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احت���وت مناه���ج االح���زاب ال�سيا�س���ية الت���ي 
اجي���زت يف ع���ام 1960 عل���ى التاأكي���د عل���ى 
املطالب���ة بحق العراق يف ثروته املغت�سبة من 
قبل ال�سركات االحتكارية ومما جاء يف ميثاق 
احلزب ال�سيوعي )ان احلزب ينا�سل من اجل 
توطي���د ا�ستقاللن���ا ال�سيا�س���ي واالقت�س���ادي 
والعمل م���ن اجل تطوي���ر ال�سناع���ة الوطنية 
وبناء �سناعة ثقيلة لتحرير اقت�سادنا الوطني 
م���ن هيمن���ة ال�س���ركات االجنبي���ة ، ومعاجل���ة 

ال�سيا�سة النفطية وفقًا مل�سلحة الوطن ((.
الدميقراط���ي  احل���زب  منه���اج  وت�سم���ن 
الكرد�ستاين يف مادته احلادية ع�سرة ) ننا�سل 
يف �سبي���ل زيادة عائدات النف���ط باعادة النظر 
يف االتفاقي���ات وحتديد نط���اق عمل ال�سركات 
�سمن حدود االب���ار امل�ستغلة حاليًا وا�ستثمار 
احلكومة لالبار واملناطق االخرى با�ستخراج 
النف���ط وم�ستقاته وتكريره���ا وت�سديرها اىل 
اخلارج و�سمان الرقابة على تنفيذ االتفاقيات 
وعل���ى �س���ر االنت���اج واال�سع���ار والعمل على 
منع ال�س���ركات النفطية االجنبي���ة من التدخل 
يف �سوؤون العراق الداخلية وان�ساء �سناعات 

م�ستق���ات البرتول من قبل احلكومة يف اماكن 
ا�ستخ���راج النف���ط وب�س���كل ينا�س���ب ظ���روف 
املنطق���ة وتهيئة الكوادر االداري���ة والفينة لها 

ل�سمان تاأميم النفط يف امل�ستقبل ((. 
الدميقراط���ي  الوطن���ي  احل���زب  منه���اج  ام���ا 
اجلدي���د وال���ذي ارف���ق بطل���ب التاأ�سي����س فقد 
اك���د عل���ى �س���رورة العم���ل عل���ى تنفي���ذ خطة 
نواح���ي  جلمي���ع  �سامل���ة  علمي���ة  اقت�سادي���ة 
احلياة االقت�سادي���ة وتطوير االنتاج وزيادته 
و�سيان���ة االقت�س���اد الوطن���ي م���ن اال�ستغالل 
وال�سيطرة االجنبي���ة واال�ستفادة من روؤو�س 
االم���وال الوطني���ة خلدمة االقت�س���اد الوطني 
. ام���ا احلزب الوطن���ي التقدمي فق���د اكد على 
العم���ل م���ن اج���ل الرخ���اء االقت�س���ادي الع���ام 
يف الب���الد باتب���اع �سيا�س���ة اقت�سادية موجهة 

خلدمة جمموع ال�سعب. 
هاجمت االحزاب ال�سيا�سية و�سحفها �سركات 
النف���ط وا�ساليبها التع�سفي���ة يف ال�سغط على 
الع���راق. وكان ل�سحيف���ة ) احت���اد ال�سع���ب ( 
الدور االكرب يف اي�سال ما يجري اىل ال�سعب 
وموافات���ه مبا و�سل���ت اليه ق�سي���ة النفط يف 

مفاو�سات احلكومة مع ال�سركات . وكانت هذه 
اجلريدة هي الناطقة بل�سان احلزب ال�سيوعي 

) جماعة زكي خري ( والتي مل توافق وزارة 
الداخلية على اجازته على اعتبار انها اجازت 

ح���زب �سيوعي ) جماع���ة داود ال�سائغ ( ومن 
غ���ر املعقول اجازة حزب���ني �سيوعيني يف بلد 
واح���د ولك���ن احلقيقة هي ان ه���ذه اجلماعة ) 
جماعة داود ال�سايغ ( كانت موالية متامًا اىل 

�سيا�سة عبد الكرمي قا�سم لذلك اجيزت. 
وعل���ى الرغم من ع���دم اج���ازة ) جماعة احتاد 
ال�سع���ب ( اال ان �سحيفته���م بقي���ت م�ستم���رة 
على ال�سدور وبقيت على �سيا�ستها تبث افكار 
ومب���ادئ احلزب ومواقفه م���ن جميع الق�سايا 
الداخلي���ة وبخا�س���ة ق�سي���ة النف���ط املركزي���ة 
فطالبت باخ�ساع ال�سركات للقوانني العراقية 
واح���رتام  الع���راق  ل�سم���ان حق���وق  النف���اذة 
ا�سالي���ب  م���ن  وح���ذرت   ، الوطني���ة  �سيادت���ه 
املماطلة الذي تتبعها ال�سركات يف املفاو�سات 
وا�سارت ال�سحيفة اىل ان ال�سعب �سوف يقف 

اىل جانب حكومته يف معركته العادلة. 
وذكرت يف مقال لها بعنوان )) او�سع جماهر 
ال�سع���ب تدعم موقف احلكوم���ة الوطنية ازاء 
�س���ركات النف���ط (( ومم���ا ج���اء في���ه ) انن���ا اذ 
نوؤك���د عل���ى م�ساندتنا للموق���ف الوطني الذي 
�سرح ب���ه الزعيم عبد الك���رمي قا�سم والتم�سك 

بحقوقنا امل�سروعة ، ندعو احلكومة الوطنية 
اىل امل�س���ي يف موقفها احلازم ازاء حماوالت 
�سرك���ة النف���ط لاللتفاف عل���ى املفاو�سة ، وان 
ال�سع���ب با�س���ره ي���درك مل���ذا جل���اأت ال�سركات 
يف  اال�سل���وب  ه���ذا  اىل  اال�ستعماري���ة 
مفاو�ساته���ا ، وه���و الي���وم يقف �سف���ًا واحدًا 
ي�سان���د موق���ف احلكومة الوطني���ة يف الدفاع 
عن م�سال���ح ال�سعب امل�سروع���ة ... واختتمت 
املق���ال بالقول بان ارادة ال�سعب �سوف ت�ستقر 
وحدها ، وال�س���ركات اال�ستعمارية وعمالوؤها 
و�سحافتها لن ت�ستطي���ع ال�سمود امام وحدة 

ال�سعب واحلكومة الوطنية (.
واو�سحت ال�سحيفة اىل ان ال�سركات متادت 
يف ت�سرفاتها ونق�س ما ن�ست عليه االتفاقيات 
ال�سابق���ة ومنها ان ال يق���ل معدل االنتاج عن 8 
مالي���ني ط���ن �سنوي���ًا لرتتف���ع الكمي���ة اىل 12 
مليون طن بني عام 1960-1961 اال ان �سركة 
نفط الب�س���رة فاجاأت احلكوم���ة بانقا�س ذلك 
الرق���م اىل 3 ماليني طن متذرع���ة باعرتا�سها 

على ر�سوم امليناء اال�سولية. 
وا�ستم���رت احتاد ال�سع���ب يف مقاالتها وقالت 
بان النف���ط العراقي لن يك���ون ب�ساعة فا�سدة 
يف ظل الظروف العاملية اجلديدة ومنها ظهور 
االحت���اد ال�سوفيتي كمناف�س ق���وي لربيطانيا 
كايطالي���ا  راأ�سمالي���ة  وامري���كا وظه���ور دول 
واليابان وتقدميها عرو�س اف�سل. وهاجمت 
ال�س���ركات االحتكاري���ة بالق���ول ، كفى مماطلة 
ايها االحتكاريون ، هذا هو الرد الذي ي�ستلزم 
الو�سع الراهن الذي هو يف �سالح العراق بال 
�سك ومن العار ان تبقى جميع ارا�سي العراق 
املتح���ررة حكرًا لنف����س امل�سال���ح االحتكارية 
النفطية. والتي تق���وم بتحديد كميات االنتاج 
وا�سع���ار النفط م���ن دون علم وموافق���ة البلد 

املنتج. 
ام���ا موقف احل���زب ال�سيوع���ي ) جماعة داود 
ال�سايغ ( فلقد تكر����س من خالل املقاالت التي 
كانت تن�س���ر يف جريدة املب���داأ والتي هاجمت 
�سيا�س���ة ال�س���ركات وا�سلوبه���ا يف التفاو����س 
وقدم���ت مقرتحات الج���ل حتقي���ق اال�ستقالل 
ال�سيا�سي واالقت�سادي ومنها اجبار ال�سركات 
على التنازل عن ق�سم من االرا�سي التي يتوفر 
فيها النفط والداخلة �سمن امتيازاتها وفر�س 
�سريبة الدخل عل���ى ال�سركات والزامها زيادة 
االنت���اج وزي���ادة عوائ���د الع���راق حت���ى ت�سل 
اىل 60% واح���الل العم���ال العراقي���ني حم���ل 
العم���ال االجانب. ولكن احلزب مل يرفع �سعار 
التاأميم بل ركز على انتقاده للمفاو�سات ودعا 
احلكومة النتزاع االرا�سي التي مل ت�ستثمرها 
ال�سركات وطرحه���ا لال�ستثمار من �سركة نفط 

عراقية او اجنبية. 
وا�ساد احلزب ال�سيوع���ي بالقانون رقم )80( 
ل�سن���ة 1961 واعتربه حلقة من �سل�سلة عملية 
ال�ستكم���ال التح���رر االقت�س���ادي كم���ا اعتربه 
قانون���ًاَ تقدمي���ًا يف �سبي���ل نيل حق���وق البالد 

النفطية. 
ام����ا احلزب الوطني الدميقراط����ي فانه اعترب 
ق�سي����ة النف����ط بانه����ا ق�سي����ة البل����د املركزي����ة 
وو�سفه����ا يف اولولي����ات منهاج����ه ال�سيا�س����ي 
االتفاقي����ات  جت����اه  املت�س����دد  موقف����ه  وج����اء 
واملفاو�سات النفطية على ل�سان رئي�س حزبه 
ال�سي����د كام����ل اجلادرج����ي حيث ق����ال )) راأيي 
ال�سخ�سي ه����و ان االتفاقيات احلا�سرة تظل 
�سارية املفع����ول ، واذا �سعرت احلكومة بغنب 
فانه����ا تدخ����ل يف مفاو�س����ات ، وان مل تنج����ح 
تدخ����ل يف مفاو�س����ات ثاني����ة ، واذا مل تنف����ع 
املفاو�سات فلل�سعب واحلكومة ان يقوما مبا 

يجب ((. 
ومن���ذ بداي���ة املفاو�س���ات ادى ممثل ) احلزب 
الوطن���ي الدميقراط���ي ( يف احلكوم���ة حممد 
حدي���د دورًا متميزًا يف مفاو�سات النفط التي 
ا�س���رتك فيها م���ع رئي�س ال���وزراء عبد الكرمي 
قا�س���م ال ب�سفت���ه وزي���رًا للمالي���ة فح�سب ، بل 
اي�سًا ا�سرتك لكونه خبرًا مطلقًا على �سوؤون 

املال واالقت�ساد. 

وح���ث احل���زب احلكوم���ة عل���ى ان تدخ���ل يف 
مفاو�ساته���ا م���ع �س���ركات النفط عل���ى ا�سا�س 
�سروطه���ا  بكام���ل  النف���ط  اتفاقي���ة  تعدي���ل 
واحكامه���ا ، ولي����س على ا�سا����س ) رفع الغنب 
الذي ت�سمنته احكامها اجلائرة ( وحدد بع�س 
املبادئ اال�سا�سية الت���ي يجب ان تدور حولها 

مفاو�سات النفط العراقية واهمها:
م�ساهم���ة  تك���ون  ان  ح���ق احلكوم���ة يف   .1  
يف راأ�سم���ال ال�س���ركات االجنبي���ة العاملة يف 

بالدها 
 2. ح���ق احلكوم���ة يف الهيمن���ة لي����س عل���ى 
�سناع���ة النف���ط يف بالده���ا فح�س���ب ب���ل على 

االدارة املتعلقة بها اي�سًا .
 3. ح���ق احلكوم���ة يف امل�ساهم���ة يف تقري���ر 
ق�سايا االنتاج وا�سعار البيع والت�سويق واال 

يكون مرتوكا رهن ارادة ال�سركة وحدها .
 4. حق احلكومة يف اخ�ساع ارباح ال�سركات 

اىل احكام قوانني ال�سريبة الوطنية .
 5. جع���ل ح���ق التحري يف منطق���ة او مناطق 
يتف���ق عليها ولي�س اطالقه كما كان يف العراق 
م���ع حتدي���د ف���رتة التح���ري ب�س���رط ان تكون 
ق�س���رة . ودعا احلزب الوطن���ي الدميقراطي 
كافة االحزاب ال�سيا�سية واملنظمات وال�سحف 
اىل الوق���وف �سفًا واح���دًا ومطالبة ال�سركات 
بالتنازل ع���ن كافة االرا�سي غ���ر امل�ستثمرة. 
وتطبي���ق القانون رقم )80( ال���ذي لقي تاأييدًا 
م���ن الوطني���ني الدميقراطي���ني اذ ا�ستقبل���وه 

بحما����س �سدي���د وع���دوه متوافقًا مع 
�سعاراتهم ، وتاريخ ن�سالهم. وذكر 
اق����س  القان���ون  ب���ان  اجلادرج���ي 
االحتكاري���ة  ال�س���ركات  م�ساج���ع 
مكن���ت  كث���رة  ا�سباب���ًا  ولك���ن 
ال�س���ركات م���ن حماول���ة تقوي����س 
القان���ون وال�سعي لاللتفاف حوله 
. بحي���ث ال يبق���ى من غ���ر هيكله 
العظم���ى الذي ال نري���د ان مت�سه 
خ�سية اثارة الراأي العام العراقي 
ال���ذي اعت���رب القان���ون املذك���ور 
ن�س���رًا كب���رًا اعاد للع���راق حقه 

امله�سوم. 
بقي لن���ا ان نبني موقف احلزب 
الوطن���ي التقدم���ي ال���ذي ظهر 
عل���ى امل�س���رح ال�سيا�س���ي بع���د 
اخل���الف الذي ظه���ر بني كامل 
حدي���د  وحمم���د  اجلادرج���ي 
الوطن���ي  احل���زب  داخ���ل 
نتيج���ة  وذل���ك  الدميقراط���ي 
ال�ستم���رار االخر يف وزارة 
عب���د الك���رمي قا�س���م بالرغ���م 
م���ن ان اتفاق اأقطاب احلزب 
عل���ى اخلروج  م���ن الوزارة 
ب�سبب تنفيذ احكام االعدام 
بال�سباط القوميني يف 20 
ايلول 1959 ، لذلك ا�ستقال 
حمم���د حدي���د م���ن احلزب 
الوطني الدميقراطي ومن 
ثم ا�ستقال من الوزارة يف 

23 ني�سان 1960. 
/29 ويف 
ق���دم  حزي���ران/1960 
حمم���د حدي���د م���ع رفاقه 
عل���ى  للح�س���ول  طلب���ًا 
حزب  تاأ�سي����س  اج���ازة 
الوطني  )احلزب  با�سم 
وا�سبح���ت  التقدم���ي( 
ه���ي  البي���ان  جري���دة 
الناطق���ة  اجلري���دة 

بل�سان احلزب. 
حمم���د  موق���ف  كان 
حدي���د رئي�س احلزب 
موقف���ًا  النف���ط  م���ن 
وا�سحًا فكان واحدًا 
املعربين  اب���رز  م���ن 
الوطنيني  اآراء  ع���ن 

والدميقراطي���ني جت���اه ه���ذه الق�سي���ة اذ اك���د 
عل���ى �س���رورة اج���راء تعدي���الت ا�سا�سية يف 

امتيازات النفط. 
وكان احل���زب متحم�س���ًا يف موقف���ه الأميان���ه 
بان االتفاقيات املذك���ورة احلقت �سررًا كبرًا 
بحق���وق الع���راق وخ�سو�سًا بع���د ان تالعبت 
تل���ك ال�س���ركات بامتيازاتها �س���واء عن طريق 
تخفي����س م���ا تدفع���ه م���ن العوائ���د او حتديد 
االآج���ال املغيبة لال�ستثم���ار. ودعا احلزب اىل 
اتب���اع �سيا�سة نفطية موحدة ، وذلك من خالل 
العمل على �سم جمي���ع بلدان ال�سرق االو�سط 
املنتجة للنفط يف كتلة واحدة تتعهد يف اتخاذ 
�سيا�س���ة موحدة بوجه ال�س���ركات االحتكارية 

وانهاء حتكمها باال�سعار. 
يك���ن  مل  اذا  بان���ه  البي���ان  �سحيف���ة  وذك���رت 
التفاو�س جمديًا فلينتزع العراقيون حقوقهم 
م���ن ال�سركات نتيج���ة الطالة ام���د املفاو�سات 
وه���ذا دلي���ل عل���ى ان ال�سركات مل تك���ن لتدرك 
هذا الواقع،  بل انها ظلت جامدة على مواقفها 
املعه���ودة . وثم���ن احل���زب جه���ود احلكوم���ة 
وا�سراره���ا عل���ى تنفي���ذ القان���ون رق���م )80( 
ل�سن���ة 1961 من اج���ل املحافظ���ة على حقوق 
ال�سع���ب وارغ���ام ال�س���ركات عل���ى الر�س���وخ 

ملطالبه امل�سروعة. 
ام���ا موق���ف رئي����س احل���زب حمم���د حديد من 
القان���ون فلق���د اعت���ربه اول �سرب���ة قا�سم���ة 
وناجح���ة �سد ال�س���ركات واميتازاته���ا . وقام 
برتجمة ون�سر التقرير الذي كانت قد ا�سدرته 

ع���ن  االمريكي���ة  االحتادي���ة  التج���ارة  جلن���ة 
احتكار النفط ال���دويل ون�سر الف�سل اخلا�س 
بدور احت���كار النفط ال���دويل يف العراق على 
�سدر �سحيف���ة احلزب ) البي���ان ( اعتبارًا من 
اخلام����س م���ن ايل���ول اىل االول م���ن ت�سري���ن 

االول 1960. 
ودع���ا احل���زب الوطن���ي لكرد�ست���ان الع���راق 
يف  ح���ازم  موق���ف  اتخ���اذ  اىل  احلكوم���ة 
مفاو�ساته���ا من اج���ل تطبيق �سيا�س���ة نفطية 

ناجحة وبالتايل �سيانة حقوق العراق .
وانتقدت جريدة ) خه بات ( ل�سان حال احلزب 
الدميقراطي الكرد�ستاين احلكومة لعدم ن�سر 
تف�سيالت وا�سحة عن املفاو�سات فلقد كتبت 
) ال ن���رى مربرًا معق���واًل لعدم قي���ام احلكومة 
بتو�سي���ح م���ا و�سل���ت اليه مفاو�س���ات النفط 
مث���اًل واملراحل الت���ي عقدتها تل���ك املفاو�سات 
وقال���ت ان ال�سع���ب يجه���ل كل �س���يء عن اهم 
مقدمته���ا  ويف  بال���ه  ت�سغ���ل  الت���ي  الق�ساي���ا 

مفاو�سات النفط وما اآلت اليه((. 
ام���ا موقف ال�سح���ف املحلية م���ن املفاو�سات 
و�س���دور القان���ون رق���م 80 ل�سن���ة 1961 فلم 
تقل اهمية عن �سحافة االحزاب حيث نا�سلت 
ال�سحافة املحلية يف ظروف بالغة ال�سعوبة. 
فلق���د هاجمت �سحيفة احلري���ة احلكومة على 
ف���اوردت  املفاو�س���ات  ازاء  املطب���ق  �سلوكه���ا 
بان���ه يح���ق الف���راد ال�سع���ب ان يت�ساءلوا عن 
النتائ���ج التي تو�سل اليه���ا املفاو�س العراقي 
وعن موق���ف ال�س���ركات من خمتل���ف الق�سايا 
الت���ي اثاره���ا الع���راق يف املباحث���ات الدائرة 

فال�سك���وت يف مث���ل ه���ذه االح���وال لي����س يف 
م�سلحة العراق مطلقًا .

املفاو����س  ق���درات  يف  ال�سحيف���ة  و�سكك���ت 
العراق���ي اذ ذك���رت بان���ه ال يوج���د م���ن ب���ني 
النف���ط  ب�س���وؤون  اخت�سا�سي���ون  املفا�س���ني 
م���ن العراقي���ني وال يوج���د بينه���م حما�سبون 

قانونيون والحمامون اخ�سائيون.
وكتبت �سحيفة امل�ستقبل بان ال�سعب العراقي 
عل���ى اخت���الف ملل���ه ومعتقدات���ه يرف���ع م���ن 
مطاليبه للحد من تع�سف تلك ال�سركات وي�سدد 
م���ن املطالبة بتعديل االتفاقي���ات النفطية على 

ا�سا�س م�سلحة العراق ...
وعلقت �سحيف���ة اال�ستقالل عل���ى املفاو�سات 
فقال���ت ان م���ن واج���ب احلكوم���ة ان تت�سل���ب 
الرئي�سي���ة  احلق���وق  عل���ى  احل�س���ول  يف 
امل�سروع���ة وان ال تر�س���ى مب�سيئ���ة ال�سركات 
اثن���اء التفاو����س اذا كانت �سروطه���ا تع�سفية 
وغ���ر حمافظة مل�سال���ح بلدن���ا ... ودعت اىل 
ك�س���ف احلقيق���ة وم�سارح���ة ال�سع���ب بكاف���ة 
خفاي���ا املفاو�س���ات واملرحل���ة الت���ي و�سل���ت 
البغدادي���ة  الث���ورة  اليه���ا. وحت���دت جري���دة 
�سركات النف���ط وحكوماتها وقالت ان ال�سعب 
العراق���ي اذ يرتق���ب نتيج���ة ه���ذه املفاو�سات 
يع���رف بالتاأكيد انه �ستكون ل�ساحله ول�سالح 
م�ستقب���ل اجلمهوري���ة العراقي���ة ولي�س هناك 
اي���ة قوة ت�ستطي���ع ان ت�سمر حقن���ا الي �سبب 
م���ن اال�سب���اب وذكرت ب���ان املفاو�س���ات التي 
�سيخو�سه���ا الع���راق ه���ي تعزي���ز ال�ستقاللنا 
االقت�س���ادي وحذرت الفج���ر اجلديد من كرثة 
 ) احتكاري���ة  لعب���ة   ( التاأجي���الت واعتربته���ا 
او ت�سته���دف �سيئ���ًا تعل���ق عليه 
ون�س���رت   . بالغ���ة  اهمي���ة 
ت�سريح���ًا  نف�سه���ا  ال�سحيف���ة 
لل�سيد حممد �سلمان ح�سن وزير 
النف���ط رد فيه عل���ى ت�سريحات 
بع�س ال�سيا�سي���ني الربيطانيني 
موؤخرًا م���ن ان ما اعلن���ه الزعيم 
عب���د الكرمي قا�س���م يف موؤمتراته 
الوف���د  الح���راج  كان  ال�سحفي���ة 
املفاو�س لل�س���ركات لي�سطره اىل 
قبول مطالب���ه للح�سول على ما ال 
يقل عن 20% من راأ�سمال ال�سركة.

ام���ا جري���دة العه���د اجلدي���د فلق���د 
11/ت�سري���ن  ي���وم  و�سف���ت 
االول1961 ي���وم اع���الن احلكومة 
ع���ن نهاي���ة املفاو�س���ات بان���ه ي���وم 
فا�سل اذ كتبت مق���ااًل افتتاحيًا حمل 
عن���وان ) �سرارة ويوم   فا�سل ( فاما 
ال�س���رارة فانها �سرارة النفط الالهبة 
، واما اليوم الفا�س���ل فانه يوم نهاية 
اعلن���ت حكوم���ة  املفاو�س���ات عندم���ا 
الث���ورة بكلم���ات متوا�سع���ة وجي���زة 
اخطر نتيج���ة يف اخطر ق�سية حيوية 
تهم العراق ... وبان احلكومة العراقية 
ت���رى نف�سه���ا ملزمة باتخ���اذ اخلطوات 

ال�سرعية املقبولة .
وا�ستم���رت بالقول لي�س لن���ا اليوم ، اال 
موقف واح���د هو االعتماد عل���ى انف�سنا 
اواًل  واال�ستع���داد خلو����س هذه احلرب 
وال�سيا�سي���ة  واالقت�سادي���ة  النف�سي���ة 
والت�سحية يف �سبيل التحرر االقت�سادي 
وال�سيا�سي الكام���ل. وا�سافت ال�سحيفة 
بان معركة النفط بلغت ذروتها يف العنف 
وال�س���دة وجعلت احلكوم���ة الوطنية ومن 
ورائه���ا ال�سع���ب العراقي يفك���ر يف اتخاذ 
اخلط���وات العملية احلا�سم���ة القادرة على 
ارغ���ام ال�س���ركات العامل���ة ي الع���راق على 
الت�سلي���م بحقوقنا امل�سروع���ة يف نفطنا ... 
فاملعركة الي���وم بني �سركات ظامل���ة متع�سفة 
م���ن جه���ة وب���ني �سع���ب م�سل���وب احلق���وق 

وماأكول الطعام من جهة اخرى.

عن ر�سالة ) م�قف االحزاب 
ال�سيا�سية من ق�سية النفط (

طه خلف اجلب�ري 

قانون رقم 80 وموقف االحزاب السياسية منه
ويف االول من كان�ن الثاين 1960 اعلن الزعيم عبد الكرمي قا�سم عن �سدور قان�ن تنظيم اجلمعيات الذي اعلن اجازة 

االحزاب ال�سيا�سية على ان ال تك�ن اغرا�سها �سد ا�ستقالل العراق ووحدته ال�طنية ونظامه اجلمه�ري. وبذلك �سمح 
الربعة احزاب �سيا�سية بالعمل العلني وهي احلزب ال�طني الدميقراطي واحلزب ال�سي�عي العراقي )جماعة داود ال�سايغ( 

واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين يف 9/كان�ن الثاين /1960 واحلزب ال�طني التقدمي يف 30/حزيران/1960. 

