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العدد )4061(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )13( تشرين الثاني 2017

اعداد : ذاكرة عراقية

   مغني بغدادي من�سي
      من ذكريات ال�ش����حفي العراقي الرائد من�شي زعرور 
عن احلي����اة البغدادية الت����ي كتبها يف ال�ش����بعينيات من 
الق����رن املا�ش����ي حديث����ه ع����ن مغ����ن بغ����دادي من�شي هو 
اف����رامي بابايي  فيق����ول: كان اأهل بغ����داد يحبون مغنيا 
اأخ����ر يهوديا هو واحمد �شعبان يف م�شتوى رفيع واحد 
عندهم م����ن حيث اأغانيهم����ا الديني����ة والروحانية وهذا 
املغنى اليهودي هو”اإفرامي بابايي"، بلغ االن من الكرب 
عتب����ا ويعي�ش يف اإ�شرائي����ل بعافية و�شحة، اأمتنى على 
الل����ه اأن يكون زميله احمد �شعبان ال يزال حتى االن حيا 

معافى يرزق يف بغداد.
واإف����رامي ه����ذا كان يراأ�ش جوق����ا يغني اأف����راده ت�شابيح 
وامادي����ح لله بكلمات عربية �شعرية من نظم احلاخامني 
البغدادي����ني، وهذا اجلوق يكاد ي�شب����ه احد اأجواق قراء 
املول����د النبوي عند امل�شلمني. وال تده�ش يا اأخي القارئ 
ح����ني اأقول ذل����ك، اأن ت�شابي����ح واماديح اأغني����ات بابايي 
وجوقه تكاد ال تخرج عن نطاق مثيالتها الروحانية عند 
اأجواق املواليد النبوية، واأكرث من ذلك اأن �شكان اأي حي 
من اإحياء بغداد املختلطة ب�شكانها جتد م�شلميها فرحني 
م�شروري����ن بليلة يحيى فيها جوق بابايي حفلة يف احد 
بيوت يهودها وكان اأكرث اليهود يف�شلون - كامل�شلمني- 
اإقام����ة مثل هذه ال�شه����رات الت�شبيحي����ة الروحانية على 
اجلالغ����ي. وكثريا ما كان يدعى م�شلمون وم�شلمات من 
اجل����وار اإىل ح�شور هذه ال�شهرات فيح�شرونها ب�شوق 
وفرح، ويقا�شم����ون اأهلها اليهود اأطاي����ب اأطعمتهم على 

اأ�شا�ش”طعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم".
اأم����ا تالحني اأغني����ات الت�شابي����ح واالمادي����ح الروحانية 
فه����ي واح����دة يف النغم واالأداء واملقاط����ع والقفالت عند 

امل�شلمني واليهود.
وجوق افرامي بابايي هذا كان موؤلفا برئا�شته من طالب 
ثانويات يهود من اأ�شحاب االأ�شوات الرخيمة واحلناجر 
القوية املرنة، اأما �شوته هو فكان”داووديا”كما ي�شفه 
اأه����ل فن الغن����اء البغداديون، اأي انه �ش����وت فيه رخامة 
وفيه ن����ربة حل����وة وقوي����ة، وكان �شاحبه ي����درب اأفراد 
جوقت����ه عل����ى الغن����اء واالأداء ويرتج����م له����م كل عب����ارة 
وعبارة من املنظوم����ات ال�شعرية العربية ومعانيها وما 
تتطلبه هذه املعاين من االأداء لي�شتقيم املعنى والنغمة، 

وكان اأف����راد اأج����واق ق����راء املواليد امل�شلم����ون يعجبون 
بوح����دة اأ�شوات اف����راد جوق بابايي، واأه����ل بغداد كما 
اأ�شلف����ت، عل����ى اخت����الف منازعه����م ومذاهبه����م، وكانوا 
يق����درون جوق باباي����ي فين�شتون لرتاتيل����ه وتنغيماته 
كاإن�شاتهم لرتاتيل وتنغيم����ات اجواق املواليد، وكانوا 
ح����ني يذكرون احم����د �شعب����ان يقرنونه باف����رامي بابايي 
فيط����رون االثن����ني مع����ا، الن �شوتهم����ا كان����ا يجلج����الن 
يف اأج����واء بغداد اأك����رث لياليها والدع����وات املتبادلة بني 
امل�شلم����ني واليهود اإىل ح�شور االأف����راح واالأعرا�ش عند 
الفريق����ني كانت تقلي����دا اجتماعي����ا يحر�ش علي����ه الكل، 
فعندم����ا كان روب����ني رج����وان احد مغنى املق����ام العراقي 
البارزي����ن ي�ش����رتك مع ج����وق اجلالغي يف �شه����رة ببيت 
احد امل�شلم����ني كان يحلو لهم الرجاء اإلي����ه اأن يغني عند 
الفج����ر املق����ام اخَلل�َْوتي بكلم����ات اعتاد موؤذن����و جوامع 
بغ����داد يف متجيدهم ب�شحن املئذن����ة قبل �شالة اجلمعة 

اأن يقولها بنغم هذا املقام ومطلعها:
موجود"، يا  حمدك،  حق  حمدناك       ما  "�شبحانك 

 وكان احلا�ش����رون يهللون للمغني رج����وان وي�شكرون 

على اأدائه هذه الكلمات الروحانية كما يوؤديها اأي موؤذن، 
ولك����ن �شوت رجوان كان اأرخم����ا ومتكنه من املقام كان 

يجلو هذا التمجيد للخالق جالء نورانيا مقد�شا.”

 من اخبار الج�سر العتيق 
 13 يف  ال�ش����ادر   488 عدده����ا  يف  ال����زوراء  ون�ش����رت 
رم�ش����ان 1291 ه����� - 12/ ت�شري����ن االول 1290 رومية 
خ����ربا عن حال اجل�شر اخل�شب ال����ذي يربط بني جانبي 
بغ����داد: الكرخ والر�شاف����ة هذا بجملة:"مل����ا كان اجل�شر 
العتي����ق ماله قابلية على مقابلة �شدة في�شان املاء ال�شنة 
املا�شي����ة، وان����ه عتي����ق ومتخلخ����ل بال����ذات، كان����وا ق����د 
ا�شتك����روا له �شفنا موقتة باالخري، الأجل اكمال نواق�شه 
وا�شتح�ش����ال معا�شات الطايفة املام����ورة بخدمته، فمن 
ه����ذه اجلهة ماوف����ت واردته مب�شارفات����ه، بناء على ذلك 
تق����رر بيع����ه، ولدى و�شع����ه يف يد املزاد بل����غ ثمنه – ما 
ع����دا الزجنري – مقدار اح����دى وع�شرين الف و�شال�ش 
مئة غر�ش وملا كان هذا الثمن بخ�شا، وجب اعالئه، حتى 
ان الذي����ن يرغبون ل�شراية يراجعون حما�شبة املركزية، 

والأجل بي����ان الكيفية اقت�شت اعالنه����ا بوا�شطة جريدة 
الزوراء. 

ويف الع����دد 1910 م����ن اجلري����دة ال�ش����ادر يف 11 ربيع 
االآخ����ر / 1319 ه����� - 14 مت����وز 1317 رومي����ة ذك����رت 
اجلري����دة – بلفظه����ا –"ان مما يعلم����ه كل احد ان وايل 
واليتن����ا العايل �شاحب الدولة )نام����ق با�شا( ملا راأى ان 
اجل�ش����ر املم����دود عل����ى نهر دجل����ة، بني جهت����ي الر�شافة 
والكرخ، ال����ذي هو الوا�شط����ة امل�شتقلة لرب����ط احداهما 
باالخرى، لي�شت ان�شاءاته اال�شا�شية اال عبارة عن خ�شب 
�شج����ر الغ����رب، وانه ال يتحم����ل مقاومة تالط����م االمواج 
وتاثري الهواء، وانه كل �شنة – اثناء الفي�شان – ينفتح 
مدة، ويف بع�ش االحيان تغرق منه �شفينة او �شفينتان، 
لعدم مقاومتها �شدة اجلريان، فتذهب معه وحتدث لذلك 
�شعوبات عظيمة، وم�ش����كالت ج�شيمة يف مرور اخللق 
وعبورهم، فت�شرف علي����ه -  كل �شنة – م�شارف زائدة 
وف����رية للرتميم والتعمري )راأى( انه ينبغي ان ين�شاأ يف 
حمله ج�شر اآخر متني ر�ش����ني، مطابق للطراز املعماري 
اجلديد، وان يكون بحال����ة متحملة نوع من العوار�ش، 
وان ين�شاأ يف بع�ش نقاطه املنا�شبة مواقع لطيفة ظريفة 
ت�ش����ر اخلاطر وتبهج الناظر، يتنزه بها النا�ش، لي�ش لها 
مثي����ل يف ه����ذه االطراف وتب����ني ان ان�شاء ه����ذا اجل�شر 
حم�شن����ات عظيم����ة منها معمورية جان����ب الكرخ الذي ال 
ي�ش����ك احد يف جيادة ه����و انه ونظافته وك����رثة نفو�شه، 
وانه �شتكت�شب مدين����ة دار ال�شالم املحتوية على مائتي 
ال����ف نف�ش بهاء ورونق����ا لذلك اخذ االهايل – من االن – 
ي�ش����ورون امامهم ما �شيح�شل م����ن ان�شائه من الفوائد، 
وق����د اخ����ذ امل�شي����و )مو�شي����ل( املهند�ش يعم����ل خريطة. 
وعلي����ه فال�شرك����ة �شتك����ون ملتزم����ة يف جل����ب ادوات����ه 

ولوازمه من اوربه.

