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م��وف��ق خ��ل��ف ال��ع��ل��ي��اوي

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

يف مثل هذه االيام من عام 1948 تاأ�س�س االحتاد العراقي 
����َس يف 8 ت�س���رين االول 1948 وبداأت  لك���رة القدم اذ تاأ�َسّ
الفكرةاأثن���اء تواجد الوفد االأوملب���ي العراقي يف لندن عام 
1948 للم�سارك���ة يف اأولومبياده���ا دارت اأحاديث خا�سة 
ب���ن اإدارة الوف���د حول اأهمية تاأ�سي����س احتاد خا�س يهتم 

لتطوي���ر  ويخط���ط  الق���دم  ك���رة  ب�س���وؤون 
احلاج���ز  تتج���اوز  بحي���ث  واقعه���ا، 

املحل���ي باإجت���اه املي���دان الدويل، 
فن�سج���ت الفك���رة بع���د ع���ودة 

الوفد اإىل بغداد وتقرر اللجنة 
االأوملبي���ة الوطني���ة العراقية 
ق���د ول���دت يف  الت���ي كان���ت 
الع���ام نف�سه اأن يت���م ت�سكيل 
احت���اد ك���رة الق���دم العراق���ي 

وُحدد يوم الثامن من ت�سرين 
الع���ام  م���ن  اأكتوب���ر  االأول/ 

املذكور كموعد الأول اجتماع .
 و بع���د ح�س���ور ممثلي اأربع���ة ع�سر 

ناديًا اجتماعًا متت فيه انتخابات اأ�سفرت 
عن اختيار عبيد الله امل�سايفي كاأول رئي�ٍس للإحتاد 

لي�س���م يف ع�سويته �سع���دي جا�سم كاأم���ٍن لل�سر، وحممد 
وم�سطف���ى  كاأع�س���اء،  حبي���ب  و�سي���اء  وا�س���ف  �سعي���د 
القلمج���ي كاأمن لل�سن���دوق، حيُث مت -حين���ذاك- ت�سكيل 
ثلثة ف���روع يف كل من املو�سل وكركوك والب�سرة، حيُث 
اأنه���ا اأوىل امل���دن العراقية ممار�سة لكرة الق���دم، فاملو�سل 
بوابة الع���راق اإىل اأوربا، والب�سرة ميناء العراق الوحيد 
فتعّلم���وا كرة القدم من البح���ارة االإجنليز، وكركوك كانت 
تزخ���ر بالعم���ال االإجنلي���ز يف �سرك���ة النفط. وق���د ان�سم 

للإحتاد الدويل لكرة القدم يف عام 1950.
يف 27 ت�سري���ن االأول 1949 مت انتخ���اب ال���دورة الثانية 
للحت���اد ال���ذي تال���ف من:اأك���رم فهم���ي )رئي�س���ًا( وناظ���م 
الطبقجل���ي )نائبًا(و�سع���دي جا�س���م )�سكرت���رًا و�سي���اء 
حبيب )حما�سبًا( واإ�سماعيل حممد )ع�سوًا( ، والذي اخذ 
على عاتقه مهم���ة االن�سمام اإىل )االحتاد الدويل - الفيفا( 

وهو ما حتقق بعد �سهور قليلة يف العام التايل 1950 .

وق���رر االحتاد اعتب���ارا من اخلام����س من ت�سري���ن الثاين 
1948 اإقام���ة م�سابقات دورية ب���ن الفرق املن�سوية حتت 

رايته والتي كانت كل من :
النادي الريا�سي امللكي

فريق القوة اجلوية امللكية العراقية
فريق كلية ال�سرطة

فريق القوة ال�سيارة
فريق احلر�س امللكي
فريق وزارة املعارف
فريق نادي الكاجولز

فريق الكلية الع�سكرية امللكية
فريق دار املعلمن العالية

فريق كلية احلقوق
كما قرر االحتاد ت�سكيل ثلثة فروع يف الب�سرة واملو�سل 
وكركوك م���ع تكثيف العمل لغر�س اج���راء بطولة العراق 
لك���رة القدم .كما مت اأي�سا فتح باب االنتماء للفرق االأخرى 
التي تن���وي االنتماء اليه ، من جهة اأخرى مت االتفاق على 
اج���راء �سحب���ة املباري���ات وتوزيعها يف االأ�سب���وع التايل 
ملوع���د االجتم���اع وق���د وجه���ت الدع���وة اىل روؤ�س���اء فرق 
ك���رة الق���دم وحُمك�ّمي اللعب���ة للح�س���ور اىل بناية النادي 
الريا�س���ي امللك���ي لغر����س الت���داول يف اأم���ور ال�سحب���ة 

وال�سباقات .واأخرا انته���ت اجلل�سة وتقرر اأجراء جل�سة 
ثانية من االجتماع يوم االربعاء امل�سادف 1948/10/27 

ملوا�سلة العمل الدوؤوب خلدمة اللعبة .

االحتاد الدويل
1950/6/23مت  حت���ى  ا�ستم���رت  عملي���ة  م�س���رة  بع���د 
ان�سم���ام االحتاد العراقي لكرة القدم اإىل ح�سرة االحتاد 
الدويل وبذلك اأ�سبح باإمكان املنتخبات العراقية التناف�س 
يف ال���دورات والبط���والت املُعتم���دة دولي���ا وب���داأت الكرة 

م�س���رة جدي���دة باإجت���اه التط���ور فكان���ت بذرته���ا االوىل 
بزي���ارة الفري���ق الباك�ست���اين اىل بغ���داد يف ع���ام 1950 
وخو�س���ه مباراة ودية اأمام فري���ق احلر�س امللكي بتاريخ 
ال�ساد����س م���ن ت�سرين الثاين من العام نف�س���ه وانتهى ذلك 
اللقاء الذي حكمه ال�سي���د ا�سماعيل حممد بالتعادل بهدف 

لكل الفريقن .
ا�سماء المعة

فمنذ اال�ستقرار الكروي نح���و الطريق ال�سحيح بالعراق 
اأوائ���ل اأربعيني���ات الق���رن املا�سي ظه���رت اأ�سم���اء نا�سر 
جك���و ونا�س���ر ح�س���ن وتوم���ا عب���د االأح���د ووفي���ق علي 
وودود ف���رج وحمي���د ق���ادر وط���ه عب���د اجللي���ل وحممود 
�ساكر و�سعدون ح�سن وعب���د الهادي عواد وطالب جا�سم 
وه���ادي عبا�س وغ���ازي اأحم���د ومعروف عب���د الله وحمه 
ب�سك���ة وحار����س االربعيني���ات الف���ذ ا�سماعي���ل حمودي ، 
ت���له جيل اخلم�سيني���ات واأوائل ال�ستيني���ات من جمويل 
وك���رمي فندي وعمو بابا واأدي�سون ويورا اإي�سايا و�سامل 
فليح وعبا�س حمادي وعادل عبد الله وقا�سم زوية ،لياأتي 
جي���ل ال�ستيني���ات الرائع الذي ح�سل قب���ل انت�ساف العقد 
املذكور بعام على اأول كاأ�س بطولة خارجية باإ�سم املنتخب 
الوطني العراقي يف بطول���ة كا�س العرب يف الكويت عام 
1964 فاحت���ا الطريق اأمام اأجيال اأخ���رى لنيل البطوالت 
وااللق���اب .وم���ن اأبرز العب���ي جي���ل العق���د ال�ستيني هم: 
ه�س���ام عطا عج���اج وكوركي����س ا�سماعيل وحام���د فوزي 
ولطي���ف �سندل و�سدراك يو�س���ف وح�سن بله وجبار ر�سك 

و�ساحب خزعل وطارق عزيز،
ت�سكيل منتخب العراق

وثائ���ق تاريخ احت���اد كرة القدم يف الع���راق  ت�سر اىل ان 
ت�سكي���ل لول منتخب عراقي كروي ه���و يوم 2 ايار ماي�س 
ع���ام 1951 وه���و تاري���خ اول مب���اراة خارجي���ة خا�سه���ا 
املنتخب العراقي بعد ان�سمام العراق اىل االحتاد الدويل 
لكرة القدم )الفيف���ا( يف 23/5/1950 وحتت الرقم )59( 

ولن�ستعر����س �سوية ا�سم���اء اول ت�سكيل���ة ملنتخب عراقي 
ر�سم���ي رفع راية الكرة العراقية يف امللعب الرتكية عادل 
كامل و توما عبد االحد و جميل عبا�س )جمويل( و �سعيد 
ي�س���وع و حمة ب�سكة ودود وخليل جمعة وبر�س االنديل 
وك���رمي ع���لوي ونا�سر جك���و و�ساكر ا�سماعي���ل و�سالح 
ف���رج وهوؤالء خا�س���وا املب���اراة يف ازم���ر( خزعل رحيم 
وحمي���د جرب ولطفي عب���د القادر وغازي عب���د االله وارام 
كرم يف ني�سان 1951 جرت اال�ستعدادات على قدم و�ساق 
ومتهي���دا الر�س���ال منتخب العراق اىل تركي���ا وقبل ال�سفر 
با�سبوع لعب الفريق العراقي مباراة جتريبية مع منتخب 
الب�س���رة يف مدين���ة الب�س���رة وانته���ت النتيج���ة بالتعادل 
به���دف. اح���رز ه���دف املنتخ���ب نا�س���ر جك���و فيم���ا �سجل 

للب�سرة طارق خليل
ا�سماعيل حممد

اأذا ذكرن���ا ك���رة الق���دم العراقي���ة فيج���ب اأن نذك���ر رائدها 
،كلع���ب ومدرب ومعلق ، وهو االأ�ستاذ املرحوم اأ�سماعيل 
حمم���د ، واالأ�ست���اذ اأ�سماعي���ل حمم���د ولد يف الك���رخ �سنة 
1922، وه���و �سحفي ب���ارز، وم���وؤرخ ،ومعل���ق، واأداري 

واأكادميي، ومدرب والعب .
كان كاب���ن فريق املع���ارف ) املنتخب املدر�س���ي العراقي ( 
يف دورت���ي 1951 و1954 يف القاهرة وبروت .ومدرب 
فريق احلر�س امللكي يف مو�سم 1954- 1955 ، ثم مدرب 
الن���ادي االث���وري ، ومدرب فريق امل�سلح���ة )م�سلحة نقل 
ال���ركاب( �سن���ة 1956 . ت���وىل تدري���ب املنتخ���ب العراقي 
يف دورة ب���روت �سنة 1957 .حاز رحمه الله على �سهادة 
التحكي���م من اأنكل���رتا �سنة 1948 . علق عل���ى اأول مباراة 
ب���ن منتخبي الع���راق وم�س���ر الع�سكرين �سن���ة 1955 ، 
وف�سح املجال لل�ستاذ موؤي���د البدري للتعليق �سنة 1963 
ولف���رتة ، ولي���رتك التعليق نهائي���ا �سن���ة 1967، وبعد اأن 
اأ�سبح االأ�ستاذ موؤيد البدري علما ورمزا للتعليق الكروي 

العراقي .

