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العدد )4292(
السنة السادسة عشرة

االثنين )15( تشرين األول 2018

الشريف امين  علي  نضر  د. 

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

وادراكا من���ه الهمي���ة الط���رق ودوره���ا يف ت�س���هيل تنق���ل 
النا�س والب�سائع اوعز الوايل اىل دائرة البلدية بتو�سيع 
الطرق وال�س���يما الطرق الرئي�س���ة، وفر�س���ها بالقري.وامر 
برفع االو�س���اخ م���ن االزقة واحلارات واال�س���واق. وطلب 
م���ن عمال البلدية �س���بغ املحال التجاري���ة اللون االبي�س. 
كما طلب ا�س���ترياد مكائن ر�س الطرق باملاء... ويعد ناظم 
با�س���ا اول من و�سع ت�سميم ال�س���ارع الرئي�سي يف جانب 
الر�س���افة الذي �س���مي فيما بعد با�سم الر�سيد( جادة خليل 
با�سا( وا�س����س دائرة خا�سة لتثمني الدور التي ت�ستملكها 
الوالية لغر�س اجناز ال�س���ارع املذكور وقد با�سرت دائرة 
بلدية الر�س���افة به���دم بع�س احلوانيت املقامة يف �س���وق  

العطاري���ن لهذا 
الغر�س.

وبتوجي���ه م���ن ال���وايل اقدمت بلدي���ة بغداد على تو�س���يع 
ن�س���اطها لت�س���مل و�س���ائط النقل النهري، فق���د انتفعت من 
قيامها ب�س���راء اأربعة مراكب نهرية على نفقتها لال�س���تفادة 
من وارداتها من جهة وتي�سري �سبل النقل النهري من جهة 
اخرى. وقررت ت�س���يري اثنني منها يف نهر الفرات واثنان 

يف نهر دجلة. 
ق���ررت ادارة البلدي���ة » بايكنج���ي « اول مرك���ب م���ن ه���ذه 
املراكب الذي �س���مي با�سم ت�سيريه يف نهر دجلة.ولغر�س 
اج���راء اختب���ار ملعرف���ة م���دى �س���الحية املركب، و�س���رعة 
�س���ريه مت دع���وة االهايل بنزه���ة اىل ال�س���يد ادري�س على 
ظهر املركب جمانا. ووفقا لنظام ت�س���يري املراكب فقد تقرر 

ت�سيريه اربع مرات يف اليوم وكاالتي:
اخلام�س���ة  �سباحا،ال�س���اعة  والن�س���ف  الثاني���ة  ال�س���اعة 

والن�سف �سباحا،ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا •

ال�س���اعة احلادية ع�س���رة والن�سف �س���باحا.وكانت ادارة 
البلدي���ة ت�س���تويف ر�س���وم م���ن ال���ركاب وح�س���ب مواق���ع 
اجللو�س،فكان���ت اجرة راكب الدرجة االوىل ثالثة قرو�س 
�س���اغ واجرة راك���ب الدرجة الثانية قر�س���ان وي�س���تويف 
ن�س���ف املبلغ املذكور من ال�س���باط واملراتب، كما او�س���ت 
دائ���رة البلدي���ة ب�س���راء ثالث���ة مراك���ب جديدة لت�س���يريها 
يف نهردجل���ة والف���رات. وق���د �س���رعت البلدي���ة بتوزيعها 
بعد و�س���ولها، فخ�س�س���ت واح���دا منها للنقل ب���ني بغداد 
و�سامراء والثاين يف مركز بغداد والثالث يف نهر الفرات 

وناحية مابني امل�سيب و م�سكنة.
وم���ن اهتمامات دوائ���ر البلدية يف بغداد مراقبة ال�س���حة 
العامة فبناء على امر ناظم با�س���ا قامت مفت�س���ية ال�س���حة 
التابع���ة لبلدي���ة بغ���داد باج���راء التلقي���ح �س���د « اجلدري 
لالطف���ال يف املكاتب املدار�س الر�س���مية واالهلية وغريهم 
الذي���ن مل ي�س���تعملوا اجلدري وا�س���تعملوا بيد واحدة ان 
يكون يف اليد الثانية اي�سا حفظا لهم،فعليهم ان يراجعوا 
البلدي���ة ووكي���ل مفت����س ال�س���حية، ويف املنطق���ة الثانية 
مو�سى افندي ويف املنطقة الثالثة جميل افندي يف جانب 
الك���رخ، والطبيب ال�س���يار على الذي » مفت�س���ية ال�س���حية 
« ح�س���بما جاء يف بالغ » مفت�س���ية ال�س���حية الذي ن�سرته 

جريدة �سدى بابل.
و�س���من نطاق مهام البلدي���ة مراقبة ما ي�س���تورده التجار 
من مواد خا�س���ة كاال�س���لحة واالعتدة حي���ث تقوم البلدية 
بتدقيق اال�س���لحة واالعتدة امل�سموح للتجار وزارة املالية 
با�س���تريادها، واال�ستف�س���ار من م�ستوفاة ر�س���ومها، ففي 
اوا�س���ط عام ١٩١٠ كتب ناظم با�س���ا اىل نظ���ارة الداخلية 

م�ستف�سرا عن اال�س���لحة واالعتدة التي ا�ستوردت من قبل 
جتار بغداد، ومت حجزها  يف دائرة البلدية. فقد ا�ستف�س���ر 
الوايل من النظارة عن م�س���در اال�سلحة واالعتدة وكيفية 
ادخالها، وهل مت ذلك ب�سورة ر�سمية. وقد اجابت النظارة 
ب���ان جلب تل���ك االأ�س���لحة كان م�س���رح ب���ه م���ن قبلها ومت 
ا�س���تيفاء الر�س���وم املقررة عنها من قبل نظارة املالية لذلك 
يلزم رفع احلجز عنها من قبل دائرة البلدية وت�سلميها اىل 
ا�سحابها كما جاء يف ن�س كتابي نظارة الداخلية ونظارة 

املالية ودائرة ال�سدر االعظم.
كما داأب ناظم با�س���ا على تنظيم امور االدارة وح�سن �سري 
واأداء اجلهازاالإداري احلكومي وموؤ�س�س���اته، فكان يتابع 
االبني���ة القدمية االثارية التي اتخ���ذت الدوائر احلكومية 
ق�س���م منها مقرات لها ومنها املدر�سة امل�ستن�سرية، فو�سع 
م�س���روعا يق�س���ي بنق���ل الكم���رك م���ن بناية املدر�س���ة اىل 
الباب ال�س���رقي امل�س���روع الذي حتم�س ل���ه اهايل بغداد ملا 
كان ي���رون فيه. من فوؤائد يف تقليل التزاحم احلا�س���ل يف 
االزقة القريبة منها، ف�سال عن امكانية تعمري منطقة الباب 
ال�س���رقي كما» الق�سلة « امر بت�سيد باب لدار احلكومة وفق 

طراز فخم ال�سفاء الهيبة على مقر احلكومة.
ولغر����س دعم بلديات بغداد مبورد م���ايل دائم اوعز ناظم 
با�سا اىل دائرة البلدية االوىل بان�ساء حديقة عامة �سميت 
» ملت بقچه �سي وخ�س�س وارداتها للبلدية فكانت متنزها 
الهايل بغداد. كذلك عقد الوايل قر�سا وطنيا با�سم البلدية 
الجناز م�س���اريع عديدة اهمها ان�س���اء ج�سر حديدي ي�سل 
ب���ني جانب���ي بغدادالذي �س���بقت اال�س���ارة اليه.ومل���ا كانت 
مي���اه الفي�س���ان تهدد بغ���داد بالغرق يف ا�س���هر الربيع من 
كل �س���نة فقد اوعز اىل مهند�س���ي الوالية بان�ساء �سد كبري 
يحي���ط باجلانب ال�س���رقي من املدينة  لدرء خطر في�س���ان 

نهر دياىل.
اعتاد ناظم با�سا على التجول يف طرقات الوالية للوقوف 
بنف�سه على احتياجات االهايل ففي �سهركانون الثاين عام 
١٩١١ هبطت درج���ات احلرارة اىل مادون خم�س درجات 
حتت ال�س���فر واليام عديدة مما دعا ال���وايل اىل تقدمي يد 
امل�س���اعدة اىل الفق���راء ملواجه���ة �س���دة الربد، فام���ر دائرة 

البلدية بتجهيز كل عائلة
فقرية �س���واء كان افرادها من امل�سلمني اوغريهم ب)اوقية 
واحدة(من الفحم » كدفعة ثانية. كما امر يتوزيع الك�سوة 

ال�ستوية لهم  ومقادير كبرية من املواد التموينية.
كما ق���ام ال���وايل بتوفري فر����س عمل للعاطل���ني يف جمال 
اخلدم���ات العام���ة النافع���ة )اال�س���غال العامة( لق���اء اجور 
جمزية.ولغر����س تخلي����س النا����س م���ن ا�س���رار ال���كالب 
ال�س���ائبة وحفاظا لل�سحة العامة امر الوايل بجمع الكالب 
يف حم���ل واحد وكان ذلك لال�س���تجابة اللتما�س���ات النا�س 
التي نقلتها ال�سحف املحلية على اثر احلادث الذي تعر�س 
له احد �س���باط ال�سرطة  عندما كان يقوم بواجب الدورية 

اذ هاجمه كلب وت�سبب يف وفاته.