حممد حديد كامل اجلادرجي
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ال�سغ����ر(  خات����ون  عادل����ة  )جام����ع  با�سمه����ا 
ال����ذي �سيد مكان����ه بناية الر�س����ايف يف �ساحة 
الر�س����ايف ومل تب����َق من����ه اإال نخالت����ه و�سي����د 
بدياًل عن����ه جامع يف ال�سرافي����ة �سنة 1963، 
املحكم����ة  بناي����ة  مقاب����ل  فه����و  الكب����ر  وام����ا 
ال�سرعية يف �س����ارع النهر...ولد �سنة 1909، 
ون�س����اأ وترعرع يف حملة جدي����د ح�سن با�سا، 
ويف بغداد اكمل درا�ست����ه االولية والثانوية، 
ثم انتق����ل اىل اجلامعة االمريكية يف بروت، 
وعمل بعد تخرجه يف �سلك التعليم ثم انت�سب 
اىل ال�سل����ك الدبلوما�سي �سن����ة 1935.وتعني 
يف املفو�سي����ة العراقي����ة يف لن����دن وباري�س، 
وال�سف����ارة العراقي����ة يف وا�سنطن، ثم قن�ساًل 
للع����راق يف نيوري����وك، وممث����اًل ل����ه يف هيئة 
للدائرت����ني  رئي�س����ًا  واعقبه����ا  املتح����دة  االمم 
العربي����ة وال�سيا�سي����ة يف وزارة اخلارجي����ة، 
وبعده����ا وكي����اًل لل����وزارة بدرج����ة �سف����ر، ثم 
قائم����ًا باعمال املفو�سي����ة يف دم�سق، و�سفرًا 
يف ال�سعودي����ة بدرجة وزير مفو�س، واخرًا 
احي����ل عل����ى التقاع����د بع����د ث����ورة 14 مت����وز 

.1958
يعت����رب املمي����ز موؤ�س�س����ًا ل����الدب الدبلوما�سي 
العراق����ي م����ن خ����الل موؤلفات����ه )االنكلي����ز كما 
عرفته����م( و)امري����كا كم����ا راأيته����ا( و)اململك����ة 
العربية ال�سعودية كم����ا عرفتها( و)بغداد كما 
عرفتها( و)الكنا�س( وهو جمموعة مرا�سالته 

مع االخرين طبع بعد وفاته.
كت����ب ع����ن جتارب����ه يف ال�سل����ك الدبلوما�س����ي 
العراق����ي بلغ����ة �سل�س����ة جميل����ة ومنه����ا ه����ذه 

التجربة: 
يقول اأمني املميز يف كتابه » بغداد كما عرفتها 
»بخ�سو�س �سارع الر�سي����د ما ياأتي : )) اأذكر 
بغداد يوم اأمر الوايل خليل با�سا بفتح ال�سارع 
ال����ذي �سمي بادئ االأم����ر با�سم����ه )خليل با�سا 
ج����اده �سي( ...وعملت املع����اول لياًل على هدم 
دور وحواني����ت احلي����در خان����ه واأ�سواق باب 
االأغا على روؤو�س �ساكنيها ... حتى اإذا اأ�سبح 
ال�سب����اح كان منظر البي����وت واأثاثها املبعث�رة 
والدكاكني وب�سائعها املتناثرة ، م�سهدًا يدمي 
القل����وب ويفت����ت االأكباد ولي�����س يف بغداد من 

ي�سغي اإىل �سكاواهم وتظلماتهم ...((. 
... لق����د بداأ ذلك الفعل يوم االثنني املوافق 20 
اآذار م����ن �سن����ة 1916 . وق����د ا�ستوؤنف العمل 
باله����دم م����ن جدي����د نه����ار اخلمي�����س 11 اأي����ار 
من �سن����ة 1916 . ويف نهار االأح����د الع�سرين 
م����ن اآب من تل����ك ال�سنة ج����رت مرا�سيم افتتاح 
اجل����اده ، اإذ مت نق�����س ا�س����م خلي����ل با�س����ا على 
قاع����دة من����ارة جامع ال�سيد �سلط����ان علي يوم 
اخلمي�����س الواق����ع يف 19 ت�سري����ن االأول م����ن 

�سنة 1916 . 
وق����د ا�ستمر ه����دم البي����وت واحلواني����ت اإىل 
اأواخ����ر اآذار �سن����ة 1917 اأي بع����د االحت����الل 
االنكلي����زي ملدين����ة بغ����داد بب�سع����ة اأي����ام )مت 
احتالل بغداد يوم 11 اآذار من �سنة 1917( .

النقي����ب  حكوم����ة  اأرادت   1920 �سن����ة  ويف 
تو�سي����ع اجلادة احلالي����ة اإىل ما مقدار عر�سه 
30 م����رتًا لت�سوي����ة اعوجاجه����ا . وق����د اأخ����ذ 
املهند�س����ون يتفاو�س����ون يف اأي جان����ب م����ن 
اجل����اده يج����ب هدم����ه ، اإذ ت����ربز يف �سبيله����م 
عقبت����ان ... فاإن هدم����وا اجلان����ب الواقع اإىل 

ط����رف النه����ر ي�سخ�����س اأمامهم جام����ع ال�سيد 
�سلط����ان عل����ي ، ف�ساًل عن عم����ران تلك اجلبهة 
. واإن هدم����وا اجلانب االآخر وهو اأقل عمرانًا 
، فيعرق����ل �سبيلهم جامع مرجان ويحول دون 

بلوغ االأبنية املراد هدمها . 
�ساه����م اإجناز م�سروع �س����ارع الر�سيد » �سارع 
ي�س����ق العا�سمة بغ����داد طواًل م����ن �سمالها اإىل 
جنوبه����ا »نق����ول �ساهم يف فت����ح االأبواب على 
م�ساريعه����ا اأمام تدفق و�سائل التمدن ، ومنها 
اإن�س����اء االأبنية احلديثة عل����ى جانبيه ، ومنها 
ا�ستراد ال�سي����ارات من منا�سئه����ا االأوروبية 
واالأمركية يف فاحتة الع�سرينيات من القرن 

املا�سي . 
ث����م ج����اء التو�سع االأخ����ر )لل�س����ارع اجلديد( 
اال�سم ال����ذي اأطلقت����ه عليه �سلط����ات االحتالل 
االنكليزي����ة ، ث����م �سار ا�سم����ه الثالث واالأخر 
�س����ارع الر�سيد كما هو ب����اٍق اإىل غاية تاريخه 
... نق����ول ج����اء التو�س����ع االأخ����ر ليع����ني على 
اإعم����اره من جانبيه ، يوم كان ن�ساأت ال�سنوي 

اأمينا للعا�سمة )1930 - 1925( . 
وب����ادئ ذي ب����دء ، فقد ج����رى التبليط بتعديل 
ال�س����ارع وم����ن ث����م فر�����س الرم����ل واحل�س����ى 
 )BRC( الناعم، ليتم و�س����ع امل�سبك احلديد
، بعده����ا جاء دور التبليط بال�سوبك امل�سنوع 
م����ن اخل�سب واملدهون بالنف����ط االأ�سود كي ال 

تلت�س����ق ذرات الرم����ال بالق����ر االأ�س����ود .وقد 
اأخذت عملية التبليط اأ�سهرًا عدة ... وكان من 
�سحاي����ا تبليط �سارع الر�سي����د اأمني العا�سمة 
نف�سه ، الذي مت نقله اإىل مكان اآخر )يف حومة 
عملي����ة االإعمار( ل�سبب ظل جمه����واًل اإىل زمن 

طويل بعد وقوعه . 
وبانتهاء عملية التبليط ، �سار �سارع الر�سيد 
املتن����زه االأمث����ل الأه����ايل بغ����داد ، وعل����ى نحو 
خا�س �سكان الكرخ الذي����ن جاءوا عبورًا اإىل 
اجله����ة ال�سرقية من بغداد ، وقاموا يحجزون 
لهم اأماكن جلو�س على اأطراف املقاهي الكثرة 
املنت�س����رة على جانبي ال�س����ارع ع�سر كل يوم 
للتف����رج عل����ى النا�����س الرائح����ني والغادي����ن ، 
ف�س����اًل عن قيام كثر م����ن الف�سوليني بانتظار 
ق����دوم عرب����ات الغاني����ات م����ن حمل����ة املي����دان 
�سم����ال بغ����داد متجه����ات اإىل الب����اب ال�سرق����ي 
يف اجلن����وب ... مرورًا ب�س����ارع الر�سيد على 
فاره����ة  �سي����ارات  يرك����نَب  واأغلبه����َنّ   ، طول����ه 
مك�سوف����ة )اأم التنتا( اأو ميتط����ني العربات ام 
الربل التي يجرها ج����وادان ويقودها حوذي 
)عربنج����ي( من اأهل الكار اأولئك الذين دخلوا 
ذلك التاريخ من اأوطاأ اأبوابه ملا معروف عنهم 
م����ن �سوء اخلل����ق ، اأقول متر الغاني����ات وهَنّ 
يف غالبيتهّن م����ن ذوات اجلمال واالأبهة التي 

حت�سدهّن عليها كثر من ن�ساء بغداد 

لقاء مع امني املميز حني 
دخلت الكهرباء البي�ت:

للذكريات طعم خا�س وخا�سة عندما يتحدث 
عنه����ا اأ�سح����اب الذاك����رة والذي����ن يوؤرخ����ون 
جانبا من حياتهم اخلا�س����ة او حياة مدينتهم 
الت����ي يعتزون بها.. واليوم يتحدث �ساهد من 
اهل بغ����داد.. انها منا�سبة للذك����رى ومنا�سبة 
للحديث عن املا�سي اجلميل للمدينة اجلميلة. 
اال�ست����اذ ام����ني املميز يعود بنا م����ن خالل هذا 
احلوار ال����ذي ا�ستذك����ر فيه بغ����داد القدمية.. 

كيف كانت وكيف عا�س البغداديون فيها...
قدام����ى  م����ن  ان����ت  املمي����ز:  ام����ني  *اال�ست����اذ 
البغدادي����ني، فه����ل ل����ك ان تنورن����ا ع����ن بع�س 
نواح����ي احلي����اة البغدادي����ة الت����ي عا�سرتها، 

وذلك مبنا�سبة يوم بغداد لهذا العام؟ 
- نع����م ، لق����د فطن����ت عل����ى بغ����داد اي����ام العهد 
العثم����اين وكان عمري نحو ال�س����ت �سنوات، 
وكانت حم�سورة بني اخلندق ونور جملة من 
جهة الر�ساف����ة، وبني النهر وحقول وب�ساتني 
ومقابر ال�سيخ مع����روف وال�سيخ جنيد، ومن 
ال�سمال حمل����ة اجلعيفر وم����ن اجلنوب حملة 
الكرميات م����ن جهة الكرخ ويرب����ط ال�سوبني 
ج�سر خ�سب����ي عائم مكون م����ن ج�ساريات من 
اخل�سب ومه����دد بالقطع كلم����ا ارتفع من�سوب 
مي����اه دجلة، بينما كان يف بغداد قبل العدوان 
الثالثيني ع�سرة ج�سور حديدية ثابتة دمرت 
ثالث����ة منها بالق�سف العداوين ومت ا�سالحها 
بوق����ت قيا�سي وجهود عراقي����ة جبارة ومواد 

حملية �سرفة. 
كان يحي����ط بغداد �س����ور مل يبق منه االن جزء 
قلي����ل يقع بني قاع����ة ال�سعب وجام����ع االزبك، 
وكان يف ال�س����ور الق����دمي اربع����ة اب����واب هي 
باب املعظم وباب الطل�سم والباب الو�سطاين 
والباب ال�سرقي، وكان ترددي على باب املعظم 
اك����رث من االبواب االخ����رى الننا كنا منر منها 
يف طريقن����ا اىل ب�ست����ان ال�سرافي����ة، الواقعة 
خ����ارج ال�س����ور واخلن����دق، وق����د هدم����ت باب 
املعظ����م �سنة 1925م لتو�سيع ال�ساحة املقابلة 
لها والتي تقع عليها قاعة ال�سعب، كانت بغداد 
ي����وم ذاك عبارة عن حمالت وبيوت متال�سقة 
ا�سبه بكورة الزنابر، تتخللها درابني وعكود 
�سيق����ة بع�سها اليتج����اوز عر�سة مرتين. ومل 
يكن يف بغداد االم�����س ال �سوارع وال �ساحات 
وال حدائق وال متنزهات وال مالعب ريا�سية. 
واول �س����ارع فتح فيه����ا كان ايام الوايل خليل 
با�س����ا وقد �سم����ي با�سم����ه )خليل با�س����ا جاده 
ان  الر�سي����د،  �س����ارع  الي����وم  وي�سم����ى  �س����ي( 
فتح ه����ذا ال�سارع ق����د الزمته م�س����اكل عديدة، 
فعندم����ا اق����رتب اله����دم م����ن منطق����ة احلي����در 
خان����ة احت����ج االه����ايل وا�سح����اب الدكاك����ني 
والوجه����اء الذي����ن يط����ال الهدم بيوته����م. فما 
كان م����ن رئي�س البلدي����ة وكان يومئذ املرحوم 
روؤوف اجلادرج����ي، اال ان يام����ر بالهدم ليال، 
ومل����ا ال�سب����اح ا�سب����اح جوب����ه النا�����س باالمر 
الواق����ع ولي�����س لديه����م م����ن ي�ستك����ون اليه اال 
الل����ه، ثم ا�ستمر الهدم حتى بل����غ حملة ال�سنك 
حي����ث تق����ع القن�سلي����ة الربيطاني����ة املعروفة 
حملي����ا )بي����ت البالي����وز( فاعرت�����س القن�سل 

الربيطاين على ه����دم بع�س مرافق القن�سلية 
وجزء من حديقتها، فتوقف الهدم حتى نهاية 
احل����رب العاليمة االوىل وبع����د احتالل بغداد 
ا�ستمر تنفي����ذ امل�سروع حتى و�سل اىل الباب 
ال�سرقي، لقد كانت هناك قن�سليات اخرى عدا 
القن�سلي����ة الربيطاني����ة ا�ستفادت م����ن توقف 
الهدم منه����ا القن�سلية االملاني����ة وكانت او�سع 
القن�سلي����ات ابان ت�سييد خ����ط برلني – بغداد 
وا�سته����ر قن�سله����ا ب����ني االو�س����اط البغدادية 
التي كان����ت تتندر باخباره، وكان ا�سمه )الهر 
ريجارد(، ولك����ن االهايل ي�سمون����ه )ري�سان( 
م�سرتي����ات  ووكي����ل  ا�سدقائ����ه  اق����رب  وكان 
القن�سلي����ة املرحوم املال عب����ود الكرخي وكان 
القن�سل االمل����اين )ري�سان( ينتقل بني حمالت 
بغ����داد راكب����ا عرب����ة ذات )جرخ����ني( يجره����ا 
نف�س����ه. مل  القن�س����ل  ي�سوق����ه  )ت����ك ح�س����ان( 
تك����ن بغ����داد التي و�سفته����ا انفا م����ن انها مثل 
)ك����ورة الزنان����ر( بحاج����ة اىل و�سائط نقل، 
فكان النا�����س ينتقلون اما م�سي����ا على االقدام 
او ركوب����ا على ال����دواب، واتذكر بع�س الذين 
�ساهدتهم يركبون اخليل واحلمر او البغال، 
�سواء اثناء العهد العثماين او ابان االحتالل 
الربيط����اين او يف اوائل احلكم الوطني منهم 
الطبي����ب اليون����اين )ياقو( ال����ذي كان ميتطي 
الل����ون، والطبي����ب االي����راين  ا�س����ود  حم����ارا 
اليه����ودي )م����رزا يعق����وب( ال����ذي كان ي����زور 
مر�ساه راكبا فر�س����ا بي�ساء، واليهودي )مر 
اليا�����س( ال����ذي كان ميتط����ي حم����ارا ح�ساويا 
اىل  �سيف����ني(  )اب����و  يف  بين����ه  م����ن  ليو�سل����ه 
امل�ست�سفى الذي �سيده يف العلوازيه. والعامل 
يط����وف  كان  ال����ذي  ال�س����واف  ال�س����الم  عب����د 
حم����الت الك����رخ ممتطي����ا الربن����ون االبي�س، 
وال�ساعر الفيل�س����وف جميل �سدقي الزهاوي 
الذي كان يركب بغل����ة بي�ساء، و�سالح الدين 
ال�س����راع مت����ويل اوق����اف العلوي����ة املعروف 
ب����ني ا�سدقائ����ه وحمبي����ه )امل����ال �سج����ر( الذي 
ميتط����ي حم����ارا ابي�����س، وم����ن ال�سخ�سي����ات 
االخ����رى كان املرح����وم )ادوار �سي����زار( الذي 
كان مرتجم����ا لدى احلاك����م الع�سكري )ارنولد 
ويل�س����ون( ثم مع ال�سي����د بر�سي كوك�س، وبع 
ذل����ك كان مدر�سا للغ����ة االنكليزية يف املدر�سة 
الثانوي����ة فكان ال�ساهد بني ح����ني واخر راكبا 
ح�سانا ومعتمرا برنيط����ة وم�سطحبا حقيبة 
ت�س����م الر�سائ����ل و)ال�سوغ����ات( و)اخلرجية( 
التي ير�سلها ن����وري ال�سعيد بوا�سطة احلاكم 
الع�سك����ري اىل عائلته التي كانت ت�سكن حملة 
)راأ�س الكني�سة( ابان وج����وده خارج العراق 

مبعية امللك في�سل االول. 
اخلي����ل  غ����ر  االأخ����رى  النق����ل  و�سائ����ط  ام����ا 
واحلم����ر والبغ����ال ف����كان )البل����م( و)الكف����ة( 
النق����ل  و�سائ����ط  و)ال�سخت����ور(  و)اجلل����ج( 
النه����ري، والعرب����ات عل����ى انواعه����ا )الرب����ل( 
او )الالن����دون( والرب�سقة م����ن و�سائط النقل 
الربي. وملا توىل الوايل امل�سلح مدحت با�سا 
والي����ة بغ����داد �سن����ة 1879 م ا�س�����س وا�سط����ة 
نق����ل ب����ري جديدة ه����ي )الكاري( ال����ذي ي�سل 
�س����وب الكرخ بالكاظمي����ة، ان عربة )الكاري( 
ت�س����ر عل����ى �سكة احلدي����د ويجره����ا زوج من 
اخلي����ول ت�ستب����دل ب����زوج اخر م����ن منت�سف 
الطريق ب����ني الكرخ والكاظمي����ة وهي حمطة 

)املنطكة( لق����د ركب )الكاري( م����رة واحدة يف 
حيات����ي وكاأين ركب����ت طي����ارة )جامب����و( فق����د 
دع����اين �سديقي املرح����وم اإبراهيم اجللبي ابن 
احل����اج عب����د احل�سني اجللب����ي وزي����ر املعارف 
يف معظ����م ال����وزارات العراقي����ة اىل ق�سره����م 
املع����روف ب� )الق�س����ر ابو االيل( وه����و املحطة 
قبل االخ����رة من و�سول الكاري اىل الكاظمية 
وه����و االآن موقع �ساح����ة ال�ساعر عب����د املح�سن 
الكاظمي. وكانت الدعوة لتناول الغداء يومئذ 
)الف�سنج����ون( وه����ي اأكل����ة ايراني����ة ي�سحنه����ا 

طبلخهم االيراين املدعو )مرزا قلي(!!. 
ايه����ا االخ الكرمي: لقد جئت لزيارتي بال�سيارة 
ورمب����ا ا�ستغرق����ت الرحل����ة ب����ني بيت����ك وبيتي 
رب����ع �ساعة.. ولك����ن هل تعلم ك����م كانت الرحلة 
ت�ستغرق من الوقت بني دارنا القدمي الواقع يف 
حملة )الدنكجية( وداري يف ال�سرافية؟ كانت 
ت�ستغ����رق بني �ساعتني او ث����الث �ساعات واليك 
التفا�سيل: نغ����ادر البيت �سباحا باجتاه �سوق 
ال�س����راي م�سي����ا على االق����دام، ون�ستقل )البلم( 
م����ن �سريع����ة )املكت����ب( ليو�سلن����ا اىل �سريع����ة 
املجيدي����ة )موقع مدينة الط����ب( حيث ينتظرنا 
منتطيه����ا  الت����ي  اخلي����ل  م�ست�سحب����ا  الف����الح 
لتو�سلنا اىل ب�ست����ان ال�سرافية موقع ل�سفارة 
اللبنانية حاليا( قن�سلها بعد ثالث �ساعات على 
اق����ل تقدي����ر ومثل ه����ذا الوقت ت�ستغ����رق رحلة 

العودة من ال�سرافية اىل الدنكجية. 
الرحل����ة وب����ني رحلت����ك يف  تل����ك  ب����ني  فق����ارن 
الو�س����ول اىل ب�سيارتك ام����ا ال�سيارة الوحيدة 
التي و�سلت بغ����داد يف اواخر العهد العثماين 
فكان����ت �سي����ارة الوجيه )حمدي باب����ان( ما عدا 
�سيارة الوايل )خليل با�سا( وال�سيارة غرهما 
م����ن  ف����ان مئ����ات االآالف  ام����ا االن  يف بغ����داد، 
ال�سي����ارات تطوف �سوارع بغ����داد التي �سارت 

تزدحم بها. 
�س����وؤال )2(: ه����ل ل����ك ان تنورنا ع����ن اخلدمات 

العامة يف بغداد كما عرفتها وبغداد اليوم؟ 
اجل����واب: اظن ان����ك تق�سد باخلدم����ات العامة 
املاء، الكهرباء، االمن، وال�سحة وما �ساكل ذلك 
مما تقوم به ع����دة وزارات وموؤ�س�سات وامانة 

بغداد يف الوقت احلا�سر. 
فام����ا امل����اء، ف����كان امرن����ا مع����ه مفجع����ا وموؤملا 
وبائ�سا. كنا نعتمد عل����ى ال�سقاقي )جمع �سقا( 
لتزويدن����ا بامل����اء من اقرب �سريع����ة، وهي مياه 
ملوث����ة وق����ذرة و)خابطة( خا�س����ة يف موا�سم 
الفي�س����ان، فتمال )احلباب( به����ا ون�سفي �سيئا 
منه����ا )بالب����واكات( لل�سرب، ون�ستع����ني احيانا 
مب����اء البئ����ر، ولكن����ه مال����ح و)م����ج( الي�سلح ال 
البئ����ر،  للطب����خ، وكن����ا ن�ستعم����ل  لل�س����رب وال 
)كثالج����ة( لتربيد الفواك����ه يف ال�سيف الن ماء 
البئ����ر بارد يكون دافئا يف ال�ست����ار فن����ستعمله 
للو�س��������وء!! وبع���������د االحت����الل الربي����ط����اين 
جلن����ة  بغ����داد  بلدي����ة  يف  تا�س������س����ت  لبغ����داد 
ا�سال����ة املاء، ف�سيدت من�س����اآت بدائية يف �ستان 
ك����ي  وا�سع����ة  احوا�س����ا  فحف����رت  ال�سرافي����ة، 
متلوؤها باملاء الذي ت�سحبه امل�سخات من النهر 
ثم ت�سخ����ه باالنابيب اىل بع�س مناطق بغداد، 
وبع����د ذلك تتم ت�سفيته بال�سب، فال )كلور( وال 

)اوزون( والهم يحزنون!!. 
وام���ا الكهرباء، فلم تكن تذك���ر يف بغداد حتى 
وكان���ت   1917 �سن���ة  الربيط���اين  االحت���الل 
الفواني����س  عل���ى  تقت�س���ر  االن���ارة  و�سائ���ل 
والالالت والرثي���ات اواالي���زات و)االدارات( 
تن���ار  الت���ي  والقنادي���ل  بالنف���ط  تن���ار  الت���ي 
)بال�س���رج( وعل���ى �سم���وع الكاف���ور. وبع���د 
االحت���الل تا�س�س���ت يف )العب���ا خان���ة( حمطة 
للكهرب���اء لتزويد ال�سوارع وال���دور والدوائر 
بالكهرباء، ف�سرنا ندر�س على �سوء امل�سابيع 
الكهربائي���ة املن�سوبة يف ال�س���ارع املوؤدي اىل 
اجل�سر وامل�سمى يومئ���ذ )عكد ال�سخر( وبعد 
عدة �سنوات م���ن تلك املعان���اة تو�سعت �سركة 
الكهرب���اء وا�س�س���ت حمطة كهرب���اء ال�سرافية 
الت���ي الغي���ت يف الوقت احلا�سر، بع���د ان�ساء 

م�سلحة الكهرباء الوطنية. 
اما االمن فانه يتق���ف على قوة و�سعف وحزم 

ال�سلط���ة. ف���اذا كان جهاز االمن قوي���ا وحازما 
ام���ن النا����س عل���ى حياته���م وامواله���م وعل���ى 
اعرا�سه���م. ولك���ن اجله���از كان عل���ى العم���وم 
�سعيف���ا يف العه���ود املا�سي���ة، والعق���اب على 
اجلرائ���م مت�ساهال ج���دا ومل يح�سل يف بغداد 
ط���وال العه���د العثم���اين غ���ر حادث���ة اع���دام 
واح���دة ع���ن جرمي���ة اقرتفه���ا قاتل م���ن ا�سل 
االعظمية ا�سمه )ملك���ي( عندما ذبح ابن اخته 
يف ب�ست���ان ال�سرافية من الوري���د اىل الوريد 
فحك���م باالع���دام ويجوز تخفي���ف العقوبة اذا 
ما تنازلت والدة املقت���ول عن حقها ال�سخ�سي 
ولكنها رف�س���ت ان تتنازل وا�سرت على تنفيذ 

حكم االعدام باخيها امامها.
ان حف���ظ االم���ن الداخلي مل يك���ن من واجبات 
اجلندرم���ة  واج���ب  وان  العثم���اين  اجلي����س 
بجه���از  املنوط���ة  الليلي���ة  احلرا�س���ة  الميث���ل 
خا�س يطلق على اف���راده ا�سماء )اجلرخجية 
او الب�سواني���ة او البكجي���ة، وهي كلمة تركية 

تعنى احلار�س الليلي(. 
ان ا�س���الح ال�سرطة مل يك���ن معروفا يف العهد 
العثم���اين ف���كان االف���راد املناط���ة به���م مهم���ة 
ال�سرطة يعرفون اما )جندرمة( او )نوبة جي( 
او )جته( او )الهائية( ثم �سار ال�سرطي ي�سمى 

)البلي�س( ومركز ال�سرطة )الولي�س خانة(. 
ي���روى تاري���خ بغ���داد ان احد ال���والة امل�سمى 
)�سليم���ان با�س���ا اب���و ليلة( وق���د ا�سته���ر بهذا 
اال�س���م النه كان يقوم بالتفتي�س على االمن يف 
بغ���داد او مباغتة اخلارجني عل���ى القانون من 
الع�سائ���ر ليال، لذلك �سمي )اب���و ليلة( وعر�سا 
ف���ان �سليمان با�سا هذا ه���و زوج عادله خاتون 
بن���ت احم���د با�س���ا وايل بغ���داد ال���ذي ا�سته���ر 
مبواقف���ه حلماي���ة بغداد م���ن الغ���زو الفار�سي 
اي���ام نادرقلي �س���اه ايران ال���ذي حا�سر بغداد 
مل���دة �سبعة ا�سهر ولكن���ه مل ي�ستطع اقتحامها، 
الن البغادة �سم���دوا للح�سار اميا �سمود وملا 
ار�س���ل ال�ساه وف���دا ليف���احت ال���وايل با�ستالم 
اوعز الوايل اىل ا�سحاب العالوي والدكاكني 
ان يعر�س���وا ام���ا الوف���د كل مالديه���م من �سلع 
وب�سائ���ع وطع���ام و�س���راب وفواك���ه. فانبه���ر 
الوف���د مما �ساه���دوه من خر ل���دى اهل بغداد 
بعد ح�سار دام �سبعة ا�سهر، فعاد الوفد ليخرب 
ال�ساه بعدم جدوى احل�سار الن هوؤالء النا�س 
)م���ا ينحط���ون بالع���ب(، فم���ا كان م���ن ال�س���اه 
املغ���رور اال ان يلمل���م جي�سه ويحم���ل قالقيله 
وينكفي اىل اعماق ايران اليلوي على �سيء!! 
ان للوايل مو�س���وع البحث ابنة �سماها عادلة 
خاتون وقد �سيدت يف بغداد جامعني يحمالن 

ا�سمها. 
نع���ود اىل مو�سوعن���ا ع���ن اخلدم���ات العام���ة 
يف بغ���داد اي���ام زم���ان ان الكالم ع���ن ال�سحة 
واالمرا����س ي���دي القل���ب. فلم يك���ن يف بغداد 
عي���ادات  وال  م�ستو�سف���ات  وال  م�ست�سفي���ات 
وال اطب���اء وال دواء وال تلقي���ح وال اي �س���يء 
يحيي الب�سر من املوت، �سوى دواء م�ست�سفى 
اواخ���ر  يف  الك���رخ  جان���ب  يف  بن���ي  واح���د 
العه���د العثماين م���ن تربعات االهل���ني ي�سمى 
)م�ست�سف���ى الغرباء( ا�سب���ح يف اوائل احلكم 

الوطني مقرا للمجل�س التا�سي�سي.
ان معاجلة املر�سى كانت تتم على يد )املزانية( 
اي احلالقني والدجالني وامل�سعوذين وال�سحرة 
وما اليهم وان العالج كان بدائيا ب�سكل فظيع، 
واذا م���ا اجتاح البل���د وباء كالطاع���ون اوابو 
زوعة )الهي�س���ة( او التيفو او اجلدري مل تعد 
املقابر تت�سع للموتى، فاذا امل مر�س ب�سخ�س 
مهم���ا كان ذل���ك املر����س ب�سيطا وام���ال لل�سفاء 
باق���ل ق���در م���ن احليط���ة واملعاجل���ة وباب�سط 
انواع االع�س���اب التي ي�سرتيها املواطنون من 

�سوق ال�سورجة او من �سائر العطارين. 
وان النتيج���ة احلتمي���ة هو امل���وت ، لنا اربعة 
اطف���ال لوالدين���ا، وقد ا�سي���ب الطف���ل الرابع 
باحل�سب���ة الت���ي كان ميكن معاجته���ا ب�سهولة 
يف هذه االيام غر ان االختالطات التي رافقت 
املر����س اودت بحياة الطفل لفق���دان الدواء او 

اللقاح!!.