انتاج االفالم ال�سينمائية في بغـداد 
   فقد بداأت املحاوالت االوىل ل�شناعة االفالم ال�شينمائية 
يف بغ����داد  من����ذ ع����ام 1934 عندما كلف����ت �شركة فوك�ش 
العاملي����ة لالفالم يف بغ����داد الفنان حق����ي ال�شبلي النتاج 
فل����م روائي يق����وم ببطولت����ه، ميثل احلي����اة االجتماعية 
وت�شتعر�����ش ب����ه االآث����ار التاريخي����ة العراقي����ة. وجرت 
حماولة اخرى من االخوي����ن حافظ وم�شطفى القا�شي 

اذ �شافر االخري عام 1938 اىل بريطانيا جللب االدوات 
والل����وازم ال�شينمائي����ة النتاج فل����م �شينمائي يف بغداد، 
اال ان ه����ذه اجله����ود املبذول����ة يف ه����ذا املج����ال مل يكتب 
لها النج����اح، لكنها كانت ممهدة ملح����اوالت اأُخر ناجحة، 
لذل����ك بق����ي القطاع اخلا�����ش م�شتوردًا وموزع����ًا لالفالم 
ال�شينمائي����ة حتى بداية االربعيني����ات. وخا�شعًا لرقابة 
ال�شلط����ات احلكومية التي كانت ت�ش����در قوانني خا�شة 
للرقابة على االفالم ال�شينمائية وتداولها داخل اململكة. 
اق����دم القط����اع اخلا�����ش يف ع����ام 1943 عل����ى تاأ�شي�����ش 
�شركت����ه ال�شينمائي����ة االوىل     النت����اج االف����الم والت����ي 
عرف����ت ب�)�شركة افالم بغداد املح����دودة(. ابرز موؤ�ش�شي 
ه����ذه ال�شركة هم :مهدي الب�شام )تاجر( وح�شن ح�شني 
)م����الك( ونا�ش����ر نعي����م )تاج����ر     و�شاح����ب معم����ل(. 
برا�شم����ال قدره )15( الف دينار طرح����ت منها لالكتتاب 
)12.600( �شهمًا وحدد �شعر ال�شهم دينارًا واحدًا، لكن 
ال�شركة ف�شلت يف انتاج االفالم ال�شينمائية. ومل ينجح 
االنتاج ال�شينمائ����ي يف عمل االفالم يف العراق فا�شتمر 

م�شتوردًا لها حتى نهاية احلرب العاملية الثانية. 
ظه����رت �شناعة االفالم ال�شينمائي����ة الول مرة يف بغداد 
بع����د تاأ�شي�ش �شركة    افالم الر�شيد العراقية – امل�شرية 
ع����ام 1946. الت����ي وفق����ت يف انت����اج فلمه����ا االول )ابن 
����ل في����ه فنان����ون م����ن الع����راق وم�شر  ال�ش����رق( ال����ذي مثَّ
وال�ش����ودان كان م����ن ابرزه����م : ع����ادل عب����د الوه����اب، 
وح�ش����ريي ابو عزيز، عزيز علي، مديحة ي�شري ب�شارة 
واكيم، نورهان، وغريهم، وكان الفلم من اخراج الفنان 
امل�ش����ري ني����ازي م�شطف����ى، وقد عر�ش خ����الل اأيام عيد 

اال�شحى املبارك �شنة 1946. 
بعد جناح فل����م ابن ال�شرق، حتّفزت �ش����ركات �شينمائية 
اأُخ����ر النت����اج االف����الم، منه����ا  )�شرك����ة ا�شح����اب �شينم����ا 
احلم����راء العراقي����ة( الت����ي قام����ت بالتع����اون م����ع �شركة 
احت����اد الفني����ني امل�شري����ة(. ومتكن����ت م����ن انت����اج الفلم 
الث����اين بعن����وان )القاهرة – بغ����داد( الذي كت����ب ق�شته 
حق����ي ال�شبل����ي ويو�شف جوه����ر. ومثل فيه م����ن العراق 
: ابراهي����م ج����الل، وحق����ي ال�شبل����ي، وعفيف����ة ا�شكندر، 
وفخ����ري الزبي����دي، و�شلم����ان اجلوهر، وع����دد من طلبة 
الفن����ون اجلميلة ببغ����داد قام باإخراج����ه الفنان امل�شري 

احمد بدرخان وعر�ش يف عام 1947. 

وعق����ب جن����اح انت����اج الفلم����ني ال�شابقني )اب����ن ال�شرق، 
القاه����رة – بغداد( قامت �شركة )ا�شتوديو بغداد لالفالم 
ال�شينمائي����ة املح����دودة(. بانت����اج فلم )علي����اء وع�شام(   
ابراهي����م ج����الل، وجعف����ر  الفنان����ون  في����ه  مّث����ل  ال����ذي 
ال�شع����دي، وف����وزي حم�ش����ن االم����ني،     ويحي����ى فائق، 
وعبد الله العزاوي، و�شليمة مراد، وعزمية توفيق. قام 
باإخراج����ه املخرج الفرن�شي اندريه �شوتان و�شاعده يف 
ذل����ك املخرج يحيى فائق وق����ام بت�شويره وعمل االنارة 
في����ه الفرن�شي )جاك الم����ار(.  وج�رى عر�ش�ه ف�ي �شينما 
روك�شي يف �شهر اذار ع����ام 1949. وقد اثار عر�ش هذا 
الفلم امل�شاهدين ومالأهم باالعجاب والده�شة وكتب عنه 

النقاد والكتاب. 
وقام����ت �شرك����ة ا�شتودي����و بغداد بانت����اج فلمه����ا الثاين 
)ليل����ى يف الع����راق( ال����ذي �ش����ارك يف متثيل����ه الفنانون 
ابراهي����م جالل وعفيفة ا�شكن����در وجعفر ال�شعدي وعبد 
الل����ه الع����زاوي. ق����ام باخراج����ه الفن����ان امل�ش����ري احمد 
كام����ل مر�ش����ي وُعر�����ش ب�شينم����ا روك�ش����ي يف كان����ون 
االول ع����ام 1949.  توقف����ت �شرك����ة االف����الم ال�شينمائية 
ع����ن االنتاج يف نهاي����ة االربعيني����ات، ب�شب����ب ان�شحاب 
ا�شح����اب روؤو�����ش االم����وال اىل جم����االت اخ����رى توفر 
لهم الرب����ح امل�شمون. حتى ع����ام 1954، اذ قامت �شركة 
اف����الم دني����ا الف����ن باإنت����اج اأول فل����م عراق����ي �شمي����م هو  
)فتن����ة وح�شن(. عن ق�ش����ة و�شيناريو واخ����راج الفنان 
حي����در العمر. وجرى عر�شه يف ع����ام 1955. ثم ظهرت 
حم����اوالت ج����ادة النتاج االف����الم ال�شينمائي����ة يف مدينة 

بغ����داد عند منت�شف اخلم�شيني����ات، اذ تاأ�ش�شت �شركات 
ع����دة كان م����ن اهمها : �شرك����ة �شومر لل�شينم����ا املحدودة 
الت����ي ا�ش����رتك يف تاأ�شي�شه����ا الفنان����ون حق����ي ال�شبلي، 
وعبد اجلب����ار ويل الذي ا�شبح مديره����ا الفني. وبداأت 
ال�شركة بت�شوير الفلم الروائي من امل�شوؤول عام 1956 
واجنزت����ه ع����ام 1957. مّث����ل فيه خليل �شوق����ي و�شامي 
عبد احلمي����د وفخري الزبيدي وحمم����ود القي�شي وعبد 
الواح����د طه ور�شا ال�شاطي، وقام باإخراجه عبد اجلبار 
ويل و�شاعده املخرج الهندي )دفيجا( وابراهيم جالل.

الذي بذل جهدًا كبريًا يف تذليل ال�شعوبات التي جابهت 
�شركة �شومر يف االنتاج.

ومن ال�ش����ركات االخ����رى التي اأ�ش�شت يف ه����ذه احلقبة 
�شرك����ة عب����د اله����ادي الت����ي انتج����ت يف ع����ام 1957 فلم 
)ارحم����وين( ال����ذي كتب ل����ه ال�شيناريو واحل����وار وقام 
باخراج����ه حيدر العم����ر عن م�شرحي����ة للكاتب امل�شرحي 
�شلي����م بط����ي، ومّث����ل في����ه ب����دري ح�ش����ون فري����د وكامل 
القي�ش����ي وهيف����اء ح�شني ور�ش����ا علي ومديح����ة �شوقي 
وحم�شن الب�شري وقدري الرومي وعبد املنعم الدروبي 
ويا�ش علي النا�شر وغازي التكريتي و�شلمى عبد االحد 
ومقبولة ح�شني وغازي ال�شراج وغريهم. ويذكر عدنان 
حبي����ب املالك ان ال�شركة عجزت ع����ن اكمال انتاج الفلم، 
ف�شاعده����م يف ذل����ك وال����ده حبي����ب امل����الك، وعر�شه يف 
خم�����ش دور �شينمائية عائدة له، ويف وقت واحد، وكان 
الفل����م قد حقق جناح����ًا كبريًا اذ تداف����ع النا�ش مل�شاهدته 
لكونه عماًل عراقي����ًا �شرفًا.ويبدو انه كان يثري عواطف 