بعد اإكمال درا�ستها االبتدائي����ة واملتو�سطة انتقلت نزيهة 
الدليمي عام 1939اىل)الثانوية املركزية للبنات( الإكمال 
درا�سته����ا االإعدادي����ة،ويف ال�سن����ة االأخ����رة م����ن درا�ستها 
االإعدادية حدثت حركة ع�سكرية يف االأول من ني�سان عام 
1941، فاعتق����د الكثر من اأبن����اء ال�سعب العراقي، ومنهم 
الطالب����ة نزيهة الدليم����ي باأنها نهاية الوج����ود الربيطاين 
يف الع����راق اإذ قال����ت : " فق����د ه����رب الو�سي عل����ى العر�س 
م����ن العا�سمة ف�سن النا�س اأنها نهاي����ة نفوذ بريطانيا يف 
العراق "  عندها نزل����ت الطالبة نزيهة الدليمي اإىل �ساحة 
املدر�س����ة لتهت����ف �سد اال�ستعم����ار الربيط����اين، ا�ستدعتها 
مدي����رة املدر�س����ة �سبيح����ة يا�س����ن الها�سم����ي، ون�سحتها 
باالبتع����اد ع����ن ال�سيا�سة، الأنها تق�سي عل����ى من ميار�سها، 
وكان����ت تل����ك املديرة تع����ي ما تقول فه����ي ابن����ة ال�سيا�سي 

ورئي�س وزراء العراق)يا�سن الها�سمي(.
يف العام الدرا�سي 1940- 1941 تخرجت الطالبة نزيهة 
الدليمي من الثانوية املركزية للبنات بعد اأن ح�سلت على 
جمم����وع )508( م����ن �سب����ع م����واد ومبع����دل )72،5(، مما 
اأهله����ا اإىل الدخ����ول يف )الكلية الطبية امللكي����ة( ، التي مل 
تك����ن تقبل قبل ذلك العام �سوى اأبناء االأطباء اأو العائلت 
املي�س����ورة من ذوي الدخ����ول العالية. �ساه����م دخولها يف 
احلياة اجلامعية اإىل االحتكاك بقطاع الطلبة املثقفة التي 
اأ�سب����ح لها دور موؤثر يف �سياغ����ة االأحداث ال�سيا�سية يف 

العراق، واأدت دورًا مميزًا يف تاريخ احلركة الوطنية.
�سيا�سي����ة  �سبغ����ة  ذات  ن�سائي����ة  جمعي����ة  اأول  تاأ�س�س����ت 
ع����ام 1942، وه����ي )اجلمعي����ة الن�سائية ملكافح����ة النازية 
والفا�سي����ة( ، وعل����ى الرغ����م م����ن اإن مناهجه����ا ذات توجه 
اجتماع����ي، اإال اأن معظ����م االجتماع����ات والن����دوات الت����ي 
عقدته����ا  كانت ت�سر اإىل خطر االأف����كار الفا�سية والنازية، 
وخط����ر احل����روب واأهواله����ا، وه����ذا م����ا يوؤك����د طابعه����ا 

ال�سيا�سي .
تعرف����ت نزيه����ة الدليمي عل����ى ن�ساط تل����ك اجلمعية خلل 
درا�سته����ا يف كلي����ة الط����ب ع����ن طري����ق اإح����دى زميلتها، 
وه����ي فكتوري����ا نعمان. ويب����دو اإن النقا�س����ات التي كانت 
تدور ب����ن الطلبة يف الكلية الطبية هي التي مكنت نزيهة 
الدليم����ي من التعرف على اأه����داف وغايات تلك اجلمعية، 
وعن����د قبوله����ا لدع����وة زميلته����ا فكتوريا نعم����ان حل�سور 
اإحدى ندوات اجلمعي����ة يف حزيران عام 1943على قاعة 
كلية احلق����وق، وجدت القاعة مليئ����ة بالن�ساء من خمتلف 
ال�سرائ����ح، وكان تاأثر تلك الندوة كب����رًا عليها، اإذ تذكر: 
" ق����د فتح����ت املحا�س����رة عين����ي على اأم����ور كثرة حول 
النازية....وعلم����ت اإنه����ا مل تك����ن املحا�س����رة الوحيدة بل 
كان����ت واحدة من العدي����د من املحا�س����رات والندوات يف 
قاعات عامة كالتي ح�سرتها "  فواَظَبت على ح�سور كافة 
الن�ساط����ات التي كانت تقوم بها تل����ك اجلمعية من ندوات 

وحما�سرات وحلقات ثقافية .
كان لدخ����ول نزيهة الدليم����ي اإىل الكلية الطبية امللكية عام 
1941- 1942، وم�ساركته����ا يف احللق����ات النقا�سية التي 
تدور بن الطلب����ة ب�ساأن االأو�ساع ال�سائ����دة التي يعي�سها 
املجتم����ع العراق����ي اآنذاك، اأث����ٌر يف انتمائه����ا اإىل اجلمعية 
الن�سائي����ة ملكافح����ة النازي����ة والفا�سي����ة ع����ام 1942، التي 
اأطلق عليها يف ت�سرين الثاين عام 1945 جمعية الرابطة 
الن�سائي����ة، لك����ن ن�ساطه����ا التثقيف����ي املعلن ق����د توقف عام 

1947، بع����د احلمل����ة التي �سنته����ا اأجه����زة احلكومة �سد 
مث����ل تلك اجلمعيات، التي ُيعد وجودها مركزًا ال�ستقطاب 

الفئات االجتماعية املعار�سة ل�سيا�سة الدولة. 
تزامن وجود نزيهة الدليمي يف جمعية الرابطة الن�سائية 
م����ع ظهور)ح����زب التحرر الوطن����ي(، الذي يع����د الواجهة 
الرئي�سي����ة للح����زب ال�سيوع����ي العراقي،غ����ر امل�سموح له 
ممار�س����ة ن�ساط����ه ال�سيا�سي علن����ا ً، الأن مبادئ����ه واأهدافه، 
ال�سيم����ا م����ا يخ�����س الطلب����ة والعم����ال والفلح����ن كان����ت 
تتعار�����س م����ع �سيا�سة احلكوم����ة العراقية، الت����ي يرتبط 
العديد م����ن رجاالته����ا بالتزامات وتعهدات م����ع احلكومة 
الربيطاني����ة الراف�س����ة ملث����ل تل����ك االأح����زاب ذات العلق����ة 
بال�سيوعي����ة العاملي����ة العم����ل بحري����ة يف ال����دول الدائ����رة 
يف فلكه����ا، وكانت اأعم����ال ومفاهيم ح����زب التحرر ت�سدر 

مبا�سرة من احلزب ال�سيوعي. 
والإت�س����اع امل�ساح����ة التي ميار�����س حزب التح����رر ن�ساطه 
فيها، ال�سيما بن الطلبة، قررت نزيهة الدليمي االنتماء له 
وح�س����ور اجتماعاته، وبعد اجتم����اع واحد لها مع تنظيم 
احل����زب، اأخربها امل�سوؤول ب����اإن وزارة الداخلية مل متنح 
اأج����ازة للح����زب مبمار�س����ة ن�ساط����ه، عندها ق����ررت نزيهة 
الدليم����ي االنتم����اء اإىل احل����زب ال�سيوع����ي العراق����ي عام 
1947، وبع����د عام من العمل ال�س����ري يف �سفوف احلزب 

ح�سلت نزيهة على الع�سوية عام 1948.
اأ�سهمت احلياة اجلامعية التي عا�ستها نزيهة الدليمي يف 
اإث����راء وتعزيز اأفكارها الداعية اإىل �س����رورة الن�سال من 
اأج����ل تغير الواقع االجتماع����ي، الذي ال ميكن حتقيقه اإال 
عن طريق االنخراط يف �سف����وف االأحزاب الوطنية التي 
تعمل جاهدة يف الوقوف �س����د ال�سيا�سات اال�ستعمارية، 
ودورها يف تردي واقع املجتمع العراقي وتخلفه اإذ تقول 
: " اأين ل����و ول����دت ثاني����ة ل�سلكت نف�س الطري����ق، الأن هذا 
الطري����ق كان في����ه �سعادت����ي، �سعادتي يف الكف����اح �سد ما 

اأرادوا من تخلف يف جمتمعنا من تبعية لل�ستعمار". 