 ها�سم جواد �سخ�سية وطنية �سيا�سية عراقية م�ستقلة متنورة 
من مواليد عام 1911 ميالدية ح�سل على �سهادة بكالوريو�س 
عل���وم من اجلامعة االمركي���ة يف بروت عام 1932 ثم در�س 
وزارة  يف  لندنوتع���ني  جامع���ة  يف  وال�سيا�س���ة  االقت�س���اد 
اخلارجي���ة عام 1934 حيث عمل يف املمثلية العراقية الدائمة 
يف ع�سب���ة االمم وبعد احل���رب العاملية الثاني���ة �سغل من�سب 
املمث���ل الدائ���م للع���راق يف هيئ���ة االمم املتح���دة بدرجة وزير 
مفو����س ونقل يف بداية ع���ام 1958 اىل وزارة اخلارجية يف 
بغداد وعني مبن�س���ب مدير عام يف ديوان وزارة اخلارجية . 
ملوقف كان يتبن���اه عن الق�سية القرب�سية ... وظل كذلك حتى 
اختاره الزعيم عبد الكرمي قا�سم وزيرا للخارجية خلفا لوزير 
اخلارجي���ة اال�سبق الدكت���ور عبد اجلبار اجلوم���رد .. ليكون 

بذلك اأول وزير للخارجية بعد ثورة 14 متوز 1958.. 
كان ها�سم جواد ميتلك �سخ�سية قوية و و�سفه حمايلوه باأنه 
م���ن وزراء اخلارجي���ة االكف���اء و الوطنيني حي���ث اأعتقل بعد 
حرك���ة 8 �سب���اط 1963 ثم اطلق �سراحه بع���د ذلك عني �سفرا 
يف بورما ث���م يف بروت حتى اغتاله �سائق �سيارته ... وقيل 
اإن ال�سائ���ق اأنتح���ر بع���د ذل���ك وكان م�سرعه ع���ام 1969 بعد 
و�سول ح���زب البعث لل�سلط���ة عام 1968 ، �س���كل �سدمة لكل 
من عرفه وق���د و�سع املحللون ال�سيا�سي���ون عالمات ا�ستفهام 
اأم���ام هذه النهاية املاأ�ساوية لهذا الرجل الذي قال انه وافق اأن 
يكون وزيرا من اأجل اأن يخدم العراق ويوؤدي ملواطنيه ما يف 

عنقه من دين املواطنة .
يف اأح���دى اأما�س���ي املنظم���ة العاملية وبعد جل�س���ة �ساخنة يف 
اأوائ���ل اخلم�سين���ات من الق���رن املن�سرم خ���رج ممثلوا الدول 
م���ن جل�سة االجتماعات الر�سمية ليخلعوا عنهم ثياب االتكيت 
والقي���ود الر�سمي���ة التي تقي���د ن�ساطه���م االجتماع���ي واأنعقد 
جمل�سه���م يف �سال���ة اال�سرتاح���ة ، ويف هذه القاع���ة كان ثمة 
فعالي���ات متلوؤها الطراف���ة واالدب والثقاف���ة يف تلك االم�سية 
اأعل���ن عري���ف القاع���ة اأن فعاليتهم لتل���ك الليلة تق���دمي �سئ من 
االغاين ال�سعبية يقدمها رجال ال�سلك الدبلوما�سي املنتظمون 
يف الهيئ���ة ، وب���ني ا�ستح�س���ان احلا�سرين وحتف���ظ االخرين 
وج���د املرح���وم ها�سم ج���واد نف�سه اأمام اجم���اع احل�سور يف 

اال�سراك يف هذه الفعالية..
ب���دء احلفل وتواىل ممثل���وا الدول من ال�س���رق والغرب ومن 
افريقيا واأمري���كا ومن اوروبا وا�سيا كل يوؤدي و�سلة غنائية 
تلطف اجلو وت�سد امل���وؤدي باأمل احل�سول على جائزة اف�سل 
اأغني���ة واف�سل اداء التي اأعلنت عنه���ا اللجنة التحكيمية التي 
�سكل���ت له���ذا الغر����س والبد للحف���ل اأن يك���ون �سيق���ا واجلو 
ممل���وؤءا بامل���رح واحلبور وه���و ي�س���ج مبو�سيق���ى ال�سعوب 
وحركات االفارقة ورمبا رق�س���ات التانكو اال�سبانية واأغاين 
جن���وب �سرق اأ�سي���ا وما اليها من دول الع���امل املن�سوية حتت 

قبة االمم املتحدة اأنذاك .

حت���ى اأذا ما و�سل الدور اىل ممث���ل العراق حيث دعاه عريف 
احلف���ل لتق���دمي اغني���ة م���ن الع���راق نه����س ها�سم ج���واد من 
مكان���ه وكله اأمل ب���اأن ي�ستطيع اأن يقدم م�ساهم���ة ما اأمام هذا 
اجلمه���ور املتميز يف اللحظات التي مرت بني مغادرته كر�سيه 
للقاعة حتى �سعوده عل���ى امل�سرح كان يفكر يف اأغنية تنطبق 
علي���ه املقايي����س العراقي���ة ، وق���د ف�سح���ت له ف���رتة الت�سفيق 
ال���ذي اأ�ستقبل به حلظة ح�س���م االختيار ليق���دم ال�سكر ملا لقيه 
م���ن حف���اوة وحتدث ع���ن اأغنية كان���ت متثل حال���ة اجتماعية 
واأقت�سادية يف الكثر من ارياف ومدن العراق ، اأداها حينذاك 
مطرب العراق االول حمم���د القباجني وتتحدث عن املجر�سة 
كانت مقدم���ة �سيقة تلك التي قدمها الدبلوما�سي املثقف ها�سم 
ج���واد للتعري���ف بتفا�سيل اجلر����س ومعامله���ا املنت�سرة على 
�سفاف الفراتني وحياة العمال من اجلواري�س واجلارو�سات 
واأعتذر للجميع من اأنه مل يجرب حظه يف الغناء يف يوم ما ، 
ولكن تلبية للرغبة الكرمية الت���ي اأداها احل�سور باأنه �سيقدم 
االغني���ة وف���ق م���ا يتمكن ب���ه م���ن اأداء متوا�س���ع ، كان احلفل 
يف �سك���ون رائع يتاب���ع حما�س���رة يف االجتم���اع واالقت�ساد 
وال�سيا�سة والفن ، بدءا الرجل مقلدا حركات اجلارو�سة وهي 

تدير الرحى وترتمن 
ذبيت روحي عله اجلر�س واأدري اجلر�س ياذيها

�ساعة واأك�سر املجر�سة والعن اأبو راعيها
لتتدف���ق كلمات االغنية التوافق بني اللحن واحلركة يبعث يف 
النف����س حزنا يتفاعل م���ع اعماق العاطف���ة االن�سانية وي�سور 
اأمل���ا فيه الكثر من مرارة الع���وز والفاقة واجلوع والذل الذي 

تعانيه طبقات ال�سعب امل�سحوقه واملهانة .
�سريح���ة اأجتماعية كبرة كانت تنام عل���ى )ال�سبو�س( وتاأكل 
خبز ال�سعر والب�سل اأو التمر ويف اأف�سل احلاالت ياأكل خبز 

ال�سعر والدب�س ويتوا�سل ال�سفر املغني:
�ساعة واأك�سر املجر�سة

واألعن اأبو راعي اجلر�س
كعدت يداده اأم البخت
خلخالها يدوي ويد�س
واأين ا�ستاذي لو زعل

ميع�س �سعر را�سي مع�س
هم هاي عي�سة وتنك�سي

وح�ساب اأكو تايها ؟
وختم الدبلوما�سي العراقي و�سلته وعاد اىل مكانه يف و�سط 
القاعة متنهدا مرتاح���ا النه خرج من موقف �سديد احلرج ومل 
ينتظ���ر جائزة ما ولكن احلف���ل ا�ستمر واأنته���ى لتعلن اللجنة 
التحكيمي���ة اأنها منحت اجلائ���زة االوىل يف هذا املهرجان اىل 

ممثل العراق اال�ستاذ ها�سم جواد واأغنية املجر�سة
لكي تكتمل الذاكرة فقد ارتب���ط ها�سم جواد بدبلوما�سيته مع 

وجدانه مع اأبناء ال�سعب وهمومهم. 

أمين المميز.. ذاكرة بغدادية
هاشم جواد وزير خارجية العراق 

والغناء
  يعترب م�ؤ�س�سًا لالأدب الدبل�ما�سي العراقي من خالل م�ؤلفاته 

)االنكليز كما عرفتهم( و)امريكا كما راأيتها( و)اململكة العربية 
ال�سع�دية كما عرفتها( و)بغداد كما عرفتها(

�سخ�سية بغدادية عريقة، فه� امني بن عبد اجلبار بن ابراهيم 
املميز، ينت�سب اىل �ساحبة النف�ذ عادلة خات�ن م�سيدة اجلامعني 

امل�سه�رين

ها�سم جواد مع ح�سني جميل وعدنان الباجه جي

امني املميز

زين النق�سبندي
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دنيا االأطفال 
يف اأيار 1945 ا�سدر زكي احل�سيني ال�سهر 
ب��� ) ع��م��و( زك���ي  جملة دن��ي��ا االأط��ف��ال وهي 
وزارة  مب��واف��ق��ة  ت�سدر  تهذيبية  ك��را���س��ة   «
يحمل  االأول  عددها  غ��الف  وك��ان   . امل��ع��ارف 
فرقة  وح��ول��ه  ال��ث��اين  في�سل  امل��ل��ك  ���س��ورة 
اأطفال )عمو ( زكي حيث زارته مبنا�سبة عيد 
ميالده . احتوت املجلة التمثيليات الرتبوية 
وحكايات  ال�سيا�سي  احل�����س  ذات  املوجهة 
و�سور  عامة  ومعلومات  واأنا�سيد  وطرائف 
عمو  واأف�سح   . التعارف  ه��واة  من  االأط��ف��ال 
منها  االأول  العدد   يف  االأطفال  دنيا  عن  زكي 
التي  الق�س�س  االأع��زاء  لالأطفال  »حتمل  اأنها 
تربي يف نفو�سهم كثرا من اخل�سال الطيبة 
ق��ال عنها من خ��الل برناجمه  االإذاع���ة  » ويف 
اإن يو�سع جمال عمله  انه راغب   : ال�سباحي 
ه��ذا ب��ني االأط��ف��ال ع��ن ط��ري��ق اإ���س��داره هذه 
ق�سرا  عمرها  كان  االأطفال  ودنيا  الكرا�سة« 

حيث توقفت عن ال�سدور جنه االأطفال 
با�سم  جملة  زكي  عمو  ا�سدر   1960 عام  يف 
عليها  عاما  م�سرفا  واعترب   « االأطفال  جنة   «
و�ساحبة االمتياز كانت ال�سيدة �سلمى حممد 
ال��ن��ائ��ب ورئ��ي�����س حت��ري��ره��ا امل��ح��ام��ي نا�سر 
من  يقتب�س  ك��ان  فيها  ماين�سر   . الدين  كمال 
املجالت  يف  وال��ط��رائ��ف  احل��ك��اي��ات  بع�س 
العربية وحتتوي على بع�س الر�سوم اأحيانا 
) املنقولة ( اإما مايخ�سها من ر�سوم فقد كانت 
�سعيفة جدًا ح�سب ت�سخي�س الدكتور هادي 
ملهمتها  امل���ايل  ال��دع��م  ب��واق��ع  اإلهيتي  نعمان 
والتجارية  الر�سمية  االإعالنات  تنت�سر  كانت 
الق�سرة وو�سلت بها االأمور اإىل اأن تنت�سر 
هي  وتوقفت  �سافر  ب�سكل  جتارية  م�سابقات 

االأخرى عن ال�سدور بعد فرتة ق�سرة ولكن 
يبدو اأن ال�سيد عمو زكي ظل مثابرا ومتحم�سا 
يف دعم �سحافة االأطفال فاأ�سدروا عام 1968 
جم��ل��ة اجل��ي��ل اجل��دي��د وه���ي مل تختلف عن 

�سابقتها من حيث التبويب والهدف العام .

رو�سة االأطفال
هذه املجلة كانت تخ�سع حلاالت املد واجلزر 
ح�سب ما يتوفر من اإمكانيات �سدورها ظرفيا 
اأعداد متفرقة  وماديا كما يبدو حيث �سدرت 
االأربعينات  يف  م��ت��ب��اع��دة  ف���رتات  يف  منها 
ال�سيد  �ساحبها  وك��ان  اخلم�سينات  واأوائ���ل 
توفيق علي ثروت الذي يجابه بالعرثات على 
موؤكدا  كبوة  كل  بعد  ن�سطا  وينه�س  مايبدو 
ملوا�سلة  اجل��ه��ود  اأق�سى  ب��ذل  على   « ع��زم��ه 
ق�س�س  ف��ي��ه��ا  م��اي��ن�����س��ر  وك����ان   « ال�����س��دور 
وحكايات ممتعة ومتابعات ونتاج االأطفال من 
خالل كتاباتهم واأ�سماء و�سور هواة التعارف 
عن  ال��واردة  املعلومات  كل  تنتهي  هنا  واىل 
هذه املجلة لوجود �سفحتني بي�ساء هما �س 
54،55 يف كتاب )�سحافة االأطفال يف العراق 
( وح�سب م��اورد على ���س263 حتت عنوان 
 ) االأوىل  الفرتة  يف  ال�سادرة  )ال�سحف   -1
ياأتي ت�سل�سل جملة �سند وهند ال�سادرة عام 
نف�س  يف  ال�سادرة  الطلبة  جملة   ثم   1958
العام وتتوفر عنها معلومات بن�سف �سفحة 
باملجلة  للتعريف  معلومات  وه��ي   52 على 
ت�ستهدف  ال  جملتنا  »اأن  كاتبها  فيها  ق���ال 
يجوز  فال  هذا  ومع  اخلا�سة  املادية  الفوائد 
اأن ت�ستغني عن املنا�سرة والتاأييد وت�سجيع 
» وقد  البلد و�ساباته ومفكريه  كل �سبان هذا 
من  يلقي  ال��ذي  العربي  املنرب   « باأنها  نعتت 

الإخوانهم  ي�سمعونها  كلماتهم  الطلبة  فوقه 
وقد   « ال��ع��زي��ز  بلدنا  م��ن  خمتلفة  ن���واح  يف 
املعارف  وزي��را  برتحيب  االأول  العدد  حظي 
ك�سابقاتها  وهي  بها  بغداد  ل��واء  ومت�سرف 
حتتوي على الق�س�س واملقطوعات ال�سعرية 
امل�سوقة وكانت م�ساهمة  الق�سرة  واملقاالت 
الطلبة فيها بن�سبة عالية طباعتها كانت اأنيقة  
وكان غالفها باأربعة األوان وبع�س �سفحاتها 
التي  هي  املعارف  وزارة  اإن  ويبدو  بلونني 
بع�سرين  ت�سدر  وك��ان��ت  اإ���س��داره��ا  ت��ت��وىل 
حروفها  وبنط   )19×27( ومبقا�س  �سفحة 

هو 12 ا�سود . 

�سندوق الدنيا 
املحل  حميد  ال�سيد  ا�سدر   1959 ني�سان  يف 
جملة )�سندوق الدنيا( التي جاء يف و�سفها 
اأول  باأنها  و  والطالب  الطالبة  جملة  باأنها 
العجائب  فيها  ال��ع��راق  يف  نوعها  م��ن  جملة 
وال��غ��رائ��ب واجل����د وال���ه���زل وك���ل م��ا يفيد 
 : ورد  باملجلة  اأخ���ر  تعريف  ويف  ويثقف 
كل  �ستدخل  ال��ت��ي  املحبوبة  جملتكم  ه��ذه 
يف  مكان  وك��ل  ن��اد  وك��ل  مدر�سة  وك��ل  بيت 
العراق وخارج العراق ونعتت باأنها املجلة 

املف�سلة التي ترى بالعيون وتلم�س باليد 
يف  ب��ه��ا  ويحتفظ  ال��ق��ل��ب  يف  وحت�����س 

من  واملكتبات  واجل��ي��وب  احلقائب 
العام  برناجمها  وكان  الطلبة  قبل 

واحلكايات  امل�سابقات  يت�سمن 
والطرائف والروايات م�سافا 

باالإخبار  ت��ه��ت��م  اأن���ه���ا  اإىل 
والق�س�س  وال�����ن�����وادر 
وال�������س���ر وال�����درو������س 

ومت  وال��ث��ق��اف��ة  وال�سعر  واالأدب  وال��ت��اري��خ 
املجلة حيث ج��اء يف  اأه��م��ي��ة  ع��ن  االإف�����س��اح 
العدد الثالث منها اأن هناك اإقباال على �سرائها 
وو���س��ف االإق���ب���ال ب��اأن��ه ���س��دي��د االأم����ر ال��ذي 
ت�سجيع  عامل  املجلة  حترير  رئا�سة  اعتربته 
على حت�سني املجلة ورفع م�ستواها من ناحية 
يف  وعد  مع  والت�سوير  والتحرير  الطباعة 
امل�ستقبل باأنها �ستكون من ارقي املجالت يف 
العامل العربي كانت اأبوابها الثابتة �سندوق 
ال��ع��راق يف ���س��ور �سوؤال  ت��اري��خ  ال��والي��ات 
وجواب ، من، ق�س�س االأنبياء، اعرف بالدك، 

ملعب �سندوق الدنيا  ،وامل�سابقات .
روبن�سون  :ق�سة  املجلة   ن�سرت  وق��د  ه��ذا 
ل���دن���ي���و يف م�����س��ل�����س��ل م�����س��ور. ك���رو����س���و 

على  وب���اأم«  بيم  املحبوبان  ون�سرت،الدبان 
عناية  تعني  اأنها«  لوحظ  وقد  ق�س�سي  �سكل 
اال�ستعمار  م��ن  االأط��ف��ال  بتحذير  وا���س��ح��ة 
يف  ال�سيا�سية  ال�سلطة  تاأييد  على  وحت��ت��م 
قيم  اإىل  تدعو  الوقت  بنف�س  وكانت  العراق 
ميكن  وعليه  وا�سحة  واجتماعية  اأخالقية 

القول اأن لها خطا فكريا وا�سحا .
الكتابة  م��ن  ف��ارغ��ة  بي�ساء  �سفحات  وت��رد   
وهي �سفحتا 55،54 و�سمن ت�سل�سل �سدور 
جمالت االأطفال �س263 ترد جملة )املدار�س 
 ) )جم��ل��ت��ي  ث��م   1963،62،61 ل�����س��ن��وات   )
1963 ... ويف عام 1964 يف كانون الثاين 
اإلف  جملة  الربيعي  �سامي  ال�سيد  ا�سدر  منه 
ليلة وهي جملة �سهرية جاء يف مقدمتها األف 
ليلة ا�سم جميل يذكرنا باأيام كانت لبغداد كلها 
عالء  مب�سباح  يذكرنا   ، ذهبية  وم���اآذن  قبب 

اليوم  ونحن  ال�سحري  والب�ساط  الدين 
عهدها  يف  احلديثة  ب��غ��داد  يف  نعي�س 

ليلة  األ��ف  يقول  اأن  اإىل   ... ال��زاه��ر 
واأرائكم  اقرتاحاتكم  بكل  ترحب 

اأن  ون��اأم��ل  املجلة  تطوير  ح��ول 
لها مندوب يف كل مدينة  يكون 
لها  ليبعث  وم��در���س��ة  وحم��ل��ة 
تن�سر  وكانت  االأطفال  باأخبار 
وتقارير  وح��ك��اي��ات  ق�س�سا 
طبعت  وقد  ق�سرة  �سحفية 
ب���االوف�������س���ي���ت وازدان��������ت 
املادة  خطت  وق��د  بالر�سوم 
دون  من  خطا  فيها  املكتوبة 
الطباعة  بحروف  اال�ستعانة 

وزارة  ���س��م��ح��ت  وق����د 
امل������ع������ارف 

�سدر  الحقا  قرارا  لكن  املدار�س  اإىل  بادخلها 
�سعوبات  فعانت  املدار�س  اإىل  دخولها  مبنع 
ب�سعة  ���س��دور  بعد  توقفها  اإىل  اأدت  مالية 

اأعداد منها.

الظريف  
 1968 عام  �سدرت  لالأطفال  اأ�سبوعية  جملة 
وك���ان���ت ���س��اح��ب��ت��ه��ا ورئ��ي�����س��ة حت��ري��ره��ا : 
اإبراهيم  امل�سوؤول  ومديرها  اأجلميلي  رابحة 
باأنها املجلة  اأعلنت عن نف�سها  ال�سيخلي وقد 

التي تعلم وتهذب وت�سلي باأ�سلوب نظيف .
تقريبا  ن�سرت ق�س�سا وحكايات مطولة  لقد   
وكان بع�س اإبطالها من ال�سحرة وال�سياطني 
ن�سبيا  ثباتها  على  درجت  التي  اأبوابها  ومن 
مذكرات  وق��رات   ، �سمعت   ، الظريف  رحالت 
 ، وارب��ح  فكر   ، ال�سعوب  ق�س�س  من   ، طفل 
العدد  �سيناريو   ، االأطفال  اإخبار   ، الريا�سة 
ول��ع��ل��ه��ا ت��ف��ردت ع��ن بقية جم���الت االأط��ف��ال 
باإجراء لقاءات �سحيفة مع بع�سهم واإعدادها 
التي �سدرت كانت قليلة االأمر الذي يو�سح اأن 
عمرها كان ق�سرا اأال اإن اإعدادها كانت تدعو 
اإىل تاأكيد قيم العمل والرفق واالألفة وختاما 
فان ال�سحافة الطالبية كانت مدر�سية تعتمد 
امللحوظ  والن�ساط  الذاتية  امل��ب��ادرات  على 
على من يتبنى عملية اإ�سدارها واإنها �سحافة 
يف  ت��دور  تربوية  تعليمية  ك�سحافة  ن�ساأت 
مبفهومة  امل��در���س��ي  املنهج  فلك  يف  ال��غ��ال��ب 

القدمي . 