النا�ش ويتطرق اىل معاناتهم وبع�ش م�شكالتهم.   
تاأ�شي�شه���ا يف  الت���ي مت  ال�شينمائي���ة  ال�ش���ركات  وم���ن 
بغداد ع���ام 1957، �شركة  )�شهرزاد لالفالم ال�شينمائية 
امللونة( التي قامت بانتاج الفيلم امللون )نبوخذ ن�شر(. 
ال���ذي كت���ب ال�شيناريو له واخرجه كام���ل العزاوي عن 
ق�شة كتبها ال�شاعر خال���د ال�شواف، وا�شطلع ببطولته 
�شامي عبد احلميد وبدري ح�شون فريد وجنلى �شامي، 
ويعق���وب      الق���ره غويل، ومل يعر����ش الفلم يف العهد 
امللك���ي. كذل���ك ا�ش����ش كام���ريان ح�شن���ي وعب���د الكرمي 
ه���ادي احلمي���د �شرك���ة احت���اد الفنان���ني الت���ي انتج���ت 
فل���م �شعي���د افندي عن ق�ش���ة الدمون �ش���ربي، مثل فيه 
يو�ش���ف الع���اين وعب���د الواحد ط���ه وجعف���ر ال�شعدي، 

وق���ام باإخراج���ه كامريان ح�شن���ي، ومل ت�شم���ح وزارة 
الداخلية بعر�ش الفلم حتى �شهر �شباط من عام 1958، 
وق���د ادى عر�ش���ه اىل احداث �شج���ة وهياج يف نفو�ش 
ع�شاق ال�شينم���ا العراقية. وذلك الثارته بع�ش الق�شايا 
ال�شيا�شي���ة واالجتماعية باأ�شلوب فن���ي اودع فيه بطله 

)يو�شف العاين( خربته الفنية.  

اول تظاهرة �سعبية في �سارع الق�سلة
ذك����ر املرحوم ابراهيم الدروب����ي يف كتابه )البغداديون 

اخبارهم وجمال�شهم( ط1958 �ش16-15.
)م����ن اط����رف احل����وادث الت����ي خط����ر يف ب����ايل تدوينها 
ك�شفحة من �شفحات تاريخ بغداد يف الع�شر العثماين 
حادث����ة �شن����ة 1322ه�����/1904م، حيث ان ال����وايل عبد 
الوه����اب با�ش����ا اراد ان ي�شجل عدد الن�ش����وة يف العراق 
ويعط����ي لكل واحدة منهن تذكرة عثمانية ودفرت نفو�ش 
وال�شيم����ا مدين����ة بغداد والب�ش����رة واملو�ش����ل بناء على 
طل����ب �شلطاين �شدر الي����ه من دار اخلالف����ة اال�شالمية-
ا�شتانبول-ومل����ا �ش����اع االم����ر ب����ني جموع اه����ايل بغداد 
قام����ت قيامته����م مل����ا يحتفظ����ون به م����ن تقالي����د موروثة 
وع����ادات عربية معروفة، ب����ان هذا االمر الذي اقدم عليه 
ال����وايل مي�����ش �شرفهم ويح����ط م����ن قدره����م وكرامتهم، 
فخ����رج الرجال من اهايل باب ال�شيخ وال�شدرية ورا�ش 
ال�شاقي����ة وف�ش����وة عرب يتقدمه����م ال�شيد احم����د النقيب 
جن����ل ال�شيد عل����ي النقيب واه����ايل حمالت بن����ي �شعيد 
وقن����رب عل����ي والف�ش����ل يتقدمه����م روؤ�ش����اء تل����ك املحالت 
معلنني ال�شخط واال�شتياء تتقدمهم الطبول والدمامات 
واالب����واق م�شلح����ني بال�شي����وف والقام����ات واخلناج����ر 
والبن����ادق وامل�شد�ش����ات، باهازي����ج �شعبي����ة وهو�ش����ات 
بغدادي����ة، حت����ى ج����ر االم����ر اىل اال�شطدام ب����ني جموع 
االهل����ني واجلاندرم����ة واحت�شد اجلمي����ع ومعهم اهايل 
جانب الكرخ بطبوله����م ودماماتهم واهازيجهم يتقدمهم 
روؤ�ش����اء حمالتهم كما ان بع�ش الن�شوة من تلك املحالت 
خرجن مبظاهرة اي�ش����ًا فق�شد اجلميع )�شراي الوايل( 
ومل يخرج����وا اال بع����د ان قرر الوايل تاأجي����ل النظر يف 

امر الت�شجيل.
تويف ال�شيد احمد النقيب جنل ال�شيد علي النقيب �شنة 

1355ه�-1936م.

ـــــــــــداديــات ـــ بــغـــ

اجل�سر العتيق

الق�سلة 1917

�سينما الزوراء )ال�سعب(

يهود بغداد يف العهد العثماين
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ــي  ــان ــي ــح رائــــــد راشــــــد ال
محمد رؤوف طه الشيخلي

عق���ب  بغ���داد  ر�شي���د اخلوج���ة يف  ا�شتقب���ل 
و�شول���ه اليه���ا يف اخلام����ش والع�شري���ن من 
ت�شرين  الث���اين 1920،بعد م�شاركته الفاعلة 
يف اح���داث الث���ورة العربي���ة �ش���د االت���راك 
وقيام احلكومة العربية يف دم�شق، ا�شتقبااًل 
�شعبي���ًا ور�شمي���ًا ح���ارًا، وقد بين���ت �شحيفة     
))اال�شتق���الل(( يف عدديه���ا دوره الوطن���ي، 
ال���ذي ق�ش���اه يف خدمة الق�شي���ة العربية  كما 
وحتدثت عن املنا�شب التي �شغلها يف الدولة 

العثمانية واحلكومة العربية   بدم�شق.
ونظ���رًا مل�ش���رية ر�شي���د اخلوج���ة الن�شالي���ة 
ودوره الوطن���ي يف خدم���ة الق�شية العربية، 
يف  الداخلي���ة((،  ))وزارة  اأ�شن���دت  فق���د 
من�ش����ب  ل���ه  املوؤقت���ة،  العراقي���ة  احلكوم���ة 
مت�ش�رفي����ة بغ����داد ف����ي الع�ا�شر م����ن كان�ون 
االول ع���ام1920.وكان لطالب النقيب، وزير 
الداخلية  وال�شديق احلميم لر�شيد اخلوجة،  
دور يف اإ�شن���اد مت�شرفية بغداد للخوجة على 
الرغ���م من ان اختي���ار اال�شخا����ش للمنا�شب 
االإداري���ة ان���ذاك مل يك���ن مرهون���ًا مبوافق���ة 
وزارة الداخلي���ة او جمل�ش الوزراء فح�شب، 
ب���ل كان ال بد م���ن م�شادقة املن���دوب ال�ش�امي 
 Percy  (( كوك����ش   بر�ش���ي  الربي�ط���اين 

له.  ))))cox
عندم���ا با�ش���ر ر�شي���د اخلوج���ة من�شب���ه يف 
مت�شرفي���ة بغ���داد، ق���ام اواًل بالتع���رف عل���ى 
اع���داد  ث���م  مت�شرفيت���ه واحتياجاته���ا وم���ن 
الدرا�ش���ات واجلداول اخلا�ش���ة بها والبحث 
ع���ن الو�شائ���ل املمكن���ة لتطويرها م���ن جميع 
الرتبوي���ة  النواح���ي  ال�شيم���ا  النواح���ي 
وال�شحي���ة. كان لر�شيد اخلوجة دور وا�شح 
يف معاجل���ة امل�ش���اكل الرتبوي���ة اميان���ًا من���ه 
باأهمية الرتكي���ز على ثقاف���ة الن�شيء اجلديد 
النه،براأي���ه، ميث���ل االأداة الت���ي �ش���وف تقود 
دف���ة االإدارة واحلك���م يف الب���الد، لذل���ك ق���ام 
بزي���ارة ع���دد م���ن مدار����ش بغداد، حي���ث زار 
دار املعلم���ني العالي���ة وقد �شحب���ه يف جولته 
ه���ذه مدير املع���ارف الع���ام عبدالله ب���ك تفقد 
فيه���ا ال�شفوف الدرا�شي���ة ووقف على طريقة 
التدري����ش وحتدث مع الهيئ���ة التدري�شية يف 
�ش���وؤون الرتبي���ة والتعلي���م، وح���ث يف كلمة 

ل���ه الطلبة عل���ى زي���ادة طلب العل���م وحذرهم 
م���ن االكتف���اء مب���ا يتلقونه م���ن معلومات يف 
مدار�شه���م، ب���ل �شدد عل���ى �ش���رورة املطالعة 
اخلارجي���ة مو�شح���ًا له���م حاج���ة الب���الد اىل 
العلم والتهذي���ب يف اأن واحد، النه ))ال�شالح 
الوحي���د ال���ذي ي�شتطي���ع بوا�شطت���ه مقاومة 
االنحط���اط     واخلم���ول((، ف�ش���اًل ع���ن قوله 
:- ))انن���ا بام����ش احلاج���ة اىل جي����ش جرار 
عل���ى  ليغ���ريون  واملهذب���ني  املتعلم���ني  م���ن 
معاقل اجله���ل ويقو�شون اركان���ه ويرفعون 