تخرجت الدكتورة نزيهة الدليمي من الكلية الطبية امللكية 
يف ال�سابع والع�سرين من كانون الثاين 1947،ح�سب ما 
ذكر كت����اب عمادة الكلية الطبية / جامع����ة بغداد ذو العدد 
2054 يف التا�سع ع�سر من اأيار1970، املت�سمن االإ�سارة 
اإىل كتاب مديرية التقاعد العامة املرقم 34799 يف الرابع 
ع�سر من اآيار1970، ثم اأجيز لها ممار�سة مهنة الطب بعد 
انتمائه����ا لنقابة االأطباء مبوجب �سهادة الت�سجيل املرقمة 
574 واملوؤرخ����ة يف الثاين من ت�سرين االأول 1948. ويف 
الع����ام نف�س����ه �سدر اأم����رًا بتعيينه����ا يف امل�ست�سف����ى امللكي 
لق�ساء م����دة االإقامة، لكن عمله����ا يف امل�ست�سفى مل ي�ستمر 
طوي����ًل، ب�سب����ب  اإلقاء القب�����س على اح����د عنا�سر احلزب 
ال�سيوع����ي واعرتاف����ه عل����ى بقي����ة عنا�س����ر التنظيم ومن 
بينهم نزيهة الدليم����ي،( العن�سر هو مالك �سيف امل�سوؤول 
يف تنظيم����ات احل����زب ال�سيوعي العراق����ي ال�سري، الذي 
جاء يف جمم����ل اعرتافات����ه ملديرية التحقيق����ات اجلنائية 
ب����اأن امل�سوؤول عن التنظيم����ات الن�سوية هو عزيز احلاج، 

وم�ساع����دة ج����ودة م�سوؤول القط����اع ال�سمايل م����ن بغداد، 
ال����ذي كان يت�س����ل بالدكت����ورة نزيهة الدليم����ي كونها هي 
م����ن ت�سرف على عم����ل تلك املنظمات) فت����م ا�ستدعائها اإىل 

مديرية االأمن العام للتحقيق معها يف هذا االأمر. 
مل ت�س����اأ الدكتورة نزيه����ة الدليمي اإخبار اح����د من عائلتها 
ح����ول اأمر اال�ستدعاء، لعدم معرفته����م بن�ساطها وانتمائها 
احلزب����ي، وبع����د تفك����ر ق����ررت اإخب����ار والده����ا يف االأمر 
وم�سارحته باحلقيقة، وتذكر اإنها قراأت على وجهه معامل 
اخل����وف للوهلة االأوىل، لكن����ه قرر مرافقته����ا اإىل مديرية 
االأمن الأن " تلك االأماكن ال تدخلها بنات العوائل لوحدهن 
الدليمي، هناك  ال�سيد جودة  "  ،على حد و�سف والدها 
مت التحقي����ق معه����ا م����ن قب����ل بهج����ت العطية مدي����ر االأمن 
الع����ام ح����ول املو�س����وع، وق����د و�سفت����ه نزيه����ة باأن����ه كان 
رج����ٌل كي�سًا ومثقف����ًا، اإذ ان����ه خاطبها بحن����ان اأبوي وقال 
له����ا : " اأن����ِت  بن����ت من عائل����ة م�ستورة حتت����اج اإىل عملها 
وت�ستطيع����ن اأن تخدمي بل����دِك من خلل مهنت����ِك كطبيبة 
اأن هذا الكلم هو ج����زء من �سيا�سة االأجهزة  "، ويب����دو 
االأمني����ة يف ذل����ك الوق����ت، للتاأثر على املنتم����ن للأحزاب 
ال�سيا�سية املعار�سة للحكومة والنظام واإبعادهم عن تلك 
الن�ساطات، ثم �سارحها بان هناك من و�سى بانتمائها اإىل 
احل����زب ال�سيوعي، اإال اأنها اأنكرت ذلك كما اأنكرت علقتها 

باأي ن�ساط �سيا�سي. 
بع����د انته����اء التحقي����ق جاء اأم����ٌر باإنه����اء م����دة اإقامتها يف 
امل�ست�سفى امللكي، ونقلها اإىل م�ست�سفى الكرخ، وبعد مدة 
ق�س����رة اأُبع����دت اإىل لواء ال�سليماني����ة، ومنها اإىل كربلء  
كمحاولة من قبل احلكوم����ة الإ�سعاف ن�ساطها ال�سيا�سي، 
كونها م����ن النا�سطات يف توزيع االأدبي����ات، واملن�سورات 
اخلا�س����ة باحل����زب ال�سيوع����ي العراق����ي، وم�ساركتها يف 
الن�ساط����ات الت�سامني����ة مع القوى الوطني����ة االأخرى. يف 
خ�سم تل����ك االأج����واء امل�سحون����ة �سيا�سيًا، عا�س����ت نزيهة 
الدليم����ي مرحل����ة الدرا�سة اجلامعي����ة، وتاأث����رت بحلقات 
النقا�����س ال�سيا�سي����ة الت����ي كان����ت ت����دور بن الطلب����ة، كما 
اإنه����ا كانت ت�س����ارك يف تلك النقا�س����ات واحللقات، وبداأت 
تتاأثر ب����اآراء زملئها م����ن ذوي االأفكار واملي����ول التقدمية 

والدميقراطية.

عن ر�سالة )نزيهة الدليمي ودورها يف احلركة الوطنية 
وال�سيا�سية العراقية 1924 - 2007(

ف��ي ذكرى تأس��يس االتح��اد العراقي 
لكرة القدم سنة 1948

في ذكرى رحيلها في 9 تشرين االول 2007

الدراسة  الدليمي وس��نوات  نزيهة 
في الكلية الطبية
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د .ع��الء ح�س�ين ال�الم�ي

باسم احمد هاشم الغانمي

ق�شر ر�شيد عالي الكيالني 
يعد احد الق�سور الرتاثية املميزة ملدينة بغداد ويقع يف 
منطقة االعظمية حي راغبة خاتون مقاطعة 22 عقار 63 
والعن���وان احلديث ح�سب التق�سيم االداري ملدينة بغداد 
فان���ه يقع �سمن منطقة االعظمية ح���ي ال�سما�سية )حملة 
318 �س���ارع 32 رق���م 31 ( وعل���ى �س���ارع �سم���ي حديث���ا 
ب�س���ارع الكي���لين كان يطلق علي���ه ا�سم �س���ارع ال�سليخ 
القدمي والذي ميتد م���ن نهاية �سارع عمر بن عبد العزيز 

حتى �ساحة احد.
    الق�سر مربع ال�سكل وتبلغ م�ساحته مع احلدائق التي 
حتيط به من اربع جهات )3675م2(، يحده من ال�سمال 
�سارع فرعي ي�سل بن �س���ارع الكيلين و�سارع االخطل 
وال���ذي يف�سل���ه عن املناط���ق اخل�سراء ا�ستغل���ت حديثا 
كم�سات���ل لبيع املزروعات والزهور م���ن قبل امانة بغداد 
ومن ال�سرق ب�ستان للنخيل واحلم�سيات ا�ستغل حديثا 
كدور �سكنية بعد ان باعت هذه االرا�سي عائلة الكيلين 
اىل مالكن جدد ومن اجلن���وب كني�سة ال�سما�سين ومن 
الغرب �سارع الكيلين والذي يطل عليه املدخل الرئي�س 

للق�سر.
     حتيط بالق�سر من ثلث جهات مناطق زراعية جميلة 
تطل على نه���ر دجلة كانت متنزها ل�س���كان االعظمية يف 
الربي���ع واالعياد ، مما دف���ع العديد من املرتفن ماديا من 
�س���كان مدينة بغداد اىل بناء ال���دور احلديثة لتكون دور 
ترفيهي���ة مطله على نه���ر دجلة بعيدا ع���ن ازدحام مدينة 
بغداد و�سو�ساء العا�سمة وب�سكل خا�س عند االنتعا�س 
االقت�سادي للعراق يف نهاية العقد ال�سابع وبداية العقد 

الثامن من القرن الع�سرين .
    يع���ود تاري���خ بناء الق�سر اىل عه���ود تاأريخية خمتلفة 
ومنه���ا املرحل���ة االوىل املتمثل���ة ببناء الطاب���ق االر�سي 
يف ع���ام )1343ه/1925م( ،وبع���د ان ا�سبح���ت ال���دار 
ال ت�س���ع الأف���راد العائله ا�سيف الطاب���ق االول الذي �سيد 
ع���ام )1348ه/1930م( ،وث���م ا�سي���ف اىل املبن���ى ق�سم 
جدي���د يف الطاب���ق االر�س���ي ) ملح���ق خدم���ي ( يف عام 

)1353ه/1935 م( .
الكي���لين  عائل���ة  قب���ل  م���ن  م�ستغ���ل  الق�س���ر  كان      
من���ذ بنائ���ه و�سه���د العدي���د م���ن الن�ساط���ات ال�سيا�سي���ة 
الع���راق  تاري���خ  يف  املهم���ة  واالجتماع���ات  واالح���داث 
اىل ع���ام )1359ه/1941 م( وبع���د نف���ي البا�س���ا ر�سيد 
ع���ايل الكي���لين مت ا�ستغ���لل الق�س���ر من قب���ل ال�سفارة 
الربيطاني���ة يف الع���راق واىل ع���ام)1377ه/ 1958م( 
وبع���د ع���ودة الكي���لين اىل الع���راق يف اثن���اء احلك���م 
اجلمهوري للعراق اعيد اىل البا�سا ر�سيد عايل الكيلين 
وا�ستغ���ل يف ال�ستينيات الق�سر كمدر�س���ة من قبل ابنته 
ال�سي���ده وداد ر�سيد عايل الكيلين تخليدا لذكراه، ويف 
ع���ام )1401ه/1981م( مت ا�ستم���لك الق�س���ر م���ن قب���ل 
املوؤ�س�س���ة العامة للث���ار على �س���رط ان ي�ستغل كمتحف 
لث���ورة ماي����س )1941م( تخلي���دا لذكرى البا�س���ا ر�سيد 

عايل الكيلين.

ق�شر الزهور الملكي
    يق���ع ق�سر الزه���ور يف اجلزء الغربي من مدينة بغداد 
يف منطقة احلارثية ، واليوم موقعه موقف لل�سيارات يف 

ق�سر ال�سلم الذي بني يف ت�سعينيات القرن املا�سي.
    بن���ي الق�س���ر يف مزرع���ة احلارثية الت���ي كانت الدولة 
العراقي���ة قد ا�سرتتها لبن���اء ق�سر للعائل���ة املالكة بو�سر 
ببن���اء الق�س���ر يف الع���ام )1350ه/ 1932م( ، وو�س���ع 
ت�ساميم الق�سر املهند����س االنكليزي “جمي�س مول�سون 

"معم���ار  ول�س���ون“ ال���ذي كان وقته���ا ي�سغ���ل من�س���ب 
احلكومة ".

