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وزير الدفاع االول في الدولة العراقية الحديثة

هذه  يف  اقدم  ان  املنا�سبة  بهذه  وراأيت 
�سرية  من  ملحات  التاريخية  ال�سفحة 
باالحداث  حافلة  �سرية  النها  الرجل  ذلك 
واحيانا باملغامرات التي ت�سلح ان تكون 
وقد  مقرية  �سينمائية  لق�سة  مادة 

انتهت نهاية روائية حزينة. 
�سخ�سية  الع�سكري  جعفر  كان 
نادرة بني �سخ�سيات العراق التي 
يف  امل�سوؤولية  مقاليد  ت�سلمت 
الدولة  تاأ�سي�س  بداية  يف  البالد 
العراقية الفتية وكثريا ما �سمعنا 
وخفة  �سخ�سيته  عن  عارفيه  من 
روحه وظرف دعابته كما �سمعنا 
ال�سيا�سية،  ولباقته  �سجاعته  عن 
والقانونية،  الع�سكرية  وثقافته 
على  مب�سرعه  اخريا  علمنا  حتى 
ومل  �سدقي  بكر  اعوان  بع�س  يد 
اأ�ساء  يكن قد عرف عن الرجل انه 

اىل احد يف حياته. 
ومل يكن لقب الع�سكري الذي احلق 
با�سم جعفر با�سا ا�سارة اىل م�سلكه 
وان كان ع�سكريا بل ن�سبة اىل قرية 
باأ�سله،  اليها  تنت�سب  التي  ع�سكر 
كركوك  مدينة  من  قريبة  قرية  وهي 
ويبدو ان الفريق بكر �سدقي الذي قاد 
انقالب عام 1936 كان اأ�سله منها اي�سا، 
ف�سار يلقب نف�سه بالع�سكري عمال بالقول 
من  اح�سن  )مافي�س حد  امل�سهور  امل�سري 

حد(. 
والده  وكان   1885 �سنة  بغداد  يف  ولد 
املدر�سة  ودخل  حمالتها،  الحدى  خمتارا 
تخرج  ثم  فيها،  التح�سريية  الع�سكرية 
من املدر�سة احلربية الرتكية يف اال�ستانة 
يف  للتدريب  ع�سكرية  بعثة  يف  وار�سل 
عاد  ثم  �سنوات  ثالث  فيها  فاقام  املانيا 
فيها  وجرح  البلقان  حرب  يف  وا�سرتك 
نوايا  وظهرت  احلرب  تلك  اأنتهت  وملا 
العن�سرية  االحتاديني 
حزب  اىل  ان�سم 
العربي  العهد 

وكان من ان�سط العاملني فيه. 
فعني  االوىل  العاملية  احلرب  ن�سبت  ثم 
�سو�سن  فوق  االملاين  لالمريال  مرافقا 
االملاين  احلديدي  ال�سليب  و�سام  ومنح 
وكانت القيادة العثمانية العليا قد و�سعت 
خطة لال�ستيالء على م�سر مبهاجمتها من 
فتوىل  واحد  وقت  يف  والغرب  ال�سرق 
الفيلق  قيادة  ال�سفاح  با�سا  جمال  الفريق 
بطريق  ال�سرق  من  م�سر  ملهاجمة  الرابع 
باثارة  جعفر  اىل  وعهد  ال�سوي�س  قناة 
لالغارة  ليبيا  يف  الطرابل�سية  القبائل 

عليها من الغرب بطريق ال�سلوم. 
ليبيا والبحر  ولكن كيف ي�سل جعفر اىل 
تقرر  احللفاء  ببوارج  يزخر  املتو�سط 
من  املانية،  غوا�سة  يف  جعفر  ار�سال 
اليها ونزل اىل  الدردنيل اىل برقة فذهب 
الرب بعد تبديل زيه واجتمع بال�سيد احمد 
ال�سنو�سي واتفق معه على تدابري احلملة 
م�سر  اىل  توجه  بل  بذلك  يكتف  ومل 
متخفيا ودخلها لدرا�سة احلالة فيها، وعاد 
بتعيينه  االمر  ف�سدر  تركيا  اىل  ذلك  بعد 
قائدا عاما يف جبهة برقة بعد ترقيته اىل 
يف  الرتبة  هذه  حامل  وكان  لواء  رتبة 
با�سا  لقب  على  يح�سل  العثماين  اجلي�س 
تلقائيا و�سافر جعفر اىل بريوت ثم ا�ستقل 
منها �سفينة �سراعية قا�سدا �سواحل برقة 
ا�ساطري احللفاء وكان ذلك يف  خل�سة عن 
هذه  ا�ستغرقت  وقد   1915 �سنة  اوائل 
واجهت  ا�سابيع  ثالثة  املثرية  الرحلة 
وو�سلت  عديدة  خماطر  خاللها  ال�سفينة 
اىل مقربة من ال�سلوم فا�سرع رجالها يف 
والذخائر  اال�سلحة  من  حمولتها  تفريغ 
ولكن احللفاء قب�سوا عليها خالل عودتها 
وا�سروا نوتيتها بينما كان جعفر ورجاله 
القوات  تنظيم  على  يعملون  ليبيا  يف 
التابعة  الطرابل�سية  والقبائل  النظامية 

لل�سنو�سي. 
بني  عليها  املتفق  اخلطة  من  الرغم  وعلى 
من  م�سر  على  بالهجوم  وجمال  جعفر 
ال�سرق والغرب يف اآن واحد، فان جماال مل 

يتقيد بهذا االتفاق العتقاده بانه ي�ستطيع 
ان  ي�ساأ  ومل  وحده  الفخر  هذا  ينال  ان 
ي�سرك غريه فيه، بل اأ�ستعجل الهجوم قبل 
اأن يكمل جعفر ا�ستعدادته فكانت النتيجة 
القوات  به  الذي منيت  الذريع  الف�سل  ذلك 

العثمانية على قناة ال�سوي�س. 
احلدود  اجتياز  اىل  ا�سرع  فقد  جعفر  اما 
امل�سرية بالقوات التي متكن من جتهيزها 
اىل  اال�سكندرية  طريق  يف  حفه  ووا�سل 
ان و�سل مر�سى مطروح ف�سحبت القيادة 
قناة  جبهة  من  كبرية  قوات  الربيطانية 
جمال  قوات  هزمت  ان  بعد  ال�سوي�س 
با�سا فيها، وجردتها على جعفر يف جبهة 
مر�سى مطروح وهاجمته من الرب والبحر 
االبي�س  بال�سالح  اجلي�سان  وا�ستبك 
وجرح جعفر بطعنة �سيف ثم اأ�سر وجيء 

به اىل القاهرة واعتقل يف قلعتها. 
القلعة  من  الهرب  طريقة  يف  جعفر  وفكر 
منها  متخذا  ببع�سها  بطانيات  عدة  فعقد 
النوافذ  اأحدى  من  الليل  يف  وتدىل  حبال 
حتتمل  فلم  اجلثة  �سخم  كان  ولكنه 
احداها  عقد  وانفرط  ثقله  البطانيات 
و�سقط جعفر على االر�س وا�سيب بك�سر 

يف الركبة. 
يف  حتى  روحه  خفة  جعفرا  تفارق  ومل 
قد  باأ�سرته  �سالته  وكانت  اللحظة  هذه 
قيمة  دفع  على  يلج  فاخذ  ودية  ا�سبحت 
البطانيات املمزقة فاأ�سحكهم وا�ستطاع ان 
فنقلوه  غ�سبهم  من  ويخفف  اجلو  يلطف 

اىل امل�ست�سفى. 
العربية  الثورة  كانت  الفرتة  هذه  ويف 
وكان  بدايتها  يف  احلجاز  يف  قامت  التي 
ال�سباط العرب يلتحقون بها من كل حدب 
و�سوب، فقرر جعفر االن�سمام اليها ف�سمح 
البحر االحمر  بال�سفر اىل مكة بطريق  له 
الذي  العربي  فلما و�سلها احلق باجلي�س 
بقيادة  املنورة  املدينة  حول  مرابطا  كان 
قائدا  في�سل جعفر  في�سل وعني  ال�سريف 
عاما لقواته دون ا�ست�سارة والده ال�سريف 
بعزله  ياأمر  وجعله  اغ�سبه  مما  ح�سني 

خواطر وأحاديث في التاريخ 
لمحات من سيرة جعفر العسكري 

كنت قبل ايام قالئل اتصفح كتابا ممتعا وجميل االخراج اصدرته دائرة التوجيه السياسي في وزارة الدفاع في السنة الماضية 
بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الجيش العراقي فلفتت نظري فيه صورة للفريق جعفر العسكري وزير الدفاع االول في الدولة 
العراقية مع نبذة عن سيرته )ص20( ووجدت في ذلك آية من آيات الوفاء العربي، وانموذجا للخلق العسكري النبيل في االعتراف 
بفضل االولين، وتسجيل خدمات المساهمين في بناء جيشنا الذي يعد مفخرة بين الجيوش العربية ودرعا حصينا من دروع االمة، 
هذا الجيش الذي يقدم اليوم اروع أمثلة البطولة والفداء في معركته التي يخوضها دفاعا عن حقوق بالده، ضد عدو متخلف 

باسم االسالم، وال يمييز بين حالل وحرام، وال يحترم قانونا بين قوانين االرض وال حاقد، يحارب االسالم 
ناموسا من نواميس السماء. 

نجدة فتحي صفوة

ودخل  محالتها،  الحدى  مختارا  والده  وكان   1885 سنة  بغداد  في  ولد 
المدرسة العسكرية التحضيرية فيها، ثم تخرج من المدرسة الحربية التركية 
في االستانة وارسل في بعثة عسكرية للتدريب في المانيا فاقام فيها ثالث 
سنوات ثم عاد واشترك في حرب البلقان وجرح فيها ولما انتهت تلك الحرب 

وظهرت نوايا االتحاديين العنصرية انضم الى حزب العهد العربي. 
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فاأبرق في�سل اىل والده باأن يف ذلك اهانة 
م�سوؤولياته  من  �سيتخلى  وانه  يقبلها  ال 
جعفر  اقيل  اذا  النه�سة  من  يده  وينف�س 
بربقية  املوافقة  اىل  احل�سني  فا�سطر 

ا�سرت�سى بها ولده. 
العقبة  على  ال�سمايل  اجلي�س  وا�ستوىل 
�سماال  �سار  ثم  حربية  قاعدة  واتخذها 
حتى فتح دم�سق وقبل انتهاء تلك احلملة 
با�سا  جعفر  منح  قد  اللنبي  اجلرنال  كان 
�سامل  بري  يف  قيادته  مقر  يف  و�ساما 
بفل�سطني و�سط حلقة من الرجال املنتمني 
وكان  م�سر،  يف  ا�سرته  التي  الفرقة  اىل 
الختيار هذه احللقة مبثابة حر�س �سرف 
نف�س  يف  جميل  وقع  االحتفال  ذلك  يف 
روح  على  حافظ  ذلك  مع  ولكنه  جعفر، 
حياته  طيلة  بها  ات�سف  التي  الدعابة 
املنا�سبة  هذه  يف  يحمل  ان  على  فاأ�سر 
من  ناله  الذي  احلديدي  ال�سليب  و�سام 

اعدائهم االملان وكان له ما اأراد. 
حاكما  جعفر  عني  �سوريا  احتالل  وبعد 
بعد  حلب  ملنطقة  حاكما  ثم  عمان  ملنطقة 
يف  العربية  الدولة  قامت  وملا  �سقوطها 
عليها  ملكا  في�سل  يف  وتوج  �سوريا 
هذا  يف  وبقي  ملرافقيه  كبريا  جعفر  عني 
مي�سلون  معركة  وقعت  اأن  اىل  املن�سب 
ثم  فل�سطني  اىل  في�سل  مع  �سوريا  فرتك 

برحها معه قا�سدا اوربا. 
الوطنية  الثورة  كانت  الوقت  هذا  ويف 
قامت  التي  الع�سرين  ثورة  العراق  يف 
اوارها  ا�ستد  قد  الربيطاين  احلكم  �سد 
حتى حملت االنكليز على تغيري �سيا�ستهم 
وطنية  حكومة  وتاأ�سي�س  العراق،  يف 
احلكومة  فتاألفت  االقل  على  مظهرها  يف 
الرحمن  عبد  ال�سيد  برئا�سة  املوؤقتة 
النقيب وطلب اىل جعفر الع�سكري وكان 
اىل  طريقه  يف  بور�سعيد  اىل  و�سل  قد 
العراق  اىل  يعود  ان  في�سل  مع  اوربا 
لال�سرتاك يف تلك احلكومة وزيرا للدفاع 
للدفاع يف دولة  وهكذا ا�سبح اول وزير 
كانت  ال�سفة  وبهذه  احلديثة،  العراق 
املهمة اوىل التي القيت على عاتقه ان�ساء 
لتا�سي�س  متهيدا  وطني  عراقي  جي�س 
دولة عربية واحتفظ جعفر مبن�سبه هذا 

يف وزارة النقيب الثانية اي�سا. 
وملا عقد موؤمتر القاهرة امل�سهور يف اذار 
�سنة 1921 برئا�سة امل�سرت ت�سر�سل وزير 
جعفر  ح�سره  الربيطاين  امل�ستعمرات 
بر�سي كوك�س ويف  ال�سري  مع  الع�سكري 
هذا املوؤمتر تقرر تا�سي�س الدولة العراقية 

ون�سب في�سل االول ملكا عليها. 
اول  با�سا  جعفر  عني   1922 �سنة  ويف 
ممثل للعراق يف بريطانيا ولكنه ا�ستدعي 
اليه  وعهد  واحدة  �سنة  بعد  بغداد  اىل 
بتاليف الوزارة فبقي يف رئا�سة الوزارة 
فخلفه  منها  ا�ستقال  ثم   1923 اب  حتى 
لندن  اىل  هو  وعاد  الها�سمي  يا�سني  فيها 
اىل  وعاد  الثانية  للمرة  مفو�سا  وزيرا 
الثانية  وزارته  فالف  اخرى  مرة  بغداد 
وبعدها اىل لندن للمرة الثالثة فبقي فيها 

من �سنة 1923 اىل �سنة 1934. 
لندن  يف  اقامته  خالل  جعفر  وانتمى 
ودر�س  فيها  احلقوق  كليات  اأحدى  اىل 
�سهادته  ونال  درا�سته  واكمل  القانون 
وكان ذلك بطبيعة احلال بدافع من رغبته 
له  تكن  ومل  العلم،  من  اال�ستزادة  يف 
اعلى  اىل  و�سل  ان  بعد  حاجة  بال�سهادة 
مرتني  للوزراء  رئي�سا  وا�سبح  من�سب 

ووزيرا للدفاع خم�س مرات. 
بغداد  اىل  الع�سكري  جعفر  وا�ستدعي 
التي  الوزارة  يف  للدفاع  وزيرا  وعني 
الفها يا�سني الها�سمي يف اذار �سنة 1935 
واالخرية  اخلام�سة  املرة  هذه  وكانت 
التي يتوىل فيها هذه الوزارة التي احبها 

وخدمها مدة طويلة. 
ويف اواخر �سنة 1936 فاجاأ بكر �سدقي 
فقرر  املعروف  بانقالبه  الها�سمي  وزارة 
الزاحفة  القطعات  ملقابلة  اخلروج  جعفر 

�سي�ستطيع  انه  واثقا  وكان  بغداد  على 
بتاأثريه ال�سخ�سي ان يثنيها عما تعتزمه 
ويحبط حماولة بكر �سدقي معتمدا على 
واحرتام  حمبة  من  له  ال�سباط  يكنه  ما 
اي�سا  ذلك  يعرف  كان  �سدقي  بكر  ولكن 
من  اليه  ار�سل  جعفر  خروج  بلغه  فلما 
يقتله قبل و�سوله اىل مقر القوات خارج 
بغداد وهكذا انتهت حياة الرجل ب�سورة 
معظم  يف  كانت  وكما  بداأت  كما  روائية 
واخلم�سني  احلادية  يف  وكان  مراحلها 
من عمره. كان جعفر الع�سكري �سخ�سية 
نكتة  و�ساحب  مرحا  و�سيا�سيا  ظريفة 
ومقالب  طريفة  ق�س�س  عنه  وتروى 
اجل�سم  مكتنز  بدينا  وكان  متنوعة 
التقرير  يف  جاء  وقد  القراءة  كثري  ذكيا 
الربيطانية  ال�سفارة  اعدته  الذي  ال�سري 
 1935 ل�سنة  العراقية  ال�سخ�سيات  عن 
الربيطانية  الوثائق  بدار  واملحفوظ 
العربية  يتكلم  االتي:  الو�سف  لندن  يف 
والرتكية والكردية واالرمنية والفار�سية 
�سخم  واالنكليزية  والفرن�سية  واالملانية 
اجل�سم متقلب املزاج بطبيعته نزيه ح�سن 
خامال  كان  وان  املع�سر  ولطيف  النية 
حينما  احلقيقة  معها  يواجه  ال  بدرجة 
اقل  تبني موقف  ميال اىل  تكون مزعجة 
له  لي�ست  اخلري  فيه  ما  وانتظار  مقاومة 
ب�سهولة  ويخدع  الد�سائ�س  على  قدرة 
لي�س  ولكنه  ممتاز  وتاكتيكي  جيد  متكلم 

ا�سرتاتيجيا �سجاع ويقظ يف املعارك. 
وال �سك ان �سرية جعفر الع�سكري واعماله 
يجب ان يحكم عليها باملقيا�س اىل العهد 
الظروف  �سوء  وعلى  فيه  عا�س  الذي 
العهد  ذلك  يف  بالبالد  املحيطة  ال�سيا�سية 
بنوري  ال�سخ�سية  عالقته  اىل  باال�سافة 
ال�سعيد فقد كان متزوجا من �سقيقته كما 
ان زوجة نوري كانت �سقيقة جعفر ومن 
الوفاء ان يذكر الرجل يف ذكرى تاأ�سي�س 

اجلي�س العراقي. 

عن كتاب نظرات في التاريخ
بغداد 1981

يف عام 1949 طلبت وزارة املعارف )الرتبية( 
اليوم من اال�ستاذ ال�سيد طه باقر امني املتحف 
العراقي اأن يتوىل تعريب موجز كتاب درا�سة 
ال�سهرة  ذي  الربيطاين  للموؤرخ  التاريخ  يف 
�ساحب  توينبي(  )ارنولد  العالمة  العاملية 
املواقف ال�سريفة املنا�سرة للق�سايا العربية. 

فيلسوف عظيم 
الكتاب اال�سل يتالف من ع�سرة اجزاء  وكان 
دي.  اال�ستاذ  بجزئني  اخت�سرها  �سخمة 
عمل  الذي  �سمرفيل  غري  وهو  �سمرفيل  �سي 
يف  العراقية  املعارف  وزارة  يف  م�ست�سارا 
تعريب  على  باقر  طه  عكف  وقد  الثالثينات 
اأربع  ل�سمرفيل على مدى  املوجزين  اجلزئني 
�سنوات معززا الرتجمة باملوا�سي والتعليقات 
وزارة  لطلب  ا�ستجابة  للطبع  ودفعه  املفيدة 
املعارف ويف �سيف عام 1954 طلب اال�ستاذ 
طبع  على  اال�سراف  يف  معاونته  مني  باقر 
الكتاب واعداد الفهار�س له فا�سطلعت باملهمة 
 1955 عام  بداية  يف  طبعه  من  الفراغ  ومت 
حيث مت طبع اجلزء االول يف مطبعة التفي�س 
املعارف  مطبعة  يف  الثاين  واجلزء  االهلية 
واقولها للحقيقة انني ا�ستفدت فائدة عظيمة 
واعداد  الطبع  جتارب  مراجعتي  خالل  من 
باملوؤلف  كبريا  اعجابا  واعجبت  الفهار�س 
العالمة توينبي الذي يعد من اعاظم املوؤرخني 
يف الع�سر احلديث ومل يكن موؤرخا ح�سب بل 
اأ�سا�س  على  درا�ساته  قامت  عظيم  فيل�سوف 
الناحيتني املادية والروحية التي تناول فيها 
الدقيقة  واملقارنة  العميق  الفل�سفي  بالتحليل 
ال�ساملة بدايات احل�سارات الب�سرية الكربى 

وتطورها وانهيارها. 

قوانين جديدة للحضارات 
�سائر  دون  توينبي  العالمة  انفرد  وقد 
قوانني  با�ستنتاج  املعا�سرين  املوؤرخني 
احل�سارات  تلك  مل�سرية  جديدة  وقواعد 
ومنوها وانحاللها نذكر منها قانون التحدي 
وقانون  احل�سارات  ن�سوء  يف  واال�ستجابة 
االجتماعية  الظاهرة  يف  والظهور  االعتزال 

االفراد  به  يقوم  مما  باالبداع  ي�سميها  التي 
ود�ستور  املبدعة.  االقليات  او  املبدعون 
يطلق  التي  احلالة  يف  ال�سعث  ومل  الهزمية 
من  ذلك  غري  اىل  االنحالل  ايقاع  ا�سم  عليها 
غرائب اال�ستنباطات وتتجلى قدرته الفذة يف 
اأقدم  منذ  الب�سري  التاريخ  ا�ستخدام حوادث 
ومو�سوعاته  ادواره  خمتلف  ويف  عهوده 
من  ذلك  وغري  واديانه  وادابه  با�ساطريه 
والدرا�سات  والعلمية  التاريخية  املعلومات 

الفل�سفية واملعارف االدبية. 

دراسة في التأريخ 
يف  درا�سة  كتابه  يعد  اال�سا�س  هذا  وعلى 
التاريخ مو�سوعة عظيمة من انف�س ما اأنتجه 
التاريخ  فل�سفة  يف  املعا�سر  الغربي  الفكر 

وتاريخ احل�سارات. 
هذه  الكتاب  هذا  يحتل  اأن  غريبا  ولي�س 
االهمية البالغة التي دفعت امل�سوؤولني بوزارة 
املوؤرخون  عليه  ليطلع  تعريبه  اىل  املعارف 
ام�سى  فقد  واملعرفة  العلم  واهل  واملثقفون 
اربعني عاما )1961-1921  العالمة توينبي 
من  املوؤلفة  ال�سخمة  مو�سوعته  الجناز 
اليها  ا�ساف  �سدورها  وبعد  اجزاء  ع�سرة 
للرد على خ�سومه  جزئني اخرين خ�س�سهما 
الغربيني ممن  املوؤرخني والكتاب  ونقاده من 
جندتهم الدوائر ال�سهيونية لنقده والت�سهري 
توينبي  انتقادات  ب�سبب  عليه  والتحلمل  به 
للح�سارة الغربية عامة واحلركة ال�سهيونية 
خا�سة  متحجرة  �ساذة  كظاهرة  واليهودية 
ولتعاطفه  هذه  اجلريئة  النزيهة  وملواقفه 
للق�سية  ومنا�سرته  العربية  الق�سية  مع 
املركزية  العرب  ق�سية  وهي  الفل�سطينية 
عدد  يف  وندوات  مهرجانات  لذكراه  اقيمت 
التكرميي  العربية منها االحتفال  االقطار  من 

ببغداد يف خريف عام 1977. 

3 ماليين كلمة 
تتاألف املجلدات الع�سرة من كتابه من 6290 
ماليني  بثالثة  يقدر  الكلمات  وعدد  �سفحة 
ذلك  اىل  ت�ساف  كلمة  الف  وخم�سني  ومئة 

 322 ت�سغل  الكتاب  فهار�س  من  جمموعة 
�سفحة واكرث من ع�سرين الف تعريف. 

املوؤرخ  هذا  ن�ساأة  عن  وماذا  ي�ساأل  �سائل  رب 
توينبي  العالمة  ولد  نقول  و�سريته  املن�سف 
يف عام 1889 وتويف يف اوا�سط ال�سبعينات 
التاريخ  ا�ستاذ  ابرزها  عدة  وظائف  �سغل 
الدرا�سات  ورئي�س  لندن  بجامعة  الدويل 
الدولية  لل�سوؤون  االنكليزي  امللكي  املعهد  يف 
وهو موؤ�س�سة غري ر�سمية ا�س�ست عام 1920 
لت�سجيع الدار�سات العلمية والق�سايا املت�سلة 
واهمية  العاملية  ول�سهرته  الدولية  بال�سوؤون 
درا�ساته وموؤلفاته كانت اجلامعات واملجامع 
واملنتديات  التاريحية  واملوؤ�س�سات  العلمية 
اليع  الدعوات  توجيه  يف  تت�سابق  الثقافية 
وثد  املناظرات  واجراء  املحا�سرات  اللقاء 
كان  العربية  القطار  اغلب  زيارة  له  ت�سنى 
وكان  واالحرتام  التقدير  مو�سع  خاللها 
اليكتم اعجابه باحل�سارة العربية اال�سالمية 
يف  املوؤثرة  اال�سيلة  احل�سارات  من  وبعدها 
احل�سارات واملجتمعات الب�سرية وهو معجب 

اأ�سد االعجاب باملوؤرخ العربي ابن خلدون. 

عندما زار النجف 
هذه معرفتنا االأوىل باملوؤرخ العالمة توينبي 
اما ات�سالنا به �سخ�سيا فقد ح�سل يف اواخر 
اتوىل  عام 1957 كنت  منذ  مار�س  اآذار  �سهر 
االثاري  التنقيب  هيئة  رئي�س  مهمة  خاللها 
االثار  دائرة  به  تقوم  كانت  التي  الكوفة  يف 
العامة العراقية يف موقع دار االمارة الواقع 
خلف م�سجد الكوفة التاريخي، حينما ح�سر 
اىل مقر الهيئة اال�ستاذ مهدي ها�سم قائممقام 
نعمان  اال�ستاذ  وب�سحبته  اال�سرف  النجف 
امني رئي�س بلدية الكوفة واأخريا الهيئة بان 
العام  االثار  مدير  اال�سيل  ناجي  الدكتور 
ات�سل بالقائممقام هاتفيا واعلمه بان املوؤرخ 
الكوفة  �سيزور  توينبي  ارنولد  الربيطاين 

والنجف غدًا. 
فت�سكلت  ال�سيف  ال�ستقبال  نتهياأ  اأن  ورجانا 
مهدي  ال�سادة  اال�ساتذة  من  ا�ستقبال  هيئة 
رئي�س  �سم�سه  �سعيد  حممد  احلاج   ، ها�سم 
ناجي  عادل  اأمني،  نعمان  النجف،  بلدية 
يف  التنقيب  هيئة  ع�سو  بعد  ما  يف  الدكتور 

الكوفة وكاتب املقال. 
العالمة  ا�ستقبلنا  التايل  اليوم  ال�سباح  ويف 
توينبي عند ج�سر الكوفة وكان يرافقه كل من 
الدكتور عبد اجلبار اجللبي الع�سو االجرائي 
يف جمل�س االعمار العراقي واال�ستاذ طه باقر 
ا�سرتاحة  وبعد  العام  االثار  مدير  معاون 
بزيارة  قام  التنقيب  هيئة  مقر  يف  ق�سرية 
دار  يف  التاريخية  وامل�ساهد  االثارية  املعامل 
االمارة وبيت االمام علي عليه ال�سالم ومرقد 

ميثم التمار وموقع كري �سعدة. 
حيث  اال�سرف  النجف  اىل  بعدها  توجهنا 
خاللها  زار  �ساعات  ثالث  قرابة  ام�سى 
املدار�س الدينية وعددا من املكتبات واعجب 
بنفائ�س املخطوطات فيها، كما التقى عددا من 

العلماء. 
القادم �سنتحدث عما دار يف هذه  العدد  ويف 
وتعليقات  مناظرات  من  وماجرى  الزيارات 
عليه  علي  االمام  ب�سخ�سية  اعجابه  وعن 
ال�سالم ونظراته اىل املعامل واالآثار ال�ساخ�سة 

وغري ذلك من املحاورات. 