للح�شارة والرقي اأعالمًا زاهرة  عالية((.
كان ر�شي���د اخلوجة يدرك اهمية العلم واثره 
يف نه�ش���ة االمم ورقيها، لذلك  كان يوؤكد على 
االهتمام بدار املعلمني العالية، النها، تعد يف 
ذل���ك الوقت، من املوؤ�ش�ش���ات التعليمية املهمة 
يف الب���الد، كما كان يتاب���ع با�شتمرار املناهج 
التعليمي���ة يف املدار�ش االبتدائية والثانوية، 
ففي اح���دى زياراته ملدر�ش���ة البارودية اطلع 
عل���ى ج���دول الدرو����ش اال�شبوع���ي وت�شفح  
بع�شًا من الكتب امل�شررة، وقام بالتجوال يف 
�شفوفها موؤكدًا على هيئتها االدارية �شرورة 
الت���زام النظ���ام، وح���ث الطلب���ة عل���ى متابعة 
ال�شع���ي وراء العل���م والثقافة، واأك���د اأنه على 
ا�شتعداد للم�شاهم���ة يف اأي عمل ميكن القيام 
به من اأجل تطوير وتوفري جميع امل�شتلزمات 
ال�شروري���ة للمدر�شة.اأخ���ذ ر�شي���د اخلوج���ة 
يعنى عناية وا�شح���ة باملدار�ش االأهلية لذلك 
فق���د حظيت تلك املدار�ش بزيارته، ففي زيارة 
ل���ه قام بها للمدر�ش���ة اجلعفرية يف الكاظمية، 
اثن���اء اج���راء االمتح���ان العموم���ي، امتحان 
نهاي���ة الع���ام الدرا�ش���ي، ق���ام بالتج���وال يف 
ال�شف���وف متابعًا �ش���ري االمتحانات لالطالع 
عل���ى كيفية مراقبة الطلب���ة موجهًا اياهم على 
�ش���رورة عناية بطل���ب العل���م واملعرفة ف�شاًل 

عن زيارته للعديد من املدار�ش االأخرى.
مل يك���ن اهتمام ر�شيد اخلوج���ة مقت�شرًا على 
ال�شوؤون التعليمي���ة والثقافية يف املت�شرفية 
فح�شب، بل كان يويل عناية كبرية ووا�شحة 
ل�ش���وؤون املت�شرفية االأخ���رى، املتعلقة بحفظ 
�شالم���ة النا����ش، فعند اأجراء اإط���الق املدفعية 
لبع����ش الطلقات اأثن���اء التماري���ن التي كانت 

تق���وم به���ا كتيب���ة املدفعي���ة العراقي���ة حدثت 
بع����ش االإ�شاب���ات ب���ني �شف���وف املواطن���ني 
لذل���ك كان ر�شيد اخلوجة يحذر املواطنني عن 
طريق ال�شحف  ب�شرورة االبتعاد عن اماكن 

اخلطر.
بحك���م وج���ود ر�شي���د اخلوج���ة عل���ى را����ش 
االج���راءات  باع���داد  ق���ام  بغ���داد  مت�شرفي���ة 
املنا�شبة ال�شتقبال االمري في�شل بن احل�شني، 
عندم���ا كان يف طريقه اىل بغ���داد ليتوج ملكًا 
عل���ى الع���راق ، وال���ذي و�ش���ل اىل الب�ش���رة 
عل���ى ظهر الباخ���رة الربيطانية ن���ورث بروك  
والع�شرين  الثالث  يف   ،  North Brock
م���ن حزيران 1921. �ش���ارك ناجي ال�شويدي 
الذي و�ش���ف بانه من اك���رث املوؤيدين لفي�شل 
ر�شيد اخلوجة باالأعداد حلفل ا�شتقبال االأمري 
يف بغداد حيث و�شلها يف ال�شابع والع�شرين 
من حزي���ران 1921، وقد ح�ش���ر احلفل نحو 
خم�ش مئة �شخ�ش من جميع �شرائح املجتمع 
الذين رحبوا باالأمري وعربوا له عن اعتزازهم  
بالعائل���ة الها�شمي���ة، يف ح���ني تباين���ت ردود 

االفعال يف بقية االلوي�ة   االأخرى.
كان���ت بريطاني���ا ت�شيطر على جمي���ع �شوؤون 
العراق وتديره عن طري���ق املندوب ال�شامي، 
ومل���ا كان االم���ري في�ش���ل يحظ���ى بدعمها فقد 
بغ���داد  يف  ال���وزراء((  ))جمل����ش  اجتم���ع 
بجل�شته املنعق���دة يف احلادي ع�شر من متوز 
1921، ون���ادى باالأم���ري في�شل مل���كًا وبقيام 
حكوم���ة دميقراطي���ة د�شتوري���ة، وعن���د رفع 
املجل����ش القرار املذك���ور اىل بر�ش���ي كوك�ش 
للم�شادق���ة عليه رف�شه ب�شب���ب اإ�شراره على 
اخ���ذ موافقة ال�شعب عل���ى تتويج في�شل ملكًا 
على العراق. ملنع قيام معار�شة �شعبية �شده، 
لذلك فقد او�شى جمل�ش الوزراء اتخاذ وزارة 

الداخلية ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
اأر�شلت وزارة الداخلية اىل جميع املت�شرفني 
ا�شتفت���اء  الأج���راء  العراقي���ة  االألوي���ة  يف 
للت�شوي���ت عل���ى ملوكي���ة في�ش���ل ، وذلك من 
خ���الل م�شاب���ط خا�شة اعدت له���ذا الغر�ش ،  
وق���د دعا ر�شي���د اخلوجة من جهت���ه خمتاري 
املحالت يف مت�شرفيته و�شدد عليهم �شرورة 
اتخاذ االإجراءات املنا�شبة الأجراء الت�شويت 

قانوني���ة و�شرعي���ة،  بطريق���ة  العا�شم���ة  يف 
عل���ى ان يك���ون ه���ذا الت�شويت ي���وم اجلمعة 
التا�ش���ع والع�شري���ن م���ن متوز ع���ام 1921، 
وقد قام بتوزيع بطاقات الدعوة على اأ�شراف 
ووجهاء العا�شمة للح�شور اىل ردهة �شينما 
روي���ال  الأطالعهم على نتائج الت�شويت العام 
ولال�شتم���اع اىل قرار جمل�ش الوزراء املتعلق 
باملن���اداة باالم���ري في�شل مل���كًا عل���ى العراق 
والوق���وف على اراء النا����ش واملدعوين على 

هذا القرار.
الق���ى ر�شي���د اخلوج���ة يف �شباح ذل���ك اليوم 
خطابًا او�شح في���ه ))�شعادة االمة وابتهاجها 
بق���دوم االم���ري في�ش���ل(( اىل الع���راق وب���ني 
في���ه االحتف���الت التي اقيم���ت له م���ا كانت اال 
تعبريًا عاليًا عن تقدير ))االمة لرجالها الذين 
جاهدوا يف �شبيل الق�شية العربية(( واأمالها 

القومية. 
احلا�شري���ن  باط���الع  اخلوج���ة  ر�شي���د  ق���ام 
عل���ى ق���رار جمل�ش ال���وزراء اخلا����ش بجعل 
في�ش���ل مل���كًا د�شتوري���ًا على العراق ث���م �شاأل 
احلا�شري���ن عن راأيه���م ان كان���وا موؤيدين ام 
معار�ش���ني حفاظ���ًا عل���ى �شالمة االإج���راءات 
بالتعب���ري  �شخ����ش  ل���كل  الفر�ش���ة  وليتي���ح 
ع���ن راأي���ه.كان لر�شي���د اخلوج���ة دور وا�شح 
ومعرب عم���ا كان يدور يف نف�شه، من �شرورة 
تعب���ري املقرتعني ع���ن اآرائه���م دون اأي �شغط 
او �ش���روط، لذل���ك فقد علت بع����ش االأ�شوات 
تقرتح اإ�شافة بع����ش ال�شروط او التحفظات 
على �شيغ���ة البيعة،لكي ميكنه���م ذلك القبول 
باالأم���ري في�شل ملكًا على العراق مبوجب تلك 

البيعة.
هنا ويف و�شط هذا املوقف احلا�شم من تاريخ 
العراق، مل يكن م���ن ر�شيد اخلوجة اأال رف�ش 
االن�شياع اإىل طلب احلكومة بالت�شويت دون 
اأي �شرط، فخاطَب احلا�شرين بقوله :- ))ان 
امل�شابط بايديكم ف�شع���وا عليها ما ت�شاوؤون 
م���ن    ال�شروط((.اب���دى امل�شوت���ون تف���اوؤاًل 
مب���ا قاله ر�شي���د اخلوجة فو�شع���وا ال�شروط 
الت���ي راأوها منا�شب���ة لهم والت���ي كانت تعرب 
ع���ن طموحاته���م وامالهم وت�شم���ن حقوقهم. 
وبع���د ان انهى احلا�ش���رون الت�شويت عملت 

جلن���ة اال�شتفت���اء عل���ى تلخي����ش املقرتحات 
واالراء التي ادخلت على الن�ش اال�شلي فقام 
ر�شي���د اخلوج���ة بق���راءة الن�ش املع���دل على 
احلا�شرين وكان على م���ا ياتي:- ))اجتمعنا 
ف�شوتن���ا باأجم���اع ال���راأي العام عل���ى تتويج 
االم���ري في�ش���ل مل���كًا عل���ى الع���راق بحدوده 
الطبيعي���ة، عل���ى ان يك���ون مل���كًا د�شتوري���ًا 
ويراأ�ش حكومة د�شتورية  نيابية دميقراطية 
م�شتقلة وجم���ردة من كل قي���د، ومنقطعة عن 
�شلط���ة الغري، والب���د ان يكون اول عمل تقوم 
ب���ه ه���و ت�شكي���ل وجم���ع املوؤمتر ال���ذي ي�شن 
القوان���ني والد�شت���ور يف م���دة ثالث���ة �شهور 