عن بحث )ادارة الوايل ناظم با�شا لوالية بغداد(
 يف جملة كلية االداب

افتتاحي����ة  يف  ح�س����ون  بولين����ا  وكتب����ت 
يعتق����د  البع�����س  اإن  تق����ول  االأول  الع����دد 
الع����راق  يف  ن�سائي����ة  جمل����ة  )ظه����ور  ب����اأن 
االآن،  اإليه����ا  من”الكماليات”الت����ي ال حاج����ة 
وان املن����اداة بنه�س����ة امل����راأة العراقي����ة نف����خ 
يف رم����اد، فه����وؤالء واأمثالهم معت����ادون اإطفاء 
االأرواح ولعلهم م����ن بقايا”الوائدين"(. اإنها 
اأول جمل����ة ن�سائي����ة توفقت فت����اة عراقية يف 
اإ�سداره����ا فه����ي تفتخ����ر بذلك مثني����ة على كل 
م����ن دفعت����ه النخ����وة اإىل تن�س����يطها، لكنها ال 
تدع����ي وال تاأمل اأن تك����ون يف اأول اأمرها من 
اأمه����ات املجالت، وبرغ����م اأن بولينا ح�س����ون 
م����رمي  اأن  اإال  عراقي����ة  جمل����ة  اأول  اأ�س����درت 
نرم����ة وه����ي اإح����دى ال�س����حفيات العراقيات 
الرائ����دات ذك����رت باأنه����ا مار�س����ت ال�س����حافة 
ح�س����ون،  بولين����ا  قب����ل  اأي   ١٩2١ ع����ام  يف 
ورمبا تك����ون نرمة قد ن�س����رت مو�س����وعًا اأو 
اأكرث قبل �س����دور جملة )ليل����ى( اإال اأن بولينا 
ح�س����ون بعملها ال�س����حفي املنتظم تعد بحق 
ال�سحفية االأوىل يف العراق. وت�سمن العدد 
ع����دة من املوا�س����يع اأهمها الثب����ات احلقيقي، 
اأطيب �س����اعة، ليلة اأخليلية، ال�س����عر والعقل. 
تربي����ة االأطف����ال احرتم����وا �س����يخكم، وكلم����ة 
الع����دد وكلمة يف االنتقاد ومت����ى حتيا االأمة، 
حياة املدر�س����ة قانون، �س����حة احلامل اأخبار 
الغرائب وغرائب االأخبار، مقتطفات املجالت 
االأوروبي����ة، حديث ربات البي����وت وحوادث 
ليلى واأهم اال�سدارات من �سحف وجمالت.. 
كان ثمنها اليتجاوز اثنتي ع�س����رة روبية يف 
العا�س����مة بغداد واأربع ع�سرة روبية الأنحاء 
الع����راق وع�س����ر روبي����ات للمدار�����س ول����رية 

انكليزية للخارج.
كانت جمل����ة رائدة يف وقته����ا ومل تبداأ جملة 
املراأة التالية اإال بعد ع�سر �سنوات. وقد بداأت 
املجلة يف وقت بدء احلركة الن�سائية العراقية 
نف�س����ها وكان ينظ����ر للمجل����ة على اأنه����ا رائدا 
لرف����ع ق�س����ايا املراأة مب����ا يف ذل����ك افتتاحيتها 
اإىل اجلمعي����ة العراقي����ة الإعطاء امل����راأة املزيد 
م����ن احلقوق يف ع����ام ١٩24.واهتمت املجلة 
الطبي����ة واالأدب وال�س����عر  اأي�س����ا بالبح����وث 
ون�سرت اأعمال ال�سعراء العراقيني املعروفني 
كالر�سايف والزهاوي ومن اأهم املقاالت التي 

ن�س����رتها املجل����ة افتتاحي����ة العدد ٦ ال�س����ادر 
للجمعي����ة  واملوجه����ة   ١٩24 اأي����ار   ١٥ يف 
التاأ�سي�س����ية يف العراق تطالبه����ا مبنح املراأة 
حقوقه����ا وق����د ن�س����رت ليل����ى 2٠ ع����دًدا فق����ط 

وت�س����منت يف عددها االأخ����ري بتاريخ ١٥ اآب 
١٩2٥ مقالة حزينة �س����رحت للقراء الو�س����ع 
املايل ال�س����عب للمجلة بعد ذلك بوقت ق�سري 
غادرت �ساحبة املجلة بولينا ح�سون العراق 

وتوقفت املجلة عن ال�سدور.
وتذكر اال�س����تاذة منى الهاليل  عن جملة ليلى 
: هي اأول جملة ن�س����وية عراقية �س����درت يف 
عهد مل����ك العراق في�س����ل االول يف اخلام�س 
ع�سر من �سهر ت�سرين االأول �سنة ١٩23 وقد 
اأ�س�س����تها وتراأ�س����ت حتريرها ال�سيدة بولينا 
ح�س����ون روفائي����ل وه����ي �س����حفية عراقي����ة 
االأ�س����ل من اأ�س����ل عائلة ح�س����ون العريقة يف 
املو�سل ولدت �سنة ١8٩٥ و تنقلت يف مقتبل 
حياتها بني م�س����ر وفل�سطني واالأردن اإىل اأن 
ع����ادت اإىل الع����راق �س����نة ٩22)كان����ت تبل����غ 
حينها �س����بعة وع�س����رين عاما( كانت لبولينا 
اهتمامات �س����حفية واأدبية بارزة فهي تعترب 
رائدة ال�س����حافة الن�س����وية يف الع����راق. كما 
اأنها �س����اهمت يف تاأ�سي�س اأول ناد ن�سوي يف 
العراق عرف باإ�سم )نادي النه�سة الن�سائية( 
قب����ل   ١٩23 �س����نة  الث����اين  ت�س����رين   24 يف 
اإ�س����دارها ملجلة ليلى …كانت املجلة تبحث 
يف كل مفي����د وجديد وم����ا يتعلق بامور العلم 
والف����ن واالدب واالجتماع وال�س����يما تهذيب 
الفتاة وتربية االوالد و�سحة اال�سرة و�سائر 
مايخت�����س بتدبري املن����زل. وقد كان ا�س����دار 
هذه املجلة �س����هريا.وقد اأ �س����درت من املجلة 

2٠ ع����ددا -من ١٥ اأكتوبر ١٩23 اإىل 3 يناير 
١٩2٥بعده����ا توقف����ت املجل����ة ع����ن ال�س����دور 
الأ�سباب مالية و نتيجة االحتجاجات من قبل 
املحافظني.حزم����ت بولين����ا ح�س����ون اأمتعتها 
و�س����افرت م����ن بغ����داد اإىل االأردن يف كان����ون 

االأول �سنة ١٩2٥ وتوفت �سنة ١٩٦٩.
تع���د بولين���ا ح�س���ون، م���ن قب���ل موؤرخ���ي 
ال�س���حافة العراقية،م���ن رائدات ال�س���حافة 
يف  ج���اء  وق���د  الع���راق،  يف  الن�س���وية 
كتاب)اأعالم ال�س���حافة يف الوطن العربي(، 
ع���ن  كتب���ه  ال���ذي  اخلا����س  املبح���ث  ويف 
�سحافة العراق االأ�ساتذة الدكتور قي�س عبد 
احل�س���ني اليا�س���ري، والدكتور خالد حبيب 
الراوي،والدكتور ها�سم حمادي، واالأ�ستاذ 
�س���جاد الغ���ازي، اإن بولينا ح�س���ون، عملت 
يف ال�س���حافة يف ظروف بالغة ال�س���عوبة، 
فلقد احتد ال�س���راع بني دعاة ال�سفور ودعاة 
احلج���اب، وكان املحافظون هم االأغلبية يف 

املجتمع، واملجددون االأقلية.
اليع���رف بالتحدي���د تاري���خ مي���الد بولين���ا 
ح�س���ون، اإذ اأنه���ا كان���ت يف مقتب���ل حياته���ا 
تعي����س يف م�س���ر وفل�س���طني واالأردن قب���ل 
عودته���ا اإىل بلده���ا الع���راق وكان خالها هو 
ال�سيخ ابراهيم احلوراين، وابن عمها �سليم 
ح�سون �ساحب جريدة العامل العربي،وهو 
�س���حفي عراق���ي بارز م���ن املو�س���ل، وعلى 
هذا االأ�س���ا�س فان بولينا ح�س���ون مو�سلية 
عراقية من جهة االأب،و�س���امية من جهة االأم 
وثمة م�سادر تقول اأن بولينا ح�سون ولدت 

�سنة ١8٦٥ و توفي�ت �سن�ة ١٩٦٩.
 ١٩22 ع���ام  يف  الع���راق  اإىل  ع���ادت 
بع���دة  جملتها)ليل���ى(  اإ�س���دارها  قب���ل 
العامة،وكان���ت  باحلي���اة  اأ�سهر،وانغم�س���ت 
من الع�س���وات املوؤ�س�س���ات لنادي النه�س���ة 
ت�س���رين   24 يف  افتت���ح  ال���ذي  الن�س���ائية 
الث���اين- نوفم���رب ١٩23 برئا�س���ة ال�س���يدة 
اأ�س���ماء الزهاوي ابنة مفتي العراق ال�س���يخ 
اأجمد الزه���اوي واأخذت جتهر باآرائها حول 
حتري���ر املراأة،وم�س���اواتها باأخيه���ا الرج���ل 
وم�س���اركته يف بن���اء العراق ونه�س���ته بعد 
ت�س���كيله دولته احلديثة بزعامة ملك العراق 

في�سل االول )١٩2١-١٩33(.

في مثل هذا اليوم من عام 1923

صدور اول مجلة نسوية 
في العراق

يف منتصف ش��هر ترشين االول عام 1923 صدرت مجلة باس��م ليىل، تعد أول صحيفة نس��وية يف تاريخ 
الصحاف��ة العراقية. أصدرتها بولينا حس��ون، إحدى رائدات النهضة النس��وية يف العراق الحديث. صدر 
الع��دد األول من مجل��ة )ليىل( يف الخامس عرش من ترشين األول 1923 ووصف ظهورها بأنه )يف س��بيل 
نهضة املرأة العراقية( وعرفت املجلة نفس��ها بأنها )مجلة نس��ائية شهرية تبحث يف كل مفيد وجديد مام 
يتعلق بالعلم والفن واألدب واالجتامع وتدبري املنزل(. أما س��بب اختيار اس��م )ليىل( للمجلة فقد كتبت 
بولينا حس��ون صاحبة املجلة يف العدد األول تقول إنها س��معت الش��اعر جميل صدق��ي الزهاوي يلقي 

قصيدة يف منتدى التهذيب جاء فيها: 
وإين )بليىل( مغرم وهي )موطني(      وعيّل أقيض يف غرامي بها نحبي 

فهبطت الكلمتان )ليىل والوطن( عىل قلبي هبوط الوحي فاندفعت إىل تحلية املجلة باسم )ليىل( وقد كان 
يف فكري أن أسميها )فتاة العراق(.

وجه��ت الدولة العثامنية والية بغداد اىل الفريق حس��ن ناظم باش��ا ع��ىل اثر عزل الوايل 

محمد ش��وكت باش��ا يف ايار ع��ام 191٠. فوصل ي��وم الخميس 2٥ ربيع االخ��ر عام 132٨ ه 

املوافق 6 مايس 191٠.

ش��مل اهتامم ناظم باش��ا باالم��ور البلدية مل��ا لها من 

اهمية يف حياة الناس اليومية. فبعد تعيينه واليا لبغداد 

انتق��د القصور الكب��ري الذي يعرتي عم��ل بلدية بغداد 

وبتوجي��ه منه تم وضع العديد م��ن اللوائح االجراءات 

التنظيمية التي تعن عىل س��ري العمل فيها. وبغية تامن 

املال الالزم النجاز االعامل املختلفة للبلدية عقد ناظم 

باش��ا قرضا وطنيا باسم البلدية لتمويل املشاريع التي وضع بنفسه تصورات لها وذلك مثل 

انش��اء جرس حديدي لتسهيل العبور بن ضفتي النهر يف بغداد بعد ان كان االهايل 

يستخدمون لهذا الغرض  القفف مع ما تحمله من مخاطر خالل فرتات الفيضانات.