مجلداته ضمت 3 ماليين كلمة جسدت قدرات خارقة! 

مـــن الذاكــــرة
عندما زار العالمة توينبي مدينة النجف 

يكتبها: سالم االلوسي 

استولى الجيش الشمالي 
على العقبة واتخذها قاعدة 
حربية ثم سار شماال حتى 

فتح دمشق وقبل انتهاء تلك 
الحملة كان الجنرال اللنبي قد 

منح جعفر باشا وساما في 
مقر قيادته في بير سالم 
بفلسطين وسط حلقة من 

الرجال المنتمين الى الفرقة 
التي اسرته في مصر، وكان 
الختيار هذه الحلقة بمثابة 

حرس شرف في ذلك االحتفال 
وقع جميل في نفس جعفر، 

ولكنه مع ذلك حافظ على 
روح الدعابة التي اتصف 

بها طيلة حياته فاصر على 
ان يحمل في هذه المناسبة 

وسام الصليب الحديدي الذي 
ناله من اعدائهم االلمان وكان 

له ما أراد. 
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االب جان فييه راهب فرن�سي م�ست�سرق ي�سكن 
العراق منذ �سنة 1939 يتقن العربية ويجيدها 
اللهجة  ب�سورة خا�سة  ابنائها ويح�سن  كاأحد 
�سنوات  منذ  يقطن  حيث  ال��دارج��ة  املو�سلية 

عديدة كاي مو�سلي عريق. 
له ابحاث عديدة عن اثار بالدنا اغلبها من�سور 
تاريخ  ع��ن  كتب  ل��ه  وظ��ه��رت  �سومر  جملة  يف 
يقع يف  ال���ذي  ال�سخم  اأه��م��ه��ا جم��ل��ده  ب��الدن��ا 
�سبعة اجزاء �سدرت منها اأربعة وهي بعنوان 

االديرة امل�سيحية يف منطقة املو�سل. 

الله معكم.. 
يطلب  ومل  الب�ساطة  يف  غاية  بلهجة  هذا  قال 
هنا ولو جمرد كلمات �سكر نظري ما �سنعه معنا 
الطريق  يف  له  اأخ��وة  �ساعد  وق��د  جميل..  من 
يحتاجون  اأخرون  هناك  واالن  م�سقة  يعانون 
اىل م�ساعدته فهو يخف اىل معونتهم وامل�ساألة 
لديه م�ساألة اعتيادية فحتى نحن االجانب كنا 

مبثابة اخوة له يف البيداء العربية. 
يف  بغداد  من  ن�سافر  ان  رائعة  خطة  و�سعنا 
نحو ال�ساعة التا�سعة متجهني راأ�سا اىل ح�سن 
غداءنا  هناك  فتناول  ك��رب��الء  ع��رب  االخي�سر 
ب�سرعة ثم نزور بعد الظهرية كربالء والنجف 
ومن  الكفل  يف  ق��ي��ال  ح�سن  وم��ق��ام  وال��ك��وف��ة 

يدري ماذا بعد؟ 
االن�سان  ولكن  الظهرية،  بعد  يحدث  ه��ذا  كل 
ي��ق��در وال��ل��ه ي��ق��رر وك���ان الظهر ق��د م��ال نحو 
و�سط  احل�����س��ن  اىل  و���س��ل��ن��ا  ح���ني  ال��ع�����س��ر 

ال�سحراء.
من  فرتة  وبعد  تراكمت  ان  الغيوم  لبثت  وما 
اىل  ن�سل  كدنا  وما  ب��روق  هناك  كانت  الزمن 

داخل احل�سن حتى �سرع املطر بالهطول. 
ومل يكن لدينا الوقت الكايف لنتاأمل يف ا�سرار 
تقاتلت  التي  اجليو�س  ويف  نف�سها،  القلعة 
كيلومرتات  بعد ب�سعة  التمر على  حولها عني 
رغم  الرحلة  موا�سلة  من  البد  وكان  هناك  من 

ال�سحب املهددة. 

وك�سبا للوقت عزمنا على الغداء اثناء التجوال 
كيلومرتا  بخم�سني  ي��ق��در  ط��ري��ق  ف��ام��ام��ن��ا 
للو�سول اىل كربالء وانهال علينا املطر وكاأنه 
البعيدة  �سعيب  قرية  ج��وار  بلغنا  حني  �سيل 
الكمارك وتوجه  فخرج رجل يهرول من مركز 
الينا قائال: ال تربحوا مكانكم فالطريق مقطوع 
واجتاح  الفي�سان  �سغط  حتت  �سد  انهار  وقد 

املاء املنخف�س الذي يخرتقه الطريق باأكمله. 

ما العمل..؟ 
الكمارك  م��رك��ز  ع��رف��اء  رئي�س  ع���ادل  اب��و  ك��ان 
املزيد  ت�ستطيع  لن  و�سيارتنا  بالبيداء  يعرف 
م��ن ال��ت��ق��دم وامل����اء يف غ��اي��ة االرت���ف���اع على 

الطريق. 
�سيارتنا  من  اعلى  جيب  �سيارة  �سبقتنا  وق��د 
بالعمال  م�سحونة  انطلقت  اذ  حمركني  وذات 

وبعد  مت�سي  و�ستظل  االن  بعد  ن��راه��ا  فلن 
الرمل  ذلك هناك لوريات �ستفرغ حمولتها من 
الركاب  لنقل  �سيارة  وهناك  حظها  و�ستجرب 

�ستذهب هي اي�سا. 
فقد  نحن  ام��ا  ال�����س��ي��ارات  ه��ذه  ك��ل  و�ستعود 
مازال  وامل��ط��ر  اخل��ارج��ي  ال��ع��امل  م��ن  انقطعنا 

ينهمر. 

على بركة الله 
كم �سنظل منعزلني لن ي�ست�سلح الطريق لل�سري 
قبل انق�ساء ب�سعة ايام، بل عدة ا�سابيع فاننا 
مل نر هذه الكمية من املاء منذ 1932 و1964 
بالالئمة  النف�س  على  الرجوع  من  جدوى  وال 
رحيلنا  قبل  �ساعة  لواقلعنا  اننا  نفكر  ونحن 
مل�سينا �ساملني الق�سية هي هذه.. اننا مل نقلع 

قبل ن�سف �ساعة. 

يف تلك اللحظة و�سل لورد �سغري م�سلح تابع 
الرحمن  عبد  املفو�س  يقوده  وك��ان  للكمارك 
غليت فليت املطر يكف �سيئا ليدلنا هذا الرجل 
فيه  لل�سري  قابال  يكون  لعله  اخ��ر  طريق  على 
اكرث من �سواه، والبد ان هذا الطريق �سيكون 

اطول فهل لدينا الكفاية من البنزين؟ 
لندع �سائق �سيارتنا يتناق�س يف املو�سوع مع 
�ستقر�سنا  الكمارك  فلعل  الكمارك  يف  زميله 

بع�س الغالونات. 
االقرتاحات  وطرحت  املفاهمات..  وا�ستمرت 
النظر  �سرف  ثم  البحث  ب�ساط  على  الكرمية 
املركز  يف  بنزين  هناك  وك��ان  برهة  بعد  عنها 
كيلومرتا  وث��الث��ني  خم�سة  ب��ع��د  ع��ل��ى  ال��ع��ام 
اجلهة  تلك  من  الطريق  ولكن  مو�سعنا..  من 
مقطوع اي�سا.. ولعلنا ن�ستطيع الو�سول اىل 
يف  االق���دام  على  وال����دوران  املنخف�س  ح��اف��ة 

الوحل والعثور على �سيارة اأخرى يف اجلانب 
االخر؟ 

الجلنا  يتلفن  ان  الرحمن  عبد  كذلك  ويحاول 
اىل كربالء لغر�س طلب اخبار بغداد باحتمال 
عدم عودتنا يف ذلك اليوم.. ولكن اخلط معطل 
حول  تتفرقع  الكهربائية  والتفريغات  عمليا.. 
بجهاز  امل�سا�س  يحاولون  الذين  اولئك  اي��دي 
اال�ستقبال لقد انقطعنا عن املعمورة ولكن اىل 

اأي مدى. 
ومع ذلك حاول احدهم ايجاد حل عملي وكان 
اللوريات  ه��ذه  ل��ه  تعود  ال��رم��ل  لنقل  متعهدا 
ثمانية  او  �سبعة  ان���ذاك  ه��ن��اك  ك��ان  با�سرها 
يف  فلح  وق��د  الكمارك  مبركز  حتيط  ل��وري��ات 
طالبا  ك��رب��الء  يف  مبكتبه  تلفونيا  االت�����س��ال 
مت�سع  لنا  كان  فلرمبا  املطر  انقطع  وملا  مكائن 
املنخف�س  ح��ول  لنا  طريق  لن�سق  ال��وق��ت  م��ن 

من حصن األخيضر الى كربالء 

المستشرق الفرنسي

رحلـــة فـــي البيــــــداء العـربيــة
جـــان فييــه

ترجمة د. اكرم فاضل 
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املغمور باملاء. 
وكف املطر ب�سع دقائق ف�سعد رجال الكمارك 
يقولون  وه��م  ال�سغري  لوريهم  اىل  االخ��ب��ار 
�سالكني  فاتبعناهم  الله  بركة  على  اتبعونا  لنا 

طريقا اطول كثري املزالق م�سبعا باملاء. 

ليلة مع االساطير 
وبعد م�سرية ب�سعة كيلومرتات عادت لوريات 
عادت  �سيارتنا  من  واعلى  اق��وى  كانت  عالية 
ذل���ك الن��ه��ا وج���دت نف�سها غري  ت��زجم��ر  وه���ي 

م�ستطيعة �سق طريقها. 
يهطل  باملطر  واذا  ا�ستدارة  ن�سف  وا�ستدرنا 

من جديد بغزارة. 
فيجب  ���س��دى  ال��ن��ه��ار  انق�سى  ق��د  ف���االن  اذن 
مدير  تلطف  الليل  ق�ساء  كيفية  يف  التفكري 
املدر�سة فعر�س علينا فتح باب احد ال�سفوف 

اقدامنا  ن�سع  ان  هناك  بو�سعنا  االق��ل  يف  اذ 
على ياب�سة. 

مبثابة  الطالب  مقاعد  �سنتخذ  اننا  وبديهي 
�سرر لنا وهي غاية يف الق�سوة مقاعد املدر�سة 

هذه.. 
كنا نعد اثني ع�سر �سخ�سا وعلى اقل تقدير كان 
مبقدورنا اأن ن�ستجم خالل ب�سع �ساعات على 
تلك املقاعد ال�سيقة وقد جوزينا على تق�سرينا 
�سبيل  اختبار  لدينا  يكن  ومل  الكفاية  فيه  مبا 
�سوى  يحل  اأن  ل��ه  يبق  مل  الليل  ولعل  اأخ���ر. 
مدير  مع  القرية  اع��راب  وحتلق  �ساعة  ن�سف 
ا�ساطري  على  يق�سون  وه��م  حولنا  املدر�سة 
القطر التي تخ�س �سرحهم الغام�س اال�سرار 
تزوده  التي  القنوات  عن  كذلك  احلديث  ودار 
باملاء، وفجاأة ارتفع �سوت مناد يقول الطريق 
مفتوح وقد جاءت املكائن من كربالء.. فدفعت 

الطريق  قطعت  التي  الوهاد  يف  املبلل  الرمل 
العبور  ملحاولة  ذاه��ب��ة  وال��ل��وري��ات  اجل��دي��د 

ودعتنا لالن�سمام اليها. 
واعطانا قائد اللوريات تعليماته فلنا ان نكون 
االوحال  يف  غ�سنا  واذا  اللوريات  ه��ذه  بني 

ف�ستخف هذه النت�سالنا. 
وبعد ان �سكرنا ا�سدقاءنا الذين تعرفنا عليهم 
منذ ب�سع �ساعات وهم عبد الرحمن وابو عادل 
واال�ساتذة واالعراب جمهولو الهويات �سكرا 
ونحن  تخفق  وقلوبنا  وحلنا  عميقا  اخ��وي��ا 
املمازحات  م��ن  ع��ط��اء  حت��ت  خماوفنا  نخفي 
الهطول  عن  توقف  قد  املطر  وك��ان  املغت�سبة 
منذ ن�سف �ساعة على اأنه �سرع يهمد من جديد 
نفو�سنا  يف  ال�سجاعة  بث  ق��زح  قو�س  ولكن 

وجمددا قلنا على بركة الله. 

مجهولون من الصحراء 
مالبث املنخف�س ان ظهر امامنا وعلى الطرف 
االمين خط طويل وتبينا ان خطا طويال يحيط 
رمال  ذل��ك  ح���دوده وخ��الل  تبدو  تكاد  ب��ه وال 
اجلهة  من  الو�سط  ويف  باملياه،  تنز  متموجة 
امليكانيكيات  تقوم احلفارة والكرافة  االخرى 

بواجبهما يف طرق ا�سق وا�سعب. 
�سبيلنا  يف  وم�سينا  وجودهما  اىل  فاطماأننا 
م�ستوى  اىل  ال���رم���ال  يف  م��رت��ني  وغ�����س��ن��ا 
ال��ع��ج��الت وت��وق��ف��ت ال��ل��وري��ات م��رت��ني ونزل 
ال�����س��واق وروؤ����س���اوؤه���م وم������الأوا االخ���ادي���د 
ودفعونا وجرونا واكاد اقول حملونا وهناك 
الليل  الن  املواقع  ن��ريان  ا�سعلت  الطرق  على 
وهم  اخل��ط  روؤ���س��اء  وانتظر  ان���ذاك  خيم  ق��د 

م�ستعدون ملد يد املعونة الينا. 
ومتما�سك  االن  م��ط��ورق  ال��ط��ري��ق  وم�سينا 

حت��ت اط�����ارات ���س��ي��ارات��ن��ا ول��دي��ن��ا وف���ر من 
البنزين ون�سيحة اخرى من رئي�س اجلماعة 
ولكن  الطريق  على  م��اء  وه��ن��اك  هنا  م��اي��زال 
االر�س �سلبة فانطلقوا ونحن معكم فانتع�سنا 
املاء  من  بركا  جنتاز  وطللنا  معنا  بوجودهم 
يتقدمنا  وب���ح���ارا  وب���ح���ريات  وم�ستنقعات 
مالئكنا احلرا�س ويتابعوننا واحيانا يكونون 
يف  جميعا  ونحن  م��واز  خط  يف  جوارنا  اىل 
ا�سواء  �سوب  نتقدم  ال�سحراء  اخ��وة  غمرة 
بداأت  التي  كربالء  وعتبات  املقد�سة  املدينة 

ترت�سم يف االفق. 
ول��ك��ن م��اك��دن��ا ن��الح��ظ ذل���ك ح��ت��ى رك���ب احد 
كانا  باخر  اردف��ه  ثم  االع���راب  اأح��د  اللوريات 
وكنا  ياخدهما  م��ن  ال��ط��ري��ق  على  ينتظران 
التعب  ك��ل  متعبني  االره�����اق  غ��اي��ة  م��ره��ق��ني 
يقع  ان  ميكن  ما  نتبني  ان  ن�ستطع  مل  بحيث 
يف  املجهولني  هذين  وج��ود  يف  حم��اذي��ر  م��ن 
ال�سحراء  متاهات  من  الليل  من  ال�ساعة  هذه 
وبعد فرتة ق�سرية توقفت �سيارتنا فنزل منها 
االعرابيان وهبط كذلك الرئي�س وا�سار علينا 
لوحدكم  م�سريتكم  وا�سلوا  م�سمونها  ا�سارة 

فانكم قد و�سلتم االن اىل مظانكم. 
يجب  طفيفة  مهمة  علينا  بقيت  فقد  نحن  ام��ا 
على  الطني  يف  غائ�س  لوري  فهناك  اجنازها 
لنا  قال  حني  الطريق  خ��ارج  مرت  ثلثمائة  بعد 
و�سنهرع  ال�سيارة..  ا���س��واء  فعال  ملحنا  ذل��ك 

النقاذه.. الله معكم!.. 
يطلب  ومل  الب�ساطة  يف  غاية  بلهجة  هذه  قال 
�سنعه  م��ا  نظري  �سكر  كلمات  جم��رد  ول��و  منا 
يف  ل��ه  اخ��وان��ا  �ساعد  وق��د  جميل،  م��ن  معنا 
اخرون  هناك  واالن  م�سقة  يعانون  الطريق 
ي��ح��ت��اج��ون اىل م�����س��اع��دت��ه  ف��ه��و ي��خ��ف اىل 
معونتهم وامل�سالة لديه م�ساألة اعتيادية فحتى 
نحن االجانب كنا مبثابة اأخوة له يف البيداء 

العربية. 
* باحث راحل
مجلة الف باء 1971
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رحلـة العمــر الطويـــل 
ــصــحــافــة.. واإلذاعــــة ــشــعــر.. ال بــيــن ال

بداأ حديثه بقوله: 
لي�س  حياة  وقطعت  كثرية  احداثا  عا�سرت 
وال�سبا  الطفولة  ذكريات  اال  يح�سد  ما  فيها 
الأنها ق�سيت بني النخيل واال�سجار وعلى �سط 
العاملية  احلرب  بداية  يف  ولدت  فقد  العرب، 
االوىل يف جزيرة ال�سقر التابعة لناحية �سط 
العرب على ال�سفة ال�سرقية مقابل كرمة علي 
�سقت  فالح  بنت  وامي  فالحني  اخوايل  كان 
النخل بيديها مع اأبيها وقد ادركت ذلك النخل 

الذي �سقته امي وجنيت منه الرطب. 
هذه  احداث  تذكر  على  ليعينه  عمره  يكن  مل 
احلقبة اال اأنه يعي �سفره اىل الكوفة مع اأهله 
النجف  اىل  الكوفة  ومن  �سراعية  ب�سفينة 
من  بعدها  يعود  ا�سهرا  فيها  ليمكث  اال�سرف 
حيث اتى.. اال اأنه يحدد زمان �سفرته االوىل 
هذه بانها كانت بعد ثورة النجف عام 1918 

با�سهر وقبل ثورة الع�سرين. 
حتى احداث ثورة الع�سرين ال يتذكر ا�ستاذنا 
الوائلي منها �سيئا �سوى ان االنكليز قب�سوا 
جد  االعم  حممد  ال�سيخ  وعلى  ابيه  على 
بتهمة  الرميثة  يف  االعم  االمري  عبد  الدكتور 
التحري�س على الثورة اال اأن االنكليز اطلقوا 

�سراحه بعد حني. 
يقول اال�ستاذ الوائلي: 

الب�سرة قريبة  القرية مدر�سة وال  مل تكن يف 
والدي  كلف  لذلك  فيها  الدرا�سة  لت�سهيل  منا 
احللو،  عمران  اأ�سمه  وكان  القراآن  قراء  اأحد 
ففتح كتابا مالأ يف القرية وادخلني فيه وطلب 
من االباء ان يغتنموا الدرا�سة لتعليم ابنائهم 
ختمة القراآن الكرمي يف �ستة ا�سهر وعملت يف 
الزفة وطيف بي يف القرية واالطفال ين�سدون 

االرجوزة امل�سهورة. 
لي�س  كثري  حمدا  حتمدا  الذي  لله  )احلمد 
التي  املرحلة  هذه  وانتهت  عددا(  يح�سى 
رحل  بعدها  بالتعلم..  مهدي  بداية  متثل 
اال�سرف  النجف  اىل  ابيه  ب�سحبة  الوائلي 
كتب  من  يده  على  ودر�س  البيه  تلمذ  وفيها 
ابن  والفية  الندى  وقطر  االجرومي  النحو 
الناظم واملغني ومن املنطق  مالك ب�سرح ابن 
واملطول  الله  عبد  للعال  احلا�سية  كتاب  دري 
ح�سيلة  الفقه  ومن  للتفتازاين  وخمت�سره 

غري قليلة. 
وكان الوائلي خالل هذه احلقبة رقيقا لوالده 
والب�سرة  النجف  بني  وترحاله  حله  يف 

والغراف. 
القرية  يف  فتحت  الثالثينيات  اوائل  يف 
مدر�سة ابتدائية وقبلته فيها الطلب يف ال�سف 
ما  �سرعان  والده  اأن  اال  االبتدائي  اخلام�س 
له ان يكون رجل  اخرجه منها النه كان يريد 

دين ال موظفا يف احدى دوائر الدولة. 

فكان  النجف  يف  الدرا�سة  حلقات  وعاود 
ال�سيخ  منرب  حتت  اخلارجي  البحث  يح�سر 
وح�سني  �سرارة  وحممد  هو  الغطاء  كا�سف 
عام  حتى  والنجف  الب�سرة  بني  وظل  مروة 

 .1940
يقول ا�ستاذنا الوائلي: 

�سهدت يف الب�سرة البوؤ�س والفقر واحلرمان 
يلقونه  كانوا  وما  الفالحني  ماآ�سي  وعرفت 
انذاك من ا�سطهاد املاليني وكنت ارى بعيني 
ي�سرت  ال  ع�ساء  بال  يبيتون  منهم  الكثري 
اج�سادهم حتى يف ال�ستاء اال القليل والنادر 
املالب�س  بع�س  �سراء  ي�ستطيع  كان  من  منهم 

امل�ستعملة للنكات يتقي بها برد ال�ستاء. 
ويف  تكويني  يف  اثرت  التع�سة  احلياة  هذه 
يف  ومو�سوعاتي  االدبية  حياتي  من  كثري 

ال�سعر. 
النجف  يف  الوائلي  ات�سل  الثالثينات  يف 
وال�سعراء  االدباء  من  بكثري  البيئة  وبحكم 
عام  تا�س�ست  التي  الرابطة  جمعية  خالل  من 
تا�س�ست  التي  الن�سر  منتدى  وجمعية   1933
بعدها بقليل التي انتمى اليها يف ذلك الوقت 

بطلب من ادارتها. 
درا�سة  على  الوائلي  اقبل  احلقبة  هذه  اثناء 
العرو�س وحفظ ال�سعر حتى اأنه حفظ اغلب 
ابي  حما�سة  ن�سف  من  واكرث  املتنبي  �سعر 

متام. 
يقول الوائلي: 

فبداأت انظم ال�سعر يف تلك الفرتة ولكن يتكلف 
حتى اذا ما توفى امللك في�سل االول ذهبت الن 
ان�سد �سيئا يف تابينه يف احلفل الذي اقيم يف 
النجف وقتذاك فان�سدت مرثاتي وكانت على 

هيئة رباعيات ومطلعها: 
كم لهذا الزمان من ع�سرات 

ولكم للمنون من فتكات   
حمافل  يف  يل  عرفت  ق�سيدة  اول  فكانت 

النجف واذكر انها ا�ستح�سنت. 

الوائلي الصحفي
واالدب  ال�سعر  حرفة  الوائلي  ادركت  وملا 
انه  اال  يدري  ال  فبداأ  ال�سحافة  حرفة  ادركته 
ات�ساله  اول  ووهي..  ذلك  درى  ما  �سرعان 
يف  ن�سر  حني   1934 عام  كان  بال�سحافة 

اال�ستاذ  ي�سدرها  كان  التي  الراعي  جريدة 
و�سف  يف  ق�سيدة  اخلليلي  جعفر  القا�س 

الطبيعة مطلعها: 
نغمات الطيور يف االوكار 

علمتني روائع اال�سعار   
اخرى  ق�سائد  �ست  الق�سيدة  هذه  تلت  ثم 
الن�سر بداية معرفته باال�ستاذ  اأحد هذا  وكان 
اخلليلي واختفت الراعي بعد اربعني عددا اذا 
اغلقت جلراتها يف نقد احلكم وقتذاك بعدها 
بقليل ا�سدر اخلليلي الهاتف فكان ان توثقت 

عالقته بال�سحافة. 
يقول اال�ستاذ الوائلي: 

با�ستمرار  فيها  ان�سر  فكنت  الهاتف  و�سدرت 
ت�سدر �سباح  ا�سبوعية  ادبية  وكانت جريدة 
كل جمعة وكرث كتابها و�سعراوؤها اذكر منهم 
ذنون ايوب، عبد املجيد لطفي، حممد �سرارة، 
حممد  النجفي،  ال�سايف  احمد  مروة،  ح�سني 
مرت�سى  املعروف  وال�ساعر  الها�سمي،  جمال 

فرج الله.. 
اما كتابها من لبنان فاذكر منهم ا�سكندر حريق 
وفرحان حمادة ونايف ن�سر والطبيب ر�سيد 

معتوق. 
 1935 �سنة  من  الهاتف  جريدة  يف  حررت 
�ساحبها  اخلليلي  وكان   1939 اواخر  حتى 
ي�سافر اىل لبنان يف ال�سيف فاكون انا حمله 
واال�سراف  وتبويبها  اجلريدة  تنظيم  يف 
عليها واحيانا كتابة االفتتاحية اىل ان يعود 

اخلليلي من لبنان. 
الوائلي  فام�سك  بغداد  اىل  اخلليلي  وانتقل 
من الن�سر يف جريدته التي ا�سدرها يف بغداد 
ي�سدرها  كان  التي  الغري  جملة  اىل  وانظم 
وقتذاك �سيخ العراقيني وا�سرف على ا�سدار 
اعدادها االوىل عام 1939 و�سرعان ما تركها 
الق�سائد  بع�س  بعد  فيما  فيها  ن�سر  اأنه  اال 

واملقاالت. 