ال�شتالم زمام االأمور((.
من خالل العر�ش ال�شابق يظهر الدور البارز 
لر�شي���د اخلوج���ة باالأخذ مبقرتح���ات ال�شعب 
بغ����ش النظ���ر عم���ا حت���ددُه �شلط���ة االنتداب 
الربيط���اين يف �شيغ���ة البيع���ة، وكان يطالب 
باحلري���ة الكامل���ة لل�شع���ب يف اختي���ار م���ن 
يراأ�ش���ه وبال�ش���روط الت���ي تواف���ق وحتق���ق 
امل�شلحة العام���ة، وال نن�شى تاأث���ري ال�شداقة 
العميق���ة التي كان���ت تربط اخلوج���ة بطالب 
النقي���ب وما كان لها م���ن دور يف اتخاذه لهذا 

املوقف. 
امتع�شت ال�شلطات الربيطانية لل�شروط التي 
و�شع���ت على �شيغ���ة البيع���ة يف املت�شرفية، 
ال�شيم���ا ال�شرط اخلا�ش بع���دم قبول ملوكية 
ع���ن  بعي���دًا  يك���ون  ان  اال يف حال���ة  في�ش���ل 
اي���ة �شلط���ة اجنبي���ة، وا�شف���ًة العنا�شر التي 
حر�ش���ت على و�ش���ع هذه ال�ش���روط وغريها 
بانها عنا�ش���ر متطرفة.يظهر ان املوقف الذي 
وقف���ه ر�شيد اخلوجة من بيعة امللك في�شل قد 
اغ�ش���ب ال�شلطات الربيطاني���ة، لذلك اأجمعت 
امل�شادر على ان �شبب ا�شتقالة ر�شيد اخلوجة 
م���ن من�شبه يف الثالث ع�شر من ايلول 1921  
ب�شب���ب موقف���ه م���ن اال�شتفت���اء ال���ذي ح�شل 
عل���ى ملوكية في�شل يف الع���راق، �شيما قيامه 
مبخالف���ة ام���ر احلكوم���ة بع���دم ا�شاف���ة اي���ة 
�ش���روط او مقرتحات على �شيغة البيعة التي 

اأعدت ا�شا�شًا ببطاقات ال تقبل التعديل او 
االقتراع.

اخت���ري ر�شيد اخلوجة مت�شرف���ًا لبغداد، مرة 
اخ���رى، يف اخلام����ش م���ن ت�شري���ن الث���اين 
1923، ويب���دو ان �شبب تعيينه للمرة الثانية 
يتعل���ق مبعرفت���ه الدقيقة ب���اإدارة اأمور بغداد 
وال�شيم���ا ان مت�شرفية بغ���داد تتمتع باأهمية 
�شيا�شي���ة واداري���ة واقت�شادية وم���ا اىل ذلك 
لك���ون بغ���داد وه���ي عا�شم���ة البالد،الب���د ملن 
يديره���ا ان تتواف���ر في���ه العدي���د م���ن املزاي���ا 
االدارية الت���ي كان ر�شيد اخلوجة يتمتع بها، 
م���ن بينها ا�شلوبه احل���ازم يف متابعة االمور 
ومعرفت���ه ال�شابقة ب�شوؤون املت�شرفية، ف�شاًل 
ع���ن اإخال�ش���ه لوظيفت���ه، وق���د �شع���ى ر�شي���د 
اخلوج���ة اىل حت�ش���ني نواح���ي احلي���اة يف 
املت�شرفي���ة، مث���ل حت�ش���ني االأم���ور املعي�شية 
وال�شحي���ة وحالة الط���رق والعناية املتزايدة 
بالتعلي���م واالإدارة املوجب���ة للتط���ور. وه���ذا 
التعي���ني يدل من جهة اخ���رى على جانب مهم 

من حياة الدول���ة العراقية احلديثة اذ 
مل يك���ن ينظر اىل ال�شخ�ش املعني من 
ناحية موقفه من رئي����ش الدولة بقدر 

ما كان ينظر اىل كفايته ودرايته.
�شالحي���ات  اخلوج���ة  ر�شي���د  من���ح 
عديدة يف املت�شرفي���ة كونه �شخ�شية 
معروف���ة وجمربة، لذلك ق���ام بالنيابة 
ع���ن امللك في�ش���ل يف ا�شتقب���ال بع�ش 
ال�شعي���د  عل���ى  املهم���ة  ال�شخ�شي���ات 
العربي والدويل على ال�شواء ب�شفته 
نائباأً ع���ن احلكوم���ة العراقية.تقدمت 
مب�ش���روع  الربيطاني���ة  احلكوم���ة 
معاه���دة 1924،الت���ي كان ظاهره���اا       
االنت���داب  وباطنه���ا  ال�شتق���الل 
واحلك���م املبا�ش���ر، اىل املل���ك في�ش���ل 
واحلكومة العراقية الج���ل الت�شديق 
عليه���ا واأرفق���ت  م���ع املعاه���دة، الجل 
امل�شاومة، م�شروع القانون اال�شا�شي 
برملاني���ة  حكوم���ة  مبوجب���ه  تن�ش���اأ 
ومل���ك مقيد بد�شت���ور، وهذا م���ا اثار 
الوطني���ني وقاموا بتعبئ���ة واأ�شتنفار 
الق���وى الوطني���ة وال�شعبي���ة الإحباط 

امل�شروع الربيطاين. 
بحك���م وج���ود ر�شي���د اخلوج���ة عل���ى 
را����ش مت�شرفي���ة بغ���داد ق���ام باعداد 
االج���راءات املنا�شبة ال�شتقبال االمري 
في�ش���ل بن احل�ش���ني، عندم���ا كان يف 
طريق���ه اىل بغ���داد ليت���وج مل���كًا على 
الع���راق ، وال���ذي و�ش���ل اىل الب�شرة 
الربيطاني���ة  الباخ���رة  ظه���ر  عل���ى 
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كانت مت�شرفية بغ���داد معقاًل للحركة 
الوطني���ة، لوجود فئة مثقف���ة وا�شعة 
فيه���ا وذات تاث���ري كب���ري، �شيم���ا م���ن 
املحامني الذين عقدوا اجتماعًا لهم يف 
التا�شع م���ن ني�شان 1924، يف احدى 
دور ال�شينم���ا بحث���وا في���ه املعاه���دة 
وملحقاته���ا، وعندما مل يتو�شلوا اىل 
قرار، قرروا عقد اجتماع اأخر يف احد 

فنادق العا�شمة. 
قدم املحاميان داوود ال�شعدي ور�شيد 
ر�شدي طلبًا اىل مت�شرف بغداد ر�شيد 
فن����دق  اجتم����اع يف  اخلوج����ة القام����ة 
اله����الل يف حمل����ة املي����دان م�ش����اء يوم 
اجلمعة احلادي ع�شر من ال�شهر نف�شه، 
وملا مل يك����ن ر�شيد اخلوجة مبعزل عن 
احلركة الوطنية املت�شاعدة انذاك فانه 
مل يتوانى ع����ن اال�شتجابة لهذا الطلب 
من دون الرجوع اىل وزارة الداخلية، 
االجتم����اع  القام����ة  االأذن  من����ح  حي����ث 
ولك����ن وزارة الداخلية عندما علمت به 
اأ�شدرت اأوامرها مبنع اإقامة االجتماع 
وزي����ادة يف االحتي����اط ف����ان ال����وزارة 
طلب����ت م����ن �شاح����ب الفن����دق املذكور، 
عدم ال�شماح للمجتمعني بالدخول اىل 
فندقه يف ذلك اليوم بكل ال�شبل املمكنة. 
عل����ى الرغم م����ن اأن ر�شي����د اخلوجة مل 
تكن ل����ه م�شوؤولي����ة دخ����ل يف منع عقد 
االجتم����اع، فق����د اعرت�ش بع����د اأع�شاء 
اأج����راءه   عل����ى  التا�شي�ش����ي  املجل�����ش 
ومنه����م عبدال����رزاق الروي�شدي، نائب 
احلل����ة، الن����ه من����ع االجتم����اع على حد 
زعم����ه، ويف مقابل ذلك ق����ام املحاميان 
ال�شعدي والروي�ش����دي بعقد االجتماع 
يف م�ش����اء الثامن ع�ش����ر من ني�شان يف 
�شينما روي����ال، ويف املكان نف�شه الذي 
ج����رى في����ه الت�شوي����ت عل����ى تن�شيب 
في�شل والذي كان �شبب ا�شتقالة ر�شيد 
اخلوجة من من�شبه عام 1921. وهكذا 

فقد اقي����م االجتم����اع والقي����ت اخلطب 
احلما�شية التي قابلها اجلمهور مبزيد 

من احلما�ش الوطني.
يف اخلام�ش ع�شر م���ن ايلول 1924، 
ترك ر�شيد اخلوجة مت�شرفيته بغداد 
ليعني امين���ا للعا�شمة، ويبدو ان ذلك 
يع���ود اىل ال�شب���ب نف�ش���ه  ال���ذي ادى 
من�شب���ه  م���ن  االوىل  ا�شتقالت���ه  اىل 
وه���و الت�شامن مع احلرك���ة الوطنية 
املت�شاع���دة �شيم���ا وان ن�ش���ر القانون 
اال�شا�شي كان على االبواب. ظل ر�شيد 
اخلوجة ميار�ش دوره الوظيفي بهمة 
ون�شاط ولكن يف مكان اخر بعيدًا عن 