    ا�ستمر العمل يف الق�سر لغاية العام )1352ه/1934م( 
، وق���د �سرف على ان�سائه يف حينه���ا ما يقرب من )150 
ال���ف دين���ار( ، لك���ن املني���ة ادرك���ت املل���ك في�س���ل االول 
)1921-1933م( قب���ل ان يكتم���ل بن���اء الق�س���ر، فانتقل 
اإلي���ه املل���ك غ���ازي )1933/ 1939م( م���ع زوجت���ه امللكة 
عالي���ة بنت عمه ، ومل تنتق���ل امللكة حزمية اأم امللك غازي 
م���ع اأخواته اإىل ق�سر الزهور، وبق���وا يف ق�سر احلرمي 
امللكي وبعد وفاة امللك غازي يف حادث ا�سطدام �سيارته 
بعمود كهرباء على الطريق بن ق�سر الزهور واحلارثية 
يف ني�س���ان 1939م ، بقي���ت امللك���ة عالية ت�سك���ن الق�سر 
م���ع ابنها ال�سغ���ر امللك في�سل الث���اين، واأختها االأمرة 
عابدي���ة الت���ي كانت متعلق���ة بامللك ال�سغ���ر، واأ�سبحت 
كاأم ومربي���ة ل���ه بعد وف���اة امللك���ة عالية يف نهاي���ة العام 
)1369ه/1950م(، وبع���د وفاة اأم���ه حتول امللك ال�ساب 
م���ع خالته االأم���رة عابدية اإىل ق�سر الرح���اب ، واأ�سبح 
من���ذ ذلك الوق���ت ق�س���ر الزهور م�س���در �س���وؤوم للعائلة 
املالك���ة، خ�سو�س���ا من جان���ب االأمر عبد االإل���ه، ب�سبب 
وف���اة املل���ك غ���ازي وامللك���ة عالي���ة فيه، ث���م ا�ستغ���ل بعد 
ذل���ك كق�س���ر ال�ستقب���ال �سي���وف الدول���ة العراقية ومن 
هن���ا جاءت ت�سميت���ه الر�سمي���ة اي�سًا بق�س���ر )ال�سيوف 
العظم���اء( ، ومل يتعر����س ق�س���ر الزه���ور اإىل الق�س���ف 
اأثن���اء هج���وم اجلي�س على ق�س���ر الرح���اب �سبيحة 14 
متوز م1958، وا�ستمر با�ست�سافة املنا�سبات الر�سمية، 
و�سغلت���ه وزارة الثقافة واالإعلم لفرتة يف ال�سبعينات ، 

ويف نهاي���ة الع���ام )1411ه/1991م( ، ا�ستعمل الق�سر 
م���ن قبل دائرة ال�سينما وامل�سرح، ليكون موقعا لت�سوير 
الفيل���م ال�سينمائ���ي العراقي )امللك غ���ازي( ، وبقي ق�سر 
الزه���ور موجودًا لغاية مطلع ني�سان2003ماأذ مت ق�سفه 

ب�سكل كامل من قبل الطائرات االأمركية.
    وب�سب���ب التعقي���د يف �سكل الق�سر اخلارجي من خلل 
ا�ستخ���دام االب���راج املختلف���ة والت���ي توؤل���ف العنا�س���ر 
اال�سا�سي���ة يف واجه���ة الق�س���ر باال�ساف���ة اىل ا�س���كال 
النواف���ذ املتع���ددة وال�سرف���ات املحيط���ة بالق�سر جعلت 
من ينظر اىل الق�س���ر يده�س ، وميكن القول بان الق�سر 
ي�سبه احدى الفيلت االنكليزية التي كانت ت�سيد من قبل 

النبلء يف ظواحي االرياف الربيطانية.

  ق�شر الحريم
 يقع ق�س���ر احلرمي يف اجلزء ال�سرقي م���ن مدينة بغداد 
يحده من الغ���رب املدر�سة ال�سرابي���ة )الق�سر العبا�سي( 
ويحده من اجلنوب بي���ت احلكمة ، وهو اليوم جزء من 
بيت احلكم���ة  وابتلعت اجزاء كبرة م���ن الق�سر ب�سبب 
ال�سيان���ات اخلاطئ���ة ، وق���د كان يف ال�ساب���ق مدر�س���ة 
ال�سنائع التي �سيدها الوايل العثماين علي با�سا وكانت 
تتاأل���ف من طابق���ن ذات اواوين وغرف كب���رة ي�سكنها 
ط���لب العل���م واختار لها موق���ع دار القران م���ن ق�سر ام 
حبي���ب.    احرتقت هذه املدر�سة عام )1335ه/1917م( 
يف ليل���ة احتلل مدينة بغداد م���ن قبل االنكليز،غر انهم 
اعادوا اعمارها وغروا يف ابنيتها وا�ستعملوها معمل 

لل�سيارات. 

    وعندم���ا ن���زل املل���ك في�س���ل يف مدين���ة بغ���داد �سن���ة 
)1339ه/1921م( يف ثكن���ة ع�سكري���ة )الق�سل���ة ( عل���ى 
نهر دجلة يف جان���ب الر�سافة ، وكان ي�ستقبل ال�سيوف 
وي�س���رف �سوؤون اململكة وينام وي���اأكل بها ، وبقي امللك 
عل���ى ه���ذا احل���ال اىل ع���ام)1342 ه/ 1924م( يف هذا 
الع���ام قدمت امللك���ة الوالدة من مدينة مك���ه مع االمرات 
فاأع���دت له���ن احلكومة ج���زءًا من مدر�س���ة ال�سنائع على 
النه���ر يف جان���ب الر�ساف���ة بعد ان رممته���ا فنزلن فيها ، 

وا�ستعمل باقي املدر�سة كبلط ملكي.
 وعندم���ا غرق���ت بغ���داد ع���ام)1344ه/1926م( غ���رق 
الق�س���ر والب���لط امللكي مع���ه ،فقامت احلكوم���ة بتاأجر 
ق�س���ر على نهر دجلة يف االعظمية ي�سمى ق�سر �سع�سوع 

لي�سكنه امللك وعائلته.
     ث���م ق���ررت احلكوم���ة عل���ى اثر ح���ادث الغ���رق �سرف 
نح���و 150 ال���ف روبية عل���ى تعم���ر و�سيان���ة وتاثيث 
املبن���ى واعادته ق�سر يلي���ق ل�سكن املل���ك في�سل االول  ، 
وق���د قام���ت بال�سيان���ة دائ���رة اال�سغ���ال وا�ستطاعت ان 
جتع���ل من مدر�س���ة ال�سنائع ق�سرًا فخم���ًا ، و�سكن امللك 
اجلناح اجلنوبي منه من الطابق االول بغرفة مطلة على 
مبنى النادي الع�سكري،و�سكن���ت العائلة املالكة اجلناج 
ال�سمايل م���ن الطابق االول وا�ستعم���ل الطابق االر�سي 
قاعات ا�ستقبال وطعام وحجرات عديدة �سغلها املرافقون 
واحلا�سي���ة امللكي���ة.    وظ���ل املل���ك في�س���ل االول ي�سكن 
الق�س���ر حت���ى وفات���ه يف ع���ام )1352ه/1933م( ولبث 
فيه امللك غازي �سهور عديدة من عام )1353ه/1934م( 

ينتظر اجناز ق�سر الزهور.
    ا�ستعمل���ت البناي���ة لع���دة ا�ستعم���االت منه���ا يف ع���ام 
)1357ه/1938م( جمل����س الن���واب يف العه���د امللك���ي 
وم���ن ثم يف احلكم اجلمهوري جمل�سا للنواب اأي�سًا اىل 
ع���ام)1386ه/1967م( ا�سبح���ت متحف���ًا ع�سكريًا حتى 
عام )1392ه/1972م( عندما بداأت تظهر عليها اال�سرار 
وترك���ت عل���ى ه���ذا احل���ال اىل ان مت �سيانته���ا م���ن قبل 
املوؤ�س�سة العامة االثار والرتاث عام)1400ه/ 1980م( 
لتكون ق�سر الثقافة والفنون  ، واخرًا مت �سيانة املبنى 
يف ع���ام)1424ه/ 2004م( وجله���ل القائمن بال�سيانة 
مت اقتط���اع جزءًا ب�سيط من البناية وميثل ق�سر احلرمي 

الذي كان ي�سغل كل بناية بيت احلكمة اليوم.

عن ر�سالة )الـمبــاين التــراثيــة البغـدادية(

 وق����د امتازت االأزمة االقت�سادية التي طراأت على كربلء، 
باأنه����ا كانت اأهون مم����ا كانت عليه يف باقي م����دن العراق 
ك����ون اأن املدين����ة متتاز بخ�سوب����ة تربتها ووف����رة مياهها 
باالإ�ساف����ة اإىل زراعته����ا بالعديد م����ن املحا�سيل الزراعية 
الت����ي �ساهمت ب�س����كل اأو باآخر بتقلي����ل ال�سغط عن كاهل 
اأبن����اء املدين����ة، وملا انته����ت احل����رب العاملي����ة الثانية كان 
الب����د للحكوم����ة اأن تفتح متنف�س����ا �سيا�سيا الأبن����اء العراق 
والعم����ل عل����ى اإلغ����اء االأح����كام العرفي����ة وتو�سي����ع حركة 
ال�سحاف����ة واإعط����اء فر�سة ت�سكي����ل االأح����زاب ال�سيا�سية 
حي����ث اأج����ازت احلكوم����ة خم�س����ة اأح����زاب �سيا�سية حزب 
اال�ستق����لل واحلزب الوطني الدميقراطي وحزب ال�سعب 
وح����زب االحتاد الوطني وحزب االأح����رار كان لهذا القرار 
االأث����ر البال����غ يف نفو�����س �سيا�س����ي املدين����ة الذي����ن فتحوا 
ف����روع لهذه االأحزاب كان م����ن اأهمها فرع حزب اال�ستقلل 
ال����ذي متثل ب�: عبد املهدي القم����رب و�سربي احلر وح�سن 
اأب����و طحن و�س����ربي حممود القمرب وح�س����ن عا�سور اأما 
احلزب الوطني الدميقراطي فقد متثل ب يحيى ن�سر الله 
وحممد �سالح عبود احل����ر وال�سيد جواد ر�سا ال�سرويف 
وعبا�س اأبو الطو�س وح�س����ن الرميلتي وغرهم اإ�سافة 
اإىل احل����زب ال�سيوع����ي العراق����ي الذي متث����ل بالعديد من 
الطلب����ة الكربلئي����ن اأمث����ال جا�س����م القهوات����ي واإبراهيم 
عبا�س كرما�سة ومهدي كبابي و�ساحب ال�سعدي وح�سن 
جليل وح�سن عبا�س،  وعندم����ا اأرادت بريطانيا ا�ستبدال 
معاه����دة عام 1930مبعاه����دة جديدة يك����ون فيها حتقيق 
او�س����ع مل�ساحلها يف العراق وال�سرق االأو�سط بعد انتهاء 
احل����رب العاملي����ة الثاني����ة، خ�سو�س����ا وان هن����اك خط����رًا 

جدي����دًا بداأ يهدد هذه امل�سالح متمثل باالحتاد ال�سوفيتي 
واأمري����كا، فكان الطري����ق االأوحد اأم����ام بريطانيا للحفاظ 
على هذه امل�سالح هو االلتجاء لعقد معاهدة بورت�سموث 
اأو ت�سم����ى مبعاه����دة جرب- بيفن املعق����ودة يف 15 كانون 

االأول 1948 .