الوائلي واالذاعة: 
ا�ستاذنا  من  االذاعة  طلبت   1940 عام  �سيف 
الوائلي ان ي�سارك يف بع�س ن�ساطاتها �سمن 
ق�سيدة  فنظم  وتخ�س�سه  اهتماماته  دائرة 
الن�سادها  احل�سور  اليه  فطلب  وار�سلها 
له  �سلة  اول  تلك  وكانت  وان�سدها  فح�سر 

عاش االستاذ ابراهيم الوائلي نمط الحياة الذي أراده هو لنفسه واقتنع به ال كما اريد له.. 
ولد في بيئة فالحية وكان طبيعيا أن يكون فالحًا اال أنه تمرد.. وولد ألب كان رجل دين فاحب أبوه 

أن يكون مثله وأن يحذو اال أنه تمرد.. 
وأريد له أن يبتعد عن احداث الثالثينيات واالربعينيات حبًا في السالمة فلم يؤثرها وتمرد.. 

وأريد له ان يبتعد عن ساحة الشعر فما رضي بذلك فتمرد.. 
هذا هو ابو عبد االله النحوي واللغوي والناقد والشاعر واالستاذ في الدراسات العليا بكلية اآلداب- 

جامعة بغداد. 

الوائلي يف حديث �سحفي
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باالذاعة. 
يف  اجل�س  كنت  الثانية  الليلة  ويف  يقول: 
ي�ساأل  اجلواهري  فجاء  الكرخ  بجانب  مقهى 
عني وعرفته وعرفني وكان هذا اول لقاء به.. 
فاخذ الق�سيدة  التي ان�سدتها يف دار االذاعة 
الراأي  جريدة  يف  الثاين  اليوم  يف  ون�سرها 
ومن  رائعة..  مقدمة  لها  كتب  ان  بعد  العام 
الظريف ان االجر الذي دفعته االذاعة يل لقاء 

تلك الق�سيدة كان دينارًا واحدا. 
باالذاعة  عالقة  فاحتة  الق�سيدة  هذه  كانت 
على  واقت�سرت  ال�سنتني  يقارب  ما  امتدت 
الطريان  فقد �ساهم يف مهرجان  ال�سعر فقط، 
الع�سكري ومهرجان اجلي�س عام 1940 ويف 
دار  يف  ين�سده  ما  وكان  اأخرى..  منا�سبات 
اأن  اعان على  ال�سحف مما  ين�سر يف  االذاعة 
ال�سحفية  بغداد  او�ساط  يف  معروفا  يكون 

واالدبية. 
يقول الوائلي: 

الوقت �سادفني يف بغداد كثري من  ويف ذلك 
يل  فرجحوا  بهم  عالقات  لنا  ممن  املعارف 
و�سدر  ووافقت  التدري�س  مهنة  امار�س  ان 
الدرا�سية  ال�سنة  بداية  يف  التعيني  امر  يل 
للغة  مدر�سا  وعينت   1941-1940 لعام 
وعندها  اهلية  اعدادية  مدر�سة  يف  العربية 
واجلبة  العمة  اأطرح  ان  اال�سدقاء  على  ا�سار 
فا�ستعنت  والبنطلون  بال�سرتة  وا�ستبدلهما 
يف  املخزومي  الدكتور  �سديقي  بخربة 
ال  حيث  اىل  فطرحتهما  وال�سراء  االنتقاء 
واحدا  ان  واذكر  التدري�س  وبا�سرت  رجعة 
زارين  قد  كان  تربوي  م�سرف  املغت�سني  من 
وا�ستح�سن يف مادتي وا�سلوبي ف�ساألني عن 
وكتب  فعجب  دينارا  ع�سر  اثني  وكان  راتبي 

اىل وزارة املعارف وقتذاك بطلب زيادته. 
ومل تنقطع �سلة الوائلي باالذاعة وال بالهاتف 
النجف وال ب�سحف بغداد خالل  والغري يف 
الن�سر على  ا�ستمر يف  التدري�س بل  عمله يف 
العام  الراي  وجريدته  باجلواهري  �سلته  ان 

قد توقفت خالل هذه الفرتة. 

ثورة مايس 
يقول الوائلي: 

ف�ساركت  بغداد  يف  كنت  ماي�س  ثورة  ويف 
فيها م�ساركة غري قليلة مبااأ�ستطيع من ال�سعر 
من  ق�سيدة  اذعت  االول  اليوم  ففي  والعمل، 
وباالنكليز  باالحتالل  فيها  نددت  االذاعة  دار 
ثم اردفتها بق�سائد اخرى وانتهيت اىل كتائب 
يون�س  ال�سهيد  يراأ�سها  كان  التي  ال�سباب 
الثورة  ال�سبعاوي وزير االقت�ساد يف وزارة 
وكنا جنتمع يف مكتبه يف مقر وزارته بفندق 
ريجت باال�س واذكر من احلا�سرين الدكتور 
وعبا�س  الدجيلي  وح�سن  كنونة  الكرمي  عبد 
يف  ال�سباب..  من  واخرين  الغطاء  كا�سف 
الليل كنا نقوم مبا ي�سبه احلرا�سة والتفتي�س 

وكانت مهمتي يف هذا االمر بجانب الكرخ. 
اال�سرف  النجف  اىل  اأ�سافر  ان  ايل  وطلب 
الثورة  يف  امل�ساركة  على  اهلها  الحر�س 
لذلك  متهد  ان  بغداد  يف  ال�سحف  اىل  وطلب 
مدخل  وعند  كربالء  طريق  عن  �سافرت  ثم 
املدينة كانت هناك نقطة ع�سكرية تقوم مبهام 
هويتي  مني  فطلبوا  والتفتي�س  احلرا�سة 
تدخل  لوال  يعتقلوين  وكادوا  معي  تكن  وملك 
املرحوم املحامي حممد عبد احل�سني �ساحب 
ت�سدر  كانت  التي  النجفية  اال�ستقالل  جريدة 

اثناء  ثورة الع�سرين اذ عرفهم بي. 
�ساكر  اللواء  مبت�سرف  ات�سلت  كربالء  ويف 
حميد ف�سهل يل مهمتي ثم غادرته اىل النجف 
وكان لنا ما اردنا وعدت اىل بغداد فطلب ايل 
ان ا�سهم يف االذاعة فا�ستجبت واخذت ان�سد 

بع�س الق�سائد واحدة كل ليلة. 
�سلمان  اال�ستاذ  وقتذاك  االذاعة  مدير  كان 
خلو�سي  �سفاء  الدكتور  وكان  ال�سفواين 
ادبيات  على  م�سرفا  وقتذاك  دكتورا  يكن  ومل 
يف  الوقت  ذلك  يف  االذاعة  وكانت  االذاعة 
بيت اال�ستاذ املرحوم كمال ابراهيم عند بداية 
�سارع عمر بن عبد العزيز قرب ما ت�سمى االن 
ب�ساحة عترن.. فكنت اتي اىل مديرية الدعاية 
وتاتيني �سيارة �سركة طبارة وعبود لل�سكاير 

احد  يعرفني  ال  ال  حتى  ال�سكاير  مع  واركب 
واذيع  ابرهيم  كمال  اال�ستاذ  بيت  اىل  فاذهب 
ال�سديقني  �سوى  االذاعة  هذه  يف  يكن  ومل 

ح�سني الكيالين وعبد اللطيف الكمايل. 
يف يوم 24 ماي�س 1941 بلغني ان اربعة من 
اىل  فار�سلت  بغداد  تركوا  قد  الثورة  وزراء 
كربال ء لزيارة ال�سيد علوان اليا�سري الطالعه 
جمل�س  ع�سو  باعتباره  احلدث  هذا  على 
مت  التي  املجل�س  جل�سة  تراأ�س  الذي  االعيان 
العراق  االله من و�ساية عر�س  عبد  فيها خلع 
فبدت  مكانه  و�سيا  �سرف  ال�سريف  وتن�سيب 
اليا�سري اخليبة وبقيت يف  ال�سيد  على وجه 
يعلن  املذيع  �سمعت  وفيها  الليلة  تلك  كربالء 

دخول عبد االله اىل بغداد بدبابة انكليزية. 

الوائلي االستاذ 
طلبا  الوائلي  اال�ستاذ  قدم   1945 عام  �سيف 
�سابقا  االول  فوؤاد  وكان  القاهرة  جامعة  اىل 
يف  اللي�سان�س  على  واحل�سول  فيها  للدرا�سة 
فغادر  العلوم  كلية  يف  فقبل  العربية  اللغة 
بغداد ب�سحبة اال�ستاذين عبد احلميد الرا�سي 
االخران  قبال هما  اللذين  الر�سا �سادق  وعبد 
بعدها  ح�سل  �سنوات  اربع  فيها  فمكث  معه 
على اللي�سان�س بدرجة جيد جدا فالتحق على 
الفور بق�سم الدرا�سات العليا وبعد فرتة ح�سل 
ال�سيا�سي  ال�سعر  ر�سالته  عن  املاج�ستري  على 
متطلبات  من  كجزء  ع�سر  التا�سع  القرن  يف 

املاج�ستري والتي طبعت مرتني. 
يتحدث اال�ستاذ الوائلي عن حياته يف القاهرة 

فيقول: 
اثناء وجودي يف القاهرة ات�سلت بالكثري من 
االدباء وال�سحفيني وال �سيما املرحوم اال�ستاذ 
ق�سائد  يل  ن�سر  الذي  الزيات  ح�سن  احمد 
ما  معظم  تكون  قد  الر�سالة  جملة  يف  كثرية 
يف  كذلك  ن�سرت  القاهرة  يف  هناك..  نظمته 
التي كان ي�سدرها احمد  الفجر اجلديد  جملة 
كان  التي  اجلديد  الفكر  ويف  �سالح  ر�سدي 
ا�سدقائي  من  وكان  قطب  ال�سيد  ي�سدرها 
االخوان  حميط  يف  يدخل  ان  قبل  االعزاء 
الوفد  بحزب  طيبة  �سلة  يل  وكانت  امل�سلمني 
بع�س  �سحفهم  يف  يل  ن�سروا  وقد  امل�سري 
كجريدة  بروت�سموث  معاهدة  �سد  املقاالت 
البالد و�سوت االمة وجريدة الكتلة التي كان 

ي�سدرها مكرم عبيد. 
مبارك  زكي  بالدكتور  طيبة  �سلة  يل  وكانت 
وقد دارت بيني وبينه م�ساجالت على �سفحات 

جريدة البالغ. 

مؤلفات الوائلي: 
مل ين�سر الوائلي من �سعره اي ديوان رغم كون 
معظم �سعره من�سورا يف ال�سحف ويقول اأنه 

قد جمعه وهو ينتظر من ين�سره. 
القرن  يف  ال�سيا�سي  ال�سعر  موؤلفات  ثالثة  له 
التا�سع ع�سر وقد طبع مرتني وثورة الع�سرين 
عند  الكلم  وا�سطراب  العراقي  ال�سعر  يف 
طرابل�س  حرب  البحوث  من  وله  الزهاوي 
العراقي  وال�سعر  العراقي  ال�سعر  يف  واثرها 
ال�سعر  من  ومنزلته  ع�سر  التا�سع  القرن  يف 
يف  العراقي  ال�سعر  ولغة  وال�سام  م�سر  يف 
البازجي  اىل  لفيط  ومن  ع�سر  التا�سع  القرن 
معناه  االدب  يف  والتجديد  قومي  بحث  وهو 
الرتاجم  يف  كثرية  مقاالت  هذا  عدا  وتطوره 
مهياأة  وبحوث  درا�سات  االن  ولديه  والنقد 
للن�سر ومنها الرتاث العربي واأثره يف �سعراء 

القرن املا�سي. 
در�س اال�ستاذ الوائلي يف كلية االداب جامعة 
وامل�ستن�سرية  ال�سريعة  كلية  ويف  بغداد 
الدرا�سات  ق�سم  يف  االن  املقام  به  وا�ستقر 
كا�ستاذ  بغداد  بجامعة  االداب  كلية  يف  العليا 
ح�سل على لقب اال�ستاذية منذ زمن بعيد ورغم 
بحوثه وموؤلفاته يف االدب اال انه كما يبدو من 
خالل ا�سرافه على اطاريح دار�سي املاج�ستري 
ان  يف  ا�سك  وال  ونحوي  لغوي  والدكتوراه 
بيئته الدرا�سية قد امدته بالكثري ور�سخت فيه 
اهتماما يف هذين احلقلني من حقول العربية. 

مجلة االذاعة والتلفزيون اذار 1974

بع�س النا�س يت�سورون ان امللوك حمظوظون 
هذا  ينطبق  فقد  حم�سودون  �سعداء  وانهم 
ان  املوؤكد  من  ولكن  امللوك  بع�س  على  الراأي 
امللك غازي ما كان يوم من االيام حمظوظا وال 

�سعيدا وامنا كان ان�سان �سيء احلظ. 
 1912 عام  اذار  من  والع�سرين  احلادي  يف 
نا�سر  ال�سريف  بنت  حرمية  ال�سيدة  و�سعت 
ا�سمته   املكرمة  مكة  يف  ذكرا  مولودا  علي  بن 
غازيا تيمنا بالغزوة التي كان يقودها زوجها 
لتاأديب  ع�سري  يف  احل�سني  بن  في�سل  االمري 
للدولة  التي خرجت عن والئها  القبائل  بع�س 
كتب  االمري  هذا  حظ  ول�سوء  العثمانية، 
معظم  والده  عن  بعيدا  يكون  ان  القدر  عليه 
احلجاز  يف  والده  تركه  فقد  الق�سرية  حياته 
 1916 عام  العربية  الثورة  احداث  خالل 
يف  العر�س  توىل  عندما  معه  ي�ست�سحبه  ومل 
مكة  يف  عائلته  مع  وابقاه   1920 عام  �سوريا 
عندما تقرر ا�سناد عر�س العراق له عام 1921 
وظل بعيدا عن والداه حتى ت�سرين االول من 

عام 1924.
يف  والدته  منذ  غازي  امللك  النح�س  الزم  لقد   
 3 م�ساء  بغداد  يف  مقتله  حتى  املكرمة  مكة 
لقد  �سبابه  ريعان  عام 1939 وهو يف  ني�سان 
كان  الذي  ابيه  رعاية  من  طفولته  منذ  حرم 
لعائلته  املناف�سة  الع�سائر  مقاتلة  يف  منهمكا 
ب�سبب احلوادث  االبتدائي  التعليم  من  وحرم 
والها�سميني  ال�سعوديني  بني  ن�سبت  التي 
من  �سنه  يف  هم  مبن  االختالط  من  وحرم 
كونه  عليه  ال�سديد  والدته  حلر�س  االحداث 

الولد الوحيد بني ثالث بنات.
 وعندما حل يف بغداد من ت�سريين االول عام 
له  بالن�سبة  تغري  قد  �سيء  كل  ان  وجد   1924
والده  ان  درجة  اىل  �سخ�سيته  على  ذلك  فاثر 
العقلية  قواه  يف  نق�س  بوجود  ال�سك  �ساوره 
نف�سانيني  اطباء  يومذاك  بغداد  يف  يكن  ومل 
فا�ستدعى مدير املعارف العام �ساطع احل�سري 
ال  غازي  كان  )اذا  خمتنق  ب�سوت  له  وقال 
واذا  ومللك  عهد  لويل  الالزم  بالذكاء  يت�سف 
كان غازي ال يخلو من غباوة فانا ال اتردد يف 
العمل مبا يحتمه علي الواجب الوطني( ولكن 
احل�سري اثبت للملك ان قابليات ولده العقلية 

طبيعية. 

قرف االمير 
اىل  فبادر  النتيجة  لهذه  بالراحة  امللك  �سعر 
لغر�س  بغداد  يف  املدر�سني  اف�سل  اختيار 
ذلك  على  اال�سراف  مهمة  واأوكلت  تعليمه 
انكليزية  مبربية  جاء  ثم  الها�سمي  طه  اىل 
لال�سراف على تربيته وبذلك جمع نقي�سني يف 
حياة ولده ال�سغري، فقد كان عليه ان ي�ستمع 
منري  ال�سيخ  عليه  يلقيها  درو�س  اىل  �سباحا 
مربيته  الوامر  امل�ساء  يف  ويخ�سع  القا�سي 
املفاهيم  يف  التناق�س  ان  �سك  وال  االجنبية 
اأدى اىل قرف االمري مما يجري حوله فقرر.. 
والده ان يبعثه هذه املرة اىل انكلرتا لغر�س 

الدرا�سة. 
يف �سهر ني�سان عام 1926 و�سل االمري البالغ 
مع  واقام  لندن  عاما  ع�سر   اربعة  العمر  من 
اال�سقف  ا�سرة  هي  حمافظة  انكليزية  ا�سرة 
ح�سل  ما  للفتى  حدث  لندن  ويف  جون�سون 
اذ  مكة  من  اليها  انتقل  عندما  بغداد  يف  له 
طبيب  على  عر�سه  فتقرر  ال�ساأم  عليه  ظهر 
نف�ساين او�سى باعادته اىل العراق.. وملا عاد 
باملدر�سة  والده  احلقه   1928 عام  بغداد  اىل 
التدريب  يف  تفوقا  فاظهر  امللكية  الع�سكرية 

والفرو�سية و�سعفا يف الدرو�س. 

افضل الفرص 
تخرج غازي من املدر�سة الع�سكرية عام 1932 
اكت�ساب  لغر�س  مالزمته  على  والده  فاجربه 
اخلربة العملية..  كانت هذه الفرتة من اف�سل 

الفر�س يف حياة االمري ملمار�سة ما هو بحاجة 
اليه من خربة ول�سوء حظه فان هذه الفر�سة 
واحد  عام  بعد  والده  تويف  ق�سرية  كانت 
فا�سبح ملكا يوم 8 ايلول عام 1933 دون ان 

يكت�سب خربة كافية وال تعليما عاليا. 
امللك  يتزوج  ان  على  �سرورة  وا�ستدعت 
ال�ساب البالغ من العمر 21 عاما لينجب وليا 
بنات  باحدى  اعجب  ان  له  �سبق  وقد  للعهد 
يرتددن  كن  اللواتي  الها�سمي  يا�سني  ال�سيد 
االمريات  �سقيقاته  لزيارة  الزهور  ق�سر  على 
ب�ساأن  ترحيبا  ولقى  باالمر  �سقيقاته  ففاحت 
اذ  رغبته ولكن �سوء احلظ الزمه مرة اخرى 
ال�سعيد  نوري  ا�سماع  اخلرباىل  و�سل  ان  ما 
لهذه  رف�سه  واعلن  �ساعديه  عن  �سمر  حتى 
الفكرة وهرع اىل عمان ومتكن من اقناع امللك 
الله عم غازي باحل�سور اىل بغداد ملنعه  عبد 
من  الزواج  على  وارغامه  رغبته  حتقيق  من 
ملك  علي  امللك  ابنة  عالية  االمرية  عمه  ابنة 

احلجاز ال�سابق. 
واح�سر  تركيا  اىل  االله  عبد  االمري  �سافر 
ومت  اال�ستانة  يف  مقيمة  كانت  التي  �سقيقته 
عام  ايلول   19 يوم  امللك  على   قرانها  عقد 

1933 بعد 11 يوما من وفاة والده. 
لقد كان لهذه الزيجة االثر البالغ على ت�سرفات 
امللك ال�سخ�سية يف ما بعد، وملا حاول يا�سني 
الها�سمي رئي�س الوزراء لفت نظر امللك اىل ذلك 
قام الفريق بكر �سدقي بانقالبه املعروف يوم 
29 ت�سرين االول عام 1936 وقد �ساد االعتقاد 
لدى البع�س يف حينه ان للملك �سلعا يف االمر 
ول�سوء حظه فان جعفر الع�سكري زوج �سقيقة 
لالنقالب  االول  يوم  يف  قتل  ال�سعيد  نوري 

من  للتخل�س  التخطيط  اىل  بنوري  دفع  مما 
ال�سباغ  الدين  �سالح  ال�سهيد  ذكر  وقد  امللك 
ب�سان  فاحته  ال�سعيد  نوري  جنل  �سباح  ان 

التخل�س من امللك فنهره ال�سباغ. 
ال�سفري الربيطاين موري�س بري�سون فقد  اما 
ونوري  االله  عبد  فاحت  انه  مذكراته  يف  ذكر 
امللك  للن�ساطات  حد  و�سع  ب�سرورة  ال�سعيد 
التي اغ�سبت االنكليز وهكذا الزم �سوء احلظ 
مازال  حادث  يف  مقتله  يوم  اىل  غازي  امللك 

الغمو�س يلفه حتى اليوم. 
حكى ال�سيد فوؤاد عارف مرافق غازي ال�سابق 
ب�سيارته  امللك  )ا�سطحبني  التالية:  حكاية 
ق�سر  اىل  الزهور  ق�سر  من  االيام  احد  يف 
امللك الواقع يف ابي غريب، ويف اثناء �سرينا 
امللك  فاوقف  لنا  يوؤ�سر  م�سنا  رجال  �ساهدنا 
فتقدم منه  بنف�سه،  يقودها  كان  التي  ال�سيارة 
ابي  اىل  اجرة  من  تاأخذ  كم  و�ساأله  الرجل 
الرجل  فاجابه  فل�س   100 امللك  فقال  غريب 
له  و�سمح  امللك  فوافق  درهما  �ساعطيك  كال 
الرجل  وكان  اخللفي  املقعد  يف  باجللو�س 
يعتقد انه ي�ستقل �سيارة اجرة وعندما و�سلنا 
�سغرية  قرية  يومذاك  وكانت  غريب  ابي  اىل 
تق�سد امللك الوقوف قرب مركز ال�سرطة فهرع 
التحية  الداء  ال�سرطة  وافراد  املركز  ماأمور 
يف  م�ساهدته  على  هوؤالء  اعتاد  وقد  للملك 
�ساهد  وملا  واخرى  فرتة  بني  وايابه  ذهابه 
الرجل القابع يف ال�سيارة مرا�سم اداء التحية 
نف�سه  اوقع  التي  الورطة  حجم  ادرك  امللكية 
فيها فرتك ال�سيارة وهرب مهروال وامللك ينظر 

اليه ويبت�سم(. 

ملـك لــم يحالفــه الحـظ 

النتيجة  لهذه  بالراحة  الملك  شعر 
المدرسين  افضل  اختيار  الى  فبادر 
وأوكلت  تعليمه  لغرض  بغداد  في 
طه  الى  ذلك  على  االشراف  مهمة 
انكليزية  بمربية  جاء  ثم  الهاشمي 
جمع  وبذلك  تربيته  على  لالشراف 
الصغير،  ولده  حياة  في  نقيضين 
صباحا  يستمع  ان  عليه  كان  فقد 
الى دروس يلقيها عليه الشيخ منير 
ألوامر  المساء  في  ويخصع  القاضي 
مربيته االجنبية وال شك ان التناقض 
االمير  قرف  الى  أدى  المفاهيم  في 
ان  والده  فقرر..  حوله  يجري  مما 
يبعثه هذه المرة الى انكلترا لغرض 

الدراسة. 
في شهر نيسان عام 1926 وصل 
اربعة عشر   العمر  من  البالغ  االمير 
عاما لندن واقام مع اسرة انكليزية 
محافظة هي اسرة االسقف جونسون 
للفتى ما حصل له  وفي لندن حدث 
من  اليها  انتقل  عندما  بغداد  في 
فتقرر  السأم  عليه  ظهر  اذ  مكة 
أوصى  نفساني  طبيب  على  عرضه 

باعادته الى العراق.. 

صباح علي 
باحث وكاتب
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محمد كريم 
ـــبـــغـــداديـــة  ـــة ال ـــي ـــن صـــــوت خـــــاص فــــي األغ
الموهبة التي لم تستطع هضم لغة التطور 

يت�سل  احلقيقي  املغني  عند  االرتياب 
يتعلق  فيما  املح�سوبة  غري  باالحتماالت 
بحنجرته.. فهو يحاول اأن يدفع عنها كل حالة 
طارئة تلحق بها.. كما يلحق ال�سداأ باحلديد. 

يحر�س  ولهذا  املغني،  راأ�سمال  واحلنجرة 
كارها على االلتزام بنظام املحافظة عليها. 

ا�سماوؤهم  ت�سللت  الذين  املغنني  من  والكثري 
من ذاكرة االأ�سماع وقبعوا يف زوايا الن�سيان 
تلوح  العالقة  الذكريات  �سور  ي�ستعيدون 
عن  ابتعادهم  �سبب  اأنها  يدعون  كاأحالم  لهم 
ما  لغري  خطاهم  قادت  احلياة  اأن  هو  الغناء.. 

ي�ستهون. 
نغمة  اأ�سبح  االدعاء  هذا  ان  احلال  وواقع 
يعزف عليها ا�سحاب احلناج ال�سدئة تلك التي 
حدود  ا�ستنفدت  لقد  تعطيه،  ما  متتلك  تعد  مل 
ال�سوء ي�سحب من حولها و�سار  املمكن وبداأ 

لزاما عليها اأن تن�سحب من �ساحة الغناء. 
لكننا يف املقابل ال نخطئ اإذا ما قلنا ان بع�س 
دنيا  يف  املقايي�س  اختالل  اأقعدها  احلناجر 
الغناء فال احد مل يلم�س التغريات التي حدثت 
املل�ساء  الواهنة  االأ�سوات  فيه  متكنت  حيث 
املواقع  احتالل  من  املبلبلة  املغت�سة  الرخوة 
االأ�سوات  انزوت  بينما  الغناء،  يف  املتقدمة 
املتدبرة العذبة القوية اجلميلة.. تاركة امليدان 

لالأ�سوات التي يعوزها املران والدربة. 
االحتفاظ  اىل  يرمز  �سوت  كرمي..  وحممد 
باالإيحاءات االيجابية يف االأغنية البغدادية.. 
كان  و�سطوعا..  ملعانا  االأ�سماء  اكرث  انه  بل 
ال�ستينيات  منت�سف  ويف  اخلم�سينيات  يف 
ذلك ال�سوت املجلجل الذي ميالأ حياتنا بهجة 
وي�سجي االأ�سماع باعذب االأحلان التي تن�ساب 
يف  الر�سيقة..  املتدربة  املتمكنة  حنجرته  من 
حممد  كان  البغدادية  االأغنية  ازدهار  فرتة 
الغناء  كرمي �سورة من حقبة تاريخية عا�سها 
العراقي هذه ال�سورة املده�سة جاء عليها حني 

التطور  لغة  تقاوم  اأن  ت�ستطع  مل  الدهر  من 
فذهبت اإىل الن�سيان. 