العا�شمة بغداد.
كانت مت�شرفية بغ���داد معقاًل للحركة 
الوطني���ة، لوجود فئة مثقف���ة وا�شعة 
فيه���ا وذات تاث���ري كب���ري، �شيم���ا م���ن 
املحامني الذين عقدوا اجتماعًا لهم يف 
التا�شع م���ن ني�شان 1924، يف احدى 
دور ال�شينم���ا بحث���وا في���ه املعاه���دة 
وملحقاته���ا، وعندما مل يتو�شلوا اىل 
قرار، قرروا عقد اجتماع اأخر يف احد 

فنادق العا�شمة. 
قدم املحاميان داوود ال�شعدي ور�شيد 
ر�شدي طلبًا اىل مت�شرف بغداد ر�شيد 
اخلوج���ة القام���ة اجتم���اع يف فن���دق 
اله���الل يف حمل���ة امليدان م�ش���اء يوم 
اجلمعة احلادي ع�شر من ال�شهر نف�شه، 
وملا مل يكن ر�شيد اخلوجة مبعزل عن 
احلرك���ة الوطني���ة املت�شاع���دة انذاك 
فان���ه مل يتوان���ى ع���ن اال�شتجابة لهذا 
الطلب م���ن دون الرج���وع اىل وزارة 
الداخلي���ة، حي���ث من���ح االأذن القام���ة 
الداخلي���ة  وزارة  ولك���ن  االجتم���اع 
عندم���ا علم���ت ب���ه اأ�ش���درت اأوامرها 
اإقام���ة االجتم���اع وزي���ادة يف  مبن���ع 
االحتي���اط ف���ان ال���وزارة طلب���ت م���ن 
�شاحب الفندق املذكور، عدم ال�شماح 
فندق���ه  اىل  بالدخ���ول  للمجتمع���ني 
يف ذل���ك الي���وم ب���كل ال�شب���ل املمكنة. 
عل���ى الرغم من اأن ر�شي���د اخلوجة مل 
تك���ن ل���ه م�شوؤولية دخ���ل يف منع عقد 
االجتم���اع، فقد اعرت�ش بع���د اأع�شاء 
اأج���راءه   عل���ى  التا�شي�ش���ي  املجل����ش 
ومنهم عبدال���رزاق الروي�شدي، نائب 
احلل���ة، النه من���ع االجتم���اع على حد 
زعمه، ويف مقاب���ل ذلك قام املحاميان 
ال�شعدي والروي�شدي بعقد االجتماع 
يف م�شاء الثام���ن ع�شر من ني�شان يف 
�شينما رويال، ويف املكان نف�شه الذي 
ج���رى في���ه الت�شوي���ت عل���ى تن�شيب 
ا�شتقال���ة  في�ش���ل وال���ذي كان �شب���ب 
ع���ام  من�شب���ه  م���ن  اخلوج���ة  ر�شي���د 
1921. وهك���ذا فق���د اقي���م االجتم���اع 
الت���ي  احلما�شي���ة  اخلط���ب  والقي���ت 
قابله���ا اجلمهور مبزيد م���ن احلما�ش 

الوطني.
يف اخلام�ش ع�شر م���ن ايلول 1924، 
ترك ر�شيد اخلوجة مت�شرفيته بغداد 
ليعني امين���ا للعا�شمة، ويبدو ان ذلك 
يع���ود اىل ال�شب���ب نف�ش���ه  ال���ذي ادى 
من�شب���ه  م���ن  االوىل  ا�شتقالت���ه  اىل 
وه���و الت�شامن مع احلرك���ة الوطنية 
املت�شاع���دة �شيم���ا وان ن�ش���ر القانون 
اال�شا�شي كان على االبواب. ظل ر�شيد 
اخلوجة ميار�ش دوره الوظيفي بهمة 
ون�شاط ولكن يف مكان اخر بعيدًا عن 

العا�شمة بغداد.

عن ر�سالة )ر�سيد اخلوجة ودوره 
ال�سيا�سي و..(

لبغــداد.. أول متصــرف 
 رشيد الخوجة 
سجل وطني 
ومهني حافل

ر�سيد اخلوجة حفل تتويج في�سل االول

االأ�ش���واق يف بغ���داد كث���رية منه���ا جمتمع���ة وهي 
املهم���ة من���ر بك فيه���ا بالرتتيب ف���اأول ما نب���داأ من 
�ش���وق ال�ش���راي وه���و يبت���دئ م���ن تالق���ي �شارع 
الق�شل���ة ب�ش���ارع االكمكخانه )املخب���ز الع�شكري( 
وفي���ه بائع���ي الكت���ب فنقطعه اىل اجلن���وب فتجد 
على ي�ش���ارك �شوق ال�شراري���ج )ال�شراجني( وهو 
ذو �شع���ب كالقي�شريي���ة له باب يقف���ل وباب ثانية 
عل���ى ال�ش���ارع اخللفي ث���م ت�شتم���ر يف ا�شتقامتك 
�ش���ار  ث���م  قدمي���ًا  اجلبوقجي���ه  �ش���وق  فت�شاه���د 
للقوندرجي���ه فتقطع���ه ف���رتى ع���ن ميين���ك �ش���وق 
بائع���ي القرطا�شي���ة الذاه���ب اىل منف���ذ ل���ه يخرج 
اىل اجل�ش���ر ث���م ت�شتمر ف���رتى �ش���وق املوله خانه 
وفي���ه البقالون وعن ي�شارك �شوق الدنكجيه وفيه 
يجري تق�شري )تهبي�ش( التمن )االأرز( وفيه جتار 
التوتون يخرج اىل �ش���وق باب االآغا وت�شتمر يف 
ا�شتقامت���ك فرتى ع���ن ميينك �ش���وق راأ�ش اجل�شر 
اأو �ش���وق ال�شي���ان ينته���ي يف راأ����ش اجل�ش���ر وله 
باب هناك وفي���ه تباع ال�شب���الن والكاهي وبع�ش 
م���واد ال�شراجه ويوج���د من �شوق راأ����ش اجل�شر 
�شوق اآخر يت�شعب منه ويوازي ا�شتقامتك االأوىل 
وينتهي يف �ش���وق الكمرك ال���ذي �شن�شل اإليه من 
اال�شتقام���ة االأوىل اأي�ش���ًا وي�شم���ى �ش���وق دانيال 
ويف ه���ذا تباع املالب����ش وبع�ش امل���واد القدمية. 
والق�ش���م االأخ���ري منه القري���ب من �ش���وق الكمرك 
ي�شمى �ش���وق هرج وهو يعمل في���ه املزاد لالأمتعة 

امل�شتعملة.
 وت�شتم���ر يف ا�شتقامت���ك االأوىل فتخ���رتق �ش���وق 
اخل���ردة فرو�شي���ة ويف و�شط���ه اىل ميين���ك منفذ 
اىل �ش���وق داني���ال يقاب���ل ب���اب خ���ان املوا�شل���ة 
)امل�شتن�شري���ة( في���ه ومت�ش���ي فتقط���ع بقية �شوق 
اخل���ردة فرو�شية فياأتيك �شوق الهرج القدمي وهو 
يف وقتنا الذي ن�شفه في���ه ي�شمى �شوق العباجية 
تباع فيه العبي والعق���ل واالأرز واالأبري�شم والقز 
للن�ش���اء وي�شمى �شوق ال�شيخلي���ة اأي�شًا ويف اأول 
هذا ال�شوق منفذ اآخر على اليمني اىل �شوق دانيال 
وعل���ى الي�شار �شوق اآخر ي���دور بعد خطوات اىل 
اليم���ني بزاوية قائم���ة تاركًا باب جام���ع القبالنية 
يف راأ����ش الزاوية وي�شتمر في���وازي �شوق الهرج 
الق���دمي وه���ذا ي�شمى �ش���وق القبالني���ة وتباع فيه 
املفرو�شات باأنواعها الزوايل والدوا�شك واللحف 
واحل�ش���ران وم���ا اأ�شبه فيكون هن���ا ثالثة اأ�شواق 
موازي���ة لبع�شه���ا وكلها تنتهي يف �ش���وق الكمرك 
ال���ذي يتعام���د معهم فاإذا خرجت م���ن �شوق الهرج 
الق���دمي يك���ون �ش���وق الكم���رك اىل اليم���ني واىل 
الي�ش���ار فبع���د اأن تقط���ع م�شافة ق�ش���رية اىل جهة 
الي�ش���ار جتد اأمامك �شوقًا متعام���دًا معه وي�شتقيم 
م���ع �ش���وق القبالني���ة ي�شمى �ش���وق اجلوخه جيه 
واإذا اإجته���ت اىل ميين���ك بعد خروج���ك من �شوق 
اله���رج الق���دمي وقطع���ك م�شاف���ة قليل���ة يف �ش���وق 
الكمرك هذا يك���ون عن ميينك منتهى �شوق دانيال 
ث���م م�شافة اأخ���رى قليلة اأي�شًا تراه ي���دور بزاوية 
قائم���ة اىل الي�ش���ار ف���ذاك �ش���وق ال�شي���اغ اأواًل ثم 
�شار للخفافني ف�ش���وق اخلفافني و�شوق اجلوخه 
جي���ه متوازيان ومتباع���دان يكتنفان خان���ًا كبريًا 
لل�شاغة ي�شمى خان جغان فلنمر بك اأواًل يف �شوق 
اجلوخ���ه جي���ه وهو تب���اع في���ه االأج���واخ خا�شة 
ومعه���ا اأقم�شة اأخ���رى حريرية فعن���د اأول مرورك 