الوالي ناظم باشا وبلدية بغداد



العدد )4292(
السنة السادسة عشرة
5االثنين )15( تشرين األول 2018 4

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4292(
السنة السادسة عشرة

االثنين )15( تشرين األول 2018

ال��رزاق محمد : رفعة عبد  اع��داد 

ع��ل��ي ك���اظ���م ال��ك��ري��ع��ي

     اأوف���د حممد مهدي الب�س���ري، بناءًا على القرار ال�س���ادر 
من جمل����س ال���وزراء بتاري���خ 3٠ حزيران �س���نة ١٩3٠م 
اىل م�س���ر. �س���من اأف���راد البعث���ة العلمية ملديري���ة اأوقاف 
العراق. الأجل القيام مبا اأ�س���موه))بتتبعات علمية واأدبية 
واأجتماعي���ة ودينية((. وروى الب�س���ري مو�س���وع �س���فره 

قائاًل:�
))كن���ت متفقا م���ع امل�س���وؤولني اأواًل بالذه���اب اىل اأوربا..

اأورب���ا علي���ك ان  اأن تذه���ب اىل  ولكنه���م قال���وا يل،قب���ل 
مت�سي �س���نة درا�سية واحدة يف م�س���ر،تدر�س فيها اللغة 
الفرن�س���ية،وتطلع على احلركة االأدبي���ة فيها،فوافقت على 

ذلك املقرتح((. 
     غادر الب�س���ري، بغداد يف االأول من متوز �س���نة ١٩3٠م 
اإىل �س���وريا، ومن هناك اإىل م�سر، حيث اأم�سى فيها �سنة 
درا�س���ية واح���ده، در�س فيها مب���ادئ اللغة الفرن�س���يةعلى 
ي���د اأ�س���تاذ خا����س، فاأتقنها بطالق���ة مذهلة � وم���ن اجلدير 
بالذك���ر اإن الب�س���ري، اتق���ن اللغ���ة االأنكليزي���ة ف�س���اًل ع���ن 
يف  االأ�س���اتذة  حما�س���رات  وح�س���ر   � الفرن�س���ية  اللغ���ة 

جامع���ة القاهرة، وكان الب�س���ري، على ات�س���ال دائم بكبار 
ال�سخ�س���يات االأدبي���ة يف م�س���ر، مث���ل هي���كل، العقاد، طه 
ح�س���ني، حممد علي علوبة، حافظ اإبراهيم، اأحمد �سوقي، 
من�س���ور فهمي،علي عبد الرازق وعبد الرحمن ال�س���هبندر 
الرئي����س ال�س���وري املع���روف، حيث اأقام ل���ُه حفلة تكرمي، 
دعى اإليها كبار االأدباء، وكانت احلفالت تتواىل والب�سري 
�سيفها الدائم، وكانت اأكرث لقاءاته يف م�سر مع طه ح�سن 
ومن�سور فهمي �سخ�س���يات اأدبية اأُخرى كانوا يتف�سلون 
بزيارته يف حمل اإقامته. كر�س حممدمهدي الب�سري جهده 
يف م�س���ر، على درا�س���ة اللغة الفرن�سية، واأقام يف مو�سع 
اإك���رام وتك���رمي، يت�س���ل ويناق����س ويتلق���ى مب���ادئ اللغة 

الفرن�سية. 
     اأبحر بعد ذلك الب�س���ري، بعد م�س���ي �س���نة درا�س���ية يف 
م�سر، على ظهر �سفينة اأقلتُه من االإ�سكندرية اإىل مر�سيليا 
يف فرن�س���ا يف اأوائل حزيران �سنة ١٩3١م، بزي اأوربي، 
بع���د اأن تخل���ى ع���ن ))العمام���ة(( حام���اًل معه م���ادة وفكر 
))االأدب  كت���اب  اجلاهلي”وبحوزت���ه  ال�س���عر  عن”بع���ث 

العرب���ي قبل االإ�س���الم(( وه���و جمموع املحا�س���رات التي 
األقاها على طالبه يف دار املعلمني العالية ببغداد بني عامي 
١٩2٥-١٩3٠م. عل���ى اأم���ل اأن يحول���ه اإىل اإطروحة حول 
املو�س���وع نف�سه، يبني فيه حقيقة وجود االأدب العربي يف 

تلك احلقبة، تلك احلقيقة التي اأراد طه ح�سني اإنكارها. 
     اأم�س���ى حممد مهدي الب�س���ري، يف فرن�سا �سبع �سنوات 
مفارقًا وطنه، منكبًا على درا�سة االأدب الفرن�سي يف جامعة 
))مونبلي���ه(( اأدت اإىل اإح���رازه عل���ى دبل���وم الدرا�س���ات 

الفرن�سية العليا يف �سباط �سنة ١٩33م. 
     و�س���اءت االأقدار اأن يلتقي الب�س���ري، باالآن�سة الفرن�سية 
الت���ي ج���اءت اىل جامع���ة  اأدمي���ون((  اأُوج���ني  ))اإيف���ون 
مونبلي���ه، لغر����س اإكمال درا�س���تها العليا، وق���د جمع بينُه 
وبينها حبهم���ا لالأدب، فتزوجها بتاأري���خ االأول من كانون 
الثاين �س���نة ١٩34 م. فكان لهذه ال�س���يدة اأثر وا�س���ح يف 
جناحه يف درا�س���ته، حيث كانت ت�س���اعده كثريًا من خالل 
اختيار الكتب وقراءتها لُه، وقد اأ�س���اد الب�س���ري فيها قائاًل 
:�))لواله���ا ملا ا�س���تطعت اأن اأعم���ل �س���يئًا، اأو اأن اأوفق يف 

درا�ستي يف فرن�سا، فكانت ت�ساعدين كثريًا((.  
وقد كان للب�س���ري �س���كرترٌي خا�ٌس يعمل عن���دُه، وهو اأحد 
طالب كلية الطب يف جامعة مونبليه، يعمل على م�ساعدته 
يف درا�س���ته، وكان ه���ذا قبل زواج���ه من ال�س���يدة اإيفون، 
وهو م�سري اجلن�سية مقابل مبلغ معني يدفعه له الب�سري 
كل �سهر، ولكن مل يت�سنى لنا معرفة ا�سم هذا ال�سكرتري٠ 

     اأخذ الب�س���ري يوجه طموحه، اىل نيل �سهادة الدكتوراه 
يف ال�سوربون، فقام باإخبار �سكرتارية عمادة كلية االآداب 
يف جامع���ة باري����س، بكتاب �س���رح في���ه نيته ح���ول اإعداد 
االأطروحة املذك���ورة اآنفًا، فوافقت اجلامعة على مقرتحه، 
ف���ربم الب�س���ريالعزم عل���ى ذل���ك، و�س���افر اىل العا�س���مة 
باري�س، وبداأ حماوالت عدة ات�س���ل بامل�ست�سرق الفرن�سي 
))ما�سنيون((. حيث اأف�سح له الب�سري عن نيته، بانُه قادم 
لو�سع اإطروحة يرد فيها على طه ح�سني، يبني فيها اإثبات 
ال�س���عر اجلاهلي وباأح�سن �س���ورة، يف الوقت الذي ينكر 
طه ح�سني هذا النوع من ال�سعر بقوله”اإن ال�سعر اجلاهلي 
منحول كله اأو معظمه". فرد عليه ما�س���نيون بقوله :”اأننا 
ال ن�سمح بهذا، ال تقول اإن االأدب العربي كان موجودًا قبل 
االإ�س���الم"٠  وهكذا رف�س ما�سنيون مو�سوعه هذا ب�سدة، 
بعد اأن و�سع العراقيل يف طريقه،  وذلك الأن هذا املو�سوع 

يخالف راأي امل�ست�سرقني يف ال�سعر اجلاهلي٠ 
     طوى حممد مهدي الب�س���ري، الفكرة ب�س���بب املعار�س���ة 
القوي���ة للمو�س���وع، واأخذ يبحث عن مو�س���وع فرن�س���ي، 
فوج���دُه فيم���ا ال يخطر على بال، مب���ا يف ذلك بال القارىء 

الفرن�س���ي، اأو الباحث الفرن�سي نف�س���ه. عاد الب�سري، مرة 
اأُخرى اىل جامعة مونبليه، واإت�سل باأ�ستاذه امل�سرف على 
اإعداد االإطروحه امل�سيو ))جوردا(( وعر�س عليه الب�سري، 

مو�سوعًا فرن�سيًا �سرفًا وهو))�سعر كورين الغنائي((.
     لقد كان كورين، ال�س���اعر الفرن�س���ي الكبري، الذي اإختار 
الب�سري �سعرُه الغنائي ماده الإطروحته وغايتها الفل�سفيه 
من االأدب، ومكانته من احلركه الفكريه الفرن�سيه، مو�سع 
اأ�س���ئله الحت�س���ى. اأم���ا اأن يتق���دم طال���ب ليدر����س غنائية 
ك���ورين فتلك اإلتفات���ه يتحمل م�سوؤليتها.�س���رع الب�س���ري، 
بكتابة اإطروحته، وكان يق�س���ي معظم وقته يف املكتبات، 
منكب���ًا على الدرا�س���ه والبح���ث، حتى انتهى م���ن كتابتها، 
ومت مناق�ستُه يوم ١7 كانون االأول �سنه ١٩37م. واإنتهت 
املناق�سه مبنحه �سهاده))الدكتوراه(( يف االأدب الفرن�سي. 
وبدرجه ُم�س���رف جدًا. وهي اأعلى درجه متنحها اجلامعه 

الأي دار�س دكتوراه.
     وبع���د جن���اح الب�س���ري يف اإطروحت���ه، طبع���ت جامع���ه 
مونبليه، االإطروحه على �س���كل كتاب �س���نه ١٩37م باللغة 
الفرن�س���ية، فظ���ل كذلك ويبدوا اإنُه �س���يبقى هكذا، فلم يكن 
يف راأي الب�س���ري، اأن يرتج���م اىل العربي���ة، الأن القاع���دة 
الت���ي قام عليها، هي اأ�س���عار كورين، وه���ي ال تعرف متام 
املعرفه اإال بلغتها الفرن�س���يه، ووزعت االإطروحه هذه على 

جامعات العامل كافه٠  
   واأكد الب�سري ذلك قائاًل :�

))لق����د ا�س����تغرقت من����ي جه����دًا كب����ريًا، احل�س����ول عل����ى 
الدكت����وراة، بدرجة م�س����رف جدًا، وقي����ام جامعه مونبليه 
بتوزيع ت�سعني ن�سخه من االطروحة، على جميع جامعات 

العامل املهتمه بدرا�سة االأدب الفرن�سي((. 
والبد من االإ�س����اره هنا، اىل اأن حممد مهدي الب�س����ري، قد 
تخلى عن))حليته(( يف فرن�س����ا، بعد اأن نزع عنه العمامه 
يف م�س����ر، قائ����اًل :� ))لق����د غ����ادرت بغداد اىل م�س����ر بزي 
اأورب����ي، فف����ي م�س����ر نزعت عن����ي العمام����ة، ويف باري�س 
حلقت”حليتي”وهي اآخر م����ا تبقى من عالئم رجل الدين 
العراقي((. اأما عن احلياه يف فرن�سا فقال : ))لقد توافقت 

