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العدد )4297(
السنة السادسة عشرة

االثنين )22( تشرين األول 2018

الناصري الكريم  عبد   : ترجمة 

أري��������ج ن����اظ����م س��ي��ال��ة

يف 24 ت�شري����ن الأول 1920 كتبت 
امل�س بيل اىل اأبيها تقول:

ح����ن كان رئي�س البلدي����ة يجيئني 
يف ال�شاع����ة التا�شع����ة �شباح����ا اأو 
ابن����ه  ير�ش����ل  النقي����ب  كان  ح����ن 
ال�شي����د حمم����ود كن����ت ل اأج����د ب����دا 
م����ن اأن اأخ����رج لروؤتهم����ا. وال�شيء 
الذي كان يره����ق اأفكارنا اننا ماكنا 
نحقق تقدما.. لقد كان ال�شر بر�شي 
مغم����ورا بالتفا�شي����ل الت����ي مل تكن 
تدع ل����ه فراغا يدر�س في����ه الق�شايا 
الكبرية،  وم����اكان يف الديوان كما 
يب����دو من عنده م����ن ح�شور الذهن 

مايحمله على الوق����وف ببابه ليدفع 
م����رور تل����ك التفا�شيل علي����ه. وله����ذا كان كل ماا�شتطعت اأن 
اأفعله اأن ار�شل اليه تقريرا يوميا بالقال والقيل وال�شاعات 
ونف����اد ال�ش����ر، التي كانت املدينة تغلي به����ا م�شرية اىل اأن 
ل�شيء ي�شتطي����ع انهاءها غري اتخاذ قرار �شريع. وهو كان 
يف الواق����ع قد انتهى اىل اأن اخلطوة الأوىل التي ينبغي له 
اتخاذها هي دعوة النقي����ب اىل تاأليف حكومة موؤقتة ولكن 
الي����ام كان����ت متر وه����و ل يجد الوق����ت  ال����ازم لتخاذ تلك 

اخلطوة بالفعل.

ويف ي����وم اخلمي�س بلغتني ر�شالة من ال�شر بر�شي، مفادها 
اأنه دعا اىل ندوة �شورى جتتمع ع�شر ذلك اليوم يف داري، 
ومادم����ت اأنا ل اأ�شتطي����ع الذهاب اىل الدائ����رة. وقد اجتمع 
الق����وم يف ال�شاع����ة الثالث����ة بع����د الظه����ر وهم ال�ش����ر بر�شي 
وايفل����ن هاول وامل�شرت �شليرت وق����د ك�شف ال�شر بر�شي عن 
م�شروع����ه القا�شي بتاأليف حكومة موؤقت����ة من وزراء عرب 
وم�شت�شاري����ن بريطاني����ن.. وتا ذلك نقا�����س مهم �شيق دام 
ث����اث �شاعات.. ويف الأخري ا�شتق����ر راأي ال�شر بر�شي على 
م�شروعه بع����د اإدخال تغيريات غري مهم����ة عليه. واأعلن اأنه  

الآن ب�شبيل عر�شه على النقيب.
ويف ي����وم اجلمع����ة مل يح����دث �ش����يء اآخر. وق����د زارين من  
النا�����س ما لع����داد لهم، حتى خي����ل ايل ان كل م����ا يف بغداد 
من قلق وا�شطراب كان يدور كدوامة املاء حول حديقتي.. 
– وزوجت����ه وعندهم����ا نف�����س  – ت����ود  ويف امل�ش����اء ج����اء 
احلكاية”عجل����وا عجلوا”وبه����ذه النغم����ة اأر�شلت تقريري 
الي����وم اىل ال�شر بر�شي.وقد بداأ ي����وم ال�شبت بزيارة بارزة 
– بزي����ارة م����ن جعفر با�شا الع�شكري، اإنه اأمري اللواء ذو 
اخلدم����ة املمتازة اأول م����ع الرتك ثم مع في�ش����ل. كنت راأيته 
يف دم�شق يف ال�شنة املا�شية وقد كتب ايل مرارا.قلت له اأن 
م����ن واجبه كفرد وكوطني اأن ي�شاعد على تاأ�شي�س اأي �شكل 
م����ن اأ�شكال املوؤ�ش�شات العربي����ة يف العراق، واإنه اإذا م�شى 
هو والآخ����رون قدما بج����راأة معتمدين عل����ى  تاأييدنا فاإنهم 
�شي�شكت����ون كل نق����د. ول اأدري هل �شدقني اأم مل ي�شدقني. 
اإن جعف����ر هو اأول عراق����ي يعود من �شوري����ا، وعلى موقفه 

�شيتوقف ال�شيء الكثري.
ثم جاء ال�شيد ح�شن اأفن����ان وماكدت اأ�شرع يف حديث قلب 
لقلب معه، ب�ش����اأن بع�س مقالت افتتاحية ينوي ن�شرها يف 
�شحيفته، حتى دخل امل�شرت فلبي واآخرون ثم ال�شر بر�شي 

ث����م مالبث اجلمي����ع ان خرجوا ماعدا امل�شرت فلب����ي. فاأقبلنا 
عل����ى ال�ش����ر بر�شي وق����د انبه����رت انفا�شنا ت�شوق����ا وتطلعا، 
فق����ال – لق����د وافق – وكان ق����د جاء راأ�شا من عن����د النقيب، 
ال����ذي وافق عل����ى ت�شكيل حكوم����ة موؤقت����ة.. اإذن فقد حققنا 
جناحن����ا الول، وما كان غري بر�شي بقادر على حتقيقه. بل 
اأن ا�شتطاعته حتى هو على حمل النقيب على امل�شاهمة يف 
ال�ش����وؤون العامة مل تكن باأقل من معج����زة. ومل يكن ابتهاج 
ال�ش����ر بر�ش����ي وان�شراح����ه ليعدل����ه �ش����ي اإل ابتهاجن����ا نحن 
وان�شراحن����ا ولق����د جل�شن����ا ن�شف �شاعة ن����كاد نتوثب طربا 

ونحن منجد النقيب تارة وال�شر بر�شي تارة اأخرى"

يف 1 ت�شرين الثاين 1920 كتبت اىل ابيها تقول:
"مررن����ا باإ�شب����وع جد حرج ودقيق. ولك����ن الأمور جتري 
باجلمل����ة عل����ى ماي����رام.ويف ليل����ة الثن����ن اأِع����دت ر�شائ����ل 
النقي����ب وبرقيات����ه اىل ال����� 18 �شخ�ش����ا الذي����ن دعاه����م اىل 
ال�ش����رتاك يف – جمل�س الوزراء – ويف تلك الليلة تناولت 
طعام الع�شاء مع الكابنت كاينت وامليجر مري ملقابلة جعفر 
با�ش����ا.. وق����د قل����ت فيه����ا – اإن ال�شتق����ال التام ه����و ما كنا 

راغبن يف اإعطائه - فقال :
لقول  يوؤخ����ذ ول يعطى”واإنه  التام  ال�شتقال  "مولت����ي، 
عمي����ق. الرج����ل مث����ايل النزع����ة، رفي����ع الغر�����س، متحم�س 
لب����اده، وبن����ي جن�شه وحن افرتقن����ا يف ذل����ك امل�شاء كنت 
اأرى اأن����ه ل����ن يرف�س دع����وة النقي����ب له اىل ال�ش����رتاك فيها 
وزي����را للدفاع. وهو بالفعل مل يرف�س. ويف ذلك اليوم ورد 
ع����دد من الأجوبة التي تت�شم����ن املوافقة على ال�شرتاك يف 

الوزارة.

ويف ع�ش����ر الي����وم اأقم����ت حفل����ة �شاي ك����رى لفهد ب����ك واآل 
عكي����ل.. كانت اجلل�شة رائع����ة حقا. لقد جل�س فهد بك يروي 
ق�ش�شا عن ال�شحراء ثم اختتم حديثه باأن فتح ثيابه اأراين 
ثقب����ا �شخما يف �شدره، ن�شاأ ع����ن طعنة من حربة يف ظهره 
اأثن����اء غ����ارة ل����ه يف �شباب����ه. قال”وق����د نظ����رت اىل �شدري 

فوج����دت راأ�س احلربة ب����ارزا منه”وم����ا كان يف و�شع اأحد 
غري عربي من اأبناء ال�شحراء ان يعي�س بعد طعنة كهذه.

ويف �شب����اح الأربعاء كان كل �شيء فيما يبدو على مايرام.. 
ويف الع�ش����ر جاء امليجر يت�س مع تود وزوجته وقد فاجاأنا  
امل�شرت ت����ود باأنه ق����د زار �شا�شون افن����دي لتهنئته مبن�شب 
وزي����ر املالي����ة، فوجده مع حم����دي با�شا باب����ان – الذي كان 
عر�����س عليه من�شب وزير با وزارة – ووجدهما معا على 

اأهبة الرد بالرف�س.
عندئ����ذ ترك����ت ك����وب ال�ش����اي دون اأن اأ�شرب����ه وهرع����ت اىل 
الدي����وان لأخ����ر امل�ش����رت فلب����ي بالأم����ر. فل����م اأج����ده هناك. 
ولكن����ي وجدت �شوءا يف غرفة ال�ش����ر بر�شي. فدخلت عليه 
واخرته فكلفني بالذهاب حال اىل �شا�شون اأفندي، وحمله 

على تغيري راأيه.