فاخر الداغري

    عمر علي �سريف 

عندما اصدر عمو زكي وحميد المحل اول صحيفة لالطفال 

عق����ود  وخ����الل  كورد�ست����ان  ارج����اء  �سغل����ت 
واحق����اب عدة خل����ت، اهتمام����ًا ملفت����ًا من لدن 
الرحال����ة والباحث����ني االأجان����ب الذي����ن زاروا 
بالدن����ا لدواف����ع ومقا�س����د �ستى فدون����وا عنها 
ح�سيل����ة مذكراته����م وبحوثه����م وا�ستنتاجهم 
التي �سمتها موؤلفاتهم املختلفة التي تعد اليوم 
مراجع علمي����ة وتاأريخية واركيولوجية قيمة 
ع����ن وطننا. ويع����د الباحث والرحال����ة امل�سرت 
كلوديو�س جيم�س ريج، املقيم الربيطاين يف 
الع����راق خالل الفرتة 1808- 1821، اأحد اأملع 
الرحالة والباحثني وامل�ست�سرقني الذين زاروا 
وتفق����دوا كورد�ستان، فكتب عنه����ا من ناحيته 
مبنته����ى ال�س����دق واالأمان����ة، وال�سيم����ا خالل 
رحلت����ه ال�سه����رة ع����ام 1820 )اأي قب����ل وفاته 
بع����ام واحد( والت����ي زار خاللها ربوع امارتي 
بابان يف كورد�ست����ان اجلنوبية، واردالن يف 
كورد�ست����ان ال�سرقية، فخ����رج عنهما بذكريات 
وانطباع����ات جدي����دة للغاية. وه����ا نحن ندون 
هن����ا، وبق����در م����ا ي�سمح ب����ه املج����ال، جوانب 
خمت����ارة م����ن تفا�سي����ل رحلته تل����ك اىل حدود 

االأمارة البابانية يف ذلك العام. 
 لقد غادر امل�سرت ريج ت�سحبه زوجته وبطانة 
�سخم����ة م����ن موظف����ي وم�ستخدم����ي وحرا�س 
املقيمي����ة الربيطاني����ة يف بغ����داد، مق����ر عملهم 
يف �سه����ر ني�سان 1820 قا�سدي����ن ال�سليمانية 
بناء على دعوة االأمر الباباين حممود با�سا، 
كان الغر�����س املعلن م����ن �سفرهم ه����و للرتفيه 
وال�سياح����ة، لك����ن معلوم����ات اخ����رى تفي����د اأن 
ت����ردي العالقات ب����ني داود با�سا )وايل بغداد( 
وامل�سرت ريج و�سعي االأول للتدخل يف �سوؤون 

الثاين، كان ال�سبب احلقيقي للرحلة. 

�سل����ك ري����ج وا�سحاب����ه طري����ق ديل عبا�����س- 
لي����الن-  ط����اوق-  طوزخورمات����و-  كف����ري- 
مدين����ة  م�س����ارف  بلغ����وا  حت����ى  جمجم����ال 
ال�سليماني����ة عا�سمة االأم����ارة البابانية، حيث 
اقام����وا يف �سرجن����ار لبع�س الوق����ت، لغر�س 
الراحة واالأ�ستجمام فقوبلوا هناك باأ�ستقبال 
الباباني����ة  االأم����ارة  اركان  قب����ل  م����ن  حاف����ل 
وب�سمنه����م االأم����ر الباباين نف�س����ه. ويف 10 
اآي����ار �سحب عثمان بك �سقي����ق االأمر �سيوفه 
اىل داخل مدينة ال�سليمانية يف موكب ر�سمي 
بهيج كانت تعل����وه االأعالم وت�سحبه اأ�سوات 

الطبول واملو�سيقى ال�سادحة. 
واجم����ااًل لقي ري����ج وا�سحاب����ه اأبه����ى ا�سكال 
ال�سياف����ة الكوردي����ة االأ�سيلة من ل����دن االأمر 
الباباين وا�سرت����ه احلاكم����ة ووزرائه و�سائر 
وجه����اء ال�سليمانية، طيلة اقامتهم هناك الأكرث 
من 3 اأ�سهر وعلى مرحلتني، دامت االأوىل اىل 
منت�س����ف مت����وز حيث �ساف����روا بع����ده �سوب 
كورد�ست����ان ال�سرقي����ة )�سم����ن ح����دود ام����ارة 
اردالن( باحثني عن طق�����س اأبرد، ليعودوا يف 
اوا�س����ط ايلول اىل ال�سليماني����ة ثانية فمكثوا 

فيها لغاية 21 ت�سرين االأول. 
كان����ت اقام����ة ري����ج يف ال�سليماني����ة اأخ�س����ب 
ف����رتات رحلت����ه وامتعه����ا بالن�سب����ة الي����ه، وقد 
ت�سن����ت ل����ه خاللها فر�س����ة االأطالع الت����ام على 
بيئته����ا  ودرا�س����ة  وجواره����ا  ال�سليماني����ة 
وتاأريخه����ا وح�سارته����ا وعمرانه����ا وظروفها 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالأجتماعية. 
ق����در ريج عدد �سكان مدين����ة ال�سليمانية اآنذاك 
بع�سرة اآالف ن�سمة وعدد بيوتها ب�2144 بيتًا 
ب�سمنه����ا 130 بيت����ًا لليه����ود و9 للم�سيحي����ني 

والكلدان الذين كانوا ميتلكون كني�سة خا�سة 
به����م و5 لالأرمن، هذا ف�ساًل ع����ن 5 خانات و5 
حمام����ات اىل جانب عدد من امل�ساجد واملباين 

اخلا�سة بدار االأمارة نف�سها. 
والوا�س����ح ان الطاب����ع �سب����ه امل�ستق����ل ال����ذي 
متتع����ت به االأم����ارة كان متزعزع����ًا ومتاأرجحًا 
بفع����ل تدخ����الت ال����رتك والفر�����س يف �س����وؤون 
ود�سائ�سه����م  ومكائده����م  احلاكم����ة  االأ�س����رة 
املغر�سة التي ا�سهمت كثرًا يف خلق التناحر 
والتباغ�����س ب����ني اآل باب����ان وبال�س����كل ال����ذي 
فر�س ج����وًا قامتًا عل����ى ال�سليماني����ة. وبغ�س 
النظ����ر عن ذلك الواق����ع الذي ا�س����ار اليه ريج، 
فاأنه اورد و�سفًا رائعًا للغاية للبالط الباباين 
ال�سائ����دة يف  االأجتماعي����ة  ومظاه����ر احلي����اة 
مدينة ال�سليمانية بحفالت اعرا�سها ومرا�سيم 
ماآمتها وفعالياتها الريا�سية والرتفيهية التي 
كادت تك����ون يومية كاللعب بال�سيف والرماية 
بالبن����ادق وقت����ال طي����ور القب����ج وامل�سارع����ة 
الراق�س����ة  ال�سعبي����ة  والدب����كات  والفرو�سي����ة 

وغرها. 
والواق����ع ان اعج����اب ري����ج مب�سيفي����ه الكورد 
ب�سجاياه����م  ي�سي����د  وه����و  ملفت����ًا  ح����دًا  بل����غ 
الطيب����ة وامانتهم وكرمهم املف����رط و�سهامتهم 
و�سجاعته����م وب�ساطته����م ووف����اء مروؤو�سيهم 
بروؤ�سائهم وقت ال�سدائد والنكبات. كما ا�ساد 
اي�سًا باملكانة الرفيعة واحلرية الكبرة اللتني 
حظي����ت بهم����ا امل����راأة الكوردي����ة بالقيا�س اىل 
امل����راأة العربية والرتكية والفار�سية، ومل يفت 
ريج اي�سًا الثناء على خلقها وعفتها وطهرها. 
وبالق����در نف�س����ه ا�ساد ريج باحلري����ة التي كان 
يتنع����م بها ال�سباب الك����ورد يف ح�سرة اآبائهم 

وطاب����ع االأنفت����اح والب�س����ر ال����ذي كان ي�س����ود 
االأم����ر  جمل�����س  وب�سمنه����ا  الق����وم  جمال�����س 

الباباين نف�سه. 
وكان ري����ج دقيق����ًا بارع����ًا يف و�س����ف تفا�سيل 
احلي����اة اليومي����ة ل�س����كان العا�سم����ة البابانية 
وبع�����س مظاه����ر عمرانه����ا املمي����زة وال�سيم����ا 
حمامه����ا الرئي�سي ال����ذي عده منوذج����ًا فريدًا 
يف نظافت����ه وبنائ����ه ومتفوق����ًا عل����ى غره من 
حمامات ال�س����ام والقاهرة وا�سطنبول و�سائر 

ارجاء االأمرباطورية العثمانية 
وعل����ى العموم، عا�س ريج وا�سحابه ايامًا يف 
ربوع ال�سليمانية رغ����م امل�سايقات التي كانت 
تخلقها له����م الرياح احلارة ال�سدي����دة امل�سماة 
حملي����ًا )ر�سه با- اأي الري����اح ال�سوداء( ورغم 
ا�ستفح����ال  ع����ن  الناجم����ة  االأليم����ة  االأو�س����اع 
مر�س اجلدري ال����ذي اأودى بحياة العديد من 
االأطفال وب�سمنه����م اأحد ابناء االأمر الباباين 
نف�س����ه واأب����ن �سقيق����ه عثم����ان بك، وذل����ك رغم 
كل االأحتياط����ات واالأج����راءات الت����ي اأو�س����ى 

باتخاذها ريج وزوجته يف هذا املجال. 
وبح�سب قناعة امل�س����رت ريج، فقد كان م�سيفه 
االأمر حممود با�سا الباباين واحدًا من اأعظم 
الرج����ال الذي����ن قابلهم ط����وال حيات����ه، منوهًا 
وعقل����ه  الكب����رة  و�سماحت����ه  املف����رط  بكرم����ه 
الراج����ح وورع����ه البال����غ وعطف����ه الالحمدود 
ووا�سفًا اياه باأنه رجل نادر املثال يف ال�سرق 
كله بل وحتى يف املجتمعات الراقية املتمدنة. 
وق����د عل����ل ريج �سب����ب تعل����ق االأم����ر باحلكام 
ال����رتك، رغ����م كل فظاظته����م و�سلبياته����م جتاه 

حكم ا�سرته، باأح�سا�سه الديني العميق. 
كم����ا حظي ريج وا�سحاب����ه، اثناء �سفرهم اىل 

كورد�ست����ان ال�سرقية بحف����اوة بالغة اي�سًا من 
ل����دن ام����ر اجل����اف كيخ�س����رو بك ال����ذي �سبق 
لري����ج ان تع����رف عليه يف مدين����ة ال�سليمانية، 
حي����ث هب هذا االأمر القبل����ي الكرمي واأوالده 
وحا�سيت����ه ال�ستقب����ال هوؤالء ال�سي����وف )ريج 
وجماعت����ه( وه����م مي����رون مب�س����ارب قبيلت����ه 
ال�سيفي����ة عن����د �سه����وب مريوان ق����رب بحرة 
)زريب����ار( اخلالب����ة قا�سدي����ن �سن����ه )�سنندج( 
وبان����ه، وقي����ل اي�س����ًا ان ري����ج ق����د ح�س����ل يف 
�سياف����ة كيخ�س����رو بك عل����ى ن�سخة م����ن كتاب 
)�سرفنامة( للم����وؤرخ �سرفخان البدلي�سي فكان 

ذلك مبعث �سعادته الكبرة. 
 21 )يف  ال�سليماني����ة  م����ن  عودته����م  واثن����اء 
ت�سري����ن االأول 1820 كم����ا ا�سلفنا، اجتاز ريج 
وا�سحابه م�سيق دربنديبازي����ان، ليوا�سلوا 
ال�س����ر عرب منطقت����ي �سوان واألت����ون كوبري 
)ب����ردي( باأجت����اه مدين����ة اربي����ل، ومنه����ا اىل 
اأ�سك����ي كل����ك قا�سدي����ن مدين����ة املو�س����ل التي 
ق�سوا فيها اأ�سه����ر ال�ستاء، قبل ان يعودوا عن 
طري����ق نهر دجلة )بالكل����ك( اىل بغداد يف �سهر 

اآذار عام 1821. 
وطيبته����م  الك����ورد  اف�س����ال  ان  ذك����ره  بق����ي 
و�سهامته����م، ترك����ت اعظم االأث����ر يف ذهن ريج 
ال����ذي كتب عنهم ب�سمر ح����ي وامانة و�سدق 
واع����دًا بتخليد ذكراه����م واالأ�س����ادة بهم طوال 
العم����ر، لكن االأج����ل املحتوم مل ميهل����ه ليحقَّق 
ذل����ك كم����ا اأراد، حي����ث توف����ى بع����د ع����ام واحد 
تقريب����ًا م����ن تل����ك الرحل����ة ال�سه����رة اخلالدة، 
و�س����اءت قدرة الباري تع����اىل ان تكون نهايته 
بوب����اء الكول����را يف مدينة �س����راز االأيرانية 

)يوم 4 ت�سرين االأول 1821( فدفن هناك.

مستر ريج )1787-1821( ورحلته الى السليمانية قبل 189 عامًا 
مدينة ال�سليمانية يف الع�سرينيات
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ن�سيد  جمهورية(  اأو  )ملكية  دول��ة  لكل  ك��ان  مل��اْ 
راأت  الر�سمية،  املنا�سبات  يف  ي��ع��زف  وط��ن��ي 
احلكومة  ت�����س��ك��ي��ل  ع��ن��د  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
�سرورة  العراق  يف  الوطني(  )احلكم  الوطنية 
و�سع )�سالم ملكي عراقي( اأ�سوة بدول العامل.. 
حول  م�سابقة  عن   1924 عام  يف  اأعلنت  ولذلك 
نقدية  ج��ائ��زة  ل��ه��ا  وخ�س�ست  امل��و���س��وع  ه���ذا 
هذه  يف  ا�سرتك  وقد  امل�سابقة..  بتلك  يفوز  ملن 
امل�سابقة عدد من املو�سيقيني االأجانب وبنتيجة 
و�سعه  الذي  امللكي(  )ال�سالم  فاز  امل�سابقة  هذه 

اجلي�س  �سباط  اأحد  م��وري(  اآر.  جي.  )امليجر. 
مرة  الأول  ال�سالم  ه��ذا  ع��زف  وق��د  الربيطاين.. 
االأم����ة ويف  امل��ل��ك��ي يف جمل�س  ج���وق احل��ر���س 

البالط امللكي ومقر وزارة الدفاع.
ومما جتدر مالحظته يف هذا اخل�سو�س هو ان 
ال�سالم امللكي العراقي بخالف االأنا�سيد الوطنية 
يف الدول االأخرى ال ت�ساحبه كلمات تن�سد اأثناء 
العزف. وقد حاول اأحد ال�سعراء ان ينظم اأبياتًا 
ولكن  امللكي  ال�سالم  نوطة  مع  ت�سر  ال�سعر  من 

ذلك مل يكن ب�سورة ر�سمية.

  ويعزف ال�سالم امللكي جلاللة امللك و�سمو ويل 
العهد والعائلة املالكة ويف تقدمي اأوراق االعتماد 
يف البالط امللكي العامر ويف االألوية ملمثل جاللة 
من  الر�سمية  احلفالت  يف  كذلك  ويعزف  امللك، 
من  مبدئيًا  تاأ�س�س  الذي  املو�سيقي  اجلوق  قبل 
 wood( جوقي بغداد واملو�سل وكان اأحدهما
 )brass band( واالآخر )- wind band
وق��د ك��ان اجل��وق��ان م��ع��ًا يف امل��و���س��ل وال�سيما 
)جوق احلر�س امللكي( بقيادة الربيطاين املدعو 
و�سع  قبل   1923 ع��ام  ذل��ك  وك���ان  فيلد(  )ك���ول 

اأقر ال�سالم امللكي نقل  ال�سالم امللكي.. وبعد ان 
اجلوق من املو�سل اىل بغداد عام 1924.. وبعد 
ان جرى تدريب جوق املو�سل تدريبًا جيدًا عاد 

اىل املو�سل �سنة 1935.
باأمر  الها�سمي  با�سا  ط��ه  امل��رح��وم  اه��ت��م  وق��د 
 1935 �سنة  ف��اأوف��د  ال��دف��اع  وزارة  مو�سيقى 
ق�سى  حيث  انكلرتا  اىل  �سنو(  )البر  االأ�ستاذ 
فيها اأربع �سنوات. وملا عاد عنّي مديرًا ملو�سيقى 
من  ك��ل  اأوف���د  ث��م   .1939 ع��ام  العراقي  اجلي�س 
بعد  رقّي  )الذي  قا�سم  �سعيد  املو�سيقي  العريف 

ورئي�س   � مو�سيقي  عقيد   � رتبة  اىل  لي�سل  ذلك 
اىل  ابراهيم  نا�سر  املو�سيقي  ال�سرية  ع��رف��اء 
التدريب  من  �سنة  وبعد   1935 عام  يف  القاهرة 
للفرقة  املو�سيقي  اجلوق  ت�سكيل  مت  حيث  عادا 

الثانية.. وجوق الفرقة االأوىل.
تدريب  م��دي��ري��ة  اف��ت��ت��ح��ت   1948 �سنة  ويف   
الخراج  دورات  خ��الل  من  للتدريب  املو�سيقى 
جنود مو�سيقيني ومت تن�سيق االأجواء وجعلها 
حت��م��ل ا���س��م )امل��و���س��ي��ق��ى ال��ع�����س��ك��ري��ة(.. ويف 
للفرقة  املو�سيقى  ج��وق  ت�سكيل  مت   1949 ع��ام 

بتاأ�سي�س  والفيالق  الفرق  �سارت  الثالثة،وهكذا 
فرق مو�سيقية خا�سة بها ودخل مديرية تدريب 
املعاهد  من  واخلريجون  االأ�ساتذة  املو�سيقى 

واملراكز املو�سيقية.
ياأتي  ما  نظم  ال��ذي  العراقي  ال�ساعر  مالحظة: 
امللكي  ال�سالم  عزف  اأثناء  ان�سادها  ميكن  رمبا 

فهو:
دم يا �سريف احل�سب، يا كرمي الن�سب

يا خر ملك يف الوجود في�سل
في�سل اأنت نربا�س لنا ُدم لتحقيق املنى

وارجع لنا عهد اجلدود فْي�سل
يف تلك احَلقبة من تاريخ العراق احلديث، كان 
امللكي،  بال�سالم  الفعاليات  جميع   اإفتتاح  لزامًا 
اإحرتامًا.  النا�س  وقوف  ي�ستوجب  الذي  االأمر 
تعر�س  ال�سينما  دور  كانت  املثال،  �سبيل  على 
فلمًا ُيظهر ملك البالد )يف زمننا كان امللك في�سل 
على  مرفرفًا،  العراقي  العَلم  الثاين( ومن خلفه 
)الفونوغرافية(  القر�سية  االأ�سطوانة  �سوت 
ل عليها مو�سيقى ال�سالم. بقي هذا ال�سالم  امل�سجَّ
معتَمدَا طوال العهد امللكي حتى �سقوطه �سبيحة 
الرابع ع�سر من متوز �سنة 1958، ف�سقطت معه 

يات والرموز امللكية يف العراق. كافة امل�سمَّ
م�سل�سل املتغرات ال�سيا�سية يف العراق

تغير  اأو  ان��ق��الٍب  ح��دوث  عند  احل��ال،  بطبيعة 
نظام احلكم يف البالد، كما يف م�سل�سل املتغرات 
املتتابعة،  وال��ث��ورات  االإنقالبات  عن  الناجمة 
التي  اجل��دي��دة  ب��ال��رم��وز  اجل��دي��د  العهد  ي��اأت��ي 
كان  وهكذا  الوطن،  �سيادة  عن  تعبرًا  يريدها 
االأمر مع كلٍّ من الن�سيد الوطني والعلم العراقي 
ب�سكٍل اأكرث بروزًا من بني كل املتغرات، كونهما 

مالزَمنْي للحَدث اليومي لل�سعب والبالد.
ال�سالم اجلمهوري )ثورة 14 متوز 1958(

يف العهد اجلمهوري، تقرر اإلغاء العَلم وال�سالم 
جديَدين  ب��رم��َزي��ن  وا���س��ت��ب��دال��ه��م��ا  امل��ل��ك��ي��ني، 

للجمهورية العراقية. 
العراقي،  بال�سالم اجلمهوري  االأمر  تعلق  بقدر 
العراقي  املو�سيقي  ك���ان  اإ���س��م��ه،  ���س��ار  ه��ك��ذا 
ال���راح���ل )ل��وي�����س زن��ب��ق��ة( م��ن خ��ري��ج��ي ق�سم 
اجلميلة  الفنون  معهد  يف  الهوائية  املو�سيقى 
درا�ساته  ي��وا���س��ل  اخل��م�����س��ي��ن��ي��ات،  اأوا����س���ط 
)فيينا(  النم�ساوية  العا�سمة  يف  املو�سيقية 
عند قيام ثورة 14 متوز، فبادر هناك اإىل و�سع 
على  عًا  موزَّ وتدوينه  اجلمهوري،  لل�سالم  حلن 
الهوائية  املو�سيقى  جوق  )اآالت(  اأق�سام  جميع 
من�ساوي؛  مو�سيقي  ج��وق  قبل  من  وت�سجيله 
مه مرَفقًا بر�سالة منه اإىل الزعيم عبد الكرمي  قدَّ
يف  ال��ع��راق  �سفارة  ِع��رب  ال��ث��ورة،  ق��ائ��د  قا�سم، 
التي  وامل�سامني  االأف��ك��ار  فيها  ���س��ارح��ًا  فيينا، 
اإعتمَدها يف �سياغة اللحن، وهو ب�سكل مار�س 
امل�سر )Marsh(. وبهذا تقرر اعتماده �سالمًا 
وطنيًا للجمهورية العراقية. )املدونة املو�سيقية 

يف ال�سكل رقم 2(.
نبذة عن االأنا�سيد الوطنية يف العراق

لعّلي هنا اأ�ستدرك الأدير دفَّة املو�سوع اإىل �سالف 
االأيام عند تاأ�سي�س الدولة يف العراق احلديث، 
منها  ناأخذ  العراقية يف عام 1921، كي  اململكة 
فر�سة  ال��ق��اريء  خالله  م��ن  مننح  ���س��وٍء  قب�َس 

التعرف اإىل ن�سيد موطني.
}الهالل  بالد  يف  )القومية(  االأنا�سيد  اإنت�سرت 
)�سوريا  ال�سام  ب��الد  ي�سمل  ال��ذي  اخل�سيب{ 
ف�سار  وال��ع��راق،  واالأردن(  وفل�سطني  ولبنان 
هذه  �سعوب  ب��ني  يربط  ج�سٍر  مبثابة  الن�سيد 
لنيل  التحرر  النفو�س حميَّة  لتدفع يف  البلدان، 
ال�سائدة  االأجنبية  ال�سيطرة  من  البلد  ا�ستقالل 

اآنذاك.
الن�سيد  كان  بحثنا،  مو�سوع  وهو  العراق،  يف 
من  ال�سبيبة  ���س��ف��وف  ب��ني  منت�سرًا  ال��وط��ن��ي 
الطلبة وف�سائل احلركة الك�سفية، على يد رّواد 
)املو�سيقار حنا  منهم  املقدمة  كان يف  عراقيني، 
الهيئة  يف  املو�سيقي  امل�سوؤول  ب�سفته  بطر�س( 
الك�سفية، وم�سوؤواًل عن جوقها  للحركة  القائدة 
االأنا�سيد  من  كبرة  جمموعًة  ن  فلحَّ املو�سيقي. 
نذكر  اآنذاك،  والعرب  العراقيني  ال�سعراء  الأبرز 

من بينها:

االأنا�سيد  من  عدد  يف  ال�سبيبي،  باقر  حممد    -
امللكية، منها الن�سيد القومي امللكي، الذي يقول 

مطلُعه:
التاَج ظفرناُه – والعر�َس اأقمناُه

واحُلكُم لنا �سورى – قد اأ�سبح ُد�ستورا
-  �سادق االأعرجي، من بني اأبرز اأنا�سيده ن�سيد 

ذكرى املولد امللكي، يقول مطلعه:
يا مليك دولتنا – اأنت دولة العرب

يا �سليَل �سادتنا – اأنت �سوؤَدد العرب
اأما خليل مرَدم، فا�ستهر بن�سيده )حماة الديار( 

الذي يقول مطلعه:
حماة الديار عليكم �سالُم      
اأَبت اأْن تذلَّ النفو�س الكراُم

املعايل(  )نحن طاّلب  ن�سيد  البارودي  ولفخري 
يقول مطلعه:

نحن طالب املعايل             
نحن جنُد العرب

حني من�سي ال نبايل            
 باالأذى والُنَوِب. 

