����اء، وما يرتبط به من نواح وحمالت وقرى. ومن 
التغرات التي اأ�شارت اإليها الوثائق احلكومية ملت�شرفية 
الب�شرة اإلغاء ناحي����ة ال�شايف، ودجمها بناحية ال�شويب، 
ويب����دو اأن العام����ل القت�ش����ادي كان ل����ه الأث����ر الكبر يف 
عملي����ة الإلغ����اء والدم����ج، حي����ث اأن خزين����ة احلكوم����ة ل 
تتحم����ل م�شروف����ات املوظف����ني الإداري����ني وغره����ا، مما 
جعله����ا تعم����د اىل فك����رة تر�شيق اجله����از الوظيف����ي بهذه 
الطريق����ة، وقد بررت اإجراءاتها تلك م�شرة اىل"ال�شائقة 
وق����د  1931م،  ع����ام  العاملي����ة  الأزم����ة  املالية"وح����دوث 
ا�شبح����ت الناحية اجلديدة م����ن م�شافات ق�ش����اء القرنة. 
ومل مت�����ض ف����رة طويل����ة على ذل����ك الإج����راء، حتى جرى 
التاأكي����د عل����ى �شرورة الف�ش����ل بني هات����ني املنطقتني عام 
1935م، ويظه����ر اأن الأم����ور القت�شادي����ة ق����د حت�شن����ت، 
ومل يب����ق مربر ي�شتدعي الدم����ج، فاأ�شارت بالف�شل بينهما 
متذرع����ة بعامل"�شعوب����ة اإدارته����ا ل�شعته����ا.   وم����ن ب����ني 
التغي����رات التي اأ�شارت اإليه����ا الوثائق اأي�شًا جعل ناحية 
اأبي اخل�شيب ق�شاًء بعد اأن كان ناحية تابعة لق�شاء �شط 
الع����رب، واأ�شبح هذا الق�شاء يت�شكل من ثالث نواٍح هي: 

�ش�ط الع�رب وال�شي�بة والفاو. 
  بالإ�شاف����ة اىل �ش����رورة ف�ش����ل ناحي����ة �ش����ط الع����رب عن 
ق�ش����اء اأب�ي اخل�شي�ب، وتكم����ن خلف هذا الجراء عوامل 
اجتماعي����ة وجغرافي����ة منها قرب هذه الناحي����ة من ق�شاء 
الب�ش����رة )املرك����ز( فه����ي ق�ش����م م����ن املرك����ز ل يف�شله����ا اإل 
�ش����ط الع����رب، ف�شاًل عن بعدها عن ق�ش����اء اأبي اخل�شيب، 
وجت�شم الأهل����ني عناء ال�شفر اآنذاك ذهاب����ًا واإيابًا لإجناز 
معامالته����م اليومي����ة يف دوائ����ر احلكومة كلم����ا ا�شتدعى 
الأم����ر ذلك، وهك����ذا اأظه����رت م�شامني الوثائ����ق حقيقة اأن 
يكون لكل م����ن ناحيتي الزبر والهارث����ة قائممقام يتوىل 
ت�شريف �شوؤونهما بعد �شلخ ناحية �شط العرب من ق�شاء 

اأبي اخل�شيب واإ�شافتها اىل ق�شاء املركز. 
  وحني ا�شتقرت اأمور الت�شكيالت الإدارية يف اللواء كلّيًا 
ع����ام 1955م، اأ�شبحت على النحو التايل: ق�شاء الب�شرة 
ونواحي����ه �شط العرب والهارثة والزبر، ثم ق�شاء القرنة 
وي�شتمل على ناحيتي ال�شوي����ب واملدينة، واأخرًا ق�شاء 

ابي اخل�شيب ويتبعه ناحيتا ال�شيبة والفاو. 
  وهناك حتديد دقي����ق للت�شكيالت الدارية، اأحيانًا، فعلى 
�شبي����ل املث����ال، اأن حدود ق�شاء القرنة �شن����ة 1932 كانت: 
)من ال�شم����ال منطقة العزير التابعة لل����واء العمارة، ومن 
اجلن����وب ه����ور ال�شن����اف املت�ش����ل بح����دود ل����واء املنتفك، 
ونه����ر عم����ر الفا�ش����ل ب����ني ق�شائ����ي القرنة و�ش����ط العرب 
ومن ال�ش����رق هور احلويزة والن����ر الفا�شل بني احلدين 
العراقي والي����راين، ونهر الزريجي التاب����ع لناحية �شط 
الع����رب ومن الغ����رب نه����را ال�شباغية وعلي ب����ن احل�شني 

الفا�شلني بني ق�شائي �شوق ال�شيوخ والقرنة. اإن البحث 
�شيتعامل مع الوثائق اخلا�شة بالت�شكيالت الدارية على 
وفق م����ا انتهت اإليه م����ن التغيرات، وعلى ه����ذا الأ�شا�ض 
�شيكون لواء الب�شرة مكونًا من ثالثة اأق�شية هي : ق�شاء 
املركز، ثم القرنة، واأخرًا ق�شاء اأبي اخل�شيب بنواحيها 

وحمالتها وقراها. 

ق�ضاء المركز 
  وفيه مقر مت�شرفية اللواء، وقد خ�شع ل�شلطة املت�شرف 
مبا�ش����رة، يعاون����ه يف ت�شي����ر اأم����وره وكي����ل املت�شرف، 
وجمل�����ض اللواء ال����ذي يتاألف من اأحد ع�ش����ر ع�شوًا، وقد 
تاأرجح����ت ت�شكي����الت ه����ذا اللواء ب����ني ال�شي����ق وال�شعة، 
بال�شل����خ، اأو بالدم����ج وب����دءًا من ع����ام 1936م، �شم مركز 
الق�ش����اء نواحي الهارث����ة والزبر و�شط الع����رب، اإ�شافة 

اىل مقر املركز. 
  فناحية �شط الع����رب كانت جزءًا من الت�شكيالت الإدارية 
لق�شاء �شط العرب، الذي ت�شّكل من م�شاحات اأر�شية غر 
مرابطة هي نواحي �شط العرب واأبي اخل�شيب والزبر 
والهارث����ة.  ثم اأ�شبحت �شط العرب، اإحدى نواحي ق�شاء 
اأبي اخل�شي����ب، واأخرًا ا�شبحت اإح����دى نواحي املراكز 
كم����ا متت الإ�ش����ارة اىل ذلك �شابقًا، واأ�شب����ح ق�شاء املركز 
ي�ش����م ا�شاف����ة اىل منطق����ة املرك����ز نواح����ي �ش����ط الع����رب 

والزبر والهارثة. 
فاأما مركز اللواء فقد �شّم منطقتي الع�شار والب�شرة، وقد 
ارتبط ن�شوء مدينة الب�ش����رة احلديثة مع �شق وحفر نهر 

الع�ش����ار، حيث وقعت هذه املدينة عل����ى �شفافه، ومل تبعد 
ع����ن �شط الع����رب اكرث من �شتة كيلو م����رات. وفيها كانت 
تق����ع دائرة مت�شرفية الل����واء، يف احدى حمالتها القدمية 
)حمل����ة البا�ش����ا( بالإ�شاف����ة اىل دوائر البلدي����ة والأوقاف 
وم�ش����روع الكهرباء واملاء واملحكمة..الخ. ثم نقلت دائرة 
مت�شرفية اللواء فيما بعد اىل منطقة الع�شار، حني امتدت 
ي����د العمران اإليه و�شم املركز اثنتني وثالثني حملة، توىل 
ت�شري����ف �شوؤونها املخت����ارون، وقد بلغ ع����دد املت�شرفني 
الذين تولوا ت�شير اأمور اللواء �شمن املدة التي ت�شمنها 
البح����ث، ثمانية ع�شر مت�شرفًا تكررت ولية اأحدهم ثالث 
م����رات. ومن طريف ما يالحظ تولي����ة اأحد املت�شرفني، ثم 

�شار الزمن حتى توىل ابنه الب�شرة لأربع �شنوات. 
  ويب����دو اأن بق����اء املت�ش����رف ف����رة اأطول واإع����ادة وليته 
مرت����ني اأو ثالث، يعتم����د على تنفيذه لالأعم����ال التي تكلفه 
ال�شلط����ة القي����ام بها م����ن جه����ة، اإ�شافة اىل حزم����ه و�شدة 
معرفته باأح����وال اللواء وجمتمعه، مع قدرته الإدارية من 
جهة اأخرى. وعم����وم �شكان منطقة الب�ش����رة متح�شرون 
وي�شكن����ون ال����دور املبنية من الطاب����وق، بينما كان �شكان 
منطق����ة الع�ش����ار ه����م يف الغال����ب م����ن الطبق����ة الفق����رة، 
اجلاأتهم ظروف العي�ض اىل ترك مناطق �شكناهم الأ�شلية 
والعي�����ض يف حم����الت جدي����دة م�شاكنه����ا يف الغال����ب م����ن 
الق�ش����ب )ال�شرائف(.  ولقد اأحلقت بق�شاء املركز نواحي 
الزبر و�شط العرب والهارثة، وقد �شّر اأمورها موظفون 
اإداري����ون هم مدراء النواح����ي، و�شاعدهم يف مهامهم تلك 

خمتارو املحالت والقرى. 

الب�ش����رة  اخلال����دة  اأجنب����ت  للع����راق  ول ت����زال  الكث����ر 
من ال�شع����راء والأطب����اء  واملفكرين  والق����ادة الع�شكريني  
والعلم����اء وال����وزراء والفنان����ني واملبدع����ني طيل����ة عق����ود 
طويل����ة من الزمن ول تزال.تاأثرت  هذه  املدينة ال�شاحرة 
ب�شدة  من ناحية  الأعمار والركيبة الجتماعية والرثوة  
الت����ي ل تعو�ض وهي )ب�شات����ني اأو غابات النخيل(، وذلك  
ب�شب����ب احلروب  امل�شتمرة طيل����ة ربع قرن، وتاأثرت كذلك 
تربتها الطاهرة بالتل����وث الإ�شعاعي والبيئي ومما �شبب 
انت�ش����ار الأمرا�ض ال�شرطانية وغره����ا، ومما ي�شتوجب 
حمل����ة دولي����ة ووطني����ة ملعاجل����ة تل����ك امل�ش����اكل  وبجدية  

واإيثار واليوم  قبل الغد .
 كان����ت الب�ش����رة  جمتمع����ًا  منوذجيًا  للتاآخ����ي  والتعاي�ض  
الجتماعي  للعراقيني  كافة  وك�شقيقتها بغداد، حيث كان 
ت�ش����م  خليطًا  متنوعًا  من اأطي����اف العراق  الكرمية كافة، 
وق����د  �شاهم اجلميع  يف نه�شتها وجعلها قبلة  لال�شتقرار 
العائلي  وللجميع، حيث نرى اأكرثية  النا�ض التي  خدمت 
يف الب�ش����رة  ت�شبث����ت بها وجعلتها موطن����ًا جديدًا ب�شبب 

جمتمعها الكرمي والأ�شيل املت�شامح..
لنن�ش����ى  الأي����ام  العجاف  يف  ب�شرتن����ا  احلبيبة  ونرجع  

اىل  زمنها  اجلميل ولو قلياًل  يف  هذه  املقالة  املتوا�شعة 
عنها...