فخرج����ت واأنا اأ�شع����ر كاأن م�شتقب����ل العراق كل����ه قد اجتمع 
يف ي����دي. ولكن ح����ن بلغ����ت دار �شا�شون افن����دي، تنف�شت 
ال�شع����داء اإذ وج����دت امل�ش����رت فلب����ي والكاب����نت كاي����نت ق����د 
�شبق����اين  الي����ه. وكان النقي����ب ق����د ا�شتلم ر�شال����ة �شا�شون، 
فاأر�ش����ل امل�شرت فلبي اليه باأق�شى ال�شرعة، على اأين و�شلت 
يف اللحظ����ة احلرج����ة، ويف الوق����ت املنا�ش����ب وكان قلب����ي 
وكاي����نت قد ا�شتنفذا كل ماعندهما من حجج وظل �شا�شون 
م����ع ذلك عند قراره. واعتقد ان قلق����ي العظيم قد األهمني، اإذ 
بع����د �شاعة من الحل����اح املركز ظه����ر عليه بو�ش����وح اأنه قد 
تزع����زع عن مقفه، فبالرغم من اأن اأخاه �شاوؤول – الذي اأكن 
ل����ه الإعج����اب والحرتام ه����و اي�شا – قد بذل م����ايف و�شعه 
�ش����د م�شعانا – واأخريا حملنا �شا�شون اأفندي على اأن يعيد 
النظر يف مقفه واأن يرى ال�شر بر�شي يف اليوم التايل، وقد 
كان عن����دي اقتناع داخلي باأننا ك�شبن����ا املوقف. من اأ�شباب 
ذلك ماكنت اأنا �شخ�شيا ق����د اقمته منعائق الثقة والعتماد 

مع �شا�شون. على اأن  احدا منا ما كان واثقا بالنتيجة.
ومل اأمن كث����ريا يف تل����ك الليل����ة.. لقد ذهب����ت اأقلب يف ذهني 
احلج����ج التي اأدليت به����ا وات�شاءل عم����ا اإذا كان مل يكن يف 

و�شعي اأن اأديل بخري منها.
ويف �شباح اليوم التايل – وهو الثاثاء – جاءين �شا�شون 
افن����دي يف ال�شاع����ة العا�ش����رة فذهب����ت ب����ه راأ�ش����ا اىل ال�شر 
بر�شي وتركتهما معا. وبعد ن�شف �شاعة عاد فاأخرين باأنه 
قد وافق. ثم �شاألني عما ي�شتطيع فعله يف �شبيل م�شاعدتنا 
يف مهمتنا، فاأر�شلته اىل النقيب راأ�شا وكان نقيب بغداد هو 
اأي�شا قد رف�س ال�شرتاك يف الوزارة. وكان من ال�شروري 
حمل����ه عل����ى قبول ال�ش����رتاك يف ال����وزارة وال�شك����وك التي 
ت�شاوره. ثم تباحنا يف كيفية اكت�شاب املتطرفن وقد اكدت 
له اأن  اكت�شابهم هو اأهم مايرغب فيه ال�شر بر�شي. ف�شاألني 
– وقد ت�شجع – عما اإذا كان ي�شتطيع ان يتحدث اىل ال�شر 
بر�ش����ي فاأخذت����ه يف  احلال اىل ال�شر بر�ش����ي وتركتهما معا 
واأنا مقتنعة باأن ال�شر بر�شي هو خري من ي�شرح �شيا�شته.

ويف �شب����اح ي����وم ال�شب����ت، ذهب����ت ان����ا وامل�ش����رت فلبي اىل 
النقي����ب، وكان امل�شرت فلبي هو الوا�شط����ة بينه وبن ال�شر 
بر�ش����ي وق����د قام به����ذه املهمة عل����ى اأح�ش����ن مايرام.."وهنا 
تق����ول  امل�س بي����ل اأنهما وج����دا النقيب طل����ق الوجه م�شرق 
الأ�شاري����ر ووجداه عازما كل الع����زم على اأن يكون هو دون 
�شواه عل����ى راأ�س الوزارة اأو”جمل�����س الوزراء”واأنه بعث 
اىل املعتمد الريط����اين بر�شالة فحواها اأ، تكون هي – اأي 
امل�س بي����ل – الوا�شطة بينهما يف اأي وق����ت يتعذر فيه على 

امل�شرت فلبي  القيام بذلك.

ث����م تق����ول اأنه����ا اأقام����ت يف امل�ش����اء ماأدب����ة ع�ش����اء جلعف����ر 
الع�شك����ري و�شا�ش����ون اأفندي وعبد املجي����د ال�شاوي رئي�س 
البلدية ودع����ت  اليها امل�شرت فلبي والكابنت كاينت وامليجر 
مري وكان غر�شها م����ن املاأدبة حتقيق الإت�شال بن الثاثة 
الأول����ن. وتقول اأن جعفر الع�شكري طال����ب – بلغة موؤثرة 
– ت�شوي����ة التحقي����ق م����ع الع�شائ����ر الثائرة.. وق����د ارتاأى 
�شا�ش����ون  افندي ان ي�شرك النقيب معه يف جمل�س الوزراء، 

اأحد زعماء كرباء اأو النجف.
عن كتاب )خلق امللوك(

بع���د ف�شل حركة ماي�س 1941 متك���ن اإبراهيم �شالح �شكر 
وبحك���م من�شبه كقائمق���ام خانقن من ت�شهي���ل مرور قادة 
الثورة الع�شكرين واملدنين وبع�س ال�شخ�شيات العربية 
التي �شاركت فيها عر احلدود العراقية –اليرانية ورافق 
بع�شهم حتى نقطة احلدود كما خرج للقاء �شديقه احلميم 
يون����س ال�شبعاوي و�شحبه وكلف موظفا لديه مبرافقتهم 
اإىل احلدود وعل���ى اثر هذه الن�شاط���ات تقررنقل اإبراهيم 
�شالح �شكر اإىل قلعة �شالح يف حمافظة مي�شان وبقي فيها 
اربع���ة ا�شهر بعدها ف�شل من اخلدمة مع ثماين قائمقامن 
قال عنهم �شالح جر وزير الداخلية انذاك )ان بقاءهم يف 
اخلدم���ة ا�شبح م�شرا بامل�شلحة العام���ة ب�شبب �شلوكهم(  
كان���ت هذه امل���دة من اق�شى املُ���دد التي م���رت يف حياته اذ 
ا�شت���وىل عليه �شع���ور بالذنب وطغ���ت عليه ازم���ة نف�شية 
حادة دفعته اإىل اعتزال النا�س و�شاقته اإىل جتنب الظهور 
يف الندي���ة ف���كان يق�شي نهاره بعد ان ف�ش���ل من وظيفته 
يف خم���زن �شغري يق���ع داخل)مكتب���ة املثنى( يغل���ق بابها 
علي���ه وينك���ب عل���ى مطالعة كت���ب الت�ش���وف لعلها متنحه 
الراحة النف�شية وتخفف من ازمة ال�شمري الذي يعاين منه 
وتبع���د عنه �شبح العتقال وعندما اعلن العراق يف وزارة 
ن���وري ال�شعيد احلرب على دول املحور عام 1943م وجد 
اإبراهي���م يف ه���ذا احلدث خري فر�شة للخ���روج من حمنته 
فاب���رق برقية اإىل ن���وري ال�شعي���د كانت و�شيلت���ه لبعاد 
�شب���ح النفي فقد اعيت���ه الفاقة هو وابن���اءه وتكالبت عليه 
المرا����س ومل يكن امام���ه الان يجد مايعي����س به ولي�س 
امام���ه غ���ري الوظيف���ة وه���ي بيد ن���وري ال�شعي���د وقدجاء 
يف الرقي���ة مايات���ي ).... ان الع���راق يف اعان���ه احلرب 
عل���ى دول املحور يتطل���ب اخا�شا حم�ش���ا لغمو�س فيه 
وم���ن  ولابه���ام،  

واج���ب احل���ق،  وواج���ب ال�شع���ب،  وواجب الوط���ن،  ان 
ت���ذوب اهواء الفراد �شخ�شية كان���ت ام �شيا�شية لي�شتمر 
الجت���اه القوم���ي يف �ش���ريه الق���ومي. والكلم���ة العليا يف 
مراح���ل التاريخ،  وتازم احلوادث امن���ا هي الوطن فقط،  

ويف �شبيله تفنى الراء وال�شهوات.....(
 اأم���ا اأولئ���ك الوطني���ن الذي���ن اعتقل���وا بالل���وف فكان���ت 
الرقي���ة خيب���ة امل كب���رية وكان �شداها موؤملا يف 
النفو�س رمبا ي�شكل ه���ذا املوقف املتناق�س بقعة 
�شوداء يف ال�شفح���ة الوطنية النا�شعة لإبراهيم 
�شالح �شكر احلافل���ة باملواقف ال�شلبة واجلريئة 
من ال�شتعمار الريطاين و�شنائعه ولكن اذا نظر 
اليه من زاوية اأُخرى فان اإبراهيم �شالح �شكر بعد 
ان دب���ت المرا�س يف ج�شمه، ومل يجد مايطعم به 
اولده وبع���د ان �شدت احلكوم���ة يف وجهه ال�شبل 

جميعه���ا فانه ارغ���م على موقفه هذا وه���و مااف�شحت عنه 
مذكراته ال�شخ�شية يف تلك املرحلة والتي كان اخرها قبل 
تعيينه بثاثة ايام ج���اء فيها )يف اوقات اليا�س قد ينتحر 
الف���رد كما ينتحر املجموع،  وق���د يلقي اليائ�س بنف�شه اإىل 
التهلك���ة فيخرج عن حدود احلكمة والرزانة(. كتب يف 18 
كان���ون الول �شنة1942م)الي���وم كان عي���د ال�شحى وقد 
بكي���ت يف �شباحه كث���ريا لن اولدي مل يجدوا فيه بهجة 
العي���د( وبتاري���خ 11 ايل���ول 1942 كت���ب الت���ي )جمي���ل 
جاءين اليوم يذك���رين مب�شوؤولية رم�ش���ان وقد ابى نبله 

وكرمه ال ان ي�شتقبل بيتي رم�شان ب�شئ من البهجة( ،
وهك���ذا اأ�شدر نوري ال�شعي���د اأمرًا اإداري���ًا بتعيينه مديرا 
ملكتب���ات الوق���اف العامة برات���ب مقداره ثاث���ون دينارا 
وبداأ يف ه���ذه املرحلة يعاين ب�شدة م���ن امرا�شه املتعددة 
واخذت �شحت���ه بالتدهور اذ ا�شيب باملاريا عام 1937م 