وقع  على  باإن�سادها  املذكورة  الف�سائل  وقامت   
خط  اأثناء  تهدر  وه��ي  االأب���واق  ونفر  الطبول 
ال�سعب  بغداد، وجماهر  �سوارع  م�سرها عرب 

تتابع مواكب امل�سر وت�سهم يف ترديد الن�سيد.
 يف عام 1936، �سهدت بغداد تاأ�سي�س اإذاعتني، 
هما: حمطة بغداد لالإذاعة الال�سلكية )هكذا كان 
التي  الزهور،  ق�سر  واإذاع��ة  الر�سمي(،  ا�سمها 
عملت حتت توجيه واإ�سراف امللك غازي االأول، 
الوطنية  الق�سايا  عن  بالدفاع  ح�سرًا  اخت�ست 
م�سرفًا  بطر�س  حنا  فيها  عمل  حيث  والقومية، 
االأنا�سيد  م  ت��ق��دَّ فكانت  والن�سيد،  للمو�سيقى 
�سخ�سيًا،  وباإ�سرافه  قبله  من  نة  امللحَّ القومية 
املو�سيقي  امل��ع��ه��د  طلبة  م��ن  امل��ن�����س��دون  وك���ان 
�س يف نف�س عام( وف�سائل الفتوة  ببغداد )املوؤ�سَّ

والك�سافة.
ال�سالم اجلمهوري )ثورة 14 متوز 1958(

يف العهد اجلمهوري، تقرر اإلغاء العَلم وال�سالم 
جديَدين  ب��رم��َزي��ن  وا���س��ت��ب��دال��ه��م��ا  امل��ل��ك��ي��ني، 

للجمهورية العراقية. 
العراقي،  بال�سالم اجلمهوري  االأمر  تعلق  بقدر 
العراقي  املو�سيقي  ك���ان  اإ���س��م��ه،  ���س��ار  ه��ك��ذا 
ال���راح���ل )ل��وي�����س زن��ب��ق��ة( م��ن خ��ري��ج��ي ق�سم 
اجلميلة  الفنون  معهد  يف  الهوائية  املو�سيقى 
درا�ساته  ي��وا���س��ل  اخل��م�����س��ي��ن��ي��ات،  اأوا����س���ط 
)فيينا(  النم�ساوية  العا�سمة  يف  املو�سيقية 
عند قيام ثورة 14 متوز، فبادر هناك اإىل و�سع 
على  عًا  موزَّ وتدوينه  اجلمهوري،  لل�سالم  حلن 

الهوائية  املو�سيقى  جوق  )اآالت(  اأق�سام  جميع 
من�ساوي؛  مو�سيقي  ج��وق  قبل  من  وت�سجيله 
مه مرَفقًا بر�سالة منه اإىل الزعيم عبد الكرمي  قدَّ
يف  ال��ع��راق  �سفارة  ِع��رب  ال��ث��ورة،  ق��ائ��د  قا�سم، 
التي  وامل�سامني  االأف��ك��ار  فيها  ���س��ارح��ًا  فيينا، 
اإعتمَدها يف �سياغة اللحن، وهو ب�سكل مار�س 
امل�سر )Marsh(. وبهذا تقرر اعتماده �سالمًا 
وطنيًا للجمهورية العراقية. )املدونة املو�سيقية 

يف ال�سكل رقم 2(. 
 مرحلة ما بعد 1963

�سالحي(  يا  زمن  )والله  ن�سيد  حلن  اإعتماد  مت 
مللحنه امل�سري كمال الطويل، اإّبان قيام انقالب 

14 رم�سان )8 �سباط/فرباير عام 1963(. 
متوز   17 ث��ورة  قيام  بعد  الن�سيد  ه��ذا  اإ�ستمر 
عام 1968، لغاية عام 1981 حني تقررت اإقامة 
م�سابقة لتلحني الن�سيد الوطني اجلديد لل�ساعر 
املو�سيقية  الفنون  دائرة  تولَّت  الكمايل،  �سفيق 
امل�ساركات  ك��اف��ة  ت�سجيل  االإع�����الم  ب�����وزارة 
املو�سيقية للفنانني العراقيني ومن ثم اال�ستماع 
بو�سع  قامت  متخ�س�سة،  جلنة  قبل  من  اإليها 
النتائج  ت  رجحَّ منها.  لكل  التقوميية  الدرجات 
الع�سكرية  املو�سيقى  من  ل�سابَطني  م�ساركَتني 
الرزاق  وعبد  فرن�سو  جميل  ال�سالم  عبد  هما 
املهني/الفّني  اخت�سا�سهما  بحكم  ال��ع��زاوي، 

مبثل هذا النوع من املو�سيقى. 
بتكليف  متثلت  اخل��ف��اء  يف  ج���رت  ل��ع��ب��ًة  ل��ك��ن 
امل��و���س��ي��ق��ي ال��ل��ب��ن��اين ول��ي��د غ��ل��م��ي��ة، ح��ني كان 
م��ت��ع��اق��دًا م��ع ح��ك��وم��ة ال��ع��راق ل��ت��األ��ي��ف اأعمال 
غلمية  فقام  قومية.  اأنا�سيد  وتلحني  مو�سيقية 
بو�سع حلن له، مت ت�سجيله من قبل اأورك�سرتا 
مبر�سوم   1981 عام  اعتماده  ثم  ومن  يونانية 

جمهوري. 
 يقول مطلع الن�سيد:

وطٌن مدَّ على االأفِق جناح��ا       
وارتدى جمد احل�سارات و�ساحا

بورَكت اأر�س الفراتني وطن    
عبقري املجد عزمًا و�س��ماحا.

 اأما اللحن فقد كان بال�سيغة املعتادة يف االأنا�سيد 
املدر�سية، مفتقرًا اإىل املوا�سفات الفنية اخلا�سة 
قد  اجلمهوري(.  اأو  )امللكي  الوطني  بال�سالم 
وطولها  املغناة  الق�سيدة  اأب��ي��ات  ك��رثة  تكون 
املو�سيقى  مدير  قيام  تطلَّب  ال��ذي  االأم��ر  �سببًا، 
الع�سكرية العراقية ومعاونه بال�سفر اإيفادًا اإىل 
البنية  يالئم  كي  اللحن  �سياغة  الإع��ادة  اإنكلرتا 
الفنية الأجواق املو�سيقى الع�سكرية التي تتوىل 
يف العادة اأداء ال�سالم الوطني. مت ت�سجيل حلن 

الن�سيد من قبل جوق بريطاين.
 مرحلة تغير نظام احلكم يف العراق

بعد تغير نظام احلكم العراقي يف عام  2003، 
تدعو  »العاطفية«  االإج��ت��ه��ادات  بع�س  اأخ���ذت 
فرتة  ُين�َسد  كان  الذي  )موطني(  ن�سيد  العتماد 
ون�سيدًا  �سالمًا  اخلم�سينات،  حتى  الثالثينيات 
نفو�س  يف  وق��ٍع  من  للن�سيد  ملا  للعراق.  وطنيًا 

العراقيني. 
تروم  ال��ب��الد  يف  احلاكمة  الهيئة  ب��اأن  قيل  كما 
وقيل  العراقي.  والعلم  الوطني  الن�سيد  تغير 
اأي�سًا باأن ثمة جلنة مت ت�سكيلها لو�سع االأفكار 
تر�سيحه  املزَمع  الن�سيد  اإختيار  حول  املطلوبة 
ن�سيدًا )�سالمًا( وطنيًا لدولة العراق. لكن االأمور 

ْمت. ظلَّت طي الكتمان، اكتنفها ال�سَ
 ومن بني ما ُطرَح على ال�ساحة، ن�سيد )موطني( 
االأنا�سيد  اأب��رز  بني  من  اأ�سلفنا،  كما  باعتباره، 
��ت ب��ه��ا حناجر  ال��وط��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��نَّ
دولته  وتاأ�سي�س  العراق  ا�ستقالل  اإّب��ان  ال�سعب 

الد�ستورية مطلع القرن الع�سرين املن�سرم.
 نبذة عن االأنا�سيد الوطنية يف العراق

لعّلي هنا اأ�ستدرك الأدير دفَّة املو�سوع اإىل �سالف 
االأيام عند تاأ�سي�س الدولة يف العراق احلديث، 
منها  ناأخذ  العراقية يف عام 1921، كي  اململكة 
فر�سة  ال��ق��اريء  خالله  م��ن  مننح  ���س��وٍء  قب�َس 

التعرف اإىل ن�سيد موطني.
الهالل  ب��الد  يف  )القومية(  االأنا�سيد  اإنت�سرت 
)�سوريا  ال�����س��ام  ب���الد  ي�سمل  ال���ذي  اخل�سيب 
ف�سار  وال��ع��راق،  واالأردن(  وفل�سطني  ولبنان 
هذه  �سعوب  ب��ني  يربط  ج�سٍر  مبثابة  الن�سيد 
لنيل  التحرر  النفو�س حميَّة  لتدفع يف  البلدان، 
ال�سائدة  االأجنبية  ال�سيطرة  من  البلد  ا�ستقالل 

اآنذاك.
الن�سيد  كان  بحثنا،  مو�سوع  وهو  العراق،  يف 
من  ال�سبيبة  ���س��ف��وف  ب��ني  منت�سرًا  ال��وط��ن��ي 
الطلبة وف�سائل احلركة الك�سفية، على يد رّواد 
)املو�سيقار حنا  منهم  املقدمة  كان يف  عراقيني، 
الهيئة  يف  املو�سيقي  امل�سوؤول  ب�سفته  بطر�س( 
الك�سفية، وم�سوؤواًل عن جوقها  للحركة  القائدة 
االأنا�سيد  من  كبرة  جمموعًة  ن  فلحَّ املو�سيقي. 
نذكر  اآنذاك،  والعرب  العراقيني  ال�سعراء  الأبرز 

من بينها:
االأنا�سيد  من  عدد  يف  ال�سبيبي،  باقر  حممد    -
امللكية، منها الن�سيد القومي امللكي، الذي يقول 

مطلُعه:
التاَج ظفرناُه – والعر�َس اأقمناُه

واحُلكُم لنا �سورى – قد اأ�سبح ُد�ستورا

-  �سادق االأعرجي، من بني اأبرز اأنا�سيده ن�سيد 
ذكرى املولد امللكي، يقول مطلعه:
يا مليك دولتنا – اأنت دولة العرب

يا �سليَل �سادتنا – اأنت �سوؤَدد العرب
اأما خليل مرَدم، فا�ستهر بن�سيده )حماة الديار( 

الذي يقول مطلعه:
حماة الديار عليكم �سالُم      اأَبت اأْن تذلَّ النفو�س 

الكراُم
املعايل(  )نحن طاّلب  ن�سيد  البارودي  ولفخري 

يقول مطلعه:
نحن طالب املعايل             نحن جنُد العرب

حني من�سي ال نبايل             باالأذى والُنَوِب. 
وقع  على  باإن�سادها  املذكورة  الف�سائل  وقامت   
خط  اأثناء  تهدر  وه��ي  االأب���واق  ونفر  الطبول 
ال�سعب  بغداد، وجماهر  �سوارع  م�سرها عرب 

تتابع مواكب امل�سر وت�سهم يف ترديد الن�سيد.
 يف عام 1936، �سهدت بغداد تاأ�سي�س اإذاعتني، 
هما: حمطة بغداد لالإذاعة الال�سلكية )هكذا كان 
التي  الزهور،  ق�سر  واإذاع��ة  الر�سمي(،  ا�سمها 
عملت حتت توجيه واإ�سراف امللك غازي االأول، 
الوطنية  الق�سايا  عن  بالدفاع  ح�سرًا  اخت�ست 
م�سرفًا  بطر�س  حنا  فيها  عمل  حيث  والقومية، 
االأنا�سيد  م  ت��ق��دَّ فكانت  والن�سيد،  للمو�سيقى 
�سخ�سيًا،  وباإ�سرافه  قبله  من  نة  امللحَّ القومية 
املو�سيقي  امل��ع��ه��د  طلبة  م��ن  امل��ن�����س��دون  وك���ان 
�س يف نف�س عام( وف�سائل الفتوة  ببغداد )املوؤ�سَّ

والك�سافة.
خالل  وتنت�سرمن  م  تقدَّ االأنا�سيد  اأخ��ذت  هكذا 
واملعاهد  امل���دار����س  ط��ل��ب��ة  ب��اأ���س��وات  االأث�����ر، 
وف�سائل الفتوة والك�سافة العراقية ملتحمًة مع 
حناجر جماهر ال�سعب املرددة. وبرز من بينها 

ن�سيد )موطني(.
 حتليل ن�سيد موطني 

اإيقاع  ن��رَب  ن�ست�سعر  الن�سيد  كلمات  نقراأ  حني 
الوحدة  اأم��ام��ن��ا  وتتك�سف  ال��وا���س��ح،  كلماِته 

االإيقاعية: 
الثنائي  امل�سر  اإيقاع  على  ُبنَي  فقد  اللحن  اأم��ا 
نة  املدوَّ يف  مو�سح  كما  اثنان(  واح��د  )مبعنى 

املو�سيقية املعرو�سة هنا �سمن مقالنا هذا.
موطني موطني

اجلالل واجلمال 
وال�سناء والبهاء يف ُرباك

يف ُرباك
واحلياة والنجاة     والهناء والرجاء 

يف هواك    يف هواك
م�ًا  مًا غامنًا مكرَّ هل اأراك: �ساملًا مَنعَّ

با�سم حنا بطر�س 
متى عزف السالم الملكي العراقي الول مرة ؟.. 

النشيد الوطني العراقي:  لمحة تاريخية معاصرة 
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كثرة هي احلكايات الطريفة التي رواها 
بع�س النا�س وخا�سة ممن عاي�سوا فرتة 
ال�سعيد  نوري  البا�سا  عن  امللكي،  احلكم 
يروونها  والذين   ، العراق  وزراء  رئي�س 
حياتهم  يف  ب�سطاء  ال��ل��ه(  )اه���ل  م��ن  ه��م 

حكماء يف اقوالهم وفهمهم للحياة..
ومن هذه احلكايات حكاية طريفة رواها 
احد البغداديني من كبار ال�سن ومفادها : 
اعتاد البا�سا نوري ال�سعيد رئي�س وزراء 
العراق يف العهد امللكي ان يجل�س كل ليلة 
املطلة  الكرادة  مبنطقة  الواقعة  داره  يف 
الدفاع  وزي���ر  عديله  م��ع  دج��ل��ة  نهر  على 
يوم  ك��ل  ي���زوره  ال���ذي  الع�سكري  جعفر 
و�سع  عن  احلديث  اط��راف  معه  ويتبادل 
قنينة  ي�سربا  وهما  العامة  واحلياة  البلد 
معه  جلبها  البا�سا  اع��ت��اد  التي  ال�سراب 

يوميا عند عودته ظهرا من مكتبه.. 
وذات يوم من تلك االيام ن�سي البا�سا ان 
قنينة  عمله  م��ن  ع��ودت��ه  عند  معه  يجلب 
اليوم  ذل���ك  يف  ان�سغل  ح��ي��ث  ال�����س��راب، 
مكتبه  يف  زاره  ال���ذي  االج��ن��ب��ي  ب��ال��وف��د 
وع��ن��دم��ا ح���ان وق���ت ال��ل��ي��ل وج���اء جعفر 
�سرابا،  ي��ج��د  ومل  ك��ال��ع��ادة  ال��ع�����س��ك��ري 
ال��ع��ب��ور اىل جانب  ال��ب��ا���س��ا  اق���رتح ع��ل��ى 
الكرخ بالبلم والذهاب اىل حملة ال�سواكة 
ذلك  على  البا�سا  فوافق   ، هناك  وي�سربا 
وجدا  النهر  �سفاف  اىل  نزولهما  وعند 
وبجانبه  بلمه  يف  جال�سا  البالمني  اح��د 
القوا  ان  ، وبعد  )الل��ه( ذات �سوء خافت 
الع�سكري  جعفر  منه  طلب  عليه  ال�سالم 
والبالم  ال��ك��رخ،  جانب  اىل  يعربهما  ان 
مل يعرفهما، حيث اعتذر منهما بحجة ان 

ماء النهر يف هذا الوقت كان غر م�ستقر 
وامواجه عالية وذلك ملرور بع�س الدوب 

الكبرة املحملة بالنفط منه.. 
حاجتهما  ع��ن  منهما  ال��ب��الم  وا�ستف�سر 
بالعبور فاجابه جعفر الع�سكري لن�سرب 
، ف�سحك  ال�سواكة  ال�سراب يف  كا�سا من 
البالم الذي مازال مل يعرفهما وقال لهما : 
عندي يف البلم مبتغاكما ربع عرق م�ستكي 
من  وقليل  كا�سان  اي�سا  وعندي  ا�سلي 
اخل��ي��ار وال��ط��م��اط��ة وامل�����س��ك��ل��ة حملولة 

واتف�سلوا ا�سربوا اهال و�سهاًل..
ذلك  على  ال��ب��الم  و�سكر  البا�سا  �سحك   
وجل�سا  دعوته  فقبال   ، البغدادي  الكرم 
لهما  يح�سر  ال��ب��الم  وب����داأ  ال��ب��ل��م  داخ���ل 
كذلك  لهما  وق���دم  وال�����س��راب  ال��ك��وؤو���س 
اخلياروالطماطة وبداآ ي�سربان ويتبادالن 

اليوم وعن  النهر  احلديث عن و�سع ماء 
على  او�سكا  ان  وبعد  املتالطمة  امواجه 
وق�ساء  بالراحة  و�سعرا  ال�سراب  نهاية 
ال�سيفية  ال��ل��ي��ل��ة  ت��ل��ك  يف  مم��ت��ع  وق���ت 
القمرية، مع هذا البالم البغدادي الكرمي 
هل  الع�سكري  جعفر  ف�����س��األ��ه   ، ال��ط��ي��ب 
ت��ع��رف اي��ه��ا ال��ب��الم ال��ط��ي��ب م��ن ن��ح��ن ؟ 
�سغرًا  وال  اعرفكما..  مل  بالنفي  فاجاب 

بكما .. ثم اردف الع�سكري قائال: 
هل من املعقول مل تعرف هذا الرجل ، ا�سار 
البالم  فقال  ؟  ال�سعيد  ن��وري  البا�سا  اىل 
فاجاب  اع��رف��ه..  مل   ، اليهما  نظر  ان  بعد 
الع�سكري هذا البا�سا نوري ال�سعيد وانا 

جعفر الع�سكري وزير دفاعه.. 
ف�����س��ح��ك ال���ب���الم ب�����س��وت ع����ال ق��ائ��ال: 
كا�سني  منكم  واح��د  كل  �سرب  )ميعودين 

من العرق، �سار واحد با�سا نوري ال�سعيد 
الدفاع..  وزي��ر  الع�سكري  جعفر  واالخ��ر 
لعد لو ت�سربون اكرث فماذا �ست�سبحون؟ 
وبعد   ، وال��ع�����س��ك��ري  ال��ب��ا���س��ا  ف�����س��ح��ك 
يتفر�س  البالم  ب��داأ  ال�سمت  من  حلظات 
ثم  الع�سكري  واىل  البا�سا  اىل  نظره  يف 
البا�سا  �سورة  ذاك��رت��ه  تذكروا�ستعادت 

نوري ال�سعيد و�ساح ب�سوت عال قائال:
) لك اي والله هذا البا�سا وهذا الع�سكري( 
منه  ويعتذر  البا�سا  يد  ليقبل  انحنى  ثم 
عما �سدر منه من كالم قد يكون غر الئق 
يف  ح�سرته.. ثم اخرج البا�سا من جيبه 
مبلغًا من النقود واعطاه اىل البالم الذي 
ايام  هي  ه��ذه  وال�����س��رور..  بالفرح  �سعر 
وح�سن  وك��رم  وتوا�سع  ب�ساطة  زم��ان.. 

نية.

اليمنى  اليد  حكة  ان  البغداديون  يعتقد 
تعني ان �ساحبها �سيح�سل على دراهم 

وان ح��ك��ة اخل���د ت���دل ع��ل��ى جم���يء �سيف 
وان  اخل��دود  على  القبل  معه  تبادل  عزيز 

حكة اخل�سم )االنف( تب�سر باأكلة �سمك 
ان  اىل  ت�سر  اليمنى  ال��رج��ل  حكة  وان 
وان  مدحا  او  قدحا  �ساحبها  ذكر  احدهم 
وان  جديد  لبا�س  على  ت��دل  الكتف  رجفة 
بو�سول  ينبيء  بالل�سان  �سعراية  وج��ود 
البغداديني  عوائد  ومن  هدية  اى  �سوغة 
اي�سا اذا �سافر احدهم فان زوجته التت�سنع 
اية  والت�ستعمل  تتجمل  ال  تتزوك)اى  وال 
مادة من مواد التجميل(حتى يعود زوجها 
واذا �سكنت عائلة بجوار عائلة اخرى فمن 
واج���ب اجل��واري��ن ت��ك��رمي اجل���ار اجلديد 
الغد  يوم  غ��ذاء  ان  )خرب(فحواه  بار�سال 

�سيكون من بيت فالن. 
تتيح  ال��ت��ي  اللطيفة  ال��ع��ادات  م��ن  وه���ذه 
الفر�سة للعائلة اجلديدة يف ترتيب البيت 
البيت  ام  ان  عن  ف�سال  وتنظيفه  وفر�سه 
طبخ  يف  ت�سرفه  لها  وق��ت  وال  )تعبانة( 
وهي  واجلهال(.  البيت  )ل�ساحب  الغذاء 
الذي  التعارف  ا�سباب  توطد  ع��ادة  كذلك 
الب��د منه ب��ني )اجل���واري���ن( وه��ك��ذا تبقى 
ال��ع��ائ��ل��ة اجل��دي��دة م���دة ا���س��ب��وع او اكرث 
واجلوارين يتناوبون يف ار�سال �سواين 

الغداء احلافلة بكل مالذ وطاب ومن عادتهم 
ان االبن اليدخن ال�سجارة بح�سور والده 
اوالد  وعنده  متزوجا  الولد  كان  لو  حتى 
يف  زياة  االكرب  الخيه  بالن�سبة  االخ  وكذا 
)رج��ل على رج��ل ( االح���رتام كما الي�سع 
مبن  يجمعه  جمل�س  يف  اجللو�س  اث��ن��اء 
ينه�س هو وجميع  كما  �سنا  منه  اكرب  هو 
احلا�سرين عند دخول رجل اكرب منهم �سنا 

وتلك لعمري من ال�سفات احلميدة 
واذا وجد احدهم قطعة خبز على االر�س 
فانه اليطوؤها بقدمه بل يلتقطها ويقبلها ثم 
بالقرب  او   ) احلايط  فتحتة   ( يف  ي�سعها 
منه كما انهم يلتقطون من االر�س كل ورقة 
مكتوبة ويحرقونها او ي�سعونها يف ثقب 
ا�سم  فيها  يكون  ان  خ�سية  اي�سا  احلائط 

الله جل جالله 
اليجوز كن�س فناء الدار وقت الغروب لكي 

ال تزول النعمة 
عندما ياأتي �سهر �سفر فالنا�س ت�سع قطعة 
الدار  بباب  وتك�سره  ال�سربة  يف  نقدية 
�سهر  وجم���يء  ال�سهر  ه��ذا  م�سي  ،وب��ع��د 

ربيع االول تقول: 
يا  حممد  يا  ربيع  جانا  �سفر  ذهب  النا�س 

�سفيع دفعا للبالء 
زوجته  تلقي  للعمل  البيت  اب��و  خ��رج  اذا 
او والدته خلفه املاء اعتقادا بان ذلك يفيد 

بالرزق والعودة ب�سالم 
يكرم  احل��ذاء  او  النعال  ف��ردة  ركبت  واذا 

ال�سامعني معناها �ساحبها رح ي�سافر 
اذا افرت�ست الدجاجة االر�س يعني قدوم 
�سيف وكذلك اذا زقزقت الع�سافر او نزل 
الطفل  زح��ف  واذا  ال�سقف  من  العنكبوت 
الطفل  كن�س  واذا  امل�سي  ي�ستطيع  ال��ذي 
االر�س واذا طفر العجني من النجانة واذا 

غ�سلت البزونة 
ونحكي بتف�سيل نوعا ما عن تناثر العجني 

من بني يدي العجانة 
ال�سحن  يف  الطحني  امل���راأة  ت�سع  عندما 
املعد للعجني وتبداأ بعملية العجن يتطاير 
يديها  بني  من  االر���س  اىل  العجني  بع�س 
اليوم  ياأتيهم يف هذا  ان  بانه البد  فتعتقد 
�سيف )خطار( وبذلك تخرب اهلها معلنة لهم 
بانه �سوف ياأتي اليهم يف هذا اليوم �سيف 
وذلك الن عجينها يتطاير من ال�سحن وهو 

من ن�سيبهم ح�سب ما تعتقد. 
حتتفظ االم مبالب�س ولدها البكر لتلب�سها 

الوالدها الالحقني او اوالد اوالدها 
يت�سائم النا�س من يوم ال�سبت ويتفائلون 
بيوم االثنني اذ يعدون هذا اليوم هو يوم 
وفاته  وي���وم  ال��ر���س��ول  ووالدة  ال��ر���س��ال��ة 
يت�سائم  و���س��ل��م(  وال���ه  عليه  ال��ل��ه  )���س��ل��ى 

النا�س من عدم تناول الع�ساء ليال 

اذا قلبت ملعقة ال�ساي يف القدح على غر 
بوجود  ال�سارب  تنبه  على  فداللة  وجهها 

النق�س وخا�سة يف الريف 
ووقوع الع�سابة من راأ�س املراأة 

وهي  امل��راأة  ان  االحيان  بع�س  يف  يحدث 
جال�سة تنحل )تفتل( عقدة ع�سابتها فتنزل 
قد  اخريات  ن�ساء  بان  فتعتقد  راأ�سها  على 
�سدها( وهذه احلالة  )م�سكن  ذكرها  اجنب 
ت�سبه )طنني االذن( فنجدها تقول ان �ساء 
كما  ع�سابتها  ت�سد  ذل��ك  وبعد  خ��را،  الله 

كانت يف �سابقتها. 
حك رجل العزب والعزبة )ال�ساب وال�سابة( 

لدى العرو�سني 
عزاب  جند  القرى  يف  زواج  ح��دوث  عند 
العرو�س  خم��دع  اىل  ي��اأت��ون  ال��ق��ري��ة  تلك 
ارجل  ال��ع��رو���س��ان بحك  وي��ب��داأ  )اك��وف��ة( 
هوؤالء العزاب وذلك اعتقادا من ان هوؤالء 
ال��ع��زاب )ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات( ب��ان حك 
ال��ع��رو���س��ني ���س��وف ي�سهل  ارج��ل��ه��م ع��ن��د 
وي�سرع يف زواجهم ويقولون املثل االتي 

)ان امنطرت كاع تتب�سر اخوتها(. 
ويحكى اي�سا يف ح������ك اليدي����ن 

يف بع�س االحيان يحدث ان يدي ال�سخ�س 
تبداآن بحكة فيعتقد بانه البد من ان مي�سك 
نقودا او �سيئا غريبا يف اليوم التايل، وقد 
يتحقق هذا االعتقاد يف بع�س االحيان مما 

يزيده اعتقادا يف هذا احلالة وهي )�سدفة( 
فا�سبح يعتقد بانه كلما حكته يده البد من 

ان يقب�س نقودا او �سيئا غريبا فيها. 
رفي����ف العي���ن 

العني  جفن  حت��رك  اي  بالرفيف  ونق�سد 
حترك  ان  فيعتقدون  م��رات  ع��دة  العلوي 
عزيز  �سخ�س  ي��اأت��ي  ان  الب��د  ال��ع��ني  جفن 
وغائب على �ساحب العني، وهذا ال�سخ�س 
غائب منذ عدة ايام. فباعتقادهم ان العني 
الن�ساء  الروؤيا ولذلك جند  اداة  تعلم النها 
يقولن )رفت عيني البد من ان ياأتي عزيز 
ع��ل��ى اجلفن  ق�سة  غ��ال��ب��ا  وت��و���س��ع  ع��ل��ي( 

البطال الرفيف. 
ووقوف اللقمة يف البلعوم 

ان  وب��ع��د  ل��الك��ل  ال�سخ�س  يتقدم  عندما 
احداهما  تدخل  ال  لقمتني  او  لقمة  ي��اأك��ل 
�سعوبة  يالقي  اي  ب�سهولة  البلعوم  يف 
كان  ان  ابنائه  اح��د  ب��ان  فيعتقد  بلعها  يف 
يكن  مل  اذا  ل��ه  املقربني  اح��د  او  متزوجا 
اللقمة  م��ت��زوج��ا ج��ائ��ع. ول��ذل��ك الت��دخ��ل 
احلالة  ه��ذه  مثل  ع��ادة  وحت��دث  ب�سهولة 
)اي(  مغرتبا  ال�سخ�س  ذل��ك  يكون  عندما 