وَكردة فع����ل الأبناء مدينة كربلء �سد ه����ذه املعاهدة التي 
حتاول النيل من تطلعات اأبناء العراق، راح اأبناء املدينة 
ينظم����ون مظاهرة عارمة اجتاحت �س����وارع املدينة مثلت 
م�ساندة حقيقية للمظاه����رات التي عمت العراق والتنديد 
بق����رار احلكوم����ة القا�س����ي ب�س����رب اأي مظاه����رة اأو اأي 
اإ�سراب مهما كان����ت �سفته حيث اإن احلكومة العراقية قد 
اأ�س����درت يف 19 كانون الثاين 1948 هذا القرار من اجل 

كبح جماح اجلماهر الهائجة �سد �سيا�سة احلكومة.

�سار اأبناء املدينة يف هذه املظاهرة من ال�سحن احل�سيني 
ال�سري����ف بع����د اأن األق����ى في����ه كل م����ن ال�سيد حمم����د هادي 
ال�سعيد وال�سيد �سياء ال�سعي����د خطبتن األهبا بها حما�س 
املواطن����ن وقد متيزت هذه املظاه����رة بال�سلبة ور�سوخ 
االأه����داف الت����ي خرجت م����ن اجله����ا وبقيادته����ا الر�سينة 
املتمثل����ة بالعديد من العنا�س����ر الوطنية اأمثال عبد املهدي 
احلاف����ظ وحمم����د ح�س����ن اأب����و املحا�س����ن وكاظ����م عبا�س 
كرما�س����ة وحمم����د ج����دوع وعبد امله����دي القم����رب ويحيى 
ن�سر الله وجواد ال�سرويف وح�سن هادي ال�سراف وتقي 
امل�سبحي و�سالح جواد الطعمة و�سربي حممود القمرب 
وجواد اأب����و احلب وغرهم �س����اروا باملظاهرة متوجهن 
نح����و دار املت�سرفية يف نهاية �س����ارع العبا�س وقد رفعت 
املظاه����رة الفتات مطالبة ب�سق����وط بريطانيا واال�ستعمار 
وتطال����ب باإ�سق����اط وزارة �سال����ح جرب وحماكم����ة نوري 
االأهازي����ج واخلط����ب  املظاه����رة  وق����د تخلل����ت  ال�سعي����د، 
احلما�سي����ة التي كان يلقيها الطالب نزار احل�سن، باملقابل 
عمل����ت ال�سرط����ة عل����ى تفري����ق املظاه����رة والقب�����س عل����ى 
قياداتها االأمر الذي اأدى اإىل الت�سادم بن الطرفن وجرح 
العديد م����ن املتظاهرين والقي القب�����س على حممد ح�سن 

الكلي����دار و�سي����اء ال�سعيد وتقي امل�سبح����ي حيث اأحيلوا 
اإىل املجل�س العريف يف الديوانية .

وعل����ى الرغم م����ن ذل����ك اإال اإن عزمي����ة العراقي����ن مل تنثِن 
وكان����ت اك����رب م����ن طموح����ات احلكومتن حي����ث اأجربت 
�سال����ح ج����رب على تق����دمي ا�ستقالته يف 27 كان����ون الثاين 
1948 والتجاأ اإىل اأقاربه اآل جريان على �ساطئ الفرات .

وكنتيجة وا�سح����ة لهذه االأعمال البطولية التي قامت بها 
اجلماه����ر العراقية من جراء رف�سها ملا حاولت احلكومة 
القي����ام به بعق����د اتفاقية ال متثل طموح����ات ال�سعب، ومن 
اجل دمل اجل����راح العميقة التي اأحدثته����ا هذه اجلماهر 
يف واق����ع الع����راق، راح����ت احلكوم����ة تعمل عل����ى تكليف 
ال�سي����د حمم����د ال�س����در لت�سكي����ل حكومت����ه كون����ه يتمت����ع 
بالعدي����د من املوؤهلت التي ت�ساعد عل����ى ت�سييق الفجوة 

املحدثة بن ال�سعب واحلكومة .

اإن ه����ذا االختي����ار قوب����ل بفرح �سدي����د من قب����ل االأو�ساط 
العراقي����ة عموما ومن قبل االأو�ساط الكربلئية خ�سو�سا 
ج����اء ذل����ك لعلقة ه����ذه ال�سخ�سية باملوؤ�س�س����ة الدينية يف 
كرب����لء والنج����ف فقد كان اح����د طلبه����ا والدار�سن على 
ي����د علمائه����ا، وله����ذا فق����د اب����رق العدي����د من رج����ال الدين 
وال�سخ�سي����ات ال�سيا�سية يف كرب����لء والنجف الربقيات 
التي حتم����ل التهاين معربي����ن عن عظيم فرحته����م بت�سنم 
ال�سيد حممد ال�سدر ه����ذه امل�سوؤولية، كما وبادلهم ال�سيد 
حمم����د ال�س����در بربقي����ات ال�سك����ر والعرفان وق����د �سادف 
بع����د ه����ذه االأح����داث اأن ب����داأت جثام����ن ال�سه����داء الذي����ن 
�سقط����وا يف تلك االأح����داث ت�سل اإىل مدين����ة كربلء وكان 
م����ن �سمنها جنازة ال�سهيد جعف����ر اجلواهري الذي �سقط 
خلل اأحداث الوثبة يف بغداد، حيث اأنزلت هذه اجلنازة 
يف جام����ع املخيم ومن����ه �سيعت اإىل مرق����د االإمام احل�سن 
)عليه ال�سلم( وفيه األقى ال�ساعر حممد مهدي اجلواهري 

ق�سيدته امليمية امل�سهورة :

اأ تعلم اأم اأن��ت ال تعل���م        بان جراح ال�سحايا فم
فم لي�س كاملدعي قوله          ولي��س كاآخر ي�سرتحم

   ثم ردد قائل :
اأخي جعف�ر يا رداء الربيع       اإل�ى غ�س���ن ب���ارد ت�س�لم

واأخت ت�سق عليك اجليوب     فيربز يف �سدرها مع�س�م

وق����د اأث����رت ه����ذه الق�سيدة يف جم����وع امل�سيع����ن فتحول 
الت�سييع اإىل مظاهرة �سارت باجتاه االإمام العبا�س )عليه 
ال�س����لم( ثم توجه����ت نحو �س����ارع قبلة العبا�����س ومن ثم 
طاف����ت �سوارع املدينة االأخ����رى، وقد عم االإ�سراب الكامل 
مدين����ة كرب����لء، ث����م ودعت اجلن����ازة م����ن قب����ل امل�سيعن 
الكربلئن قرب منطقة الوادي القدمي حاليا �سالكة طريق 

النجف.

من معالم بغداد المعمارية الجميلة 

قصور الكيالني والزهور والحريم 

من تاريخ كربالء

وثبة 1948 في المدينة المقدسة

ملا رمت الحرب العاملية الثانية أوزارها عام 1939 وقف أبناء املدينة 

املوقف الند والرافض لسياس��ة الحكومة واملتمثلة بنوري الس��عيد 

والقاضية لزج القوات العراقي��ة يف الحرب بعدها حليفة لربيطانيا، 

بدال من أن يعمل نوري السعيد عىل إيجاد الحلول التي تخفف األزمة 

االقتصادية التي اجتاحت العراق عىل وجه الخصوص باعتباره حليف 

بريطاني��ا واجتاحت العامل عىل وجه العموم أب��ان الحرب العاملية 

الثانية،
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رفعة عبد الرزاق محمد ايمان مصطفى المحمدي

 يف ع���ام 1988 ،وبع���د انته���اء حما�س���رة للأ�ست���اذ عبد 
احلميد العلوجي عن ا�سماء البغدادين يف القرن التا�سع 
ع�س���ر ، اعتمد فيه على جمم���وع خمطوط للب ان�ستا�س 
م���اري الكرمل���ي ،ج���رت مناق�س���ات خمتلفة ع���ن الرتاث 
العراق���ي املن�سي و�سوارد اخب���ار رواد الكتابة املن�سين 
. وق���د نب���ه اال�ست���اذ عزي���ز جا�س���م احلجي���ة اىل ان اخا 
ل���لب الكرملي يدعى الدكت���ور نابليون املاريني له كتاب 
مطب���وع �سن���ة 1887 با�س���م ) تنزه العب���اد ( ، ومل يطلع 
عليه لعدم وجوده يف املكتبات التي يرتادها .وبعد ايام 
اف���ادين اال�ستاذ �سادق حممود اجلميلي ذاكرا ان ن�سخة 
من الكت���اب املذكور حمفوظة يف مكتبة املتحف العراقي 
، مما اتاح يل الفر�سة للطلع عليه ونقل بع�س فوائده 
والكتابة عن���ه يف جريدة االحت���اد البغدادية عام 1989 
..وبعد �سن���وات اردت الرجوع اىل تلك الن�سخة النادرة 