عندم���ا كان قائمقام���ا يف خانق���ن وقبله���ا كان يع���اين من 
الرومات���زم يف الكتف الي�شر والقرحة يف جدار املعدة ثم 
دخ���ل ال�شكري اإىل قائمة اأمرا�ش���ه العديدة و�شكن يف دار 
م�شتاأجرة يف الكرادة ال�شرقية وابقت ال�شرطة الدار حتت 
املراقب���ة وزادت معانات���ه النف�شي���ة وال�شحي���ة بعد اعدام 
�شديقه املقرب يون�س ال�شبعاوي فقد ظل �شبح ال�شبعاوي 
ياحق���ه اياما طويلة يف يقظته ومنام���ه فقد اخذت الكلمة 
التي قالها ال�شبعاوي قبل اجتي���از احلدود العراقية تعود 
م���ن جدي���د اإىل ذاك���رة اإبراهي���م �شال���ح �شكر وتل���ح عليه 
وب���داأت الو�شاو�س تركبه والوهام ت�شت���ويل عليه واخذ 
يت�ش���ور انه م���ادام ال�شبعاوي قد ذكره به���ذه الكلمة التي 
قالها له اإبراهيم �شالح �شكر يف �شاعة من �شاعات الغ�شب 
فمعنى ذلك انها بقيت عالقة يف ذهنه ولبد انها اخذت ترن 
يف اذني���ه �شاعة �شعوده اإىل امل�شنقة. كان اإبراهيم  �شالح 
�شك���ر قد تاثر م���ن كلمة قالها يون����س ال�شبعاوي اثر جدال 
دار بينهم���ا وبع���د ان ب���ادره ال�شبعاوي بالعت���ذار قال له 
اإبراهي���م �شالح �شكر )يون����س اين اراك اليوم ت�شعد على 
�شلم املجد فه���ل يكتب ان اراك على حبل امل�شنقة( وا�شبح 
ال�شبع���اوي وزي���را يف حكوم���ة ر�شيد ع���ايل الكياين ثم 
كانت ث���ورة 1941م وه���رب ال�شبع���اوي اإىل ايران وعند 
احل���دود قال ال�شبعاوي لإبراهي���م �شالح �شكر )ان امنيتك 
يف روؤيت���ي عل����ى حب����ل امل�شنقة ق����د خاب����ت( وعندما القي 
القب�س على ال�شبعاوي وحكم عليه بالعدام ظل اإبراهيم 
�شال����ح �شكر يعتقد ان تل����ك الكلمة التي قاله����ا لل�شبعاوي 
يف �شاع����ة غ�شب قد بقيت ت����رن يف اذنيه عندما �شعد اإىل 
امل�شنق����ة بحي����ث كان يفق����د يف كثري من الحي����ان اع�شابه 
ومي�ش����ح دموعه ويق����ول يف امل مري����ر لبع�����س ا�شدقائه 

)ليتني مل اقل تلك الكلمة(.
ومل ينم ليل����ة تنفيذ حكم العدام وبقي يف ال�شطح يذرعه 
ومل ين����زل من����ه اليف ال�شباح وا�شيب عل����ى اثرها بنزلة 
�شدري����ة عنيف����ة كان����ت �شبب����ا يف ذات الرئ����ة فال�ش����ل ومت 
نقل����ه اإىل م�شت�شف����ى العلمن يف الك����رادة ال�شرقية ويف 6 
ني�ش����ان ع����ام 1944م كتب اخ����ر ر�شائله وق����د اماها على 
ول����ده البكر)ريا�����س( ووج����ه اإبراهي����م �شال����ح �شكر هذه 
الر�شالة  اإىل �شديقه عبد اجلليل الراوي وجاء فيها ).... 
اين �شقي����م،  وعندي جمموع����ة ثمينة من المرا�س مازال 
الط����ب يف حاجة اإىل بحثها،  ولك����ن )ذات الرئة( امنا هي 
انتفا�شة الذبيح،  وال�شهي����د فرقد لمرقد. الكتاب ال�شود 
وملحق����ه مل ي�ش����ا وما اطلع����ت عليهما،  وق����د فات الوقت 
ولك����ن يف الب����د املجهول اواجد انا مايق����را؟ لقد ابت�شمت 
للن�شيم، و�شحكت من العا�شفة، والن ابت�شم ولا�شحك 

لئا ابكي!....(.
وه����و يخاطب فيها احد ا�شدقائ����ه �شاعرا بدنو اجله ويف 
ال�شاع����ة ال�شابع����ة والرب����ع من �شب����اح يوم 15 اي����ار عام 
1944م تويف اإبراهيم �شالح �شكر يف م�شت�شفى العلمن 
ويف الي����وم الت����ايل اقي����م له ت�شييي����ع كبري وحم����ل نع�شه 
ملفوف����ا بالعلم العراقي على �شي����ارة مك�شوفة و�شارك يف 
الت�شييع ممثل عن نوري ال�شعيد ورئي�س جمل�س النواب 
ال�شي����خ حممد ر�ش����ا ال�شبيب����ي ورئي�س جمل�����س العيان 
حممد ال�شدر وجمع غفري من ال����وزراء ورجال ال�شيا�شة 
والدول����ة وال�شحافة والدب  ودفن يف مقرة الغزايل يف 
و�ش����ط بغداد بع����د اداء ال�ش����اة على جثمان����ه يف م�شجد 

ال�شيخ عبد القادر الكياين. 
 

عن ر�صالة )ابراهيم �صالح �صكر �صحفيا(

ابراهيم صالح شكر في ايامه االخيرة
كيف كان شبح السبعاوي يالحقه؟

25 تش��رين االول 1920..تألي��ف اول 
وزارة عراقية في رسائل )الخاتون( 

 ))أنا أشعر كأن مستقبل العراق كله قد اجتمع في يدي((
                                                                                 المس بيل
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اع������داد: ذاك�����رة ع��راق��ي��ة

ه�����������ادي ال����ش����رب����ت����ي

  
 يف الع�شري���ن م���ن ت�شري���ن الول م���ن ع���ام 1955 افتتح 
اجل�ش���ر احلديدي ببغداد ال���ذي كان ي�شم���ى �شعبيًا ج�شر 
القطاراحلديدي، و�شماه من يعي�س بقربه ج�شر  العلوازية 
وج�ش���ر العيوا�شية و�شماه البغداديون اجل�شر احلديدي 
وج�شر ال�شرافية،  وال�شم الأخري هو الأ�شهر.وكان ج�شر 
ال�شرافي���ة مع���دًا لاإن�ش���اء يف مدينة �ش���دين يف اأ�شرتاليا 
قبل اأن تق���رر وزارة ال�شغال واملوا�شات العراقية �شراء 
هيكل���ه احلدي���دي وتعهد اإىل �شرك���ة كوبربايزرد بادخال 
التحوي���رات املقت�شي���ة على هيكل���ه وبداأ العم���ل بتنفيذه 
اواخر �شنة 1946 من قبل �شركة )هولواي( الريطانية. 

بناء الجسر
قامت ال�شركة الريطانية )كوردبايزرد( الهند�شية بو�شع 
ت�شاميم���ه ملدة ا�شتغرق���ت عامن، يف حن قام���ت ال�شركة 
الريطاني���ة )هولو( يف اواخر ع���ام 1946 بتنفيذه ’ وقد 
دفع���ت احلكوم���ة العراقية تكاليفه، يبلغ ط���ول اجل�شر مع 
مقرتبات���ه 2166 مرتًا بيتما يبلغ اجلزء الواقع على النهر 
450 مرتا لذا عد اأطول ج�شر حديدي يف العامل انذاك، لن 
اجل�شر احليديدي املقام على نهر الراين باأملانيا كان يحمل 
الرق���م القيا�شي بن اجل�شور احلديدي���ة ومل يكن يتجاوز 
طول���ه 1500 مرت مم���ا ادى اإىل ان يحطم ج�شر ال�شرافية 
الرق���م القيا�ش���ي املذكور ’ �شيم���ا اإذا علمنا ان���ه يتكون من 
�شبع���ة ق�ش���اءات خم�شة منه���ا بطول 58 م���رتا وف�شاءان 
اخ���ران بطول 80 مرتا كما يبلغ عر����س ممر ال�شيارات 6 
اأمت���ار وعر�س مم���ر ال�شكة احلديدي���ة 4 امتار وقد روعي 
يف ت�شميم���ه وتنفي���ذه احت���واوؤه ممري���ن لل�شي���ارات مع 
اإمكاني���ة جعل خ���ط ال�شكة امل���رتي خطا قيا�شي���ا من دون 
اج���راء اية حتويرات عليه با�شتثناء تبديل ق�شبان ال�شكة 
والعوار����س اخل�شبي���ة وملحقاته���ا ومن اجلدي���ر بالذكر 
ان �شق���ف اجل�شر يتك���ون من الهي���اكل احلديدية اجلاهزة 
حي���ث كانت مديرية ال�شكة احلديدية تعتمد على ا�شتعمال 
الهياكل احلديدية اجلاهزة ل�شقوف اجل�شور التي ان�شئت 

يف تلك احلقبة وما قبلها.
تعرث بن���اء اجل�ش���ر ب�شبب انتفا�ش���ة الوثب���ة �شنة 1948 
واعت���ره املواطن���ون الذين قاوم���وا عقد معاه���دة بورت 
�شموث بن الع���راق وبريطانيا ج�شرًا يتم ان�شاوؤه خلدمة 
الأغرا�س الريطانية فقاموا مبهاجمة املهند�شن الإنكليز 
والعم���ال الهنود الذي���ن يعملون فيه ورموه���م باحلجارة 
والقطع احلديدية كم���ا مت رمي بع�س قطعه احلديدية يف 
النهر. عند تاأ�شي�س وزارة العمار وجمل�س العمار ر�شد 
له مبلغ ال انه مل يكن كافيا لتنفيذه بال�شورة املتفق عليها 

وفق اخلارطة ال�شلي���ة التي كانت قد ر�شمته على �شورة 
ممري���ن لل�شي���ارات واحدة ذهابا والأخ���رى ايابا وبينهما 
�شك���ة احلدي���د ل�ش���ري القط���ار ال ان���ه اجن���ز مبم���ر واحد 
لل�شيارات وممر �شكة احلديد، متت العودة اإىل العمل خال 
وزارة ال�شيد حممد ال�شدر وا�شتمر حتى عام 1952 حيث 
جرى احتف���ال ر�شمي كبري ح�شره ال�شي���د جميل املدفعي 
رئي����س الوزراء حيث �شاهد البغدادي���ون لول مرة قطارًا 
ي�ش���ري عل���ى ج�شر حديدي عل���ى دجلة قاده �شائ���ق القطار 
الأقدم ال�شيد عبد عبا�س املفرجي وكان ي�شرف على �شريه 
الفنان يا�س علي النا�شر باعتب���اره فنيًا متخ�ش�شًا ب�شري 
القط���ارات احلديثة. اجل�شر وح�ش���ب موا�شفاته ال�شلية 
كان���ت ال�شيارات تعر من فوق���ه يف اجتاه واحد، لكن يف 
الت�شعينيات قامت احلكومة العراقية بتحوير اجل�شر كي 
يتنا�ش���ب مع ازي���اد حركة املرور يف ال�ش���وارع لي�شتوعب 
اجتاه���ن يف اأن واح���د وليحد م���ن الختناق���ات املرورية 
التي كان���ت حتدث قرب ج�شور اأخ���رى وا�شتخدم احلديد 
املوجود يف �شكة القط���ار امللحقة يف نف�س اجل�شر لعملية 
التحوير ك���ي يحتفظ اجل�ش���ر برونق���ه وعراقته.وقد بلغ 
ط���وال اجل�شر مع مقرتبات���ه 2166 مرتًا بينم���ا بلغ طول 
الق�ش���م الواقع على النه���ر )450( م���رتًا وكان بذلك اأطول 

