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العدد )4287(
السنة السادسة عشرة

االثنين )8( تشرين األول 2018

اعداد : ذاكرة عراقية

ابــــراهــــيــــم الـــحـــمـــدانـــي

ذك����ر ا�صماعي����ل حمم����د )1900( ان الب�صرة كان����ت بوابة 
الع����راق عل����ى الع����امل وكان����ت موانئه����ا ت�صتقب����ل ال�صف����ن 
التجاري����ة القادم����ة م����ن انكل����را والهن����د وكان����ت ف����رة 

�ص����تينيات الق����رن التا�ص����ع ع�ص����ر للمي����اد ت�ص����هد قيام 
البواخ����ر الربطاني����ة والهندي����ة بنق����ل الربي����د الهندي 
واالوربي اىل الب�صرة وكان االنكليز يحطون الرحال 
الب�ص����رة واثن����اء ر�ص����و بواخره����م يف املوان����ئ  يف 
يق�ص����ون ايام����ًا يف تفريغ احلمولة او نق����ل الب�صائع 
العراقي����ة او حتميله����ا على ظهر �صفنه����م ويف فرات 
الراحة كث����رًا ما كان اولئك البحارة يق�صون اوقات 
فراغه����م يف لعب الكرة على ال�صواطئ الرملية وكان 
ابناء الب�صرة يرجون عليه����م وي�صاركونهم اللعب 
ومنه����م تعلم����وا طريق����ة �ص����رب الك����رة ومناولته����ا 
وكثرًا م����ا كان البح����ارة االجان����ب يقيمونعاقات 
م����ودة و�صداقة م����ع �صباب الب�ص����رة وعند الرحيل 
كانوا يتبادلون الهدايا فيمنحهم الب�صريون التمر 
وباملقاب����ل يقدم االجان����ب الكرات هداي����ا تذكارية 
ال�صدقائه����م العراقيني ولعدم توفر �صاحات اللعب 

كان الب�صري����ون يلعبون الك����رة بطريق����ة بدائية وين�صب 
اىل عب����د الك����رمي ج����ودة اول مدر�����س ريا�ص����ة يف بغ����داد 
وعبد اللطيف ق����دري النجار احد العبي منتخب املدار�س 
االبتدائية عام 1918 قولهما لقد مار�س �صباب بغداد لعب 
الك����رة ب�ص����كل ع�صوائ����ي قبل احل����رب العاملي����ة االوىل اي 
قب����ل عام 1914. يف �صاح����ة ال�صيخ عم����ر مور�صت اللعبة 
للم����رة االوىل يف تاري����خ ك����رة الق����دم يف الع����راق حي����ث 
ترا�صف ال�صباب على ح����دود دائرة وا�صعة القطر وبداأت 
االرج����ل تتقاذف الكرة كيفما اتف����ق عالية وواطئة.. قوية 
ومراخية وال����كل يغمرهم �صعور بالن�ص����وة واملرح ويف 

حدود تلك الدائرة ظلوا يلعبون يف �صاحات غر نظامية
بع����د احتال الع����راق 1914 اخ����ذت القطع����ات الع�صكرية 
الربيطانية مع�صكراتها يف اط����راف املدن العراقية ومنها 
بغداد واخذت تن�صيء �صاحات ريا�صية داخل املع�صكرات 
من اجل لعب كرة القدم بني فرق القطعات وانت�صرت خرب 
ه����ذا احلدث الريا�صي بني �صباب بغداد فاخذوا يحاولون 
الاعب����ني  و  املباري����ات  مل�صاه����دة  املع�صك����رات  دخ����ول 
االنكلي����ز. وا�صبح����و يعرف����ون مواعيد امل����ران ومواعيد 
املباري����ات وحت����ى ا�صماء بع�س الاعب����ني. واخذ البع�س 
م����ن البغداي����ني يقفون خل����ف املرمى ي����ردوا كل كرة تعرب 
م����ن فوق املرم����ى معتربين ذل����ك رمانا وا�ص����راكا. وحني 
متت �صيط����رة االنكليز على �صوؤون الع����راق عينوا امليجر 

بوم����ان ناظ����ر )مدير ع����ام( للمعارف لا�ص����راف على لعبة 
ك����رة القدم يف املدار�����س االبتدائية. بع����د تعيني هيو�صن، 
خرجت اللعبة من نطاق االعتباطية والتفرج اىل حماولة 
حم����اكاة الاعبني االنكليز 

وفهم ا�صول اللعب ولعبها ب�صكل جماعي منظم، و�صهدت 
�صاح����ة ال�صي����خ عم����ر اوىل تل����ك املح����اوالت عندم����ا اخ����ذ 
)هيو�ص����ن( يعل����م تام����ذه املدار�س االبتدائي����ة فنون لعبة 
ك����رة القدم كان هيو�صن يجلب الكرات ث����م يق�صم التاميذ 
اىل فريقني وي�صع الك����رة النظامية يف و�صط ال�صاحة 
وبعده����ا يب����داأ ي�ص����رح ا�صول لع����ب الك����رة يطبق ذلك 
عملي����ا امامهم ويطلب منه����م تطبيق ما �صه����دوه، كان 
املرم����ى يعرف بالف�صحة املوجودة بني كومتي ماب�س 
التامي����ذ تعوي�صا ع����ن القوائم اخل�صبي����ة ويف الفرة 
م����ا ب����ني عام����ي 1918 و 1919 �صه����دت بغ����داد بع�����س 
ال�صاح����ات النظامية مبا فيه����ا االهداف. وكان هيو�صنت 
قد اعطى بع�س املدر�صني ابعاد وموا�صفات ال�صاحات. 
وزود هيو�صت����م التامي����ذ مباب�����س اللع����ب اخلا�ص����ة، 
وتاألقت ب�صياق التقليد واملحكاة فرق وطنية يف املدار�س 
واقتب�صت النظام وبداأت بالتمرين وامل�صابقات ويف عام 
1923 تالف����ت يف تاري����خ الكرة العراقي����ة والتي فاز فيها 

فريق الثانوية املركزية

ت�شكيل منتخب العراق
مت����ى ولد منتخب العراق؟ ه����ذا ال�صوؤال يقفز اىل الذهن 
متى مادار البحث عن تاريخ املنتخب العراقي لكرة القدم 
و�صهادة املياد اخلا�ص����ة مبنتخب العراق ت�صر اىل ان 
مياده هو يوم 2 ايار ماي�س عام 1951 وهو تاريخ اول 
مباراة خارجية خا�صه����ا املنتخب العراقي بعد ان�صمام 
الع����راق اىل االحت����اد ال����دويل لك����رة الق����دم )الفيفا( يف 
23/5/1950 وحت����ت الرق����م )59( ولن�صتعر�س �صوية 
ا�صم����اء اول ت�صكيل����ة ملنتخ����ب عراقي ر�صم����ي رفع راية 
الك����رة العراقية يف املاعب الركية ع����ادل كامل و توما 
عب����د االح����د و جميل عبا�����س )جمويل( و �صعي����د ي�صوع 
و حم����ة ب�صك����ة ودود وخلي����ل جمع����ة وبر�����س االندي����ل 
وك����رمي عاوي ونا�صر جكو و�صاك����ر ا�صماعيل و�صالح 
فرج وه����وؤالء خا�صوا املباراة يف ازم����ر( خزعل رحيم 
وحمي����د جرب ولطفي عبد القادر وغازي عبد االله وارام 
ك����رم يف ني�ص����ان 1951 ج����رت اال�صتع����دادات عل����ى قدم 
و�صاق ومتهيدا الر�صال منتخب العراق اىل تركيا وقبل 
ال�صفر با�صب����وع لعب الفريق العراق����ي مباراة جتريبية 
مع منتخب الب�صرة يف مدينة الب�صرة وانتهت النتيجة 
بالتع����ادل بهدف. احرز هدف املنتخ����ب نا�صر جكو فيما 

�صجل للب�صرة طارق خليل 

االتحاد العراقي لكرة القدم
تاأ�ص�����س االحت����اد العراق����ي لك����رة الق����دم يف الثام����ن من 
ت�صرين االأول من عام 1948 بعد اجتماع ح�صره ممثلوا 
اأربعة ع�صرة ناديًا حيث اأ�صفرت االنتخابات عن ت�صمية 
ال�صيد عبي����د الله امل�صايف����ي كاأول رئي�س لاحتاد و�صم 
يف ع�صويت����ه ال�صادة �صع����دي جا�صم اأمينًا لل�صر وحممد 
�صعيد وا�صف و�صياء حبيب ع�صوي اأالحتاد وم�صطفى 
القلمج����ي اأمين����ًا لل�صندوق. كم����ا مت ت�صكيل ثاثة فروع 
يف كل م����ن املو�صل وكركوك والب�صرة وهي اأوىل املدن 
العراقي����ة التي مار�ص����ت كرة القدم حي����ث كانت املو�صل 
بواب����ة الع����راق على اأورب����ا فيما كان����ت الب�ص����رة ميناء 
الع����راق الوحي����د الذي �صه����د تعلم املواطن����ني العراقيني 
كرة القدم من البحارة االإنكليز فيما كانت كركوك تزخر 
باملوظفني االإنكليز يف �صركة النفط. وقد اأن�صم االحتاد 
العراق����ي لكرة القدم اىل االحتاد الدويل لكرة القدم عام 
1950 فيم����ا اأن�ص����م لاأحت����اد االآ�صيوي لك����رة القدم عام 
1971. ويذك����ر اأن ال�صيد عبيد الله امل�صايفي كان ي�صغل 

اأمر احلر�س امللكي اخلا�س.

رفائيل بطي وحبزبوز
كان روفائي����ل بطي قد ن�صر مق����اال يف جريدته 
الب����اد ع����ام 1936 يحي فيه جري����دة حبزبوز 
ملنا�صبة م����رور خم�س �صنوات عل����ى �صدورها 

جاء فيه :"
ولد هذا الكاتب الذكي وترعرع يف جريدة الباد 
ف�صجل����ت له جملدات ال�صن����ة االوىل منها ا�صما 
ذهبي����ا يف النق����د ال�صيا�صي الب����ارع واال�صاح 
االجتماعي القومي، وال جتوز �صهادة االطراء 
يف اح����د االن�صب����اء". فكت����ب ن����وري ثابت يرد 
عليه يف العدد )202( ال�صنة اخلام�صة ال�صادر 
يف 1936/1/21 قائا"ه����ذه الكلمة ال�صريفة 
املتوا�صعة التي اهداها ايانا اال�صتاذ روفائيل 
بطي ملنا�صبة دخولن����ا ال�صنة اخلام�صة فوددنا 
ان نذكر للق����راء �صيئا من تاري����خ حبزبوز الن 
ح�صرة اال�صتاذ تعر�س للتاريخ بقوله :"حيث 
ول����د هذا الكاتب يف جري����دة الباد". اجتمعت 
واال�صت����اذ روفائيل بطي قبي����ل �صدور جريدة 
الب����اد يف جمل�����س اال�صت����اذ الر�ص����ايف وكنت 
حينذاك موظف����ا يف وزارة املعارف ولكن هذه 
الوظيفة ال متنعني من كتابة بع�س املوا�صيع 
الهزلي����ة با�صم����اء م�صتع����ارة مث����ل :)جدوع بن 
دوخ����ة( و )خادمكم املعلوم( وغ����ر ذلك. فقال 
اال�صت����اذ روفائي����ل بط����ي : - ان����ا راح ا�ص����در 
جري����دة با�صم"الباد". - موفق ان �صاء الله. - 
ولكنني اريد معاونتك. - مثل اي�س؟ - مقاالت 
هزلية حت����ت عنوان"هزل وتفكه"- ممنون...