كان����ت الب�ش����رة ت�ش����م مين����اًء جوي����ًا يعت����رب ه����و الأه����م 
يف املنطق����ة، ومن����ذ ف����رة الثالثيني����ات وحت����ى منت�شف 
ال�شبعيني����ات، حي����ث  كان  م�شوؤوًل  ع����ن  حركة  الطران  
وتنظيم����ه  يف  املنطق����ة  وحت����ى  الطائ����رات الت����ي كان����ت 
تهب����ط يف مط����ار عب����ادان  كان����ت  تاأخ����ذ  التوجيه����ات من 
مط����ار الب�ش����رة!! ه����ذا  املط����ار  اجلمي����ل  امل�شاب����ه  ملط����ار 
بغ����داد املدين والذي �شّي����د  يف الثالثينيات،  كان  يحتوي  
عل����ى  فن����دق  ي�شّم����ى فندق �ش����ط  العرب، وهو م����ن اأجمل 
الفن����ادق  الت����ي راأيته����ا  يف حياتي اىل  يوم����ي  هذا، كان  
املط����ار والفندق  يطالن  على  نه����ر �شط العرب اخلالد يف 
منطقة  املعقل، ومقابل اجل�شر  اخل�شبي القدمي على �شط 
العرب واملوؤدي اىل جزيرة  ال�شندباد اجلميلة،  ت�شميمه 
يحت����وي على موقف كب����ر لل�شيارات  يف مدخله ثم �شالة  
كبرة  جدًا )ت�شتعمل للم�شافرين وامل�شتقبلني واملودعني 
ون����زلء الفن����دق!( مبّلطة باخل�ش����ب الباركي����ه ومفرو�شة 
باأثاث  جميل ومقاعد من اجللد، على  ميني الداخل يوجد 
مم����ر اىل بناء غ����رف ملحق الفن����دق والتي ُبني����ت لحقًا،  

وعن����د  املدخ����ل  توج����د القاع����ة  الكب����رة  اجلميل����ة وعلى 
ميينه����ا املطع����م وال����ذي كان يق����دم اأطيب املاأك����ولت )كان 
لديه����م فطور �شباح����ي ل يوجد مثيله يف اأرق����ى  الفنادق 
اىل الي����وم( وم����ا  ي�شّمى بالفط����ور الإنكلي����زي اأو اأنكل�ض 
بريك فا�شت اأ�شلي!!!   وكذلك  بقية الوجبات من خمتلف 
اأنواع الوجبات العراقية والهندية والعاملية! كذلك  يوجد  
على جنب القاعة على  اليمني ال�شتعالمات  للفندق،  ومن 
ث����م  مم����ر  اىل  احلديق����ة  على  ميينه  ب����ار  اإنكليزي  ومن  

وعلى  ي�شاره ناٍد ليلي حمرم .
كانت احلديقة الأمامية تطل على �شاحة وقوف الطائرات 
وعل����ى ميينه����ا م�شب����ح �شيف����ي وعل����ى النم����ط  املعماري  
الق����دمي، يف الطاب����ق الثاين لبناية فن����دق �شط العرب كان 
هنال����ك ممران عل����ى اليم����ني والي�شار، ي�شم عل����ى جانبيه  
غرف  الفندق، وهي غرف مب�شاحات كبرة ولها حمامات 
خا�ش����ة وم����زّودة  بتلفزيون����ات كان����ت ت�شح����ب  القنوات 
الإيراني����ة املدبلجة )حيث كانت اأف����الم كارتون الأمركية 
مث����ل ميكي ماو�ض وبوب����اي  مدبلج����ة  بالفار�شي  وحتى  
اأف����الم  الكاوب����وي مث����ل رنكو وغره����ا!!(، وكذل����ك  قناة  

الكويت وحلني افتتاح  تلفزيون الب�شرة .

كان����ت  ت�شتعمل  ه����ذا  املطار ومن����ذ  الأربعينيات خمتلف  
ال����� )BOAC( و  اخلط����وط  اجلوي����ة العاملي����ة  مث����ل  
ال�����  )KLM(  وب����ان اأم����ركان  و�شا�����ض، ولكونه حمطة 
ترانزي����ت بني الغرب وال�ش����رق، وبالإ�شافة اىل اخلطوط 
اجلوية العراقي����ة بطائراتها الفايكن����غ والفايكونت ومن  
ثم  البوينغ 737، ولكون مدرجته  ق�شرة وطولها  كيلو 
مر  واحد  وغر  قادرة  على ا�شتقبال  الطائرات  الكبرة  
احلديث����ة.  كانت هنالك  م�شكل����ة  يف تو�شيع  املطار لكون  
وج����ود حمطة كهربائي����ة  بقربه واأب����راج لل�شغط العايل، 
ونه����ر  فرعي مما  اأوجب  بن����اء  مطار جديد  يف الب�شرة،  
ولقد  فقد  اأهميت����ه  اجلغرافية واملالحية ب�شبب احلروب 
وتكال����ب دول اجلوار ال�شقيقة  على اأخذ هذا احلق، ومثل 
البحري����ن  واإي����ران  وغره����ا، حي����ث قدم����ت �شك����وى اىل 
منظم����ة الط����ران املدين كون هذا املط����ار ل ي�شلح لإدارة 

املالحة اجلوية يف املنطقة!
ويف بداي����ة ال�شبعينيات، كان  مطار  الب�شرة وفندق �شط 
الع����رب يقدم  خدمات����ه ملختلف رج����ال الأعم����ال وال�شّياح 
م����ن العراقي����ني ودول اجلوار، حي����ث كان ياأت����ي اأ�شقاوؤنا 
لحت�ش����اء   واجلمع����ة  اخلمي�����ض  اأي����ام  يف  الكويتي����ون 
الأ�شكنجبيل  املمن����وع  يف بلدهم  وبكميات كبرة، حيث 
وقعت عدد من حوادث  ال�شيارات  ب�شبب  درجة  الكحول 

العالية  وخ�شو�شًا  اأيام  اخلمي�ض واجلمعة!!!!
  كانت  يف  الب�شرة  العديد  من الأماكن  الثقافية  والفنية  
وم����ن  اأبرز  فنانيها  الت�شكيليني  املرحوم  اإ�شماعيل فتاح 
الرك وحممد  مهر الدين وفاروق ح�شن وغرهم  الكثر.  
وم����ن الريا�شيني  جليل حنون وهادي اأحمد وعالء اأحمد 
وع����ادل خ�ش����ر و�شبي����ح عب����د عل����ي  ووو،  واىل اليوم.  
كذل����ك  اأجنب����ت الب�شرة  رائ����د ال�شعر احل����ر املرحوم بدر 
�شاك����ر ال�شي����اب وغ����ره الكث����ر م����ن ال�شع����راء والأدب����اء 
واملبدعني  يف كل  املجالت،  حيث  لها  من اأ�شماء الأطباء 
واملهند�ش����ني والكّت����اب والفنيني م����ا يتطلب كتاب����ًا خا�شًا 

عنهم .
يف الب�شرة  نواٍد اجتماعية  قدمية منها  نادي النفط وبهو 
الإدارة املحلية واأبنية معمارية جميلة  جدًا،  مثل  ق�شور 
با�ض  اأعيان والنقيب والبدر والنعمة واخل�شري وق�شم 
كب����ر من عوائل الأخ����وة امل�شيحي����ني والأرمن  وغرهم، 
وكلها متتاز بطراز معماري فريد ويف مناطق عديدة مثل 
من����اوي  با�ش����ا  و�شط الع�ش����ار وغرها.كم����ا كانت غابات 
النخي����ل  يف الب�ش����رة وم����ا جاوره����ا مثل اأب����ي اخل�شيب 
والتنوم����ة ومن قن����وات مالحية ب����ني  الب�شات����ني م�شدرًا 

لإلهام  الكثر من ال�شعراء وال�شّياح وامل�شتثمرين.

شيٌء من تأريخ البصرة 
اإلداري

ذكريات عن البصرة ومينائها ومطارها

   يحد لواء البرصة، من الشامل والشامل 

الرشقي هور الحويزة ولواء العامرة 

)ميسان(، ومن الشامل املنتفك )ذي قار( 

وهور الحامر ومن الجنوب الخليج العريب 

وخور عبد الله، ومن الرشق شط العرب 

وايران، ومن الغرب البادية الجنوبية 

ودولة الكويـت. 

وميكن تتبع تطور التشكيالت االدارية 

للبرصة، من خالل تصفح بعض ملفات 

أرشيف مترصفية لواء البرصة، إذ حوى 

معلومات تفصيلية  عن التشكيالت 

اإلدارية، والجهاز الحكومي يف مترصفية 

لواء البرصة خالل مدة الحكم املليك 

)1921 ـ 1958(  فلقد ورث الحكم املذكور، 

البرصة من عهد االحتالل الربيطاين 

كوحدة إدارية تتبع لها أقضية املركز وأيب 

الخصيب والقرنة. 

      ُعرفت  البرصة  الفيحاء  بتنوع  

سكانها  وكرمهم  وتسامحهم  كونها  

ميناًء  مهاًم ومركزًا تجاريًا مهاًم، وعقدة 

املواصالت كافة بني  أوروبا والرشق 

األوسط مع شبه القارة الهندية والرشق 

األقىص وأسرتاليا الحقًا.كانت البرصة 

ولحني نشوب الحرب العراقية اإليرانية 

مشتى العراقيني كافة، ومدينتهم 

السياحية  املفضلة وألسباب منها  

طبيعة مجتمعها ومتدنه، وطبيعتها 

الساحرة ببساتني النخيل والقنوات  

املائية، وتراثها األصيل، وطقسها 

الجميل طيلة  أشهر الشتاء  من السنة.
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ع���������زي���������ز ع����ج����م   

العمر ص��ال��ح  ف����اروق  د. 