ج�شر يف العامل يف حينه.
وكتب ال�شتاذ عبد اجلبار حممود ال�شامرائي عن عدد من 

الحداث الذي كان اجل�شر �شاهدا عليها، فقال: 
يف ي���وم اخلمي����س الث���اين ع�شر من ني�ش���ان 2007 �شجل 
التاري���خ يف ذاكرة بغداد حدثًا حزين���ًا؛ احلدث هو تدمري 

ج�ش���ر ال�شرافية، واإزه���اق اأرواح بريئة لقوا حتوفهم يف 
نهر دجلة ومات���وا غرقًا.لقد ظل )اجل�شر احلديدي( �شتن 
عام���ًا �شاخمًا، وي�ش���كل معلمًا من معامل بغ���داد، حيث كان 
متنف�شًا للع�شاق، ولهواة امل�ش���ي وطاب التمتع بالطبيعة 

بن العطيفية والوزيرية.
تاري���خ اجل�شر يقول انه �شّيد من قبل النكليز عام 1946.
يف ع���ام 1951 حت���ّول اىل ج�شرٍ  لعب���ور القطارات حيث 
كان���ت القط���ارات ت�شافر من بغ���داد اىل خانقن، ول �شيما 
قط���ارات احلم���ل عر �شكة ه���ذا اجل�ش���ر.يف ال�شبعينيات 
م���ن الق���رن املا�ش���ي األغ���ي اخلط الق���دمي امل���رتي للقطار، 
وبقي���ت ال�شكة �شاهدًا على ما����سٍ  توىل.يف املا�شي، كان 
ج�شر احلدي���د يف ال�شرافي���ة ي�شهد الحتف���الت الوطنية 
مبرور امل�ش���ريات النهرية وال���زوارق امل�شيئة بالن�شرات 
ال�شوئي���ة، ف�ش���ًا ع���ن الألع���اب الناري���ة وغن���اء ورق�س 
ه���واة الطرب وهم يف الق���وارب يف اأح�شان دجلة اخلالد 
مبتهج���ن يف الدني���ا الزاهية لهم.بالقرب م���ن هذا اجل�شر 
عا����س مطرب بدوي يف الأربعيني���ات ا�شمه )�شعيد عكار( 

الذي غنى )املولية( ملحبوبته التي �شغفته حبًا فقال:

يا عن موليتن          يا عن مو لّيه 
ج�شر احلديد انكطع    من دو�س رجليه

لق���د اقرتن ج�ش���ر ال�شرافي���ة بالبطولة، حي���ث كان طاب 
الكلي���ة الع�شكري���ة، والق���وات اخلا�شة يج���رون التمارين 
الع�شكري���ة علي���ه، حي���ث يقذف املت���درب بنف�شه م���ن اأعلى 

اجل�ش���ر اىل جّل���ة م���اء النهر، بغي���ة تعويده عل���ى اجلراأة 
ورباطة اجلاأ����س. كان القفز لطاب الكلي���ة الع�شكرية يتم 
يف مو�ش���م ال�شت���اء، ت�شاحبه زغاريد الن�ش���وة الائي كن 
يح�ش���رن مع الرجال وال�شب���اب والأطفال وحتى ال�شيوخ 
مل�شاهدة تل���ك الفعالية البطولية، وكان���ت الأمهات يفرحن 
لجتي���از اأولده���ن من طاب الكلي���ة الع�شكري���ة القفز من 
على اجل�شر ويخرج���ون �شاملن من النهر، )كما الع�شفور 

بّلله القطُر(.
والي���وم، وبع���د ان �شق���ط اجل�ش���ر يف دجل���ة، خ���رج اأهل 
ال�شرافي���ة يبك���ون مب���رارة مل�شه���د الدمار الذي ح���ّل بهذا 
ال�ش���رح ال���ذي كانت له���م مع���ه ذكري���ات ل تن�شى.لقد كان 
ج�شر ال�شرافي���ة ملهمًا لل�شعراء والأدب���اء، ولطاملا تغّنوا 
ب���ه وغّن���وا يف موا�شم الف���رح على مقرتبات���ه. كان ملتقى 

الع�شاق..
عيون املها بن الر�شافة واجل�شرِ    

 جلنَب الهوى من حيث اأدري ول اأدري

وتبق���ى ال�شارة اىل ان ج�شر ال�شرافي���ة يعد اأطول ج�شر 
يف الع���امل، حيث يبلغ طوله مع مقرتبات���ه )2166( مرتًا، 
ويتك���ون من ف�ش���اءات طوله���ا ثمانن م���رتًا ل���كل ف�شاء، 
ويبل���غ ط���ول اجل�شر فوق نه���ر دجلة 450 م���رتًا وعر�شه 
�شت���ة اأمتار، ف�شًا ع���ن ممر خا�س بعب���ور امل�شاة بعر�س 
مرتي���ن. ويق���ال والعهدة على القائ���ل، ان ج�شر ال�شرافية 
كان مق���ررًا له ان يزّين مدينة )�ش���دين( ال�شرتالية، ولكن 
مت تغي���ري حمط���ة اقامت���ه لتك���ون بغ���داد، وهو م���ن تنفيذ 

�شركة بريطانية.
وق���ال الدكت���ور عبا����س الزامل���ي يف ر�شالت���ه ع���ن احلياة 

الجتماعية يف بغداد 1939 �� 1958:
يف ع���ام 1950 مت ن�شب ج�شر ال�شرافية احلديدي )ج�شر 
القطار( الذي يتكون من ممرين احدهما لل�شيارات والخر 
لعب���ور القط���ارات، كانت احلكوم���ة العراقية ق���د ا�شرتته 
كام���ًا من حكوم���ة الهن���د مببلغ )اق���ل من ملي���وين دينار 
عراق���ي(. بو�شاطة �شرك���ة كودفوغان يل فران���ك وكويدز 
الريطاني���ة الت���ي قام���ت بنقل���ه ونف���ذت �شرك���ة هولواي 

اخوان عملية ن�شبه.
كان جل�ش���ر ال�شرافي���ة اهمي���ة كب���رية تتمث���ل يف امكانية 
ت�شي���ري القط���ارات بن بغ���داد وب�ش���رة واربي���ل. وميثل 
اظخ���م واطول ج�شر يف العهد امللكي ميتد مل�شافات طويلة 
ا�شتم���ر العم���ل بان�ش���اء قواع���ده ودعامات���ه مل���دة �شنت���ن 
متتاليتن وهو اول ج�شر لا�شتعمال املزدوج )ال�شيارات 
والقط���ارات(. ف�شًا عن ال�شابلة افتتح���ه الو�شي يف 20 

ت�شرين الأول 1950.

تت�شم مدينة كرباء وجمتمعاتها بطابع خا�س قد يختلف 
متام الختاف عن املدن العراقية الأخرى من حيث مظاهر 
احلي����اة والتقاليد والأعراف ال�شعبية واملهن وال�شناعات 
وتكاد تكون بع�����س الظواهر الجتماعية خا�شة بها دون 
غريها من املدن ومرد ذلك اإىل تكوين كرباء التاريخي. و 
الظروف التي عا�شتها والأمم وال�شعوب التي نزح الكثري 
م����ن اإفراده����ا اإليه����ا لل�شك����ن جماوري����ن العتب����ات املقد�شة 
ومترك����ن بنفح����ات اآلء م����ن دفنوا فيها من ع����رتة النبي 
الك����رمي. وكرباء منذ تكوينها حل����د تاريخه تعتر ملتقى 
طرق لكثري م����ن الأمم فقلما جند مدينة عراقية بعد بغداد 
طبع����ا يق�شدها ه����ذا الع����دد الهائل من خمتل����ف الجنا�س 
�شنويا واخت�شه����ا الكثريون من امللوك والروؤ�شاء العرب 
امل�شلم����ون بالهتم����ام م����ن حي����ث العناية بت�شيي����د املراقد 
املقد�ش����ة وتعمريها وان�شاء املرافق العام����ة فيها كالأبنية 

امل�شماة )باحل�شينيات( وحمال )ال�شقاية( وغريها.. 
وهذه املام����ح تخ�س بع�س جوانب فنون ارباب احلرف 
وط����رق امل�شعوذي����ن والدجال����ن يف �شبي����ل الك�ش����ب ث����م 
اأ�شالي����ب الرتفي����ه واللهو، وهذه بع�����س م�شاهد عن طرق 
الك�ش����ب بوا�شطة ال�شعوذة وهذه ل حتت����اج اىل راأ�شمال 

عادة:
 1� املداح����ون:� وه����وؤلء خمت�ش����ون بالتك�ش����ب عن طريق 
ا�شت����درار عط����ف النا�����س وكرمهم وذل����ك بت����اوة ماآثر اآل 
بيت الر�ش����ول الكرمي مراثيهم وامل�شائ����ب التي حلت بهم 
فمنه����م من يتجول بالأ�شواق ب�شورة منفردة يتلو اأ�شعار 
عب����د الباق����ي العمري وال�شي����خ �شالح التميم����ي وق�شيدة 
الف����رزدق امل�شه����ورة يف م����دح الم����ام زي����ن العابدين )ع( 
او يكتف����ون بتاوته����ا عل����ى قارعة الطري����ق ويف املقاهي 
حي����ث يعقد املداح حمفا ي�شرح فيه مكارم الولياء ويتلو 
مراثيه����م فيكرم����ه النا�س مب����ا جتوده ايديه����م او يوؤلفون 
فرق����ة تتك����ون من خم�ش����ة يجل�س اربعة منه����م يف �شف و 
اح����د ويقابلهم خام�س يك����ون �شيخهم وي�شرع يف القراءة 
بنغم خا�س يف حن يلط����م الربعة اجلال�شون �شدورهم 
بيد واحدة عل����ى ايقاع قراءة ال�شيخ ويرددون معه لزمة 
الق�شي����دة على هيئة )كور�����س( وتفر�س عباءة احدهم يف 
الو�شط لريمي عليها املارة واملتفرجون قطع النقود التي 