ولك����ن ان����ا ال اكتب"ببا�����س". - يعن����ي تري����د 
فلو�����س. - طبع����ا ذل����ك ال الأين مفل�����س وامن����ا 
اري����د ان اعط����ي در�ص����ا للكت����اب العراقيني يف 
اأن����ا   - قلمه"ببا�����س".  يتع����ب  ال  الكات����ب  ان 
حا�صر. - اأ�صكرك واأن����ا حا�صر. وهكذا اتفقت 
م����ع اال�صت����اذ، ف�ص����درت جري����دة الب����اد وهي 
حتمل مقاال هزلي����ا يف باب"هزل وتفكه"وكان 
عنوانه"كل �ص����يء بح�صابه"واخرت له ا�صما 
م�صتعارا"اأ. حبزبز"اح����د الفكهني امل�صهورين 
ببغ����داد، وابت����دات بالكتابة اعتب����ارا من العدد 
االول الذي �صدر من جريدة الباد ببغداد يوم 
25 ت�صري����ن االول �صنة 1929. ويف مقاله هذا 
اراد ن����وري ثابت ان يقول ان����ه مل يولد ككاتب 
يف جريدة الباد وال يف اية جريدة اخرى فهو 

يكت����ب التمثيليات الهازل����ة وال�صاخرة وعندما 
و�صلت مقاالته اىل ال�صحف التي كانت ت�صدر 
ان����ذاك ع����ام 1925 كان����ت �صهرة ن����وري ثابت 
ككات����ب وا�صعة كما كتب يف جريدة الكرخ عام 
1927 وهذا يعني انه ولد ككاتب �صحفي قبل 
والدة جري����دة الب����اد باكرث من ارب����ع �صنوات 
وككات����ب متثيلي����ات �صاخ����رة باكرث م����ن �صبع 
�صن����وات ولك����ن ميكن ان يق����ال ان نوري ثابت 
اح����رف الكتاب����ة واخ����ذ يتقا�ص����ى راتب����ا عما 
يكتبه يف جريدة الباد حيث انه كان يكتب يف 
جريدة الكرخ ل�صاحبها عبود الكرخي جمانا. 

على عيون عزرائيل
تعر����س نوري ثابت للموت ملرات عديدة جنا 

منها كلها : 
1- واج���ه امل���وت ع���ام 1904 عندم���ا غ���رق 
يف نه���ر دجلة عندم���ا كان ي�صب���ح يف �صريعة 
)املربع���ة( وا�صتط���اع اخوه ناج���ي ان ينقذه 
ب�صعوب���ة. 2- يف ع���ام 1906 �صقط من ظهر 
اجلم���ل يف )االح�صاء( ومرت اجلمال بالقرب 
من���ه ومل تطاأه وجن���ا باعجوب���ة. 3- ا�صيب 
يف مع���ارك )جناق قلعة( يف احل���رب العاملية 
االوىل بر�صا�ص���ة يف ي���ده اليمن���ى ا�صتقرت 

فيها حتى عام 1924 عندما اجريت له جراحة 
الخراجه���ا. 4- ا�صي���ب بر�صا�ص���ة اي�ص���ا يف 
اخ���رى  معرك���ة  ويف   -5 القفقا����س.  مع���ارك 
ا�صي���ب بطعنة )حرب���ة( حيث اخط���ات بطنه 
وجرحته يف فخذه. 6- ويف ا�صتانبول �صقط 
من ظهر احل�صان فك�صرت يده. 7- ويف ايلول 
ع���ام 1931 وقبل ان ت�ص���در جريدته حبزبوز 
باي���ام جنا باعجوبة من حماولة اغتيال بينما 
كان يحت�ص���ي اخلمرة يف اوتيل )ما �صاء الله( 
يف �ص���ارع الر�صي���د – احليدر خان���ة اذ جاءه 
اح���د )�صق���اوات( بغ���داد اآن���ذاك وكان ن���وري 
ال�صعيد ق���د اغراه بقتل حبزب���وز فاطلق عليه 
الر�صا����س فاخط���اه وا�صتط���اع ن���وري ثابت 
اله���رب م���ن )االوتي���ل( فلحق ب���ه يف ال�صارع 
وظل ميطره بالر�صا�س فاخطاه اي�صا واثناء 
ذل���ك كان احدهم جال�ص���ا عند احلاق )حممود 
ندمي( بج���وار )االوتيل( ف���رك الكر�صي ومّد 
را�ص���ه من باب الدكان لرى ما حدث فا�صابته 
ر�صا�صة قتلته يف احل���ال. وبعد هذا احلادث 
ن�ص���ر حبزب���وز مق���اال بعن���وان )عل���ى عي���ون 
عزرائيل( حتدث في���ه عن املرات التي تعر�س 
فيها للموت وعّر�س بنوري ال�صعيد يف املقال 

اي�صا.

بين الر�شافي وحبزبوز والعالف
كتب الراحل جميل الطائي ِمن خال زياراتي 
امليدانية ملحل���ة )احليدر خانة(اإحدى حمات 
اجلانب ال�صرقي من بغ���داد وب�صورة خا�صة 
عن���د م���روري م���ن زقاقه���ا ال�صي���ق املج���اور 
جلامعه���ا املع���روف وال���ذي تنت�ص���ب املحل���ة 
احلادث���ة  تل���ك  ا�صتذك���ر  عنده���ا  ف���اين  اإلي���ه 
الطريف���ة التي �صمعتها والت���ي جرت وقائعها 
يف تل���ك املحل���ة لاأ�صتاذي���ن الناق���د ال�صحفي 
الفك���ه نوري ثاب���ت القي�صي �صاح���ب جريدة 
)حبزبوز( وال�صاعر عبد الكرمي العاف ومن 
ثم ال�صاعر الكبر معروف الر�صايف اإما اأ�صل 
تل���ك احلادث���ة او الن���ادرة الطريف���ة ان �ص���ح 

التعبر فهي كاالأتي:
بينم���ا كان ال�صحفي والناق���د ال�صاخر نوري 
ثاب���ت )حبزب���وز( �صاحب اجلري���دة الاذعة 
املو�صومة ب� )حبزب���وز( ي�صر برفقة �صديقه 
احلمي���م ال�صاعر املع���روف واملغم���ور بنف�س 
الوق���ت عب���د الك���رمي العاف يف زق���اق حملة 
)احليدر خانة( وكم���ا هو معروف عن غالبية 
تلك املح���ات باأزقتها احللزوني���ة ودرا بينها 

ال�صيقة فاإذا بهما ي�صادفان اإمامهما جمموعة 
م���ن )احلم���ر( ت�صر بعك�س اجت���اه �صرهما 
وملا كان ال�صاع���ر العاف ي�صر ببطء بعكازه 
متقدم���ًا �صديق���ه ن���وري ثاب���ت فق���د جت���اوز 
ب�ص���ام اال�صط���دام واالحت���كاك بتلك احلمر 
بينم���ا اأ�صاب���ت )حبزب���وز( ب�)دعج���ة( قوي���ة 
عنده���ا مل ي�صتط���ع االأخ���ر ال�صك���وت عل���ى 
ه���ذه )الدعجة( م���ن دون اإن ي�صمله���ا باإحدى 
تعليقات���ه الاذع���ة لذلك ق���ال ل�صديقه العاف 
وكان يف تل���ك احلقب���ة يعم���ل )اأي الع���اف( 
ببي���ع التنب والعل���ف يف حملة )خ���ام الوند : 
موالن���ة.... ه�ص���ه اأفاتهمن���ه الزماي���ل تعرفك 
اأتبيع اأ�صعر وت���نب اأو مدعجتك ه�صه مواين 
�صديقك اأو جان اأخلاطرك ما دعجني( وخال 
حديثهم���ا ه���ذا كانا ق���د و�صا مقه���ى )ح�صن 
عجمي(حي���ث كان يجل�س فيها ال�صاعر الكبر 
معروف الر�صايف فم���ا اإن �صمع ما حدث لهما 
م���ع تلك )احلمر( حتى قال موجهًا كامه اإىل 

)حبزبوز : 
  �ص���وف اأب���و ثاب���ت اأن���ت الزم تفت���ح )دورة 
لتدري����س احلم���ر(  طريق���ة ال�ص���ر بال�صارع 
ابنزاكه حتى تتخل�س من الدعجات( ف�صحك 

اجلميع لهذا التعليق..

و�شيته ووفاته 
قائ���ا  امل���وت  فرا����س  عل���ى  وه���و  او�ص���ى 
:"و�صيتي اىل وهي���ب امل�صطاف )عديله( كل 
ما عندي خم�س وثاثون دينارا، ثاثون منها 
ل�صكيب اب���ن اخي وخم�صة دنانر اىل خرية 
)مربيت���ه( وق���د ق���ال الو�صية ام���ام جمع من 
عائلته ومل يكتبها وقد اخذت عائلته بو�صيته 
ونفذتها بعدها ترج���ل الفار�س وا�صلم الروح 
ميت���ا على فرا�صه بعد ان عان من مر�س ال�صل 
ال���ذي انتق���ل اليه ع���ن طريق زوجت���ه االوىل 
الت���ي توفيت ه���ي االخ���رى قبل���ه وذهب اىل 
ج���وار ربه يف يوم االربع���اء الثاين ع�صر من 
ت�صري���ن االول ع���ام 1938 م ودف���ن بالزاوية 
الي�صرى من موؤخرة جامع بني �صعيد ببغداد 
و�صي���دت عليه قبة لها ب���اب ال يفتح اال للزوار 
ونق����س على �صهادة قربه املرم���ر : )هذا مرقد 
الكات���ب اله���زيل ال�صه���ر الوطن���ي ال�صمي���م 
املرح���وم احلاج نوري ثابت �صاحب )جريدة 
حبزب���وز( ول���د �صن���ة 1316ه���� وت���ويف يوم 
االربع���اء 17�صعب���ان 1357ه����. اىل روح���ه 

الفاحتة(.

19
48

ل 
الو

ن ا
ري

ش
8 ت

تأسيس اول اتحاد عراقي لكرة القدم
كيف بدأت اللعبة في العراق؟

الق��رن  مطل��ع  يف  الع��راق  كان 

العرشي��ن مل ي��زل ي��رزخ تح��ت 

يف  ويعي��ش  العثامن��ن  س��يطرة 

ع��امل املجه��ول اذ مل يكن هناك 

إال الجهل واالمية والتخلف والفقر 

واملرض وما هذه الصور الس��لبية 

إال انعكاسًا للحياة العامة للمجتمع 

العراقي م��ا قبل وبعد ع��ام 1900، 

اب��ان الحرب العاملي��ة االوىل عام 

1914 وقبل ان يت��م احتالل العراق 

من قب��ل الجي��وش الربيطانية مل 

تك��ن يف العراق ك��رة القدم ومل 

يك��ن هن��اك م��ن يعرفه��ا ماع��دا 

بع��ض ابناء العوائ��ل العراقية يف 

)االس��تانة( الذين عادوا اىل بغداد 

ومعهم كرة القدم ومل يكن هناك 

من يعرف هذه الكرة وال من يعرف 

اص��ول لعبها حتى الذين جاؤوا بها 

ومثة اراء حول كيفية دخول الكرة 

اىل العراق

80 عاما على رحيل رائد الصحافة الهزلية

من طرائف حبزبوز واخباره
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ــل عــفــاص ــي ــض بــهــنــام ف

ابـــراهـــيـــم ـــل  ـــي خـــل د. 