الن�ضاط المدر�ضي: 
ففي بداية ال�شنة الدرا�شية احلالية �شّكلت مديرية معارف 
اللواء اللج���ان الريا�شية املركزية والفرعية يف الأق�شية 
والنواح���ي، وق���د �شكل���ت اللجن���ة الريا�شي���ة يف املركز 
برئا�شة الأ�شت���اذ عبد احلميد البكر مدي���ر معارف اللواء 
والأ�شت���اذ عبد الرحمن البكر مراق���ب الريا�شة والألعاب 
�شكرت���رًا، وال�ش���ادة عب���د ال�ش���الم عب���د الغف���ور و�شليم 

�شمعان وطالب جا�شم وعبد الله عبد الرزاق اأع�شاء. 
وكذل���ك ت�شّكلت جلنة فرعية يف املركز من بع�ض معلمات 
الريا�ش���ة لالهتم���ام ب�ش���وؤون احلرك���ة الريا�شي���ة ب���ني 

مدار�ض البنات. 
وق���د ب���داأ املو�شم الريا�ش���ي لهذا العام بن�ش���اط مل ي�شبق 
ل���ه مثي���ل، وا�ش���رك فري���ق منتخ���ب املع���ارف يف �شياق 
كرة الق���دم مع النوادي الأهلية وال�ش���ركات واملوؤ�ش�شات 
الخ���رى على كاأ�ض �شعادة مت�شرف اللواء، وكانت اأوىل 
ه���ذه املباريات املب���اراة التي خا�شها فري���ق املعارف مع 
فريق نادي ميناء الب�شرة الريا�شي وانت�شر عليه بثالث 

اإ�شابات �شد اثنتني.

نادي ميناء الب�ضرة: 
تاأ�ش����ض نادي ميناء الب�ش���رة الريا�شي يف �شهر حزيران 
1931 ليكون مركز اجتماع وترفيه ملوظفي وم�شتخدمي 
مديري���ة امليناء العامة، ثم ا�شبح يه���دف اىل ن�شر الروح 

الريا�شية بني اع�شائه وموظفي املديرية كذلك. 
وتدي���ر الن���ادي هيئ���ة اداري���ة موؤلفة م���ن ت�شع���ة اع�شاء 
ينتخب���ون بالق���راع ال�ش���ري ورئي����ض �ش���رف الن���ادي 
ه���و معايل اأم���ر اللواء الرك���ن ال�شيد �شام���ي فتاح مدير 
املوان���ئ الع���ام، واإن ن�ش���اط الن���ادي الريا�ش���ي يحت���ل 
جم���الت متع���ددة، فه���و الن���ادي املحل���ي يف ك���رة الق���دم 
وفريقه ن���ال املرات���ب الأوىل يف �شباقات كث���رة واأحرز 
بط���ولت متعددة، ونال اكرث م���ن ع�شر كوؤو�ض، وللنادي 
ملع���ب خا�ض به ويف و�شطه �شاح���ة لكرة القدم مزروعة 

)بالثيل(.
وبالإ�شاف���ة اىل ذل���ك، ف���اإن الن���ادي ميار����ض لعب���ة ك���رة 
ال�شل���ة. وللن���ادي �شاحت���ان اإحداهم���ا نهاري���ة والأخرى 
ليلية، مدرجات للمتفرجني، وللن���ادي فرق لكرة الطائرة 
والتن����ض وتوجد �شاحتان اإحداهما ليلي���ة اأي�شًا. وي�شم 
هذا الفريق �شتة من اأمه���ر الالعبني، ويوجد اأي�شًا فريق 
لك���رة الري�ش���ة واملن�ش���دة ويف الن���ادي طاول���ة خا�ش���ة 
)للبلي���ارد(، وبناية النادي حديثة الإن�شاء تقع يف �شاحة 

رحبة )باجلاينة كامب(.
نادي االتحاد الريا�ضي الملكي: 

تاأ�ش����ض هذا الن���ادي خالل �شن���ة 1937 با�شم 
ن���ادي الحتاد الريا�شي. وما اإن مت تاأ�شي�شه حتى ح�شر 
ن�شاطه يف رفع امل�شت���وى الريا�شي، فنظم عدة مباريات 
يف ك���رة الق���دم وال�شلة والطائ���رة والدراج���ات الهوائية 

وال�شاحية واألعاب ال�شاحة وامليدان. 
وكان لت�شجي���ع �شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ر عبد الإله 
الف�ش���ل الأول يف ن�شاطه فق���د كان �شموه يف كل منا�شبة 
يزور بها الب�ش���رة ي�شرف امللعب مل�شاه���دة اأحد �شباقات 
كرة القدم التي كان يقيمها النادي خ�شي�شًا لتلك املنا�شبة 
ال�شعي���دة. وبقي الن���ادي ي�شاعف ن�شاط���ه حتى ت�شرف 
بالعط���ف امللكي الكرمي بت�شلمه هدية ل تقدر بثمن، وهي 
كاأ�ض ف�شية قدمت للنادي ل�شباقات كرة القدم حتمل ا�شم 
�شاحب ال�شم���و امللكي حملها اىل الن���ادي فريق احلر�ض 
امللك���ي خالل �شن���ة 1947، فا�شتقبل الن���ادي هذا العطف 
امللك���ي بالدعاء والتبجيل. ول���ن ين�شى النادي ذلك اليوم 

التاريخي الأغر يف حياته.. 
وحي���اة الريا�ش���ة والريا�شي���ني، وه���و ي���وم 22 ني�شان 
1949 الذي كان فيه ح�شرة �شاحب ال�شمو امللكي الأمر 
عب���د الإله �شيف النادي فقد تف�شل �شموه وخ�ض النادي 
والريا�شة بزيارة خا�شة ا�شتغرقت يومًا كاماًل، واأ�شبح 
الن���ادي منذ تل���ك اللتفاتة ال�شامية ي�شم���ى نادي الحتاد 

الريا�شي امللكي. 
وميار����ض الن���ادي الكثر م���ن الفعالي���ات الريا�شية، فله 
فرقت���ان لكرة الق���دم وتعتربان م���ن الف���رق الن�شيطة يف 
الل���واء. وفرقتان لكرة ال�شلة واأخ���رى للطائرة بال�شافة 
اىل فري���ق رفع الأثق���ال واملالكمة وفريق لعب���ة كرة املاء 

وعدة لعب���ني للتن�ض ولكرة 
املن�ش���دة. ويف الن���ادي طاول���ة للبلي���ارد يف غرفة 

منوذجية جميل���ة. ويق�شم النادي حوايل ثالثمائة ع�شو 
من خمتل���ف الطبقات، فمن الطبي���ب اىل حمام ومهند�ض 
وموظ���ف وعامل وتاجر وجميعهم من ال�شباب الريا�شي 
املعروفة يف الل���واء. وللنادي ن�شاط ثق���ايف اأي�شًا، اإذ له 
مدر�شتان اإحداهما ثانوي���ة م�شائية كاملة وحتتوي على 
ع�ش���رة �شفوف، والثانية متو�شط���ة حتتوي على خم�شة 

�شفوف يف املعقل.

نادي الجنوب الريا�ضي: 
تاأ�ش�ض نادي اجلنوب الريا�شي يف �شنة 1952 وانت�شب 
اإليه الكثر من ال�شباب الريا�شي املعروف ودخل امليدان 
الريا�ش���ي بقوة معنوية عالية اأعجبت الو�شط الريا�شي 
واأده�شت���ه ويف �شن���ة 1943 اع���د الن���ادي ا�شتعرا�ش���ًا 
لالألعاب الوملبية، قال الب�شريون عنه باأنه مل ي�شبق لأي 

ناٍد ريا�شي  اأن اأجرى مثله. 
وميار����ض اع�شاء الن���ادي اكرث الألع���اب الريا�شية ككرة 
ال�شل���ة والطائ���رة والري�ش���ة والكمال اجل�شم���اين ورفع 

الأثقال واألعاب الكروباتيك.

نادي الب�ضرة الريا�ضي: 
لقد اأ�ش�ض ه���ذا النادي عام 1950 با�شم نادي الأمر فرع 
الب�شرة وعندم���ا انحلت اجلمعي���ات والنوادي مبوجب 
مر�ش���وم اجلمعيات عي���د فتح هذه املوؤ�ش�ش���ة با�شم نادي 

الب�شرة الريا�شي وذلك بتاريخ 1954/12/19. 
ويف احلقيق���ة اأن التبديل وقع يف ال�ش���م فقط دون اأن 
مي����ض املعنويات وال���روح الت���ي كان عليه���ا الأع�شاء، 
واإن الن�ش���اط الريا�شي بقي على حاله وميار�ض النادي 

الن�شاط التايل: 
-1  جلن���ة رف���ع الأثق���ال وتتاألف هذه اللجن���ة من ثمانية 
رباع���ني ويراأ�شه���ا بطل الع���راق وبطل ال���دورة العربية 
املقام���ة يف ال�شكندرية عام 1953 للوزن اخلفيف ال�شيد 

عبد الواحد عزيز.
-2  جلن���ة الكم���ال اجل�شماين وعدده���م خم�شة وثمانون 

لعبًا منهم ثمانية ا�شركوا يف احراز بطولة العراق. 
 -3 جلن���ة املالكمة وتتاألف م���ن اربعة مالكمني نزلوا اىل 
حلب���ة املالكمة وثمانية حت���ت التدريب والأم���ل ان ي�شق 
الن���ادي طريقه يف هذه اللعبة ملا يتمتع به هوؤلء الأبطال 

من روح ريا�شية عالية وتدريب م�شتمر. 
4- جلن���ة الألعاب الوملبية وه���ي اأقوى جلنة يف النادي 

من حيث اأبطالها. 
وي�ش���م النادي كذلك فريقي لكرة القدم وال�شلة والطائرة 
ولك���رة املن�شدة والري�شة. اما فريق الدراجات فقد اأ�شبغ 
على النادي �شمعة طيبة وفاز بعدة �شباقات وا�شرك يف 

الدورة العربية التي اقيمت يف بروت. 

الن�ضاط الريا�ضي ل�ضركة نفط الب�ضرة: 
�ش���ّكل اأول فريق لكرة الق���دم يف �شركة فقط الب�شرة �شنة 
1941 وكان يلع���ب فيه اربعة م���ن اأقوى لعبي الب�شرة، 
وق���د متكن هذا الفريق باإميانه اأن ينتزع الفوز من اأقوى 
الف���رق الب�شرية انذاك ليحق���ق انت�ش���اره الأول والفوز 

بكاأ�ض ال�شمخاين. 
وقد متكن فريق �شركة نفط الب�شرة املحدودة من انتزاع 
البطولة من عمالق���ة الكرة وابطالها ويف العراق و�شجل 
اأروع انت�ش���ار يف تاري���خ الريا�ش���ة يف ل���واء الب�ش���رة 
عندم���ا فاز بكاأ�ض الحتاد لبطولة العراق يف �شنة 1949 
وم���ن ثم اأ�شابت الفريق نك�ش���ة اأخذت تزول بوادرها يف 
الوقت احلا�شر وهو م�شتمر الآن يف التدريب والتمرين 
ل�شرج���اع املكان���ة املا�شية. اأم���ا النواح���ي الأخرى من 
الن�ش���اط الريا�ش���ي فاأهمه���ا األع���اب التن����ض واملن�ش���دة 
وال�شل���ة، وق���د ان�ش���اأ حديث���ًا ه���ذا الفريق وي�ش���م فريق 
التن�ض بع�ض الالعبني املعروفني. وناأمل اأن يتم التعاون 
ب���ني اجلميع يف الب�شرة تعاونًا م�شدره القلب والإميان 

بالروح الريا�شية وجعل مقامها فوق كل اعتبار. 