وحقيقة االأمر اأن حممد كرمي هرب مما يح�سه 
يف اأعماقه، هرب بعيدا عن �سغط ال�سراع يف 
اأن العدالة احلقة هي التطلع اإىل معاملة  حني 

جديدة مع التطور. 
لكن املهم اأننا يف هذه القطعة ن�سجل اجلوهرة 
يف احلقبة فذاكرة امل�ستمعني تتذوق نوعا من 
الأنها  اليه،  احلنني  يهزها  حيث  املعتق  الغناء 
مازالت  الأغان  بال�سماع  ع�سرنا  يف  حمكومة 

تبحث عن هويتها ال�سائعة. 
فقد  وان  نا�سر احلنجرة  مازال  وحممد كرمي 
الذي  ال�سوؤال  ويبقى  نرباتها،  رنني  بع�س 
كرمي  حممد  حنجرة  يف  جديد  من  هل  يرتدد 
وهل يف االإمكان حتويل هذا اجلديد اإىل عطاء 
معبود  �سيء  الفن  اأن  هو  احلال  وواقع  فني؟ 
ممتلئة  زاهية  ووا�سطة  االأ�سيل  الفنان  عند 

لنقل العواطف واالأفكار واخلواطر النبيلة! 
اقت�ساء  من  املتعلم  املوهوب  الفنان  وجناح 
عنا�سرها  عن  اللثام  واإماطة  الفنية  لغته  �سر 
تعبئة  هو  الفنان  املغني  فان  ولهذا  املتنوعة 
لعنا�سر  اكت�سافه  طريقة  الن  ومده�سة  دائمة 

اقتداره ووعيه الكامل الدائم. 
اأن ينمي موهبته  اأتاح الوقت ملحمد كرمي  لقد 
وان يكت�سب فيها مرانا ليخرتق عامل التجربة 
بارعة  ومواجهة  دقيق  بتق�س  الغنائية 
ل�سغوط احلياة.. باملقابل فان حممد كرمي مل 
يدخل التجربة املعرفية الثقافية يف املو�سيقى 
والغناء. فهو مل يتعلم قراءة التونة وال كتابتها 
مو�سيقية،  اآلة  اأية  علي  ال�سرب  يح�سن  ومل 
فكانت املوهبة ت�سري عارية يف حقلها اخلا�س 
بعامل  اللغة  يك�سبها  ثقايف  ظهري  بدون 

املو�سيقى الال حمدود. 
من  تذوق  الذي  للفنان  مثال  كرمي  وحممد 
وجتنب  الرخية  الزاهية  املانعة  �سورته  الفن 

اجلراحات فالفنان املعاين املواجه امل�ستب�سر 
يف  اجلراحات  للجراحات  جامع  هو  املعذب 
البحث  ويف  اجلديد  االكت�ساف  ويف  التطور 
عند  الغنائي  الفن  عذوبة  اأن  اذ  االأ�سرار  عن 
حممد كرمي هو يف انغالقه فالزمن مي�سي يف 

فهمه كما لو كان ال مي�سي. 
تفاخري يخرتق  ب�سعي  الغنائي  الفنان  واجه 
للدورة  ين�سم  اأن  اأمل  منحه  حياته،  دوامات 
االوىل للتمثيل يف معهد الفنون اجلميلة، ومن 
ثم ليقدم اأغنيته االأوىل يف االإذاعة على الهواء 
اأغنيته الثانية �سحر  عنوانها حريان بعدك ثم 

حبك لوعني واالأغنيتان من اأحلانه وكلماته. 
الوهاب  عبد  حممد  ب�سوت  عميقا  تاأثر 
من  يا�سقاي  يالوعتي  اغنية  وكانت  الكرواين 
فيه  ر�سخت  التي  هي  البي�ساء  الوردة  فيلم 
لفرتة  املطلب  عبد  مبحمد  تاأثر  ثم  الغناء  حب 
بعد  االآخر  العميق  ان�سداده  وكان  الوقت  من 
عبد الوهاب هو لفن فريد االأطر�س الذي �سغل 
الوهاب  لعبد  ال�سماع  دائم  وهو  الفني  كيانه 
واأ�سمهان و�سالح  االأطر�س  كلثوم وفريد  وام 

عبد احلي وريا�س ال�سنباطي وليلى مراد.
منهم  وتعلم  الفني  الذوق  فيه  هذبوا  هوؤالء 
كيفية انتقاء الكلمات، يذكر باعتزاز لقاء عا�سه 
يف بداية حياته يف بلودان ب�سوريا حيث عقد 
وكان   1936 العام  يف  عربي  ك�سفي  موؤمتر 
غنى  حيث  العراقي  الوفد  �سمن  كرمي  حممد 
وجاء  عراقية  اأبوذية  تلميذ  وهو  املوؤمتر  يف 
من يقول له ان احد الفنانني يريد روؤيتك وكان 
اأ�سمهان  و�سقيقته  االأطر�س  فريد  الفنان  هذا 
ب�سوته  خا�سا  اإعجابا  االأطر�س  ابدى  حيث 

و�سجعه على اال�ستمرار يف الغناء. 
وانت�سرت هنا وهناك  بغدادية  اأغان  له  طارت 
ومازالت حالوتها ت�سجي االأ�سماع، انا الربيت 
والغريي ي�سريون، يا �ساعر النار بقلبي النار، 
عليك،  وحا�سديني  اخلليل  احمد  احلان  من 

ت�ستاهل ياقلبي، ال يا�سايل ال تظن اين احبك، 
الدنيا حلوة يا�سمني،  ياورد، من احلان عالء 
كامل وداميا على ل�ساين يا حلبهم خاب ظني، 
من احلان �سمري بغدادي �سلم ياحبيب الروح، 
احلان  من  الليل  هم�سة  ق�سيدة  احلانه،  من 
حممود عبد احلميد، ابوي �سلون ان�ساك، من 
االغاين  من  وعدد  املح�سن  عبد  حممد  احلان 

االخرى غنى ما يقرب من 115 اأغنية. 
�سور  اجلي�س  ال�سهري  الن�سيد  وملحن  موؤلف 

الوطن يف عام 1945. 
تركت الغناء ألسباب اجتماعية 

* كان ال�سوؤال االأول الذي وجهناه اإىل حممد 
كرمي هو ملاذا تركت الغناء؟ 

اجتماعية  الأ�سباب  الغناء  تركت   -
اإىل  املجتمع  بنظرة  االأوىل  بالدرجة  تتعلق 

املغني. 
* امل تكت�سف هذه النظرة اإال اأخريًا؟ 

- الأ�سباب خا�سة ال اأريد اخلو�س فيها جعلتني 
اترك الزمن الغنائي، قبل الطفرة النوعية التي 
�سملت نظرة املجتمع للفنان املغني وهي جزء 

من الرتبية اجلديدة التي جاءت بها الثورة. 
* متى هويت الغناء؟ 

- هويت الغناء وانا طالب �سغري يف ثالثينيات 
دخلت  اأنني  اإال  املن�سرم(،  )القرن  القرن  هذا 

االإذاعة كمحرتف يف عام 1947. 
صوتي متكامل 

* حدثنا عن �سوتك؟ 
- اإن �سوتي متكامل فيه قرار وجواب. 

وراأينا يف �سوت حممد كرمي انه من االأ�سوات 
الزمن  من  ردحا  عا�ست  التي  املوؤثرة  اجلميلة 
حلقت  بعذوبة  يغني  و�سال�سة  بتمكن  تعطي 
حولها االأ�سماع فكانت اأغانيه ترتمن بها ربات 
ال�سفاه،  وتتناقلها  املدار�س  وطالبات  البيوت 

مقامات  ع�سرة  اإىل  كرمي  حممد  �سوت  يت�سع 
تنطلق  بقليل،  تزيد  اأو  �سوتية  بدرجات 
عالية  بكفاية،  توؤدي  رائقة،  �سليمة  مقاماته 
حالوة  فيها  ونرباته  لها،  امل�سممة  االأحلان 
تطرب  الغناء..  يف  متميزة  وجزالة  ظاهرة 
ال�سامع ذبذباته ال�سوتية بطيئة قليال، ذلك اأن 
اأو �سعتها ال يوؤثران على  �سيق تلك الذبذبات 
وهذه  غلظة  ال�سوتية  اأوتاره  يف  �سرعتها، 
غري  ال�سوت  بطء  من  اأ�سا�سا  متكونة  الغلظة 
تاأثريات  من  يقلل  الغنائية  نرباته  جمال  اأن 
والرباعة  احلذق  يكمن  اأدائه  يف  الغلظة  هذه 
متو�سطة  ال�سوتية  الدرجات  بني  وامل�سافة 
اإىل اجلوابات  ولذلك فان حممد كرمي ال يلجاأ 
يعر�سه  �سوته  اإطالق  الن  غنائه،  يف  العالية 
اإىل ال�سعف لهذا فان درجة غنائه ال تكتمل اإال 

عند الطبقة املتو�سطة. 
يف  اأ�سول  اإىل  ي�سل  اأن  �سوته  ي�ستطيع  ال 
اغلب  فان  لذلك  االأحوال  من  حال  باأية  القرار 
تكون  اأن  حتاول  كانت  اأداها  التي  االأحلان 
غناوؤه  يزدهر  �سوته،  لدرجات  منا�سبة 
الطبقة  املتو�سط يف  وتنطلق نرباته يف غناء 
من ناحية العلو واالنخفا�س لذلك بقي �سوته 
البغدادية  االأغنية  اأ�سوات  من  املقدمة  يف 
االأ�سماع  يحاور  التاأثري  قوي  االأ�سداء  عميق 

يف األفة وان�سجام. 
* ملاذا مل تتعلم العزف على اآلة مو�سيقية؟ 

اأتعلم العزف على  اأنني مل  - من املوؤ�سف جدا 
التزمت  اإىل  يعود  وال�سبب  مو�سيقية  اآلة  اأية 
الذي كان يحكم بيتها، فلقد حطم والدي ثالثة 
هذا  لوحدي  اأحتمل  فاأنني  يكن  ومهما  اأعواد 

الق�سور.
اختيار  في  العلمية  المقاييس  انعدام 

األصوات؟ 
*ما راأيك يف واقع الغناء العراقي؟ 

عادل الهاشمي 
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- يف ع�سرنا كان لكل �سوت غنائي ما مييزه 
ن�ستطيع على  اأي �سوت غنائي  ن�سمع  فنحن 
فان  حاليا  �ساحبه،  ا�سم  نعرف  اأن  الفور 
االأ�سوات  فو�سى  يف  يعي�س  العراقي  الغناء 
املت�سابهة التي تنق�سها االأ�سالة والتفرد فاغلب 
فاأي �سوت  اأن نعرفها،  االأ�سوات ال ت�ستطيع 
مقاومة  يلقى  ال  والتلفزيون  لالإذاعة  يتقدم 
االأ�سوات  الختيار  العلمية  املقايي�س  النعدام 
اإىل  بحاجة  االأ�سوات  فح�س  جلنة  وات�ساع 
لوقف  واملتخ�س�سني  بالدار�سني  تطعيمها 

التداعي الذي حل بواقع الغناء العراقي. 
ومرت  والكثري  الكثري  عانينا  ع�سرنا  يف 
�سنوات من املحاولة حتى ا�ستطعنا اأن نح�سل 
على فر�سة الوقوف خلف امليكرفون ال �سبيل 
اإىل  العودة  العراقي غري  الغناء  الإنقاذ �سمعة 
االأ�سالة وتطعيم جلان الفح�س باملتخ�س�سني 
حافظوا  الغيارى  اأيها  مبرارة  اأقولها  فاأنني 

على ال�سمعة الفنية للغناء العراقي. 
اسألوا اإلذاعة 

* ملاذا مل نعد ن�سمع لك �سيئا من تراثك الغنائي 
يف االإذاعة؟ 

- كنت اأمتنى اأن توجه هذا ال�سوؤال اإىل االإذاعة 
اأن االأغاين  اأقولها بال فخر وال غرور  نف�سها، 
على  البغدادي  اجلمهور  رددها  اأديتها  التي 
امتداد ع�سرنا بل اأن املعا�سرين من ال�سمعية 
من  بالكثري  االأغاين  لهذه  يحتفظون  مازالوا 
منعت  قد  االإذاعة  اأن  االأمر  وحقيقة  التقدير 
بهذا  وهي  يل  العائدة  االأغاين  من  الكثري 
الرتاث  اأغاين  اأجمل  على  ق�ست  قد  االإجراء 
البغدادي ومهما يكن من اأمر فاأنني موؤمن بان 
االإذاعة �ستعود يوما ما اإىل االأغنيات العراقية 

االأ�سيلة. 
يف  ترى  ماذا  باأكمله  ع�سر  امتداد  على   *

االأ�سوات الن�سائية يف الغناء العراقي؟ 
الن�سائية  االأ�سوات  اأعظم  اأن  اعتقد  الزلت   -
ما  ثالثة..  هي  العراقي  الغناء  قدمها  التي 
عداهن ال اأجد يف اأي �سوت ن�سائي اإىل االآن 
االأ�سوات هي  اليه، هذه  االإ�سارة  ما ي�ستحق 
ح�سني،  زهور  مراد،  �سليمة  جورج،  زكية 
مميز  �سوت  لها  هوؤالء  من  واحدة  ولكل 
فنية  مرحلة  يف  ال�سامع  على  خا�س  وتاأثري 
وتنقله  ال�سامع  ت�سجه  جورج  فزكية  كاملة، 
مراد  و�سليمة  الراقية،  املتعة  من  عامل  اىل 
االأ�سماع  اإىل  الذاهب  الغناء  من  د�سمة  وجبة 
وزهور  بعيد  حد  اإىل  النفو�س  يف  واملوؤثر 
االأ�سالة  مالحمه  ممتاز  �سعبي  �سوت  ح�سني 

البغدادية الفريدة. 
العراقيني  امللحنني  قدرات  يف  اآرائه  وعن   *
حيث  ا�سماءهم  عليه  طرحنا  الذين  هوؤالء 

اأجاب: 
املوهبة اجليدة يف  من  يحيى حمدي.. طاقة 

التلحني فقط. 
احمد اخلليل.. ملحن متمكن من �سنعته. 

التلحني  لفن  يعط  مل  فنان  بغدادي..  �سمري 
جهده كامل. 

غري  قدرات  �ساحب  ملحن  كامل..  عالء 
حمدودة. 

وله  به..  اعتز  وملحن  فنان  جميل..  عبا�س 
ف�سل كبري يف االأغنية العراقية ولقد فاتني اأن 

اغني له حلنا من اأحلانه العراقية ال�سميمة. 
موهبة  وله  التلحني  من  مقتدر  علي..  ر�سا 
للتلحني  ين�سرف  اأن  له  االأف�سل  وكان  جيدة 

دون الغناء. 
والغناء  التلحني  يف  احلميد..  عبد  حممود 

جدير ومتمكن. 
وكان  مقتدر  االأداء  يف  املح�سن..  عبد  حممد 

االأف�سل له لو ان�سرف للغناء دون التلحني. 
* وملا �ساألناه عن ملحني اجليل احلايل قال.. 
- ال اعرف الأحد له ف�سل يف التلحني وباقتدار 
راأيي  ففي  اأموري  جواد  حممد  الفنان  �سوى 
انه اثبت فعال انه امللحن الوحيد الذي ميكن 
اأن تقارن اجنازاته يف عامل االأغنية العراقية 

باجنازات ملحني جيلنا. 

الف باء العدد 581  

 1924 عام  من  �سباط   22 امل�سادف  اجلمعة  يوم  م�ساء  يف 
جرت يف بغداد اأول عملية اغتيال �سيا�سي يف تاريخ العراق 
اىل  متوجها  اخلالدي  توفيق  ال�سيد  كان  بينما  اإذ  احلديث 
اعرت�سه  با�سا  ح�سن  جديد  جملة  ازقة  احد  يف  �سريًا  داره 
�سخ�س جمهول واطلق عليه اربع عيارات نارية اأردته قتيال 
يف احلال وعند و�سول ال�سرطة اإىل حمل احلادث وم�ساهدة 
املجني عليه تقرر نقله اىل امل�ست�سفى الجراء الك�سف الطبي 
عليه وبعد اتخاذ االإجراءات املطلوبة تبني ان اجلاين اطلق 
عياراته من اخللف فاخرتقت ظهره ومزقت قلبه وق�ست عليه 
يف احلال وان االطالقات كانت من عيار 9 ملم ومل يعلن عن 
الفاعل  على  العثور  اأمل  على  يومني  مرور  بعد  اإال  احلادث 
على  القب�س  يلق  ومل  �سدى  ذهبت  التحقيق  جهود  ولكن 

اجلاين و�سجل احلادث �سد جمهول. 

تركي الهوى.. جمهوري النزعة 

اأما املغدور ال�سيد توفيق اخلالدي فقد كان �سخ�سية معروفة 
لدى االأو�ساط البغدادية بثقافته العالية و�سعة اطالعه يتكلم 
اجلي�س  يف  �سابطا  وكان  والرتكية  والفرن�سية  االنكليزية 
والية  "املبعوثان" عن  جمل�س  يف  نائبا  اختري  ثم  العثماين 
العثمانية  الدولة  �سقوط  بعد  العراق  اإىل  عاد  وقد  بغداد 
واأ�سيع يف حينه انه كان تركي الهوى جمهوري النزعة رغم 
�سلته القوية باملندوب ال�سامي الربيطاين يف بغداد مما قلب 
عليه اأعوان امللك في�سل االأول فاخذوا يكيدون له املكائد وقد 
عندما  الوزاري  باملن�سب  التمتع  من  حرمانه  اىل  ذلك  اأدى 
�سكل ال�سيد عبد الرحمن النقيب اأول وزارة يف تاريخ العراق 
احلديث يف �سهر ت�سرين االأول من عام 1920 ويقال اأن ال�سري 
بر�سي كوك�س طلب اإ�سناد وزارة الداخلية اىل اخلالدي لكن 
مبن�سب  بتعيينه  واكتفى  ذلك  عار�س  االأول  في�سل  امللك 
النقيب وزارته  مت�سرف لواء بغداد )حمافظ( وعندما �سكل 
الثانية يف اأيلول عام 1921 ظل اخلالدي خارج الوزارة رغم 
ا�ستقال خم�سة  الفر�سة حانت عندما  له ولكن  االنكليز   ميل 
وزراء خلالفهم مع امللك في�سل كان من بينهم وزير الداخلية 
فا�سند املن�سب اإىل توفيق اخلالدي يف 1 ني�سان 1922 لكنه 
مل ي�ستمر يف من�سبه �سوى اأربعة اأ�سهر فقط اإن قدم ا�ستقالته 
ع�سرة  منذ  راأيت  )اإين  الوزراء  لرئي�س  قائال  اآب   3 يف  اإىل 
اأيام ظهور عالئم الوهن يف اململكة املت�سبب يف عدم ات�ساق 
العالمات واملوؤدي اإىل م�ساغبة املتطرفني( وما لبثت الوزارة 
النقيب  الرحمن  عبد  اىل  امللك  فعهد  برمتها  ا�ستقالت  اأن  اال 
 1922 عام  اأيلول   20 يف  ذلك  ومت  الثالثة  للمرة  بت�سكيلها 
وعهد هذه املرة بوزارة العدلية اىل توفيق اخلالدي وعندما 
عام 1922 مل  الثاين  ت�سرين  الوزارة يف 16  ا�ستقالت هذه 

يتبواأ اخلالدي اأي من�سب وزاري اإىل يوم مقتله. 
اخلالدي  توفيق  تربط  كانت  التي  الودية  غري  للعالقة  نظرا 
بامللك في�سل االول فقد ا�سيع يف حينه ان امللك ا�سابه الهلع 
توفيق  با�سطراد بني  تتنامى  كانت  التي  الوثيقة  ال�سلة  من 
اخلالدي وبر�سي كوك�س فاأدىل مبخاوفه اإىل جعفر الع�سكري 
واتفق  الدفاع  وزير  ال�سعيد(  و)نوري  الوزراء(  )رئي�س 
نوري  وتويل  اخلالدي  من  التخل�س  وجوب  على  الثالثة 
ال�سعيد م�سوؤولية التنفيذ فاتفق مع كل من �ساكر القره غويل 
 22 يوم  م�ساء  متت  التي  اجلرمية  اقرتاف  على  الله  وعبد 
احلادث  مالب�سات  على  احلكومة  لت�سرت  وكان   1924 �سباط 
اأول  �سجل  وهكذا  االإ�ساعة  هذه  مثل  ترويج  يف  كبري  اثر 
حادث اغتيال �سيا�سي يف تاريخ العراق احلديث �سد جمهول 

واأغلق التحقيق. 

نقل يؤدي إلى تمرد 

توىل ال�سيد توفيق ال�سويدي رئا�سة الوزارة للمرة الثالثة 
يف 5 �سباط عام 1950 وقد ا�سند من�سب وزير الداخلية اإىل 
�سالح جرب وكان اللواء على خالد احلجازي ي�سغل من�سب 

مدير ال�سرطة العام. 

العائلة  خدم  العثماين  اجلي�س  يف  �سابق  �سابط  وهو 
الها�سمية منذ قدومها اىل العراق ال�سيما الو�سي االمري عبد 
اأثناء حوادث  اللواء احلجازي  يقدر موقف  كان  الذي  االله 
ماي�س 1941 ولهذا فقد اأ�سبح مدير ال�سرطة العام �سخ�سية 
املتملقون  ويخ�ساه  املنتفعون  يحذره  وهيبة  نفوذ  ذات 

للو�سي حفاظا على نفوذهم وحر�سا على منافعهم. 
تتخذه  ما  نفوذا ووجاهة  اكت�ساب احلجازي  زاد يف  ومما 
من اإجراءات قا�سية ورادعة �سد معار�سي النظام وتوجيه 
بها  يقوم  كان  التي  بالتظاهرات  للفتك  ال�سرطة  مفارز 
الوطنيون ال�سيما الطالب وقد �سجعه اطالعه على جمريات 
�سد  العامة  ال�سرطة  مديرية  متار�سه  كانت  الذي  التحقيق 
اأ�سحاب املن�سورات ال�سرية اإىل اإ�سدار ن�سرة القت رواجا. 
قيامه  اأثناء  انه  ال�سويدي  توفيق  الوزراء  رئي�س  يقول 
لتويل  جرب  �سالح  ا�سم  تردد  الوزارة  لت�سكيل  باملن�سورات 
وزارة الداخلية وملا علم احلجازي بذلك �سار يحاول ب�ستى 
تلك  هي  ما  اأما  للداخلية،  جميئه  دون  للحيلولة  الو�سائل 
رئي�س  فان  العام  ال�سرطة  مدير  ا�ستخدمها  التي  الو�سائل 

علم  على  جرب  �سالح  اأن  ويظهر  عنها  يف�سح  مل  الوزراء 
�سنوح  حلني  نف�سه  يف  فاأ�سرها  تلك  احلجازي  مبحاوالت 
الوزارة  الفر�سة بت�سكيل  فلما جاءت تلك  املنا�سبة  الفر�سة 
الذي  املركز  الداخلية وهو  من�سب وزير  على  وا�ستحواذه 
يوؤهله الن يكون الرئي�س املبا�سر ملدير ال�سرطة العام عر�س 
على جمل�س الوزراء ف�سل مدير ال�سرطة العام من اخلدمة 
ويظهر ان اقرتاحه مل يلق جتاوبا من زمالئه لوزراء ب�سبب 
اإىل  بنقله  فاكتفال  امللكي  بالبالط  و�سلته  احلجازي  نفوذ 
اإىل  النقل  خرب  و�سل  وملا  ال�سليمانية  حمافظة  مت�سرفية 
ملهى  يف  ليلته  يق�سي  وكان  العام  ال�سرطة  مدير  اأ�سماع 
يحت�سي  واخذ  اأ�سدقائه  احد  دار  اإىل  فورا  انتقل  �سليكت 
املزيد من ال�سراب وهو يف حالة تاأثري �سديد ومما زاد من 
كانوا  الذين  االأ�سخا�س  بع�س  متري�س  وهيجانه  تاأثريه 
اململكة  �سالمة  بان  وتاأكيده  �سديقه،  دار  يف  متواجدين 
حلول  وعند  العراقية  ال�سرطة  راأ�س  على  بوجوده  مقرتنة 
الوزراء  رئي�س  وطلب  الهاتف  نحو  اأجته  الليل  منت�سف 
داره  يف  عميق  نوم  يف  يغط  كان  الذي  ال�سويدي  توفيق 
فاإنني  غدا  الوزارة  من  جرب  �سالح  يخرج  مل  اإذا  له  وقال 

�ساأقوم بانقالب..
 ثم توجه مبا�سرة اإىل مع�سكر ال�سرطة ال�سيارة يف ال�ساحلية 
واخذ ي�سدر اأوامره جلمع قوات ال�سرطة وتهيئتها للحركة 
اأما رئي�س الوزراء فقد ات�سل مبقر اإقامة الو�سي يف ق�سر 
الرحاب وطلب تبليغه مبا يجري ثم ات�سل بوزير الداخلية 
اأما االأمري  ووزير الدفاع لو�سع اجلي�س يف بغداد باالإنذار 
الله امل�سايفي  العقيد عبيد عبد  عبد االإله فقد بعث مبرافقة 
اإىل مقر مدير ال�سرطة العام يف حماولة لثنيه عن عزمه ويف 
مرافق  عاد   1950 �سباط   12 يوم  فجر  من  الثالثة  ال�ساعة 
العام  ال�سرطة  مدير  معه  م�سطحبا  الق�سر  اإىل  الو�سي 
اللواء علي خالد احلجازي فا�سدر الو�سي اأمره باحتجازه 
احلجازي  طلب  وعندما  امللكي  احلر�س  غرف  اإحدى  يف 
االإجراءات  باتخاذ  واأمر  االأخري  امتنع  الو�سي  مواجهة 
القانونية �سده وقد مت تقدميه يف ما بعد اإىل حمكمة اجلزاء 
الكربى التي اأ�سدرت حكما ب�سجنه ملدة ثالث �سنوات وبعد 
ت�سعة اأ�سهر ق�ساها احلجازي يف ال�سجن ا�ستح�سل نوري 
ال�سعيد الذي ا�سبح رئي�سا للوزراء اإرادة ملكية باإعفائه عما 

تبقى من مدة حمكوميته. 