مطبعة كامل التبريزي:

ي���كاد معظ���م الباحث���ني يتفق���ون اأن ه���ذه املطبع���ة جلبها 
)امل���رزا عبا�س( من ب���اد الفر�س، ون�صبه���ا يف بغداد - 
مدين���ة ال�صام - وذلك يف حدود �صنة 1278ه�/ 1861م.

وه���ي مطبع���ٌة حجري���ٌة، قام���ت بطب���ع بع�س الكت���ب، ثم 
توقف واأُهملت.واأهم مطبوعاتها:

كان كتاب �صبائك الذهب، يف معرفة قبائل العرب. لل�صيخ 
اأبي الفوز حممد اأمني البغدادي، ال�صهر بال�صويدي. يقع 
الكتاب يف 118 �صفحة من القطع الكبر، وقد ُطبع طباعًة 
حجريًة.وُكت���ب يف نهايته ما يلي:"وق���د ُطبع الكتاب يف 
مدين���ة ال�صام – بغداد - يف اأواخر �صهر رم�صان املبارك 
م���ن �صنة 1280ه�/ 1863م".وحي���ث اإنه يف هذه ال�صنة 
بال���ذات مل يكن يف بغ���داد غر هذه املطبع���ة؛ لذا فال�صنة 
الت���ي ذكرُتها - وذكره���ا اأكرث الباحث���ني - لتاأ�صي�س هذه 
املطبع���ة، تكاد تكون �صحيحًة ومطابق���ًة للواقع.يتواجد 
ه���ذا الكتاب يف بع�س مكتبات بغداد القدمية، وقد عرثُت 

ريان الكاثوليك(. على ن�صخة منه يف مكتبة كني�صة )ال�صِّ
اأما )لوي�س �صيخو( فذكر هذه الكتب اأي�صًا، واأ�صاف اأنها 
اط  ُطبعت عل���ى نفقة احلاج حممد اأمني، كم���ا ذكر اأن خطَّ
املطبع���ة كان رجًا ا�صمه حممد جواد!ومل نعرث على غر 
هذه الكتب، مما يجعلنا نعتقد اأن املطبعة اأُهملت وتركت، 

�صت مطبعة الوالية �صنة 1869. وخا�صًة بعد اأن اأُ�صِّ

مطبعة الوالية:
�صت يف بغداد،  تعت���رب هذه املطبع���ة اأول مطبعة اآلي���ة اأُ�صِّ
وق���د جلبها من فرن�صا )مدح���ت با�صا( بعد ت�صلمه من�صب 
الوالية، وذلك يف �صن���ة 1869م.وقد اأخذت هذه املطبعة 
ف���ور ت�صغيلها على طبع جريدة"ال���زوراء"، التي �صدرت 
ثم���اين  يف  1869م،  �صن���ة  )حزي���ران(  يف  بغ���داد  يف 
م���دة  والعربية.وبع���د  الركي���ة  وباللغت���ني  �صفح���ات، 

ق�صرة؛ وعلى االأخ�ّس بع���د نقل )مدحت با�صا(؛ اأُهملت 
هذه املطبعة، وح���لَّ فيها اخلراب، ثم مل يلبثوا اأن جلبوا 
مطبع���ًة اأخرى، فاأ�صابها م���ا اأ�صاب االأوىل، اإال اأنها قامت 
بطب���ع بع�س الكت���ب القانونية، كما طبع���ت بع�س الكتب 

املهمة الأبي الثناء االآلو�صي.
ومل���ا ُع���نيِّ )ح���ازم ب���ك( - وايل ب���روت �صابق���ًا - عل���ى 
بغ���داد، �صع���ى اإىل اإن�ص���اء مطبع���ة تق���وم مق���ام مطبع���ة 
الوالي���ة، ومل يكتب له���ذه املطبعة النجاح الت���ام، غر اأن 
�صحفّي���ًا عراقي���ًا بارزًا؛ هو عمر ر�صي���د ال�صفَّار، �صاحب 
جريدة"الزهور"ت�صمنها من احلكومة مببلغ )150( لرة 
عثماني���ة �صنويًا، ثم �صعى اإىل ترقيتها، وجلب لها حروفًا 
متنوعة االأ�صكال من معامل االأ�صتانة و�صوريا، كما جلب 
دًا ل�صبك احلروف اجلديدة، وبداأت العمل،  لها م�صبكًا جيِّ
وقامت بطبع بع�س الكتب الراثية والدينية، كما اأخذت 
ُتطبع فيه���ا بع�س املج���ات وال�صحف ال�ص���ادرة اآنذاك.
وا�صتم���رت حتى احلرب العظمى االأوىل كما يبدو لنا من 
بع�س مطبوعاتها، غ���ر اأننا مل َنُعْد نعرث على مطبوعات 
اأخ���رى، مم���ا يجعلنا نعتق���د باأنها توقفت اأثن���اء احلرب، 
ورمب���ا �صيط���ر عليه���ا )االإنكلي���ز( عن���د دخوله���م بغداد، 

وا�صتغلوها لطبع منا�صرهم الر�صمية.
واأهم مطبوعات مطبعة الوالي���ة هي ال�صالنامة ل�صنوات 
متع���ددة، لكل �صن���ة كتاب �صخم يف ح���دود 700 �صفحة. 
وكتاب���ا )ن�ص���وة ال�صم���ول، يف ال�صف���ر اإىل اإ�صامب���ول(.
الأب���ي الثناء �صهاب الدين ال�صيد حمم���ود اأفندي، ال�صهر 
باالآلو�ص���ي، ُطب���ع يف منت�ص���ف �صه���ر ربيع الث���اين �صنة 
1291ه����، و )ن�صوة املُ���َدام، يف الع���ود اإىل دار ال�صام(.

الأب���ي الثناء االآلو�صي، ُطب���ع يف 27 جمادى االآخرة �صنة 
1293ه�، ويق���ع الكتاب يف 136 �صفحة.وقد جعل هذان 
الكتاب���ان يف جمل���د واح���د، ويتواج���د الكت���اب يف اأكرث 
مكتب���ات بغ���داد القدمية، وقد عرثُت عل���ى ن�صخة منه يف 

مكتبة )ثانوية التفي�س( يف بغداد.

مطبعة الفيلق:

وه���ي مطبع���ة حجري���ة متقن���ة، جلبه���ا )مدح���ت با�ص���ا(، 
و�ُصمي���ت ب� )املطبع���ة الع�صكرية( اأي�ص���ًا؛ الأنها كانت تقوم 
بطبع ما يحتاج اإليه اجلي�س، كما طبعت بع�س املن�صورات 
واالأوامر والكتب الفنية املتعلقة باالأمور الع�صكرية.ومما 
ل���ع عليها اإال كبار  ية، ال يطَّ يذك���ر اأن مطبوعاته���ا كانت �صرِّ
ب االأخبار واالأ�صرار الع�صكرية اإىل  ال�صاب���ط؛ خ�صية ت�صرُّ
اخلارج، وهذا ما جعلنا ال نعرث على �صيء من من�صوراتها.

ومن مطبوعاتها املهمة:
ر ملدين���ة بغداد، كما كانت  م�ص���ور بغداد: وهو ر�صم م�صوَّ
ر للمدينة اأثناء  عليه قب���ل �صنة 1913م، وكذلك ر�صم م�صوَّ
احلك���م العبا�صي، طولها مر واح���د و24�صم، عر�صها 91 
�ص���م، ر�صمها حممد ر�صيد بك البغ���دادي، وقد ذكر االأ�صتاذ 
)كوركي����س ع���واد( اأن���ه )ر�صيد اخلوج���ة(، ويب���دو اأنهما 
�صخ����سٌ واح���ٌد، وتذك���ر جملة"لغ���ة الع���رب"يف )م���ج3، 
����س152( اأن الرج���ل ب���داأ يف ر�صمه���ا قب���ل �صن���ة 1913م 
بخم����س �صنوات وعندم���ا انتهى منها طبعه���ا على احلجر 
ْوَراءالتي ظهرت يف 15  يف مطبع���ة الفيل���ق.و جري���دة الزَّ
)حزي���ران( �صنة 1869م، وكانت تطب���ع يف االأ�صبوع مرة 
واحدة، يف يوم الثاثاء، وقد �صدرت يف ثماين �صفحات، 
وباللغت���ني العربي���ة والركية، دامت زه���اء خم�صني �صنة، 

حتى االحتال الربيطاين لبغداد.

ة المطبعة الُحَمْيِديَّ

اأ�ص�صه���ا عبدالوهاب نائب )الباب الع���ايل( يف بغداد، غر 
اأن �صن���ة تاأ�صي�صه���ا اختلف فيها الباحث���ون؛ فذكر بع�صهم 
�صن���ة 1881م، بينم���ا ذك���ر االآب �صيخو - معتم���دًا على ما 
رواه العام���ة حممود �صكري االآلو�ص���ي واالأب الَكْرَمِلّي - 
�صن���ة 1884م، وذكر اأي�ص���ًا اأن مطبوعاتها كانت مقت�صرة 

على ج���داول ح�صابية ور�صائل فقهية.اأم���ا االأب الَكْرَمِلّي؛ 
���ه:"مل نكن نعرف به���ا، حتى  فق���د عاد وذك���ر عنها م���ا ن�صُّ
عرثنا عل���ى ه���ذا الكتاب".والكتاب الذي ق�ص���ده الَكْرَمِلّي 
وال���ذي طب���ع فيها هو: بح���ر الكام؛ لاإم���ام: �صيف احلق 
اأب���ي املعني النَّ�ْصفي، ويق���ع يف 70 �صفحة، وقد ُطبع �صنة 
1304ه�/ 1886م، وقد ُطب���ع طباعًة حجريًة.اأما اإبراهيم 
حلمي؛ فقد ذكر يف مقالته �صنة 1893م/ 1310ه� تاريخًا 
مت اأكرث  لتاأ�صي�صه���ا، ويذك���ر اأنها ُترك���ت واأُهمل���ت وحتطَّ
اأدواته���ا لع���دم العناي���ة بها.وقد عرثن���ا قريبًا عل���ى كتاب 
الأب���ي الثناء االآلو�ص���ي بعنوان:"االأجوب���ة العراقية، على 
االأ�صئل���ة الاهورية"، يقع يف 65 �صفح���ة، وقد ُكتب عليه 
ا�صم املطبعة احُلميدية، وقد ُطبع �صنة 1301ه�/ 1883م؛ 
�صت على االأكرث  د اأن املطبع���ة اأُ�صِّ ل���ذا فقد اأ�صبح م���ن املوؤكَّ
�صنة 1881م، كما ذكرنا اآنفًا.هذا ومل نعرث على غر هذين 
ت بطبع  الكتاب���ني، مم���ا يجعلنا نعتق���د اأن املطبع���ة اخت�صَّ

اجلداول وبع�س املن�صورات، قبل اأن ُترك وُتهمل.