يقت�شمها املداحون بعد انتهاء اجلولة..
 2� املر�ش����د: وه����ذا يعق����د ن����دوة يف اإحدى املقاه����ي ي�شرد 
فيه����ا ق�ش�ش����ا م����ن )�شاهنام����ة الفردو�شي( واأخب����ارا عن 
)ال�شكن����در( وحم����زة البهلوان )وح�شن ك����رد( وطريقته 
اأن يتج����ول يف املقه����ى حاما بيده ع�ش����ا بقلد بها حركات 
اأبط����ال الق�شة يف الكر والف����ن ومنازلة الأع����داء م�شتمرا 
يف ذل����ك فرتة من الزمن ث����م يجمع اإكراميت����ه التي ت�شمى 
بلغته����م )اجلراغ( وي�شرتيح فرتة ث����م يكمل بقية الق�شة، 

وقد ت�شتمر الق�شة الواحدة اأ�شابيع واأ�شهر.
 3� معركة الدراوي�س:� وهي لي�شت معركة باملعنى ال�شحيح 
ولكنها تعني الجتماع ال����ذي يعقده الدروي�س يف �شاحة 
عامة ملنازلة )احليايه( وبلع الدبابي�س وبيع الحجبة او 
�شرد غزوة خير وغزوة بئر ذات العلم وحكاية )جومرد( 

الق�شاب ثم يجمع رزقه من امل�شاهدين. 
4� املبخ����ر:� ويك����ون عم����ل ه����ذا يف ال�شباح حي����ث يحمل 
البخ����ور  م����ن  �شيني����ة فيه����ا )منقل����ة( �شغ����رية ومق����دار 

واحلرمل يبخر به����ا دكاكن اهل احلرف وحماتهم حيث 
يح�ش����ل على هدايا نقدية او عيني����ة كقطعة نقود �شغرية 

او راأ�س باذجنان او خيارتن او رغيف خبز.
 5� امل�شحراتي:� وهو الذي يوقظ النا�س لتناول ال�شحور 
يف رم�ش����ان املبارك ول����كل حملة م�شحرات����ي خا�س فمن 
)امل�شحراتي����ة( م يوق����ظ النا�����س بالق����رع عل����ى )الطبل����ة( 
واملت�شرعون منه����م ي�شتعملون )التنك����ة( لنهم يعترون 
الوىل من اآلت الطرب ويحرم ا�شتعمالها والفريق الثالث 
يكتفي بالنداء وتاوة بع�س ال�شعار ال�شوفية يف الزهد 
ب�شوت عال يف الزقة والطرق����ات ويقرع ابواب العماء 
الذي����ن يو�شون����ه م�شبقا لإيقاظه����م. واج����رة امل�شحراتي 
جتمع يوم العيد حيث يجوب املحلة م�شتح�شا اكراميته 
ث����م يوؤ�شر بالطبا�شري على البيت الذي اخذ حقه منه حتى 
ل يع����ود علي����ه يف وقت اآخر فيف�شل م����ع ا�شحابه.. وهذه 
املهنة ه����ي ثانوية ل�شحابها فاغلب امل�شحراتية مداحون 
ومبخ����رون وذوو ح����رف اخرى م����ن هذا القبي����ل.. كانت 
هذه امل�شاهد اخلم�شة �شورا من اكت�شاب الرزق وال�شور 
التالي����ة ع����ن بع�س العل����وم والفن����ون كالط����ب والريا�شة 

وفرق التمثيل و النق�س على اخلبز..
 1� الطب اليوناين:� يقتعد الطبيب اليوناين غرفة ار�شية 
م����ن منزله حي����ث ي�شتقبل ال����زوار من املر�ش����ى امل�شابن 
باحلم����ى واجلدري والرم����د حيث يفح�شه����م وي�شف لهم 
و�شف����ة تتكون م����ن )ورد ل�ش����ان الث����ور( و )اأظافر اجلن( 
و )العن����اب( وبع�����س الدعي����ة للمري�����س وا�شقائ����ه م����ن 
مائه����ا بعد التفتي����ح وال�شيدلي����ة ه����ي دكان العطار حيث 
يق����وم هذا مقام ال�شيدلين يف حت�ش����ري الأدوية. وهناك 
اجل����راح اليوناين ال����ذي يعالج )الفركا�����س( و )الطولع( 
و )الدمام����ل( واوج����اع ال�شنان بداويت����ه اخلا�شة وهي 
)الطبخان����ة( و )حب دب����ج( وي�شتعمل اجل����راح )املق�س( 
و )امل�ش����رط( يف احلالت اخلط����رة حيث مياأ اجلرح بعد 
ذل����ك )بالفتايل(. 2� الزورخانة:� بناية اأر�شية يف و�شطها 
حف����رة ت�شم����ى )اجلف����رة( وتق����ام الزورخان����ة ع����ادة يف 
ال�شب����اح حيث يرتدي الريا�شيون )الب�شتمال( ويدخلون 
اجلف����رة بع����د تقبي����ل الأر�����س احرتام����ا ويق����ف رئي�شه����م 
وي�شم����ى )املياندار( يف الو�شط حيث ميار�شون فعاليتهم 
عل����ى نق����رات طبل����ة )املر�ش����د( ال����ذي يجل�س عل����ى مرتفع 
يف و�ش����ط الزورخان����ة على الرتتي����ب التايل: ال����دوران، 
ال�شن����اد، رف����ع املياله و�شح����ب )ال�شرنك( ث����م امل�شارعة. 
3� ف����رق التمثي����ل:� واأع�ش����اء ه����ذه الفرق ق�شم����ان: الق�شم 
الأول وه����م املخت�شون باأداء )الت�شابي����ه( كتمثيل فاجعة 

الطف وقتل اأولد م�شلم وغري ذلك من املواقف التاريخية 
حي����ث يتقم�س كل ف����رد �شخ�شي����ة احد اأ�شخا�����س الق�شة 
ويرتدي املاب�س التاريخية اخلا�شة به ثم يوؤدون امل�شهد 
كام����ا ويجيد هوؤلء متثيل اأدواره����م متثيا رائعا يجعل 
امل�شاهد ين�ش����ى نف�شه ويعي�س ح����وادث الق�شة.. وتوؤدي 
ه����ذه )الت�شابي����ه( يف �شه����ري حم����رم و�شف����ر يف كل �شنة 
ويف وفي����ات الأئمة يف بقية الأي����ام. والق�شم الثاين وهم 
)البقالبازي����ة( وهم الذين ي����وؤدون متثيلياتهم يف حفات 
الأعرا�س والرتفيه حيث يقومون بتمثيل ق�ش�س فكاهية 
غايته����ا بعث البهجة وامل�شرة يف نفو�س احلا�شرين ومن 
ال�شخ�شي����ات الت����ي يتقم�شها ه����وؤلء �شخ�شي����ة )ح�شرم 
با�ش����ا( و )�شرباك افن����دي( و )احلمال با�ش����ي( اأي رئي�س 
احلمالن. وقد �شاهدت ن�شاط بع�س هذه الفرق بنوعيات 
الأدوار  اأداء  يف  تام����ة  اإج����ادة  اأع�شائه����ا  يف  فوج����دت 
وتقم�����س ال�شخ�شيات والتعبري مبام����ح الوجه ومتثيل 
كافة النرات واحلركات ال�شوتية التي يتطلبها الدور. 4� 
ف����رق املو�شيقى املتجولة:� وي�شميهم العامة بالعبيد حيث 
اأن غالبيته����م ذوو ب�شرة �ش����وداء وهم فرق عديدة واآلتهم 
الطبل واخل�شبة )الدنبك( واملزمار وهوؤلء يطوفون على 
البي����وت الت����ي فيه����ا اعرا�س او ق����دم ا�شحابه����ا من احلج 
او م����ن م�شه����د الر�ش����ا وعلى بي����وت الأثري����اء يف الأعياد 
ويعزف����ون على اآلتهم ويغنون اأغنيته����م التقليدية:� اآلهي 
دامي اول�ش����ن الله �شام����ت ور�شن �شغلري مب����ارك ول�شن 
اآله����ي دامي اول�شن مع بع�س الغ����اين ال�شائعة وياأخذون 
اإكراميته����م فان متن����ع اأهل الدار من دفعه����ا هددوا بو�شع 
الطبل على الرم����اد وهذا العمل يف اعتقاد ا�شحاب البيت 
يقل����ب فرحهم اىل ح����زن وقد يك����ون مع الفرق����ة )راق�س( 
يرت����دي طاقي����ة تتدىل منه����ا اجراء جتلجل عن����د الرق�س. 
5� النق�س عل����ى اخلبز:� كان منر اخلب����از �شابقا وخا�شة 
يف وق����ت امل�شاء يعت����ر معر�شا ل�شتى فن����ون النق�س على 
اخلب����ز و )املي����ز( م����درج يبنيه اخلب����از يف واجه����ة دكانه 
لعر�����س اخلبز علي����ه للبيع وكان منظ����ر )الدكاندار( وهو 
الذي يبيع اخلبز متمما للمعر�س حيث يقف هذا بعمامته 
)الزري( وبزونه )البته( و�شاله )الك�شمريي( الذي تثبت 
في����ه )القلم����دان( وه����ي املح����رة املت�شل����ة به����ا ا�شطوانة 
حلف����ظ اق����ام الق�ش����ب وي�شن����ع م����ن )ال����رجن(. وانواع 
اخلبز املعرو�س هي )التفتون( و )امل�شبع( و)ال�شجري( 
و)القلم����دان( و )احلنون����ة( اخلا�ش����ة بالأطف����ال ووزنها 

ن�شف وزن الرغيف العادي. 
م. الرتاث ال�صعبي 1973

20 تشرين االول 1950

افتتاح جسر الصرافية الحديدي

م���ن ت�����راث ك���رب���اء ال��ش��ع��ب��ي
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ع��ل��ي ظ��ري��ف االع��ظ��م��ي

اسراء عبد المنعم السعدي

بالعا�شمة فقد  التي ظه���رت  للوظيف���ة اجلديدة  "ونظ���رًا 
بتق���دمي  بالغر����س  تف���ي  ل  الث���اث  البلدي���ات  اأن  وج���د 
تفري���ق  ل���زوم  وج���د   1923 ع���ام  يف  لذل���ك  اخلدم���ات، 
وظائ���ف البلدي���ة ع���ن الوظائ���ف الإداري���ة املعه���ود اأم���ر 
روؤيته���ا للمت�شرفية". تق���رر فك ارتب���اط البلديات الثاث 
عن لواء بغداد واإلغاء املحافظ���ة التي اأ�شبحت مت�شرفية 
ثم اأن�شئت بلدية موحدة يف بغداد اأطلق عليها ا�شم )اأمانة 
العا�شم���ة(. ويف 5 �شب���اط 1923 عر�س الأم���ر على امللك 
في�ش���ل الأول لأج���ل الت�شدي���ق، ف�ش���درت الإرادة امللكية 
بتعي���ن اأول اأمن للعا�شمة حل م���كان ا�شم رئي�س البلدية 
وموقع���ه يف جانب الر�شافة، على اعتبار اأن الر�شافة هي 