فلم انل بغيتي � لل�سف � .
ومل ازل ابح���ث عن الكتاب اىل ان اأ�سعفني اال�ستاذ عدي 
ّعب���د الكرمي ي���وم 6 ني�سان 2008 بن�سخ���ة م�سورة من 
الكت���اب ، فل���ه مني ال�سك���ر اجلزيل . وق���د وجدت ان من 
املفي���د الكتابة عن موؤلف���ه املاريني، وتذك���ر من له �سلة 
باحي���اء الكتاب ون�سره كاثر لطي���ف من اثار روادنا.  ثم 
�سدر الكت���اب بطبعة غر م�ستوفية ال�سروط العلمية بل 
ان اال�ست���اذ ... اليا�سري الذي نه���د ال�سدارها مل يعرف 
ع���ن املوؤل���ف وع���ده ..  . حت���ى ا�سعفن���ا باآخ���رة اال�ستاذ 
الدكت���ور طارق نافع احلمداين واال�ستاذ حكمة رحماين 

باخراج الكتاب والتعريف مبوؤلفه .
   �سدر كتاب ) تنزه العباد يف مدينة بغداد ( يف بروت 
1887 ، وطب���ع باملطبعة اللبنانية . وق���د ذكر ان الكتاب 
طبع ثانية يف ال�سنة التالية يف 116 �سفحة ، ومل يتي�سر 
لن���ا االطلع عل���ى تل���ك الطبعة الت���ي تزيد عل���ى الطبعة 
االوىل بخم�س وثلثن �سفحة . ذكر املاريني يف مقدمة 
كتاب���ه انه راأى مدار����س بغداد خالية م���ن كتاب يت�سمن 
تاريخ بغداد واأحوالها القدمية واحلديثة ...)) اأخذتني 
الغ���رة العربية ، وهزتني املحب���ة الوطنية ،ال�سع نبذة 
حتت���وي على جّل ما تتطلب���ه االرادة ، وترتاده االفادة ، 
وت�ستوجب���ه العادة . فبعد ان �سرف���ت ي�سرا من الوقت 
جمي���ل النظر يف مطالع���ة بع�س الكت���ب واجلرائد التي 
قد ذك���رت �سيئا عن بغداد . جتنيت من األطف االأفنان األذ  
االأثمار ، و�سومعته اىل ما عندي فجاءت نبذة مفيدة يف 
بابها ...وو�سمته���ا بتنزه العباد يف مدينة بغداد . وهي 
منق�سم���ة اىل ق�سم���ن ال اك���ر لكي يتخ���رج الطالب فيها 
وي���درك م���ا قد ا�ستملت علي���ه من الفوائ���د اجلمة با�سهل 

مايرام ، وي�ستاأ�سل يف ذهنه كالنق�س على الرخام (( .
   ق�س���م املاريني كتابه اىل ق�سمن ، االول يت�سمن تاريخ 
بغداد وموقعها وا�سماء اخللف���اء امل�سلمن ووالة بغداد 
. ام���ا الق�س���م الث���اين فيت�سمن اح���وال بغ���داد احلديثة 

املعا�سرة للموؤلف .

 واليك قطعة �سغرة من الكتاب لبيان اهميته :
دار الكتب العمومية يف بغداد 

لقد جتلى يف �ساحة االمل دليل وا�سح يعد على ان بغداد 
قد عاد عليها الربء وال�سحة التامة واأخذت باالإفاقة التي 
هي اخر ال�سلمة وانقذت من علة اجلهل املنحو�سة التي 
اتليت بها منذ م���دة وك�سبت حال العلة املزمة مبر االيام 
ومتاديه���ا وان ظ���لم اجلهل ال���ذي تتوىل عل���ى افاقًا قد 
انق�س���ع باال�سع���ة النورية التي ن�سرته���ا املعارف وبثتها 
عل���ى االط���راق و�س���ار يبت���دل بال�سي���اء والن���ور �سيئًا 

ف�سيئًا. 
وان من جملة االث���ار ال�سامية ملوجبة للفتخان حل�سرة 
ذلت البلذ الوالية ال���ذي له املعارف �سمات الوا�سل اىل 

اوج الكم���ال. واملرتد يف رداء الزه���د والكرم واالف�سال 
انه قد ت�سكلت يف بغداد دار كتب منتظمة ثمرة امل�ساعي 
اجلميل���ة امل�سه���ورة يف امر ترقي املع���ارف لدى الف�سلة 
امل���كارم االنيل���ة ح�س���رة حمم���د افن���دي اآل جمي���ل راده 
مدي���ر معارف وال�سا الذي هو للف�سائل �سمر واملوجود 
بامل�سارع���ة ب���كل �س���ورة اىل امتث���ال االوام���ر واالفكار 
اجلليل���ة لل���وايل الع���ايل امل�س���ار الي���ه ال�ساع���ي باقتنا . 
واتباع اف���كاره وبيانه التي هي املع���ايل ايات املعطوفة 

على فتح وان�ساء باب �سعادة ومعرفة يف كل يوم. 
وان م���ن اثر حمية ذي الع���زة علي بك جنل لطف الله بك 
ان���ه اهدى ل���دار الكتب املذكورة �ست���ة او �سبعة جملدات 

م���ن الكتب وه���ذه الدار ه���ي يف املدر�س���ة امل�سهورة يف 
بغ���داد يف جامع احلي���در خانة وه���ي االن حتتوي على 
خم�سمائ���ة وع�سري���ن جملدًا من كت���ب الفق���ه والتف�سر 
واالدب وغره���ا م���ن الفنون وعليه���ا حافظات موظفات 

بذلك. 
اال وان فوائ���د ه���ذا االث���ر اجلميل التي حت�س���ل للعموم 
وا�سح���ة وجلي���ة جدًا: فل���ذا ال ت���رى حاج���ة الي�ساحها 
وتعدادها �سوى ان يقول هذا وانه اذا مل متنح املعاونات 
م���ن طرف ا�سح���اب احلمي���ة من االه���ايل لتو�سي���ع دار 
الكت���ب ه���ذه وانتظامه���ا وتكثر كتبه���ا املوج���ودة فان 
فوائده���ا املنتظرة واملامولة تتزايد بدرجة تكون يف كل 

حالة جالية ملح�سوبية اجلميع وافادتهم. وهذه الق�سية 
الفي���دة العربي���ة التي ان�سده���ا االديب الكام���ل املو�سوم 
بالنجاب���ة �سائل، ذو املكرمة احلاج علي افندي �سبل ذي 
الف�سيل���ة ال�سيد نعمان خ���ر الدين افن���دي اآل االآلو�سي 
اح���د علماء بلدتنا االعلم. وا�سرافها الكرام، موؤرخا بها 

فتح وتا�سي�س دار الكتب العمومية املذكورة. 

ولعم���ري انها قد ا�ستمل���ت على الفاظ رائق���ة.. ومعاين 
فائقة تدل على ادب من�سئها وف�سل حمربها ومو�سيها.. 

يا حبذا مكتبة قد جمعت  العلم فيها كتب لطائف 
نعم ارباب العلوم ينفعها  

فكل طالب عليها عاكف 
كانها للطالبن مورٌد

فكل راٍو من نداها غارق 
انعم بها من نعمة قد عرفت 

للطف والينا بها عوارف 
ال�سيد التقى والقزم الذي 

قد �سهدت بحزمه الطوائف 
العارف اخلائف مواله ومن 
بعد له يلقى االبان اخلائف 

احيا ببغداد العلوم بعدما  تخطفتها للبلى خواطف 
معارف بدت لنا بف�سله 
بف�سله بدت لنا معارف 

زاد له الف�سل على حممدة 
يبقى لها �سكر بها مرادف 

�سيدت بعزم ماجد ذي همة 
يعجز عن درك مداها الوا�سف 

حممد جنم جميل من له  
�سنع اجلميع تالد وطارف 

قد ا�س�ست بعزمه فا�ستاأن�ست 
لها الورى وا�ستياأ�س املخالف 

تبا�سر النا�س بها وارخوا  مكتبته جددها املعارف

        كانت كلية التجارة اأول كلية اأ�س�ست يف الب�سرة عام 
1963،عندم���ا تلقت رئا�سة اجلامع���ة يف بغداد طلبا من 
جمعية االقت�سادي���ن ، فرع الب�سرة ، لفتح كلية م�سائية 
للتج���ارة  وبع���د درا�سة االمكاني���ات العلمية واملادية يف 
الب�س���رة وافق جمل�س اجلامعة على فت���ح الكلية، وعلى 
اال�س���راف العلمي عليها، وعلى تق���دمي ماميكن من عون 
له���ا وبعد فتح كلية التجارة ع���ام 1963،حتفزت جميعة 
للدرا�س���ات  اخلريج���ن  هي)جمعي���ة  اأخ���رى،  ب�سري���ة 
ن�ساء كلية م�سائية للحقوق ، وذلك عندما قدم  العالية(،الإ
)ن���ادي �سط الع���رب( طلب���ا اىل جامعة بغ���داد لفتح كلية 
حق���وق م�سائية يف الب�سرة، وق���د قرر جمل�س اجلامعة، 
بع���د درا�س���ة الطل���ب، ت�سكيل جلن���ة للنظ���ر يف امكانية 
فت���ح ه���ذه الكلية، وبع���د اأن اجتمعت اللجن���ة مبت�سرف 
الل���واء، واملدي���ر الع���ام مل�سلح���ة املوان���ىء العراقي���ة ، 
عق���دت اجتماعا يف نادي �سط الع���رب، ح�سره اأ�سحاب 
الطلب، واأع�ساء الهيئة االدارية للنادي، والدكتور غالب 
ال���داودي حما�س���ر العل���وم ال�سيا�سي���ة يف كلي���ة جتارة 
الب�س���رة اآن���ذاك، واطلعت م���ن خللهم عل���ى االمكانيات 
العلمي���ة واالداري���ة املتواف���رة هن���اك ،ووج���دت اللجنة 
ت�سجيعا اأكيدا من الذي���ن ات�سلت بهم كافة،وبعد درا�سة 
املو�س���وع درا�س���ة م�ستفي�سة عادت اللجن���ة اىل بغداد، 
وقدم���ت تقري���را اىل رئا�س���ة اجلامعة اأو�س���ت فيه بفتح 