مطبعة دار ال�شالم

اأن�صاأ هذه املطبعة )اإبراهيم با�صا( مدير )االأماك املدروة(، 
�صن���ة 1310ه����/ 1892م، و�ُصميت بهذا اال�ص���م ن�صبًة اإىل 
م���رادف بغداد.وقد ورد ذك���ر هذه املطبع���ة يف جملة"لغة 
العرب"، وو�صفتها باأنها مطبعة كبرة، وكثرة االأدوات، 
فيه���ا حروٌف ح�صنٌة وجميل���ٌة، ت�صاهي اأح�صن املطابع يف 
�صوري���ا يف اإتق���ان طبعها.وق���د عمل���ت هذه املطبع���ة زمنًا 
لي����س بالق�صر يف طبع بع�س الكت���ب االأدبية، ثم اآلت اإىل 
دًا،  )االأ�صط���ا( عل���ي، الذي اأخذ ي�ص���در تقوميًا �صنوي���ًا جيِّ

مها مدًة من الزمن. وعمل على تقدُّ

عن كتاب )تاريخ الطباعة العراقية منذ ن�شوئها
 وحتى احلرب العظمى الأوىل(

ان العاق���ة ب���ني خليل كنه ون���وري ال�صعي���د لي�صت عاقة 
عادي���ة فنوري ال�صعيد –كما يق���ال – كان ينظر اىل خليل 
كن���ه على ان���ه خليفته ويف حديثه وح���واره مع  ال�صحفي 
اال�صتاذ ر�صيد الرماح���ي  ا�صارة �صريحة اىل هذه العاقة 
الت���ي م���رت مبراحل ابت���داأت جيدة البل ممت���ازة وانتهت 
�صيئ���ة اىل درج���ة ان خلي���ل كن���ه ق���رر اعت���زال ال�صيا�ص���ة 
للتخل����س من تبع���ات عاقاته بن���وري ال�صعيد.يف احللقة 
الثالث���ة من احلوار الذي ا�صرنا اليه وجرى يف �صقة خليل 
كنه بال�صاحلية  ون�ص���رت يف جريدة )االحتاد( البغدادية 
الع���دد 131 يف 19 مت���وز 1989 عن���ون ال�صحف���ي عاقة 
خلي���ل كن���ه بن���وري ال�صعي���د هك���ذا :"ق�صت���ي م���ع نوري 
و�ص���رت  يل  زوج���ة  ال�صعيد..الحقني..اهملني..اإخت���ار 
نائب���ا يف عهده"ومما جاء يف هذه احللقة ان عاقة  خليل 
كنه بنوري ال�صعيد ظلت مثار جدل ونقا�س ل�صنني طويلة 
واىل م���ا قبل ث���ورة 14 متوز 1958 ب�صه���ور عندما مترد 
خليل كنه على )البا�صا( وحتول من �صيا�صي موال لل�صلطة 
اىل معار�س عنيد لها فده�س ال�صعيد لهذا االنقاب املفاجئ 
يف حي���اة ال�صاب الذي رعاه واختار ل���ه زوجة دفع مهرها 

من جيبه اخلا�س واعده ليكون خليفته يف مقبل االيام.
ولك���ن كنه الذي ب���داأ حياته ال�صيا�صية كم���ا �صبق ان قدمنا 
بداأ حياته دمقراطيا م���ع جماعة )االهايل( وا�صتقاليا مع 
حممد �صديق �صن�صل وفائق ال�صامرائي )حزب اال�صتقال( 
و�صعيدي���ا )حزب االحتاد الد�صتوري( قرر يف اواخر ايام 
العه���د امللك���ي ان يظهر امام الراأي الع���ام العراقي م�صتقا 

براأي���ه وح�صب قناعاته فاأعلن اعتزاله ال�صيا�صة ون�صر ذلك 
يف ال�صحف ولزم داره.

ولك���ن كيف ب���داأت عاقة خليل كنه بن���وري ال�صعيد؟ �صاأله 
ال�صحف���ي الب���ارع اال�صتاذ ر�صي���د الرماحي فاأج���اب قائا  

وبلهج���ة �صعبي���ة حمبب���ة :"م���ن زم���ان ن���وري كان خملي 
عينه علي..وي���ن ما ي�صوفني يحب يتع���رف علي"واردف 
قائ���ا :"واذكر مرة انني حني تخرجت من الثانوية ات�صل 
ن���وري ال�صعي���د بعم���ي املرحوم عب���د املجيد كن���ه وقال له 
باحلرف الواح���د )اآين �صاأر�صل �صائ���م الع�صكري وغازي 
الداغ�صت���اين اىل انكل���را لدرا�ص���ة الهند�ص���ة على ح�صاب 
احلكومة..خلي ابن اخوك يروح وياهم(. يقول خليل كنه 
انه رف����س ذلك واختار الدرا�صة يف كلي���ة احلقوق ببغداد 
وعندم���ا ق���ام بتاأ�صي����س الن���ادي االوملب���ي الريا�ص���ي م���ع 
زم���اء عديدين ل���ه كواجهة قومية ودع���وت بع�س اع�صاء 
ن���ادي بردى ال�صوري الج���راء مباريات ودي���ة بكرة القدم 
وامل�صارع���ة انتهز ال�صوريون من اع�ص���اء النادي املذكور 
وف���اة املرح���وم يا�ص���ني الها�صم���ي فاأقام���وا حف���ا تاأبينيا 
ل���ه ح�ص���ره نوري ال�صعي���د والق���ى كلمة في���ه وبعدها دعا 
اع�ص���اء الن���ادي اىل حفل ع�ص���اء اقامه يف بيت���ه وا�صاف 
خلي���ل كنه يق���ول :"ا�صتغربُت االم���ر اذ ان الدعوة وجهت  
اليه���م مبا�ص���رة وكان املفرو����س ان تت���م ع���ن طريق���ي فلم 
اح�ص���ر احلفل ب���ل ذهبت اىل ن���ادي ال�صباب ال���ذي كنا قد 
ا�ص�صناه اي�صا وام�صيت وقت���ا بني اع�صائه واذا بالهاتف 
يرن... رفع احده���م ال�صماعة وجاءين م�صرعا وهو يقول 
)يري���دوك بالتلف���ون( وعندم���ا تناول���ت ال�صماع���ة �صمعت 

نوري ال�صعيد يقول يل :

- وينك انت؟

-قل����ت ل����ه :"ان����ت دعيته����م ومدعيتن����ي اآين ار�صلته����م الك 
وكعدت بالنادي"

- قال م�صتغربا :"هم �صيوفك!"
- اجبت����ه :"اذا ه����م �صي����ويف مل����اذا وجه����ت الدع����وة له����م 

مبا�صرة واهملتني؟"
ق����ال حم����اوال تلطي����ف اجل����و :"احن����ا م����راح ن����اكل اذا ما  

جتي"

ومي�صي خليل كنه ملتابعة ما حدث خال الع�صاء يف بيت 
نوري ال�صعي����د وبينما كان منهمكا يف تن����اول الطعام اذا 
بن����وري ال�صعيد يقرب ويهم�س يف اذن خليل كنه :"يبني 
ان����ت منا�صي"قل����ت ل����ه :"ال والل����ه با�صا مو اب����ايل"وكان 
نوري ال�صعيد يق�صد تذكر خليل كنه باأنه كان مع جماعة 
االهايل وانه عار�س معاهدة 1930 التي  عقدت يوم كان 
رئي�س ال����وزراء وان خليل كنه �صجن مع عدد من  اع�صاء 

جماعة االهايل.

ويتن����اول خلي����ل كنه حادثة اخرى عندم����ا اعر�س نوري 
ال�صعيد طريقه وهو يتجه اىل جمل�س الوزراء فقال له :

-"ا�ص����و ان����ت متدعين����ي للن����ادي مالكم؟"يق�ص����د الن����ادي 
االوملبي

-قلت له : اتف�صل
- اجاب"انت داعيني واآين ماجيت"

م����ن هنا يق����ول خليل كن����ه ان كل معرفته بن����وري ال�صعيد 
كان����ت عادية حتى حل����ت �صنة 1946 فق����ام بتاأليف وزارة 
جي����دة ا�ص����رك فيه����ا حمم����د حديد ع����ن احل����زب الوطني 
الدمقراط����ي وعل����ي ممت����از الدف����ري عن ح����زب االحرار 
ومبا ان هذي����ن احلزبني كانا من معار�صي �صيا�صة نوري 
ال�صعي����د فقد انتهزتها فر�ص����ة –يقول خليل كنه – وكتبُت 
مقاال افتتاحيا يف جريدة )الباد( ل�صاحبها روفائيل بطي 
انتقدت في����ه م�صاركة احلزب  الوطني الدمقراطي وحزب 
االحرار يف وزارة ن����وري ال�صعيد اثر ا�صتقالة وزيريهما 
واعانهم����ا ان نوري ال�صعيد زور االنتخابات وقال خليل 
كن����ه انه ق����ال يف مقال����ه ان م�صاركة حدي����د والدفري يف 
ال����وزارة ال�صعيدية كانت مبثابة تزكي����ة لها،وان حجتهما 
ق����د �صقط����ت بع����د م�صاركتهم����ا امل�صوؤولي����ة وان النا�س لن 
ت�صدقهما بعد االن النهما يعرفان نوري ال�صعيد و�صيا�صته 

والطريقة التي جتري فيها االنتخابات!.

ويب����دو ان املقال اعج����ب نوري ال�صعيد وم����ن اجل ف�صح 
خ�صوم����ه عق����د موؤمترا �صحفي����ا وتلقى خلي����ل كنه مكاملة 

هاتفية من �صكرتر جمل�س الوزراء قال له فيها :
- البا�صا يدعوك حل�صور املوؤمتر ال�صحفي

يقول خليل كنه :
-ا�صتغربت وقلت له :"ب�س اآين مو�صحفي"

- اجابن����ي :يق����ول البا�ص����ا :"خ����ل يج����ي ه����و اح�ص����ن من 
ال�صحفيني"

وعنها ا�صطر خليل كنه للذهاب وح�صر املوؤمتر ال�صحفي 
وكن يعل����ق بني حني واآخر على ا�صتف�ص����ارات ال�صحفيني 
حتى"�صرُت بعد ذل����ك اح�صر وا�صارك واناق�س يف معظم 

موؤمتراته ال�صحفية".

صفحات مجهولة من تاريخ الطباعة في العراق

المطابع االولى..