عن جملة اأهل النفط، العدد 56 ل�سنة 1956

 منذ 25 حزيران، اأن هناك حركة لإحداث اإ�شراب احتجاجًا على هذا القانون، 
وحدد يوم 30 حزيران موعدًا لالإ�شراب، وقد حدث اإ�شراب خفيف يف اليوم 
ذاته يف احللة ودياىل، وتفاديًا لالإ�شراب، �شعى وزير الداخلية )الباججي( 
لاللتقاء باأرباب العمل، وكما يقول:"عرفتهم حقيقة القانون وطلبوا مني اأن 

اأوع����ز اىل الإمانة اأن ت�شتعمل �شالحياته����ا وتقرح التخفي�شات 
وال�شطب لأ�شادق على ذلك واخف�ض واأ�شطب ماراه منا�شبًا. 

وعل����ى الرغم من اأن ا�شراب الب�شرة جاء متاأخرًا عن الإ�شرابات 
يف جمي����ع انح����اء الع����راق اإل اإن����ه كان ا�شراب����ًا �شدي����دًا ات�ش����م 
بطاب����ع العن����ف. ويق����ول �شليم����ان في�ش����ي:"اإن ال�ش����راب اتخذ 
ف����ور اعالنه �شكاًل غ����ر �شلمي، ف�ش����ار امل�شرب����ون يف ال�شوارع 
يف �شب����ه تظاه����رات م�شلحة واأخ����ذوا يتحر�ش����ون باملوؤ�ش�شات 
احلكومية"وق����ام املتظاه����رون مبحا�ش����رة �شي����ارة املت�ش����رب 
وك�ش����روا زجاجها مما جعله يلتج����ئ اىل دار العامل الديني عبد 
الل����ه املو�ش����وي. بعدها طلب املت�شرف م����ن املتظاهرين اإر�شال 
مندوبيهم للمفاو�شة، فاخت����اروا �شليمان في�شي وحممد زكي 
املحام����ي على الرغم من انهما مل يكون����ا من امل�شاركني يف هذا 
الإ�شراب اإل اأنهما من ال�شخ�شيات الوطنية يف الب�شرة ولهما 
مكانة اجتماعي����ة وا�شحة يف املدينة. وق����د ا�شتمر الإ�شراب 
يف �شدت����ه وعنف����ه يف الب�شرة ملدة ثالثة اأي����ام، ثم انتهى على 

اأثر تعديل بع�ض مواد املر�شوم. 
مل����اذا تاأخر الإ�شراب يف الب�ش����رة كل هذه الأيام؟ لقد بداأ من 
احللة ودياىل وبغداد منذ الأيام الأوىل ل�شهر متوز وبعدها 
يف كل انح����اء الع����راق ما ع����دا الب�ش����رة التي ب����داأ فيها يوم 
7/15 وا�شتم����ر مل����دة ثالثة اأي����ام. وكانت اأيام����ًا عنيفة جرى 

فيه����ا تخريب واعتداء وجتاوز �شد املراك����ز احلكومية وكذلك 
�ش����د �شخ�شيات حكومي����ة، ب����دءًا باملت�شرف ومدي����ر ال�شرطة 
واأطل����ق يف الإ�ش����راب الر�شا�����ض �ش����د املتظاهري����ن نتيج����ة 

للتجاوزات والت�شرفات غر املوزونة. 
اأ�ش����درت حماك����م الب�ش����رة اأحكامه����ا عل����ى الكثر م����ن الذين 
اتهم����وا بالتحري�����ض اأو امل�شارك����ة يف الإ�ش����راب م����ن اأهايل 
الب�ش����رة واأبي اخل�شيب والزبر. ولك����ن النفي مل ي�شملهم، 
وق����د ا�شتاأنف ه����وؤلء الدعاوى بعدئ����ذ ومت اطالق �شراحهم، 

كما جاء يف الوثائق املتعلقة باملحاكم. 
اأم����ا ال�شخ�شيات التي نفيت فهي الت����ي مل حتاكم ومل توّجه 
له����ا تهم����ة معينة واإمن����ا األق����ي القب�����ض عليه����ا يف الب�شرة 
بع����د و�شول ن����وري ال�شعيد رئي�����ض الوزراء اإليه����ا، وبعد 
اأن تع����ذر علي����ه – اأي على رئي�ض ال����وزراء – هذا الجراء 
ات�ش����ل قبل ي����وم و�شوله باآم����ر حامية الب�ش����رة )اإبراهيم 
ال����راوي( وطلب اليه اإلقاء القب�����ض على )�شليمان في�شي( 
اإل اأنه اعتذر عن ذلك، بل كان خمالفًا لراأي رئي�ض الوزراء 

بدع����وى اأن )�شليم����ان في�شي( ق����ام باأعم����ال حميدة خالل 
الإ�شراب ولي�ض التحري�ض عليه  مع ذلك، وبعد و�شول رئي�ض 
الوزراء اىل الب�ش����رة مت اإلقاء القب�ض على )في�شي وجماعته( 
وذل����ك يف يوم 20 مت����وز 1931، وبقي يف التوقيف حتى يوم 

24 متوز رغم امتناع املحكمة عن متديد مدة التوقيف. 
وكان رف����اق في�شي خم�ش����ة اإل اأن هناك اثنني م����ن املنفيني مل 
يذكرهم����ا في�ش����ي يف مذكراته، وهم����ا عبد الرحم����ن املوهلي 
و�شليم����ان الإبراهي����م وكان����ا منفي����ني اأي�ش����ًا معه����م.  وهك����ذا 
بلغ ع����دد املنفي����ني ثمانية اأ�شخا�����ض وّزعوا عل����ى ثالث مدن 

وكالآتي: 
1- عن����ة يف الرمادي: �شليمان في�شي – وح�شن النا�شح – 

وحبيب املالك – وكاظم احلاج �شوي�ض.
-2 اأربيل: عبد الرحمن املو�شلي – و�شليمان البراهيم. 

3- بغداد: طه فيا�ض العاين – واإبراهيم البجاري. 
وبع����د اأن ه����داأت الأو�شاع بداأت احلال����ة تعود اىل جمراها 
الطبيع����ي وخفت حدة الو�شع ال�شيا�ش����ي الداخلي وبداأت 
املحاك����م ال�شتئنافية تخف����ف من اأحكامها. وق����د �شمل ذلك 
الكث����ر م����ن ابن����اء الب�شرة واأب����ي اخل�شي����ب والزبر، اإذ 
كان����ت ق����د �شدرت بحقه����م عقوب����ات معينة. وكذل����ك �شمل 

التخفي����ف املبعدين، وله����ذا قررت احلكوم����ة ارجاعهم اىل 

مناطقهم ال�شابقة – اىل الب�شرة. 

عودة المنفيين:
 يب����دو اأن اآخ����ر كتاب وقعه مزاح����م الباججي وزي����ر الداخلية قب����ل ا�شتقالة 
وزارة ن����وري ال�شعي����د الأوىل، ه����و م����ا يتعل����ق 

باملنفي����ني، ففي يوم 19 ت�شري����ن اأول 1931 وهو ي����وم تاأليف وزارة نوري 
ال�شعي����د الثاني����ة الت����ي اأبع����د عنه����ا مزاح����م الباجج����ي، �ش����در كت����اب �شري 

وم�شتعجل جدًا معنون اىل مت�شريف الوية الدليم واأربيل وبغداد: 
"بن����اًء على موافقة �شلطة لواء الب�ش����رة وح�شول القناعة لدينا باأن املدة 
الت����ي ق�شاه����ا كل من املنفي����ني كافي����ة فاأنا اآم����ر برخي�شه����م ورجوعهم اىل 

حمال �شكناهم".
فعند عودة املنفيني اىل بغداد ا�شتقروا فيها لبع�ض الوقت وكانوا حمل 
احتفاء املعار�شة وعل����ى راأ�شهم يا�شني الها�شمي وعلي جودة الأيوبي 
وعب����د الإله حافظ – كما يذكر �شليمان في�شي – وكان من املوؤمل اقامة 
حف����ل �شاي با�شم ال�شبيبة البغدادية ووزع����ت بطاقات الدعوة على عدد 
من رجال الأحزاب، ولكن نوري ال�شعيد عمل على اف�شال اخلطة وجنح 
يف ذل����ك بعد اأن اأ�شدر اأمرًا اىل مديري����ة �شرطة بغداد باإلغاء احلفلة اأوًل 
وت�شف����ر املنفيني اىل الب�ش����رة عن طريق العمارة، وهك����ذا ف�شلت حركة 
املعار�ش����ة يف بغ����داد التي كانت ت�شع����ى اىل اأن تكون تظاه����رة �شيا�شية 

معار�شة ل�شيا�شة نوري ال�شعيد ووزارته الثانية. 
اإذن، فالقراح من مت�شرف الب�شرة باإر�شال املبعدين من بغداد بوا�شطة 
القطار وعند حمطة ال�شعبية التي هي اآخر حمطة قبل املحطة النهائية يف 
املعقل، على اأن تقوم ال�شرطة باأخذهم واإدخالهم الب�شرة �شرًا، وقد وافقت 

وزارة الداخلية على هذا القراح بربقية رمزية اأي�شًا. 