مع احلياة الفرن�سيه بكل �سرور((.
     غادر حممد مهدي الب�س����ري فرن�س����ا، بتاأريخ 24 كانون 
العلمي����ة  اأنه����ى رحلت����ه  اأن  بع����د  �س����نة ١٩38م،  الث����اين 
ال�س����اقة، عائ����دًا اىل وطنه الع����راق، بعد ف����راق دام ثماين 
�س����نوات، وكان داف����ع ال�س����وق املل����ح ب����ني جنبي����ه يحفزه 
اىل لقاء االأهل واالأ�س����حاب، وال�ستن�س����اق ه����واء الوطن 
العزيز،واال�س����تظالل بظل����ه، خ����ري حاف����ز واأق����وى موؤث����ر 
بل����ده احلاف����ل باأجم����اد املا�س����ي، ومب����ا  يف عودت����ه اىل 
اأفا�����س على الع����امل ردحًا من الزمن من ن����ور العلم واآيات 
االأدب،حاماًلمع����ه �س����هادة الدكت����وراه ب����االأدب الفرن�س����ي 
م����ن جامع����ة مونبليه على ظه����ر الباخ����ره وبرفقة زوجته 

الفرن�سيه اأيفون.
     و�س����ل الب�س����ري، بغداد يوم الثالثاء املوافق 8 �س����باط 
�س����نة ١٩38م. فاأ�س����ُتْقبل اإ�ستقبااًل حما�س����يًا رائعًا �سعبيًا 
وحكوميًا، اإ�س����رتك في����ه مديرالدعاية والن�س����ر، نائبًا عن 
رئي�س الوزراء ووزير املعارف. وكان من بني م�س����تقبليه 
حممد ال�س����در والعديد م����ن اأخوانه، واأ�س����دقائه وطالبه 
واملعجب����ني بروح����ه الوطني����ة الوثاب����ة، وم����ن زمالئه يف 
اجله����اد الوطن����ي والنه�س����ة العراقية املبارك����ة، املقدرين 

نبوغه املمتاز.
عن ر�شالة )حممد مهدي الب�شري ودوره ال�شيا�شي(

يف حمكمة ال�سعب
احي���ل   ١٩٥8 ع���ام  م���ن  االول  ت�س���رين  يف 
العلي���ا  الع�س���كرية  املحكم���ة  اىل  ال�س���ويدي 
الت���ي تراأ�س���ها  ال�س���عب(  اخلا�س���ة )حمكم���ة 
العقيد فا�سل عبا�س املهداوي، والتي �سكلتها 
قي���ادة ثورة ١4 متوز. يف اجلل�س���ة )4٠( يف 
2٩/١٠/١٩٥8 قراأ املدعي العام اتهامه �س���د 
ال�سويدي، قائال انه �سكل وزارته الثالثة التي 
�س���نت قانون ا�س���قاط اجلن�س���ية الذي �س���اعد 
اليهود على اخلروج من العراق اىل ا�سرائيل 
وتهري���ب امواله���م لدع���م الكيان ال�س���هيوين 
بامل���ال والنفو�س، مو�س���حا ام���ام املحكمة ان 
املتهم واعوانه كانوا ي�ستوفونه ع�سرة دنانري 
عن كل يهودي، وقد انكر ال�س���ويدي ذلك. على 
اعتبار ان اليهود العراقيني كانوا ي�س���يطرون 
عل���ى معظ���م اقت�س���اديات الع���راق وثرواته.   
والغري���ب ان امله���داوي مل ي���رث ا�س���ئلة كثرية 
ودقيق���ة م���ع توفيق ال�س���ويدي املته���م بوالئه 
يف ه���ذه الق�س���ية اخلطرية،مكتفي���ا ب�س���وؤاله 
ع���ن دوره يف املوؤام���رة �س���د �س���وريا، حي���ث 
اأ�س���ار ال�س���ويدي امام املهداوي انه ا�س���تطاع 
بهذا القان���ون ان يتخل�س من م�س���كلة اليهود 
يف الع���راق الن اليه���ود - كم���ا زع���م، كان���وا 
ي�س���يطرون على اقت�س���اد العراق وجتارته!! 
�س���غل ال�س���ويدي منا�س���ب حكومي���ة اأخ���رى 
عندما مل يكن رئي�س���ًا لوزراء، كمنا�سب وزير 
التعليم ووزير اخلارجية حيث �س���غل من�سب 
وزير اخلارجية يف حكومة االحتاد الها�سمي 
ب���ني الع���راق واالأردن ال���ذي مل ي���دم اكرث من 
ب�سعة �سهور قبل قيام ثورة ١4 متوز ١٩٥8، 
االإطاح���ة  بع���د  ال�س���ويدي  توفي���ق  و�س���جن 
بامللكية يف العراق، وحكم عليه بال�سجن مدى 
احلياة، لكنه اأعفي عن���ه عام ١٩٦١، واأنزوى 
بعده���ا نحو ع���ام يف منزله، ثم غ���ادر العراق 
وعا����س يف لبنان ليبدا بتدوي���ن مذكراته اإىل 
اأن توف���ى هناك ع���ام ١٩٦8، ونق���ل اىل مدفن 

ا�سرته يف بغداد.
م���ن اجم���ل  ال���دور الرتاثي���ة التي ت���زدان بها 
بغ���داد واكرثها اهمي���ة معماري���ة وتاريخية، 
دار  توفي���ق ال�س���ويدي يف �س���ارع حيفا التي 

ي�سغلها اليوم املركز الوطني للوثائق.
م�س���مم  الداراملهند����س نعمان مني���ب املتويل 
وا�س���مه مرك���ب، وه���و اب���ن م�س���طفى افندي 
مت���ويل  جام���ع االم���ام االعظ���م، ويف العه���د 
العثم���اين نف���ي وال���ده بعد �س���جار م���ع وايل 

بغداد،
 وقيل ان م�س���طفى افندي �س���رب الوايل على 
راأ�سه باالرجيلة و�س���جه، فابعد اىل اال�ستانة 

تقديرا ملكانة ا�س���رته، وتزوج من تركية ومن 
اوالده���ا نعمان مني���ب. وبعد انق�س���اء العهد 
الرتك���ي ع���اد اىل الع���راق ونعم���ان يف �س���ن 
الثامنة ع�سر بعد ان اكمل االبتدائية والثانوية 
يف اال�ستانة، وملا عاد اىل بغداد عرف بثقافته 
الرفيع���ة و�س���غفه بفنون املو�س���يقى والر�س���م 
واخلط. ويف عهد االحت���الل الربيطاين عمل 
يف احدى الهيئات الهند�س���ية كر�سام، فربزت 
موهبته وقابلياته، وادخل دورات هند�س���ية، 

فا�سبح من رواد املهند�سيني العراقيني.
كان له الف�س���ل يف تعريف املعماريني االنكليز 
عل���ى جم���ال الطاب���وق العراق���ي و�س���ناعته، 
وعمل فيما بعد مهند�س���ا يف مديرية اال�س���غال 
يف املنطقة الو�س���طى ثم امانة العا�س���مة، كما 
كان مو�س���ع اعتماد ار�س���د العم���ري وحممود 
�سبحي الدفرتي ملا ا�سبحا امينني للعا�سمة. 

وم���ن اعمال نعمان منيب املعمارية ت�س���ميمه 
دار توفيق ال�س���ويدي ودار ناجي اخل�سريي 
احم���د  ال�س���يخ  �س���لمان  ودار  االعظمي���ة  يف 
ال���داود يف �س���ارع اب���ي نوا����س، كم���ا �س���مم 
�س���ينما ال���زوراء التحفة املعمارية يف �س���ارع 
الر�سيد، و�سوق االمانة وفندق االمري وبناية 
جمعية الط���ريان العراقية التي تن�س���ب اليها 
�س���احة الطريان ببغداد. وقد توفاه الله �سنة 

.١٩٦١
من الدور التي تقرراحلفاظ عليها يف �س���ارع 
حيفا دور ال ال�س���ويدي، دار الدكتور توفيق 
حمم���ود ودار عب���د الهادي الظاه���ر ودار عبد 
ال���رزاق الظاه���ر ودار مارنكوز وكنا ن�س���ميه 
البيت االملاين لتميز عمارته وم�سابهتها لدور 
الري���ف يف بافاري���ا، ويق���ال ان االمل���اين هذا 
كان مهند�سا يف مم�س���روع قطار بغداد برلني 

وق���د ا�س���بح مكتب���ة عام���ة يف الثمانيني���ات، 
فهم���ي  املعم���اري  املهند����س  دار  وبج���واره 
دولت، وهو من اوائل املهند�س���ني العراقيني. 
كما اذكر من الدور الباقية يف املنطقة نف�س���ها 
دار �سعدون ال�س���اوي املطلة على دجلة، وهو 
من اجمل الدور ال�سرقية الباقية، وقد اتخذت 
مقرا ملعهد املو�سيقى العربية. وقد �سمعت من 
اه���ايل املحلة )الكرميات( ان الدار بناها اوال 
الرثي اليهودي ح�سقيل �سنطوب ثم ا�سرتاها 
املرحوم �س���عدون ال�س���اوي والد ال�س���ديقني 

اح�سان وومي�س.
م���ن ا�س���هر اعم���ال نعم���ان مني���ب املت���ويل، 
ت�س���ميمه دار توفي���ق ال�س���ويدي يف الك���رخ 
)�سارع �سالح الدين او حيفا فيما بعد(، ونفذ 
عملية البناء احد ا�سطوات البناء امل�سهورين 
ببغداد، اال�س���طه املاز.يعد ت�سميم دار توفيق 
ال�س���ويدي التي ان�س���اأت عام ١٩3١، اعتمادا 
عل���ى م���ا خ���ط اعل���ى واجه���ة ال���دار )١٩3١ 
)ا�سارة ال�سم توفيق ال�سويدي، من الت�ساميم 
امل�س���توردة للع���راق، وه���ي املتاأث���رة كث���ريا 
باجتاه���ات العم���ارة االوربي���ة الكال�س���يكية، 
وهن���ا نذك���ر املعماري ال�س���وري ب���دري قدح 
ال���ذي كان اي�س���ا من هذا االجت���اه يف اعماله 
ببغداد ك���دار كامل اجلادرج���ي يف الوزيرية 