قصتي مع نوري السعيد 

خليــل كنــه يتذكر كيف تعــرف على 
الباشا وصار من مؤيديه
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الـّدكـتـور صـبـاح الـّنـاصـري

ســـنـــدس حــســيــن عــلــي

اأوائ����ل عام 1928 بداأ ال�صيد عبد العزيز البغدادي، �صاحب 
�صرك����ة الدخ����ان العراقي����ة، ال����ذي اأراد الروي����ج لب�صاعت����ه 
والدعاي����ة ملنتج����ات �صركته باإج����راء امل�صابق����ات عن طريق 
جم����ع اأغلف����ة عل����ب ال�صكائ����ر التي كان����ت ال�صرك����ة املذكورة 
تنتجه����ا، وكانت اجلائ����زة االأوىل عبارة ع����ن: جهاز راديو 
للفائز االأول. وهكذا دخلت اأجهزةاال�صتقبال االإذاعية الأول 
م����رة اإىل الع����راق، ثم كرثت تل����ك االأجهزة بع����دة طرق منها 

اال�صتراد ال�صخ�صي لبع�س املي�صورين.
 اأق����دم التاج����ر حافظ القا�صي بت�صجيع م����ن �صقيق له هاجر 
اإىل الوالي����ات املتح����دة االأمريكية يدع����ى م�صطفى القا�صي 
على عقد �صفقة مع ال�صركة االأمريكية )R.C.A( الإ�صتراد 
اأجه����زة رادي����و ذات ماركة واح����دة، ومن حج����وم خمتلفة، 
تب����داأ من حج����م)5( م�صابي����ح، وكان التعبر ع����ن احلجوم 
بع����دد امل�صابي����ح ولي�����س كم����ا ه����و اأالن، اإذ يح����دد احلج����م 
اأالن"ترانز�صت����ور"، اذ احتل اجلهاز اجلديد مكانة مرموقة 
ل����دى املواطن����ني، واأزاح اإىل ح����د كبر جه����از االأ�صطوانات 

)الفونوغراف(.
متك����ن قل����ة م����ن املواطن����ني الذي����ن زاروا بلدان����ا واأقط����ارًا 
جم����اورة اأخ����رى، اأن ي�صروا م����ن اخلارج من����اذج من تلك 
االأجهزة، فاأ�صبحوا يلتقطون بوا�صطتها عددا من االإذاعات 
االأجنبية، وقلة من االإذاعات العربية، منها: اإذاعة القاهرة، 
واإذاع����ة القد�����س العربية، فانت�ص����ر خرب تل����ك االأجهزة لدى 

املواطنني العراقيني ب�صرعة.
كم����ا انت�صرت تلك االأجه����زة عن طريق �ص����ركات اال�صتراد، 
ويبدو اإن �صركة )فيلب�س( الربيطانية ان�صات مركزا لها يف 
بغداد اآن����ذاك اذ ا�صارت اإحدى ال�صحف عام 1930 اإىل ذلك 
وقالت:))باأن ال�صركة جلب����ت اأدوات واالآت كثرة للراديو، 
واإن����ه باإمكان امل�صتمع����ني �صماع اإذاع����ات مو�صكو، باري�س، 
لندن، روم����ا، ا�صطنب����ول، بوخار�صت، واأن لن����دن �صتو�صع 
مركزها يف بغداد وتقوم بتخفي�����س اأجور اإعانات اأجهزة 

الراديو اإىل )10( روبيات.
اإنَّ عملي����ة تروي����ج اأجه����زة الراديو ب�ص����كل وا�صع متت حني 
ن�ص����ر اإع����ان ي�ص����ر اإىل اإن كث����را مم����ن اقتن����وا الرادي����و 
)مارك����ة فيلب�����س(، ))يتنعمون االآن ب�صم����اع اأ�صجى االأنغام 
واأحل����ى املو�صيق����ى التي تعزف يف لن����دن، وبرلني، وروما، 
وا�صتنب����ول، وغرها من اأ�صهر مراك����ز املو�صيقى يف اأنحاء 
اأورب����ا((. وي�صي����ف االإع����ان اأن����ه بع����د اأَْن ورد الراديو اإىل 
الع����راق اأ�صب����ح )باإمكان����ك اأن ُتن�ص����ط م�صامع����ك واأنت بني 
اأقربائك واأ�صدقائك مبا يزيل عنك هموم احلياة: مو�صيقى، 
رق�����س، قط����ع كا�صيكية الأ�صه����ر اجلوق����ات، واأعظم املغنني 
وباإمكانك اأن ت�صتعمل مكربة ال�صوت )امللحقة بالراديو( يف 

غرامافون����ك يف اأي وقت �صئ����ت، فتح�صل على اأنغام مكربة 
الت�صاهيه����ا اأنغام اجلوقات الكربى.ميك����ن اال�صتنتاج باأن 
االإذاع����ة كان����ت ت�صمع الأغرا�س ترفيهي����ة، اإذ كانت املحطات 
االأجنبي����ة تكر�����س الكثر م����ن وقته����ا للمو�صيق����ى والغناء، 
واأخ����ذ النا�����س يق�ص����ون االأم�صي����ات باالإ�صتم����اع اإىل اإذاعة 
)القاه����رة( التي اأمتع����ْت امل�صتمعني بتاوة الق����ران الكرمي 
ب�ص����وت ال�صيخ حممد رفعت، فق����د كان العراقيون متلهفني 
ل�صم����اع تل����ك االإذاع����ة على الرغم م����ن �صعوب����ة التقاطها، اإذ 
كان����ت الت�صم����ع اإال ليًا يف ذل����ك الوقت، وب����داأت اجلماهر 
يف العراق تطالب باإن�ص����اء حمطة لاإذاعة، لاإطاع على ما 

يجري يف القطر والعامل.
فاأقدم����ت اأحدى �ص����ركات الدخان بتقدمي 12 جه����ازا قيمتها 
)5000( روبي����ة، اإىل املدخن����ني. مم����ا ي����دل عل����ى اأن �صع����ر 
الرادي����و كان مرتفع����ًا. اذ بل����غ )31،250( دين����ارًا ومائتني 
وخم�ص����ني فل�ص����ًا، يف الوق����ت ال����ذي كان في����ه رات����ب املعلم 
ال�صه����ري )7،500( دين����ارا. )جملة احلا�صد( ب����داأت بع�س 
املقاه����ي الكب����رة يف بغ����داد ت����وؤدي دورًا ثقافي����ًا تنويري����ًا 
رائ����دًا، اذ قامت بن�ص����ب حمطات اإذاعي����ة �صلكية عن طريق 
و�صع رادي����و كبر يف املقهى ثم اإي�صاله ب�صلك اإىل )�صماعة 
التلف����ون(، املو�صوع����ة يف غرفة اأو رك����ن يف املقهى وبذلك 
تت����وزع االأغ����اين واملو�صيق����ى وتراتيل الق����ران الكرمي اإىل 

مناطق عدة.

كان����ت مقهى)احلاج عزي����ز( يف منطقة البارودي����ة بالف�صل 
اأول مقهى يف بغداد يق����وم باإن�صاء حمطة اإذاعة �صلكية عام 
1932، ث����م توال����ت التجارب املماثل����ة يف مناطق اأُخرى من 
بغداد،ثم تبعه مقه����ى احلاج عبيد، حني اأ�ص�س �صتوديو يف 
بيت����ه واأو�صله ب�صلك اإىل الراديو املوجود يف مقهاه الكائن 
عل����ى نهر دجلة يف موقع عمارة )الدف����ر دار احلالية( وبدا 
بب����ث املو�صيق����ى منها عن طري����ق تاأجر الف����رق املو�صيقية، 
وكان مقه����ى التبانة، قرب جامع الف�صل حاول تطوير البث 
االإذاعي ال�صلكي باإن�صاء غرفة بث اإذاعة يجل�س فيها اجلوق 
املو�صيق����ي م����ع املغن����ي الذي كان يق����را املقام����ات عادة ويف 
اأوق����ات الحق����ة كان ي�صت�صيف جمموعة م����ن مقرئي القراآن 
الك����رمي ليقوموا بت����اوة القراآن الكرمي، بينم����ا كان كل من 
ال�صيدين عبد ال�صام العزاوي وزكي خطاب املحامي يقراأن 
القراآن الكرمي من تل����ك االإذاعة ال�صلكية عام 1933 كما كان 

ثمة جهاز راديو كبر يف مقهى عارف اأغا يف امليدان.
تع����ود فك����رة اإن�ص����اء اأول اإذاعة يف بغ����داد اإىل ي����وم الثاين 
والع�صري����ن اآذار 1932 وذل����ك حينم����ا قامت دائ����رة الربيد 
وال����ربق العراقية مابني)ال�صاعة 8،30 اإىل ال�صاعة10،30( 
م�ص����اءًا باإج����راء اأول جترب����ة للب����ث االإذاعي عل����ى مر�صلتي 
البث الا�صلكي املوجدتني لديه����ا واللتني كانت ت�صتعملهما 
لب����ث الربقي����ات التجارية،ال�صتعمالها يف ب����ث حفل افتتاح 
املعر�����س الزراع����ي- ال�صناعي العراقي، عل����ى حدائق باب 

املعظ����م، واأعلنت ذلك يف ال�صح����ف واأ�صارت مديرية الربيد 
والربق العام����ة يف بيان لها))اإن الغاية من البث هو معرفة 
مايج����ب عمله من تغرات يف اآالت الب����ث. و�صتقوم باالأخذ 

باملاحظات التي ترد اإليها عن نوع البث وقوته((.
اأث����ارت تلك التجرب����ة اهتمام النا�س وا�صتمع����وا اإىل الكلمة 
الت����ي األقاه����ا مدي����ر �ص����وؤون النف����ط ثاب����ت عبد الن����ور يوم  
اإثن����اء الب����ث التجريب����ي، لتل����ك  الثاث����ني م����ن اآذار 1932 
املر�صلت����ني كم����ا ا�صتمع����وا اإىل كلم����ة مدير الربي����د والربق 
الع����ام فائق �صاك����ر الذي دعا فيها اأ�صح����اب روؤو�س االأموال 
العراقي����ة اإىل تاأ�صي�����س اإذاع����ة عراقي����ة للب����ث الا�صلك����ي. 
وق����د ا�صتغرق ذلك الب����ث التجريبي، وال����ذي �صبق االفتتاح 

الر�صمي للمعر�س)9( اأيام.
يف ال�صاعة التا�صعة من �صباح اليوم االأول من ني�صان1932 
قام امللك في�صل االأول باإفتتاح املعر�س الزراعي- ال�صناعي، 
وق����د ح�صر االفتت����اح عدد كبر م����ن ال�صخ�صي����ات العراقية 
واالأجنبي����ة. ونقلت كلمة امللك الت����ي القاها يف تلك املنا�صبة 
وجتوال����ه يف املعر�����س ث����م جرى نق����ل العر�����س التف�صيلي 

حلفل افتتاح املعر�س.على الهواء بوا�صطة امليكروفون. 
اإما املحطة فقد ن�صبت بالقرب من مدر�صة ال�صناعة القريبة 
م����ن املعر�س نف�ص����ه، كما مت نق����ل الكلم����ات والق�صائد التي 
القاها عدد من ال�صخ�صيات منهم اأمني الريحاين الذي األقى 
كلم����ة يف تلك املنا�صبة جاء فيها: ))... اإن ا�صتعمال الراديو 
للم����رة االأوىل يف اأق����دم بلدان الع����امل يف اأر�����س الرافدين، 
جلدي����ر بالذك����ر واالعتب����ار وقد ن�صب����ت االآل����ة، اإذن االإذاعة 
ول�صانها للمرة االأوىل ببغداد، ل�صبع خلون من �صهر ني�صان 
م����ن ال�صن����ة الثاني����ة والثاثني وت�ص����ع مائة واأل����ف، وكانت 
االأ�صاك ممت����دة من اجلهاز اإىل مك����ربات موزعة يف اأر�س 
املعر�����س، فخط����ب اخلطيب يف جم����ع اأمام����ه، وجموع يف 
ج����واره ال ترى وهناك وراء االأفاق يف قواعد األوية العراق 
ويف م����ا دون الع����راق غرب����ًا و�صم����ااًل و�صرق����ًا يف �صوري����ا، 
وفل�صطني، وم�ص����ر، ويف اأنقرة، وطه����ران، �صمع اخلطيب 
الواق����ف عل����ى املن����رب يف بغ����داد((. واألق����ى ال�صاع����ر جميل 

�صدقي الزهاوي، ق�صيدة مبنا�صبة حلول ف�صل الربيع
كان لنج����اح تل����ك التجرب����ة دافعًا قوي����ًا ملوا�صل����ة التجارب 
االإذاعي����ة بغي����ة اإخراج م�ص����روع االإذاعة الدائمي����ة اإىل حيز 
الوج����ود. قام����ت احلكوم����ة العراقي����ة ب�ص����راء املحط����ة بعد 
اإنته����اء املعر�س، اإالاأنها مل ت�صتعمله����ا اإال بعد اأربع �صنوات 
على تاأريخ �صرائها وذلك ل�صعف االإمكانيات املادية للمملكة 

وعدم وجود كادر فني متخ�ص�س يتوىل اإدارتها.