مركز البلدية الأوىل �شابقًا.
ومع���اون اأم���ن العا�شم���ة يف جان���ب الر�شاف���ة ومع���اون 
يف جان���ب الكرخ موق���ع البلدية الثانية �شابق���ًا، وعليه مت 
اختيار �شبيح ن�شاأت اأول اأمن للعا�شمة بناء على تر�شيح 

وزير الداخلية.
ومت تعين ال�شيد علي البازركان معاون اأمن العا�شمة يف 
جان���ب الر�شافة بو�شفه كان ي�شغ���ل من�شب رئي�س بلدية 
اأول، وتعين م�شطفى اأفندي خليل معاون اأمن العا�شمة 
يف جان���ب الكرخ لأن���ه كان ي�شغل من�شب رئي����س البلدية 

الثالثة التي تقع يف راأ�س القرية من جانب الر�شافة.
وللتعري���ف ب�شبيح ن�شاأت فقد ولد ع���ام 1883م، وتخرج 
م���ن املدر�ش���ة احلربي���ة يف ا�شطنبول ومن���ح رتبة �شابط 

يف اجلي����س العثم���اين �شن���ة 1901م، وتخ���رج م���ن كلية 
الأركان العثماني���ة عام 1904، وكان برتبة عقيد ركن عند 
انته���اء احل���رب العاملي���ة الأوىل ع���ام 1918. مل يخدم يف 
اجلي�س العراقي، توىل منا�شب وزارية عديدة يف الدولة 
العراقي���ة، منه���ا الأ�شغ���ال واملوا�ش���ات، وزارة الدف���اع، 
وزارة املالي���ة، ثم عن �شف���ريًا لدى اجلمهوري���ة الرتكية، 

تويف يف ا�شطنبول يف 19 متوز 1929م.
ومل���ا كان���ت القوانن الإداري���ة التي تعمل به���ا الت�شكيات 
البلدي���ة غ���ري مطابقة حلالة الأمانة اجلدي���دة اقرتح وزير 
الداخلي���ة �ش���ن قان���ون م�شتعجل يع���ن �ش���كل الإدارة يف 
الأمان���ة، وبناء على ذل���ك مت ت�شكيل جمل�س خا�س لاأمانة 
منف�شل عن املجل�س البلدي التابع ملت�شرفية اللواء، وهذا 
املجل�س يت���م ت�شكيله وفق قاعدة النتخ���اب ح�شب قانون 

انتخاب املجال�س البلدية.
ويف ع���ام 1923 ا�شتبدل رئي�س البلدي���ة باأمن للعا�شمة، 
واأ�شب���ح ا�ش���م رئي����س البلدي���ة ملغ���ى، ث���م �ش���در قانون 
البلدي���ات رقم 84 ل�شنة 1931 حيث األغى قانون الوليات 
العثم���اين امل���وؤرخ يف 27 رم�ش���ان 1294ه���� 1877م مع 
جمي���ع الأنظم���ة والتعليم���ات والبيانات املخت�ش���ة باأمور 
البلدي���ة ال�ش���ادرة يف عهد احلكوم���ة العثماني���ة اأو خال 

الفرتة التي �شبقت تاأ�شي�س احلكومة العراقية.

و�شدرت الإرادة امللكية بتعي���ن ال�شيد �شبيح ن�شاأت اأول 
اأم���ن عا�شم���ة بتاري���خ 6 �شب���اط 1923، وج���اء تر�شيحه 
باإيعاز م���ن رئي�س الوزراء ووزي���ر الداخلية وكالة ال�شيد 
عبد املح�ش���ن ال�شعدون، ومتت م�شادق���ة جمل�س الوزراء 
عل���ى ذلك. وكان �شبيح ن�شاأت عل���ى �شلة بال�شعدون ومن 
املوؤيدي���ن ل�شيا�شته حن ا�شطف م���ع مدر�شته ال�شيا�شية، 
وكان له���ذا اأث���ر فيما بع���د يف تعيين���ه وزيرًا للدف���اع �شنة 
1925 بعد عزله من من�ش���ب اأمن العا�شمة، وا�شتمر ملدة 
�شن���ة ون�ش���ف يف اإدارة الأمان���ة حتى 14 اأيل���ول 1924. 
وبال�شاف���ة اإىل من�شب الأمن، كان ل���ه احلق باأن يرتاأ�س 
عدة هيئات، فقد تراأ����س هيئة التفتي�س واملجل�س الإداري 

اخلا�س بالأمانة.
اهتم مبوظفي الأمانة الذين لهم ات�شال دائم مع املواطنن 
واإن وظيفته���م ل تقت�شر عل���ى وقت ال���دوام الر�شمي، بل 
ميت���د عملهم اإىل خارج اأوقات ال���دوام الر�شمي، وغدا لكل 
موظف دفرت هوية يحتوي على �شورته وا�شمه ووظيفته 
متيي���زًا له���م عن غريه���م وميك���ن ا�شتعماله عن���د احلاجة، 
وكذل���ك اأ�شتحدث اأي�ش���ًا ورقة هوية م�شابه���ة للمختارين 
لأنه���م م�شوؤولون عن اأو�شاع املحل���ة و�شكانها، وخ�ش�س 
للموظف���ن ماب�س خا�شة ذات قما����س من نوع الزوردي 
وح���ذاء اأ�شود و�ش���دارة من نوع القما����س نف�شه مع لوحة 

م���ن املعدن الأ�شفر مكت���وب عليها ا�شم املوظ���ف والدائرة 
ونوع الوظيفة.

واقرتحت الأمانة اإحداث �شعار خا�شة بها اأ�شوة بعوا�شم 
الأمم الراقي���ة. وعر�س الأمر على اجلمهور لإعطاء راأيهم 
و�شاأل���ت الأمان���ة ع���ددًا م�ن الأدب���اء واملفكري���ن اأن يبعثوا 
اإليه���ا باقرتاحاته���م، لكن ه���ذا الأمر مل ياأخذ حي���ز التنفيذ 
اإل يف ع���ام 1936، حيث اتخذت الأمانة يف البداية �شارة 
له���ا على �شكل منر ونه���ر ونخلة، وذلك لأن النمر يعني يف 
اللغ���ة النكليزية Tigers وه���ذا ال�شم مطابق ل�شم نهر 
دجلة. ول يخف���ى اأن العهد ال�شتعماري كان له تاأثريه يف 
اختي���ار هذا ال�شعار، وا�شتم���ر العمل به ملدة خم�س ع�شرة 
�شن���ة حتى عام 1951م. ولحظ ق�شم من املفكرين اأن هذه 
ال�ش���ارة ل مت���ت ب�شل���ة اإىل بغ���داد ل يف حا�شرها ول يف 

ما�شيها.
وبع���د مداولت بن اأمانة العا�شمة ومديرية الآثار ا�شتقر 
ال���راأي عل���ى �ش���ارة جدي���دة جتم���ع يف اآن واحد م���ا يرمز 
اإىل املا�ش���ي واحلا�ش���ر، وه���ي عل���ى �ش���كل مدين���ة متثل 
مدين���ة ال�شام وهي املدين���ة املدورة الت���ي بناها اخلليفة 
العبا�ش���ي اأب���و جعفر املن�ش���ور �شن���ة 145-147 ه�� ويف 
و�شطها ق�شره املعروف بق�شر الذهب. وم�شجده وحولها 
ثاث���ة اأ�شوار م���دورة ال�شكل بينها قطائ���ع الأمراء، ودور 
كبار رج���ال الدولة وغريهم، ويف كل �ش���ور اربعة اأبواب 
متقابلة، توؤدي اإىل اأربع���ة جهات، طريق الب�شرة وطريق 
ال�شام وطريق الكوف���ة وطريق خرا�شان، واتخذ يف اأعلى 
ال�شعار م���ا ي�شري اإىل �شروق ال�شم����س، ويف اأ�شفله اأر�س 
الع���راق اخل�ش���راء ونه���ر دجل���ة اجل���اري و�ش���ط بغداد، 
وات�ش���ح فيما بع���د اأن ال�شارة هذه اأق���رب اإىل متثيل جمد 

بغداد التاريخي كما اأنها قريبة اإىل حا�شرها.
وت���وىل بعد �شبيح ن�ش���اأت من�شب اأم���ن العا�شمة ال�شيد 
ر�شي���د اخلوج���ة للم���دة م���ن 15 اأيل���ول 1924 لغاي���ة 30 
اأن  له���ذا املن�ش���ب بع���د  حزي���ران 1925، ومت تر�شيح���ه 
ا�شتقال���ت وزارة ال�شع���دون وتكلي���ف جعف���ر الع�شك���ري 
بتاأليف ال���وزارة اجلديدة يف 22 ت�شري���ن الثاين 1923، 
واأنيطت وزارة الأ�شغ���ال واملوا�شات اإىل �شبيح ن�شاأت، 
فاأ�شبح من�شب الأمن �شاغ���رًا فاأوعز وزير الداخلية علي 
جودت الأيوبي باإ�شناد رئا�شة الأمانة اإىل ر�شيد اخلوجة 

بو�شفه كان يتوىل رئا�شة بلدية الر�شافة.