ودار حممد حديد يف ال�سعدون.
لنتذك���ر جي���ل اال�س���طوات البغدادي���ني الذين 
قدموا لفن العمارة والبناء يف العراق خدمات 
جليلة وتتناثر اعماله���م الباقية هنا وهناك.. 
وا�س���طة  العبط���ة  ابراهي���م  اال�س���طة  امث���ال 
حمودي وا�س���طة امل���از الذي نف���ذ دار توفيق 
ال�س���ويدي وداري اخوي���ه عارف ال�س���ويدي 
امللك���ي  العه���د  التميي���ز يف  رئي����س حمكم���ة 
والدكتور �س���اكر ال�س���ويدي الطبي���ب الرائد، 
وق���د ا�س���بحت داره مكتبة الك���رخ العامة يف 
اواخ���ر ال�س���تينيات اىل �س���نة ١٩8١، �س���نة 

البدء باعمال تطوير �سارع حيفا.
ع���ام  ال���دار  ه���ذه  ال�س���ويدي  �س���كن توفي���ق 
١٩32 وبقي���ت داره اىل وفات���ه يف ب���ريوت 
يف ١٥ ت�س���رين االول ١٩٦8. ويف �س���بيحة 
دوه���م   ١٩٥8 مت���وز   ١4 يف  الث���ورة  ي���وم 
بي���ت ال�س���ويدي بحثا عنه وعب���ث املداهمون 
مب���ا يف البي���ت ومنه���ا مكتبته الت���ي تعد من 
املكتب���ات الكب���رية وال�س���يما بكت���ب القانون، 
اذ ان ال�س���ويدي من اوائل رجال الق�س���اء يف 
الع���راق وقد تخ���رج يف جامعة ال�س���وربون، 
مدر�س���ة  يف  املمدر�س���ني  اوائ���ل  م���ن  وه���و 
احلق���وق ببغ���داد التي حتولت فيم���ا بعد اىل 
كلية احلقوق. ومن كتبه القانونية التي كانت 

تدر����س يف معاه���د احلق���وق العربي���ة كتاب���ه 
)حق���وق روم���ا( وترجمت���ه لكت���اب )مباديء 
االقت�س���اد ال�سيا�س���ي( ل�س���ارل جيد وكالهما 
املداهم���ون  اق���ول عب���ث  ع���ام ١٩23.  طب���ع 
مبكتبة توفيق ال�س���ويدي و�سادروا اوراقها 
ومنها و�سية املرحوم عبد املح�سن ال�سعدون 
ال�س���هرية التي ااختف���ت اىل يومنا، فقد كانت 
مودعة لدى توفيق ال�س���ويدي، واملعروف ان 
ال�س���رة ال�سويدي �س���لة عائلية بال ال�سعدون 
الكرام،فتوفيق ال�سويدي زوج ال�سيدة فخرية 
ابنة عبد الكرمي الفهد ال�س���عدون �س���قيق عبد 
املح�س���ن ال�س���عدون، رئي�س الوزراء املنتحر 
�س���نة ١٩2٩. وق���د توفي���ت ال�س���يدة فخري���ة 
عام ١٩84، كما ان املرحوم ناجي ال�س���ويدي 
ال�س���قيق االك���رب لتوفي���ق ورئي����س ال���وزراء 
مت���زوج من ال�س���يدة نبيه���ة ابراهيم �س���قيقة 

زوجة عبد الكرمي ال�سعدون.
ت���رك توفي���ق ال�س���ويدي العراق بع���د اطالق 
�س���راحه �سنة ١٩٦١ وقد ترك لالجيال التالية 
�س���يئني مهم���ني : داره اجلميل���ة التي حتدثنا 
عنه���ا ومذكرات���ه املطبوع���ة با�س���م )مذكراتي 
يف خدم���ة الق�س���ية العربي���ة( وه���ي من اهم 
كتب املذكرات العربية �س���درت ببريوت �سنة 
١٩٦٩ بعناي���ة ال�س���حفي ق���دري الكي���الين، 
ف�س���ال ع���ن كتابه )وج���وه عراقي���ة( املطبوع 

بعناية اال�ستاذ جندة فتحي �سفوة. 
تويف ال�س���ويدي يف بريوت يوم ١٥ ت�سرين 
االول ١٩٥8 ونقل جثمانه اىل بغداد، واتذكر 
يف فتوتي كيف نقل اجلثمان من مطار بغداد 
اىل دار ال�س���ويدي، ثم �س���يع ب�س���ع امتار يف 
�س���ارع �س���الح الدين، وحمل بعدها ب�س���يارة 
مك�س���وفة وقد وقف كبري اال�س���رة التي كانت 
تق���وم بخدمة ال ال�س���ويدي منذ ايام ال�س���يد 
يو�سف ال�سويدي اول رئي�س ملجل�س االعيان، 
وه���ي ا�س���رة افريقية اال�س���ل، عل���ى اجلنازة 
مق���ربة  اىل  و�س���لت  ان  اىل  ال�س���يارة  يف 
ال�س���يخ مع���روف فالقيت الكلمات والق�س���ائد 
التاأبينية، ودفن يف مقربة اال�سرة التي تولت 
اوق���اف جامع وومرق���د الكرخي من���ذ القدم. 
ام���ا داره فق���د بقيت مهج���ورة ل�س���نوات، ثم 
�س���غلتها اجلمعية التعاونية لوزارة الرتبية، 
وا�س���بحت حديقتها االمامية حمال جتارية، 
كم���ا ا�س���بجت حديقته���ا اخللفي���ة الوا�س���عة 
ابنية خمتلفة، حتى �س���نة ١٩8١، �س���نة البدء 
بتطوير �سارع حيفا. ويف عام ١٩88 انتقلت 
اليه���ا مكتبة املخطوطات يف املتحف العراقي 
با�س���م دار )....(  للمخطوط���ات، ث���م املرك���ز 

الوطني للمخطوطات ومل يزل.

50 عاما على وفاة توفيق السويدي
ومحاكم��ة  عاصف��ة..  سياس��ية  حي��اة 

طريفة.. ودار جميلة

ولد توفيق السويدي يف بغداد سنة 1٨92 وترجع أصوله إىل عشرية البو مدلل من عشائر الدور ويرجع نسب 
هذه العشرية إىل جدهم األكرب العباس عم الرسول )صىل الله عليه وسلم(. رحل جده من الدور إىل بغداد، 
وتتلقب عائلته بالس��ويدي نس��بة إىل جده األكرب عبد الله الس��ويدي نس��بة إىل خال عبد الله السويدي أحمد 
السويد ووثق نسب عبد الله السويدي أمام القايض يف بغداد واملفتي الشيخ عبد الرحمن الرحبي سنة 1٥67 
م.  توىل الس��ويدي مناصب رفيعة ومنها رئاسة الوزراء لثالث مرات و مناصب حكومية أخرى عندما مل يكن 
رئيس��ًا لوزراء كمناصب وزير التعليم ووزير الخارجية حيث ش��غل منصب وزير الخارجية يف حكومةاالتحاد 
الهاشمي بن العراق واألردن يف عام 19٥٨ علاًم بأن االتحاد الهاشمي دام ألشهر قليلة حيث أطاح عبد الكريم 

قاسم بالحكومة امللكية بالعراق عام 19٥٨.

محمد مهدي البصير في باريس
ق

قائ
وح

ف 
رائ

ط

أصبحت فرصة إبعاد محمد مهدي البصري، عن الس��احة السياس��ية 

العراقية، سانحة لوزارة نوري السعيد سنة 193٠، وقد كان البصري، 

يش��كل العنرص الصلب والج��ريء يف الحركة الوطني��ة العراقية، 

ولع��ل الحكومة ق��د أرادت أن تفت��ت الحركة الوطني��ة، من خالل 

إبعاد البصريعن العراق، مستغلة حبُه للعلم واملعرفة، ليتسنى لها 

التخلص من املعارضة تدريجيًا، فقررت إيفاده اىل مرص٠
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د. علي عبد الواحد صائغ

تع���ود العالق���ات الدبلوما�س���ية ب���ني العراق وفرن�س���ا اإىل 
مراح���ل متقدم���ة يف التاري���خ احلديث عندم���ا كان العراق 
جزءًا من الدولة العثمانية، ذلك اأن اأول متثيل دبلوما�س���ي 
قن�س���لي لفرن�س���ا كان يف مدينة الب�س���رة عام ١٦23، وقد 
فو�سال�س���فري الفرن�س���ي يف االأ�س���تانة رئي�س الكراملة يف 
الب�س���رة ع���ام ١٦38،القيام باملهام القن�س���لية و ت�س���هيل 

اأمور التجار الفرن�سيني ف�ساًل عن واجباته الدينية.
التمثي���ل  تط���ور  يف  نوعي���ة  نقل���ة   ١73٩ ع���ام  و�س���هد 
الدبلوما�س���ي الفرن�س���ي يف العراق اذ اعتمدت اخلارجية 
الفرن�س���ية عل���ى دبلوما�س���يني مهني���ني ل�س���غل املنا�س���ب 
الدبلوما�س���ية والقن�س���لية يف العراق، اإذ مت تعني بريدي 
وقد حددت اخلارجية )مارتنفيل الفرن�سية مهام باحلفاظ 
عل���ى امل�س���الح الفرن�س���ية املتمثل���ة بتاأم���ني االت�س���ال بني 
الهن���د واأورب���ا اأواًل، ومراع���اة امل�س���الح التجاري���ة ثانيًا.

واأ�س���بحت يف عام ١7٥٥ املقيمية الفرن�س���ية يف الب�سرة 
موؤ�س�س���ة دائم���ة، وعني لها قن�س���ل فرن�س���ي، وا�س���تهدفت 
هذه املب���ادرة احلد م���ن الن�س���اط الهولن���دي والربيطاين 
اأم���ا يف بغ���داد فق���د عين���ت احلكوم���ة الفرن�س���ية يف ع���ام 
١742قن�س���اًل لها امل�س���يو بريي بيليه حتى وفاته يف عام 
١7734. وقد وفرت احلكومة الفرن�س���ية احلماية الالزمة 
لقنا�س���لها يف الع���راق ليت�س���نى له���م  القي���ام بواجباته���م 
بعيدًا عن م�س���ايقات ال�س���لطات العثمانيةتراجع التمثيل 
الدبلوما�س���ي الفرن�سي يف العراق يف القرن التا�سع ع�سر 
ب�س���بب االأحداث الداخلية التي مرت فيها فرن�سا، وطبيعة 
الظ���روف الدولي���ة الت���ي كان���ت حتيط به���ا اآن���ذاك نتيجة 
الأح���داث الثورة الفرن�س���ية وغ���زو نابليون مل�س���ر. اال اأن 
تلك امل�س���اعب مل تكن تعني انعدام الن�س���اط الدبلوما�سي 
الفرن�س���ي يف العراق بل ا�س���تمر حتى بعد تخل�س العراق 
م���ن الدولة العثمانية، ووقوعه حتت االحتالل الربيطاين 

يف العقد الثاين من القرن الع�سرين.