كلية احلقوق يف الب�سرة 
         اأم���ر رئي����س اجلمهوري���ة يف ع���ام 1964، بو�س���ع 
م�سروع جامعة الب�سرة مو�سع التنفيذ،وحينذاك بداأت 
مرحلة من العمل ال�سريع، فتمت زيارات عدة اىل الب�سرة 
قام بها رئي�س جامعة بغداد الدكتور عبد العزيز الدوري 
وبع����س اأ�ساتذته���ا، تفق���دوا فيه���ا االمكان���ات املوجودة 
اآن���ذاك  ، وبع���د الدرا�س���ة التي قام بها بع����س املخت�سن 
مكاني���ة تاأ�سي�س جامع���ة يف مدينة  يف جامع���ة بغ���داد الإ
الب�سرة ،افتتح���ت، يف 24 ت�سرين االول عام 1964 يف 
الب�سرة، كليات االآداب ،واحلقوق، والهند�سة، والعلوم، 
تتب���ع يف ادارته�ا جامعة بغداد، وقد ب���داأت الدرا�سة يف 
ه���ذه الكليات االأرب���ع يف مطلع الع���ام الدرا�سي 1964-
1965  ،وكان���ت ت�سغل ثلث���ة مبان، اإحداه���ا للدرا�سات 
النظري���ة، واالأخرى للمختربات العملي���ة، والثالثة ق�سم 
داخل���ي ل�سك���ن الطلب���ة، وثم���اين دور �سكني���ة الأع�س���اء 

الهيئة التدري�سية  .
         عق���د جمل����س الكلي���ات اأول اجتماع له يف االول من 
ت�سري���ن الثاين عام 1964، برئا�سة الدكتور عبد الهادي 
حمبوب���ة نائ���ب رئي�س جامع���ة بغداد يف الب�س���رة، وقد 
ح�س���ر االجتم���اع اع�ساء الهيئ���ة التدري�سي���ة يف كليات 
اجلامع����ة وحتدث���وا خلل االجتم���اع عن اأهمي���ة كليات 
جامعة الب�سرة النا�سئة باعتبارها حركة علمية مباركة، 
حتت���اج اىل اجله���ود املتوا�سل���ة واملعاون���ة امل�ستم���رة 
وال���روح املو�سوعي���ة املتج���ردة، وق���د ناق����س املجل����س 
مو�سوع���ات ع���دة، منه���ا مايتعل���ق باملناه���ج الدرا�سية، 
والقبول يف اجلامع���ة، والن�ساط اجلامعي، وغرها من 

املو�سوعات . 
         تو�سع���ت الكلي���ات يف الب�س���رة يف ع���ام 1965،اإذ 
اأ�سيف���ت اليه���ا كلي���ة الرتبي���ة ،ودر�س���ت رئا�س���ة جامعة 
بغ���داد م�سروع ان�س���اء كلية طب يف الب�س���رة، نظرا اىل 
احلاجة الع���داد االطب���اء املمار�سين العام���ن، ولتوافر 
االمكانيات، بعد اأن تق���رر بناء م�ست�سفى حديث تعليمي 

يف الب�سرة .

         

وتقرر مبدئيا اأن تفت���ح الكلية اأبوابها عام 1966، 
حت���ى يت���م االع���داد له���ا، واأن تبن���ى عل���ى قطع���ة اأر�س 
جماورة للم�ست�سف���ى ،وقد تربعت موؤ�س�س���ة كولبنكيان 
ب�)000ر100( دينار الن�ساء بناية لكلية الطب ،ويف عام 
1967، ونتيج���ة للتو�سع الكبر الذي ح�سل يف التعليم 
الع���ايل، واالقبال املتزايد للنتم���اء اىل كلياته ومعاهده 
،و�سعوب���ة قي���ام جامعة بغ���داد بالنهو�س به���ذا العبء 
لوحده���ا اكت�سبت جامع���ة الب�سرة �سخ�سيته���ا املميزة، 
وا�ستقل���ت بجمي���ع �سوؤونه���ا ع���ن جامع���ة بغداد،ف�سدر 
القان���ون ذو الرق���م)8( لع���ام 1967 يف االول من ني�سان 
عام 1967،والقا�سي بت�اأ�سي�س جامعة الب�سرة ،ورافق 

ذلك فتح كلية الطب يف اجلامعة اجلديدة .
         ومبوج���ب ه���ذا القانون، تغ���رت اأ�سماء )الكليات( 
اىل )هيئ���ات( ،فاأ�سبح���ت جامع���ة الب�س���رة تتاأل���ف من 
الهيئ���ات االآتي���ة:- )هيئ���ة الطب،وهيئ���ة العلوم،وهيئة 
الهند�س���ة ،وهيئ���ة الزراع���ة والبيطرة ،وهيئ���ة القانون 
واالقت�ساد،وهيئة االن�سانيات( وكلية الرتبية ،وح�سلت 
جامعة الب�سرة على اع���رتاف ر�سمي من وزارة الرتبية 
بهيئ���ة كلية الرتبي���ة، بعد ات�ساالت وا�سع���ة النطاق بن 
رئا�سة جامعة الب�سرة ووزارة الرتبية)6(،وقد مت قبول 

)12( طالبا 
القان���ون  هيئ���ة  يف  وطالب���ة 

واالقت�س���اد، و)42( طالب���ا وطالب���ة يف هيئ���ة الهند�س���ة 
،و)18( طالبا وطالبة يف هيئة الرتبية )الفرع العلمي(، 
و)52( طالب���ا وطالبة يف)الفرع االأدب���ي(، و)19( طالبا 
وطالب���ة يف هيئة الطب، و)20( طالب���ا وطالبة يف هيئة 

االن�سانيات، و)64( طالبا وطالبة يف هيئة العلوم .
         و�سع���ت اجلامع���ة �سع���ارا له���ا مييزه���ا م���ن غرها 
م���ن اجلامعات، ا�ستوحت فكرته م���ن البيئة التي تعي�س 
فيهافالب�سرة ت�ستهر من ب���ن مدن العراق بكثافة غابات 
النخيل،وتدف���ق البرتول، ف�سل ع���ن كونها ملتقى نهري 
نان �سط الع���رب الذي ي�سب  دجل���ة والف���رات اللذين يكوِّ
يف اخللي���ج العرب���ي ،وهك���ذا ج���اءت �س���رورة متثي���ل 
ه���ذه املزايا يف �سع���ار اجلامعة ،فت�سم���ن و�سط ال�سعار 
�سفينة متخر عباب �سط العرب حتمل يف �سرها جامعُة 
الب�س���رة �ساريها قلم���ا ،و�سراعها كتاب���ا مفتوحا ، رمزا 
ل�س���ر اجلامع���ة يف ركاب العل���م والعرف���ان وه���ي ت�سع 
املعرف���ة يف كل االرجاء باأ�سعته���ا املنبعثة من ا�سلة القلم  
جها قوله تعاىل ))وقل ربي زدين  . تلك االأ�سعة التي يتوِّ
علما((،ويوج���د على جانبي ال�سفينة ،يف دائرة اأكرب من 

الدائرة االوىل ،�سجرة نخيل وبرج ال�ستخراج البرتول 
اخلام يرمزان اىل ما ت�ستهر به هذه املنطقة، ويف ا�سفل 
����ت تاري���خ افتت���اح اجلامع���ة يف التقومين  ال�سع���ار ث�ُبِّ

الهجري وامليلدي .
تقع جامعة الب�س���رة يف مدينة الب�سرة، وتتوزع كليات 
اجلامعة على ثلثة مواقع ،فعل���ى ال�سفة ال�سرقية ل�سط 
العرب ومدينة الب�سرة يقع املوقع الرئي�س املوؤقت، الذي 
ي�سم كليات العل���وم والهند�سة والطب البيطري وجزءًا 
م���ن كلي���ة الزراعة ،كم���ا ي�سم معظ���م االق�س���ام الداخلية 
�س���كان الطلب���ة واملكتب���ة املركزي���ة ، ويف موق���ع ب���اب  الإ
الزبر،غرب مدينة الب�سرة، تقع كليات االآداب واالدارة 
واالقت�س���اد والطب والقب���ة ال�سماوية واأق�س���ام داخلية 
ويف موق���ع كرم���ة عل���ي، �سمال مدين���ة الب�س���رة ،يوجد 
موقع اجلامعة الرئي�س املخطط له، وكان ي�سم جزءًا من 
ا رئا�سة اجلامعة فتقع على ال�سفة  كلية الزراعة فقط ، اأَمَّ
الغربية ل�سط العرب، على �سارع الكورني�س، وبجوارها 
تق���ع بناية متحف التاري���خ الطبيعي وبناي���ة دار الكتب 
ومطبعة اجلامعة ، وعلى ال�سفة ال�سمالية لنهر الع�سار، 
ال���ذي يخرتق مدينة الب�سرة، تق���ع كلية الرتبية واملركز 

الثقايف للجامعة ونادي اع�ساء الهيئة التدري�سية .
         ومنذ بداية تاأ�سي�س اجلامعة اتخذت لها مكانا نائيا 
،يف بناية �سغ���رة يف ناحية �سط العرب، على ال�سرقية 
ل�سط الع���رب املواجهة ملنطقة الع�س���ار ، على بعد)3( كم 
من ال�سط، و)15(كم م���ن احلدود ال�سفة االيرانية ،على 
ي�س���ار الطريق ال���ذي يرب���ط الب�سرة باالح���واز، و�سط 
ب�ساتن النخيل . وازاء التو�سعات قررت رئا�سة اجلامعة 
نق���ل مقره���ا اىل الع�سار،على �س���ارع الكورني�س،لتوفر 
ح���دى كلياته���ا، وللتخل����س م���ن م�سكل���ة النقل  بناي���ة الإ
ب���ن مدينة الب�س���رة والتنوم���ة عرب �سط الع���رب، حيث 
كانت و�سيلة العبور الوحيدة ه���ي الزوارق وا�ستخدام 
العبارة )الطبك���ة( التي كانت اأول العقبات التي واجهت 
اجلامع���ة، فهي الوحيدة يف العامل تقريبا التي ت�ستخدم 

تلك الو�سائل يف النقل والعبور وقتذاك .