عن ر�صالة )تاريخ امانة العا�صمة 1923 ـــــ 1939(

ومنها: هي���اج وجوه الب�شرين عل���ى املت�شلم �شليمان بك 
الرتكي الذي توىل الب�شرة يف �شنة 1281 ه�، فظلم اأهلها، 
وابتز اأموالهم، حتى ا�شطروا اإىل رفع ال�شكوى اإىل وايل 
بغ���داد تق���ي الدي���ن با�ش���ا، فاكتفى ال���وايل بتقريع���ه، فلم 
َيْنَت���ِه، فلما توىل ولية بغداد نامق با�ش���ا رفعوا �شكواهم 
اإلي���ه فعزل���ه. وقد حكم الب�شرة جماعة كب���رية من املماليك 
الأتراك، اأ�شهرهم: �شليم���ان بك الذي توىل مت�شلميتها يف 
�شن���ة 1182 ه، و�شلي���م بك ال���ذي قتله عبد لل���ه با�شا وايل 
بغ���داد يف �شن���ة 1225ه.و�شليم���ان ب���ك هذا م���ن املماليك 
���ا اإىل بغداد،  الأت���راك، ويقال: اإنه ج���اء من الآ�شتانة منفٍيّ

وهو والد حممود�شوكت با�شا ال�شهري.
ومنه���ا اأن احلكوم���ة ب���داأت باأخ���ذ ال�شريبة عل���ى النخيل 
عل���ى ح�ش���اب اجلريب من���ذ �شنة1282 ه، ث���م ربطت اأكرث 
مقاطع���ات الب�ش���رة بر�ش���م اجلري���ب يف �شن���ة 1286 ه، 
وفو�ش���ْت يف ال�شنة نف�شها اأك���رث الأرا�شي الأمريية ببدل 
املثل، واأ�ش�شت دائرة البلدية يف املدينة، ثم اأردفها بتاأليف 
حمكم���ة التميي���ز، و�ش���ريت �شفًن���ا بخاري���ة يف دجلة بن 
بغداد والب�شرة يف �شنة 1285 ه يف عهد الوزير اخلطري 
مدح���ت با�شا. ومنه���ا: ن�شب نا�شر با�ش���ا ال�شعدون والًيا 
على الب�شرة يف �شنة 1292 ه وجعلها ولية بعد اأن كانت 
مت�شرفي���ة، وعزل نا�شر با�ش���ا يف �شنة 1294 ه، واإرجاع 

الب�شرة مت�شرفية يف �شنة 1297ه�.

الب�سرة في عهد ال�سلطان
 عبد الحميد خان الثاني 

كان���ت الب�شرة مت�شرفي���ة اإىل اأيام ال�شلط���ان عبد احلميد 
الثاين، وظلت عل���ى حالها حتى اإذا ما كانت �شنة 1301 ه 
جعلت ولي���ة عثمانية، فتواىل عليها الولة الأتراك الذين 

كانوا ُيْر�َشلُون من الأ�شتانة، وكان معظمهم من امل�شتبدين 
يف الأح���كام ل يبال���ون بالظل���م وقبول الر�ش���وة وابتزاز 
اأم���وال النا�س م���ن اأي وجه كان، ول يهمه���م غري منافعهم 
ال�شخ�شي���ة اإل من ندر منهم، ومل يحدث���وا اإ�شاًحا ُيْذَكر، 
ول قام���وا بعمل حيوي، ومن اأ�شهر ه���وؤلء الولة امل�شري 
ناف���ذ با�شا الذي توىل �شنة 1305 ه، وهداية با�شا املتويل 
�شن���ة 1309 ه، وفخ���ري با�ش���ا الذي توىل وكال���ة الولية 
يف �شن���ة 1322 ه، وخمل����س با�ش���ا املت���ويل �شن���ة 1322 
ه، غ���ري اأن هذين الأخريين م���ن خرية الولة الذين جاءوا 
ا خمل�س با�شا؛ فاإنه كان من  يف العه���د احلميدي خ�شو�شً

امل�شلحن.

عل���ى اأننا ل ننكر اأن هذه املدين���ة زادت عمارتها ونفو�شها 
يف عهد ال�شلطان عبد احلميد خان الثاين، و�شارت ح�شنة 
الأ�ش���واق كث���رية العمائر مع ما كان يح���دث يف ذلك العهد 
م���ن ال�شطراب���ات ب�شب���ب هجم���ات الل�شو����س عليها؛ اإذ 
كان���ت فيه���ا يومئذ ع�شاب���ات موؤلفة من الأع���راب والعبيد 
املت�شردين، فكانوا يهجمون على املدينة تارة ليًا واأحياًنا 
نه���اًرا، فيدخلونها ب�شورة مريع���ة فيقتلون وينهبون، ثم 
يع���ودون اإىل اأماكنهم بعد اأن ياأخذوا ما �شاءوا من النقود 
الت���ي للتج���ار �شواء كانت يف ال���دور اأم يف املخازن اأم يف 
الأ�ش���واق، وع���دا ذلك فق���د كانت الطرق يف اأك���رث الأحيان 
يقطعه���ا الل�شو����س اأو الأعراب الثائري���ن على احلكومة، 
فينقطع �ش���ري البواخر يف دجلة، وميكننا اأن نقول: كانت 
الفو�شى �شاربة اأطنابها يف الب�شرة وما حولها يف العهد 

العثماين الأخري.
اأما العلوم فلم يكن لها اأثر يف هذه املدينة، ول كان فيها غري 
�َشْت يف  عدد قليل من املدار�س البتدائية الر�شمية التي اأ�ُشّ

العه���د احلميدي، ومهما كانت حال���ة الب�شرة غري مرتاحة 
يف عهد عب���د احلميد فاإنها كانت يومئذ ق���د زادت عمارتها 
وتو�شعت، واأخ���ذت جتارتها بالرقي، وزادت ثروة اأهلها، 
وك���رثت نفو�شها ب�شب���ب كرثة القادم���ن اإليها لاجتار من 

باد خمتلفة.
اأخذت هذه املدينة ت�شري نحو الرقي والعمران منذ اأعلنت 
الدول���ة العثماني���ة احلك���م بالد�شت���وريف �شن���ة 1326 ه، 
وقلَّ���ت هجم���ات ع�شاب���ات الل�شو�س عليه���ا، وجرى فيها 
بع����س الإ�شاح، ومن اأ�شهر ولته���ا يف ذلك العهد: عارف 
ب���ك املارديني الذي توىل يف اأول �شنة 1327 ه، و�شليمان 
نظي���ف بك الكات���ب الرتكي امل�شهور املت���ويل يف اآخر �شنة 
1327 ه، ول���ول الف���نت التي كان���ت تثريها ي���د املغر�شن 
حينذاك لزه���ت الب�شرة يف تلك الأيام. وميكننا اأن نقول: 
اإنه���ا ارتاحت كثرًيا يف ذلك العه���د واإن حدثت فيها بع�س 
ال�شطراب���ات الت���ي ل ن���رى الوق���ت م�شاع���ًدا لذكرها يف 
ه���ذا املخت�ش���ر، ويح���ق لن���ا اأن نق���ول: اإن الب�ش���رة مل تر 
عه���ًدا بعد الع�ش���ر العبا�ش���ي الأول مث���ل عه���د الد�شتور؛ 
م���ن حيث النه�شة التجارية واحلرك���ة العمرانية والنظام 

والنتظام.

�سقوط الب�سرة بيد البريطانيين 
قام���ت احل���رب العام���ة يف اأواخ���ر �شن���ة 1332 ه وعل���ى 
الب�شرة يومئ���ذ وكيًا للولية القائ���د �شبحي بك، وكانت 
احلكوم���ة العثمانية قد �شريت اأك���رث اجلنود العراقية اإىل 
جه���ات قفقا�شي���ا، واأر�شلت جي�ًش���ا �شعيًفا نح���و اخلم�شة 
اآلف جن���دي اأكرثه���م من العراقي���ن اإىل الب�شرة، و�شدت 
�ش���ط العرب عند الف���او، فهجم اأ�شط���ول الريطانين على 
الف���او يف منت�شف �شه���ر ذي احلجة من ال�شن���ة املذكورة، 
فاندحر اجلي�س العثماين بعد ب�شعة اأيام، ثم ان�شحب من 
الب�شرة يف اآخ���ر يوم من هذا ال�شهر، فدخل الريطانيون 
املدين���ة يف الي���وم الث���اين م���ن حم���رم �شن���ة 1333 ه، ثم 
�شقط���ت القورن���ة يف 20 حمرم �شن���ة 1333 ه بعد معارك 
عنيف���ة ق���ام بها القائ���د العثم���اين �شبحي بك حت���ى نفذت 

ذخائره احلربية، فا�شطر اإىل الت�شليم.
وح���اول العثماني���ون ا�شرتداد الب�شرة م���ن الريطانين، 
فجمع���وا جي�ًشا كبرًيا، فحدثت بن الفريقن حروب دامت 
ثاث���ة اأيام يف ال�شعيبة، فانتهت بف�شلهم، وبانتحار القائد 
�شليم���ان ع�شكري بك، وذل���ك يف �شهر جمادى الآخرة �شنة 
1333 ه، وعل���ى اأث���ر ذلك �شقطت العم���ارة يف اأوائل �شهر 
رج���ب، ثم �شوق ال�شيوخ يف اأوائل رم�شان، ثم النا�شرية 
يف الي���وم التا�ش���ع م���ن رم�ش���ان، وبقي���ت احل���روب ب���ن 
الدولت���ن حت���ى �شقط���ت بغداد بي���د الريطاني���ن يف 15 
جم���ادى الأوىل �شن���ة 1335 ه املواف���ق ل 11 اآذار �شن���ة 

1917 م.
عن كتاب )خمت�صر تاريخ الب�صرة(

أمانة العاصمة في عامها االول 1923
جاء تأسيس األمانة استجابة لدواٍع 

كثرية، يأيت يف مقدمتها تأسيس 

الحكم الوطني عام 1921، وعودة 

الضباط واملوظفني إىل العراق بعد 

سقوط الدولة العثامنية واالعتامد عىل 

خرباتهم، فضاًل عن التوسع يف الحاجة 

للخدمات بعد االحتالل. فكان ال بد من 

االهتامم بعاصمة البالد”بغداد”وهي 

متثل مركز اململكة، واالهتامم بها 

يكون عىل اختالف االهتامم ببقية مدن 

البالد.

من تاريخ البصرة ف��ي اواخر العهد العثماني

كانت البرصة يف عهد الوزير داود 

باشا أمري العراق قد أخذت تدب 

فيها روح املدنية،ولكنها ما كانت 

تنجو من ظلم متسلميها املستبدين 

من املامليك األتراك، حتى إذا ما  

انتهت حكومة املامليك من العراق 

يف سنة 12٤٧ ه بعد أرس الوزير داود 

باشا، ورشع والة بغداد يف بعض 

االصطالحات؛ نالت البرصة شيًئا قلياًل 

من ذلك االصطالح، وظلت تابعة تارة 

لوالة بغداد يولون عليها من شاءوا 

من أعوانهم، وأحياًنا يرشح الوالة من 

أرادوا فيصدر أمر السلطان بتعيينه، 

وآونة يرسل السلطان متسلاًم عليها 

من عاصمته،وبقي الحال عىل ذلك 

إىل سنة 12٨٨ ه بعد عزل الوزير 

مدحت باشا، فانفصلت البرصة عن 

والية بغداد وصار السلطان يرسل 

إليها املترصفني، وُرِبَطْت بالعاصمة 

تارة والوالة أخرى، ولكن أهلها ذاقوا 

مرارات أنواع املظامل من أولئك 

الرجال الذين تواردوا عليها ممن ال 

يهمهم غري جمع األموال بحق أو بغري 

حق، وال تأخذهم يف قبول الرشوة 

لومة الئم.