جريدة البلد 
كانون االول 1965

من دفتر الصحفي الراحل عبد القادر البراك

4 عيـارات نـاريـة تسجـل أول حــادث 
اغتيـال سيـاسي شهدته بغــداد

بري�سي كوك�س امللك في�سل االول

جعفر الع�سكري

 4



العدد )1951( السنة الثامنة االثنين )1( تشرين الثاني 102010

كانت م�سكلة النقل واملوا�سالت من امل�سكالت 
املعقدة يف كثري من املدن الكربى ومنها مدينة 
داخل  وتنقلهم  ال�سكان  حركة  بفعل  ب��غ��داد، 
املدينة، االأمر الذي يوؤدي اإىل حدوث االزدحام 
رداءة  ب�سبب  الو�سول  و�سعوبة  وال��ت��اأخ��ر 
ب�سورة  ال�سوارع  �سبكة  تنظيم  وعدم  الطرق 

ت�سمن التو�سعات اجلديدة يف امل�ستقبل.
االق��ت�����س��ادي  امل�����س��ت��وى  حت�����س��ن  اأدى  ل��ق��د 
واالجتماعي الذي حدث يف املجتمع البغدادي 
م�ستوى  وارت��ف��اع  ال�سكان  ع��دد  زي���ادة  اإىل 
و�ساط  ملكية  زيادة  اإىل  بدوره  فاأدى  الدخل، 
يف  االزدح���ام  اإىل  اأدت  التي  املختلفة،  النقل 
العمل  حركة  ب�سبب  ال�سيقة،  بغداد  �سوارع 
احلكومية  ال��دوائ��ر  اإىل  ال��ذه��اب  اأو  اليومي 
واملدار�س اأو الدوائر الرتفيهية، لذلك اهتمت 
يف  ج��دي��دة  ���س��وارع  بفتح  العا�سمة  اأم��ان��ة 
القائمة  ال�سوارع  جانب  اإىل  لتكون  املدينة 

لتخفيف االزدحام.
افتتحت يف مدينة بغداد يف بداية الثالثينيات 
�سوارع رئي�سة واأخرى فرعية اخرتقت املدينة 
من �سمالها اإىل جنوبها، فاأ�سبح باالإمكان �سري 
العربات وال�سيارات يف اجتاهني متعاك�سني. 
وكان من اأهم تلك ال�سوارع �سارع عبد املح�سن 
ن�سب  وموقع  ال�سرقي  الباب  بني  ال�سعدون 
اجلندي املجهول القدمي وقد جرى فتحه بعد 
ومد  املنطقة  تلك  يف  الكثيفة  الب�ساتني  اإزال��ة 
الق�سم الثاين منه اإىل �ساحة الفتح عرب �ساحة 
يختلف  م��ظ��ه��ران  لل�سارع  وك���ان  ب��اب��ا.  علي 
احدهما عن االآخر، احدهما يف النهار ويكون 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  لوجود  بالعمل  م�سغوال 
مكانًا  ويكون  الليل  يف  وثانيهما  والتجارية، 
املقاهي  فيه  تنت�سر  حيث  والرتويح  للت�سلية 

واملطاعم.
وافتتح يف عام 1934 �سارع اأبي نوؤا�س املطل 
الر�سافة  ج��ان��ب  يف  دج��ل��ة  نهر  �سفاف  على 
اإىل  ال�سرقي  الباب  كم. وميتد من   )3( بطول 
اقت�سادية  اأهمية  ال�سرقية، وله  الكرادة  نهاية 
واجتماعية يف اآن واحد. عرب عنها ال�سيد عبد 
الرزاق احل�سني قائال )تراه يعج يف االما�سي 
واال�سباح بالغيد احل�سان وال�سبان االماليد، 
وترى املقاهي واملتنزهات وامل�سطبات املكتظة 
الزاهية  احل��دائ��ق  تو�سطت  وق���د  ب���رواده���ا 
باأمواجه  ين�ساب  وكلها تطل على دجلة حيث 
املرتاق�سة، وقد طافت فوقه القوارب والطيور 
املائية وانعك�ست عليه ظالل االأ�سجار املورقة 
فيخال لالإن�سان اأن يطالع كتاب األف ليلة وليلة 
األف ليلة  اأو كاأنه يعي�س حقيقة ويحيى حياة 

ب�سحرها ولذائذها وجمونها(.
وعلى الرغم من فتح تلك ال�سوارع انفرد �سارع 
الر�سيد باأهمية خا�سة اإذ اأ�سبحت اأحياوؤه مثل 
باب االأغا وال�سورجة ت�سم االأ�سواق والبيوت 
اأ�سا�سًا كمركز رئي�س  التجارية، وتوؤدي دورًا 
دعت  لذلك  واالجتماعية،  االقت�سادية  للحياة 
ال�سرورة اإىل التو�سع يف فتح �سوارع اأخرى 
النقل  ح��رك��ة  لت�سهيل  ج��دي��دة  منافذ  الإي��ج��اد 
ال�سغط  وتخفيف  املدينة  �سواحي  ب��اجت��اه 
العا�سمة  اأمانة  فقامت  الر�سيد.  �سارع  على 
وقد  غ��ازي.  امللك  �سارع  بافتتاح   1936 ع��ام 
يكون  اأن  العا�سمة  اأم��ني  العمري  ار�سد  ق��رر 
حتى  علي  قنرب  �ساحة  م��ن  وا���س��ع��ًا  ال�����س��ارع 
���س��اح��ة ال�����س��دري��ة، اأم���ا اجل��ان��ب��ان االآخ����ران 
املهند�سون  ا�سر  ح��ني  يف  �سيقني،  فيبقيان 

يكون  اأن  على  ال�سارع  ل�سق  ا�ستدعوا  الذين 
حتى  بدايته  من  كبريين  ممرين  وذا  عري�سًا 
وقد  امل��دي��ن��ة  ت��ط��ور  و  يتنا�سب  لكي  نهايته 
اأهايل  "اإن  اأمني العا�سمة براأيه قائاًل:  مت�سك 
يقب�سوا  اأن  يريدون  طماعني  �ساروا  بغداد 
مئة  اإىل  ت�سل  مبالغ  امل�ستهلكة  عقاراتهم  عن 
مبلغ  وهو  ال�سارع،  من  طرف  لكل  دينار  األف 
ت�سدد  دفع  الأدائه" وقد  م�ستعدًا  ل�ست  باه�س 
اأمني العا�سمة واعتداده براأيه املهند�سني اىل 
لكنه مل  ذلك.  احتجاجًا على  ا�ستقالتهم  تقدمي 
يرتاجع عن راأيه، فتم فتحه ح�سب املوا�سفات 

التي اأرادها بفعل ت�سميمه وعناده.
)املاأمون،  احلديديني  اجل�سرين  اإقامة  وبعد 
عام  وافتتاحهما  دج��ل��ة  نهر  على  وفي�سل( 
بفتح  العا�سمة  اأمانة  قامت   ،1940  -1939
�سارعني يف الكرخ ميتدان من مطلع اجل�سرين 
احدهما  ي�سمى  املدينة،  خارج  اىل  املذكورين 
�سوارع  اأو�سع  من  وك��ان  في�سل،  امللك  �سارع 
اأول  وهو  الوقت،  ذلك  يف  واأجملها  العا�سمة 
�سارع افتتح مبمرين، احدهما للذهاب واالآخر 
باأ�سجار  زرع  ر�سيف  ويتو�سطهما  ل��الإي��اب 
الزينة،  زه��ور  م��ن  خمتلف  واأن���واع  النخيل 
املاأمون  ج�سر  مطلع  من  ميتد  فهو  الثاين  اأما 
وعرف  ق�سرية،  م�سافة  اإىل  حاليًا(  )ال�سهداء 

ب�سارع االأمري عبد االإله.
لت�سهيل  كافية  بها  امل��ن��وه  ال�����س��وارع  تكن  مل 
اأمانة  �سعت  لذلك  املدينة،  داخ��ل  النقل  حركة 
العا�سمة اإىل فتح �سوارع متعددة يف مناطق 
خمتلفة منها �سارع االأمني العر�ساين و�سارع 
امليكانيك  ���س��ارع  بتبليط  وق��ام��ت  امل�����س��ارف. 

و�سارع  ع��ل��ي  �سلطان  ال�سيد  ج��ام��ع  م��ق��اب��ل 
اأ�سحاب  فيه  اجتمع  ال��ذي  عمر  ال�سيخ  ب��اب 
ال�سنائع واحلرف فتحول اإىل منطقة �سناعية 
مهمة لت�سليح ال�سيارات. كما افتتحت �سوارع 
من  للتخل�س  والكاظمية  االأعظمية  اأخرى يف 
االزدحام يف املنا�سبات الدينية واالجتماعية.

اأن �سعف تخطيط احلكومة وعدم  لنا  ويبدو 
وجود درا�سات دقيقة ومتاأنية من قبل خرباء 
االعتبار  بنظر  ت��اأخ��ذ  ع��راق��ي��ني  ومهند�سني 
تو�سعات املدينة اجلديدة وحاجتها لل�سوارع 
ال��وا���س��ع��ة، ف�����س��اًل ع��ن ك���رثة ال��ت��ب��ادالت يف 
غري  اأ�سخا�س  من  واإ�سغالها  العا�سمة،  اأمانة 
التاأخر يف  كان وراء  اأعمالها  مهتمني بطبيعة 
افتتاح ال�سوارع ال�سرورية للعا�سمة فاأ�سبح 
االأمني  ب�سخ�س  مقرونًا  االأع��م��ال  تلك  اجن��از 
ا�ستعانته  ومدى  العا�سمة  اأمانة  يتوىل  الذي 
التخ�سي�سات  وح�سب  االأج��ان��ب  ب��اخل��رباء 

املالية الأمانة العا�سمة.
ومن اجلدير بالذكر اأن تو�سع املدينة قد اأدى 
اإىل ظهور �سوارع جديدة، متيزت باال�ستقامة 
التي  النقل،  و�سائط  ال�ستيعاب  واالت�����س��اع 
تلك  م�ستمر، وقد حافظت  تزايد  اأ�سبحت يف 
امل��وازي  التقليدي  اجتاهها  على  ال�����س��وارع، 
من  وك��ان  قليلة.  ا�ستثناءات  ع��دا  دجلة  لنهر 
احلرب  نهاية  يف  ظهرت  التي  ال�سوارع  ابرز 
العاملية الثانية، �سوارع بغداد اجلديدة، وهي 
اأربعة �سوارع رئي�سية متوازية، طول الواحد 
منها ثالثة كيلو مرتات، وعر�س كل منها )50( 
مرتًا، تتقاطع مع هذه ال�سوارع طرق فرعية، 
ب�سورة  تقاطعها  عن  الناجتة  املربعات  تق�سم 

منطقة  كل وحدة من وحداته  هند�سية جتعل 
�سكنية تقع على طرفني اثنني.

ا�ستمرت اأمانة العا�سمة يف االأربعينيات برفد 
اإىل  و�سعت  ال�����س��روري��ة،  بخدماتها  املدينة 
اإعادة تبليط الطرق القدمية واإن�ساء االأر�سفة 
االأهايل  ومنعت  ال�سوارع  ا�ستقامة  لتحديد 
من التجاوز على تلك االأر�سفة للحيلولة دون 

التاأثري على �سري احلركة يف ال�سوارع.
ويف اخلم�سينيات نفذت اأمانة العا�سمة عددًا 
وفتح  وتبليط  بتنظيم  املتعلقة  امل�ساريع  من 
يف  الوا�سحة  اآث��اره��ا  تركت  التي  ال�سوارع 
اأمانة  اجن��ازات  ابرز  من  وكان  بغداد،  مدينة 
يخرتق  عري�س  �سارع  بفتح  قيامها  العا�سمة 
بغداد من باب املعظم حتى الباب ال�سرقي )بني 
امللكة  ب�سارع  �سمي  وغ��ازي(  الر�سيد  �سارعي 
مبثابة  يكون  لكي  حاليًا(  )اجلمهورية  عالية 
اأزمة  بال�سكان لتخفيف  للمدينة املزدحمة  رئة 
املرور فيها بعد اأن عجز �سارعا الر�سيد وامللك 

غازي عن تخفيفها.
عام  يف  العا�سمة  اأم��ني  الفخري  فخر  ويذكر 
امللكة  ���س��ارع  اجن���از  وراء  ك��ان  ب��اأن��ه   1954
اأن يكون  قرر  الذي  عالية وبحكم من�سبه هو 
عر�سه )40( مرتًا ومدخله يف الباب ال�سرقي 
على  الواقعة  العقارات  واأ�ستملك  مرتًا   )50(
تكاليفه  وق���در  م���رتًا   )20( بعمق  اجل��ان��ب��ني 
ب����)8( م��الي��ني دي��ن��ار،وب��ذل ج��ه��دًا ك��ب��ريًا يف 
جوبه  التي  املعار�سة  على  وتغلب  اإخ��راج��ه 
وامل�ستفيدين  الدين  ورج��ال  العلماء  من  بها 
بفعل ا�ستخدامه للحكمة وال�سخاء واالن�ساف 
ب��اع��ط��اء ا���س��ح��اب ال��ع��ق��ارات 10% اك��رث مما 

ت�ستحقه عقاراتهم املتداعية، االمر الذي جعلهم 
يطلبون اال�ستعجال با�ستمالك عقاراتهم، وقد 
من  االق��رتا���س  بعد  العا�سمة  اأم��ان��ة  متكنت 
الزائدة  للم�ساحات  وبيعها  االإع��م��ار  جمل�س 
�سق  تكاليف  �سد  من  )الف�سالت(  ال�سارع  عن 
في�سل  امل��ل��ك  قبل  م��ن  افتتاحه  ومت  ال�����س��ارع 
ال��ث��اين يف ي��وم االأرب��ع��اء امل��واف��ق 2 ت�سرين 

االأول من عام 1957.
عالية  امللكة  ���س��ارع  اف��ت��ت��اح  م��ع  ت��راف��ق  وق��د 
باب  اأم��ام  الكاظمية  يف  القبلة  �سارع  افتتاح 
ال�����س��ري��ف ح��ي��ث مرقد  ال�����س��ح��ن  ال��ق��ب��ل��ة يف 
وحممد  الكاظم  مو�سى  اجل��وادي��ن  االإم��ام��ني 
االأبنية  اإزال���ة  بعد  ال�سالم(  )عليهما  اجل��واد 
التي  ال�سيقة  واالأزق�����ة  امل��ت��داع��ي��ة  ال��ق��دمي��ة 
تتنا�سب  ال  اأنها  اإذ  ال�سريف،  بال�سحن  حتيط 
وقد�سية املراقد الطاهرة مما كان له ابلغ االأثر 
القادمة الأجل  الوفود  ت�سهيل حركة مرور  يف 

الزيارة والتربك.

الجسور في مدينة بغداد
ك��ب��رية يف احلياة  اأه��م��ي��ة  ح���ازت اجل�����س��ور 
بغداد  مل��دي��ن��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
متماثلني،  غ���ري  ن�����س��ف��ني  اىل  الن�����س��ط��اره��ا 
وحددت  ن�سفيها،  ب��ني  ال��رب��ط  يف  ف�ساهمت 

مواقعها جتاه ال�سوارع يف املدينة.
ومن اجلدير بالذكر ان مدينة بغداد كانت قد 
عانت من م�سكالت معقدة، لعدم وجود ج�سور 
مل  اذ  ن�سفيها،  ب��ني  تربط  فيها  كافية  ثابتة 
يوجد فيها �سوى ج�سرين، اولهما ج�سر مود، 

ظهورها أوائــــل  ــي  ف ــغــداد  ب شــــوارع 
عباس الزاملي
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وثانيهما اجل�سر العتيق )ج�سر املاأمون(. ويف 
اخل�سبي  االأعظمية  ج�سر  اأن�سئ   1924 �سنة 
ت�ستطيع  ال  ك��ب��رية  جنائب  على  �سيد  ال���ذي 
بعد و�سع  اإال  دجلة  نهر  مياه  تيارات  مقاومة 
االآخر  اجلانب  على  بالرمل  مملوءة  اأكيا�س 
عبور  طريقة  وتنظم  وغ��رق��ه��ا  غط�سها  ملنع 
�سرطيني  ب��و���س��اط��ة  وال��ع��رب��ات  االأ���س��خ��ا���س 
وي�ستعمالن  جانب  يف  منهما  واح��د  كل  يقف 
واالأحمر  للمرور  االأبي�س  والعلم  )ال�سافرة 

للتوقف(.
كانت اجل�سور تعطى بااللتزام ال�سنوي ملتعهد 
يدفع للدولة مبلغًا حمددًا، لذلك يقوم باأخذ اآنة 
واحدة ذهابًا واإيابا عن )اال�سخا�س والدواب( 
التي تعرب اجل�سر، ويدفع اأ�سحاب ال�سيارات 
كل مرة،  قران يف  اي ن�سف  اآنتني  والعربات 
او ت�سطر  العبور  �سيارات احلمل من  ومتنع 

اىل تفريغ احلمولة يف منت�سف اجل�سر.
اخل������رباء  ب���ي���د  اجل���������س����ور  ادارة  ك����ان����ت 
لدى  املعينني  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  وامل�ست�سارين 
على  ي�سرفون  ك��ان��وا  اذ  املخت�سة،  ال��دوائ��ر 
)العتيق، ومود( ومن هوؤالء  ادارة اجل�سرين 
الثالثينيات  ب��داي��ة  ويف  )�سرجنت(  اخلبري 
العراقيني  )اجل�ّسارة  الن  عنهم  اال�ستغناء  مت 

تدربوا على العمل واأتقنوه(.
على  القائمة  اخل�سبية  اجل�سور  ت�ستطع  مل 
اجلها،  من  اأن�ساأت  التي  املهام  تاأدية  اجلنائب 
اإذ اأنها تكون عر�سة لفي�سانات دجلة املتكررة، 
املقدم  ذات  اجل�سور  دوب  املياه  تيار  فيدفع 
الذي  االأم���ر  التيار،  بقوة  للغط�س  العري�س 
ي�ستوجب على عمال اجل�سور اإيجاد حالة من 
الرمل  من  اأكيا�س  و�سع  طريق  عن  ال��ت��وازن 
النقل  و�سائط  ومت��ن��ع  االآخ���ر،  اجل��ان��ب  على 
العبور ويقت�سر على اال�سخا�س  االأخرى من 
فقط، وعند انخفا�س م�ستوى املياه يف النهر 
على  اجل�����س��ور  م��ق��دم��ات  ترتفع  )ال�����س��ي��ه��ود( 
ال�سعود  عملية  يجعل  ال��ذي  االأم��ر  اجلانبني 
حيوانات  تتوقف  عندما  كبرية  م�سقة  تواجه 
النقل وتتدافع فيما بينها ف�ساًل عن ذلك مل تكن 
على  ت��ام  ب�سكل  مثبتة  اجل�سور  تلك  اأر�سية 
اجلنائب فعندما تعرب الدواب املختلفة حتدث 
قرقعة اخل�سب االأمر الذي يزيد من ارتباك تلك 

الدواب.
ال����ذي ���س��ه��دت��ه اململكة  ال��ك��ب��ري  ل��ل��ت��ط��ور  ك���ان 
العراقية يف خمتلف جماالت احلياة بعد عام 
و�سائط  بزيادة  االهتمام  يف  كبري  اثر   1932
وت�سييد  امل��وا���س��الت  ط���رق  وت��ع��ب��ي��د  ال��ن��ق��ل 
الها�سمية  ال��وزارة  فاهتمت  الثابتة،  اجل�سور 
االأول  ت�سرين   29  -1935 اآذار   17( الثانية 
ثابتني  ح��دي��دي��ني  ج�سرين  ب��اإن�����س��اء   )1936
)هولواي  �سركة  مع  وتعاقدت  العا�سمة،  يف 
لت�سييد  امل����ح����دودة(  االن��ك��ل��ي��زي��ة  اأخ������وان 
تدفع  اأن  ع��ل��ى  امل��ق��اول��ة  ون�����س��ت  اجل�����س��ري��ن 
 )400000( ق��دره  مبلغًا  العراقية  احلكومة 
دينار عراقي نقدًا للحكومة الربيطانية الإن�ساء 

اجل�سرين.
بداأ العمل يف اجل�سرين �سنة 1937، و�سرف 
الفوالذ وبلغ ما �سنع  حوايل )500( طن من 
عرف  م��ك��ع��ب،  م��رت   )304( ال��ك��ون��ك��ري��ت  م��ن 
موقع  يف  امل���اأم���ون.  بج�سر  االأول  اجل�����س��ر 
بالر�سافة  الكرخ  يربط  ال��ذي  القدمي  اجل�سر 
قدمًا  خم�سينًا  وعر�سه  ق��دم  �سبعمئة  طوله 
ي�ستعمل  ك���ان   1939 مت���وز   15 يف  اف��ت��ت��ح 

للعربات وال�سيارات واملارة يف اآن واحد.
امللك  بج�سر  يعرف  فكان  الثاين  اجل�سر  ام��ا 
مت  م����ود(  ج�����س��ر  م��وق��ع  )يف  االأول  ف��ي�����س��ل 
اجنازه عام 1940 بطول )303( مرت وعر�س 
تزيد  دعامته  وكانت  االأر�سفة  مع  مرت   )15(
كلها  م�سبوبة  بدعامتني  االأول  اجل�سر  على 
 )208( اإن�سائه  تكاليف  وبلغت  باخلر�سانة 
اآالف دينار. اجل�سران كانا على اإتقان و�سبط 
كبريين اإذ اأجنز العمل فيهما ح�سب املوا�سفات 

املتفق عليها وبالوقت املحدد.
بعد  اجل�سر  بت�سلم  العراقية  احلكومة  قامت 
اأجرت  التي  املذكورة  ال�سركة  قبل  من  فح�سه 

ثقيلة  مكائن  ب��اإم��رار  الفح�س  عملية  عليه 
حمادل،  و)6(  لوري  �سيارة   )18( من  تتكون 
و)1500( جندي. ملراقبة انحناء اجل�سر الذي 
كانت طاقة حتمله )260( طنا ح�سب االتفاقية، 
وا�سرف املهند�سني على ذلك ملدة �ساعة فكانت 

النتيجة مر�سية.
في�سل  امللك  ج�سر  االإل��ه  عبد  الو�سي  افتتح 
االأول يف 15 اآذار 1940 وكان ي�سحب هامني 
من  وع��ددا  واالإ�سغال  املوا�سالت  وزير  زكي 
واالأعيان  النواب  بع�س  عن  ف�ساًل  ال���وزراء 
وكبار موظفي الدولة من مدنيني وع�سكريني 
وق���د األ��ق��ى اح��م��د ���س��وق��ي احل�����س��ي��ن��ي مدير 
ح�سد  و�سط  االفتتاح  خطبة  العامة  االأ�سغال 
على  ا�سطفوا  الذين  بغداد  �سكان  من  كبري 

جانبي �سارع الر�سيد.
ال�سرافية  ج�سر  ن�سب  مت   1950 ع��ام  ويف 
من  يتكون  ال��ذي  ال��ق��ط��ار(  )ج�سر  احل��دي��دي 
لعبور  واالآخ����ر  لل�سيارات  اح��ده��م��ا  مم��ري��ن 
القطارات، كانت احلكومة العراقية قد ا�سرتته 
كاماًل من حكومة الهند مببلغ )اقل من مليوين 
دينار عراقي(. بو�ساطة �سركة كودفوغان يل 
بنقله  قامت  التي  الربيطانية  وكويدز  فرانك 

ونفذت �سركة هولواي اخوان عملية ن�سبه.
كان جل�سر ال�سرافية اأهمية كبرية تتمثل يف 
بغداد وب�سرة  بني  القطارات  ت�سيري  اإمكانية 
يف  ج�سر  واأط���ول  اأ�سخم  ومي��ث��ل  واأرب��ي��ل. 
ا�ستمر  طويلة  مل�سافات  ميتد  امللكي  العهد 
�سنتني  ملدة  ودعاماته  قواعده  باإن�ساء  العمل 
متتاليتني وهو اأول ج�سر لال�ستعمال املزدوج 
ال�سابلة  عن  ف�ساًل  والقطارات(.  )ال�سيارات 
افتتحه الو�سي يف 20 ت�سرين االأول 1950.

اأعدادها  وازدي��اد  النقل  و�سائط  تنوع  وبعد 
اإن�ساء  اإىل  احلاجة  ظهرت  اخلم�سينيات  يف 
ج�سور اأخرى بهدف تخفيف حاالت االزدحام 
ب��ع�����س جهات  ال��ق��ائ��م��ة يف  ع��ل��ى اجل�����س��ور 
يف  عالية  امللكة  ج�سر  باإن�ساء  ف�سرع  املدينة. 