 عن ر�شالة )توجهات الذاعة العراقية الوطني 1936 ــ 1958(

 The ج�ي�وغ�راف�ي����ك  ال�ّن�ا�ص�ي�ون����ال  م�ج�ّل����ة  ن��ص����رت 
 National Geographic Magazine
 )26 )م�ج�م�وع����ة  ال��ّص�اد����س  ع�دده����ا  يف  االأم�ري�ك�ي����ة 
����ادر يف �ص�ه����ر ك�ان����ون االأّول 1914، م�ق�ال�ي����ن ع����ن  ال��صّ
ال�ع����راق، ع�ن�وان االأّول م�ن�ه�م�ا : ال�م�ك�ان اّلذي ع�ا�س ف�ي�ه 
 ،Where Adam and Eve Lived اآدم وح����واء
 Mystic Nedjef، the Shia  : وال�ّث����اين 

.Mecca
ال�ج�غ�راف�ي����ة  ال�ج�م�ع�ي����ة  ت��ص�دره����ا  ال�م�ج�ّل����ة  وه����ذه 
ك����ان  واّل�ت���ي  ع����ام 1888،  اأ�ص��ص����ت  اّل�ت���ي  االأم�ري�ك�ي����ة 
م��ص�روع�ه����ا :"ن��ص����ر ال�م�ع����ارف ال�ج�غ�راف�ي�ة".و�ص�اأب����داأ 
�م�ِب�ك     ب�ال�ك�ام ع����ن ال�م�ق�ال االأّول اّل�ذي ك�ت�ب����ه ف�ردري�ك �صِ

و�ص�ارك�ت ف�ي�ه زوج�ت�ه م�رغ�ري�ت.
�ص�ي�غ����ة  ي��ص�ت�ع�م����ان  وزوج�ت����ه  �م�ِب����ك   �صِ وف�ردري����ك 
�ب�ط م�ن ك�ت����ب م�اذا، ول�ك�ن  ال�م�ت�ك�ّل����م، ف�ا ن�ع����رف ب�ال��صّ
ي�ب����دو اأّن م�رغ�ري����ت ك�ت�ب����ت م����ا ي�ت�ع�ّل�ق ب�ن��ص����اء ب�غ�داد 
وخ�ا�ص�ة زي�ارت�ه�ا ل�"ح�ري�م"رج�ل م�ن اأغ�ن�ي�ائ�ه�ا، وك�ذل�ك 

ع�ن ن��ص�اء ال�ب�ادي�ة.
ي�ب����داأ ال�م�ق����ال ب�ال�ك����ام ع����ن �ص�ح����ر ا�ص�م"ب�غ�داد"وم����ا 
ي�ث�ي����ره يف م�خ�ي�ل�ة ال�ق�ارئ االأم�ري�كي يف ذل�ك ال�ّزم�ن م�ن 
�ص�ور"األ����ف ل�ي�ل�ة ول�ي�ل�ة"و"ه����رون ال�ّر�ص�ي�د"… ول�ك�ّن 
ال�و�ص����ول اإىل ال�ع����راق ك����ان �ص�ع�ب����ًا ف�ق�د ق��ص���ى ك�ات�ب 
ال�م�ق����ال اأي�ام����ًا ع�دي�دة ي�ب�ح�ث ع����ن وك�ال�ة �ص�ف����ر ي�م�ك�ن 
اأن ت�و�ص�ل�ه وزوج�ت�ه اإىل ب�غ����داد. وا�ص�ت�ط�اع ال�ح��ص�ول 
يف ال�ن�ه�اي����ة ع�لى ب�ط�اق�ة ت�و�ص�ل�ه�م����ا م�ن ن�ي�وي�ورك اإىل 
م��ص����ر، واأخ�رى م����ن م��ص����ر اإىل ع�دن، ث�ّم م����ن ع�دن اإىل 
ب�وم�ب�اي، وم�ن�ه�ا اإىل ك�رات��ص���ي ف�م��ص�ق�ط. وم�ن م��ص�ق�ط 

اإىل ال�ب��ص�رة.
وي�ب����دو اأّن ك�ات����ب ال�م�ق����ال غ�ادر ن�ي�وي����ورك م�ع زوج�ت�ه 
يف ن�ه�اي����ة ع�ام 1913 اأو ب�داي�ة 1914، ف�ه�و ي�ذك�ر اأّن�ه�م�ا 
اأق�ام����ا يف ال�ع����راق �ص�ن�ة، وق�د ن��ص����ر م�ق�ال�ه�م�ا يف ن�ه�اي�ة 

ع�ام 1914.
وع�ن�دم����ا ك�ان����ا ع�ل���ى م�ت�ن ال�ب�اخ����رة اّل�تي ع�ب����رت ب�ه�م�ا 
ال�م�ح�ي����ط االأط�ل��ص���ي ن�ظ����ر اإل�ي�ه�م����ا ال�ق�ب�ط����ان ب�ده��ص�ة 
ع�ن�دم�ا اأخ�ب�راه ب�وج�ه�ت�ه�م�ا، ث�ّم ه�م��س ل��ص�بي ال�ب�اخ�رة 
اأن ي�اأتي ل�ه ب�اأط�ل��س ف�ق�د اأث�ار ا�ص�م ب�غ�داد ف��ص�ول�ه واأراد 

اأن ي�ع�رف يف اأي م�ك�ان يف ال�ع�ال�م ت�ق�ع ه�ذه ال�م�دي�ن�ة!
ب�غ�داد :

وب�ع����د �ص�ف����رة ط�وي�ل����ة اق�ت�رب����ا م����ن ب�غ�داد، اّل�ت���ي ت�ق�ع 
يف :"ب����اد ال�ع����رب ال�ّت�رك�ي����ة  وب����دت ل�ه�م����ا يف االأف����ق 
اأب��ص����را  ث����ّم  ال�ج�م����ال،  ال�ّرائ�ع����ة  ق�ب�اب�ه����ا وم�ن�ائ�ره����ا 
ب�ج��ص�ر ال�ق����وارب اّل�ذي ي�رب�ط ب�ي����ن ج�ان�بي ال�م�دي�ن�ة، 
وخ�ا�ص����ة ب�ج�ان�ب�ه�ا ال�غ�ربي اّل����ذي ت�ح�ي�ط ب�"ال�م�دي�ن�ة 

ال�ق�دي�م�ة"ف�ي�ه غ�اب�ات ال�ّن�خ�ي�ل وال�ب�رت�ق�ال.
اإىل  ل�ي�رك�ب�ا"ق�ّف�ة"ت�و�ص�ل�ه�م����ا  ال�ب�اخ����رة  م����ن  ون����زال 
ت�ل�ك"ال�ق�ّف�ة"ب�اأّن�ه����ا  �م�ب����ك  �صِ وي��ص����ف  ال��ّص�اط���ئ. 
�ف��ص�اف  م��ص�ت�دي�رة م�ث�ل �ص�ّل�ة ح�ي�ك�ت م�ن اأغ��ص�ان ال��صّ
ق�ط�ره�ا ح����وايل 6 اأق����دام ط�ل�ي�ت ب�ال�ق����ار، ون�ق�راأ يف 
ال�م�ق����ال اأّن�ه ل�م ي�ك�ن يف ب�غ����داد �ص�وارع واإّن�م�ا دروب 
ال�واح����د  ي�ت�ج����اوز  اأن  ل�ح�م�اري����ن  ف�ي�ه����ا  ي�م�ك����ن  ال 
م�ن�ه�م�ا االآخ�ر، واأّن �ص�ورًا ك�ان ي�ح�ي�ط ب�ال�م�دي�ن�ة م�ا 
زال�ت ب�ع��س اأب�واب����ه ق�ائ�م�ة، واأّن ال�دور ال�ب�غ�دادي�ة 
م��ص�ط�ح�ة ال��ّص�ق�وف، ال ن�واف�ذ ل�ه�ا وت�ح�ي�ط ب�ح�و�س 
�ي�ف ع�لى  داخ�ل���ي، واأّن ال�ع�رب ي�ق��ص�ون ل�ي�ايل ال��صّ
ال��ّص�ط�وح ي��ص�رب�ون ع�لى ال�ّط�ب�ول وي�ن�ف�خ�ون يف 

ال�ّن�اي�ات ب�ي�ن�م�ا ت�رق��س ن��ص�اوؤه�م!
واأول م����ا ن�اح�ظ�ه يف ه����ذا ال�م�ق�ال ع�ن����د ق�راءت�ه 
�ص�ط�ح�ي����ة ال�م�ع�ل�وم�ات اّل�تي و�ص�ع����ت ف�ي�ه وق�ّل�ة 
ت�ن�ظ�ي����م ال��ّص����رد ف�ن�ح�ن ن�ج�د يف ن�ف�����س ال�م�ق�ط�ع 

ا�ص�ت�ط�رادات ي�ق�ف�ز ف�ي�ه�ا ال�ك�ات�ب م�ن م�و�ص�وع اإىل اآخ�ر، 
ث����ّم ي�ك�م�ل ح�دي�ث����ه ع����ن ال�م�و�ص����وع االأول يف ال�م�ق�ط�ع 

ال�ّت�ايل اأو اّل�ذي ب�ع�ده!
وال �ص����ّك يف اأّن ال�ق�ارئ ك�ان ي�ن�ت�ظ�ر اأن ي�ج�د م�ق�ااًل ج�دّي�ًا 
يف م�ج�ّل�ة ت��ص�دره����ا ج�م�ع�ي�ة ج�غ�راف�ي�ة، ول�ك�ّن�ه ال ي�ق�راأ 
اإاّل ا�ص�ت�ط�اع����ًا �ص�ح�ف�ي����ًا م��ص�ّط�ح����ًا ال ت�ع�ّم����ق ف�ي����ه وال 