ومن الحوادث التي جرت بعد عهد 

الوزير داود باشا: أخذ عدة مقاطعات 

من الشيوخ كأرايض ميهجران ونهر 

حوز وغريه من املنتفكيني وضمها 

إىل أموال الدولة يف عهد وايل بغداد 

رشيد باشا الكوزليك يف سنة 12٧٣ 

ه، وأخذ مقاطعات أخرى من بعض 

رؤساء القبائل وضمها إىل خزينة 

الدولة يف أيام نامق باشا وايل بغداد 

يف سنة 12٨2 ه؛ وسبب ذلك عىل ما 

نقل: أنهم كانوا قد تغلبوا عىل تلك 

األرايض، وأخذوها من الحكومة يوم 

ضعفها بغري حق.
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

العراق .. االنتاج السينمائي في 
بداية موفقة ومسيرة متعثرة

www.almadasupplements.com

اح��م��د راش���د ال��ف��ه��داوي

تع���ود بداية �شناعة الف���ام ال�شينمائية 
يف بغ���داد اىل ال�شن���وات الوىل من عقد 
الثاثين���ات نذك���ر منه���ا مفاحت���ة الفنان 
حق���ي ال�ش���بلي م���ن قب���ل وكاء �ش���ركة 
فوك����س العاملي���ة لاف���ام ع���ام )1934( 
لغر�س انتاج فيلم روائي يقوم ببطولته، 
واملحاولة الخرى لنتاج فيلم كانت من 
قبل الخوان حاف���ظ وم�شطفى القا�شي 
، لك���ن املحاولت���ن  وذل���ك ع���ام)1938( 
مل يكت���ب لهم���ا النجاح وبقي���ت ال�شينما 
العراقي���ة م�شت���وردة لاف���ام فق���ط، اىل 
ان ب���دات خطواته���ا الوىل يف �شناع���ة 
الفام ال�شينمائية عام )1946( ، حينما 
انتج���ت �شرك���ة اف���ام الر�شي���د العراقية 
–امل�شري���ة فيلمه���ا الول )اب���ن ال�شرق( 
الذي مثل فيه فنانون من العراق وم�شر 
وال�ش���ودان م���ن بينه���م مديح���ه ي�ش���ري 
وعادل عبد الوهاب وح�شريي ابو عزيز 
وب�ش���ارة واكي���م وعزيز عل���ي ونورهان 
وغريهم واخرجه الفنان امل�شري نيازي 
م�شطف���ى ، ومت عر�ش���ه  خ���ال ايام عيد 

ال�شحى املبارك عام )1946( .
حقق فيلم ابن ال�شرق جناحًا جيدًا وهذا 
ماحفز ال�شركات ال�شيمنائية الخرى اىل 
انت���اج افام جديدة ، فق���د اأنتجت �شركة 
ا�شحاب �شينما احلمراء العراقية الفيلم 
الثاين )القاهرة –بغداد( عن ق�شة كتبها 
حق���ي ال�شبل���ي ويو�ش���ف جوه���ر ومثل 
فيه نخب���ة من الفنان���ن العراقين امثال 
ابراهيم ج���ال وعفيف���ة ا�شكندر وحقي 
وفخ���ري  جوه���ر  و�شلم���ان  ال�شبل���ي 
الزبي���دي وعدد م���ن طلبة معه���د الفنون 
اجلملية واخرج���ه الفنان امل�شري احمد  
بدرخ���ان ومت عر�شه يف ع���ام )1947( ، 
ث���م قامت �شركة ا�شتودي���و بغداد لافام 
ال�شينمائية املحدودة بانتاج فيلم )علياء 
وع�شام( الذي مثل فيه الفنانون ابراهيم 
جال و�شليمة م���راد وعبد الله العزاوي 

وجعف���ر ال�شعدي ويحي���ى فائق ونزيهة 
توفي���ق وفوزي حم�شن امن  ، واخرجه 
الفنان الفرن�شي اندرية �شوتان و�شاعده 
يف الخراج يحيى فائق وقام بت�شويره 
وعمل النارة فيه الفرن�شي )جاك لمار(، 
ومت عر�ش���ه يف �شينم���ا روك�ش���ي خال 
اذار ع���ام )1949( ، واثار الفيلم اعجاب 
امل�شاهدين والنقاد والكتاب الذين كتبوا 

عنه الكثري يف ال�شحف واملجات.
وقام���ت �شرك���ة ا�شتوديو بغ���داد باإنتاج 
فيلمها الثاين )ليلى يف العراق( و�شارك 
يف متثيل���ه الفنان���ون جعف���ر ال�شع���دي 
ا�شكن���در  وعفيف���ة  ج���ال  وابراهي���م 
الفن���ان  واخرج���ه  الع���زاوي  وعبدالل���ه 
امل�شري احمد كامل مر�شي ، ومت عر�شه 
يف كانون الول عام )1949( يف �شينما 

روك�شي.

توقفت عملية انتاج الفام ال�شينمائية 
يف نهاي���ة الربعيني���ات بع���د ان�شحاب 
املنتجن منها ب�شبب اخل�شائر املالية التي 
 تعر�ش���وا لها، لكنها عادت من جديد عام

 )1952( م���ن خ���ال �شرك���ة دني���ا الفن 
الت���ي قامت بانتاج فيل���م )فتنه وح�شن( 
وه���و اول فيل���م عراق���ي �شمي���م ، كتب 
ق�شت���ه وال�شيناري���و واخرج���ه الفن���ان 
حيدر العم���ر ، ويعتره البع�س البداية 
احلقيقية لل�شينم���ا العراقية مع ان فيلم 
)القاه���رة –بغ���داد( كان اول فيلم انتج 
يف الع���راق اوا�شط الربعيني���ات لكنه 
ويف  خال�ش���ًا.  عراقي���ًا  فيلم���ًا  يك���ن  مل 
يف  تا�ش�ش���ت  اخلم�شين���ات  منت�ش���ف 
بغداد عدة �شركات �شينمائية ومن بينها 
�شرك���ة �شوم���ر املح���دودة الت���ي �شاه���م 
يف تا�شي�شه���ا الفنان���ون حق���ي ال�شبلي 

وعبد اجلب���ار ويل الذي ا�شبح مديرها 
الفني.

وق���د ب���داأت ال�شرك���ة بت�شوي���ر فيلمه���ا 
الروائ���ي الول )م���ن امل�ش���وؤول( وذل���ك 
يف ع���ام )1956( ، ومت اجن���ازه ع���ام 
)1957( ، �ش���ارك يف متثيل���ه الفنانون 
�شام���ي عب���د احلمي���د ور�ش���ا ال�شاط���ي 
وخليل �شوقي وحممد القي�شي وفخري 
الزبي����دي وعب����د الواحد ط����ه ، واخرجه 
الفن����ان عب����د اجلب����ار ويل و�شاع����ده يف 
الخراج الفنان الهندي )دفيجا( والفنان 
العراقي ابراهيم ج����ال الذي �شاهم يف 
تذلي����ل ال�شعوبات الت����ي واجهت �شركة 
�شومر  ، بعدها ظهرت �شركة عبد الهادي 
 الت����ي انتج����ت فيل����م )ارحم����وين( ع����ام 
)1957( كت����ب ل����ه ال�شيناري����و واحلوار 
واخرج����ه حي����در العم����ر ع����ن م�شرحي����ة 

للكات����ب امل�شرح����ي �شلي����م بط����ي ، ومثل 
في����ه الفنان����ون غازي التكريت����ي وبدري 
ال����دوري  املنع����م  فري����د وعب����د  ح�ش����ون 

وهيفاء ح�شن وغريهم  .
وم����ن بن الفام العراقي����ة التي انتجت 
ال����ذي  )ن����دم(  فيل����م  اخلم�شيني����ات  يف 
اخرجه عب����د اخلالق ال�شامرائي ، وفيلم 
 ، فائ����ق  ال����ذي اخرج����ه يحي����ى  )وردة( 
وفيل����م )�شعي����د افن����دي( ال����ذي اخرج����ه 
)الدكت����ور  وفيل����م   ، ح�شن����ي  كام����ريان 
ح�ش����ن( ال����ذي اخرج����ه من����ري ال يا�شن  
، فيم����ا انتج����ت �شرك����ة �شه����رزاد لافام 
 ال�شينمائي����ة امللون����ة الت����ي تا�ش�شت عام 
)1957( الفيل����م العراقي امللون )نبوخذ 
ال�شيناري����و  ل����ه  كت����ب  ال����ذي   ، ن�ش����ر( 
واخرجه كام����ل العزاوي وكت����ب ق�شته 
ال�شاع����ر خال����د ال�شواف وق����ام ببطولته 
الفنان����ون �شام����ي عب����د احلمي����د وبدري 
ح�ش����ون فري����د ويعق����وب الق����ره غويل ، 
ومل يعر�����س الفيل����م خال العه����د امللكي  
، وقام����ت �شرك����ة احت����اد الفنان����ن التي 
ا�ش�شه����ا كام����ريان ح�شني وعب����د الكرمي 
هادي احلميد بانتاج فيلم )�شعيد افندي( 
ال����ذي كت����ب ق�شت����ه )اأدم����ون �ش����ري( 
الفنان����ون  في����ه  البطول����ة  دور  وادى   ،
يو�شف العاين وعبد الواحد طه وجعفر 
ح�شن����ي  كام����ريان  واخرج����ه  ال�شع����دي 
العراقي����ة  الداخلي����ة  وزارة  وقام����ت   ،
بتاخ����ري عر�س الفيلم حت����ى �شهر �شباط 
ع����ام )1958( خلطورت����ه ، وق����د اح����دث 
�شجة كب����رية يف نفو�س امل�شاهدين بعد 
عر�شه وذلك لثارته الق�شايا ال�شيا�شية 
والجتماعي����ة با�شلوب فن����ي رائع تالق 

فيه الفنان يو�شف العاين.
 

عن ر�صالة :احلياة الثقافية يف مدينة بغداد 
للمدة من ) 1939 – 1958 (