منطقة  يف  يقع  ال��ذي   1953 الثاين  ت�سرين 
الباب ال�سرقي وي�سل جانب الكرخ بالر�سافة 
بلغ طوله )454( مرتًا وعر�سه اأكرث من )18( 
مرتًا وكلفة اإن�سائه مليون و�ستمئة األف دينار 
ال�سمنت  م��ن  دع��ائ��م  ع�سر  ع��ل��ى  ي��ق��وم  وه���و 

امل�سلح تتخللها ت�سع فتحات.
افتتح امللك في�سل الثاين ج�سر امللكة عالية عام 
1956 وقام ويل العهد عبد االإله بالنزول على 
�سطح هذا اجل�سر بطائرته الهليكوبرت وكانت 

اأول طائرة حتط على ج�سر يف بغداد.
االأ�سخا�س  �سقوط  ح���دوث  ل��ت��ك��رار  ون��ظ��رًا 
وال�سيارات من ج�سر االأعظمية ف�ساًل عن عدم 
الكبرية  امل��رور  حركة  ا�ستيعاب  على  قدرته 
واالزدحام الدائم عليه لزيارة املراقد املقد�سة 
�ساعة  ن�سف  مل��دة  وان��ق��ط��اع��ه  الكاظمية  يف 
يوميًا من ال�ساعة )11-11،30( لغر�س عبور 
ال�سفن التي تر�سو على ال�ساطئ حتى تتمكن 

من االنحدار اإىل بغداد.
بني  ث��اب��ت  اأن�����س��اء ج�سر  اإىل  احل��اج��ة  دع���ت 
االأعظمية والكاظمية بعد تذمر االأهايل من ذلك 
ومراجعتهم للجهات املخت�سة، لعدم حما�سبة 
املخ�س�سة  االأم���وال  ت�سرب  ع��ن  امل�سوؤولني 
الإقامة ج�سور جديدة اأو اإ�سالح القدمية منها، 
اإج��راءات حكومية �سريعة ملعاجلة  ومل تتخذ 

�سعف اجل�سر.
لذلك تكررت احلوادث �سهريًا االأمر الذي دعا 
حل�سم  جدية  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  اإىل  احلكومة 
بالتعاقد  الفنية  اجلهات  وقامت  امل�سكلة  هذه 
ج�سر  الإن�ساء  وكتانه(  )�سمن�سن  �سركتي  مع 
مببلغ  اإن�سائه  على  االت��ف��اق  ومت  االأعظمية 
م��ل��ي��ون وث��الث��م��ائ��ة دي��ن��ار وه���و ي��ق��وم على 
ثمان دعائم من ال�سمنت امل�سلح تتخللها �سبع 
وعر�سه  م���رتًا،   )317( ط��ول��ه  يبلغ  فتحات 
يف  �سيارات  ثالث  ملرور  ويت�سع  مرتًا،   )15(
واأجنز  االأئمة  بج�سر  عرف  وقد  واحد،  وقت 

بناوؤه عام 1957.
وجدت  وان  اجل�سور  اأن  تقدم  مم��ا  نخل�س 
الإغ����را�����س اق��ت�����س��ادي��ة ل��ك��ن��ه��ا ال ت��خ��ل��و من 
باأجزائها  املدينة  لربط  االأغرا�س االجتماعية 
من  ح��ال��ة  وج���ود  على  ي�ساعد  مم��ا  املختلفة 
امل��دي��ن��ة واأط��راف��ه��ا وتلبية  ب��ني  االن�����س��ج��ام 

املتطلبات االأ�سا�س حلياة املواطن البغدادي.

�ساحات بغداد القدمية.. ذكريات وحقائق
عبا�س الزاملي

ال��ع��راق��ي��ة خ���الل مراحل  ق��ام��ت احل��ك��وم��ات 
التطور العمراين الوا�سح الذي �سهدته بغداد 
اجل�سور  باإن�ساء   )1958-1939( عامي  بني 
و�سق ال�سوارع وتوفري و�سائط النقل احلديثة 
واملتنوعة االأمر الذي دعا اإىل ا�ستحداث عدد 
لتنظيم  الدائرية  كبري من �ساحات اال�ستدارة 
حركة مرور و�سائط النقل يف املدينة. بهدف 
وتخفيف  ببع�س  بع�سها  ال�����س��وارع  رب���ط 

االزدحام على بع�س اجل�سور.
جل�سته  يف  العا�سمة  اأم��ان��ة  جمل�س  وق���رر 
 1940 الثاين  ت�سرين   18 بتاريخ  املنعقدة 

ت�سمية عدد من ال�ساحات وكان من اأهمها:
1- ال�ساحة التي ينتهي فيها �سارع ال�سعدون 
ب�ساحة  ال���ع���ل���وي���ة  ن������ادي  ق�����رب  ال���واق���ع���ة 

الفردو�س.
بن  خالد  �سارع  فيها  ينتهي  التي  ال�ساحة   -2

الوليد ب�ساحة الفتح.
العام  املركز  بناية  عليها  املطلة  ال�ساحة   -3
امللك  �سارع  منها  يبداأ  التي  الطريان  جلمعية 

غازي ب�ساحة الطريان.
غازي  امللك  �سارع  يف  ال�سمالية  ال�ساحة   -4

ب�ساحة الف�سل.
احلقوق  مدر�سة  اأم���ام  الواقعة  ال�ساحة   -5

ب�ساحة احلقوق.
6- ال�ساحة الواقعة اأمام البالط امللكي ب�ساحة 
اآنذاك  القائمة  ال�ساحات  تطوير  كذلك  التاج، 

مثل �ساحة النه�سة و�ساحة ال�سعدون.
االأربعينيات  يف  العا�سمة  اأم��ان��ة  واهتمت 
وقامت  العامة،  واحلدائق  ال�ساحات  بتنظيم 
وحتويلها  ب��ال��زه��ور  وغ��ر���س��ه��ا  بت�سجريها 
�سكان  يرتادها  جمانية  ترفيهية  اأم��اك��ن  اإىل 
بغداد، بعد اأن وفرت م�ستلزمات الراحة فيها. 
من  يتنف�س  التي  )ال��رئ��ات  مبثابة  فاأ�سبحت 
خاللها املواطنون( لكونها اأماكن هادئة بعيدة 
عن ال�سو�ساء كما اأنها اأك�سبت املدينة مظاهر 
حديقة  احل��دائ��ق  ه��ذه  م��ن  وك��ان��ت  جمالية. 
الكفاح  �سارع  مدخل  عند  االإل��ه  عبد  الو�سي 
نزهة  مركز  وكانت  الفردو�س  �سينما  مقابل 
وترفيه جذبت االأهايل يف بغداد اإليها، اإذ كان 

اإليها للرتفيه عن  �سكان بغداد باأم�س احلاجة 
اجتماعي  ككائن  االإن�سان  الن  وذل��ك  اأنف�سهم 
بذل  بعد  املختلفة  احلياة  نواحي  فيه  توؤثر 
جهد ع�سلي وفكري فتظهر لديه حاجة ملحة 
اإىل االأكل وال�سرب  اإىل اللهو كما هو بحاجة 
بتنويع  العا�سمة  اأم��ان��ة  وامل��ل��ب�����س.وق��ام��ت 
و�سائل الت�سلية واعتنت يف تطويرها واأن�ساأت 
وجتميل.  تنظيم  واإع���ادة  احلدائق  من  ع��ددًا 
)التي  ال�سرقي  الباب  يف  غ��ازي  امللك  حديقة 
مت افتتاحها يف نهاية الثالثينيات(، وو�سعت 
للجلو�س عليها وزودتها بو�سائل  فيها مقاعد 
الت�سلية الربيئة يف بداية االأربعينيات، فاخذ 
ال�سكان يتوافدون اإليها للنزهة وهم يحملون 
م�ستلزمات �سفرهم ونزهتهم وال�سيما االأطعمة 
اذ  اإعجابهم  ال�ساي. وكانت مثار  و�سماورات 
املزروعة على  واأ�سجارها  بنافوراتها  متيزت 
فهي  املعلقة.  اجلنائن  ت�سبه  م��درج��ات  �سكل 
مزيج من احلديقة اجلبلية واملائية والب�سيطة 
م�ساحتها )50( األف مرت مربع وفيها اأحوا�س 
رخامية وكانت اأمانة العا�سمة تزرعها �سنويًا 
وا�ستعملت  امل��و���س��م��ي��ة  ال���زه���ور  مب��خ��ت��ل��ف 
الكالبتو�س  اأ�سجار  اخل��ارج��ي  �سياجها  يف 
على  النافورات  فيها  اأقامت  ثم  واحلم�سيات 

�سكل �سذروان.
املتنزهات  اإقامة  اإىل  العا�سمة  اأمانة  و�سعت 
واحلدائق يف بغداد. بعد اأن فقد البغداديون 
اإن�ساء  اأجمل متنزهاتهم يف جانب الكرخ اثر 
ج�سر امللك في�سل ونقل اجل�سر اخل�سبي عام 
متنزهات  يف  ال��ك��رخ  �سكان  انت�سر   ،1940
بغداد القليلة فقد اهتمت باإن�ساء متنزه يا�سني 
بعد  الها�سمي.  مبتنزه  عرف  ال��ذي  الها�سمي 
لالأمانة  �سمحت  قانونية  الئحة  ���س��درت  اأن 
بامتالك عر�ستني الإقامة املتنزه مب�ساحة )6( 
دومنات، فقامت االأمانة بتجفيف امل�ستنقعات 
واخلالدية(  )البو�سبل  حمالت  يف  املوجودة 
بدون  مباحًا  وجعلته  متنزهًا  اإىل  وحولتها 

اأجر.
بت�سجري   1945 عام  العا�سمة  اأمانة  وقامت 
ومنها  واملتنزهات  الرئي�سة  ال�ساحات  بع�س 
االأعظمية  يف  وال�سفينة  ال��ن��ع��م��ان  ح��دي��ق��ة 
و�سارع  الر�سيد  �سارع  يف  االأم��اك��ن  وبع�س 
و�ساحة  زب���ي���دة  و���س��اح��ة  االأع���ظ���م  االإم������ام 

ال�سويدي )ج�سر ال�سهداء حاليًا(.
الب�ساتني  اأ�سحاب  العا�سمة  اأمانة  �سجعت 
م�ساتل.  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ب��ه��ا  ال��ع��ن��اي��ة  ع��ل��ى 
املدينة  جهات  بع�س  يف  امل�ساتل  فانت�سرت 
يف نهاية االأربعينيات، وقاموا بزراعة وبيع 
ال�سجريات واالأزهار. ومل تغفل اأهمية تنظيم 
احلدائق وال�ساحات واملتنزهات عند درا�ستها 
الت�ساميم  و���س��ع  قبل  امل��دي��ن��ة  لتخطيطات 
املدينة  اإح��اط��ة  على  وعملت  لها،  االأ�سا�سية 
باحلزام االأخ�سر ومنعت يف عام 1956 فرز 
االأرا�سي الزراعية التي تقع �سمن حدود ذلك 
)2500( مرت  م�ساحتها عن  تقل  التي  احلزام 

مربع.
حديقة  اإن�ساء  فكرة  ظهرت   1957 ع��ام  ويف 
املنطقة  ف��ات��خ��ذت  ب���غ���داد  يف  ل��ل��ح��ي��وان��ات 
العالوي  منطقة  يف  احلديد  ل�سكك  املجاورة 
و�سمت  احل��ي��وان��ات،  حلديقة  ك��ن��واة  احللة 
اأنواع الغزالن  هذه احلديقة ال�سغرية بع�س 
ع��راق��ي��ة وغ���ري عراقية  امل��ت��ن��وع��ة  وال��ط��ي��ور 
وبع�س اأنواع )ال�سباع، والثعالب، والذئاب، 
على  جلبت  احل��ي��وان��ات  ومعظم  وال��ن��م��ور( 
يحتفظون  كانوا  اأ�سخا�س  من  هدايا  �سكل 
بها يف بيوتهم وحدائقهم وح�سلوا عليها عن 

طريق ال�سيد اأو ال�سراء.
قد  العا�سمة  اأم��ان��ة  اأن  تقدم  مم��ا  لنا  يت�سح 
قامت بجهد كبري يف تنظيم املدينة وتطويرها 
يتالءم  ب�سكل  فيها  العامة  اخلدمات  وتنويع 
واالجتماعية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ط��ورات  م��ع 
البغدادي خالل احلقبة  املجتمع  �سهدها  التي 
تكن  مل  اإليها  امل�سار  جهودها  لكن  الدرا�سية، 
بني  التقدم  م��ن  نف�سه  وبامل�ستوى  منتظمة 

حكومة واأخرى.

قامت أمانة العاصمة عام 1945 
بتشجير بعض الساحات الرئيسة 

والمتنزهات ومنها حديقة النعمان 
والسفينة في األعظمية وبعض 

األماكن في شارع الرشيد وشارع 
اإلمام األعظم وساحة زبيدة وساحة 

السويدي )جسر الشهداء حاليًا(.
شجعت أمانة العاصمة أصحاب 

البساتين على العناية بها وتحويلها 
إلى مشاتل. فانتشرت المشاتل في 

بعض جهات المدينة في نهاية 
األربعينيات، وقاموا بزراعة وبيع 

الشجيرات واألزهار. ولم تغفل 
أهمية تنظيم الحدائق والساحات 

والمتنزهات عند دراستها 
لتخطيطات المدينة قبل وضع 

التصاميم األساسية لها، وعملت 
على إحاطة المدينة بالحزام 

األخضر ومنعت في عام 1956 
فرز األراضي الزراعية التي تقع 

ضمن حدود ذلك الحزام التي تقل 
مساحتها عن )2500( متر مربع.
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ال�سيخ �سندل وهي من حمالت  كانت حملة 
اأهلها  يف  يتمثل   بغداد  يف  الغربي  اجلانب 
واإكرام  ال�سيف  وحب  واالنفتاح  الت�سامح 
املعروف  �سوقها  على  يرتدد  وكان  الغريب 
�سندل  ال�سيخ  �سوق   اأو  احلنطة(  )�سوق  ب� 
والن�سارى  واليهود  العربان  اأو  البدو 
واأكراد ال�سمال واأبناء اجلنوب وهم يجدون 
واالإح�سا�س  والكرم  املحبة  اأهلها  رحاب  يف 
وال�سراكة  االإن�سانية  يف  والتاآخي  باخللق 
يف الوطن . وكانت االأ�سر ت�ستقبل يف بيوتها 
املعروفني يف  القوم  الغجريات من  اأو  الزط 
العراق باأ�سم "الكاولية" وهن يقراأن الطالع 
وي�سربن البخت والغيب وجتد ن�ساء حولهن 
وي�ستقبل   ، باأقوالهن  مقتنعات  م�سغيات 
احلي كذلك فئة من جوابي االآفاق املعروفني 
وبيع  العطارة  يتعاطون  ب�)ال�سلبة(وهم 
االأع�ساب الربية والنباتات الطبية ورمبا حل 
باملحلة بع�س احلواة ممن يدخر مناذج من 
االأفاعي وكذا املتفننني كعازف الربابة ونفر 
من املكديني و املت�سولني والدراوي�س واأهل 

ال�سبيل وغريهم. 
ال�سباب  اليهود  من  طائفة  هناك  وكانت 
يحملون اأطوال القما�س على اأكتافهم  ومعهم 
القما�س  به  يقا�س  الذي  املعيار  "الذرعة" اأو 
ال�سابني  املعروفة  وجوههم  من  .وكان 
يعر�سا  ما  واإبراهيم، وعادة  املهذبني �سالح 
زهيدة  باأ�سعار  املحلة  ن�ساء  على  ب�ساعتهما 
للغاية وقد يجري البيع بالن�سبة اأو االأق�ساط 
واأتذكر  االأعياد.  موا�سم  قرب  عند  وال�سيما 
من اأنواع تلك االأقم�سة يف ذلك الزمن ما كان 
اجلمال(  و)روح  االأفندي(  ب�)روح  يعرف 
(و)التفتة(  )الكر�سة  و  احلمام(  و)�سدر 
وال�سنف الذي وددت اأن اعر�س له يف هذه 
تلك  )اخلطاط(   بائعات  �سنف  هو  ال�سطور 
املواد التي تتزين بها الن�ساء من قبل: احلمرة 
الوجه  واأقرا�س  والقالبي  والكحل  والديرم 
واأقالم ال�سفايف وغريها كثري. وكان الكثري 
من  اجلمهرة  هذه  اعتادت  التي  البيوت  من 
الن�سوة الرتدد عليه وهن يعر�سن ما يحملن 
ال  لكي  الغداء  طعام  اأو  التجميل  مواد  من 
اإال  اللهم  ما  �سيئا  البيوت  تلك  اأهل  يكلفن 
ال�ساي واملاء البارد فاإذا تناهى خرب جميئهن 
وفودهن  بداأت  "الطرف"،  الزقاق  ن�ساء  اإىل 

ترتدد على اأي بيت يحللن فيه . 
داود  واآم  اإبراهيم  اأم  الن�سوة  هوؤالء  ومن 
جما  حبا  ال�سغار  حتب  االأخرية  وكانت 
الذي  الكباب  من  لفات(   ( فطائر  لهم  وتعمل 
ال�سهرة  كل  ال�سهرة  اأن  .بيد  لها  حتمله غداًء 
وهي  ال�سيدة)�سمحة(  حول  حتوم  كانت 
�سيدة من حملة )الطاطران( منحها الله ح�سًا 
بغداديًا يف الذوق والظرف و�سرعة البديهية 
وارجتال اجلواب وكانت حمرتمة على كرثة 

مداعباتها وفكاهاتها ورقة �سمائلها. 
املرحوم  تلم بدار  ومن طرف)الزيبق( كانت 
ملقهى  املزمن  امل�ستاأجر  فا�سل(  )ح�سون 
حيث  اجل�سر،  راأ�س  يف  البريوتي  ال�سيخ 
اجلديد  االإمام  اإليها  دعي  غداء  وليمة  هناك 
جلامع ال�سيخ �سندل )ال�سيخ جالل احلنفي( 
رحمه الله وذلك يف �سنة 1942  حينما كان 
اأمر اجلامع  على  القائم  من  �سابا، وح�سرت 
جال�ست  حيث  العبديل،  �سلطان  عبد  املال 
وحينها  �سبتة  املرحومة  البيت  ربة  �سمحة 
اأجرائهن  الن�سوة، حيث كانت  اأ�سوات  علت 
الو�سطى  البنت  فاطمة  املرحومة  الكالم  يف 

علي  احلميد  عبد  املرحوم  القدمي  للموؤذن 
الت�ساقا  النا�س  اأكرث  من  وهي  الطلعة، 
و�سغفا  ب�سمحة واأكرثهم حفظا الأخبار هذه 
الظريفة. وظلت  البغدادية  اليهودية  ال�سيدة 
تلك  على  وتتح�سر  وطرائفها  فكاهاتها  تردد 
بعد  ح�سرت  اإذا  �سمحة  اأن  حيث   . االأيام 
تلك  التبيت،  من  قدرا  معها  اأح�سرت  غياب 
وجمعت  بغداد  يهود  لدى  املعروفة  االأكلة 
جمعا من ن�ساء املحلة وراحن يوؤكلهن وهي 
البغدادية  والقف�سات  الطرائف  تطارحهن 

حتى حلول وقت ما قبل غروب ال�سم�س. 
اأ�سياًء  تركت  الله  رحمها  اليهودية  �سمحة 
خالة  �سبت  املرحومات  حافظة  من  كثرية 
اأوالد املرحوم ح�سون فا�سل �ساحب املقهى 
فاطمة  املرحومة  ومن  ال�سهري  البريوتي 
باليهوديات  اأمه  تعلق  ل�سدة  الرحيم  عبد  اأم 
�سبتة  ماتت  حيث  املحلة،  على  املرتددات 
 1999 �سنة  فاطمة  وماتت   1959 �سنة  يف 

رحمهما الله جميعا وعطر مثواهم. 

من طرائف سمحة
 من طرائف �سمحة �سمعت اأن ال�سقي املعروف 
ابن هرة كان ي�سكو اإىل جارته انه كلما جاء 
اإىل البيت ومل يجد اأمه فيه .. فعلقت �سمحة 
هي  طبعا  �سليقتها:  من  �سكواه  على  معقبة 
التزاوج  فرتة  اأي  �سباط،  �سهر  وهذا  هرة 

وترك املكان.
كانت  كبة  �سويحباتها  اإحدى  لها  وقدمت 
ال�سبت  بنت  ت�ساألها  وراحت  رديء  نوع  من 
طيبة  باأنها  عليها  وترد  ؟  الكبة  ا�سلون 

تعيد  و�سمحة  ال�سوؤال  اإىل  تعود  ثم  لذيذة 
عادت  فلما  ال�سجر  يتملكها  حتى  اجلواب 
تريدين  اأجابت  الكبة؟  وجدت  كيف  ت�سائلها 
�سبع ع�سات وما و�سلت  ال�سحيح   اجلواب 

للح�سوة.
ذهب �سّعار)اأي راق�س ومهرج يف االأعرا�س( 
له  فقال  �سمعه  يف  ل�سعف  االأذن  طبيب  اإىل 
�سمحة  فقالت  م�سروخة  الطبلة  اإن  الطبيب 

احمد ربك الطبلة وال الدنبك )الدربكة(.
ال�سنوع  اأن  اإليها  �سكت  القبيحات  اإحدى 
وجهها  لتزيني  منها  ا�سرتته  الذي  )املكياج( 
�سكلها  وي�سوه  ويختلط  ي�سيل  ما  �سرعان 
"ميتفل"  اجلهال  اأبو  الزم  عليها  فردت 

)اليب�سق( اإال على ال�سنوع. 
وقالت اإحداهن اأن بيتنا هذا واحلمد لله بناه 
الي�سرة  لب�س  عليها  فردت  باليمن  الولد  اأبو 

مكطومة؟ 
و�سمعت اأن احد البخالء ا�سرتى قطعة ار�س 
عائلته  والأفراد  له  مدفنا  لتكون  املقربة  يف 
الزم  فقالت  فرد  لكل  املرت  ربع  خ�س�س  وقد 
ولعلها  �سجخ)عموديا(  يدفنون  اجلماعة 

قالت يدفنون وكايف)واقفني(؟   
املراآة  يف  تنظر  العوان�س  اإحدى  وراحت 
ال�سيب  اإخفاء  حتاول  الفحم  قلم  وبيدها 
تريدين  وقالت  �سمحة  ف�سحكت  �سعرها  من 

ترجعني بنت الع�سرين بجرة قلم؟ 
وقالوا اإن �سقيا عا�سقا من بيت اأبو اخلرفان 
الزم  فقالت  مع�سوقته  زواج  ب�سبب  انتحر 

املع�سوقة نعجة؟ 
وملا مات املرحوم �سم�سي املوظف يف �سحة 
الطالب كان بدينا �ساهدته اإحدى جاراته يف 

املنام وهو يتخايل يف م�سيته على ال�سراط 
قالت �سمحة  الق�سر،  اإىل  ثم يهوى  امل�ستقيم 
احد  امل�ستقيم  ال�سراط  هو  اإذا  ي�سقط  طبعا 
.و�سمعت  ؟  ال�سعرة  من  وانعم  ال�سيف  من 
وتقول  وتندب  تنوح  العدادات  اإحدى  يوما 
عود  عليها  فردت  ؟  ال�سيعوين  اأجيب  امنني 

تتالكون على ال�سراط امل�ستقيم. 
اإيل  الكحل  لها احداهن عيني �سمحة  وقالت 
اخذتة البارحة ميثبت على عيني فردت عليها 

العني ال�سرحة ميفيدهة كحل؟ 
�سال  ف�سمعته  العر�سحاجلية  باحدى  مرت 
وهي  فردت  دعواك  عن  اأقول  ماذا  املراجع 

ما�سية اكتب اأنها دعوة بطلية؟ 
اأربع ن�سوة ومل  اأن فالنا مات وترك  �سمعت 
اجلفن  يتقا�سمون  فقالت  �سيئا  لهن  يرتك 

والتابوت؟ 
جنازة  حملوا  وقد  تقول  اأحداهن  و�سمعت 
فقره  حياوي  بابو  تروحون  وين  زوجها 
بطبت  بغداد  مثل  وبرد..فقالت  وظالم 
مع  ي�سري  نحيال  رجال  و�ساهدت  االنكليز؟ 
البدانة  يف  ومفرطة  بدينة  وهي  زوجته 

فعلقت على هذا امل�سهد قائلة : 
مو عجيب بلم ودوبة ثم ا�ستغرقت قائلة لو 

كان هو الدوبة وهي البلم ا�سراح ي�سري ؟ 
عندهم  كان  معارفها  من  اأنا�سا  اأن  �سمعت 
القدمي  العازف  عالزوري  يح�سره  حفل، 
اأ�سجى االنغام ف�ساألها  املوهوب وهو يعزف 
ايكون  وين  القيامة  يوم  �سمحة  احدهم 
عزوري فاأجابت مي اأبو القا�سم الطمبوري ؟ 
وكانت يف حملة ال�سيخ �سندل �سيدتان ا�ستهر 
املرجتل  واجلواب  البارعة  بالنكتة  اأمرهما 

بنت  ح�سنة  املرحومة  احدهما  اللحظي، 
الذي  احلميد  عبد  املوؤذن  اأخت  الطلعة  علي 
عبد  ال�سيخ  املوؤذن  اأم  وهي  الكالم  هذا  ذكر 
الفتاح معروف ولها مع �سيد ذيب ال�سخ�سية 
ال�سعبية البغدادية الظريفة مواقف ال تن�سى 
من  حممد  ام  ميثة  املرحومة  هي  واالأخرى 
اخلرية  وهذه  احلجاز  من  الفالحي  بيت 
عرفت بطرائفها يف االأدب املك�سوف ال تتورع 
وال ترتد يف التعليق واجلواب امل�سكت وان 
من  جمل�سا  ال�سيدتني  هاتني  احد  ح�سرت 
جمال�س العزاء الذي يقام على املوتى فمعنى 
و�سخب  �سحك  اىل  ينقلب  املجل�س  ان  ذلك 
العدادة..قوموا  ت�سيح  حتى  ودعابات 

روحوا.. كايف انك�سر العزا؟ 
على  تعرف  ممن  ال�سيدتان  هاتان  وكانت 
والوفاء  الود  عالقة  بينهن  وقامت  �سمحة 
مفرق  بينهن  فرق  ان  اإىل  ال�سلة  وح�سن 

اجلماعات .
ب�ساعتهن  يحملن  كن  التي  الن�سوة  تلك  اإن 
على  طائفات  ويجوبن  القما�س  اأكيا�س  يف 
وحمرة  �سبداج  يحملنه  ما  يعر�سن  البيوت 
كادحات  مكافحات  ن�ساء   كن   ، وقالية 
جديرات باالحرتام و مثال يف ال�سفة و�سدق 
بغداد  احبنب  بغداديات  وكن  املعامالت 
من  جزءا  �سكناهن  حمالت  و�سارت  واهلها 
ابو  او  �سعيد  بني  يف  ع�سن  �سواء  حياتهن 
دودو او قمرب علي او الطاطران وكانت تلك 
االيام ايام رخاء واإخاء وكان اجلار موؤمتنا 
وال  واأخرى  طائفة  بني  فرق  ال  جاره  على 
ذلك  اإىل  فهل  غريها  على  لقومية  ا�ستعالء 

الزمان من معاد ؟ 

السيدة سمحة 
قـــبـــل ســبــعــة عقود ــــغــــداد  ب أهـــــل  وطـــــرائـــــف 
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اخلا�سة  طريقتهم  بغداد  يف  لالأ�سقياء  كانت 
يف امللب�س متيزهم عن غريهم من عامة النا�س 
وهي  الراأ�س  على  اأو  الكتف  على  فاجلراوية 
ملفوفة كيفما اتفق من دون عناية، وكذلك لب�س 
االأبي�س  واللبا�س  بالرجل  البي�ساء  )الكيوة( 
الطويل الذي ي�سل اإىل نهاية الكاحل، مع لب�س 
)عرقجني( ابي�س مدبب اإىل االأعلى ، وطبعا مع 
�سكني )اأم الياء( يف جيب )ال�سقاوة( والتبخرت 
اإىل االأمام، يف حني  يف امل�سية واإبراز �سدره 
الدمريي  لبا�س  �ستاَءً  االأ�سقياء  هوؤالء  يرتدي 