بعيدا عن اهله

عن كتاب بغداديات لعزيز جا�سم 
احلجية 

ماذا جرى للباشا وجعفر العسكري مع البالم دعبول؟
�سعيد الهزار

معتقدات بغدادية ايام زمان 

الع�سكريال�سعيد
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منذ تا�س�ست دار االذاعة  العراقية حتى عام 
عدا  امل��ع��ارف  ل���وزارة  تابعة  ك��ان��ت    1938
عليها  اال�سراف  انيط  التي  الفنية  ال�سوؤون 
مب��دي��ري��ة ال���ربق وال��ربي��د ال��ع��ام��ة . وكنت 
العام وكان اجلو  �سكرتر االذاع��ة  يف هذا 
فق�سية  ال��ع��ام  ه��ذا  يف  مكهربا  ال�سيا�سي  
بيننا  العالقات  وت���ردي  جهة  م��ن  فل�سطني 
وبني بريطانية من جهة اخرى اىل غر ذلك 
غازي  امللك  وك��ان   . وامل�ساكل  امل�سائل  م��ن 
املتحم�س الطموح �سديد االهتمام  باالذاعة 
وكان يرى ان االذاعة الر�سمية وهو يتابعها 
ال�سيا�سية  الناحية  من  باملرام  التفي  بدقة 
ق�سر  يف  خا�سة  اذاع��ة  فا�س�س   والقومية 

الزهور يناف�س بها اذاعة احلكومة .
من ذلك على �سبيل املثال ان اذاعة احلكومة 
كانت تذيع ن�سرة االخبار يف ال�ساعة الثامنة 
تذيع  ال��زه��ور  ق�سر  اذاع���ة  ف�سارت  م�ساء 
وهي  االرب��ع��ا  الثامنة  ال�ساعة  يف  االخ��ب��ار 
بع�س  فن�ساأت  م�سوؤولة!  غر  مف�سلة  ن�سرة 
امل�����س��اك��ل ب��ني ال���ع���راق وج��م��ل��ة م��ن ال���دول 
العربية خا�سة االردن واالجنبية وعدد من 
الدول  تلك  وكانت   . العربية  ال�سخ�سيات 
ما  على  احتجاجاتها  تر�سل  وال�سخ�سيات 
ب��غ��داد م��ن اخ��ب��ار وتعليقات اىل  ي��ذاع م��ن 
تلك  ك��ان��ت  وب��ال��ت��ايل   . العراقية  احلكومة 
وكان  عليها  للرد  ايل  حت��ال  االحتجاجات 
العراقية مل تذع  الرد واحدا هو ان االذاع��ة 
وان  االحتجاجات  اليه  ا���س��ارت  مم��ا  �سيئا 

ي��ذاع ولي�س  ما  االذاع��ة �سجال يحوي  ل��دى 
االذاع���ة  ان  اىل  م�سافا  ذل��ك  م��ن  ���س��يء  فيه 
كانت �سعيفة الت�سمع خارج العراق يف ذلك 
من  انها  على  دليل  م�سموعة  فكونها  احلني 
الميكن  انه  وطبيعي  العراقية  االذاع��ة  غر 
وكان   . ال��زه��ور  ق�سر  اذاع���ة  اىل  ن�سر  ان 
االحتجاجات  تلك  من  واف��ر  حظ  لالجنليز 
تعتمد  العراقية  االذاعة  ان  فيها  ادعوا  التي 
تفخيم االخبار املتعلقة بفل�سطني وت�سوغها 
العالقات  اىل  ي�����س��يء  مب���ا  م��ث��ر  ب�����س��ك��ل 
اقرتحوا  ذلك  ولتاليف  الربيطانية  العراقية 
يوميا  مف�سلة  اخ���ب���ار  ب��ن�����س��رة  ت��زوي��دن��ا 
انف�سنا  نقيد  ان  رف�سنا  لكنا  بها  واالكتفاء 
ق�سر  اذاع��ة  كانت   . لالخبار  واح��د  مب�سدر 
ال���زه���ور يف ت��ل��ك ال��ف��رتة ت�����س��اب��ق االذاع���ة 
والتعليقات  االخ���ب���ار  ن�سر  يف  ال��ر���س��م��ي��ة 
باهتمام  يتابع  غازي  امللك  وكان  احلما�سية 
�سر االذاعة و�سادف مرة ان كانت االذاعة 
م�سهورة  �سعرية  ملقطوعة  ت�سجيال  تذيع 
عبد  حممد  وغناها  حلنها  الديلمي  ملهيار 
نادي  بني  بي  اعجبت   : ومطلعها  ال��وه��اب 
ما  �سرها  بي  ت�ساأل  فم�ست  �سعد  ام  قومها 
مان�سبي  علمها  ف����ارادت  خلقي  م��ن  علمت 
وقب�ست  خرات  من  املجد  قب�ست  قد  ومنها 
ال��دي��ن م��ن خ��رن��ب��ي و���س��م��م��ت ال��ف��ج��ر من 
اطرافه ودين العرب ورن جر�س الهاتف فاذا 
�سلمان   : يل  ق��ال  يتكلم  نف�سه  غ��ازي  بامللك 
الت���ذاع  ان  ي��ج��ب  �سعوبية  مقطوعة  ه���ذه 

يف  بخطي  وا�سرت  اذاعتها  اع��ادة  ومنعت 
ال�سجل اخلا�س مبنع اذاعتها. غر اين بعد 
عام او اكرث �سمعتها من دار االذاعة فات�سلت 
احرتموا   : له  وقلت  عليها  بامل�سرف  ف��ورا 
ذك����رى غ����ازي ال����ذي ام���ر مب��ن��ع اذاع��ت��ه��ا . 
وات�سل بي مرة اخرى قائال: ان هناك خلال 
مما  االذاع��ة  اجهزة  من  الفالين  اجلهاز  يف 
يوؤثر على نقاء ال�سوت فاطلب من املهند�س 
مبهند�س  ات�سلت  واخ���ربين..  ي�سلحه  ان 
عما  و�ساألته  الكرخي  عزة  املرحوم  االذاع��ة 
اذا ك��ان ق��د الح��ظ خلال يف اج��ه��زة االذاع��ة 
يوؤثر على ال�سوت، وكان بيت املهند�س يف 
خلل  اي  وجود  فنفى  بالكرادة  ق�سور  �سبع 
برئي�س  فات�سلت  طبيعي  ال�سوت  وان  فني 
بان  امل��ل��ك  ي��خ��رب  ان  امل��راف��ق��ني ورج���وت���ه 
مهند�س االذاعة قد ا�سلح اخللل الذي ا�سار 
رئي�س  خابرين  ال�سباح  ويف  جاللته،  اليه 
املرافقني و�سكرين على ح�سن ت�سريف وكان 
ب��ان الخ��ل��ل يف اج��ه��زة االذاع���ة.  على يقني 
ومرة خابرين من ق�سر احلارثية وقال: ان 
لدى جتربة اريد اجراءها يف االذاعة فاطلب 
م��ن جميع م��وظ��ف��ي االذاع����ة احل�����س��ور يف 
ال�ساعة  يف  ع��م��ل��ه��م  وحم�����الت  م��ك��ات��ب��ه��م 
اخلام�سة من بعد الظهر فاتخذنا الرتتيبات 
املوعد  يف  يح�سر  مل  امل��ل��ك  ان  اال  ال��الزم��ة 
له:  املرافقني وقلت  املحدد فات�سلت برئي�س 
ت�����س��ري��ف ج��الل��ت��ه، قال  ان��ت��ظ��ار  ان��ن��ا يف 
انتظرين على الهاتف وبعد ثوان عاد يقول 

ومن  جتربته.  اج��راء  عن  ع��دل  امللك  ان  يل 
امللك غازي  تلقيتها من  التي  املكاملات  اغرب 
تلك التي امرين فيها مبنع يون�س بحري من 
ممار�سة عمله يف دار االذاعة، وكان يون�س 
بحري مذيعا فيها، ففي ذات م�ساء بينما كان 
بجملته  االذاع�������ة  ب���رام���ج  ي��ف��ت��ح  ي��ون�����س 
بتالوة  اذاعتنا  نفتتح  بغداد  هنا  املعهودة: 
عليكم  يتلوه  الكرمي  القران  من  يتي�سر  ما 
ال��ه��ات��ف وكان  ف����الن.. رن ج��ر���س  احل��اف��ظ 
ان  وام���رين  نف�سه  غ���ازي  امل��ل��ك  ه��و  املتكلم 
امنع يون�س بحري من االذاعة وجاء يون�س 
انتظار  يف  ع��ادت��ه  على  مكتبي  اىل  بحري 
ان��ت��ه��اء ت���الوة ال��ق��ران ال��ك��رمي ل��ي��ع��ود اىل 
قلت  الربنامج،  تقدمي  ملوا�سلة  اال�ستوديو 
بغداد  يف  �سغل  لديك  ك��ان  ان  يايون�س  ل��ه: 
مذيعا  اكون  ان  يعجبني  اذ  لق�سائه  فاذهب 
يف هذه الليلة وب�سع ليال اخرى ومل اخربه 
بامر امللك فا�ستغرب يون�س وظن اين امزح 
م�سدق  بني  وهو  رغبتي  له  اك��دت  وملا  معه 
يعرفون  وال��ذي��ن   . كئيبا  م��ذه��وال  وم��ك��ذب 
بالن�سبة  االذاع��ة  ان  يدركون  يون�س بحري 
له كاملاء بالن�سبة اىل ال�سمكة، وراح يون�س 
بحري راأ�سا اىل وزير املعارف ال�سيخ حممد 
ال�سبيبي وق�س عليه ماحدث ثم ذهب  ر�سا 
و�سكا  املدفعي  جميل  ال���وزراء  رئي�س  اىل 
ال���وزي���ر ورئي�س  ال��ي��ه ومل���ا ���س��األ��ن��ي  ام���ره 
الوزراء عن ذلك اخربتهما بامر امللك وانه مل 
ذهب  ال�سباح  يف  تنفيذه.  م��ن  ب��د  يل  يكن 

وزير املعارف اىل البالط امللكي حيث قابل 
امل��ل��ك وحت���دث م��ع��ه ب�����س��اأن امل��ذي��ع يون�س 
ب��ح��ري ف��اخ��ربه امل��ل��ك ب���ان ي��ون�����س يتعمد 
يكون  ان  مي��ك��ن  ال��وزي��ر  ف��ق��ال  الت�سوي�س 
لو  امللك  قال  الفنية  الوجهة  من  ذلك  حدوث 
باذين  �سمعته  لكني  �سدقته  ملا  يل  ذلك  قيل 
وراح  االذاع��ة  من  يون�س  ط��رد  على  وا�سر 
ب��دوره اىل امللك وكلمه يف  ال��وزراء  رئي�س 
وخرج  موقفه  على  امللك  وا�سر  ال�ساأن  هذا 
عن  وانقطع  م�ستاء  امللك  ل��دن  من  املدفعي 
التي  الفرتة  ه��ذه  يف  اي��ام��ا.  البالط  زي��ارة 
دام����ت ���س��ه��را ك����ان ي��ون�����س ب��ح��ري يلوب 
اليها  يلجا  مل  و�سيلة  ي��رتك  فلم  كاملل�سوع 
�ساأجرب  ليون�س  قلت  االذاع��ة،  اىل  العادته 
م��ع��ي اىل البالط  ف��ت��ع��ال  م��ن اج��ل��ك  ح��ظ��ي 
�ساقابل امللك وارجو ان يوافق على عودتك 
م��ع��ا وق��اب��ل��ن��ا رئي�س  االذاع����ة وذه��ب��ن��ا  اىل 
مقابلة  يف  ارغ���ب  اين  ل���ه:  ق��ل��ت  امل��راف��ق��ني 
امل���ل���ك ع����ن ط���ري���ق���ك الع�����ن طريق  ج���الل���ة 
الت�سريفات فهل يف امكانك ان تدبر يل هذه 
�ساحاول  امل��راف��ق��ني  رئ��ي�����س  ق���ال  امل��ق��اب��ل��ة؟ 
قائال:  برهة  بعد  يل  وع��اد  قليال  انتظرين 
وذكرين  بب�سا�سة  امللك  وا�ستقبلني  تف�سل 
باول لقاء لنا يف �سرادق جده امللك ح�سني ب� 
اال�سحى  عيد  مبنا�سبة  احلجاز  يف  )منى( 
من عام 1923 وما ق�سه علينا جده امللك من 
ي�سمح  ان  رجوته  ثم  )عون(  ت�سميته  �سبب 
وان  بحري  يون�س  امل��ذي��ع  ع��ن  بالكالم  يل 
ي��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن خ��ط��اه وان ي�����س��م��ح له 
وقال:  امللك  فابت�سم  االذاع���ة  اىل  بالعودة 
كثرا  ف�سكرته  رج���اءك  اخ��ي��ب  ل��ن  الب��ا���س 
يون�س بحري  كان  باالن�سراف.  وا�ستاأذنت 
رئي�س  غ��رف��ة  يف  ينتظرين  املقابلة  خ��الل 
اجلمر  من  اح��ر  على  يتقلب  وه��و  املرافقني 
امللك  ان  تاأكد  اال�سارير  منب�سط  راآين  فلما 
وافق على عودته اىل االذاعة فقام يعانقني 
ان  الطريف  وم��ن  ممتنا.  �ساكرا  ويقبلني 
ا�سر اىل انني �سرت مذيعا ب�سعة ايام رغم 
انفي اذ مل يكن لدينا مذيع اخر واالذاعة فن 
هذا  ول��ت��اليف  لذلك  مهيئا  اك��ن  ومل  وم���ران 
اال�ستاذ  كلفنا  يل  بالن�سبة  احل��رج  املوقف 
غياب  اث��ن��اء  مذيعا  يكون  ان  �سلبي  ر�سيد 
االذاع��ة  ذك��ر  وعلى  ب��ح��ري.  يون�س  امل��ذي��ع 
يطلب بني حني  ال�سعيد  ن��وري  ك��ان  اق��ول: 
�سالح  وكان  القندرجي  ر�سيد  اغاين  واخر 
وكان  امل��الي��ة،  �سديقة  اغ���اين  يطلب  ج��رب 
االمر عبد االله وكان ي�سكن يف دار من دور 
يطلب  ال�ساحلية  يف  االذاع���ة  ق��رب  ال�سكك 
اغ���ان خم��ت��ل��ف��ة. وب��اجل��م��ل��ة ك���ان عملي يف 
ان احلقت  اىل  ب��ال��ذك��ري��ات  ح��اف��ال  االذاع����ة 
وزارة  م��ن  ب��دال  الداخلية  ب���وزارة  االذاع���ة 
املعارف. من ذكرياتي يف عام 1922 ا�سدر 
هذه  ويف  اليقني  جملته  الها�سمي  حممد 
املنا�سبة زار الها�سمي العالمة ال�سيخ مهدي 
بالكاظمية،  مدر�سته  يف  الكبر  اخلال�سي 
ي��وم��ئ��ذ م��رك��ز احلركة  ال��ك��اظ��م��ي��ة  وك��ان��ت 
الوطنية يف العراق وكان اخلال�سي الكبر 
الها�سمي عن  ه��ذه احل��رك��ة. حت��دث  حم��ور 
الدينية  واه��داف��ه��ا  ال��ي��ق��ني  جملته  اه����داف 
واالجتماعية واالدبية ورجا ال�سيد الها�سمي 

احد  ل��ه  ي��ر���س��ح  ان  اخل��ال�����س��ي  ال�سيخ  م��ن 
لي�ساهم يف  م��در���س��ت��ه  ط���الب  م��ن  ت��الم��ي��ذه 
ان  اىل  ي�سر  م��ا  ذل��ك  ويف  املجلة،  حت��ري��ر 
املجلة لي�ست جلماعة او طائفة معينة وامنا 
ه���ي ل��ل��ج��م��ي��ع ومل ي�����رتدد اخل��ال�����س��ي يف 
تر�سيحي لهذه املهمة وكنت بني احلا�سرين، 
و�سادف يف تلك االيام ان دعيت اىل ح�سور 
يلقي  االبتدائية  املعلمني  دار  تقيمها  حفلة 
فيها ال�ساعر امل�سهور جميل �سدقي الزهاوي 
الع�سر  يف  ال��ع��رب��ي  االدب  ع��ن  حم��ا���س��رة 
اجلاهلي وكانت الدار يف جانب الكرخ على 
الكاظمية-  م���واي  ت���را  حم��ط��ة  م��ن  م��ق��رب��ة 
احلاج  ال�ساعر  االدي��ب  على  م��ررت  ب��غ��داد. 
الرتامواي  حمطة  يف  االزري  احل�سني  عبد 
وك����ان ه��و م��دي��ره��ا وذه��ب��ن��ا م��ع��ا اىل دار 
الزهاوي  حما�سرة  اىل  لال�ستماع  املعلمني 
اال�ساتذة  م��ن  غ��ف��ر  ج��م��ع  ح�����س��ره��ا  ال��ت��ي 
يف  ال�����زه�����اوي  ت����ط����رق  االدب  وحم����ب����ي 
امل�سهورة  الب�سو�س  ح��رب  اىل  حما�سرته 
�سنة   40 دام�����ت  ال���ت���ي  وت��غ��ل��ب  ب��ك��ر  ب���ني 
يف  قيل  مما  ال�سعر  من  ب�سواهد  وا�ست�سهد 
ت��ل��ك احل���رب وه��ن��ا وه���م ال���زه���اوي فن�سب 
ابياتا من ال�سعر اىل احلارث بن عباد وهي 
للمهلهل بن ربيعة من ق�سيدة مطلعها: قربا 
و  �سربايل  وقربا  قرباه  مني  امل�سهر  مربط 
و�سفا  وكتبت  للمهلهل  فر�س  ا�سم  )امل�سهر( 
اىل  وا���س��رت  للمحا�سرة  وملخ�سا  للحفلة 
لغر  �سعر  ن�سبة  من  ال��زه��اوي  فيه  ماوهم 
قائله ون�سر ما كتبته يف جملة اليقني وكان 
معرفتي  ب��دا  ذل��ك  وك��ان  يل  ن�سر  مقال  اول 
بعد  فيما  دعاه  به مما  بالزهاوي واالت�سال 
رباعياته.  من  مبجموعة  اليقني  يخ�س  ان 
ويف تلك االي��ام هبت زوبعة من اجل��دل يف 
ال�����س��ح��ف ح���ول ال�����س��ف��ور واحل���ج���اب بني 
يف  طرفا  نف�سي  وراي��ت  وال�سعراء  الكتاب 
من  اكرث  اليقني  جملة  يف  فكتبت  املو�سوع 
مقال وكانت خال�سة رايي اننا ونحن نن�سد 
لي�س  املجتمع  املجتمع وامل��راأة ن�سف  حرية 
لنا ان ن�سادر حريتها فنفر�س عليها ال�سفور 
من  منكنها  وامن��ا  احلجاب  على  نرغمها  او 
ال�سفور  �ساءت  ان  بال�سفور  حقها  ا�ستعمال 
احلجاب  ف�سلت  ان  احل��ج��اب  ت��خ��ت��ار  او 
والنعني  ال��ت��ربج  بال�سفور  النعني  ونحن 
باحلجاب تغطية الوجه والكفني فاالول نهى 
الت�سريع  اباحة  والثاين  الكرمي  القران  عنه 
اىل  مندفعا  نف�سي  اال�سالمي وهكذا وجدت 
الوطني  العمل  وك��ان  وال�سحافة  الكتابة 
الوطني  العمل  ا�سمي  ال  وان��ا  بي  ي�ستاأثر 
�سيا�سة فانا مل اكن �سيا�سيا باملعنى ال�سائع 
�سيا�سيا  اك��ون  ان  والميكن  االي��ام  تلك  يف 
ما  وخر  يف  التتوافر  او�ساف  فلل�سيا�سي 
املقام قول �ساعر  اعرببه عن نف�سي يف هذا 
من  اخلطيب:  ف��واد  ال�سيخ  العربية  الثورة 
دارهم وناوا اين رجعت  القوم �سطت  مبلغ 
ما  ال�سيا�سة حتى  اىل كتبي واوراق��ي عفت 
فانها  ميثاق  ك��ل  عليها  رددت  وق��د  بها  اه��م 
غر  كلفتني  وان��ه��ا  غ��ائ��ل��ة  ك��ل  ج�سمتني 
حلقتني  فقد  ه��ذا  من  الرغم  وعلى  اخالقي 
مع  فنفيت  واو�سابها  باأو�سارها  ال�سيا�سة 
حركة  اث��ر  على  واعتقلت  اخلال�سي  االم��ام 
ماي�س 1941 ب�سع �سنوات يف الفاو ونقرة 
ونهبت  اليقظة  واحرقت  والعمارة  ال�سلمان 
م��ك��ات��ب��ه��ا ودم�����رت م��ط��اب��ع��ه��ا االم����ر ال���ذي 
ا�سطرين وعائلتي اىل اللجوء اىل القاهرة 
اين  ذلك  كل  يف  جرمي  وكان  �سنوات،  �ست 
والقومي  ال��وط��ن��ي  ع��م��ل��ي  ع���ن  ات��خ��ل  مل 
جمرمة!  �سيا�سة  ذل��ك  ي��ع��ت��ربون  واحل��ك��ام 
ال�سيء  ك���ان  ومل���ا  وال�������س���ايف:  ال���زه���اوي 
�سلتي  بان  القول  من  بد  فال  يذكر  بال�سيء 
ان  اىل   922 ع��ام  منذ  تنقطع  مل  بالزهاوي 
ع���ام 928 زارين  ف��ف��ي  ال��ي��ه-  ال��ل��ه  ت��وف��اه 
ال�ساعر املعروف احمد ال�سايف النجفي يف 
غرفتي بفندق حمادي يف املربعة وهو يطل 
ان  ال�سايف  ايل  وطلب  الر�سيد  �سارع  على 

يف  لزيارته  معه  فذهبت  بالزهاوي  اعرفه 
اتذكر  ما  على  ذاك  يوم  الف�سل  مبحلة  داره 
والرتحاب  باحلفاوة  ال��زه��اوي  وا�ستقبله 
ودار بينهما حديث طويل عن االدب وال�سعر 
وان�سد كل منهما ل�ساحبه مناذج من �سعره 
االثنان  وكان  اخليام  رباعيات  اىل  وتطرقا 
العربية  اىل  ال��رب��اع��ي��ات  ه���ذه  ت��رج��م��ا  ق��د 
وك��اله��م��ا ي��ج��ي��دان ال��ف��ار���س��ي��ة وق���د اعجب 
الزهاوي بال�سايف اميا اعجاب فكتب مقاال 
اكت�سفته(  ال���ذي  )ال��ك��وك��ب  ب��ع��ن��وان  رائ��ع��ا 
فيه  ن��وه  العربي  ال��ع��امل  ج��ري��دة  يف  ن�سره 
ال�سايف  اع��ج��ب  وق���د  وادب������ه،  ب��ال�����س��ايف 
الر�سائل  ت��ب��ادال  ورمب���ا  اي�����س��ا  ب��ال��زه��اوي 
ورحم  والثناء،  املديح  وتقار�سا  والق�سائد 
اغنيا االدب  اللذين  الزهاوي وال�سايف  الله 
ملاذا  وادبهما.  �سعرهما  من  بالكثر  العربي 
)اليقظة(؟ اعود اىل مابدات به )كيف بدات 
يف  نف�سي  وج���دت  ف��ق��د  ال�����س��ح��ف��ي(  عملي 
الكتابة  اىل  م��ن��دف��ع��ا  ال�����س��ح��ف��ي  ال��و���س��ط 
والن�سر وتقدمت بطلب اىل وزارة الداخلية 
ملنحي امتياز ا�سدار جريدة با�سم )اليقظة( 
واحيل الطلب اىل م�ست�سار وزارة الداخلية 
املتكررة  امل��راج��ع��ات  وبعد  )كورنوالي�س( 
مكتبه  اىل  ا�ستدعاين  املتعددة  والو�ساطات 
دون  من  اليقظة  ا�سم  اخرتت  ملاذا  و�سالني 
بقية اال�سماء؟ قلت له: هذا �سوؤال غر وارد 
ا�ساًل. قال: كيف قلت: الين لو اخرتت ا�سم 
)الرقدة( المكنك ان توجه يل ال�سوؤال نف�سه 
فتقول ملاذا اخرتت ا�سم الرقدة! وملا راى ان 
هذا  من  دعنا  ق��ال:   ، احرجه  قد  اعرتا�سي 
ا�سم  الذي اخرتت  انت وحدك  وقل يل: هل 
اختيار  يف  �سارك  من  معك  ك��ان  ام  اليقظة 
ال�سوؤال  هذا  من  ب�ست�سف  ان  واراد  اال�سم؟ 
انا  قلت  اليقظة،  وراء  تنظيم  ثمة  ك��ان  ان 
وح�����دي ال�����ذي اخ�����رتت ه����ذا اال����س���م ومل 
ي�ساركني احد فيه. قال طيب �سابحث االمر 
ايام  الوزير وان�سرفت من عنده ومرت  مع 
االج������ازة  ت�������س���در  االن���ت���ظ���ار ومل  وط������ال 
املراجعة  ت��ك��رار  اخ���رى  م���رة  وا���س��ط��ررت 
والو�ساطات امللحة فا�ستدعاين كورنوالي�س 
مرة ثانية وقال يل: تف�سل على ذلك املكتب 
وا���س��ار ال��ي��ه وك���ان يف غ��رف��ت��ه واك��ت��ب يل 
ال�����س��وؤال: م��ا ه��ي عوامل  ج��واب��ا على ه��ذا 
انه  الوا�سح  من  وك��ان  العراق؟  يف  اليقظة 
كان يهدف من �سوؤاله اىل اكت�ساف اجتاهي 
قبالته  املكتب  فاخذت مكاين على  ال�سيا�سي 
ادبي  با�سلوب  ان يكون اجلواب  واجتهدت 
فهمه  ع��ل��ي��ه  ي�سعب  ب��ح��ي��ث  ب��ل��ي��غ  ول��غ��وي 
وي�سعب كذلك على من يكلف برتجمته اىل 
من  الي  وبعد  معانيه،  تبني  من  االجنليزية 
)اليقظة(.  با�سدار  يل  االذن  �سدر  ال��زم��ن 
�سدرت اليقظة يف اوائل �سهر ايلول من عام 
1924 اي بعد عودتي من املنفى بعدة �سهور 
منها  االول  ال��ع��دد  يف  يل  م��ق��ال  اول  وك���ان 
اين  وطبيعي  ال��ع��راق(  يف  اليقظة  )عوامل 
ك��ت��ب��ت��ه ب��ا���س��ل��وب ج���دي���د وت��و���س��ع��ت فيه 
وا�ستقبل القراء جريدتهم بالب�سر واحلما�سة 
كان  ف��م��ا  ط��وي��ال  تع�س  مل  اليقظة  ان  غ��ر 
�سدر  حتى  منها  ع�سر  الثالث  العدد  ي�سدر 
االمر بتعطيلها اىل اجل غر م�سمى! وكانت 
مطلع  يف  وان��ا  يل  بالن�سبة  عنيفة  �سدمة 
لي�س  تاأ�سي�س جريدة  ان  ال�سحفية.  حياتي 
غر  له  ال�سند  ف��رد  على  ال�سهلة  االم��ور  من 
اميانه بامته وحما�سه الوطني على انني مل 
امتياز  ب��ط��ل��ب  ف��ت��ق��دم��ت  ل��ل��ع��ا���س��ف��ة  ان��ح��ن 
حمل  وحلت  ال��ع��ام(  )امل��ن��رب  با�سم  جل��ري��دة 
وكانت  واال����س���ل���وب  امل��ن��ه��اج  يف  ال��ي��ق��ظ��ة 
العدد  يف  عطلت  اذ  العمر  ق�سرة  كاليقظة 
وما  م�سمى!  غ��ر  اج��ل  اىل  اي�سا  منها   13
انحنيت للعا�سفة اي�سا فح�سلت على امتياز 
ب��ا���س��م )امل���ع���ارف( وكانت  ج��ري��دة اخ����رى 
كاختيها اليقظة واملنرب العام- ق�سرة العمر 
اجل  منها اىل  ال� 13  العدد  حيث عطلت يف 
امل�سئوم  العدد  رافقني  وهكذا  م�سمى!  غر 