الخالف بين ال�ضرطة والمحاكم 
�شاحب ال�شراب الذي حدث يف الب�شرة يف متوز 1931 ا�شتعجال ال�شرطة 
يف اإط����الق الن����ار عل����ى املتظاهرين مم����ا اأدى اىل ج����رح الكثر م����ن النا�ض، 
وله����ذا ا�ش����درت حمكمة ج����زاء الب�شرة حكمه����ا على جمموعة م����ن ال�شرطة 
لأنهم اأ�شاءوا ا�شتعم����ال �شلطاتهم. وقد �شدر اأمر توقيف افراد ال�شرطة بعد 
ح����وايل �شهر من الإ�ش����راب، اإذ �شدرت الأوامر بتوقي����ف اأربعة منهم يف 
1931/8/18 وتوقي����ف ثالث����ة اآخري����ن يف 1931/9/7 و�شدرت عليهم 
اأح����كام خمتلفة، وقد ا�شتاأنف اأفراد ال�شرط����ة يف حمكمة التمييز الأحكام 

التي �شدرت بحقهم، اإل اأن ذلك مل يخف�ض احلكم عليهم. 
وال����ذي اأثار مو�ش����وع اطالق النار م����ن قبل ال�شرطة ه����و املفت�ض الإداري 
الربيط����اين يف مت�شرفي����ة الب�شرة، فقد تقدم بطل����ب تو�شيح نقاط معينة 

دّونها بورقة �شغرة باللغة النكليزية وقد ترجمها مدير التحرير.
وق����د ت�شمن كتاب مت�شرف الب�شرة اىل مدير �شرط����ة الب�شرة هذه النقاط 
وطل����ب تو�شيح النقاط التي اأ�ش����ار اإليها املفت�����ض الداري الربيطاين، وقد 
رّدت مديري����ة ال�شرط����ة كتابها ال�شري وامل�شتعج����ل اىل املفت�ض الإداري باأن 
مدير ال�شرطة ال�شابق )اأنكر اأمر الت�شريح لأفراد ال�شرطة باإطالق الر�شا�ض( 
وكم����ا و�شح مدير ال�شرطة يف اأنه ا�شتف�شر م����ن املعاونني اللذين كانا �شمن 
ق����وات ال�شرط����ة التي عملت اأي����ام الإ�شراب"فلم اأج����د يف اأجوبتهما ما يربر 
اإطالق الر�شا�ض"اإذ انهما مل يتلقيا اأي تفوي�ض ر�شمي �شدر باإطالق النار. 
لق����د اأثارت هذه احلال����ة اخلالف بني مديرية ال�شرط����ة واملحاكم، خا�شة بعد 
�شدور الأحكام على ال�شرطة املتهمني مما دعا مدير ال�شرطة يف الب�شرة اىل 
تقدمي كتب �شكوى اىل مت�شرف الب�شرة وكذلك اىل مدير �شرطة بغداد يدافع 

فيها عن هوؤلء ال�شرطة وما يقا�شونه )من اأنواع العذاب يف ال�شجن(.
مديرية �شرطة لواء الب�شرة 

قلم التحرير / �ض750 يف 21/ ت�شرين اول /1931 
مدير ال�شرطة العام / بغداد 

ا�شارة اىل املخابرة املنتهية بكتابنا املرقم 742 يف 1931/10/20 مازال 
اأفراد ال�شرطة املحكوم����ني يقا�شون اأنواع العذاب يف ال�شجن واإن بقاءهم 
عل����ى حالتهم مما ي�شتوجب )مغدوريتهم( فاأرجو اأن تتكرموا بالتاأكيد على 
املقامات املخت�شة بالإ�شراع يف روؤية ق�شاياهم لرفع هذا احليف الذي حلق 
به����م.  والأم����ر �شروري.. وبطّيه نق����دم ملقامكم قائمة حاوي����ة على اأ�شمائهم 
وارقامه����م وتاري����خ حكمه����م م����ع تاري����خ رف����ع ق�شاياهم اىل حمكم����ة متييز 

العراق ببغداد. 
وكيل مدير �شرطة الب�شرة 

واأعطيت ن�شخة من هذا الكتاب ملت�شرف الب�شرة، اإن حالة املحا�شبة لل�شرطة 
ح����ول قيامه����ا بهذا العمل هي �شابقة مل نر لها مثياًل اأبدًا، ولهذا نرى اأن مدير 
�شرطة الب�شرة اأو ال�شرطة اأنف�شهم مل ي�شتطيعوا ا�شتيعاب مثل هذا املوقف 

من الدولة اأو حماكمها. 

م. اآفاق عربية 1974 

من تأريخ الحركة الرياضية 
في البصرة 

من تأريخ الحركة الوطنية في البصرة

إضراب البصرة عام 1931 
البرصة ثغــر العراق الجميل واملدينة الهادئة ذات الشــط الكبري 

ومورد الخريات والربكات، ومثبت النفوس الكرمية ومنبع األخالق 

الفاضلــة، من هذه البقعة ومن ذلــك النبع تفجرت حركة رياضية 

بشكل يدعو لالعجاب وما اهتامم مديرية معارف البرصة ومديرية 

املوانئ العامة والــرشكات املختلفة والنوادي األهلية املتعددة، 

إال دليل قاطع عىل مدى انتشار الروح الرياضية يف هذا اللواء.

وقد شاهدت هذا عند زياريت لتلك املؤسسات، شاهدته يف جميع 

مرافق الحياة يف فتيان البرصة وشبانها.

إن الســبب املبــارش إلرضاب البــرصة عــام 1931، هــو 

إقــرار الئحة قانونية لرســوم البلديات صــدرت يف الثاين 

من حزيــران 1931، يف عهــد وزارة نوري الســعيد األوىل 

ومبوجبها ُفرضت رسوم جديدة عىل أصحاب الحرف التي 

تضمنهــا القانون، وقــد علمت وزارة الداخليــة، كام يقول 

وزير الداخلية يف مذكراته )مزاحم الباججي( :
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ع��ب��د ال��ك��ري��م ال��ع��ام��ري

الدكتور طلعت الخضيري

* مقهى التجار:
يف منطق���ة الع�شار ويف �ش���وق التجار �شّيد هذا املقهى يف 
ف���رة الثالثينات من القرن املا�ش���ي، واأخذ ا�شمه من ا�شم 
ال�ش���وق الذي كان ملتق���ى لتجار الب�شرة وق���د كان رّواده 
م���ن ال�شخ�شيات املعروفة يف ل���واء الب�شرة اآنذاك ومنهم 
)عب���د الكرمي اخل�شري وعبد النب���ي ال�شمخاين واحلاج 
�شليمان الذكر وعبد الق���ادر با�شا اأعيان واحلاج اإبراهيم 
البج���اري واإبراهيم احلاج عي�شى واحل���اج عي�شى حممد 
�شالح واحلاج حممود فخر الدين وها�شم النقيب وغرهم 
م���ن ال�شخ�شي���ات والتجار( وذكر لنا احل���اج جا�شم عبود 
عبد الكرمي اب���ن �شاحب املقهى، اأن مزايدات كانت جترى 
يف املقه���ى ما بني التجار على التمور خ���الل املو�شم وتتم 
ال�شفق���ات بينه���م ومن الأ�شخا�ض الذي���ن عملوا يف مقهى 
التج���ار نذك���ر )ك���رمي العجالج و�شع���د البغ���دادي وعبود 
عب���د الك���رمي( ويف فرة الت�شعين���ات من الق���رن املا�شي، 
انتق���ل املقه���ى اىل موقع اآخ���ر قرب ال�شريب���ة القدمية يف 
منطق���ة ال�شاحلي���ة، وكان يرتاده اآنذاك ع���دد من الوجهاء 
نذكر منهم )احل���اج �شامل العبادي وال�شي���خ لعيبي حنظل 
وال�شي���خ عب���ود التميمي وال�شي���د كاظم البط���اط وال�شيد 
اإ�شماعي���ل اجلاب���ري وال�شي���خ غازي بن حمم���د العريبي( 
حي���ث كان يعمل به )جا�شم عب���ود عبد الكرمي وها�شم عبد 
الكرمي( وكان يرتاده اأي�شًا عدد من الأدباء وال�شحافيني. 
املقه���ى حتول يف بداية ه���ذا القرن اىل ا�ش���م اآخر و�شّمي 

)مقهى املجال�ض العربية( حتى بيعه وغلقه عام 2003. 
* مقهى اأم ال�ضباع:

اأ�ش�شه املرح���وم احلاج ناجي املعروف )اأب���و الع�شر( عام 
1933 ويعت���رب من اأقدم مقاه���ي الب�شرة ويقع يف منطقة 
الب�ش���رة القدمي���ة، �شمي املقه���ى بهذا ال�شم ك���ون بوابته 
حتت���وي على متثالني لأ�شدين، وقد كان يرتاده الكثر من 
الفنان���ني والأدب���اء، نذكر منهم املرحوم املط���رب الكويتي 
)عو�ض دوخ���ي( واملرحوم الدكتور)عب���د الوهاب لطفي( 
وكان املرح���وم ال�شي���د �ش���ربي اأفن���دي )اأم���ني �شن���دوق 
الب�ش���رة( اأو كما تقول كلمات الأغني���ة الراثية )�شندوق 
اأم���ني الب�شرة( من املدمنني عل���ى اجللو�ض يف هذا املقهى 
ول�شاع���ات طويل���ة، وحدثنا ال�شيد )�شبي���ح جعفر ح�شن( 
وه���و واحد من اأ�شح���اب املقه���ى، باأنه كان منت���دًى اأدبيًا 
وثقافي���ًا ومن عمالها املرحوم )عبد الوهاب اأبو ال�شوربة( 

الذي كان ع�شوًا يف حزب ال�شتقالل ويحر�ض النا�ض �شد 
ال�شتعم���ار والدفاع عن فل�شطني، وق���د اأدخلت اىل املقهى 
لعب���ة البلي���ارد، لأول مرة يف الب�شرة، بع���د اأن كانت تقدم 
الناركيل���ة ولعب���ة الدومينو. واملقهى مع���روف على نطاق 
عربي وعاملي وترد له الر�شائل من الذين �شبق واإن زاروه 
من جميع دول العامل كما كتب عنه يف الكثر من ال�شحف 
واملجالت املحلي���ة والعربية مثل )املتفرج والفكاهة واألف 
ب���اء والعرب���ي( وكان م���ن رّواده اأي�ش���ًا املرح���وم املوؤرخ 
)حامد الب���ازي( والالعب الدويل توفي���ق ح�شني يف لعبة 
كم���ال الأج�شام والالعب الدويل قا�شم خ�شم يف كرة القدم 
وامل�ش���ارع حمم���د بهل���وان، وقد تعر����ض املقه���ى لقذائف 
املدفعي���ة خالل ح���رب الثمانيني���ات وملرتني. واأم���ا الذين 
عمل���وا فيه )عبد الوهاب اأب���و ال�شوربة عام 1933 وكاظم 
العاين عام 1946 وح�شن هزاع عام 1955 وخليل �شلوم 
ع���ام 1958 وح�شني اأب���و علي ع���ام 1963 واحلاج جعفر 

ح�شني عام 1967(.
* مقهى النا�ضرية:

اأواخ���ر الثالثيني���ات وموقع���ه  ه���ذا املقه���ى تاأ�ش����ض يف 
يف منطق���ة الع�ش���ار )�شارع املطاع���م حالي���ًا( وكان ملتقى 
للوافدين م���ن النا�شرية، كما يرتاده امل�شافرون كونه يقع 

قريبًا من كراج �شيارات النا�شرية.
* مقهى ال�ضنا�ضيل:

كان يف بداي���ة الثالثيني���ات ي�شم���ى مقهى )هات���ف( ن�شبة 
ل�شاحب���ه وموؤ�ش�شه ال�شيد )هاتف عب���د املطلب( وكان من 
رواده يف تل���ك الف���رة )عبد الق���ادر با�شا اأعي���ان وال�شيخ 
�شال���ح املنا�ش���ر وعب���د ال�ش���الم با�ش���ا اعي���ان( كم���ا اأن 
املطرب���ني )عو����ض دوخي وعب���د احلميد ال�شي���د( كانا من 
رّواده وامل���وؤرخ املرح���وم حام���د البازي وزي���ن العابدين 
النقي���ب. ويعترب من اأق���دم املقاهي يف الب�شرة وقد اأعطى 
بناوؤه املعم���اري الراثي جمالية للمكان، حيث ال�شنا�شيل 
والأقوا����ض، وكان���ت جترى في���ه لعبة املحيب����ض املعروفة 
خ���الل اأم�شي���ات �شهر رم�ش���ان املبارك، وتلعب في���ه اأي�شًا 
ع���ام 1973  )الدومين���و( والط���اويل وال�شط���رجن وم���ن 

اأدخلت لعبة البليارد فيه.
* مقهى منكا�ش:

�شّيد يف منطقة اجلمهورية )الفي�شلية �شابقًا( يعود تاريخ 
اإن�شائ���ه اإىل بداي���ة الأربعينيات، اأ�ش�ش���ه املرحوم )حممد 

ح�ش���ن مثن���ى( وبعدها عمل في���ه احلاج )جمع���ة منكا�ض( 
و�شّم���ي املقهى با�شم اأبي���ه، وكان ملتق���ى لوجهاء املناطق 
و�شخ�شياته���ا اأمث���ال احل���اج ح���امت اجل���وزي واملحامي 
حم�شن الزبيدي. ثم كان ملتقى لل�شعراء ال�شعبيني )مهدي 
ال�ش���وداين ونوري حي���از وعل���ي الكعبي وفال���ح الطائي 
واملرحوم عطا عودة ال�شهد وجبار الالمي و�شابر خ�شر 
وعبا�ض جيجان( وكانت تعقد فيه اأما�ض يف �شهر رم�شان 

وتقام فيه لعبة املحيب�ض. 
* مقهى البدر:

اأ�ش�ش���ه ال�شي���د مهدي �شلي���م البدر ع���ام 1945، ويقع على 
�شف���اف �ش���ط الع���رب ويعت���رب م���ن اأه���م مقاه���ي الب�شرة 
الثقافي���ة يف مرحل���ة اأواخ���ر اخلم�شيني���ات وال�شتينيات، 
ك���ون جميع رّواده من الأدب���اء واملثقفني اأمثال )بدر �شاكر 
ال�شياب وحممود عبد الوهاب وحممد جواد جالل وحممد 
احلبي���ب وحمم���ود الظاه���ر وحمم���د خ�ش���ر وحمم���ود 
الربي���كان وزك���ي اجلابر وجبار �ش���ربي العطية واملوؤرخ 
حامد البازي والدكتور عبد الهادي حمبوبة رئي�ض جامعة 
الب�شرة اآنذاك والدكتور نزار ال�شاوي والدكتور م�شطفى 
اخل�شار وم�شطف���ى النعمة وال�شي���د اإبراهيم اخل�شري 
ورج���ب بركات ومهدي العطية والدكت���ور �شاكر البجاري 
وغ�شان املنا�شر وعبد اخلالق احلمد( واأ�شماء اأخرى من 

مثقفي املدينة. 
* مقهى طار�ش:

اأ�ش����ض ع���ام 1940، وموقعه يف منطق���ة اأم الربوم، وكان 
ملتق���ى لأه���ايل العم���ارة كون���ه قريبًا م���ن ك���راج ب�شرة- 
عم���ارة، وكان �شوت���ا ح�ش���ري اأبو عزي���ز وداخل ح�شن 
ينبعث���ان م���ن غرامافون املقه���ى ع���رب ا�شطواناتهما، ويف 
حدي���ث �شابق لنا م���ع �شاحب املقهى )طار����ض �شهل مطر( 
من���ذ �شت���ة اأعوام ق���ال )يف نهاي���ة ال�شتيني���ات كان يرتاده 
)توم���ان( ال�شخ�شي���ة الطريفة يف مدين���ة الب�شرة والذي 
يع���زف الناي باأنف���ه، وموؤ�ش�شه هو احل���اج حبيب املالك، 
وق���د عمل فيه من���ذ ذلك احلني جمي���د م�شيم����ض، وانتقلت 
بنايت���ه عام 1974 اىل ج���وار �شينما الكرنك والتي هدمت 

قبل حرب 2003 يف العراق.
* مقهى ال�ضكارة:

تاأ�ش����ض يف بداي���ة الأربعينيات ويق���ع يف منطقة الب�شرة 
القدمي���ة بالق���رب م���ن ال�ش���وق احل���ايل، ويعت���رب ملتق���ى 

لل�ش���كارة يف املدين���ة ونعن���ي به���م اأولئك الذي���ن يهتمون 
بربي���ة الطي���ور والدج���اج الهن���دي والرك���ي، وكان���ت 
جت���رى في���ه م�شابق���ات )ال�ش���كارة( للتب���اري ب���ني الديكة 
وه���ي من الألع���اب ال�شعبية، واأ�شل ه���ذه اللعبة من الهند 
ويع���ود تاريخ اللعبة كما ذكر اأحد رّواد املقهى اإىل الع�شر 
العبا�ش���ي، حي���ث اأدخل���ت ه���ذه اللعب���ة اىل الب�ش���رة ع���ن 
طري���ق الزائرين كونها مين���اء للبواخر القادمة من البحر، 
وللعبة جمهورها وحكاياتها اجلميلة، �شناأخذكم معها يف 

ا�شتطالع اآخر قريب. 
* مقهى ال�ضيمر:

اأ�ش�ش���ه يف بداي���ة الأربعيني���ات ال�شيد )زك���ي( يف منطقة 
الب�ش���رة القدمي���ة مقاب���ل املحكم���ة القدمي���ة، وعم���ل في���ه 
)فا�ش���ل القهوجي( ث���م املرح���وم نا�شر اأبو موؤي���د، وكان 
يرتاده اآنذاك خمتار املنطقة )حممد احللفي( ومن ميزاته 
اإن���ه يحمل �شوط���ًا لي�شرب فيه كل م���ن يت�شاجر من اأهايل 
املنطق���ة بعد جل�شة تعقد ما بني املت�شاجرين.. ومن رّواده 
اأي�شًا )�شربي اأفندي( كون �شكنه قريبًا من املقهى.. �شّمي 
املقه���ى به���ذا ال�شم ن�شب���ة اىل منطقة ال�شيم���ر، حيث كان 
ي�شق املنطقة نهر تدخله ال���زوارق )البلم الع�شاري( وهي 

حمّملة بالق�شب وال�شعف.
* مقهى الجمعية:

تاأ�ش����ض يف بداية الثالثينيات ويقع يف منطقة �شوق هرج 
يف منطقة الب�شرة القدمية.

* مقهى �ضنيف:
تاأ�ش����ض يف بداي���ة الثالثينيات يف منطق���ة �شوق هرج يف 

الع�شار مقابل جامع اخل�شري.
* مقهى زاير علي:

�شّيد يف اخلم�شينات من القرن املا�شي، بالقرب من �شينما 
احلم���راء يف اجلان���ب الثاين م���ن نهر الع�ش���ار، و�شاحبه 
الزاي���ر علي )اأبو طالب( حيث كان ملتقى لوجهاء الب�شرة 

وروؤ�شاء ع�شائرها.
* مقهى �ضيد هاني:

عمل ال�شيد هاين يف ال�شتينيات يف عدة مقاٍه، حتى ا�شتقر 
به املقام يف مقهى خا�ض به �شّيده يف بداية الثمانينات من 
الق���رن املا�شي، يف منطقة الع�شار، وهو مقهى كان يرتاده 
وم���ا يزال عدد م���ن الأدباء وال�شحافي���ني والفنانني، وهو 

ملتقى اأدبي وثقايف يف كل اأيام الإ�شبوع.

الفنانون
مل ت�شه���د الب�شرة يف تل���ك احلقبة نه�شة فني���ة ل يف الغناء 
ول يف الر�شم. ولكن كانت هناك فرق �شعبية رجالية ي�شابه 
غناوؤه���ا الغن���اء اخلليجي وف���رق �شعبية ن�شائي���ة من اأ�شل 
اأفريق���ي ي�شم���ون بالدكاكة. وقد زارت الب�ش���رة فرقة املمثل 
امل�ش���ري يو�شف وهبي وب�شمنها املمثل���ة اأمينة رزق واأدت 
م�شرحي���ات خمتلف���ة ملدة اأ�شبوع يف م�ش���رح اأقيم يف اإحدى 
ال�شاحات، وقد �شاه���دت م�شرحية"على كر�شي العراف". 
كذل���ك زارت الفنانة امل�شرية فاطم���ة ر�شدي الب�شرة مرتني، 
وقد �شاهدت لها على م�شرح �شينما احلمراء م�شرحية"قي�ض 
وليلى"وقد اأدت الفنانة فاطمة ر�شدي بها دور قي�ض. وكذلك 
زارت الب�ش���رة املطربة امل�شرية امل�شهورة نادرة، وغّنت يف 

اإحدى املالهي.
وكان���ت يف الب�شرة دارين لل�شينما، الأوىل ت�شمى احلمراء 
ل�شاحبيها عب���ود وحبيب املالك وكانت تق���ع قرب �شاحة اأم 
الربوم يف الع�شار. والأخرى �شينما الوطني ل�شاحبها عبد 
املجي���د �شلومي يف �شارع الوطني يف الع�شار. وكانت هناك 
يف الأربعيني���ات �شينم���ا �شيفية كانت ت�شم���ى اي�شا �شينما 
الوطن���ي ال�شيفية يف الع�شار، واأخ���رى لقريبي عبد الكرمي 
اخل�شري وا�شمها �شط العرب، وكان ي�شري اأي�شًا الأفالم 
امل�شرية ومنها ما نال جناحًا كبرًا واأخ�ّض منها فيلم"عنر 

وعبلة"وفيلم"القلب له واحد ل�شباح".