الطويل.
اأ�سقياء  الع�سرين  ثورة  اأيام  بغداد   وظهر يف 
وم�ساعدة  والنخوة  بال�سهامة  ا�ستهروا 
عبد  )ال�سيد  حملة  يف  وخ�سو�سا  ال�سعيف 
الله( واملحالت املجاورة لها وكذلك بني الثوار، 
)عم  كنه  املجيد  عبد  املرحوم  منهم  وا�ستهر 
الذي  كنه(  خليل  املعروف  وال�سيا�سي  الوزير 
وقتله  عنيفة  مقاومة  لالنكليز  مبقاومته  عرف 
العديد منهم، والذي دعا اإىل الثورة ومقاومة 
الداعية  الن�سرات  بتوزيع  وقام  االحتالل، 
لذلك وقد متكن االنكليز من اإلقاء القب�س عليه 
مقربة  يف  دفن  حيث  واإعدامه،  وحماكمته 
ال�سيخ جنيد يف كرخ بغداد وال يزال �سريحه 

قائما اإىل االآن.
من  بغداد  يف  االأ�سقياء  عن  نتحدث  دمنا  وما 
اأن نذكر  النخوة وال�سهامة فالبد من  اأ�سحاب 
امل�سارع الو�سيم )مو�سى اأبو طربة( الذي كان 
املراجل  اإىل  التواقني  من  ح�سد  وراءه  ي�سري 
عنهم  يقال  اأن  ويكفيهم  وال�سهرة،  وال�سجاعة 
حدود  ،وكانت  طربة  مو�سى  جماعة  من  انهم 
حملة الف�سل اىل باب ال�سيخ يف ر�سافة بغداد 

مناطق نفوذه ...!!
 كان )ابو طربة( مولعا ب�سباق اخليل )الري�سز( 
املحرتفني  االأ�سقياء  احد  يد  على  قتل  فقد 
اثر  االأجلك(  )جواد  يدعى  اخليل  �سباق  يف 
الهواة  احد  ال�سنان  احمد  وبني  بينه  خالف 
عادي  اأمر  )وهو  املحرتفني  االأ�سقياء  من 
يحت�سيان  كانا  عندما  اخليول(  اأ�سحاب  بني 
املربعة، حيث  اخلمرة يف احدى بارات حملة 
قتيال،  فارداه  رقبته  يف  بال�سكني  جواد  طعنه 
وجواد االجلك هو من اأ�سقياء الكرخ وقد حكم 
عليه بال�سجن ولكن كردة فعل على مقتل )اأبو 
وحمرتمة  معروفة  عائلة  من  هو  الذي  طربة( 
)حجي  املحرتف  والقاتل  امل�سهور  ال�سقي  قام 
)عزيز  ال�سقي  �سريكه  من  ومب�ساعدة  �ساكر( 
كان  عندما  ال�سنان  احمد  مبهاجمة  االقچم( 
حملة  يف  ميتلكه  الذي  االإ�سطبل  يف  يتواجد 
القي  وقد  بالر�سا�س  رميا  بقتله  ال�سيخ  باب 
ا�ست�سلم  بينما  �ساكر  حجي  على  القب�س 
حكم  وقد  عتاده،  نفذ  اأن  بعد  االقچم،  عزيز 
�ساحة  يف  احلكم  ونفذ  �سنقا  باالإعدام  عليهما 
من  االآالف  االإعدام  عملية  وح�سر  الگيالين، 
اأهايل بغداد حيث �سعد احلجي �ساكر متباهيا 
عزيز  قوى  خارت  بينما  امل�سنقة،  حبل  اإىل 
االأقچم ورفعه ال�سجانون و�سنقوه )ميتا(، كما 
اما  ال�ساحة..!!  يف  احلا�سرون  النا�س  اعتقد 
جواد االجلك قاتل مو�سى ابو طربة فقد اطلق 
خروجه  )بعد  نارية  عيارات  اربع  �سبي  عليه 
عندما  حمكوميته(  مدة  النتهاء  ال�سجن  من 

غادر هذا ال�سقي املقهى الذي كان جال�سا فيه.
يف  اجلميل  وناكري  القتلة  االأ�سقياء  ومن   
العجمي( يف جانب  االأمري  املدعو )عبد  بغداد 
بك  )مظهر  بحماية  يلوذ  كان  الذي  الكرخ 
والذي  النا�س،  عامة  بني  ي�ساع  كما  ال�ساوي( 
و�سيده  حاميه  على  واجلراأة  االأمر  به  و�سل 
ال�ساوي وحاول اأن يغتاله، لوال يقظة حمايته 
من ال�سرطة، وقد قتل عبد االأمري العجمي من 
بيت  باب  من  خطوات  بعد  على  جمهول  قبل 
مظهر بك ال�ساوي خلف جامع حنان يف الكرخ 

قرب �ساحة ال�سهداء.!! 
ال�سيخ  حملة  الكرخ  جانب  يف  االأ�سقياء  ومن 
االأ�سود(  االأمري  )عبد  املحرتف  القاتل  ب�سار 
الذي اختفى فجاأة ومل يعرث عليه احد وانقطعت 
اأخباره، بعد اأن ملعت اأ�سواء �سقاوته يف عامل 

االإجرام، ويقال انه قتل اأو هرب اإىل اإيران.
فقد  ال�سدرية  حملة  ويف  الر�سافة  يف  اأما 

الفيلّية ويدعى  االأكراد  االأ�سقياء من  احد  ظهر 
البدن،  الذي كان يتمتع بقوة  الفيلي  )گزگه( 
م�سعال  عا�سوراء  اأيام  يف  يحمل  كان  حيث 
حملة  من  وفانو�س،  فانو�س  مئة  يحوي 
ال�سدرية اإىل حملة الت�سابيل، ويقوم بربم هذا 
من  اثنان  ي�ساعده  وكان  عدة،  مرات  امل�سعل 
االأر�س  اإىل  امل�سعل  اإنزال  عند  اليدين  اأقوياء 
ال�سقوط  من  عليه  وخوفا  وثقله  لطوله  نظرا 
وما  ال�سدرية  �سكنة  ذاق  وقد  االأر�س،  على 
يجاورها، من اعتداءات )گزگه( الذي حاول 
اأن يت�سبه بال�سقي الفيلي )ابن �ساهية ( الذي 
حيث  الر�سافة  يف  ال�سويدان  حملة  يف  قتل 
)گزگه(  قتل  وقد   ، القلب  غلي�س  �سر�سا  كان 
اعماله،  ومن  منه  انتقاما  بالقامات  �سربا 
امل�سهورين  اال�سقياء  اغلب  ان  بالذكر  وجدير 
هم من االأكراد الفيلية اأمثال ابن عبدكه وجبار 
الكردي واأخوته وابن �ساهية وجوامري النگة 

وغريهم، والفيلية هم من �سكنة جبل ب�ستكوه 
مقابل علي الغربي.

ب�سواحي  ا�ستهر  الذي  )عبدكه(  ذكر  وعلى   
هذا  كان  فقد  منها،  القريبة  واملدن  بغداد 
العثمانيني  زمن  يف  قتل  بجرائم  مطلوبا 
االحتالل  عهد  ويف  العراق،  خارج  وفر 
ميار�س  ثانية  مرة  ظهر  للعراق،  الربيطاين 
قد  بغداد ودياىل، وكان  اأعماله وجرائمه بني 
الكربى  املحكمة  قبل  من  باالإعدام  عليه  حكم 
الن�ساء  حماية  على  اإقدامه  ولكن  بغداد،  يف 
بغداد،  اإىل  �ساملات  واإي�سالهن  الربيطانيات 
اأن حو�سر بع�س الربيطانيني وعوائلهم  بعد 
له  الع�سرين، قد �سفعت  اأثناء ثورة  يف دياىل 
لدى م�سرت )بريجالد( رئي�س املحكمة الكربى 
املوؤبد،  ال�سجن  اإىل  االإعدام  حكم  اأبدل  الذي 
حار�سا  ال�سجن  من  خروجه  بعد  ا�ستغل  وقد 
يف االآثار القدمية خارج بغداد ثم داخل بغداد، 

وقد  وعجزه،  �سنه  لكرب  التقاعد  اإىل  واأحيل 
قبل  من  فيه  جال�سا  كان  الذي  املقهى  يف  قتل 
ابن  اأن  بحجة  نارية،  باطالقات  ال�سبان  احد 

)عبدكه( قد قتل ابن عم له .
ابن عبدكة هل كان شقيا قاتال ... 

أم ثائرا ضد االنكليز؟

لواء  يف  �سهربان  من  بالقرب  ذيابة  قرية  يف 
دياىل ويف بيت من الطني ولد اإبراهيم عبدكة 
الذي تعود اأ�سوله اإىل الكرد الفيلية ويعد من 
اأ�سهر ال�سقاوات يف العراق خالل فرتة اأواخر 
العراقية  الدولة  وتاأ�سي�س  العثماين  احلكم 
وحتى االآن، وقد ا�ستهر وذاع �سيته و�سربت 
والرجولة،  والقوة  بال�سهامة  االأمثال  به 
الطريق،  وقاطع  بالقاتل  اأعداوؤه  عده  بينما 
العثمانية ور�سدت  وطورد من قبل احلكومة 

انتقل  ميتا(.  اأو  )حيا  عليه  يقب�س  ملن  جائزة 
يف  و�سكن  بغداد  اىل  عائلته  مع  ابراهيم 
�ساكنيها  اغلب  كان  التي  ال�سيخ  باب  منطقة 
من الكرد الفيلية، ويرجع حتول اإبراهيم اإىل 
اأخيه  مقتل  هو  للعدالة  وطريد  وقاتل   جمرم 
العزاوي وجمموعة  يد جنم زهو  على  )عبد( 
عبدكة  ابن  حينها  واق�سم  )العزة(  �سباب   من 
اأن  قبل  جثته  دفن  ورف�س  الأخيه  الثاأر  على 
يقت�س من قاتليه، وخرج يرافقه كل من حممد 
العبا�سي وح�سني ال�سمام حامال بندقية اأخيه 
وعدد  العزاوي  زهو  جنم  بقتل  وقام  القتيل 
اإىل  هرب  وبعدها  العزة،  �سباب  من  اآخر 
ب�ساتني بعقوبة لي�سبح جمرما وقاتال مطلوبا 
للحكومة تطارده القوات وي�ستبك معها فيقتل 
،  وقد ذاع �سيته يف جميع  منهم عددا كبريا 
من  غفري  عدد  حوله  والتف  العراق  اأنحاء 
االأعوان ، ومل ت�ستطع احلكومة اإلقاء القب�س 
ب�ساتني  يف  يتنقل  طليقا  حرا  فظل   ، عليه 
بعقوبة ، وقد حتولت فجاأة حياة هذا ال�سقي 
االنكليز  �سد  للجهاد  بالثوار  التحق  عندما 
واتخذ   ، الع�سرين  ثورة  رجاالت  لنداء  تلبية 
من  )خرناباد( يف دياىل مقرا ملهاجمة القوات 
 1920 25اأيلول  يوم  يف  ولكن   ، االنكليزية 
)بعد  بالقنابل   عبدكة  ابن  مقر  االنكليز  دك 
واعتقلت  و�سهربان(  بعقوبة  على  �سيطرتهم 
اأن  بعد  خرناباد  واحتلوا  اإتباعه  من  العديد 
ت�سدى لهم ابن عبدكة واأتباعه واأهايل املنطقة 
هرب  احل�سار  ا�ستد  وملا  االأبطال،  ت�سدي 
ال�سلطات  ولكن   ، اأ�سدقائه  احد  اإىل  والتجاأ 
ملحاكمته  بغداد  اإىل  ونقل  عليه  القب�س  األقت 
23متوز  يوم  �سنقا  باالإعدام  عليه  واحلكم 
القا�سي  راأ�سها  التي  املحكمة  قبل  1921  من 
االنكليزي )وايد مان((وع�سوية  كل من عبد 
وميز   ، ال�سويدي  ويو�سف  اليا�سني  املجيد 
ولكن   ، احلكم  ا�سغر(   علي  معروف  حماميه 
�سده  ال�سادر  احلكم  اأيدت  التمييز  حمكمة 
في�سل  امللك  من  يلتم�س  ان  اىل  ا�سطره  مما 
االٍول الرحمة والراأفة ، وبجهود هذا املحامي 
العراقي  وال�سارع   ، ال�سحافية  واحلملة   ،
الع�سرين  ثورة  رجاالت  بع�س  وتدخل   ،
اخلال�سي(  وحممد  ال�سدر  حممد  )ال�سيدان 
عايل  ر�سيد  التمييز  حمكمة  ع�سوي  ورف�س 
قرار  ت�سديق  في�سي  و�سليمان  الكيالين 
القرار  ن�س  على  معار�ستهم  وتدوين  احلكم 
بتخفيف  وامر  ت�سديقه  من  امللك  امتنع   ،
العقوبة بالرغم من تو�سيات املندوب  ال�سامي 
ابن  رقبة  �سلمت  ، وهكذا  بتنفيذه  الربيطاين 
�سليمان  عنه  يقول  امل�سنقة.   حبل  من  عبدكة 
�سعبي  ثائر  عبدكة  ابن  مذكراته  يف  في�سي 
واالقدام  بال�سجاعة  ا�ستهر  الكرد،  عامة  من 
وكانت له اثناء ثورة الع�سرين مواقف م�سرفة 
�سد االنكليز يف لواء دياىل وملا ن�سبت الثورة 
العراقية واخلى االنكليز بعقوبة ، دخلها ابن 
وبط�س  عليها  مديرا  نف�سه  ون�سب  عبدكة 
حقد  اثار  مما   ، بع�سهم  وقتل  باجلوا�سي�س 

االنكليز عليه.. 
كان ابن عبدكة حمبوبا وحمرتما لدى غالبية 
فا�سل  خلق  من  به  يتمتع  ملا   ، دياىل  ع�سائر 
باالأمن  املنطقة  ، وبوجوده نعمت  وان�سانيته 
علي  عنه  قال  وقد   ، طويلة  فرتة  واال�ستقرار 
�سعبيا  بطال  كان  عبدكة  ابراهيم  ان  الوردي) 
والفقراء  ال�سعفاء  على  اليعتدي  مروءة  ذا 
دفعت  التي  اال�سباب  من  ذلك  وكان  والن�ساء 
للتمل�س  وم�ساعدته  به  االإعجاب  اإىل  النا�س 
 1936 عام  ويف   ). له  احلكومة  مطاردة  من 
يف  كمراقب  وعمل  ال�سجن  من  �سراحه  اطلق 
دائرة االآثار يف لواء احللة وتزوج من اإحدى 
قريباته يف �سدة الهندية ، وقد ا�سيب بال�سلل 
 1954 ايلول  يوم   ويف   ، اخريا  الن�سفي 
�ساب  عليه  تقدم  املقهى  يف  جلو�سه  واثناء 
قتيال  النار لريديه  )�سهيل( واطلق عيه  يدعى 
انتقاما منه ملقتل والده )جنم زهو العزاوي(، 
ا�سهر  حياة  من  ال�سفحة  هذه  انطوت  وهكذا 
يف  ليدفن  الزمان  ذلك  يف  العراق  �سقاوات 
مدينة النجف اال�سرف و�سط ت�سييع كبري من 

اقربائه وا�سدقائه وحمبيه.

صفحات بغدادية:

هل هي شهامة ونخوة، أم لصوصية واعتداء..؟

)ابن عبدكة( و)كزكة( و)موسى أبو طبرة( 
و)جواد األجلك( وغيرهم... من ابرز شقاوات بغداد    

الشقاوة أيام زمان 
 جواد الرميثي 
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1-املحاولة االأوىل: 6 كانون الثاين 1958. 
بثورة  القيام  حماولة  العليا  اللجنة  در�ست 
يف يوم اجلي�س 6 كانون الثاين 1958 اأثناء 
الر�سيد  مع�سكر  يف  جتري  التي  االحتفاالت 
على  ي�سيطرون  االأحرار  ال�سباط  كان  اإذ 
اال�ستعرا�س  يف  ا�سرتكت  التي  الوحدات 
 6 اجلي�س  يوم  يف  اأقيم  الذي  الع�سكري 

كانون الثاين 1958 وهي: 
قوتها  تقدر  كانت  الع�سكرية:  الكلية   -
اجلي�س  اأفواج  اأح�سن  يعترب  واحد  بفوج 
عهد  الذين  ال�سباط  وكان  وت�سليحا  كفاءة 
اللطيف  عبد  هم  الفوج  هذا  بقيادة  اإليهم 
واإبراهيم جا�سم  ال�ساوي  الدراجي وعي�سى 

التكريتي. 
اأمرها  الفرقة االأوىل: وافق  - كتيبة هند�سة 
اإ�سماعيل م�سطفى مبعاونة ال�سباط االأحرار 

لتنفيذ الثورة. 
الر�سيد  مع�سكر  يف  الهند�سة  مع�سكر   -
و�سرية  الهند�سة  مدر�سة  على  وي�ستمل 
هند�سة اجلي�س و�سرية هند�سة القاعدة وكان 
ي�سيطر على هذه ال�سرايا رفعت احلاج �سري 
واإ�سماعيل فيا�س وجا�سم العزاوي وغريهم 

من ال�سباط ال�سباب االأحرار. 
- مدر�سة ال�سنائع اجلوية: كانت قوتها تقدر 

بفوج م�ساة واآمرها رجب عبد املجيد. 
حم�سن  اأمرها  ال�سخمة:  املدفعية  كتيبة   -
ال�سباط  بع�س  ومعه  احلبيب  ح�سني 

االأحرار. 
- كتيبة مدرعات في�سل: اآمرها عبد الرحمن 
عليه  يعتمد  �سالح  اأقوى  وتعترب  عارف، 

ال�سباط االأحرار يف تلك الفرتة. 
- �سرب املقاتالت النفاثة يف احلبانية، اآمرها 

عارف عبد الرزاق. 
ع�سر  التا�سع  امل�ساة  لواء  من  واحد  فوج   -

)اللواء بقيادة عبد الكرمي قا�سم(. 
ف�سائل  كبع�س  �سغرية  اأخرى  وحدات   -

الدبابات يف مع�سكر الر�سيد. 
واقرتح عبد الكرمي قا�سم خطة وهي اأن يقود 
عدة دبابات عند مرورها امام من�سة التحية 
ونوري  االإله  وعبد  امللك  عليها  يقف  التي 
ال�سعيد بفتح نريانها عليهم ثم يقود ال�سباط 
االأحرار باعتقال امل�سوؤولني وال�سيطرة على 
على  والزحف  االأخرى  الع�سكرية  الوحدات 

بغداد واإعالن الثورة. 
خوفا  اخلطة  هذه  العليا  اللجنة  رف�ست 

من  لي�س  اأنه  كما  بريئة  �سحايا  وقوع  من 
بنريان  املطلوبني  االأ�سخا�س  اإ�سابة  املوؤكد 

الدبابات. 
الع�سكرية  اللجنة  رئي�س  طالب  ناجي  وقدم 
يف اللجنة العليا خطة اأخرى وهي اأن تقوم 
عبد  يقودها  التي  في�سل  مدرعات  كتيبة 
مع�سكر  من  حركتها  خالل  عارف،  الرحمن 
لغر�س  ليال  الر�سيد  مع�سكر  اىل  الو�سا�س 

االأهداف  باحتالل  باال�ستعرا�س  امل�ساركة 
واالإذاعة  الرحاب  كق�سر  بغداد  يف  املهمة 
واعتقال  واجل�سور  ال�سعيد  نوري  ودار 
االأخرى  القطعات  وتقوم  الكبار  الثالثة 
باقي  بتنفيذ  الر�سيد  مع�سكر  يف  املوجودة 
اأجزاء اخلطة اي الزحف على بغداد واحتالل 

جانب الر�سافة.
عار�س عبد الرحمن عارف هذه اخلطة تارة 

وطورا  الكايف  العتاد  وجود  عدم  بحجة 
جميد  �سلمان  مواالة  عدم  من  خوفه  بحجة 
التي  االوامر  اطاعة  وعدم  للثورة  احل�سان 
�سلمان  باقناع  رجب  فتعهد  اليه،  ي�سدرها 
فقال  باملو�سوع  وفاحته  وذهب  احل�سان 
�سلمان انه على الرغم من كونه �سيوعيا وان 
يطلبه  ما  لتنفيذ  م�ستعد  فانه  قومية  احلركة 
الرحمن  عبد  ولكن  عارف  الرحمن  عبد  منه 

رف�س تنفيذ اخلطة. 

2- املحاولة الثانية: 11 ماي�س 1958: 
األف ال�سباط املندفعون قيادة جديدة لتنفيذ 
ورفعت  ال�سواف  الوهاب  عبد  من  الثورة 
ماهر  ونعمان  طاهر  وو�سفي  �سري  احلاج 
وعبد  النقيب  م�سطفى  وح�سن  الكنعاين 
وخزعل  العلي  وخليل  الراوي  الغني 
ال�سعدي وطه يا�سني الدوري وكامل ال�سماع 
اللواء  مرور  فر�سة  القيادة  هذه  واغتنمت 
اخلام�س ع�سر الذي امره احمد حممد يحيى 
ببغداد يف طريقه اإىل الب�سرة بعد م�ساركته 
احلدود  منطقة  يف  الع�سكرية  التمارين  يف 
 11-5( والرطبة  احلبانية  بني  الغربية 
ماي�س 1958( وح�سل يف اآخر يوم من اأيام 
احلقيقي  الرمي  عملية  تنفيذ  عند  التمرين 
اإن  واملدفعية،  امل�ساة  فيه  ا�سرتكت  الذي 
�سقطت عدة قنابل من مدافع امليدان قرب التل 
الذي كان يقف عليه امل�ساهدون وعلى راأ�سهم 
امللك في�سل الثاين وعبد االإله ورئي�س اأركان 
وامللحقني  اجلي�س  قادة  من  وكثري  اجلي�س 
ومل  حتقيق  جرى  االأجانب،  الع�سكريني 

تك�سف نتيجته. 
حتدد موعد املحاولة الثانية يف ليلة 12-11 
املحاولة  بخرب  اللجنة  اأع�ساء  �سمع  ماي�س 
وحم�سن  طالب  ناجي  املحاولة  عار�س 
وحميي  املجيد  عبد  ورجب  احلبيب  ح�سني 
الدين عبد احلميد باعتبارها حركة انتحارية 
باحلركة،  املكلفة  القطعات  كفاية  لعدم 
التنفيذ  بعدم  امل�ساركني  اإقناع  وحاولوا 
ولكن  كارثة،  �سيكون  احلركة  ف�سل  الن 
وم�ساندتها،  تاأييدها  من  فالبد  اأ�سروا  اإذا 

مبواقع  �سبع  وحممد  طاهر  و�سفي  التحق 
غريب  اأبو  مع�سكر  يف  املوالية  القطعات 
من  جدا  كبري  عدد  املحاولة  يف  �سارك 
ال�سباط االحرار واعدت بيانات عن الثورة 
اأن  على  االإذاعة  على  ال�سيطرة  بعد  الإذاعتها 
نوري  قتل  ويتم  الثاين،  في�سل  امللك  تذيع 
ال�سعيد وي�سفر عبد االإله اإىل خارج العراق، 
وتعلن  العراق  خارج  اإىل  امللك  ي�سفر  ثم 
من  الثورة  قيادة  جمل�س  يوؤلف  اجلمهورية 
قادة  اإىل  باالإ�سافة  اجلديدة  الهيئة  اأع�ساء 
ر�سح  اجلديد  اجلي�س  اأركان  ورئي�س  الفرق 
الكرمي قا�سم، ويكون عبد  لهذا املن�سب عبد 
الوهاب ال�سواف رئي�سا ملجل�س قيادة الثورة 
الوزراء  جمل�س  وي�سم  الوزراء  وجمل�س 
وح�سني  اجلادرجي  وكامل  الربيعي  جنيب 
ال�سامرائي  وفائق  كبة  مهدي  جميل وحممد 

وفوؤاد الركابي وعبد اجلار اجلومود. 
حدث اأن اللواء اخلام�س ع�سر مل يع�سكر يف 
والرمادي  الفلوجة  بني  انت�سر  واإمنا  بغداد 
عبد  زار  الب�سرة  اإىل  بالقطار  انتقل  ثم 
يف  غريب  اأبي  مع�سكر  ال�سواف  الوهاب 
اللواء  مع�سكر  اإىل  ذهب  ثم  الليل  منت�سف 
اخلام�س ع�سر فوجده غري م�ستعد الن معظم 
�سباطه كانوا قد تركوا املع�سكر وذهبوا اإىل 
بغداد ومل يبق فيه �سوى عبد الغني الراوي 
و�سباط اخلفر وقال عبد الغني الراوي انه 
تلك  يف  �ستنفذ  احلركة  بان  متاأكدًا  يكن  مل 
الليلة ولذلك مل ينذر ال�سباط هذا ومل يتمكن 
املطلوب  الوقت  يف  باحلركة  االلتحاق  من 
احد  بقيادة  اإليه  عهد  الذي  عبود  ح�سن 
االأفواج ح�سب اخلطة لذلك قرر عبد الوهاب 

ال�سواف تاأجيل احلركة. 
بعد ف�سل احلركة اأجتمع فيد او رجب بع�س 
اأع�ساء اللجنة العليا وهم ناجي طالب وعبد 
احلبيب  ح�سني  وحم�سن  اأمني  الوهاب 
وحميي الدين عبد املجيد ومعهم خليل �سعيد 
�سعيد  خليل  ذكر  العام  الو�سع  ال�ستعرا�س 
وعبد  الطبقجلي  ناظم  وتاأييده  للمجتمعني 

العزيز العقلي حلركة ال�سباط االأحرار. 
العليا  اللجنة  قررت  املحاولة  انتهاء  بعد 

ذكر محمد حسين الزبيدي اثنتي عشرة محاولة لتفجير الثورة بين 1954 و1958 وذكر ليث عبد 
الحسن الزبيدي سبع محاوالت )1956-1958( غير انه ال يمكن اعتبار إظهار التذمر من العهد 
الملكي او انتقاده او التفكير بإسقاطه او التمني بزواله او الحديث عن التخلص من نوري السعيد 
وعبد اإلله والملك فيصل الثاني محاوالت لتفجير الثورة، بعد استعراض لما ذكره الزبيديان وما 
ذكره محسن حسين الحبيب في كتابه )ص67-70( وما ذكره آخرون، وما كان قد تقرر من انه ال 

يمكن القيام بعمل ما من هذا القبيل إال توفر حضور الثالثة المذكورين نوري السعيد وعبد اإلله 
والملك فيصل الثاني في محل واحد وفي آن واحد، توصلت إلى ما يمكن اعتباره محاوالت حقيقية 

تستحق اسم محاولة لإلطاحة بالنظام الملكي ينحسر في المحاوالت التالية: 

3 محـاوالت سبقت 
قيـام ثـورة 14 تمـوز 
فاخر الداغري
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حما�سبة حممد �سبع وو�سفي طاهر فاعرتف 
حممد �سبع بخطئه وطلب م�ساحمته عما بدر 
منه ورف�س و�سفي طاهر االعرتاف باخلطاأ 
العليا جتميده والأجل �سبط  اللجنة  فقررت 
عبد الوهاب ال�سواف وال�سيطرة عليه وعدم 
تكرار املحاولة قررت اللجنة العليا �سمه اإىل 

�سفوفها. 
اخربين عبد اللطيف الدراجي انه بينما كان 
تنفيذ  ينتظرون  ال�سباط  من  الكبري  العدد 
املحاولة الثانية جاءتهم كلمة من عبد الكرمي 
قا�سم بوا�سطة و�سفي طاهر اأن حركتهم علة 
التنفيذ  بعدم  يو�سي  وانه  االفت�ساح  و�سك 
حتت  تكن  مل  الأنها  اإف�سالها  يريد  كان  ولعله 

زعامته. 