اال�ستقالل  ب���دل  اليقظة  امل���راح���ل.  ك��ل  يف 
احدى  ويف  طويال  اليقظة  تعطيل  ا�ستمر 
يل  ق��ال  اال�ستقالل  فيها  عطلت  التي  امل��رات 
دعنا  البدري:  الغفور  املرحوم عبد  �سديقي 
حبذا  قلت  اال�ستقالل  ب��دل  اليقظة  ن�سدر 
���س��اق��ن��ع وزي��ر  ق���ال  ال��ي��ق��ظ��ة معطلة  ول��ك��ن 
من  ي�����س��در  ومل  عنها  ب���االف���راج  ال��داخ��ل��ي��ة 
اال�ستقالل  من  ب��دال  واح��د  ع��دد  غر  اليقظة 
اليقظة  م�سمى.  غر  اجل  اىل  ثانية  فعطلت 
املرحوم  ���س��دي��ق��ي  ج����اءين  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ب���دل 
ن�سدر  دعنا  يل:  وقال  �سكر  �سالح  ابراهيم 
اليقظة بدل النا�سئة التي كانت معطلة فقلت 
اليقظة  ان  ال��ب��دري  للمرحوم  قلت  كما  ل��ه 
وزير  �ساقنع  البدري  قال  كما  وق��ال  معطلة 
بالفعل  واف���رج  عنها،  ب��االف��راج  ال��داخ��ل��ي��ة 
و����س���در ع���ن ال��ي��ق��ظ��ة ع���دد واح����د ب���دال من 
النا�سئة و�سدر االمر بتعطيلها للمرة الثالثة 
التعطيل جريدة  الجل غر م�سمى! وال حق 
الت�سدق  بدرجة  اخ��ر  اىل  حني  من  اليقظة 
منع  ومنها  مالوفة  غر  ب�سورة  وحوربت 
االعالنات عنها وكانت االعالنات توزع على 
احلني  ذل��ك  يف  احلكومة  قبل  م��ن  ال�سحف 
اىل غر هذا من الو�سائل الدنيئة وباجلملة 
املقام  الي��ت�����س��ع  ح��اف��ال  �سجال  لليقظة  ف���ان 
م�سطفى  وال��دك��ت��ور  اليقظة  ق��اف  ل�����س��رده. 
جواد وعلى ذكر اليقظة كان النا�س ومازالوا 
ه��ذا مما  وك���ان  ال��ق��اف  بت�سكني  ي��ق��راأون��ه��ا 
الدكتور  امل��رح��وم  �سديقنا  منه  يت�سايق 
املعروف  حقله  يف  فكتب  ج���واد  م�سطفى 
القاف  بفتح  اليقظة  ق��ل  ت��ق��ل(:  وال  )ق���ل.. 
به  فات�سلت  القاف  بت�سكني  اليقظة  والتقل 
اليقظة  لو كتبت  يادكتور  له مما زحا  وقلت 
الف مرة بفتح القاف فان النا�س لن يقراوها 
م�سافا  ال�سنتهم  على  اخ��ف  الن��ه  بالت�سكني 
�سيئا  اليغر  وت�سكينها  القاف  فتح  ان  اىل 
من معنى الكلمة قال: هذا �سحيح لكن اللغة 
�سمعناه،  م��ا  نغر  ان  ي��ج��وز  وال  �سماعية 
بت�سكني  ال��ي��ق��ظ��ة  ي��ل��ف��ظ��ون  ال��ن��ا���س  وب��ق��ي 
ويف  وال�سحافة  بالكتابة  مري�س  ال��ق��اف. 
فيها  اليقظة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ف��رتات  اح���دى 
م��ع��ط��ل��ة وك��ن��ت ال���ح ب��ط��ل��ب االف�����راج عنها 
ا�ستدعاين نوري با�سا ال�سعيد وكان رئي�سا 
بالكتابة  مري�س  ان��ت  اأ  يل:  وق��ال  ل��ل��وزراء 
وال�������س���ح���اف���ة؟ ق��ل��ت ل����ه: رمب����ا ق����ال واي 
من  اكرث  فيه  الكتابة  اىل  املو�سوعات متيل 
�سواه ال�سيا�سة ام االدب ام االجتماع؟ قلت 
وقد  خ��واط��ري  م��ن  اكتب  فيما  ات��رج��م  اين 
تكون �سيا�سية او ادبية او االجتماعية قال: 
انها  قلت  تخ�سر؟  ام  ال�سحافة  تربح  وه��ل 
كاأي عمل اخر معر�س للربح واخل�سارة، اما 
عملي  من  الربح  ات��وخ  فاين مل  بالن�سبة يل 
ال�سحفي: بل اخلدمة العامة وهذا ما يعرفه 
عاما  مديرا  تعيينك  اري��د  اين  ق��ال:  اجلميع 
حتت  ال�سحف  جميع  تكون  حيث  للدعاية 
ا�سرافك وميكنك ان تكتب فيها مات�ساء قلت 
يافخامة البا�سا اين ل�ست من هواة وظائف 
ا�سطرتني  واذا  امل��ب��داأ  ح��ي��ث  م��ن  ال��دول��ة 
ظروف املعي�سة يف يوم ما ان اكون موظفا 
يل  فنظر  الدعاية  مديرية  فيه  افكر  ما  فاخر 
ب��ا���س��ت��غ��راب وق����ال: م��ا ال�����س��ب��ب؟ ق��ل��ت الن 
وانا  املوبوءة  الدوائر  من  الدعاية  مديرية 
قال: وما  العمل يف جوء موبوء  الا�ستطيع 
ك�سحفي  اين  ق��ل��ت  م���وب���وءة  ان��ه��ا  ي��دري��ك 
كنت  اين  اىل  م�سافا  االم��ري��ن  منها  عانيت 
مديرية  يدور يف  ما  واع��رف  لالذاعة  مديرا 
وم�ساكل  وم��ن��اورات  د�سائ�س  من  الدعاية 
مهلة  امنحك  اين  قال  اقناعي  من  يئ�س  وملا 
من  وتختار  املو�سوع  يف  للتفكر  ا�سبوع 
املديريات العامة احداها العينك فيها، قلت: 
يافخامة البا�سا اوؤكد لك اين ل�ست من هواة 
عن  االف���راج  ه��و  يعنيني  وكلما  ال��وظ��ائ��ف 
وانتهت  طريقها  ع��ن  ب��الدي  الخ��دم  اليقظة 

املقابلة بدون االفراج عن اليقظة.
   

كيف اعترض الملك غازي على برامج اذاعة الزهور 

د. حممد ح�سني الزبيدي

طرائف جميل صدقي الزهاوي 
حممد  اب��ن  وه��و  ال��زه��اوي  �سدقي  جميل 
بن  ر�ستم  ب��ن  ح�سن  ب��ن  اأح��م��د  اب��ن  في�سي 

خ�سرو ابن االأمر �سليمان الزهاوي .
كردي  كبر  عراقي  وفيل�سوف  �ساعر  وه��و 
اأ�سرة بابان وهي  االأ�سل ، يرجع ن�سبه اإىل 
من االأ�سر امل�سهورة يف �سمال العراق، وولد 
االأربعاء  ي��وم  ب��غ��داد  يف  ال��زه��اوي  جميل 
امل��واف��ق عام  29 ذي احلجة ع��ام 1279ه����، 
وعلى  اأبيه  على  ودر���س  ن�ساأ  وبها  1863م، 
مدر�سة  يف  م��در���س��ا  وع��ني  ع�����س��ره،  علماء 
�ساب  ببغداد عام 1885م، وهو  ال�سليمانية 
ث��م ع��ني ع�����س��وا يف جم��ل�����س امل���ع���ارف عام 
وحمررا  الوالية  ملطبعة  مديرا  ثم  1887م، 
ال��زوراء عام 1890م، وبعدها عني  جلريدة 
عام  ب��غ��داد  اأ���س��ت��ئ��ن��اف  حمكمة  يف  ع�����س��وا 
1892م، و�سافر اإىل اإ�ستانبول عام 1896م، 
باالأفكار  وتاأثر  ومفكريها  برجالها  فاأعجب 
عني  1908م،  عام  الد�ستور  وبعد  الغربية، 
الفنون  دار  يف  االإ�سالمية  للفل�سفة  اأ�ستاذا 
اأ�ستاذا  وع��ني   ، لبغداد  ع��اد  ثم  باإ�ستانبول 
اإىل حزب  واأن�����س��م   ، م��در���س��ة احل��ق��وق  يف 
)جمل�س  يف  ع�سوا  واأنتخب   ، االأحت��ادي��ني 
املبعوثان( مرتني ، وعند تاأ�سي�س احلكومة 
االأعيان  جمل�س  يف  ع�سوا  ع��ني  العراقية 
منذ  والفار�سية  بالعربية  ال�سعر  ونظم   .

نعومة اأ�سفاره فاأجاد واأ�ستهر به.
ا�ستهَر ال�ساعر العراقي اخلالد جميل �سدقي 
نادرة،  بطرائف   )1936-1863( الزهاوي 
وج���وان���ب ت��دع��و ل��ال���س��ت��غ��راب، ح���ري بنا 
على  اال�سواء  ت�سلط  النها  ون�سرها  تتبعها 
غر  معاملها  ع��ن  وتف�سح  ال�سخ�سية  ه��ذه 

املعروفة.
- م��ن ذل��ك : اع��ت��اد ال��زه��اوي ان ي��اخ��ذ من 
يوم  كل  �سباح  ه��امن  زكية  ال�سيدة  زوجته 
التي  املقهى  اىل  ي��ذه��ب  ان  قبل  )يوميته( 
الر�سيد  �سارع  يف  اليوم  حتى  ا�سمه  حتمل 

ببغداد.
تكون  ان  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  ال����زه����اوي  ك����ان 
هامن  ال�سيدة  له  ت�سعها  )خ��ردة(  )اليومية( 
يف كي�س �سغر لي�سهل عليه توزيع )اآناتها( 
اآن����ة( ث��م��ن��ًا مل��ا ي�����س��رب��ه تالميذه  )امل���ف���ردة: 
يف  حوله  يلتفون  ال��ذي��ن  �سعره  حمبي  م��ن 
امل��ق��ه��ى.. وب��ذل��ك ك��ان ال��زه��اوي واح���دًا من 
ا���س��ه��ر ال��ع��راق��ي��ني ب���)ال��وي��ر( ف��ال��وي��ر عادة 
يف  املتقدم  يقوم  ان  وه��ي  عراقية  �سعبية 
ثمن  بدفع  املطعم  او  املقهى  اىل  احل�سور 
ال�ساي للذي يجيء متاأخرًا والغاية من ذلك 
وكلمة  املحبة،  اوا�سر  وتقوية  الكرم  اظهار 
)وير( م�ستقة من لفظة )فرمك( مبعنى اعِط، 
الدخيلة  االلفاظ  كما ورد يف )معجم   ، ادفع 

يف اللهجة العراقية الدارجة( 
ومن الطرائف الزهاوية االخرى :

ولع ال�ساعر بجمع ا�سناف خمتلفة من اقالم 
)الباندان( فاذا بلغه و�سول نوع جديد منها 
ا�سرع اىل زكية هامن يطلب اليها ان تعطيه 
 . اجلديد  القلم  ذل��ك  ل�سراء  امل��ال  من  مبلغًا 
وح��دث ذات م��رة ان ت��رددت زكية ه��امن عن 
ال�سم�س  ، ف�سخر ونخر و�سب  له  املبلغ  دفع 
والقمر، وطفق ي�سرخ ويبكي كالطفل الذي 
يريد لعبة جديدة له ، وامه متانع! )الراوي: 

خري العمري(.
على  يغ�سب  عندما  ال��زه��اوي  يعمد  وق��د   -
مالب�سها  يف  فيعمل   ، املق�س  اىل  زوج��ت��ه 
ان  اليلبث  لكنه  و���س��ق��ًا،  ق�سًا  وف�ساتينها 
املالب�س  دوالب  ال��ن��دم.ف��رت��ق��ي  ا���س��د  ي��ن��دم 
حيث يجل�س وهو يجه�س بالبكاء ثم يعتذر 
العمري  خ��ري  امل��رح��وم  لنا  للهامن!وينقل 

حقيقة اخرى طريفة عن الزهاوي فيقول:

باحلمام  ذرع����ًا  ي�سيق  ك���ان  ال���زه���اوي  ان 
ي�سبب  وب��ذل��ك   ، اال�ستحمام  م��ن  وي��ت��ه��رب 
مالحقته  اىل  ت�سطرها  م�سايقات  لزوجته 
باال�ستحمام  القناعه  الو�سائل  كل  واتخاذ 
مفاو�سات  ب��ع��د  اال  ذل���ك  اىل  تتو�سل  وال 
املاء  طويلة، ي�سرتط فيها هو ان ال يت�سرب 
ابواب  تفتح  وان  عينيه،  اىل  وال�سابون 
ال�سبابيك ليت�سرب البخار اىل اخلارج واذا 
اتفق ان البخار تكاثر او نفذ ال�سابون واملاء 
اىل عينيه ارتفع �سوته ي�ستغيث بالنا�س ان 

ينقذوه من االختناق !
- والطريف ان الزهاوي -كما ذكرت ال�سيدة 
يتبع  ك��ان  ال�سعدون-  املح�سن  عبد  ع��ائ��دة 
نظامًا خا�سًا يف االكل فكان يحر�س على ان 
يتناول لونًا معينًا من الطعام مدة من الزمن 
، حتى  ال يذوق �سواه من االطعمة االخرى 
اخر  �سنف  اىل  انتقل  املدة  تلك  انق�ست  اذا 
من الطعام كاأن يكون هذا ال�سهر للباذجنان 
وال�سهر االتي للباميا وال�سهر الالحق لل�سجر 

وهلّم جرة .
هرة،  على  يومًا  غ�سب  الزهاوي  ان  يقال   -
النها افرت�ست ع�سفورًا عني يف تربيته فامر 
خادمه ان يقتلها عقابًا على ما جنته بعد ان 

حاكمها حماكمة عادلة !!!
- ومن طرائف الطعام ؛ 

جل�س ال�ساعران الزهاوي والر�سايف ياأكالن 
ثريدا فوقه دجاجة حممرة وبعد قليل مالت 
الدجاجة ناحية الزهاوي فقال: عرف اخلر 
ال��ر���س��ايف كرث  ف��اأج��اب��ه   ..... ف��ت��ق��دم  اأه��ل��ه 

النب�س حتته فتهدم .

امللك غازي يف اذاعة الزهور
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با�سا” اىل بغداد يف  “عمر  ال��وايل  * و�سول 

)5 رجب(   
يف  املقرْي  �سعيد”  حممد  “اخلواجه  وف��اة   *
يف  ال��ق��راآن  يعلم  وك��ان  اليا�س،  خ�سر  م�سجد 
ذل��ك وقد  بعد  املعظم  ب��اب  ق��رب  االزب��ك  جامع 

دفن فيه .  
1859 م  

عن  با�سا”  عمر  “ال�سرداراالكرم  انف�سال   *
يوم  واحلجاز  العراق  وم�سرية  بغداد  والية 

)27 �سفر25 ايلول (  
نوري  اجلديد”م�سطفى  ال���وايل  و���س��ول   *

با�سا” كاتب ال�سرايل بغداد “12�سعبان”.  
1860 م  

* عزل الوايل”م�سطفى نوري با�سا” من والية 
بغداد وتعيني “اأحمد توفيق با�سا” مكانه .  

* و�سول “التلغراف” اىل بغداد فقد مت ان�ساء 
اال عام )1282  املخابره  تتم  الربق ومل  ادارة 

ه�( .   
وباحجام  ك��ب��ره  بكميات  الثلوج  �سقوط   *
فقتلت   ، ي��زي��د  او  البي�سة  ب��ح��ج��م   ، ك��ب��ره 
واحدثت  امل���زروع���ات  وات��ل��ف��ت  احل��ي��وان��ات 
ا�سرارا كبرة وحدوث غالء يف ا�سعار املواد 

الغذائيه .  
* تعيني “ اأحمد توفيق با�سا” واليا على بغداد 

  .
والتي  ال�سرب�س”  “ام  ال��ب��اخ��رة  و���س��ول   *
ت�سربقوة ال�سرب�س الذي يركب يف موؤخرتها  

1861 م  

*عزل الوايل “احمد توفيق با�سا “ من من�سب 
.*تعيني   ) االول  ربيع   25( يوم  بغداد  والي��ة 
 “ با�سا  ن��ام��ق  “حممد  اال���س��ب��ق  ب��غ��داد  وايل 
الثانيه وقد و�سلها  ملن�سب والية بغداد للمرة 

يوم االحد “2 �سعبان”  
ب  تعرف  والتي  “الثكنه”  ببناء  .*ال�سروع 
بعد  فيما  امتها  وق��د   ، بغداد  يف  “الق�سله” 

الوايل “مدحت با�سا “ .  
“عبدالباقي  ب��غ��داد  وكهية  ال�ساعر  وف���اة   *
قبة  قرب  االزج  “باب  دفن يف  “ وقد  العمري 
 : منها  كتب  ل��ه   ، الكيالين  عبدالقادر  ال�سيخ 
يف  ال��ده��ر  “نزهة  “و  ال��ف��اروق��ي  “الرتياق 

تراجم ف�سالء الع�سر “ .  
طبع  وقد  التربيزي  كامل  “مطبعة  تا�سي�س   *
بن  “ليعقوب  ال��ت��اري��خ  “ا�سراقة  ك��ت��اب  فيها 

عطاالله القرماين .  
بغداد  ي��رب��ط  ت��ل��غ��راف  خ��ط  اول  *ت��ا���س��ي�����س 

باملو�سل ، وبغداد وا�سطنبول .  
“دار احلداده” يف  “الدميرخانه” اي  بناء   *

بغداد .  
االعمار  ملجل�س  با�سا” رئي�سا  “منيب  *تعيني 
ال�سداد  مهمة  اي�سا  اليه  وعهدت   ، بغداد  يف 
وتخلي�س  م�ستنقعاتها  وا�سالح  اجلزائر  يف 

الب�سرة من وخامة الهواء .  
1862 م  

*وفاة مفتي بغداد ال�سيخ “عبدالغني اآل جميل 
مقربة  يف  دفن  “ وقد  احلجه  ذي   9“ “ يوم 
الورديه يف تربة ال�سيخ عمر ال�سهروردي يف 

جانب الر�سافة .  

الله  “�سبغة  ال�سيخ  ال�سافعيه  مفتي  وف��اة   *
احليدري “ ودفنه داخل جامع ال�سيخ عبدالقادر 
الكيالين وهو �ساحب كتاب “امل�سائل االيقانيه 

يف الرد على اال�سئلة االيرانيه “ ، 
1280ه�/ 1863 م 

ل�ساحبها  الكلدانيه”  “املطبعه  *تا�سي�س 
ال�سما�س “روفائيل مازجي االمادي “   

*تا�سي�س دار املعلمني . وكانت ت�سغل البناية 
التي حلت فيها “مت�سرفية لواء بغداد “ الحقا 
الكرخ     جانب  اىل  االوىل  انتقلت  ان  وبعد   ،
*�سدور “نظام املطابع واملطبوعات “ يف “5 

�سعبان”  
“باترمان” وقد  االنكليزي  الرحالة  * و�سول 
اجلانب  االك����ربيف  الق�سم  ان  م��الح��ظ��ا  دون 

ال�سرقي حماط ب�سور .  
* �سدور “نظام ادارة الواليات “ يف واليات 

االمرباطورية العثمانيه ومنها والية بغداد .
، مل  بغداد  ار�سية يف  ه��زات  ث��الث  * ح��دوث 
ي��وم االرب��ع��اء )8  ، وذل��ك يف  لها مثيل  ي�سبق 
والثانيه  ال��ظ��ه��ر  ق��ب��ل  ك��ان��ت  االوىل   ) رج���ب 
قبيل  والثالثة  م�ساء  التا�سعه  ال�ساعه  حوايل 
وامطار  �سديد  عا�سف  هواء  واعقبها   ، الفجر 

غزيره ومل حتدث ا�سرار تذكر .  
1865 م  

قبل  من  واالن���اث  للذكور  م��دار���س  تا�سي�س   *
 *. ب��غ��داد  يف  ال��ي��ه��ودي��ه  االل��ي��ان�����س  جمعيات 
انت�سار وباء الهي�سه “الكولرا “ يف بغداد مل 
ينته اال يف اواخر �سهر جمادي الثاين و�سمي 

اي�سا “الهواء اال�سفر” او “ابو زوعه “ .  

1866 م  
*متت اول خمابره يف ادارة الربق يف بغداد 

بني بغداد وا�ستانبول .  
* وفاة ال�سيد “ عي�سى بن ال�سيد مو�سى �سفاء 
كتب  له  امل���وؤورخ  “ العامل  نيجي  البند  الدين 
“ نقله من الرتكيه  “تاريخ اولياء بغداد  منها 
، تويف  القادرية  البدنيجي  ، وكان �سيخ تكية 

يوم “17 رجب “  
1284 ه� / 1867 م  

* عزل الوايل “حممد نامق با�سا” من من�سب 
يف  للحربيه  وزي���را  وتعيينه   ، ب��غ��داد  والي���ة 
اىل  متوجها  ب��غ��داد  غ���ادر  وق���د  ا���س��ت��ن��ان��ب��ول 

ا�ستنانبول يوم )13 ربيع االول (  
حمالت  بع�س  وغ��رق   ، دجله  مياه  طغيان   *

بغداد ال�سرقيه يف �سهر ني�سان .  
الدين  “تقي  اجل��دي��د  ب��غ��داد  وايل  و���س��ول   *

با�سا” يوم االربعاء 17 ربيع االول.  
* �سقوط “وفر “ ثلج بكميات كبره وبارتفاع 
�سوال(   30 ا)االح����د  ي��وم  ���س��م(   20( ح���وايل 

واتلف الكثر من املزروعات واال�سجار .   
مالحظات   

“والية  ان  ب��غ��داد  اي��ام  وق��ائ��ع  � يالحظ يف   1
 “ ال��ع��راق  “والية  عمليا  تعني  كانت  بغداد” 
اىل  للعراق   “ “االداري  التوزيع  م�سالة  وان 
واملو�سل  والب�سرة  بغداد  هي  والي��ات  ث��الث 
ماي�سيع  ع��ك�����س  ع��ل��ى  ���س��ك��ل��ي  اج�����راء  جم���رد 
اال�ستعماري  املنظور  وا�سحاب  امل�ست�سرقون 
من  بهم  اواملتاثرون  احلديث  العراق  لتاريخ 
بع�س متبني مفهوم العراق خملوق “انكليزي 

“ فقد ورد يف وقائع �سنة 1861 كما اوردناها 
“عهد  قد  با�سا”  “منيب  ال�سيد  ان  ام�س  يوم 
وا�سالح  اجل���زائ���ر  يف  ال�����س��داد  مبهمة  ال��ي��ه 
وخامة  م��ن  الب�سرة  وتخلي�س  م�ستنقعاتها 
الهواء “ واجلزائر هي “اجلباي�س “ الواقعه 
اق�سى  يف  والب�سرة   ، ق��ار  ذي  حمافظة  يف 
بذاتها   “ “والية  ان��ه��ا  وامل��ف��رت���س  اجل��ن��وب 
ومع ذلك يكلف موظف يف بغداد اوتوماتيكيا 

برعاية �سوؤونها .  
� يرد يف وقائع اليوم ويف عام 1864 خرب   2
عن �سدور “نظام ادارة الواليات “ ومل يتاكد 
الواليات  ت�سمية  تاريخ  كان هذا هو  اذا  لدينا 
هذا  قبل  العراق  حال  عليه  كان  وم��اذا  الثالث 
التدقيق يف هذه  �سنوا�سل  اننا  مع   ، التاريخ 
االح��داث  جم��رى  م��ع  تباعا  وغ��ره��ا  الناحيه 

الالحقة .  
بغداد  يف  الثلوج  �سقوط  توافق  ي�سادف   �  3
البغداديه  اليوميات  هذه  ن�سر  بدء  مع  حاليا 
�سقوط  ان  املن�سورة  احل���وادث  من  ويتبني   ،
 ، بغداد  وقائع  يف  ن��ادرا  يكن  مل   “ “الثلوج 
امنا هنالك بع�س االلتبا�سات قد تثار هنا فثمة 
عدم حتديد تت�سمنه “امل�سادر” او عدم متييز 
بني “الربد” وبني “الثلوج” املعروفة ، اذ ترد 
احيانا كلمة “الوفر “ وهي ملتب�سه والنعرف 
اذا كانت تعني “الثلوج” ام “الربد “ املعروف 
رواية  يف  ورد  وق��د   ،  “ ب”احلالوب  �سعبيا 
ال�ساهر”  ع��ل��ي  “�سباح  ال��ع��راق��ي  ال��ك��ات��ب 
املن�سورة با�سم “مدينه على م�سارف ال�سحراء 
“ و�سف مثر ومطول عن “الوفر” و�سقوطه 