حاول���ت بريطانيا بعد تاأ�س���ي�س الدول���ة العراقية وتتويج 
امللك في�سل االأول يف عام ١٩2١ ملكًا على العراق االنفراد 
بالعراق واإبعاد اأي نفوذ �سيا�سي اأجنبي عنه، وعلى نحو 
خا����س فرن�س���ا، باملقاب���ل كان �س���انعو القرار ال�سيا�س���ي 
الفرن�سي ومربجمو ال�سيا�سة اخلارجية الفرن�سية ير ون 
�س���رورة اإقامة وتطورالعالقات الدبلوما�سية والقن�سلية 
مع العراق، بالرغم من عدم اعرتاف فرن�س���ا بفي�س���ل ملكًا 
على العراق. و�سمن هذه النظرة مت تعيني امل�سيو مايكره 
قن�س���ال دائم���ًا يف بغداد بدال من القن�س���ل املوؤقت امل�س���يو 
�س���وداف ومما يثري اال�س���تغراب اأن ال�سلطات الربيطانية 
�س���جعت تلك اخلطوة التي ال تتوافق مع �سيا�ستها العامة 
يف العراق، وطلبت م���ن احلكومة العراقية املوافقة وعدم 
اتخاذ اأياإجراء يقف عائقًا اأمام تلك اخلطوة لكي ال ينعك�س 
ذل���ك �س���لبًا عل���ى طبيع���ة العالقات ب���ني البلدي���ن، وطلبت 
�س���لطات االنتداب م���ن ال�س���حف العراقية ع���دم التعر�س 

لفرن�سا و�سيا�ساتها يف منطقة ال�سرق االأو�سط.

وبالرغ���م من تلك ال�سيا�س���ة املرن���ة التي اتبعتها �س���لطات 
االنت���داب الربيطاني���ة واحلكوم���ة العراقي���ة مع���ا جت���اه 
فرن�س���ا، ف���اإن االأخرية مل تع���رتف بامللك في�س���ل ملكا على 
الع���راق وا�س���تمراحلال كذل���ك حت���ى ع���ام ١٩2٥ عندم���ا 
اعرتفت ب�س���كل ر�سمي بحكم امللك في�س���ل يف العراق كما 
عينت قن�س���ال لها يف املو�سل هو امل�سيو بوي�س ويف عام 
١٩27 عينت احلكومة الفرن�س���ية امل�س���يو قن�س���ال لها يف 
املو�س���ل هو اأوجي���ه.ن موري���ة االأمر ال���ذي دل على مدى 
اهتمام احلكومة الفرن�س���ية بوالية املو�سل ب�سبب وجود 
النف���ط يف كرك���وك ووج���ود اأقلية م�س���يحية فيه���ا ورمبا 

هن���اك اعتبارات اأخرى تع���ود اإىل اتفاقية �س���ايك�س بيكو 
واالحتالل الفرن�س���ي ل�س���وريا  وعالقتها باأق���رب املناطق 

العراقية اإليها. 

ا�س���تمرت العالق���ات الدبلوما�س���ية ب���ني العراق وفرن�س���ا 
االأو�س���اع  ا�س���تقرار  بع���د  وال�س���يما  والتق���دم  باالط���راد 
ال�سيا�س���ية يف العراق و�س���وريا ولبن���ان، ففي عام ١٩2٩ 
عينت احلكومة الفرن�سية امل�سيو بول لبيري لب�سيه قن�ساًل 
عامًا لها يف بغداد خلفًا  للم�س���يو ما يكره  اإال اإن احلكومة 
العراقية رف�ست االعرتاف به وطالبت اأن يكون لها و�سعًا 
مماث���اًل ملا لفرن�س���ا يف الع���راق اأي اإن�س���اء قن�س���لية عامة 
عراقية يف بريوت االأمر الذي رف�سته فرن�سا كليًا وف�سرت 
احلكوم���ة العراقي���ة هذا املوقف برف�س فرن�س���ا االعرتاف 
بالع���راق كدولة م�س���تقلة وان اعرتافها بامللك في�س���ل كان 
�سكليًا و اإنها تعد بريطانيا ال�سلطة الرئي�سية الوحيدة يف 
الع���راق، وبعد مرور مدة لي�س���ت بالق�س���رية قامت خاللها 
الدبلوما�س���ية الفرن�س���ية بالعديد من االت�س���االت لت�سوية 
تلك امل�ساألة اإذ زار امل�سيو لب�سيه يف ماي�س ١٩3٠ م نوري 
�س���عيد وزي���ر اخلارجي���ة وطل���ب من���ه اع���رتاف احلكومة 
ب���ه ال�س���يما بعد موافق���ة احلكومة الفرن�س���ية على اقرتاح 
احلكومة الربيطانية بتعيني �س���كرتري عراقي يف  بريوت 

يكون �سمن م�سوؤولية القن�سل الربيطاين العام.
اأال اإن احلكوم���ة العراقية اأ�س���رت على تاأ�س���ي�س قن�س���لية 

عامة عراقية يف بريوت، وعند ذلك �سوف ال متانع
احلكومة العراقية يف اإ�سدار اعرتا فها بالقن�سل الفرن�سي 
يف بغداد. تابعت ال�سحافة العراقية تلك امل�ساألة بكثري من 
االهتمام،وع���دت م�س���األة فتح قن�س���لية عراقية يف بريوت 
تعبري عن مراعاة فرن�سا لالأ�سول الدبلوما�سية يف املعاملة 
باملثل من جهة وب�سبب وجود امل�سالح العراقية هنالك من 
جهة اأخرى، وحثت احلكومة الفرن�سية للموافقة على ذلك 
وخا�سة بعد تاأخر اعرتاف العراق بالقن�سل الفرن�سي يف 

بغداد. 

 واأمام هذا املوقف املت�سدد للحكومة العراقية غادر امل�سيو 
لب�سيه بغداد اإىل بريوت ملقابلة املفو�س ال�سامي الفرن�سي 

هنال���ك والت�س���اور مع���ه فيم���ا يخ����س موق���ف احلكوم���ة 
العراقية ودار االعتماد الربيطانية من تلك امل�س���األة وحث 
احلكومة الفرن�س���ية على فتح قن�سلية عراقية يف بريوت. 
ويف واق���ع االأم���ر اأن ال���رتدد الفرن�س���ي يف قب���ول مقرتح 
احلكومة العراقية يعزى اإىل اإن احلكومة الفرن�سية كانت 
تخ�س���ى اأن يتخذ ال�س���وريون تلك امل�س���األة للمطالبة باملثل 
واإن�س���اء قن�س���ليات يف العراق وغ���ريه.  وافقت احلكومة 
الفرن�س���ية على املق���رتح العراق���ي بفتح قن�س���لية عامة له 
يف لبنان اإذ مت تعيني ر�س���يد اخلوجة اأول قن�س���ل للعراق 
يف �س���وريا ولبنان وكان مق���ره يف بريوت بعد اأن تعهدت 
بريطاني���ا ب���اأن تك���ون تلك القن�س���لية حتت اإ�س���رافها. من 
الناحية الواقعية فقد فتحت اخلطوة الفرن�سية تلك اأبواب 
التطورالدبلوما�سي بني الطرفني العراقي والفرن�سي فيما 
بع���د، ففي عام ١٩3٠ رفعت فرن�س���ا متثيلها الدبلوما�س���ي 
يف العراق اإىل درجة قائم باالأعمال، وبذلك اأ�سبح امل�سيو 
لب�سيه اأول قائم باالأعمال لفرن�سا يف العراق، وقد �سجعت 
اخلط���وة الفرن�س���ية اآنف���ة الذك���ر احلكوم���ة العراقية على 
التفك���ري يف فت���ح قن�س���لية عراقية يف باري����س اإذ  فاحتت 
املعتمد ال�س���امي الربيطاين يف العراق فرن�سي�س همفريز 
بذل���ك اخل�س���و�س ال���ذي كان ي���رى �س���رورة اأن ال يكون 
التمثيل الدبلوما�س���ي اأح���ادي اجلانب بل يكون على نحو 
متبادل بني الدولتني العراق وفرن�س���ا وعلى قدم امل�ساواة 

وعليه اأجرى املعتمد ال�سامي عدة
ات�س���االت بذلك اخل�س���و�س وتكللت جهوده بالنجاح، اإذ 

عني حنا خياط ممثال للعراق يف باري�س.

ع���ام  اأيل���ول   7 يف  االأول  في�س���ل  املل���ك  وف���اة  وبع���د 
١٩33وت���ويل جنل���ه املل���ك غ���ازي احلك���م حدث ن���وع من 
التق���ارب ب���ني البلدي���ن، اذ طلب���ت احلكوم���ة العراقية يف 
2٩ حزي���ران عام١٩34 من القائم باالأعمال الفرن�س���ي يف 
بغداد ان ينق���ل اإىل حكومته رغب���ة احلكومة العراقية يف 
رف���ع م�س���توى التمثيل الدبلوما�س���ي للع���ر اق يف باري�س 
اإىل م�ستوى مفو�س���ية يعهد بها اإىل دبلوما�سي مب�ستوى 
وزير مفو����س. وقد وافقت احلكومة الفرن�س���ية على وقد 
حاول ال�سفري الربيطاين يف بغداد من الوقوف بوجه هذا 
امل�س���روع واأبدى حتفظاته عليه عل���ى الرغم من انه وافق 
على فتح مفو�س���يات عراقية يف روما وبرلني، ف�س���ال عن 
اإن فرن�س���ا كانت وحده���ا التي متثل بقن�س���لية يف بغداد، 
بينما كانت لربيطانيا �س���فارة ولبقية الدول مفو�س���يات، 
ه���ذا من جه���ة، ومن جهة اأخ���رى كان ال�س���فري الربيطاين 
فرن�س���ي�س همفريز بالرغم من جه���وده اآنفة الذكر املتعلقة 
بح���ق الع���راق يف اإقام���ة متثي���ل دبلوما�س���ي يف فرن�س���ا 
اإال اأن���ه من جانب اآخر قد �س���عى اإىل ا�س���تبعاد فرن�س���ا عن 
ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية، حتى انه مل يدرج ا�سم القائم 
باالأعمال الفرن�سي يف بغداد يف الدعوات الر�سمية وتف�سر 
هذه الت�سرفات اإىل رغبة بريطانيا يف ا�ستبعاد فرن�سا عن 
العراق، ومع ذلك فاأن القائم باالأعمال الفرن�س���ي يف بغداد 
امل�سيو لب�سيه اأ �سر على وجوب ا�ستغالل  فرن�سا مثل هذه 
الفر�س���ة واملوافقة على الطلب العراقي، وبالفعل ا�ستقبل 
نوري ال�سعيد وزير اخلارجية، القائم، باالأعمال الفرن�سي 
يف بغ���داد يف ٦ت�س���رين االأول ١٩34،وع���رب ال�س���عيد عن 
رغبته يف ح�سم م�سالة رفع م�ستوى التمثيل الدبلوما�سي 

العراقي يف فرن�سا باأ�سرع وقت ممكن.