3-  املحاولة الثالثة: 29 ماي�س 1958: 
على  �سنة  وع�سرين  خم�س  مرور  مبنا�سبة 
حفلة  اإقامة  تقرر  االأركان  كلية  تاأ�سي�س 
ال�سعيد  ونوري  االإله  وعبد  امللك  يح�سرها 
باأنها  البع�س  ال�سباط فكر  والوزراء وكبار 

قد تكون منا�سبة لتفجري الثورة. 
ولكن لعدم توفر القطعات الكافية واحتمال 
العراقيني  املدعوين  من  كبري  عدد  ح�سور 
مربر  ال  كثري  ت�سحيات  واإعطاء  واالأجانب 
الفر�سة  اغتنام  على  اللجنة  توافق  مل  لها 
و�سرفت النظر عن الفكرة ولكن عبد الغني 
الراوي و�سع خطة بهذه املنا�سبة لقتل عبد 
في�سل  امللك  واعتقال  ال�سعيد  ونوري  االإله 
تقوم  االأحرار،  ال�سباط  بع�س  ينفذها 
املهمة  املراكز  باحتالل  االأخرى  القطعات 
معه  الغني  عبد  اح�سر  الثورة،  واإعالن 
من  غدارات  ع�سر  بغداد  اإىل  الب�سرة  من 
م�ستودعات اجلي�س يف الب�سرة، عر�س عبد 
عارف  ال�سالم  عبد  على  اخلطة  هذه  الغني 
قا�سم  الكرمي  عبد  ا�ست�سار  بدوره  وهذا 
فاتفقا على عدم اإمكان تنفيذ اخلطة املذكورة 
ورمبا اأرادوا �سرف النظر عنها لكي ينفردا 
بتنفيذ الثورة كما فعال بعد ذلك يف املواقع، 
تلك  ق�سة حماولته  الراوي  الغني  عبد  ن�سر 
بتاريخ  مقاالت  اأربع  يف  املنار  جريدة  يف 

25-29 اأيار 1966. 
اأخطار انك�ساف �سر تنظيم ال�سباط االأحرار 
اأخطار  اإىل  تعر�س تنظيم ال�سباط االأحرار 
انك�ساف �سره اأمام النظام امللكي قبل الكثري 
ال�سفة،  عنها وبع�سها ال ميكن و�سفه بهذه 
ذكر ليث عبد احل�سني الزبيدي اكرث من �ست 
حماوالت يف هذا امل�سمار وذكر جعفر عبا�س 
حميدي ما قيل من روايات حول املو�سوع. 

اأرى  التي  الثالثة  احلوادث  يلي  فيما  اذكر 
اأنها ت�ستحق االهتمام: 

1- حادث م�ستل الكاظمية: وقد تطرقت اإليها 
�سابقا. 

2- حادث علي حيدر الركابي: 
�سوري  وهو  الركابي  حيدر  علي  عمل 
يف  مدر�سا  االإله  عبد  و�سديق  اجلن�سية 
اأوائل  �سباق اخليل يف  ثم عمل يف  العراق 
�سديقيه  حيدر  علي  دعا   1957 ني�سان 
و�سكيب  الكنعاين  ماهر  نعمان  ال�سابطني 
اإىل داره، يف خالل احلديث انتقد  الف�سلي 
وهاجم  العراق  يف  العامة  االأو�ساع  نعمان 
علي  نقل  واأذنابه،  الربيطاين  اال�ستعمار 
االإله  عبد  االأمري  اإىل  نعمان  احلديث  حيدر 
ثانية  نعمان  دعوة  علي  من  االأمري  فطلب 
اىل داره واإح�سار جهاز ت�سجيل ل�سبط ما 
يقوله ففعل، ولكن نعمان مل يقل يف حديثه 
على  القب�س  األقى  ثم  مهما  �سيئا  الثاين 
نعمان ليلة 13 ني�سان وحقق معه يف وزارة 
الدفاع فلم يعرتف ب�سيء ويف �سباح اليوم 
الف�سلي  �سكيب  على  القب�س  األقى  التايل 
يح�سل  ومل  الدفاع  وزارة  يف  معه  وحقق 
اإفادتيهما  ن�سق  اإذ  مهم  �سيء  على  التحقيق 
االأحرار  ال�سباط  من  عما�س  مهدي  �سالح 
الع�سكرية  اال�ستخبارات  يف  �سابطا  وكان 
�سكيب  ونقل  التقاعد  اىل  نعمان  اأحيل  ثم 
الف�سلي اىل �سابط جتنيد يف منطقة نائية 

يف حمافظة ال�سليمانية. 

3- حادث حتذير امللك ح�سني: 
معلومات  خمابراته  من  ح�سني  امللك  علم 
العراق  يف  االأحرار  ال�سباط  ن�ساط  عن 
اأحتدث  قال  حياته  �سرية  عن  كتابه  ويف 
يف  علمنا  كيفية  عن  املزنة  الق�سة  عن  االن 
العراق  يف  اعد  الذي  االنقالب  عن  االردن، 
ولكننا مل ن�ستطع اقناع العراقيني الذين مل 
�سخ�سيا  انا  انذرت  لقد  بتحذيراتنا  يبالوا 
ان  قبل  الوقت  لبع�س  االنقالب  بحدوث 
جاءنا  الثاين  في�سل  امللك  عمي  ابن  يقتل 
اول تلميح حني اعتقل نا�سري اأردين طالب 
يف الكلية الع�سكرية احمد يو�سف احلياري 
اأحمد  كان  الرابعة  الدبابات  كتيبة  من 
نا�سر  ال�سريف  خايل  وقتل  بقتلي  مكلفا 
يف  القنابل  باإلقاء  وذلك  اآخرين  ور�سميني 
ف  اعرت  اعتقل  وملا  العامة  االحتفاالت  احد 
حر�ست  انقالبا  اإن  قال  وفيه  كامال  اعرتافا 
عليه اجلمهورية العربية املتحدة �سيقع يف 
الذي  الوقت  يف  متوز  منت�سف  يف  العراق 
منت�سف  يف  العراق  يف  انقالب  فيه  يحدث 
انقالب  فيه  يحدث  الذي  الوقت  يف  متوز 
االأردن، وقبل م�سي وقت طويل  مماثل يف 
على  اطلعت  وقد  اأخرى  معلومات  انك�سفت 
قادة  بع�س  اأ�سماء  وعلى  كثرية  تفا�سيل 
االنقالب وقد مت توقيف احلوادث يف بغداد 
الوقت  يف  عمان  يف  حتدث  موؤامرة  مع 

نف�سه. 
ابن  انذر  اأن  هو  به  قمت  عمل  اأول  كان 
تلفونيا  �سخ�سيا  به  فات�سلت  في�سل  عمي 
جدا  مهمة  معلومات  عندي  قائال:  واأخربته 
اأن  وارجوا  العراق،  يف  يدير  انقالب  عن 
تكون حذرا جدا ف�ساألني ماذا تقرتح فاأجبته 
ان تر�سل �سخ�سا مهما ملقابلتي و�سا�سرح له 
فعال  هذا  ان  ت�سدقني  ان  وارجو  �سيء  كل 

امر مهم وم�ستعجل للغاية. 
الفريق  باإر�سال  واأمر  في�سل  امللك  �سكرين 
جي�س  اأركان  رئي�س  عارف  رفيق  حممد 
االحتاد العربي بالطائرة اإىل عمان، فلم يكن 
اإذا اأردنا ك�سف املتاآمرين  هناك وقت نهدره 
يف  و�سوله  حال  موؤمترا  عقدت  ولذلك 
اإىل  ا�ستدعيت  امللكي  الديوان  مكاتب  اأحد 
الوزراء  ورئي�س  الديوان  رئي�س  املكتب 
رئي�س  اأي�سا  عارف وكان حا�سرا  والفريق 
اأركان اجلي�س االأردين ثم قراأ احد ال�سباط 
وقد  جمعاها  التي  التفا�سيل  املخابرات 
انتهت  امللل وعندما  الفريق عارف  على  بدا 
قراءة الدالئل �سحك عارف وقال يا �ساحب 
واقدر  اهتمامك  على  كثريا  ن�سكرك  اجلاللة 
العراقي  اجلي�س  اأن  لك  اأوؤكد  ولكنني  قلقك 
يف  جي�س  اأف�سل  ويعترب  تقاليد  على  قائم 
اأو  م�ساكل  لديه  ولي�س  االأو�سط  ال�سرق 
خالل  جي�سكم  لدى  التي  كتلك  تبديالت 
ال�سنوات القليلة املا�سية واأ�ساف اأن علينا 
هذا  فان  االأردن  على  نقلق  اأن  باالأحرى 
اأرجوكم  االنقالب ينطبق على بلدكم ولذلك 

اأن تاأخذوا احلذر. 
ندرك  اأن  يجب  قائال:  به  �سرخت  ولكنني 
بالن�سبة  اأي�سا  خطري  االمر  ان  يافريق 
يافريق  عدين  قائال  نا�سدته  ثم  للعراق 
امللك  جاللة  اإىل  احلقائق  كل  �ستنقل  باأنك 
اإنني  فاأجاب  باخلطر  والر�سميني  في�سل 
�ساخرب  باأنني  اجلاللة  يا�ساحب  اأعدك 
امللك واحلكومة عن كل �سيء وهكذا غادرنا 
الفريق عارف وكان ذلك يوم اجلمعة ال�سابق 

ليوم االثنني 14 متوز 1958. 
وقد حتقق لدينا بعد ذلك ان حتذيري مل يكن 
قد حذروا  كانوا  اأي�سا  االأتراك  فان  الوحيد 

العراقيني عن االنقالب. 
مع  تكلمت  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  وخالل 
ال�سابق  اليوم  ذلك  وكان  في�سل  عمي  ابن 
لزيارة  العراق  مغادرته  فيه  املقرر  لليوم 
املقرر  من  وكان  متوز   13 يوم  اإي  تركيا 
العربي  االحتاد  رئا�سة  يف  مقامه  اأقوم  اأن 
يف غيابه ووعدته باأنني �ساأقوم بكل �سيء 
خلدمة االحتاد العربي وقد قررت اأن اذهب 
على  االطالع  الأحاول  �سخ�سيا  العراق  اإىل 

االأمور بنف�سي ولكني مل اأذهب قط. 

من هم مرشحو الجبهة الوطنية 
لالنتخابات النيابية؟ 

لالأحالف  املناه�س  الوطني  املد  اأوج  ويف  اخلم�سينيات  بداية  يفيِ 
والتكتالت املحورية التي اأخذت تنت�سر يف اأنحاء من العامل وال�سيما يف 
قارتي اآ�سيا واإفريقيا ومنها حلف بغداد الذي كان يعد من اأهم االأحالف اأو 
اأو  �ستار  اأو  املنطقة والذي هو يف احلقيقة حاجز  الدولية يف  التحالفات 
عائق اأمام احلركات الي�سارية والتوجهات الي�سارية لرجال العراق ومعوق 
كبري بوجه التغلغل ال�سيوعي يف املنطقة، حاول العديد من رجال العراق 
الثقافية  حتى  واالجتماعية  ال�سيا�سية  و�سخ�سياته  وع�سكريني(  )مدنيني 
التي  ال�سيا�سات  الدولة واىل  لتوجهات  معار�سة  اأو جبهات  كتل  تاأ�سي�س 
تقف بال�سد من التطلعات الوطنية بع�سها الأجل االنتخابات واأخرى الأجل 
بناء مواقف �سيا�سية وطنية خللق تيار معار�س وراأي عام عراقي الإف�سال 
اأية نيات لرهن البالد باأحالف وتكتالت دولية الغاية منها مترير املخططات 
اال�ستعمارية والرتويج لالأفكار العن�سرية وحماربة امل�ساعر الوطنية التي 
االأجنبي  التدخل  قوة  بفعل  العراقية  ال�سعبية  االأو�ساط  يف  تتزايد  كانت 
التي تتحكم مب�سري البالد و�سيا�ساته عالوة على ا�ستعدادها لقمع وانت�سال 
املحاوالت واالأعمال التي تندرج يف خانة مقاومة ومقارعة اليد االأجنبية 
التي تواجه مثل  الدعاوى  بالبالد والتي تعمل باخلفاء مبواجهة  العابثة 
جبهات  تاأ�سي�س  عدة  وطنية  جماميع  وحاولت  التاآمرية  املخططات  تلك 
ال�سيا�سية  واالأحزاب  التيارات  بع�س  جتمع  �سيا�سية  كتل  اأو  انتخابية 

وتن�سيق مواقفهم وحركتهم ف�سال عن العنا�سر امل�ستقلة.
لتن�سيق  جبهة  اإىل  ان�سمت  اأو  حاولت  التي  الوطنية  املجاميع  تلك  ومن 
جمموعة  النيابية،  االنتخابات  خلو�س  توجهاتها  وبلورة  مواقفها 
ال�سخ�سيات الوطنية ذات التاريخ املعروف يف البالد )ع�سكريني ومدنيني( 
حيث اتفقوا على تاأ�سي�س جبهة �سيا�سية با�سم اجلبهة ال�سعبية �سمت عددا 
الباجه  الها�سمي ومزاحم  اأبرزهم )طه  العراقية من  ال�سخ�سيات  مهما من 
وكامل  الب�سام  و�سادق  الفار�سي  ون�سرت  ال�سبيبي  ر�سا  وحممد  جي 
اجلادرجي وجعفر حمندي وعبد املهدي ظاهر وبرهان الدين با�سا اأعيان 
الظاهر وخدوري وح�سن  الرزاق  �س�سكارة وعبد  قفطان و�سالح  وعارف 
وحممود  اخل�سريي  وخطاب  البدر  وجعفر  �سادق  وجميل  الرحمن  عبد 
الدرة وجنيب ال�سايغ وعبد الرزاق احلمود وعبد اجلبار اجلومرد وعبد 

الرحمن اجلليلي وعبد الرزاق ال�سيخلي( وغريهم.
غري اأن وزارة الداخلية اعرت�ست على طلب التاأ�سي�س الذي تقدمت به هذه 
اجلبهة يف 19 ني�سان 1951 وذلك الن اجلبهة موؤلفة من اأحزاب وحركات 
ع�سو  الدرة  حممود  يذكر  كما  اأ�سخا�س  عدة  من  ولي�س  وهيئات  واأفراد 

الوطنية  احلركة  تاريخ  )من  كتابه  يف  ال�سعبية  للجبهة  املوؤ�س�سة  الهيئة 
التي  املتحدة  الوطنية  اأن اجلبهة  اأي�سا  املقابل  العراقية( والذي يذكر يف 
ت�سكلت �سنة 1954 وهي جبهة انتخابية �سمت حزب اال�ستقالل واحلزب 
اىل  واملحامني  والطالب  العمال  من  وال�سيوعيني  الدميقراطي  الوطني 
منهم  فاز  مر�سحا  وثالثني  ب�سبعة  االنتخابات  خا�ست  امل�ستقلني،  جانب 
كبة  مهدي  وحممد  جميل  وح�سني  اجلادرجي  كامل  وهم  مر�سحا   )11(
وفائق ال�سامرائي وجميد خدوري وعبد اجلبار اجلومرد وذو النون ايوب 
وحممد حديد وحممد �سديق �سن�سل واملفكر الكردي م�سعود حممد وجعفر 
ثماين  من  للجبهة  ميثاقا  و�سعت  اأنها  من  الرغم  على  اجيزت  وقد  البدر، 
نقاط، من اأهمها رف�س امل�ساعدات الع�سكرية االمريكية التي يراد بها تقييد 

�سيادة العراق وربطه بالتحالفات الع�سكرية واال�ستعمارية.
عديدة  الر�سمية  اجلبهات  فيها  تقع  كانت  التي  واالأخطاء  التناق�سات  اإن 
وكثرية وتعك�س حتكم حكومي و�سيا�سي يف العملية االنتخابية وامل�سروع 
دميقراطي  وطني  م�سروع  اي  عرقلة  بامكانها  كان  حيث  الدميقراطي 
ال�سيا�سية  العملية  اأن  توؤكد  بذلك  وهي  عديدة  وحجج  باأعذار  حقيقي 
وخارجيا  داخليا  واالأو�ساع  بالظروف  مرتبط  الدميقراطي  وامل�سروع 
ف�سال عن االأ�سابع ال�سرية االأجنبية التي تعمل يف اخلفاء لرتتيب او�ساع 
تتفق وتتالءم مع االو�ساع الدولية والو�سع يف املنطقة العربية وال�سرق 
االو�سط. وهو نهج كان �سائدا يف العديد من البلدان العربية، اذ ان ال�سراي 
تلك  من  بع�س  وعرفنا  �ساهدنا  وقد  البالد  لتوجهات  االأول  املطبخ  كان 
الطبخات التي جرت يف �سرايا بع�س البلدان التي ظلت مرتبطة باجلهات 
االأجنبية ال�سيما التي كانت م�ستعمرة لتلك البلدان وهي مل تكن تناق�سات 
بل اأ�ساليب متبعة على وفق احلالة ال�سيا�سية ال�سائدة وهو ما كان يجري 
يف العراق كذلك اإذ اأن التحكم االأجنبي كان وا�سحا ومن دالئله واإ�ساراته 
تلك التدخالت يف القوائم االنتخابية والكتل والتيارات واجلبهات.. وما 
الدور  لذلك  فعلي  وجت�سيد  انعكا�س  اإال  هو  ما  ال�سعبية  اجلبهة  مع  حدث 

وتلك ال�سطوة للجهات االأجنبية واخلارجية..
 وهي حالة من حاالت كثرية �سجلت يف تاريخ العراق املعا�سر وبالذات 
احلا�سم..  والعامل  اخلطري  الدور  فيها  للم�ستعمر  كان  التي  احلقب  تلك 
ولكنها مع ذلك اأكدت على اأن رجال العراق الغيارى كانوا اأ�سحاب مواقف 
وطنية جلية وحا�سرة و�سجاعة ومل يقبلوا ال�سيم واال�ستعباد ومار�سوا 
املعار�سة ال�سيا�سية احل�سارية وخلقوا ح�سدا �سعبيا كبريا حتى انتزعت 

احلقوق امل�سروعة كاملة.

عبد الكناني

طه الها�سمي

حممد ر�سا ال�سبيبي كامل اجلادرجي

مزاحم الباجه جي
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هــي  لمقا ا
سلمان شكر.. 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

التحرير : علي حسين
 التصميم : نصير سليم     االشراف اللغوي: مروان عادل

 طبعت بمطابع مؤسسة المدى لإلعالم 
والثقافة والفنون

صحافة ايام زمان 

كمال لطيف سالم 
الراديوعلى  فتح  على  خا�سة  ب�سورة   ، اال�سبق  العراق  وزراء  رئي�س  ال�سعيد   نوري  داأب 

االذاعة العراقية حاملا ي�ستفيق �سباحا ل�سماع ن�سرة االخبار االوىل . 
افطاره وهو ي�ستمع اىل اغاين  بتناول  يبداأ  ما يرام،  ان كل �سيء على  ان يطمئن    و بعد 

ال�سباح. ، و كانت قراءة االخبار حم�سورة بني  حافظ الدروبي و موحان طاغي. 
االغاين  من  جمموعة  ليقدم  م�سى  ثم  ال�سباحية  االخبار  ن�سرة  قراءة  من  موحان  انتهى    
ال�سباحية، كانت االغنية االوىل ا�سطوانة حممد عبد الوهاب ال�سهرية " جبل التوباد حياك 
برنامج  اىل  العراقيني  الوف  مع  ي�ستمع  ال�سعيد   نوري  االآخر  الطرف  على  "   كان  احليا 
ال�سباح و ما ان �سمع املقطع االول من تلك االغنية حتى متلكه الغ�سب و ادار قر�س الهاتف 
على دار االذاعة العراقية و طلب مديرها حم�سن حممد علي الذي مل يكن موجودا،  كان الوقت 

مبكرا واملدير رمبا غارقا يف نومه .
  فا�سطر نوري ال�سعيد  ان ي�ساأل عن املذيع ، منو هذا اللي كان يذيع ؟ قالوا له انه موحان 
طاغي . قال اريد ح�سوره االن، قولوا له رئي�س الوزراء يريد اأن يكلمك. ا�سرع ال�سيد موحان 

اىل التلفون و التقط ال�سماعة م�سطربا. ما الذي فعله يا ترى ليجعل رئي�س الوزراء  يطلب 
خماطبته يف هذا ال�سباح الباكر، و مل يكن بعد قد تناول حتى ا�ستكان �ساي يبلل به ريقه. 

التقط ال�سماعة و اجاب: " نعم �سيدي." فجاء �سوت البا�سا يهدر من الطرف االآخر:
 وين ذوقكم انتو كلكم يا اللي ت�ستغلون باالذاعة ، النا�س بعدهم على ريقهم 

و انتوت�سمعوهم  جبل التوباد؟ تريدون تبجوهم من ال�سباحيات؟ 
حتى  ا�ستب�سار  و  فرحة  �سوية  فيها  بالدنيا  اغنية  ماكو  يعني 

ن�سمع  خلونا   ، موحان  ولدي  يا  هاالأغاين؟؟.  ت�سمعوهم 
 ، مر  دجلة  �سواطي  على  مثل  عراقية  اغاين  يفرحنا.  �سي 

بجفوف  ماي  وا�سربك  تعط�س  للنا�سرية،  وللنا�سرية 
ايديه،  ب�ستات عراقية تون�س النا�س.

يعتذر  ان  غري  طاغي  موحان  ال�سيد  بيد  يكن  مل    
ان  ال�سعيد  نوري  يعد  ثم   ، الوزراء   لرئي�س 

ذلك يف  يتكرر  االآخرين بكالمه بحيث ال  يبلغ 
امل�ستقبل.

حين صرخ نوري السعيد: 
حين صرخ نوري السعيد..معقولة عبد الوهاب على 

مؤلف اغاني يعشق منيرة الهوزوز
منرية الهوزوز و ا�سمها احلقيقي "منرية عبد الرحمن" 
غنت  عراقية  مطربة  اأول  لكونها  بالهوزوز  ولقبت 
االأغنية ال�سعبية -الهوزوز- و قد عرفت برقة و عذوبة 
�سوتها. وكان التناف�س الفني بني منرية و�سليمة مراد 
يجري �سجااًل فعندما تظهر اأغنية جديدة ملنرية �سرعان 
حتى  وهكذا.  جديدة  باغنية  �سليمة  من  ردًا  جتد  ما 
منحتها  قد  كانت  والتي  اجلديدة  منرية  اأغنية  ظهرت 
الهوزوز  ياعيني  بعنوان  وكانت  لها  العري�سة  ال�سهرة 
ماركة  حتمل  التي  ا�سطوانة  الف  من  اأكرث  منها  بيعت 
اال�سطوانة  هذه  وباتت   His Moster volce
البيوتات،  املقاهي واملنتديات والكثري من  املف�سلة يف 
وداأبت االذاعة العراقية على بثها يف اليوم الواحد عدة 
مرات، وحتى ال�سينمات اثناء اال�سرتاحة ويف االعياد 
وكل  املو�سم  اأغنية  االأغنية  هذه  �سارت  واالعرا�س. 
املوا�سم، وا�سحت على كل �سفة ول�سان يرددها االأطفال 
ال�سهرة  لها معنى! ورافقت  يفقهوا  ان  ب�سغف من دون 
الهوزوزية دعايات جتارية مثل علك الهوزوز ، �سابون 
اأرادت  هذه  احلالة  ويف  الهوزوز.  واأرياح  الهوزوز 
الراحلة �سليمة ان ترد على هذه االأغنية ال�ساعقة فغنت 

"كلبك �سخر  باأغنية  "الهجر مو عادة غريبة" وتلتها 
جلمود" اأكرث �سهرة من االأوىل واتبعتها بثالثة هي 

"هاجن جنوين" ولكن هيهات .. فلم تعد اأية اأغنية 
مهما بولغ ب�سياغة كلماتها واحلانها وادائها اإىل 

ان ت�سل للم�ستوى الهوزوزي!!.
العالف  الكرمي  عبد  ال�ساعر  التقاها  ان   وكان 

حيث اعجب بها كثريًا وراح يتحفها با�سعاره 
ومنها اأغنية كلما مرادي يزيد انتظر بختي 

بوجهك  الربيع  وهل  ندم  �سكد  عيني  ويا 
ما  احلبيب  وفراك  العهد  وين  دهر  ويا 

يهون. 
له  تر�سل  ان  مراد  �سليمة  دفع  مما 

عددا  لها  يكتب  ان  منه  تطلب  ر�سالة 
ال�ساعر  هيام  لكن   ، االغاين  من 

من  منعه  الهوزوز  مبحبوبته 
ل�سليمة  اغنية  اي  يقدم  ان 

عليها  تطلع  ان  بعد  اال  مراد 
وترف�س  الهوزوز  منرية 

غناءها.

حكايات فنية 