ب���ه جتد على ي�شارك �شوق ال�شفافري متعامدًا معه 
يخ���رج اىل �شوق باب االآغ���ا وبعد �شطر من �شوق 
اجلوخ���ه جيه جت���د اىل الي�ش���ار �ش���وق القزازين 
وبع���د قليل �ش���وق اخلرابة وهو خ���رب مرتوك ال 
�ش���يء في���ه ويقابل هذا ع���ن اليمني �ش���وق ي�شمى 
�ش���وق الزجنبيل ل�شل�ش���ة كان���ت يف مدخله وبعد 
قلي���ل اىل اليم���ني اأي�ش���ًا �ش���وق اأو�شع م���ن االأول 
وهما خا�ش���ان باخلفافني وفيهم���ا ال�شناع الذين 
ي�شنع���ون اليمنيات احلمر وكالهما يخرجان اىل 

�شوق ال�شياغ املذكور �شابقًا.
ث���م جتد ع���ن ي�ش���ارك مقابل الث���اين منهم���ا �شوق 
اجلايف وفيه املعموالت املحلية البز والب�شتماالت 
والنا�شف والبريمات والعرقجينات وغريها فتمر 
ب���ه خط���وات فينعك����ش اىل ميين���ك بزاوي���ة قائمة 
ويخ���رج اىل �ش���وق البزازي���ن ال���ذي �شناأت���ي اإليه 
م���ن ا�شتقام���ة �شوق اجلوخ���ه جيه ث���م ن�شتمر يف 
�ش���وق اجلوخ���ه جيه وهن���اك �شوق ال���زرور تباع 
في���ه اخليوط واالأزرار والقياط���ني احلريرية التي 
ي�شتعمله���ا اخلياط���ون للزبن���ات والدم���ريات وما 
اأ�شب���ه وبعد اخل���روج منه �شرنا واإي���اك يف �شوق 
البزازي���ن وهو اىل ميينن���ا واىل ي�شارنا وقبل اأن 
منر ب���ه يقابلنا �ش���وق الطمغة وفيه تب���اع اجللود 

والكواين وغريها.
وفي���ه خم���زن كب���ري جع���ل مرك���زًا مللت���زم الطمغة 
وه���و يخرج اىل �ش���وق القي�شريي���ة فلنرتكه االآن 
ونرج���ع فنم�ش���ي يف �شوق البزازي���ن اىل الي�شار 
اأواًل فن�ش���ادف خم���رج �ش���وق اجلاي���ف، قي���ل اإن 
�شب���ب ت�شمية ه���ذا ال�ش���وق باجلايف ق���د تكد�شت 
فيه اجلنائز ب�شبب الطاعون الكبري الذي �شيجيء 
ذك���ره يف مادة )الطاعون يرافقه غ���رق بغداد( عن 
ي�شارن���ا وبع���د قليل �ش���وق ال�شرافني ع���ن مييننا 
وهذا يخ���رج اىل �شوق القي�شري���ة وي�شمى اأي�شًا 
�شوق البا�شا ثم خمرج �شوق القزازين عن ي�شارنا 
)وه���و يتعامد من نهايته بنهاية اأخيه الذي ذكرناه 
عندم���ا كنا يف �شوق اجلوخ���ه جيه( فاالأول خا�ش 
بعم���ل الهميان���ات وه���ذا الث���اين بعم���ل احلي����ش 
وهم���ا نوعان من االأحزمة وبع���د قليل ن�شاهد باب 
القي�شري���ة ع���ن مييننا ولها باب يغل���ق واآخر ينفذ 
اىل �شوقها من خلفها وبعد باب القي�شرية مب�شافة 
ياأتي���ك �شوق اخلياطني ع���ن الي�شار وي�شمى �شوق 
املرادية اأي�شًا يقابله عن ميينك باب خان االأورمته 
ث���م منر بق�شم اآخ���ر من �شوق البزازي���ن اأو�شع من 
االأول ي�شم���ى �ش���وق العري����ش فنخ���رج اىل اأول 
�ش���وق ب���اب االآغ���ا املتعامد مع���ه وال���ذي ميتد اىل 
الي�ش���ار وميت���د �ش���وق اآخ���ر اىل اليمني تب���اع فيه 
امل�شام���ري واالأدوات النجاري���ة االأخرى ثم نتيا�شر 
وي�شمى �ش���وق العطاطري ويقابل �شوق العطاطري 
منته���ي �شوق القي�شري���ة ويف نقط���ة اإت�شال هذه 
االأ�ش���واق الثالثة توجد باب جام���ع مرجان فلنعد 
ب���ك واأنت خارج من �شوق اجلوخه جيه وم�شتقبل 
�ش���وق الطمغة )يف �ش���وق البزازي���ن( فتذهب اىل 
ميين���ك فرتى �شوق الكبابجيه وفي���ه يباع ال�شواء 
واملاأك���والت االأخرى اجلاهزة ويخ���رج اىل �شوق 
ال�شي���اغ وي�شتمر �شوق الكبابجي���ة هذا باإ�شتقامة 
خم���رتق �شوق ال�شي���اغ اىل �شريع���ة امل�شبغة فاإذا 
تو�شط���ت يف نقطة تالقي �شوق الكبابجية و�شوق 
ال�شياغ وجعلت �شريعة امل�شبغة عن ميينك و�شوق 

الكبابجي���ه ع���ن ي�ش���ارك فحينئ���ذ يك���ون ال�شياغ 
خلف���ك فيقابل���ك �ش���وق ال�شررجية وه���و يعمل فيه 
االأ�ش���رة من �شعف النخ���ل فتقطعه ومنه اىل �شارع 
اىل الي�ش���ار يذه���ب اىل �ش���وق القي�شري���ة و�شوق 
القي�شرية هذا تباع فيه الكواين والربنوطي وفيه 
جمل���دو الكت���ب والدفات���ر وغريه���ا وي�شمى �شوق 
ال�شحاحي���ف )املجلدين( وينته���ي عند باب جامع 
مرج���ان بق���ي علين���ا اأن ن�شف لك �شوق ب���اب االآغا 
وهو اإذا اإنتهيت من �شوق العري�ش وجعلت �شوق 
البزازين خلفك فاأم�شي اىل ي�شارك جتد �شوق باب 
االآغ���ا وهو اأق�شام فاأول ق�شم منه هو �شوق اال�شكه 
جي���ه تباع في���ه اليمني���ات والقن���ادر العتيق���ة بعد 
تعمريها ثم �ش���وق احلدادين ث���م التنكجية وترى 
منته���ى �ش���وق ال�شفافري ع���ن ي�شارك ث���م �شانعي 
ال���ربجن ثم منته���ى �ش���وق الدنكجيه عل���ى ي�شارك 
اأي�ش���ًا ث���م �ش���وق احليدر خان���ه ويف ه���ذا االأخري 
اأ�شي���اء خمتلفة كاأنه �شوق خا����ش باملحلة ثم ينفذ 
بعد �شارع طوي���ل �شيق اىل �شوق الهرج الذي يف 
املي���دان فرنج���ع االآن اىل �ش���وق العري�ش ونويل 
ظهرنا �شوق البزازي���ن ثم من�شي اىل مييننا وبعد 
اأن نخرتق ال�شوق ال�شغري الذي تباع فيه امل�شامري 
نقاب���ل جام���ع مرج���ان فيكون ع���ن ميينن���ا منتهى 
�ش���وق القي�شري���ة فنذهب اىل الي�ش���ار وندخل يف 
�شوق العطاطري تباع فيه اأنواع العطارة ثم ياأتيك 
�ش���وق ال�شورج���ة وهو للخ���ردة فر�شية ث���م �شوق 
البق���ال خانه فيه تباع الفواك���ه ثم حمام ال�شورجة 
ع���ن ميين���ك وت�شتم���ر فتدخ���ل يف �ش���وق املناخل 
ثم علوت���ني للحب���وب متقابلتني ثم �ش���وق التمارة 
وه���و للتمر واخل�ش���راوات ثم ع���الوي ال�شورجة 
عل���ى كال اجلانبني ويكون ع���ن ميينك �شوق الغزل 
وفي���ه من���ارة �ش���وق الغ���زل القدمية وه���ي جلامع 
الق�ش���ر ال���ذي مل يب���ق منه �ش���وى ق�ش���م قليل دعي 
بجامع اخللف���اء وت�شتمر يف طريق���ك فرتى �شوق 
الدهانة وفي���ه بائعي ال�شموع وال�شكرجية )بائعو 

احللويات(.
وبق���ي من االأ�ش���واق املهمة �شوق املي���دان وهو اإذا 
ولي���ت ظه���رك �شوق ال�ش���راي وم�شي���ت يف �شارع 
الق�شلة جتد بابها عن ي�شارك يقابلها دائرة البلدية 
االأوىل ث���م ت�شتم���ر فتج���د جام���ع ح�ش���ن با�شا عن 
اليم���ني وب���اب ال�ش���راي عن الي�ش���ار وب���اب ق�شلة 
ال�شبطية اأمامك فت���دور حينئذ اىل اليمني بزاوية 
قائم���ة ما�شي���ًا خم�شني خط���وة اأو اأكرث ث���م ت�شتمر 
فتدور نح���و الي�شار وهذا هو �ش���وق امليدان وفيه 
املطاع���م وبع����ش باعة اخل���رداوات وغريها وبعد 
مدخل �ش���وق الهرج على ميينك ت���دور اىل الي�شار 
اأي�ش���ًا وتنته���ي يف �شاح���ة املي���دان ويف الق�ش���م 
االأخ���ري هذا منه تباع بع�ش املاأكوالت واحللويات 

واأ�شياء اأخرى خمتلفة.
وعدا هذه االأ�شواق توجد اأ�شواق كثرية يف بع�ش 
املحالت تزودها مبا حتتاجه من املواد ال�شرورية 
للبي���ت ه���ذا كله يف جه���ة الر�شاف���ة. واأما يف جهة 
الكرخ فيوجد كثري من العالوي للحبوب يف جهات 
ع���الوي احللة وال�شي���خ �شن���دل وال�شيخ معروف 
وتوجد اأ�شواق اأخرى متفرقة يف املحالت فيها كل 

ما يحتاجه البيت.