لذا كتب القائم باالأعمال الفرن�س���ي اإىل وزير خارجيته يف 
ت�س���رين اأول ١٩34 كتابا حث فيه على االإ�س���راع يف تلبية 
الرغبة العراقية، ويف ١٥ ت�س���رين ث���اين اأعلنت احلكومة 
الفرن�س���ية ع���ن موافقته���ا على فت���ح مفو�س���ية عراقية يف 
باري����س، واأعلن���ت وزارة اخلارجية العراقية عن ت�س���مية 
احم���د قدري م�ست�س���ار للمفو�س���ية العراقي���ة يف باري�س. 
م���ن جانبه���ا اأعلن���ت فرن�س���ا ع���ن رف���ع م�س���توى متثيله���ا 
الدبلوما�س���ي يف العراق اإىل درجة مفو�س���ية اأي�سا وعني 
امل�س���يو لب�س���يه مندوبا فوق الع���ادة ووزيرا مفو�س���ا يف 

بغداد نيابة عن  اجلمهورية الفرن�سية.

 عن جملة القاد�شية يف االداب والعلوم )2007(

�س���مم �س���عادة وكيل وزارة املعارف العراقية 
اأن يزورين يف من���زيل ليوؤدي واجب التحية 
لرج���ل هج���ر وطنه واأهل���ه ليت�س���رف بخدمة 
االأدب العرب���ي يف الع���راق؛ وكان���ت زيارت���ه 
يغم���ر  الظ���الم  ي���رى  اأن  فراع���ه  اللي���ل،  يف 
ال�س���المل والدهاليز، فا�ست�س���اط غ�سبًا وقال: 
كيف يجوز ل�س���احب هذا املنزل وهو ع�س���و 
مبجل�س النواب اأن يهمل االإ�س���اءة الواجبة، 
وهو يعلم اأن من �س���كان منزله �س���احب النرث 
الفن���ي؟ �س���اأعرف كيف اأحا�س���ب ذل���ك النائب 
وكي���ف اأقه���ره على تعمي���م الن���ور يف دهاليز 

ذلك البيت؟
فقلت واأن���ا اأتخوف العواقب: اأنا مطمئن اإىل 

هذا الظالم يا �سعادة االأ�ستاذ!
فق���ال: واأن���ا اأخ�س���ى اأن ت�س���كونا اإىل جمل���ة 
الر�س���الة اأو جريدة الب���الغ ومل مي�س يومان 
حت���ى نف���ذ النائ���ب املح���رتم م���ا اأراد �س���عادة 
الوكيل؛ ولكن ظمياء ا�س���رتابت بهذه االأنوار 

ورف�ست دخول البيت!
- ماذا تخافني يا ظمياء؟

- اأخاف االأقاويل واالأراجيف
- من املفهوم اأنك و�س���يفة ليلى، واأين طبيب 

ليلى
- ه���ذا كالم ال ي�س���دقه غ���ري املطلع���ني عل���ى 
م���ا ج���رى يف هذا ال�س���اأن م���ن املخابرات بني 

احلكومة العراقية واحلكومة امل�سرية
- واجلمهور؟

- اأت���رى اجلمهور ي�س���دق حقيق���ة اأنك جئت 
ملداواة ليلى املري�سة يف العراق؟

- خرب اأ�سود!
- خ���رب اأ�س���ود، خرب اأبي�س، خرب بنف�س���جي، 
خ���رب عنابي، خ���رب برتقايل، خ���رب بني، خرب 

خم���ري، اأن���ا ال اأدخ���ل ه���ذا البي���ت يف ه���ذه 
االأنوار وكل �سكانه يعرفون اأنك رجل وحيد

- نعم، اأنا رجل وحيد
- وحيد، اأعني تعي�س وحدك

- مفهوم، يا اأالأم الن�ساء يف بغداد
- اإي�س لون؟

- ال �س���يء، اأقول اإنه ال موجب لهذا التخوف، 
فاأنا طبيب ليلى واأنت و�سيفة ليلى

- ا�س���مع يا دكت���ور، اأنا اأث���ق باأمانتك، وليلى 
مل تنهن���ي عن التودد اإلي���ك، ولكني ال اأقبل اأن 

اأكون م�سغة االأل�سنة يف هذا اخلان
- ومن الذي �سيعرف مثاًل اأنك ظمياء؟

- يجب اأن تفهم اأنك يف بغداد!
- با�سم الله احلفيظ!

- اأ�س���مع ي���ا دكت���ور! يظه���ر اأن���ك رج���ل طيب 
اأكرث مما يج���ب. اإن التعر�س الأق���وال النا�س 
كالتعر����س الأقوال اجلرائ���د؛ ورمبا كان كالم 
اجلرائد اأ�س���لم عاقب���ة م���ن كالم النا�س، الأنك 
ت�س���تطيع اأن تك���ذب م���ا تن�س���ر اجلرائ���د م���ن 
الباط���ل فتدف���ع ما توؤذي���ك به من بهت���ان؛ اأما 
كالم النا����س فال �س���بيل اإىل دفع���ه الأنه ينتقل 
من اأذن اإىل اأذن ومن ل�س���ان اإىل ل�س���ان، ثم ال 
مت�س���ي غري اأيام حتى ياأكل حلمك املفرتون، 

وياأثم ب�سببك االأبرياء
- وماذا اأ�سنع يا ظمياء؟

- ارحل عن هذا البيت
- وكي���ف بع���د اأن تكلف �س���احبه ما تكلف يف 

تبديد الظلمات؟
- اختلق �سببًا من االأ�سباب

- اأختلق؟!
- االختالق مما يجوز يف بع�س االأحيان

وعندئذ تذكرت اأن االأ�س���تاذ بهجة االأثري كان 

اقرتح على �س���احب البي���ت اأن ينظم احلمام 
ومل يفعل؛ فطماأْنُت ظمياء. وم�سيت فق�سيت 
معه���ا ال�س���هرة يف بي���ت اأمه���ا، وه���و منزل 
�س���غري يف درب �س���يق مل اأ�س���األ عن اأ�سمه، 
وهو درب ي�سبه ما ي�سمونه يف م�سر: �سق 
الثعب���ان ويف �س���باح اليوم الت���ايل قابلت 
ح�س���رة النائب املحرتم وذكرت���ه باقرتاح 
ح�س���رة االأ�س���تاذ بهجة االأثري، ف���اأراد اأن 
يتحلل م���ن الوعد فتكلفت الغ�س���ب وقلت 
يف �س���خرية م�سطنعة: كذلك تكون وعود 

النواب!!
ومل مت�س غري �س���اعات حتى انتقلت اإىل 

منزل اآخر يف �سارع ال�سموءل
ولكن كيف انتقلت بهذه ال�سرعة يف يوم 

واحد؟
ذل���ك اأم���ر كان يعج���ز عن���ه ال�س���نهوري 

والزيات وعزام
والواق���ع اأين رج���ل خط���ر ج���دًا، فق���د 

اأم�س���يت اأع���رف بغ���داد كم���ا اأع���رف باري�س؛ 
ومعرفت���ي بهات���ني املدينت���ني ت�س���اوي جهلي 
مبدينة القاهرة التي ال اأعرف منها غري ثالثة 

اأحياء. اأما االإ�س���كندرية فال 
اأعرف منها غري ال�ساطئ الذي تعطره اأنفا�س 

املالح يف ال�سيف
ولكن ملاذا اخرتت �سارع ال�سموءل؟

الأن���ه �س���ارع البن���ك وجميع �س���كانه م���ن اأهل 
امل���ال، واأهل املال يف االأغل���ب ال يعتدون على 
االأعرا����س، واإمن���ا يعت���دون عل���ى اجليوب. 
فال�س���رطة يف مث���ل ه���ذا ال�س���ارع ال تفكر يف 
الفج���رة واإمنا تفك���ر يف الل�س���و�س، وكذلك 
تع���ودين ظمياء بال تهي���ب، الأن املاآثم يف هذه 
اجل���ادة قليل���ة اخلطورة بالب���ال، وذلك كل ما 

اأمتناه لل�سالمة من اأهل الف�سول
وق���د عز عل���ّي اأن يتطاول بنو اإ�س���رائيل على 
ا�سم ال�سموءل في�سموا به �سارع البنك؛ وكان 
ال�س���موءل على يهوديته عربيًا �سخي اليدين، 
فما كان �سرهم لو نطقوا اأ�سمه على طريقتهم 
فقال���وا )�س���مويل(. ثم تذكرت اأن ال�س���موءل 
كان اأق���دم م���ن عرب ع���ن �س���مائر البنوك حني 

قال:
وننك���ر اإن �س���ئنا عل���ى النا����س قوله���م... وال 

ينكرون القول حني نقول
فالبنك هو الذي ينكر ما تقول، وال ت�س���تطيع 
اأن تنكر ما يقول، فهو الفي�سل يف الت�سحيح 

والتزييف
ولع���ل انتق���ايل اإىل �س���ارع ال�س���موءل يدخل 
على طباعي بع�س التعديل. ولعلني اأكت�س���ب 
�س���يئًا م���ن اأخالق بن���ي اإ�س���رائيل، فان احلب 
يبدد م���ا اجمع من املال. األي�س من ال�س���فه اأن 

اأراين م�سئواًل عن طوائف من البيوت ُت�سدل 
باح؟  ّ �س���تائرها على طوائف من الوجوه ال�سِ
وه���ل راأى النا�س حااًل اأغرب م���ن حايل واأنا 
اأنفق على بيت يف النم�سا منذ �سبع �سنني الأن 
فيه فتاة جميلة كانت ترافقني يف ال�سوربون؟ 

اأمري اإىل الهوى!
اأول من���زل �س���كنته يف بغ���داد. وي���ا  ترك���ت 
ح�س���رة القلب على فراق ذل���ك املنزل اجلميل! 
فقد كان �س���ورة �س���حيحة للمنزل الذي كنت 
اأ�س���كن فيه حني كنت طالبًا باالأزهر ال�سريف. 
كان �س���ورة لرب���ع يعق���وب بالغوري���ة، 
عل���ى اأيامه���ا ال�س���الم! وكان���ت جاراتي 
يف ذل���ك الربع من الغيد احل�س���ان، وكان 
فيهن ا�س���رائيلية تاأمتنني على كل �سيء 
وتق���ول: ال�س���يخ زك���ي م�س���لم ولكنه ابن 

حالل
وكن���ت حق���ًا ابن ح���الل. كن���ت م�س���تقيمًا 
اأوؤدي الفرائ�س واأق���راأ االأوراد، وما تغري 
حايل اإال منذ ا�س���تطعت اأن اأقول: بوجنور 

مدموازيل! بون�سوار مدام!
مل اأف���ارق منزيل يف �س���ارع الر�س���يد بدون 
ح�س���رة الذع���ة، فقد اأقم���ت فيه ثالثة اأ�س���هر 
اأن�س���اأت فيها ت�س���عمائة �س���فحة، وا�ستقبلت 
فيه ظمياء ت�سع مرات، وهو يذكرين مباأواي 
الق���دمي يف ربع يعقوب ال���ذي األفت فيه كتاب 
االأخالق عند الغزايل، وا�ستقبلت فيه ال�سيخ 
الزنكلوين وال�س���يخ عبد املطل���ب؛ ويذكرين 
ب���اأول منزل �س���كنته يف م�س���ر اجلديدة وهو 
ال���ذي األف���ت فيه كتاب الت�س���وف االإ�س���المي، 
وا�س���تقبلت فيه الدكتور طه ح�س���ني وامل�سيو 
الالند وامل�سيو ما�سينيون؛ ويذكرين بغرفتي 
ب�س���ارع اأرا�س يف باري�س، وهي الغرفة التي 
األف���ت فيها كت���اب النرث الفني، و�س���معت فيها 
اأنغ���ام اللغ���ة الفرن�س���ية كم���ا ينطقه���ا بناتها، 
وكم���ا يلحن به���ا االإجنليزيات واالأ�س���بانيات 
والنم�سويات واالأملانيات، وال �سيما ال�سقراء 

التي ما كانت تتكلم بغري الغناء:
هل الله عاٍف عن ذوب ت�سَلّفْت... اأم الله اإن مل 

َيْعُف عنها يعيدها؟
اأمري اإىل الهوى!!