 عن ر�سالة) التعليم العايل يف العراق 1956- 1970(                

من تاريخ البصرة الحديث

مكتب��ة عامة في بغ��داد في القرن هكذا تأسست جامعة البصرة وكلياتها  
التاسع عشر
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الشيخلي ال��وه��اب  ع��ب��د 

باغتني ال�سديق خالد علي القا�سي يوم 1946/5/1 
ب�س���وؤال غري���ب: ه���ل ت���ود ان ت���رى اأم كلث���وم؟ كان 
جوابي: يف اأي دار لل�سينما، ف�سحك وقال: ان تراها 
�سخ�سي���ًا، ث���م اأردف قائًل: انها يف بغ���داد و�ستحيي 
حفل���ة واح���دة غ���دًا يف ق�س���ر الرح���اب مبنا�سبة عيد 

ميلد امللك في�سل.
- لكن هذا ق�سر امللك.

- ال علي���ك اح�س���ر غ���دًا ال�ساع���ة اخلام�س���ة ع�س���رًا 
وانتظرين قرب عمارة عمي حافظ القا�سي و�سنذهب 

ب�سيارة النقل اخلارجي.
ويف الي���وم التايل ح�سرت اىل ال�ساحة الواقعة قرب 
امل�س���ور اأر�س���اك ووقف���ت اىل جان���ب العم���ارة وبعد 
قلي���ل ج���اءت ال�سي���ارة وكان���ت عل���ى �س���كل �سندوق 
كب���ر يحتوي عل���ى اأجه���زة النقل واعت���ذر خالد النه 
ال ي�ستطي���ع ان ياأخ���ذين معه حيث اأ�س���ر �سقيقه على 
احل�سور ل�سماع اأم كلثوم �سخ�سيًا، وقبل ان تتحرك 
ال�سي���ارة خ���رج حاف���ظ القا�س���ي واأو�ساه���م بح�سن 

الت�سرف وقال: اأنكم تذهبون اىل ق�سر امللك.
وبع���د ان عاد حافظ القا�س���ي اىل العمارة متكنت من 
اإيج���اد م���كان منا�سب يف ال�سي���ارة وبعد رب���ع �ساعة 
وجدنا اأنف�سنا يف حديقة الق�سر حيث مت بناء م�سرح 
�سيفي اأمامه عدد كبر من الكرا�سي جللو�س املدعوين 

ومنهم ع���دد كبر من ال���وزراء واملوظفن الكبار 
وبع�س من الع�سكرين الذين اأخذوا يتوافدون 

عندما بداأت ال�سم�س متيل اىل الغروب.
وج���دت نف�س���ي بع���د ذل���ك بالق���رب م���ن ه���ذه 
الفنان���ة الكب���رة، كانت جتل�س عل���ى الكر�سي 
واأخ���ذ بع����س املدعوي���ن يق���دم له���ا اإعجاب���ه 
ال�سديد ب�سوته���ا واأدائها وحفلتها ال�سهرية، 
و�ساه���دت اأحده���م يق���دم له���ا ع�س���رة دنانر 
عراقي���ة لتوق���ع عليه���ا، ومل اأكن اأمل���ك حينها 
ربع دينار لتوق���ع عليه.وبعد ان انف�س عنها 
املعجبن وبقي���ت لوحدها تق���دم منها اأر�سد 
العم���ري رئي����س ال���وزراء االأ�سب���ق فقال���ت 
معاتب���ة: اإن���ك مل ت�ساأل عن اأخ���ي خالد الذي 
ه���و طري���ح الفرا����س، فاأعتذر وق���ال لها انه 
مل ي�سم���ع بذل���ك ووعده���ا باحل�س���ور اىل 
القاهرة لزيارته ومتنى له ال�سفاء العاجل.
والحظت ان���ه الوحيد الذي تركت كر�سيها 
م���ن اأجله وذهبت مع���ه اىل حديقة الق�سر 
وكان���ا يتحدث���ان باأم���ور وذكري���ات رمبا 
تعود اىل ع���ام 1932 عندما زارت بغداد، 

حيث كان يف ذلك الوقت اأمن العا�سمة، ويف 
ف���رتة اال�سرتاحة االأوىل وجدت نف�س���ي مع اأم كلثوم 
وال�ست���ارة م�سدلة، كانت تنظ���ر ايل وتبت�سم وتتوقع 
ان اأكلمها لكني كن���ت اأنظر اليها، ويف ذهني اأ�سمهان 
الت���ي ذهبت اىل ع���امل اخللود قب���ل �سنت���ن تقريبًا.. 
وق���د الحظ���ت الغ�س���اوة يف عيني، وقل���ت يف نف�سي 
ال �س���ك ان ذل���ك نتيج���ة �سهره���ا الطوي���ل وعملها يف 
االأف���لم التي تتطلب نورًا �ساطع���ًا يف اغلب االأحيان، 
نظ���رت اىل ام كلثوم طوي���ًل هذه امل���راأة التي عا�ست 
يف القري���ة وامتلك���ت نا�سي���ة الغن���اء املتق���ن بعد ان 
وهبها الله حنجرة ذات حبال �سوتية متميزة.. كيف 

ا�ستطاع���ت بع���د ان و�سلت اىل القاه���رة ان توؤثر يف 
كل م���ن ا�ستم���ع اليه���ا وه���ي تن�س���د يف البداي���ة م���ع 
�سقيقه���ا ووالده���ا واح���د اأقرباوؤها بع����س االأنا�سيد 
واملو�سح���ات الديني���ة؟.. وكيف انتقل���ت بعد ذلك اىل 
الغن���اء الدني���وي م���ع االآالت املو�سيقي���ة حم���دودة ال 
تتعدى العود والكمان والطبلة والرق؟ ان من ي�ستمع 
للغاين القدمية يتملكه العجب ومن ا�ستمع حلفلتها 
ال�سهرية يزداد عجبًا، ففي خلل ما ينوف على الثلث 
�ساع���ات تغن���ي اأجم���ل واأ�سع���ب الق�سائ���د واالأغاين 
وتقود الفرق���ة املو�سيقية وتتنقل يف عامل االأنغام من 

دون اأي خط���اأ او حتري���ف ه���ذا 
م���ا فعلت���ه تل���ك الليل���ة يف ق�سر 

الرحاب عام 1946.
كان���ت حنج���رة ام كلث���وم ومن���ذ 
العهد االأول حلياتها الفنية متتلك 
ال�ساح���ر  ال�س���وت  مقوم���ات  كل 
باالأفئ���دة  يلع���ب  ال���ذي  الق���وي 
ويثر يف النف�س اأجمل العواطف 
�سيذكرها  الوجداني���ة  والنفح���ات 
واملو�سيق���ي  الغنائ���ي  التاري���خ 
العرب���ي عل���ى انها فري���دة قوية يف 
جم���ال االأداء م���ع معرف���ة تام���ة يف 
اختزان اله���واء واختل�س االأنفا�س 
االمت���دادات  ال�ستقب���ال  والتهي���وؤ 
ال�سوتي���ة خا�سًة يف ح���روف االألف 
والي���اء والواو م���ع ال�سيطرة على املي���زان املو�سيقي 
والغنائ���ي وع���دم اخل���روج عنه وهذا يعت���رب من اهم 

عنا�سر الغناء يف العامل كله.
الحفلة

مل يكت���ب عن حفل���ة ام كلث���وم التي اأحيته���ا يف ق�سر 
الرح���اب مطلقًا كاأمنا اأريد له���ا ان تكون �سمن حدود 
خا�سة بامل���كان، حيث كان اجلميع يرت���دون امللب�س 
الع�سكري���ن  م���ن  كب���ر  ع���دد  جان���ب  اىل  ال�س���وداء 
وح�س���ور عدد ال ي�ستهان به من احلر�س امللكي وحن 

ظه���رت ام كلث���وم عل���ى امل�س���رح ال�سغ���ر ا�ستقبل���ت 
بت�سفي���ق خجول وب���داأت الفرق���ة املو�سيقي���ة تعزف 
مو�سيقى )الليلة عيد( التي اأن�سدتها يف فيلم )دنانر( 
والذي عر�س عام 1940 وهي من كلمات احمد رامي 
واحلان ريا�س ال�سنباط���ي، وحن ذكرت ا�سم في�سل 
الث���اين قوبلت بعا�سفة من الت�سفيق وبعد ا�سرتاحة 
ق�سرة غنت ق�سيدة )�سلو كوؤو�س الطل( واذكر انها 
غن���ت االأغنية اخلفيفة )غنيلي �س���وي �سوي( وعندما 
اأ�سدل ال�ست���ار اأ�سرعت بالوقوف ق���رب ام كلثوم لكن 
احد ال���وزراء تقدم اليها وق���ال: ان الو�سي عبد االإله 
يرجو ان تغني له ق�سيدة )وحقك اأنت املنى والطلب( 
فاعت���ذرت قائل���ة: ان ه���ذه االأغني���ة قدمي���ة وتتطل���ب 
)بروف���ة( وانه���ا مل تع���د تتذك���ر بع�س كلماته���ا وكان 
حمم���د الق�سبج���ي ق���د ادخ���ل ن�سف الع���ود يف كي�س 
م���ن القما�س عندما اأ�سارت للفرق���ة املو�سيقية للعودة 
ومتابع���ة احلفل���ة الت���ي امت���دت اىل ال�ساع���ة الثالثة 
�سباح���ًا وب���داًل م���ن الق�سي���دة التي طل���ب ان ي�ستمع 
اليها الو�س���ي غنت )كل االأحبة ثن���ن ثنن( وذكر يل 
�سديق���ي خالد عل���ي القا�سي ان ن���وري ال�سعيد طلب 
اغنية )افدي���ه ان حفظ الهوى( فلم تلبي طلبه لل�سبب 
نف�سه.فاتن���ي ان اذك���ر انن���ي التقيت بامللح���ن املبدع 
حمم���د الق�سبجي وحتدثت معه ع���ن االأحلان الرائعة 
الت���ي قدمها اىل اأ�سمهان واأب���دى اأ�سفه ال�سديد ملوتها 

املبكر.

في قصر الرحاب سنة 1946