الرواية هو  الوارد يف  ال�سحراء وامل�سهد  يف 
اال  العربيه  ال��رواي��ة  يف  ال��ن��ادرة  امل�ساهد  من 
ماهية  بخ�سو�س  اجل��زم  على  الي�ساعدنا  انه 
 ، “ثلج”  ام  “برد”  هو  وهل  “الوفر”بالدقه 
وعليه نرجو من الكاتب و�سواه من الباحثني 

م�ساعدتنا يف تدقيق هذه الكلمه . 
1868 م  

اول  وكان  بغداد  ملدينة  بلديه  اول  تا�سي�س   *
“ وبقي يف  “ابراهيم الدفرتي  رئي�س لها هو 

من�سبه حتى وفاته عام 1878م.  
* �سدور قانون “االوزان واملقايي�س” والذي 
القدميه  املقايي�س  ا�ستعمال  مب��وج��ب��ه  م��ن��ع 

اعتبارا من 1871/3/1   
* عزل الوايل “تقي الدين با�سا “ من من�سب 

والية بغداد وذلك يف “غرة ذي احلجه “   
“واليا على بغداد وقد  “مدحت با�سا  * تعيني 

و�سلها يف 30 ني�سان .  
ع��ل��ى قيام  ال��ع��ث��م��ان��ي��ه  م��واف��ق��ة احل��ك��وم��ة   *
بريطانيه  ب��ري��د  دوائ����ر  بفتح  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
هنديه يف بغداد والب�سره ومن ثم يف العتبات 

املقد�سه .  
1869 م   

بغداد   “ با�سا  الدين  “تقي  ال��وايل  مغادرة   *
الوايل  م��ن  م�سيعا   ) حم��رم   20( االح���د  ي��وم 

اجلديد مدحت با�سا .  
* قام الوايل مدحت با�سا ب�سراء مركب “بابل” 
للعمل بني  ثمان مراكب اخرى  ب�سراء  واعقبه 

بغداد والب�سره وا�ستانبول .  
وهي  التجنيد  يف  “القرعه”  نظام  تطبيق   *

البذرة االوىل لنظام التجنيد .
* تا�سي�س “مطبعة الواليه “ لطبع من�سورات 

الواليه بامر من “مدحت با�سا” .  
امل�سورات  لطبع  الفيلق  مطبعة  تا�سي�س   *

الع�سكريه بامر الوايل .  
“الق�سله” فوق برجها اجلديد  �ساعة  * ن�سب 
نهر  �ساطيء  على  الق�سله  ���س��راي  �ساحة  يف 

دجله .  
“ يف  “العبخانه  * تا�سي�س معمل الن�سيج يف 

الر�سافه لتامني حاجات اجلي�س .  
حزيران   16“ ي��وم  ال���زوراء  جريدة  �سدور   *
“امل�سادف “5 ربيع االول “ وقد ا�ستمرت يف 
عام  الربيطاين  االحتالل  قبيل  اىل  ال�سدرور 

  1917
1870 م  

“جمل�س  بناية  ال�سنايع يف  مدر�سة  افتتاح   *
“املحكمه  اىل  حتولت  وال��ت��ي  �سابقا  االمه” 
الع�سكرية اخلا�سة “بعد عام 1958 ثم حتولت 

اىل “ق�سر الثقافة والفنون”  
�سمنها  ومن  بغداد  لنفو�س  اح�ساء  اج��راء   *
 18407“ بيوتها  فبلغت  واالعظميه  الكاظميه 
الذكور  م��ن  ن�سمه   ”63272“ ونفو�سها   “

فقط؟  
“نا�سرالدين �ساه” �ساه ايران اىل  * و�سول 
بغداد لزيارة مراقد االئمه يف “28 �سعبان “ 

 “ ال��ك��اظ��م��ي��ه  “ترامواي  ���س��رك��ة  تا�سي�س   *
حديدي  بخط  بالكاظميه  ب��غ��داد  يربط  ال��ذي 

وا�ستمرت ال�سركة تعمل حتى عام 1941 .  
ي�سمى  ك��ان  وال���ذي  امل��ام��ون  ���س��ارع  تبليط   *

ال�سخر”.   “عقد  “ او  البالجنيه  “�سوق 
جانب  يف  الغرباء”  “م�ست�سفى  تا�سي�س   *

الكرخ من بغداد من تربعات االهلني .  
را�س  عند   “ ال��الت��ني  “كني�سة  بناء  اك��م��ال   *

�سوق ال�سورجه يف الر�سافه .  
 “ الع�سكرية  الر�سديه  املدر�سة   “ تا�سي�س   *
و”املدر�سة  امللكيه”  ال��ر���س��دي��ه  و”املدر�سه 

احلميديه “ .  
املعارف”و”دائرة  تا�سي�س”دائرة   *

النفو�س“.   
* وف���اة ))���س��ل��ت��اغ(( رح��م��ه ال��ل��ه اب��ن �سلطان 
القدامى  ال��ع��راق��ي  امل��ق��ام  وه���و م��ن جم���ودي 
 “ ورئي�س مغني بغداد وهو الذي ابتكر مقام 

التفلي�س“.  
يف  م���رة  الول  ال�����س��ق��ي  م�سخة  ا���س��ت��ع��م��ال   *

بغداد.  

ب�سبب  الغذائيه  املواد  ا�سعار  حدوث غالء يف 
قلتها وندرتها .  

1872 م  
* عزل الوايل “مدحت با�سا” من من�سب والية 
بغداد وقد غادرها يوم “21 ماي�س ، وكان قد 

عني مبن�سب ال�سدر االعظم يف ا�ستانبول .  
* عزل الوايل “حممد روؤوف با�سا “ونقله اىل 

نظارة الظبطيه يف ا�ستانبول .  
* تعيني “رديف با�سا” يف من�سب والية بغداد 

  .
* تا�سي�س “بريد الهجانه “ بني بغداد وحلب 

  .
* و�سول ا�سراب كثرة من اجلراد اىل بغداد 
و�سواحيها اتلفت الزروع وزادت غائلة القحط 

واجلوع وذلك يف نهاية “�سهر ماي�س “ .   
1874 م  

* وفاة ال�ساعر “عبدالغفار االخر�س” �ساحب 
ديوان “الطراز االنف�س يف �سعر االخر�س “ .  
على  تفر�س  “الكوده” التي  �سريبة  فر�س   *

االغنام .  
1875 م   

* عزل الوايل “رديف با�سا” من من�سب والية 
بغداد يف “16 رم�سان “ وتعيني “عبدالرحمن 
بغداد  و���س��ل  وق��د   ، ال��والي��ه  ملن�سب  با�سا” 

يوم”16 رم�سان” .  
* و���س��ول ا����س���راب ك��ب��ره م��ن اجل����راد اكل 
املواد  ا�سعار  فارتفعت  الزراعيه  احلا�سالت 

الغذائيه .  
“فوك” لبغداد  االم��ري��ك��ي  ال��رح��ال��ة  زي���ارة   *
“الطربو�س”  و�سف  وق��د   ، العراق  وجنوب 
الرا�س  لبا�س  ب��ان��ه  وق���ال  “الفينه”  ال��رتك��ي 
او  الطعام  موائد  على  الر�سمي والينزع حتى 
يف احلفالت العامه واجلوامع ويف بغداد كان 
لب�س الطربو�س تقربا من االتراك ودليل تركيه 

املرء .  
1876 م 

كثيف حجب  رملية وغبار  * حدوث عوا�سف 
حزيران”   25“ ي���وم  ع�����س��ر  ال�����س��م�����س  ن���ور 

وا�ستمر اىل منت�سف الليل   

* ا�س�ست “جمعية االحتاد اال�سرائيلي ببغداد 
“مدر�سة  ا�سم  عليها  اطلق  للبنات  مدر�سة   “

التهذيب للبنات “ .
وقلع  الكاظمي  امل�سهد  بتجديد  االب��ت��داء   *
جمله  واب��ت��ي��اع  ا�سا�سه  م��ن  ال�سابق  البنيان 
ال�سحن  اىل  وا�سافتها  املجاورة  البيوت  من 

ال�سريف .  
/1877 م 

من  با�سا”  “عبدالرحمن  ب��غ��داد  وايل  نقل   *
 “ با�سا  “عاكف  وتولية  بغداد  والي��ة  من�سب 

مكانه   
املياه  * زيادة دجله زيادة مفرطه فقد احاطت 
مدينة الكاظميه من كل اطرافها ودخل املاء يف 

ازقتها وذلك يف �سهر “ني�سان “ 
* �سدور قانون البلديات يف “ 5 ت�سرين االول 

رم�سان” .     27“ “ امل�سادف 
 4“ ا�ستانبول يوم  افتتاح جمل�س االمه يف   *
ربيع االول “ وكان من نواب بغداد وممثليها 
�سوكت  ناجي  “ جد  اغا  احمد  احلاج  “رفعت 
 “ دانيال  و”مناحيم  امللكي  العهد  يف  الوزير 

و”عبدالرزاق ال�سيخ قادر “   
* حدوث وباء الطاعون وقد فتك باهايل بغداد 

واملدن العراقيه االخرى  
/ 1881م   

* وفاة “ابو حميد” حممد بن جا�سم � من اأ�سهر 
مغني املقام يف زمانه . 

ب��غ��داد ومنها  ال��ط��اع��ون يف  وب����اء  ظ��ه��ور   *
انت�سراىل بقية مدن العراق .  

* ح�سول “ا�سكندر غالب” على اجازة املحاماة 
من نظارة العدلية يف ا�ستانبول وبذلك يكون 
اول حمامي عراقي ح�سل على اجازة املحاماة 

ومار�سها يف بغداد   
1882 م  

* تا�سي�س قن�سلية رو�سيه يف بغداد ، لرعاية 
واجلاليه  الرو�سيه  االم��رباط��وري��ة  م�سالح 

الرو�سيه يف بغداد .   
* البدء بان�ساء “ج�سر اخلر” يف طريق بغداد 

� املحموديه .  
* تا�سي�س معمل الثلج “البوز خانه” الول مرة 

يف بغداد يف �سريعة امليدان يف جانب الر�سافه 
  .

 ، بغداد  “ يف  احلميديه  ا”املطبعه  تا�سي�س   *
وطبع  العايل  الباب  نائب  عبدالوهاب  ا�س�سها 

فيها كتاب “ بحر الكالم “  
�سليمان  ال�����س��ي��خ  داود  “ال�سيخ  وف�����اة   *
 “ ك��ت��اب  ول��ه  ب��غ��داد  علماء  م��ن  النق�سبندي” 

املنحه الوهبيه يف الرد على الوهابيه   
1882 م  

 “ احليدري  ف�سيح  ابراهيم  “ال�سيخ  وف��اة   *
من علماء بغداد وموؤلفيها �ساحب كتاب “�سرح 
االفالك  ت�سريح  “�سرح  وكتاب   “ الزند  �سقط 
والب�سرة  بغداد  تاريخ  يف  املجد  “ و”عنوان 
 15“ انتقل اىل رحمته يف   ، “ وغرها  وجند 

�سفر” .  
* اقام ال�سيد �سلمان بن علي القادري الكيالين ، 
نقيب ا�سراف بغداد �سقاية “�سلمان القادري “ 
يف حملة ال�سنك بامل�سجد الذي �سيده يف ال�سنة 

ذاتها يف ذات املحلة .  
1883 م  

* تا�سي�س “غرفة جتارة بغداد” والزام التجار 
والداللني باحل�سول على اجازتها .  

 ، ال�سهرتني  الكاظمي  امل�سهد  �ساعتي  * ن�سب 
االوىل على باب القبلي والثانيه على باب املراد 

يف اجلهة ال�سرقيه   
مزارع  من  الكثر  وغ��رق  دجله  نهر  في�سان   *
والفحامه  الفرحاتيه  �سداد  ك�سرت  وقد  بغداد 
، واملتوليه يف  ال�سرقي  والفرهود يف اجلانب 
االمطار  الفي�سان  و�ساحبت   ، ال��ك��رخ  جانب 

الغزيره والثلوج الوفرة   
*اكمال بناء امل�سهد الكاظمي والذي بدا العمل 
هو  التي  ال�����س��ورة  على  ه���(   1293( ع��ام  فيه 

عليها االن .    
1884 م  

* بناء “قنطرة امل�سعودي “ على طريق بغداد 
� كربالء .  

الكتب  لطبع  بنجور”  “مطبعة  تا�سي�س   *
العربيه �ساحبها “احلاخام بنجور “ .  

الطاعون يف بغداد وبقية املدن  * تف�سي وباء 
العراقيه وقد فتك بالنا�س فتكا ذريعا   

الفيلق  ق��ائ��د   “ با�سا  “هدايت  امل�سر  ام��ر   *
من  ج�سر  بعمل  بغداد  يف  ال�ساد�س  الع�سكري 
اخل�سب عائم بني الكاظميه واالعظميه على نهر 
دجله وبذلك ارتبطت مدينة الكاظميه باجلانب 
باجلانب  ارتبطت  ان  بعد  بغداد  من  ال�سرقي 

الغربي منها بوا�سطه الرتامواي . 
1885 م   

* زيارة ال�سائح الفرن�سي “ديوالفوا “ لبغداد 
وكان  طي�سفون  و�ساهد  امل��دائ��ن  ق�سد  وق��د   ،

اجلناح االمين للطاق اليزال قائما .  
1886 م  

من  با�سا”  ال��دي��ن  “تقي  ب��غ��داد  وايل  *ع���زل 
با�سا”  عا�سم  “م�سطفى  وتعيني   ، من�سبه 

حمله .
حجب   ، اجل��راد  من  كثرة  ا�سراب  و�سول   *  
نور ال�سم�س لكثافته يوم “29 اآذار “ وفر�ست 
“اقه”  يجلب  ان  �سخ�س  ك��ل  على  ال�سلطات 
واحده من اجلراد كل ا�سبوع ، وقد بيعت االقه 

بثالثة قرو�س وع�سرين باره .  
1887 م  

الهند يف  ام��راء  “ من  ال��دول��ه  “اقبال  * وف��اة 
الكاظميه بداره يف حملة القطانه يف الكاظميه 
 21  � الثاين  ربيع   8  ( و�سيته  منطوق  ح�سب 

كانون االول ( .  
“ لبغداد  “كولدي  االنكليزي  الرحالة  زيارة   *
وم�ساهدته لطاق ك�سرى وهو يف حالة كامله .  

1306ه�/1888 م  
ا�سر  كثر  وغبار  واعا�سر  زواب��ع  *ح��دوث 

بالنا�س واملزروعات واحلقول .  
* انهيار اجلناح االمين لطاق ك�سرى وقد تداعت 

الواجهه كلها ليلة اجلمعه “15 ني�سان“.  
يف  حم��الت  بع�س  وغ���رق  دج��ل��ه  نهر  في�سان 

جانب الكرخ ومدينة الكاظميه .  
1889 م  

زوعه(  اب��و   � الكولرا)الهي�سه  وب��اء  ظهور   *
يف بغداد وهروب الكثر من النا�س اىل القرى 
ثم  يوما  ثالثني  الوباء  ا�ستمر  وقد  واالري��اف 
بهذا  اليهود  حاخام  م��ات  وق��د  بالرتاجع  اخ��ذ 

الوباء .  
* عزل وايل بغداد “عا�سم با�سا” وقد غادرها 

يوم اخلمي�س “18 ربيع الثاين “ .  
* ان�ساء حو�س كبر الرواء النا�س يف �ساحة 

   “ الوند  “خان 
 ، بغداد  والي��ة  با�سا” ملن�سب  “�سري  تعيني   *

وقد و�سلها يوم “20 جمادي االوىل”   
امل��در���س��ة  مكتبي”  “حميديه  ت��ا���س��ي�����س   *
ال�سيخ  ال���ع���الم���ه  م����ن  ب���ت���ربع  احلميديه” 
الحقا  ا�سبحت  وق��د  النائب”  “عبدالوهاب 

  .“ الف�سل  “مدر�سة 
يتو�سطها  امليدان  �ساحة  يف  حديقة  ان�ساء   *
اعلى  اىل  امل��اء  تقذف  نافوره  فيه  م��اء  حو�س 
بعدها  امليدان  فكان  االنظار  ي�ستهوي  ب�سكل 

خر متنزه يف بغداد .  
1890 م  

اعداد  “ بعد  امللكي  “ االع��دادي  بناء  *افتتاح 
مايلزم له من مدر�سني ولوازم .  

* جتديد قوارب “عائمات /دوب “ ج�سر بغداد 
الذي كان قائما حمل ج�سر ال�سهداء احلايل .  

مفتيا   “ ال���زه���اوي  �سعيد  “حممد  ت��ع��ي��ني   *
لبغداد.  

* وفاة “الق�سخون” مال “ابراهيم املو�سلي “ 
وحلول املال “ خ�سر “ حمله .  

* نقل الوايل “�سري با�سا “من والية بغداد .  
* وفاة ال�سيخ “ حممد في�سي الزهاوي “ مفتي 
بغداد اال�سبق يوم “3 جمادي االوىل” وقد مت 

دفنه يف “املدر�سة ال�سليمانيه “ ببغداد .  
اأ�س�سها  ال�سالم”  دار  “مطبعة  تا�سي�س   *
“بلوغ  كتاب  فيها  وطبع   “ با�سا  “ابراهيم 
االرب يف معرفة احوال العرب” باللغة العربيه 
العربيه  باللغة  اأ�سا�سي”  ق��ان��ون  و”د�ستور 
اي�سا وكان حمل املطبعة يف �سوق ال�سراي .   

 “ االف��غ��اين  ال��دي��ن  “جمال  ال�سيد  و���س��ول   *
الكاظميه يف دار  اأياما يف  اقام  اىل بغداد وقد 
حيث   “ الكاظمي  “عبداملح�سن  ل��دار  مال�سقة 

اجتمع االثنان اياما عديده .  
1891 م  

* تعيني “احلاج ح�سن رفيق با�سا “ واليا على 
بغداد .  

*ظهور عربات “الالندروز” لركوب البا�سوات 
واالعيان واالثرياء  

انبوب  بتثبيت  ال��ه��ن��ود  االث��ري��اء  اح��د  ق��ام   *
ح��دي��دي يف داخ���ل ق��ن��اة اآج���ر واو���س��ل��ه��ا اىل 

احل�سرة الكيالنيه من �ساطيء دجله .  
1892 م

* تا�سي�س “م�سخة بغداد “ لدائرة بلدية بغداد 
يف جانب الكرخ .

* زي��ادة دجله زي��ادة كبرة وقد احاطت املياه 
ا�سابيع على هذا  ال�سرقيه وبقائها عدة  ببغداد 

احلال يف �سهر “ني�سان” 
1893 م

“ يف بغداد  � الهي�سه  “الكولرا  * ظهور وباء 
واتخذت   ، ال�����س��ح��اي��ا  م��ن  ال��ك��ث��ر  و���س��ق��وط 
كما  الالزمه  واالحتياطات  ال�سحيه  التدابر 

تف�سى مر�س اجلدري بذات الوقت .
* ظهور “الفونوغراف” “ال�سندوق املغني “ 

لت�سجيل وبث االغاين الول مره يف بغداد .
بغداد  يف  للبنات  االليان�س  مدر�سة  تا�سي�س   *
خ�سوري  ل��ورا  “مدر�سة  الحقا  �سميت  والتي 

للبنات “ .
1894 م

طائفة  رئي�س   “ الثالث  “اغاخان  و���س��ول   *
العتبات  لزيارة   ، الهند  من  قادما  اال�سماعيليه 

املقد�سة .
* بناء مدر�سة ابتدائيه يف حملة امليدان والتي 

ا�سبحت “تطبيقات دار املعلمني” فيما بعد .
جانبي  وغ��رق  وال��ف��رات  دجله  مياه  طغيان   *

مدينة بغداد.
عن كتاب بغداد يف 12 قرن

بغداد في نهاي��ة العهد العثماني
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يف  نابل�س  يف   1923 ع��ام  اخلما�س  روح��ي  ول��َد 
ريفية  طبقة  من  تنحدر  عائلة  من  املحتلة  فل�سطني 
ار�سا  ميلك  اخلما�س  عبا�س  حمدي  وال��ده  كان  اذ 
زراعية، وفيها ترعرع وبلغ �سن الدرا�سة. اذ دخل 
املدر�سة اخلالدية االبتدائية عام 1928-1929 ثم 
كان  منها،  تخرج  حتى  النجاح  مدر�سة  اىل  انتقل 
حمبا  ا�سافره  نعومة  منذ  بالفن  مولعا  )روح��ي( 
فكان  ع��روق��ه  يف  ت�سري  ك��ان��ت  حيث  للمو�سيقى 
ال�سباح  وانا�سيد  وامل��ع��زوف��ات  ال��رتان��ي��م  ي���وؤدي 
باجادة تامة امام ا�ساتذته وزمالئه يف املدر�سة، من 
ينمي  ابوه  كان  الوقت.  ذلك  ال�سائدة يف  االنا�سيد 
فقد  والغناء  بالفن  ولعه  على  وي�سجعه  موهبته 
بعوده  تعلق  وبالفعل  �سغرة  عود  اآلة  له  ا�سرتى 
بخاطره  يجول  ما  كل  يرتجم  وبدا  ملحوظا  تعلقا 
كبرين  وول���ع  ب�سوق  ع���وده  على  مو�سيقى  م��ن 
وعندما اكمل االبتدائية ذاع �سيته يف كل نواحي 

وارجاء مدينته وعرف باقتداره وا�ستهر بذكائه.
ويف عام 1933 قدمه والده عازفا على العود اذ ادى 

بع�س املقطوعات الغنائية لعبد الوهاب وام كلثوم 
وكان الفنان عبد الوهاب قد قدم اىل فل�سطني اآنذاك 
فكان من ح�سن حظ اخلما�س ان غنى امامه وك�سف 
فاعجب  وغناء  ع��زف  من  املو�سيقية  موهبته  عن 
الفنان عبد الوهاب برباعته وموهبته الكبرة وكما 
ح�سل له مع عبد الوهاب ح�سل له مع ام كلثوم عند 
ان  منه  فطلبت  حفلة  الحياء  فل�سطني  اىل  قدومها 
يغني فغنى مونلج )�سكت والدمع تكلم( للمو�سيقار 
يف  �سغرا  ك��ث��راوك��ان  ب��ه  فاعجبت  الق�سبجي 
ال�سنق فقبلتة واجل�سته على ركبتها وطلبت منه ان 
يغني مو�سحا اخر  ويف بداية عام 1935 و�سلت 
الذي طلب منه  الله(  انباوؤه اىل �سمع االمر )عبد 
احل�سارة  حيث  بغداد  اىل  يدعوه  ان  غ��ازي  امللك 
امللك  فا�ستقبله  العظيمني  والفن  اال�سيلة واالبداع 
غازي فغنى له كما غنى لالمر عبد الله من قبل وزاد 
اثارت  التي  امل�سهورة  الوطنية  االنا�سيد  عليها من 
اعجاب امللك غازي وحركت عواطفه جتاهه ودفعته 
اىل اهداء �ساعته ال�سخ�سية ومبلغ من املال عنوانًا 

كان  الثاقبة وبالطبع  به وتقديرًا ملوهبته  العجابه 
لذلك االثر الوا�سح يف �سخ�سية ذلك الطفل.

دار  افتتاح  فيها  مت  التي  ال�سنة   1936 �سنة  ويف 
الفنية يف  للم�ساركة  الفل�سطينية عاد ثانيًا  االذاعة 
ومقدمًا  ومنتجًا  مبدعًا  فنانًا  �سارك  حيث  ب��الده 
لربنامج يوؤدي فيه حفالته الغنائية مدة �سنة. ويف 
احلديثة  املو�سيقية  للفرقة  رئي�سًا  عني   1939 عام 
عام  حتى  عمله  لي�ستمر  الفل�سطينية  االذاع���ة  يف 
روحي  الفنان  حل   1948 عام  متوز  ويف   .1948
اخلما�س �سيفًا على العراق للمرة الثانية. عني حال 
املو�سيقية  للفرقة  رئي�سًا   1948 العراق  و�سوله 
وا�ستقطاب  الفرقة  ه��ذه  بتنظيم  وق��ام  امل�سائية 
عنا�سر اخرى كفوءة اذ قدم من خالل هذه الفرقة 
والغنائية  امل�سائية  املو�سيقية  العديد من احلفالت 
�سيته  ذاع  امل��دة  هذه  وخ��الل  مبا�سرة  الهواء  على 
عام  القطر حتى  املو�سيقية يف  ارجاء احلركة  بني 
1953 حيث عني مدر�سًا يف معهد الفنون اجلميلة 
الفرق  ا�س�س  عندما  الفني  ن�ساطه  ات�سع  وبعدها 

مدر�سًا  اخلما�س  وب��ق��ى  واملو�سيقية  االن�����س��ادي��ة 
ملوؤ�س�ساتنا  وخ��ب��رًا  وموؤ�س�سًا  مو�سيقيًا  وق��ائ��دًا 
املو�سيقية. ويف اخر حياته ا�سرتى ار�سا زراعية 
يف اللطيفية وانهمك على ار�سه وترك الفن و�سيد 
يف ار�سه الزراعية حقواًل لرتبية الدواجن والطيور 
واالبقار ف�ساًل عن ا�ستغاللها زراعيًا تنفيذًا لهواية 
وا�ستمرارًا لنهج عائلته و�سكن يف ار�سه منذ عام 
1986 حتى وفاته �سنة 1998 اثر مر�س يف �سهر 
ايلول.. ودفن يف مقربة الكرخ وقد اقامت له نقابة 

الفنانني العراقيني ت�سيعًا مهيبًا بالفنان الكبر.
الفنانني  ك��ب��ار  م��ن  اخل��م��ا���س واح���دا  يعد روح���ي 
العرب الذين بلغوا ذروة تكامل الفن يف ع�سرهم. 
والق�سائد  املو�سحات  بني  باملئات  تعد  موؤلفاته  ان 
والدواليب  واال���س��ت��ه��الل  ال��دي��ن��ي��ة  واالب��ت��ه��االت 
غنائية  ومقطوعة  مو�سيقية  ومقدمة  املو�سيقية 
وان�سودة ون�سيد وطني و�سماعي ومترين وقطعة 
يف  وا���س��ك��ال  �سيغ  م��ن  ذل��ك  غ��ر  واىل  مو�سيقية 

املو�سيقى العربية.

 روحي الخماش غنى فاجلسته ام كلثوم 
على ركبتها..   