لقد انزعج �س���احب املنزل حني راأى احلمالني 
من االأكراد ينقلون اأثقايل، وبالغ يف التلطف 
لريدين اإىل املن���زل. ولكن هيهات، فاأنا طبيب 

اأف�سده االأدب والطبيب الفا�سد ال يطاق
اأنا اأعرف اأين خا�س���مت نائبًا، ولكن يعزيني 
اأن ن���واب الع���راق ال يلتفت���ون اإىل امل�س���ائل 
ال�سخ�س���ية، فلن ينالني �س���ر من ه���ذا النائب 
عل���ى االإط���الق. و�س���اأرجو االأ�س���تاذ معروف 
الر�سايف اأن ي�س���لح ما بيني وبينه اإن راأيت 
م���ا يوجب ذل���ك... وهل من الكث���ري اأن اأخرج 
على اأ�س���ول االأدب والذوق يف �سبيل ظمياء؟ 
اإن هذه الو�س���يفة تعرف جميع اأ�س���رار ليلى، 
وهي اأي�س���ًا �س���تحدثني عن دري���ة. ويا لوعة 
القل���ب م���ن طي���ف درية! فه���ل يتلط���ف احلظ 
فيمتعن���ي به���وى ام���راأة حتم���ل ه���ذا اال�س���م 

اجلميل؟!
عن كتاب )ليلى املري�سة يف العراق(

من تاريخ بواكي��ر العالقات العراقية 
الفرنسية

من ذكريات زكي مبارك في بغداد 
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www.almadasupplements.com

ف����اط����م����ة ال���ظ���اه�������ر 

يف العام نف�س���ة ت�سكلت اوىل فرق االن�ساد العراقية 
يف اأذاع���ة بغداد بعد ان عملت االذاعة العراقية على 
�س���م جه���ود اال�س���تاذ روح���ي اخلما����س اىل جهود 
ال�س���هري  احللب���ي  الفن���ان 

وع���ازف الن���اي ال�س���يخ )عل���ي الدروي����س( والذي 
كان يبل���غ من العمر وقته���ا ال8٠ عامًا، وهكذا عمال 
�سويًة على تاأ�س���ي�س فرقة لالن�ساد �سميت يف وقتها 
)فرق���ة املو�س���حات االندل�س���ية( الت���ي اخ���ذت عل���ى 
عاتقها التدريب على حتفيظ املو�س���حات االندل�سية 
به���ا  خب���ريًا  كان  الت���ي 
ال�س���يخ عل���ي الدروي����س 
خ���ربًة  عن���ه  يق���ل  وال 
اال�س���تاذ روحي اخلما�س 
بحك���م درا�س���تة وتخرجة 
االول  ف���وؤاد  معه���د  م���ن 
يف  العربي���ه  للمو�س���يقى 
القاهرة، ويف �سيف ١٩4٩ 
غادر ال�س���يخ علي الدروي�س 
ومدينت���ه  بل���ده  اىل  عائ���دًا 
حلب، وهكذا ي�س���تلم اال�ستاذ 
روح���ي اخلما����س الفرقة بعد 
)فرق���ة  اىل  ا�س���مها  غ���ري  ان 
اأبن���اء دجلة( وقد �س���مت فرقة 
االن�س���اد ا�سواتًا �س���ابة واعدة 
مل تكن م�س���هورة اآن���ذاك اال انها 
ا�ستهرت بعد عدة �سنوات من العمل يف هذه الفرقة 
ومنهم : جميل �س���ليم، حممد ك���رمي، ناظم الغزايل، 
ر�سا علي، خالدة عبد اجلليل، واحمد اخلليل الذي 
كان ومعه جميل �س���ليم ي�س���اعدان روحي اخلما�س 
يف حتفي���ظ االحل���ان لبقية اع�س���اء فرقة االن�س���اد. 
بعده���ا بداأت ت�س���م هذه الفرقة عدد من املو�س���يقني 
اجلدد واال�ساتذه الدار�سني ممن تخرجوا من معهد 
الفن���ون اجلميله ويف مقدمتهم الفنان الكبري جميل 

ب�سري و�سقيقة منري ب�سري واال�ستاذ غامن حداد...
ا�س���تمرت )فرقة اأبن���اء دجلة( بالعم���ل حتى اواخر 
ال�س���تينيات بتقدمي املو�سحات االندل�سية والعربيه 
وكانت تبث مو�س���حاتها من اذاعة بغداد و�س���اركت 
يف حفالت عدي���ده ويف موؤمتر املو�س���يقى العربيه 
يف بغداد �س���نة ١٩٦4 مبو�سح )مداك ما ال يح�سر( 
من احلان املو�سيقار جميل �سليم.ولكن هذه الفرقة 
مل ت�ستمر بالعمل ب�سبب ت�سرب العديد من اع�سائها 
كونهم ي�س���بحون مطرب���ني م�س���هورين او ملحنني 

كبار.

عادت فكرة اأعادة فرقة املو�س���حات العراقية املنحلة 
يف نهاي���ة ال�س���تينات لتح���ل حملها )فرقة االن�س���اد 
العراقي���ة والت���ي تبنتها املوؤ�س�س���ة العام���ة لالذاعة 
والتلفزيون من اأجل اعادة الرتاث الغنائي العراقي 
غ���اين الرتاثي���ة،  واحلف���اظ عل���ى املو�س���حات واالأ
فاأنطلق���ت الفرق���ة من جدي���د يف ت�س���رين االول عام 
١٩7١ حت���ت ا�س���م )فرق���ة االن�س���اد العراقي���ه( وقد 
تبنى ق�سم املنوعات يف تلفزيون بغداد هذه الفكرة، 
وكانت اي�س���ًا بقيادة املو�س���يقار روح���ي اخلما�س.

بدايات هذه الفرقة كانت امتداد للفرق التي �سبقتها 
حيث ين�س���ب اأهتمامها على املو�س���حات االندل�سية 
والعربيه، واملو�س���حات العراقي���ه التي كان يلحنها 
املو�س���يقار روحي اخلما�س اأ�س���افة اىل املو�سحات 
االخ���رى القدمي���ة والتي حلنه���ا االخ���رون، فكانت 
الفرق���ة تتدرب 3 �س���اعات يوميًا باأ�س���راف وتدريب 
املو�س���يقار روحي اخلما�س، يعلمهم ا�س���ول الغناء 

واالداء.
ويف بداية ن�س���اأتها ا�س���رتكت الفرقة يف الت�سفيات 
االوىل التي اقامتها رئا�سة جممع املو�سيقى العربي 
يف تون����س، وجنح���ت يف الت�س���فية االوىل ولك���ن 
لظروف زمنية مل ت�ستطيع ح�سور املباراة االخرية 
لو�س���ول بطاقات ال�سفر متاأخرة عن املوعد، وكانت 
م�س���اركتها هذه يف تون�س بثالثة مو�سحات �سجلت 
بع���د ذل���ك لتلفزيون بغداد وهي مو�س���ح )ي���ا هالاًل، 
حبيبي ع���اد يل، ومو�س���ح حبيبي ال تط���ل هجري، 
جميعه���ا م���ن احلان املو�س���يقار روح���ي اخلما�س(، 
وق���د فاز مو�س���ح حبيبي ع���اد يل باجلائ���زة االوىل 
يف ه���ذا املهرج���ان.يف مرحل���ة الحقة ب���داأت الفرقة 
االهتمام بتطور االغني���ة العراقية الرتاثية واعادة 
توزيعها مو�س���يقيًا ب�سكل فني حديث، ونفذت وفق 
ذل���ك 3 اغاين ه���ي )جان القلب �س���اليك، ون يا قلب، 
وانعيم���ة( م���ع تغي���ري طفي���ف يف كلم���ات االغ���اين 
ولكن طابع االغنية ظل حمافظًا على �س���كلة الرتائي 
االول، وق���د ح���ازت ه���ذه االعمال عل���ى جناح كبري 
بني جمهور امل�س���تمعني واملتذوقني مم���ا دعاها اىل 
تقدمي املزيد من االغاين العراقية الرتاثية باأ�سلوب 
وتوزيع جديد، واتخذت الفرقة خطة �سمن منهجها 
العام لال�ستمرار بتطوير االغاين العراقية القدمية 

اجليده.

 يف العام 194٨ وصل االستاذ روحي 

الخامش وهو املوسيقي وامللحن 

واملغني املعروف والذي كانت تذاع 

اغنياته عىل الهواء مبارشًة وبشكل يومي 

من أذاعة القدس يف فلسطن، االذاعة 

االوىل يف الرشق االوسط يف فرتة 

الثالثينيات واالربعينيات، وصل بغداد 

قادمًا من فلسطن بعد مأساة االحتالل 

والتقسيم التي املت بهذا البلد الشقيق 

فأستقبلته األذاعة العراقية لتؤسس 

بجهوده القسم املوسيقي ألذاعة بغداد 

بعد ان كانت دار االذاعة ال متلك سوى 

فرقتن موسيقيتن، واشهر العازفن 

فيها هم االخوين صالح وداود الكويتي، 

وعازف السنطور )حايك بثو( وعازف 

الجوزة )يوسف حوريش( باالضافة 

اىل فرقة للجالغي البغدادي، والذين 

غادروها تباعًا هجرة اىل فلسطن مع 

بداية االحتالل االرسائييل.