ت�دق�ي�ق.
وت����زداد ده��ص�ت�ه ع�ن�دم����ا ي�ذك�ر ك�ات�ب ال�م�ق����ال، اّل�ذي ل�م 
ي�ك�ل����ف ن�ف��ص����ه م��ص�ّق�ة ق����راءة ك�ت�اب ت�اري�خ ع����ن ب�غ�داد، 
اأّن ال�خ�ل�ي�ف����ة ال�م�ن��ص����ور �ص�ّي�د ال�م�دي�ن����ة �ص�ن�ة 731 م.! 
وي�ن�ت�ق�د م�ا�ص�ي�ه�ا"ال�م�لئ ب�ال�ع�ن�ف"م�ق�ارن�ة ب�ح�ا�ص�ره�ا 
����ر ب�ف��ص�ل اح�ت�ك�اك�ه����ا ب�اأورب�ا  اّل����ذي ب�داأت ف�ي����ه ت�ت�ح��صّ

ال�ح�دي�ث�ة!
ون�ع�ود اإىل ال�م�ق�ال، ون�ق�راأ ف�ي�ه اأّن�ه"�ص�ّي�دت اأم�ام ال�ّن�ه�ر، 
ب�ع�ي�دًا ع�ن اأح�ي�اء ال�ع����رب، ق�ن��ص�ل�ي�ات ال�ّدول االأج�ن�ب�ي�ة 
ال�م�ه�ي�ب����ة وم�ك�ات�ب ال�ّت�ج�ارة وال����ّدور ال�ف�خ�م�ة الأغ�ن�ي�اء 
ال�ي�ه����ود واالأرم�ن وال�ي�ون�ان وال��ّص�وري�ي����ن، اأي ال�ّرج�ال 
اّل�ذي�ن �ص�ن�ع�وا ب�غ�داد ال�ح�دي�ث�ة"، ول�ك�ّن"زم�ن ع�لي ب�اب�ا 
)وح�ك�اي����ات األ�ف ل�ي�ل����ة ول�ي�ل�ة( ك�ان ق�د م��ص���ى، واأغ�ل�ب 
ت�ت��ص�اق����ط  وم��ص�اج�ده����ا  ال�ق�دي�م����ة  ال�م�دي�ن����ة  ق��ص����ور 

خ�راب�ًا".
وي�ت�ك�ّل����م ع����ن ط�رق����ات ب�غ�داد االآم�ن����ة يف ال�ل�ي����ل م�ث�ل�ه�ا 
م�ث�ل �ص����وارع ن�ي�وي�ورك اأو ل�ن�دن، وي�ذك�ر اأّن م�ق�ر ق�ي�ادة 
ال�ج�ي�����س ال��ّص�اد����س ال�ع�ث�م����اين، اّل����ذي ي��ص����ّم 25000  

ج�ن�دي، ك�ان يف ب�غ�داد.
وي�ت�ك�ّل����م ع�ن ت�ج�ارة ب�غ�داد اّل�ت���ي �ص�ي�ط�ر ع�ل�ي�ه�ا االأرم�ن 
�وف وال�ّت�م�ر  وال�ي�ه����ود اّل�ذي�ن ي��ص�ّدرون ب�ال�ب�واخ�ر ال��صّ
م�دي�ن����ة  م����ن  وي��ص�ت����وردون  اأم�ري�ك����ا  اإىل  وال��ّص�ج����اد 
م�ان��ص��ص�ت����ر االإن�ك�ل�ي�زي�ة ب��ص�ائ�ع ت��ص����ل ق�ي�م�ت�ه�ا اإىل م�ا 

ي�ع�ادل 5 م�اي�ي�ن دوالر �ص�ن�وي�ًا.
�ي�ق�ة  وي�ع�ود ك�ات�ب ال�م�ق�ال اإىل ذك�ر اأّن"دروب ب�غ�داد ال��صّ
ت��ص�ت�م�ّر يف �ص�ج�ي�ج�ه�ا ب�ع�د ح�ل�ول ال�ل�ي�ل ب�وق�ع ال�ّدن�اب�ك 
ال�م�م�ل و�ص�خ�ب ال�ّن�اي ال�ح�اد. 

وت�غ�ن���ي ن��ص����اء م�ط�ل�ي�ات ال�وج����وه م�ت�زّي�ن����ات ب�اأق�راط 
وح�ج�ول وم�رت�دي�ات �ص�راوي����ل وا�ص�ع�ة وي�رق��ص�ن ع�لى 
ال��ّص�ط����وح. ول�ك�ّن االأق����راط وال�ح�ج����ول م��ص�ت�وردة م�ن 
ال�ّن�م��ص����ا. اأّم�ا ال�ّن��ص�اء ف�ج�ئ�ن م����ن ب�ور�ص�ع�ي�د"."ون�ج�د 
اأع����دادًا م����ن ال�م�ق�اه���ي ع�لى �ص�ف����ة دج�ل�ة ي�ج�ل�����س ف�ي�ه�ا 
ال�ّن�ارج�ي�ل����ة  ي�دخ�ن����ون  �ص�م�ا�ص����رة  ال�م��ص����اء  يف 
وح�ّت���ى  ت�ج�ارات�ه����م.  ع����ن  وي�ت�ح�دث����ون 

ط�راب�ي��ص�ه�م ا�ص�ت�وردت م�ن األ�م�ان�ي�ا".
ون�اح����ظ اأّن ك�ات����ب ال�م�ق�ال اأخ�ط�اأ ه�ن����ا اأي��ص�ًا 
م����ن  خ�ا�ص����ة  ت��ص�ت����ورد  ك�ان����ت  ف�ال�ط�راب�ي�����س 
م�دي�ن�ة"ف�ي�ي�ن�ا"ع�ا�ص�م����ة ال�ّن�م��ص����ا، ول�ه����ذا ك�ان 

ال�ب�غ�دادي�ون ي��ص�م�ون�ه�ا"ال�ف�ي�ن�ة".
وي�ك�م�ل :"وال ت��ص�ن�ع يف ب�غ�داد م�م�ا ي�رت�دون اإاّل 
ن�ع�ال�ه�م ال�ج�ل�دي�ة ال�ح�م�راء ال�م�رت�ف�ع�ة ال�م�ق�دم�ات 

وك�وف�ي�ات�ه�م   ال�ب�ّراق�ة  وع�ب�اءات�ه�م  ال�وا�ص�ع�ة".
اأن�ف�اق�ًا ع�ّق�دت �ص�ق�وف�ه�ا  “وت�ب�دو دروب االأ�ص�واق 
ب�ال�ّط�اب����وق ل�ت�حم���ي ال�ّن�ا����س م����ن ل�ه����ب ال�ق�ي����ظ. 
وه���ي ت�ق�ط�ع حّي االأ�ص�واق م�ث����ل م��ص�ال�ك م�ا ت�ح�ت 
االأر����س  يف ك�ل االإت�ج�اه�ات، ط�وي�ل�ة خ�ان�ق�ة ق�ل�ي�ل�ة 
االإ�ص����اءة م�ك�ت�ظ����ة ب�ال�ّن�ا����س وال�ب�غ����ال وال�ج�م�ال. 
وع�ل���ى ك�ّل ج�ان�ب م�ن�ه�ا دك�اك�ي�ن ال ت�ت�ج�اوز �ص�ع�ت�ه�ا 
�ص�ع�ة اأك��ص�اك ال�ه�وات�ف ال�ع�ام����ة ي�ت�رّب�ع ف�ي�ه�ا ت�اج�ر 
ي�ه�ودي اأو ع�ربي ت�ت�ك����ّوم ح�ول�ه ب��ص�ائ�ع ت��ص�ل اإىل 

ال��ّص�ق�ف".
�ص�ق����ف  اأن  ع�ل���ى  ق�دي����م  م�ع�م����ار  ق�ان����ون  “وي�ن�����سّ 
اأن ي��ص�ّي����د ع�ل���ى ارت�ف����اع ي�م�ك����ن  ي�ن�ب�غ���ي  ال��ّص����وق 
ل�راك����ب ج�م����ل ي�ح�م����ل رم�ح����ه اأن ي�م�ّر ت�ح�ت����ه. وم�ع 
ذل����ك ي�ت����رك ال�ب����دو يف اأّي�ام�ن�ا ه����ذه ج�م�ال�ه����م خ�ارج 
اأب����واب ال�م�دي�ن�ة"،"وت�رت�ف����ع م�ن ح�ن�اج����ر ال ت�ع�ّد وال 
ت�ح��صى ن�ق�ا�ص����ات ب�ال�ع�رب�ي����ة واالأرم�ن�ي����ة وال�ّت�رك�ي�ة 
وال�ك�ردي����ة وال�ف�ار�ص�ي�ة وال�ي�ون�ان�ي�ة وال�ه�ن�دو�ص�ت�ان�ي�ة 

:"ب�ال�ك!"…"ب�ال����ك  �ص�ي����اح  وت��ص�م����ع  وال�ف�رن��ص�ي����ة، 
اأف�ن�دي! 

“وي�م�ك�ن ال�ّت�ع�رف ع�لى �ص�ك�ان ال�ب�ادي�ة ب�ي�ن�ه�م م�ن اأّول 
ن�ظ����رة : م�ن �ص�ع�وره�م ال�ك�ّث����ة ال�م�ن��ص�دل�ة ع�لى اأك�ت�اف�ه�م  
وم����ن م�اب��ص�ه�م اّل�ت���ي ب�ه�ت����ت األ�وان�ه�ا ت�ح����ت �ص�رب�ات 
�خ�م�ة وم����ن ن�ظ�رات�ه�م  ال��ّص�م�����س وم����ن ه�راوات�ه����م ال��صّ
ال�م�ت�وح��ص����ة. وت�راه�م ي�رف�ع�ون اأط����راف ع�ب�اءات�ه�م اإىل 
اأن�وف�ه����م ل�ت�ح�م�ي�ه�م م����ن روائ�ح ال��ّص����وق ال�ك�ري�ه�ة وه�م 
اّل�ذي����ن ت�ع����ودوا ع�ل���ى ا�ص�ت�ن��ص����اق ال�ه����واء ال�ن�ق���ي يف 
ف�ي�اف�ي�ه����م. وي�م����وت اآالف م����ن اأه�ل ال��ّص����وق م�ن م�ر�س 

ال��ّص�ل ك�ّل ع�ام".
م�م�ازح����ة  يف  ط�ري�ق�ت�ه����م  ال�م�ت�ج�ول�ي����ن  “ول�ل�ب�اع����ة 
ال�م��ص�ت�ري����ن، ف�ي��ص�ي����ح ب�ائ����ع ال�ّزه����ور ب�ال�م����اّرة وه�و 
ب�ائ����ع  وي�ن����ادي  ح�م�ات����ك!".  :"�ص�ال����ح  ب�ب�اق�ات����ه  ي�م����ّد 