وكانت الأف���الم ال�شينمائية يف البداية �شامت���ة اأمثال اأفالم 
�ش���اريل �شابل���ن وميك���ي ماو�ض ث���م تلته���ا الأف���الم الناطقة 
غ���ر امللون���ة وبعده���ا يف بداي���ة الأربعيني���ات، ب���داأ عر�ض 
الأف���الم امللون���ة وت�شم���ى تكني كول���ور، وم���ن اأ�شهرها كان 
الفيل���م الأجنبي"حرامي بغ���داد".وكان هن���اك ملهى �شرقي 
يط���ل على �شاح���ة اأم الربوم، ا�شمه مله���ى الفارابي. وخالل 
احل���رب العاملي���ة الثانية، كان هناك مله���ى غربي يف الع�شار 
مقابل مبنى املت�شرفية تعمل به راق�شات اأجنبيات وي�شمى 
بالكي���ت كات. اأما بالن�شبة للمذي���اع )راديو( يف ذلك الزمن، 
كان���ت الأجه���زة كهربائي���ة وكبرة احلج���م وت�شتعمل ثالث 
موجات ق�شرة ومتو�شطة وطويل���ة، والأ�شوات امل�شتلمة 
كثرة ال�شو�شاء )و�ّشَو�َشة). ويف الثالثينيات، كنا ن�شتمع 
اىل اإذاعة ق�شر الزهور التي كان يديرها امللك غازي واأي�شًا 

كانت هناك اإذاعة بغداد.
ويف فرة احلرب كنا نتتبع اخبارها من اإذاعة لندن واإذاعة 
ال�شرق الأو�شط التي كانت تبث من مدينة يافا والتي زرتها 
يف �شنة 1944، عندما ذهبنا لعالج اأخي وكذلك اإذاعة برلني 
وكان مذيعه���ا يون����ض بحري، وهذه الإذاع���ة كان ال�شتماع 
اإليها ممنوع���ًا خالل احلرب، وير�شل املُخالف اىل املعتقالت 
التي اأ�ش�شت يف منطقة الفاو والعمارة طوال فرة احلرب.

النوادي
كان هناك نادي امليناء يف املعقل، واأع�شاوؤه غالبيتهم من 

الأجانب والقليل من العراقيني، وا�شتمر يف وجوده حتى 
يومنا هذا، والآخر نادي املوظفني يف الع�شار، ويقع قرب 
�شاح����ة متثال اأ�شد باب����ل الآن، وكان اأع�شاوؤه من موظفي 

الدولة وال�شخ�شيات من اأهايل الب�شرة.

المقاهي ال�ضعبية
املقاه����ي ال�شعبية انت�شرت يف الع�ش����ار يف ال�شارع املمتد 
م����ن �شارع املغاي����ز وحتى �شاح����ة اأم ال����ربوم، حيث متتد 
الأرائ����ك اخل�شبي����ة ويتمتع روادها بال�ش����اي يوزع عليهم 
يف"الأ�شتكانات"وه����ي اأق����داح �شغ����رة ممزوج����ًا بكثر 
من ال�شكر و�شديد احل����رارة، بحيث ي�شكب �شاربه بع�شه 
يف ال�شح����ن ال�شغر املو�شوع حتت الأ�شتكان ويرت�شفه 

تدريجيًا.
ويف ذال����ك ال�ش����ارع كان يوج����د حمل"الدوندرمة"الت����ي 
ت�شّم����ى الآن اآي�ض كرمي، وكان �شاحب����ه اإيراين اجلن�شية 
واأ�شم����ه زينل، وا�شتهر باأل����ّذ اأنواع الدوندرم����ة بنكهاتها 

املختلفة من الفواكه.
وكان مقه����ى التج����ار يق����ع قرب جام����ع اخل�ش����ري يوؤمه 
التجار �شباح����ًا، ويكون مبثابة البور�شة حيث يتتبعون 
حال ال�شوق وينت�شر بينهم الدللون للتفاو�ض على البيع 
وال�شراء.. وكنت اأمر عليه �شباح كل يوم يف طريقي اىل 
مدر�شت����ي البتدائية، واأرى الوالد والأقارب وغرهم من 

التجار يتداولون فيما بينهم.

ق�ضور الب�ضرة
كانت الب�شرة ت�شم ق�شورًا جميلة عدة، يف ما يلي بع�ض 

التفا�شيل:
-1  ق�شر �شيد طالب النقيب

وه����و ق�شر كب����ر اأ�شب����ح الأن اأط����الًل، ويق����ع يف منطقة 
ال�شبيلي����ات ق����رب اأب����ي اخل�شيب، وم����ع الأ�ش����ف مل جتَر 
ل����ه اأية �شيانة، وي�شكن����ه الآن املهجرون م����ن اأهايل الفاو 

وغرهم.
والق�شر يق����ع على �شفاف �شط الع����رب وكان �شاحبه من 
رج����ال ال�شيا�ش����ة املتنفذين وكان����ت لديه ميلي�شي����ات اأيام 
احلك����م العثم����اين ثم عنّي وزي����ر داخلي����ة يف بداية احلكم 
امللك����ي ونف����اه الإنكلي����ز بع����د ذل����ك اىل الهند حي����ث توفى 
هن����اك. وعلى م����ا اأتذك����ر اأن ال�شفينة البحري����ة التي نقلت 
جثمان����ُه مرت اأمام بيتن����ا لياًل وكانت م�ش����اءة مب�شابيح 
كث����رة، وقيل اأن عبد الرزاق املر )�شّمي فيما بعد الأمر( 
كان يرافق ال�شيد طالب النقيب يف الهند وعاد مع نع�شِه.

2- ق�شر اأغا جعفر
ويقع يف قرية ال�شراجي التابعة لق�شاء اأبي اخل�شيب يف 
جن����وب قرية الربا�شعية. ي�شمى اأي�شًا ق�شر اأبو ال�شباع، 
حيث يوجد متثالن لأ�شدين اأمام الق�شر يقودان اىل درج 

ينحدر اىل النهر.

والق�ش����ر يق����ع عل����ى �شفاف �ش����ط الع����رب وبجانب����ه نهر 
ال�شراج����ي. والق�ش����ر كبر احلج����م ذو هند�ش����ة معمارية 
جميلة و�شرفات تط����ل على �شط العرب. ا�شتملكته الدولة 
يف ال�شبعينات من القرن املا�شي، و�شار جزءًا من متنزه 
ال�شراجي، ثم ا�شبح بعد ذلك جزءًا من الق�شور الرئا�شية 
يف الت�شعيني����ات، وجدد ح�شب اأوام����ر الرئي�ض ال�شابق، 
واأحيط����ت ب����ه البح����رات واأ�شب����ح بع����د ذل����ك ج����زءًا من 
الق�ش����ور الرئا�شية اآنذاك، والتي اأ�شبحت يف عام 2003 

مركز قيادة القوات الربيطانية.
3- ق�شر احلاج عبد الوهاب اخل�شري )والدي(.

بني �شنة 1932، واأزيل من قبل الدولة �شنه 1952 لعمل 
كورني�ض الربا�شعية.

والق�ش���ر م���ن اأجمل ق�ش���ور الب�شرة وا�ش���ع ذو طابقني، 
حتي���ط الطابق الث���اين �شرفة على جهات���ه الثالث. ويقع 
الق�ش���ر يف قرية الربا�شعية وعلى �شف���اف �شط العرب. 
وحتيط���ه ع���دة حدائ���ق وب�شت���ان م�شاحته���ا مايق���ارب 

اخلم�شة دومنات.
4- ق�شر �شيد ها�شم النقيب

ويق���ع عل���ى �شفاف �ش���ط الع���رب )حماذيًا ملا ع���رف فيما 
بعد الكورني�ض وجم���اورًا لفندق �شراتون الآن( جنوب 
نه���ر الع�ش���ار وهو ق�شر كب���ر وجميل واأ�شب���ح بعد ذلك 

متحفًا.
5- ق�شر حممد خلف العبد الواحد

ويقع عل���ى �شفة نهر الع�شار قرب املت�شرفية. وهو ق�شر 
جمي���ل ذو هند�شة خا�شة به، تعل���وه القباب البي�ض وقد 
اأزي���ل يف ال�شتينات م���ن القرن املا�شي، لعم���ل كورني�ض 

نهر الع�شار.
وهن���اك ق�شور اأخرى اأمثال ق�ش���ر �شيد حامد النقيب يف 
حمل���ة الب�شرة وق�شر عبد اجلب���ار اخل�شري على �شفة 
نهر الع�شار وق�شر عبد الرزاق املر يف حملة اخلربطلية 
جنوبي املعقل، وق�شر القن�شلية الربيطانية على �شفاف 
�ش���ط العرب )ق���رب ج�شر التنومة العائ���م( والذي اأ�شبح 
بع���د ذلك مق���ر جامع���ة الب�ش���رة ويج���اورُه ق�ش���ور عبد 

اللطيف املنديل وعبد املح�شن ال�شعيبي.
كذلك اأود ذكر بيوت ال�شنا�شيل يف حملة الب�شرة القدمية 
يف حملة املوفقي���ة، وما ت�شمى اأي�شًا حملة البا�شا، حيث 
ق�ش���ر الوايل الركي اأبان احلكم العثماين وعلى �شفاف 
نه���ر الع�شار وغرها من بي���وت عوائل الب�شرة الوا�شعة 
يف حمل���ة الب�شرة. كذلك ق�شر ها�شم اخل�شري و�شالح 

العبد الواحد يف الربا�شعية وهما قرب ق�شر الوالد.
وعل���ى ال�شف���ة ال�شرقية من �شط الع���رب يف منطقة كوت 
اجل���وع القريب���ة من نه���ر ال�شاحلي���ة، يوج���د ق�شر عبد 
الكاظ���م ال�شمخ���اين وهو ق�شر جميل في���ه �شرفة وا�شعة 

وحماط بب�شتان نخيل.
عن كتاب )الب�سرة كما عرفتها(

مقاهي البصرة القديمةذكريات م�ن ال�ب�ص�رة في الثالثينيات
ولدت يف البرصة سنة 1924، لذا سأسرتد 

الذاكرة اىل الفرتة الواقعة بني سنة 1930 

اىل سنة 1946، حيث تركتها للدراسة خارج 

العراق. سأحاول يف ما سأكتبه رشح تلك 

األيام والسنني وانا لست مبؤرخ أو باحث 

اجتامعي، وإمنا اسرتد الذاكرة اىل كل ما كان 

يدور حويل يف تلك املدينة ولتلك الحقبة 

من الزمن.

لنأخذكم معنا يف جولة قصرية عرب زمن 

لها  البرصة لنقلاّب أوراق مقاهيها بعاماّ

ادها.. وكل ما جاء هنا من معلومات  ورواّ

أخذناها عن لسان ناس عاشوا تلك الفرتة 

واحتفظوا بها يف رؤوسهم التي ال تزال 

تشعر بالحنني إليها:
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ال����رزاق محمد رف��ع��ة ع��ب��د 

ن�ش���رت ال�شح���ف العراقي���ة لي���وم 19 اآذار 2011، 
خ���ربًا مف���اده اأن مرك���ز عل���وم البح���ار يف جامع���ة 
الب�ش���رة، اأعلن عن ت�شجيل دخول �شمكة كبرة من 
ن���وع )القر�ض احلوت( اىل مياه �ش���ط العرب للمرة 
الأوىل. ويب���دو اأن ال�ش���بب الرئي����ض يف ذل���ك ه���و 

ارتفاع منا�شيب الأمالح يف �شط العرب.
ويب���دو اأن الأمر غريب���ًا، فمثل ه���ذه الأحياء املائية 
الكب���رة تن���اأى ع���ن املي���اه العذب���ة ول تق���رب من 
ال�ش���واحل املاأهول���ة اإل ملامًا. غ���ر اأن هذه احلادثة 
العق���ود  يف  م�ش���ابهة  ح���وادث  �ش���بقتها  الن���ادرة 
الت���ي خل���ت، واأهمها وقع���ت يف الرب���ع الأخر من 
الق���رن التا�ش���ع ع�ش���ر، وقد وجدن���ا تفا�ش���يلها يف 
اأوراق امل���وؤرخ العراق���ي الكب���ر يعقوب �ش���ركي�ض 
القّي���م  )ت1958(، وق���د هياأه���ا ل�ش���تكمال كتاب���ه 
))مباح���ث عراقية((،غر اإنه ن�ش���ر موجز بحثه يف 
مق���ال ل���ه ع���ام  1955، مل اأج���ده يف اجل���زء الثالث 
م���ن الكتاب املذك���ور الذي نه���د اىل جمعه وحتقيقه 

الأ�شتاذ معن حمدان علي.
وق���د ن�ش���رت جري���دة )ال�ش���عب( البغدادي���ة ليوم 6 
حزيران 1955، مق���اًل عنوانه ))العثور على عظام 
ح���وت بحري كبر يف الفاو((. ذك���رت فيه اأن مياه 
�ش���ط العرب قد �ش���هدت قبل مئة عام تقريبًا، دخول 
حوت���ني كبرين، اأجتاز اأحدهم���ا منطقة الفاو ونفذ 
اىل القرن���ة، وبالق���رب من مدين���ة العزي���ر، اأراد اأن 
يراجع فلم ي�ش���تطع. وقد قطع حركة املوا�ش���الت 
اىل  احلكومي���ة  ال�شلط���ات  فا�شط���رت  النهري���ة، 
ا�شتق���دام مدفع �شخم، قذف احل���وت عدة اإطالقات 
�شلته عن احلرك���ة. وهناك تقاطر الأهايل وه�شموا 
مهاب����ض  عظام���ه  م���ن  النا����ض  واتخ���ذ  احل���وت، 

وجواوين ومعابر للقناط���ر وغر ذلك. اأما احلوت 
ال���ذي بقي عند الفاو، فقد بط�ش���ت به اإحدى ال�شفن 
احلربي���ة يف اخللي���ج باإطالق املدفعي���ة عليه. ومنذ 
اأي���ام قريبة )احلديث ع���ام 1955( عرث مدير ناحية 
الف���او على عظام ح���وت كبر يف الناحي���ة، فقدمها 
اىل مت�شرفي���ة لواء الب�شرة. وم���ن اجلدير بالذكر 
اأن مدير الناحي���ة ح�شل على عظام هذا احلوت من 
�شخ����ض كان ي�شتعمله���ا كج�ش���ر �شغر عل���ى النهر 

املحاذي لبيته.
اأم���ا الباح���ث القدي���ر يعق���وب �شركي����ض، فق���د حدد 
جم���يء احلوت اىل نهر دجل���ة يف �شنة 1880، وقد 
و�شل اىل �شمال ق�شبة العزير. وقد اعتمد �شركي�ض 
على م�ش���در دقيق ون���ادر، هو يومي���ات كتبها اأحد 
موظفي �شركة املالحة التجارية النهرية يف العراق 
املعروف���ة اىل وقت قريب ب�شرك���ة )بيت لنج(، وهو 
جوزي���ف زفوبودا، كان كاتبًا يومذاك على الباخرة 
)بلو����ض لن���ج( الت���ي كان���ت متخ���ر يف نه���ر دجلة. 
وكان هذا ي���دّون كل يوم من دون انقطاع ت�شرفاته 
وم�شاهداته وم�شموعاته حت���ى يومني �شبقًا وفاته 
يف 19 كانون الثاين 1908، كتبها يف دفاتر جملدة 
بلغ���ت �شفحاتها نح���و ثالثني األف �شفح���ة، وابتداأ 
به���ا من عام 1863. واآل اأغلب هذه الدفاتر النفي�شة 
اىل الأ�شتاذ يعقوب �شركي�ض، ومل اأَر اإل بقاياها يف 
مكتبة الآثار العامة )املركز الوطني للمخطوطات(. 
وقد تي�شر يل نقل الكثر من حمتويات تلك الدفاتر 
واأعددته للن�شر. ذكر جوزيف زفوبودا يف يومياته 

ليوم  22 كانون الأول 1880:
التقت  فق���د  "ح���دث ح���ادث غريب مل يح���دث مثله 
الباخ���رة بلو�ض بحوت بحري طول���ه 40 قدمًا يف 
الغميك���ة عل���ى بعد غلوت���ني فوق ق���رب العزير. وقد 
النا�ض عليه  اأطلق 

طلقات عديدة حتى ا�شتنف���دوا ر�شا�شهم، 
فا�شتع���اروا 12 ربطة م���ن اخلراطي�ض من الباخرة 
)بغ���داد( الت���ي كان���ت تتب���ع الباخ���رة بلو����ض يف 
املوؤخ���رة. واطلق���ت علي���ه دون ج���دوى. وقد �شعد 
ه���ذا احل���وت على ال�شاط���ئ ال�شح���ل، وخرج جمع 
كب���ر اىل قربه بالزورق البخ���اري واقتطعوا قطعًا 
م���ن ظهره، ثم ن���زل اىل املاء العمي���ق وبقي يتحرك 
ويقذف املاء عاليًا يف الهواء حتى غاب عن الأنظار 
يف اأع���ايل النه���ر ثم التقى به النا����ض قرب ال�شد يف 
)اأب���و روبة( فغط�ض حتت قع���ر الباخرة وخرج من 

اجلهة الثانية اكرث ن�شاطًا من ذي قبل وغاب.
وقد ح�شل���ت على قطعة من اأ�شالع���ه من املالحني، 
وقالوا اإن النا�ض يف العزير �شمعوا لياًل �شخبًا عند 
جم���يء احلوت، فظن���وا اأن باخرة تق���دم ولكنهم مل 
يروا اأنوارًا. وكانت القرنة كذلك قد �شاهدته يندفع 
يف املاء من جهة اىل اأخرى، فاأغرق زورقًا كان يعرب 
النهر. واأظنه مات بعد ذلك متاأثرًا بجروحه. ولي�ض 

بخاف اإنه ل ي�شتطيع احلياة يف املاء العذب".
وبعد اأربعة اأيام كتب جوزيف زفوبودا،"اإن 
اأخاه هرني وكان هو الآخر يعمل كاتبًا يف 
الباخرة الثانية ل�شركة بيت لنج، قد اأخربه 
اأن الباخرة )م�شكنة( �شاهدت احلوت على 
الأر�ض قرب ال�شد، ومتكنت من قطع ذيله، 
وهك���ذا نفق احل���وت وترك هن���اك. غر اأن 
رب���ان الباخرة )م�شكنة( ق�ض على زفوبودا 
حادثة قتل مالحيه احلوت، فقال بعد يومني 
)28 كان���ون الأول( اإنه متك���ن من احل�شول 
عل���ى ذيل���ه واأخذه مع���ه اىل الب�شرة، وطول 
عظ���م الذي���ل 12 قدم���ًا، اأم���ا اجل�ش���م فطول���ه 
48 قدم���ًا. وكان ق���د �شرب بذيل���ه بقوة حديد 
الباخ���رة فاأ�شابه عطب، وكذل���ك �شرب جزءًا 
م���ن ظهر الباخرة، ونزف من���ه مقدار كبر من 
الدم بعد قطع الذي���ل. وبعد يوم اأو نحوه طفا 
اجل�شم منحدرًا يف النهر وقد انتفخ ويقال اإنه 

الآن على الأر�ض واتوقع روؤيته غدًا".

نف�ش���ه  ال�شه���ر  م���ن   29 ويف 
كت���ب زفوبودا"اإن���ه يف ال�شاع���ة 15-9 و�شلنا اىل 
منطق���ة حت���ت التل���ول، حي���ث األق���ي احل���وت امليت 
على ال�شاطئ، فذهبن���ا اىل قرية بالزورق البخاري 
فوجدن���اه م�شتلقيًا على ظه���ره وبطنه املخططة قد 
انتفخ���ت فبلغ حجمًا عظيم���ًا... والذيل مقطوع من 
موؤخ���رة اجل�ش���م، وملا اقربن���ا منه �شممن���ا رائحة 
كريه���ة، وطول���ه الآن اك���رث م���ن 40 قدم���ًا. وثخ���ن 
ال�شح���م ق���رب الذي���ل املقطوع نح���و �شت���ة اإجنات. 
وتعلو البطن البي�ش���اء حيوانات مائية كالتي على 
قع���ر الباخرة. وقد غ����ض النظر الرب���ان كاويل عن 
قطع �شيء من���ه اأو رفعه من املاء لنتانته، فعدنا اىل 

الباخرة".
لق���د قّدم لنا جوزيف زفوبودا التي ا�شتقرت اأ�شرته 
يف بغداد، يف يومياته �شهادة مف�شلة عن حوت نهر 
دجل���ة �شن���ة 1880، ومن يدري؟ رمب���ا هذا احلوت 
ه���و اأول ح���وت بحري دخ���ل مياه الع���راق العذبة، 
واإن غ���ره مل يدخله���ا. غر اأن رحال���ة فرن�شي كتب 
يف م�شاهداته ما يع�شد يوميات �شاحبنا، فقد كتب 
)دي ريف���وار( ال���ذي زار العراق ع���ام 1880 وكتب 
رحلت���ه ))العرب الأقحاح وبالده���م(( املطبوعة يف 
باري����ض �شنة 1884، اإنه ق���دم اىل القرنة بالباخرة 
بلو����ض لنج، و�شاهد الباخرة م�شكنة كانت ت�شحب 
�شيئ���ًا عظيم���ًا لون���ه ي�ش���رب اىل ال�ش���واد، وه���و 
مرب���وط بدفته���ا، ومل يكن ه���ذا ال�ش���يء �شوى ذيل 
حل���وت قد ر�ش���ب يف اليوم ال�شاب���ق يف دجلة فوق 
املدين���ة بكيلوات معدودة... ت���رك هذا احلوت على 
حال���ه فتف�شخ وننت وانت�ش���رت رائحته الكريهة اىل 
م���ا يجاوره، ثم اأ�شبح هيكاًل ياب�ش���ًا اأبي�ض اللون، 
فا�شرى يهودي عظام���ه وو�شعها يف 45 �شندوقًا 
اأر�شله���ا اىل فرن�شا. وكانت حاملة هذه العظام اأول 
باخ���رة د�شن���ت خطنا )يق�ش���د اخلط ب���ني الب�شرة 
واأورب���ا(. الفرن�ش���ي �شرف����ض دولري���ان )م�شلحة 

ال�شرق(.

من طرائف تأريخ البصرة