ال�ف�ط�ائ�ر ال�م��ص�وّي�ة :"اأّم ال�ّن�اري�ن! اأّم ال�ّن�اري�ن!".
“ون�ج����د يف ال����ّدروب ال�ج�ان�ب�ي�ة اأم�اك����ن م�ب�ه�رج�ة هي 
ال�م��ص����ارح ال��ّص�دي�دة االإ�ص�اءة يف ال�ل�ي����ل واّل�تي ي��ص�رب 
ف�ي�ه����ا ال�ّن�ا�س ك�م�ي����ات ك�ب�ي�رة م�ن ال�ق�ه����وة، ون�رى ف�ي�ه�ا 
�ص�اح����رًا ي�ب�ت�ل�ع �ص�ي�وف�ًا اأو ي�خ����رج ع�اج�ي�م �ص�ف�ادع م�ن 

ع�م�ام�ت�ه ال�و�ص�خ�ة …".
“وت�ب�ق���ى االأ�ص����واق م�ف�ت�وح�ة ك�ّل ال�ل�ي����ل يف رم��ص�ان، 
ف�ال�م��ص�ل�م����ون ي��ص�وم�ون ط�ي�ل�ة ال�ّن�ه����ار ل�م�ّدة �ص�ه�ر وال 
ي�اأك�ل����ون اإاّل يف ال�ل�ي����ل ب�ع����د اأن ي��ص�رب م�دف����ع ال��ّص�راي 

يف ال�م�غ�رب".
ي��ص�ت�خ�رج�ون�ه م�ن  ال�ّد�ص�م. ده�ن  �ص�دي�د  ال�ّن�ا�س  “واأك�ل 
األ�ي����ات ال�ّن�ع�اج ون�ق�ان�ق م�ن ل�ح����م ال�م�اع�ز وق�رع ورّم�ان 
ول�ي�م����ون وت�م����ر وت�ي�ن م�ج�ف����ف ول�ح�م خ�رف����ان وب�ق�ر. 
ن�ج�د ع�ن�ده�م ك�ّل اأك�ل اإاّل ل�ح�م ال�خ�ن�زي�ر. وال اأح�د ي�م�وت 

ه�ن�ا م�ن ال�ج�وع. اأّم�ا ال�م�ت��ص�ول�ون ف�ه�م ق�ّل�ة".

عن )بـيـن دجـلـة والـفـرات مـدونـة الـّدكـتـور �شـبـاح الـّنـا�شـري(

لنشأة اإلذاعة العراقية في الثالثينات قصة طريفة 

محاوالت رائدة لتأسيس اذاعة

مـن نـيـويـورك إلى بـغـداد عـام 1914
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كــــمــــال لـــطـــيـــف ســالــم 

�ص���يء غريب حق���ا ان تب���داأ حياة 
جنوم الكوميديا ب�صل�صلة من املاآ�صي حتى تتحول مع 
االي���ام اىل مادة لل�صحك وا�صعاد النا�س وتلك مفارقة 
توؤك���د قول البع�س يف ان كل رج���ل �صاحك رجل باك 
اي�صا. اما كيف يتحول البكاء اىل �صحك فهذه حكاية 
نبداأه���ا م���ع الفن���ان الكومي���دي ر�صا ال�صاط���ي الذي 
عرفن���اه م���ن خ���ال �صخ�صي���ة العر�صحاجل���ي وابو 

حمزة والفتاح فال. يقول ال�صاطي :
تب���داأ حيات���ي الفنية م���ع بداية والدت���ي يف الكاظمية 
حي���ث فقدت اول ما فقدت وال���دي وبعد ع�صرة اعوام 
فقدت والدتي وكان لهذي���ن احلدثني االثر يف تاأجيج 

احا�صي�صي فبداأت بكتابة ال�صعر. 
وبالفع���ل ا�صب���ح ال�صع���ر �صغل���ي ال�صاغل حت���ى �صنة 
1936 حي���ث برز ن�صاطي الفني يف املدر�صة اخلرية 
اال�صامي���ة الت���ي كن���ت ادر�س فيه���ا. وق���در لن�صاطي 
املتمي���ز ان ا�صبح رئي�صا للن�ص���اط الفني او ما ي�صمى 
جمعي���ة اخلطابة واذكر من ال�صخ�صي���ات التي كانت 
تعم���ل مع���ي يف تل���ك الفرة املعل���ق الريا�ص���ي �صاكر 
ا�صماعي���ل حي���ث كان���ت افكارن���ا وم�صاريعن���ا الفنية 
تاأخ���ذ طريقها اىل خ�صبة امل�صرح اجلوال الذي دخلنا 
م���ن خاله املدار�س والبي���وت وال�صرائف واحلفات 
اخلا�ص���ة حت���ى ا�صب���ح ن�صاطن���ا املتوا�ص���ع حدي���ث 

النا�س. 
ويف �صنة 1940 قدر يل ان اقف على امل�صرح بال�صكل 
ال���ذي يجعلني خا�صعا المتحان ع�ص���ر امام اال�صتاذ 
حق���ي ال�صبل���ي ال���ذي اخ���رج لن���ا م�صرحي���ة "�صقوط 
له���ذه امل�صرحي���ة االث���ر يف ولع���ي  الطاغي���ة" وكان 

بامل�صرح والت�صاقي احلميم. 
وعندما دخلت دار املعلمني انتميت اىل فرقتها الفنية 
م���ع زميلنا الفن���ان حميد املحل وبقين���ا نقدم االعمال 

الفنية حتى تركناها على م�ص�س.
* ي�صم���ت الفن���ان ر�صا ال�صاطي وه���و يراقب خيوط 

دخان �صكارته. ثم ي�صتطرد قائا: 
- ويف �صنة 1948 اخ���رج لنا الفنان جا�صم العبودي 
م�صرحي���ة فت���ح بي���ت املقد����س ملوؤلفه���ا انط���وان فرح 

وكانت هذه امل�صرحية تعرب عن نكبة فل�صطني. 
* نع���رف ان عمل���ك مل يقت�صر على جم���ال امل�صرح بل 
تع���داه اىل ال�صينما فما حكاية هذه االنتقالة املفاجئة 

يف حياتك الفنية؟ 
ف���ا - انني مل اهجر امل�صرح ب�صبب ال�صينما ابدًا 

ازال اعت���رب امل�ص���رح مدر�صت���ي االوىل ولكن ال�صدفة 
ه���ي الت���ي و�صعتني وجه���ا لوجه ام���ام اول حماولة 
للدخ���ول اىل ع���امل ال�صينم���ا وكان ذل���ك يف فل���م "من 
امل�ص���وؤول" حي���ث ا�صن���د يل املخ���رج جب���ار ويل دور 
اب���و مع�صوم���ة وبعد ه���ذه التجربة اجلدي���دة دعيت 
اىل لبن���ان لا�ص���راك بفل���م "غرف���ة رق���م 7" انت���اج 
لبن���اين عراق���ي من اخ���راج كام���ران ح�صن���ي، ومن 
املمثل���ني الذين ا�صرك���و معي يف هذا الفل���م ابراهيم 
خ���ان واملمثلة فريال كرمي واملمث���ل اللبناين عبد الله 

ال�صما�س. 
* يف جميع التجارب ال�صينمائية يف العامل نرى الفلم 
الكومي���دي يحتل مكل���ن ال�صدارة ب���ني االفام املهمة 

فلماذا نفتقر نحن اىل هذا االجتاه يف الفن؟ 
- هذا �صحيح.. اننا نفتقر اىل �صينما كوميدية كما هو 
معروف. ففي م�صر مثا نرى افام جنيب الريحاين 
وب�صارة واكيم وعلي الك�صار. ومن املعا�صرين عادل 
ام���ام وحمم���د عو����س وغره���م. فه���ذا 

الوج���ود املتمثل للم�صرح الكوميدي يعود اوال 
وقبل كل �صيء اىل تاريخ ال�صينما امل�صرية مع وجود 
تقالي���د فني���ة خلق���ت ال���كادر واالمكان���ات لتغطية كل 
جماالت امل�ص���رح وال�صينما. فنحن نرى فقرا وا�صحا 
يف الكوميديا عندنا لي�س على �صعيد ال�صينما بل يف 
امل�ص���رح والتلفزي���ون واالذاع���ة وه���ذه امل�صالة تعود 
بالدرجة االوىل اىل قل���ة الفنانني واعني انه اليوجد 
عندن���ا ممثل كوميدي او غر كوميدي بل لدينا ممثل 

جاهز لكل االدوار. 
الكوميدي���ة  ب���ادوارك  متي���زت  �صن���وات  من���ذ   *
"العر�صحاجلي"، "ابو حمزة"، "الفتاح فال". فلماذا 

انح�صر هذا النمط من التمثيليات؟
- يف �صن���ة 1959 ا�صن���د يل الفن���ان الهن���داوي دور 
العر�صحاجلي يف احدى التمثيليات فدخلنا بهذا العمل 

التلفزي���وين كربنام���ج ا�صبوع���ي 
ثاب���ت من اخ���راج كام���ران ح�صني، وبع���د ان قدمنا 
ع���دة حلقات م���ن الربنام���ج وجدنا جتاوب���ا ملحوظا 
من اجلمهور ذلك الن �صخ�صية العر�صحاجلي ا�صافة 
اىل كونه���ا �صخ�صية كوميدي���ة فانها تعك�س م�صكات 
وهموم املجتم���ع الذي كان يعاين منه���ا قبل الثورة. 
وق���د كن���ت كاتب وممث���ل ه���ذه ال�صخ�صي���ة املتميزة، 
وبعد مدة تكرنا هذا الربنامج الننا اعطينا من خاله 
كل �ص���يء ومل يعد باالمكان تك���رار ما قدمناه. ولكني 
ع���دت بربنام���ج م�صاب���ه ا�صم���ه �ص���ورة ومث���ل، ومع 
النا����س. وكلو يف ح�صرة ال�صلط���ان كاو، واحب ان 

اقول بانني كنت زبنجي. 
* ت���رى م���اذذا ح���ل بفرق���ة الزبانية الت���ي كانت تقدم 

اعمالها الفنية من على �صا�صة التلفزيون.
- ان فرق���ة الزباني���ة كان���ت ولي���دة ظ���روف عدي���دة 
ارتبطت باحلياة كما ارتبط���ت باملجتمع وم�صكاته، 
فب���ادر موؤ�ص�صوها اىل تق���دمي التمثيليات الكوميدية 
الهادف���ة الت���ي متث���ل �ص���ور النا����س للنا����س. وكان 
موؤ�ص�صه���ا املرح���وم ناج���ي ال���راوي والفن���ان فخري 
الزبي���دي وحام���د االطرقج���ي وناظ���م الغ���زايل ق���د 
الق�ص���ور  به���ا  الفرق���ة فدخلن���ا  ارتفع���وا مب�صت���وى 

وامل�صارح واالذاعة والتلفزيون. 
وبعد وفاة الفنان ناجي الراوي انحلت الفرقة وذهب 

اع�صاوؤها كل حلاله. 
* بعد هذه الرحلة الطويلة ماذا تعمل االن.

- لق���د عدت اىل امل�صب االول الذي بداأت منه .. املرح 
ال���ذي كان وال ي���زال هاج�ص���ي الوحي���د واحللم الذي 

اعي�صه لنف�صي وللنا�س. 

عن جملة فنون ت2 1978