عن كتاب ) مراحل احلياة يف الفرتة املظلمة( 

اسواق بغداد في العهد العثماني
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ســــــالــــــم االلــــــوســــــي

مرقد كنج عثمان: 
يق���ع ه���ذا املرقد ق���رب �ش���راي بغ���داد، دف���ن في���ه املقاتل 
)كن���ج عثم���ان( وكان جندي���ا �شجاع���ا تروى عن���ه الكثري 
م���ن الق�ش����ش واال�شاط���ري اي���ام احل���روب القائم���ة بني 
العثماني���ني وااليراني���ني، ت���ويف �شهيدا �شن���ة 1040 ه� 
ونقل نع�ش���ه اىل بغداد ودفن يف �ش���ارع ال�شراي وعرف 
ب���� )كنج عثم���ان( اي ال�شاب عثمان. وق���د بنى فوق قربه 
قبة واقيم ايوان لل�شالة، ويف �شنة 1133 ه� جدد املكان 
ح�ش���ن با�شا وايل بغداد وكتب عل���ى الواح القا�شاين يف 

�شب���اك املرقد االت���ي: )"اأال ان اأولياء الل���ه ال خوف عليهم 
وال هم يحزن���ون"، رئي�ش ال�شهداء كن���ج عثمان، قد عمر 
هذا املكان �شاحب اخلريات ح�شن با�شا �شنة 1133 ه�"( 
ويف املرق���د �شقاي���ة، وقد حدث حريق ع���ام 1324 ه� اتى 
على املرق���د فعمرته مديرية االوق���اف يف �شنة 1324 ه�، 
ويف عام 1333 ه� امر وايل بغداد خليل با�شا بهدم رباط 
اجلندرمة ومرقد كنج عثمان املجاور له لتو�شيع الطريق 
وابقى على القرب، ويف �شنة 1917 قامت قوات االحتالل 
االنكلي���زي بازالة القرب و�ش���وي باالر�ش وا�شبح �شمن 

قارعة الطريق امام مدخل ال�شراي. 

ق�سلة ال�سبطية: 
جتاور الن���ادي الع�شكري من اجلنوب و�شراي احلكومة 
من ال�شمال وموقعها اليوم بناية مديرية ال�شرطة العامة 

القدمية. 
�سراي الحكومة: 

تق���ع بناية ال�ش���راي اىل �شمايل بناية ق�شل���ة البيادة )اي 
امل�شاة( ويدخل اليه من باب كبرية ر�شينة البناء تعلوها 

قبة، وما تزال على واجهة هذا الباب الطغراء العثمانية، 
ويف �شاح���ة ال�ش���راي كانت تق���ام مرا�شي���م تعيني الوالة 
وق���راءة الفرامني )جم���ع فرمان( به���ذا التعيني ومنحهم 
ال�شالحيات. وكان هناك ج���دار يف�شل بني بناية الق�شلة 
و�ش���راي احلكوم���ة، وقد هدم ه���ذا اجل���دار الفا�شل عند 
تاأ�شي����ش اململك���ة العراقي���ة و�شيدت مكان���ه بناية حديثة 
الطراز اتخذت مق���را لرئا�شة الوزراء، ويقع بيت الوايل 
يف اجل���زء ال�شم���ايل من ال�ش���راي وقد اتخذ ه���ذا البيت 

مكانا لوزارة املعارف يف العهد امللكي. 

وزارة الداخلية: )حب�س االوردي(.
كان مكانها )حب�ش ال�شراي( ويقع مقابل جامع ال�شراي، 
وق���د هدمت بناية احلب����ش و�شيدت مكان���ه بناية جديدة 
لوزارة الداخلية وماتزال اآثارها باقية التي اتخذت فيما 
بع���د مت�شرفي���ة بغ���داد، كان مدخلها من �ش���ارع ال�شراي 
)ونقل���ت مت�شرفي���ة ل���واء بغ���داد بع���د ذل���ك اىل بنايته���ا 
اجلدي���دة م���كان املدر�ش���ة الر�شدي���ة امللكي���ة، يف �ش���ارع 

ال�شراي اي�شا(. 

بناية الق�سلة:
�شيدت بناية الق�شلة وكانت ت�شمى )بياده ق�شلة �شي( اي 
ثكنة امل�شاة، يف زمن وايل بغداد للمدة الثانية حممد نامق 
با�ش���ا يف �شن���ة 1278 ه���� )1861م( ومل يكملها، واكملها 
من بع���ده وايل بغداد مدحة با�شا واق���ام يف �شاحتها من 
جه���ة النهر �شاع���ة دقاقة اليقاظ اجلن���ود ول�شبط اوقات 
التدري���ب وذل���ك يف �شن���ة 1285 ه���� )1868م(. �شي���دت 
الق�شل���ة عل���ى ال�شفة الي�ش���رى من دجل���ة، وكانت ار�شها 
قدميا موقع املدر�شة املوفقية يف الع�شر العبا�شي، )دليل 
خارط���ة العراق ����ش138(. ويف العق���د العثماين عرفت 
املحل���ة مبحلة جديد ح�شن با�ش���ا، التي حلت حمل املحلة 
القدمية املعروفة ب� )حملة �شاه قويل( )معامل بغداد، �ش 
19(. �شي���دت الق�شلة على هيئة م�شتطيلة من ال�شمال اىل 
اجلن���وب بطول 182 مرتًا وعر����ش 60 مرتًا، والدخول 
اليها من بابني، الباب الرئي�ش الكبري من ال�شلع ال�شرقية 

للبناية، والثاين من ال�شلع اجلنوبية. 
وق���د حفل���ت بناي���ة الق�شل���ة بح���وادث تاريخي���ة منها ان 
اجلي����ش الربيط���اين بع���د دخول���ه بغ���داد �شن���ة 1917 
رف���ع العل���م الربيطاين ف���وق �شاعة الق�شل���ة، ويف �شاحة 
الق�شل���ة ج���رى تن�شيب االم���ري في�شل ب���ن احل�شني ملكا 
عل���ى الع���راق، وعن���د تاأ�شي�ش اململك���ة العراقي���ة اتخذت 
البناي���ة مقرا لعدد م���ن ال���وزارات واالدارات مثل وزارة 
املالية ووزارة العدلية ومديرية الطابو العامة واملتحف 
العراق���ي ع���ام 1922 التي �شغل غرف���ة يف اق�شى ال�شلع 
ال�شرقي من الطابق االر�ش���ي اىل عام 1926 فانتقل اىل 

البناية التي كانت مدر�شة احلقوق يف �شارع املاأمون. 

جامع ال�شراي )جامع امللك( 
يق���ع هذا امل�شج���د اجلامع مقابل باب ال�ش���راي، وهو من 
املع���امل التاريخية يف ر�شافة بغداد وقد اطلقت عليه عدة 
ا�شماء، كان اقدمها ا�ش���م )اجلامع ال�شليماين( ن�شبة اىل 
ال�شلط���ان �شليمان القانوين عن���د احتالله بغداد يف �شنة 
941 ه���� )1534 م( حني وجده م�شج���دًا �شغريًا فعمره، 
وبع���د مدة قام وايل بغ���داد ح�شن با�شا )1116 – 1135 
ه����( بتجدي���ده وتو�شيعه ف�شم���ى ب� )جام���ع جديد ح�شن 
با�شا( للتفريق بينه وبني جامع الوزير ح�شن با�شا واىل 
بغ���داد ال���ذي كان قبل���ه، ولذلك �شميت املحل���ة با�شم باين 
اجلام���ع )حملة جديد ح�شن  با�شا(. يحتوي اجلامع على 
م�شل���ى �شت���وي وبجانبه م�شل���ى �شيفي، وفي���ه مدر�شة 
لتدري����ش العل���وم الفقهية، كم���ا ي�شم قاعة ت�ش���م اجهزة 
فكلي���ة كاال�شط���رالب والرب���ع املجي���ب لتعي���ني و�شب���ط 
التوقي���ت ال�شرعي كانت ب���ادارة الفلك���ي ال�شهري ال�شيخ 

عبد احلليم احلافاتي رحمه الله. 

)المطبــخ  الحكوميــة  االكمكخانــة 
الحكومي(

كان خم�ش�ش���ا الع���داد االطعم���ة جلن���ود ق�شل���ة البيادة، 
ويقع ه���ذا املطبع جنوبي جامع ال�ش���راي، وبعد احتالل 
االنكلي���ز بغداد �شن���ة 1917 اتخذ امل���كان دائرة لالطفاء، 
ومراآبًا ل�شيارة االطفاء، ويف اواخر الثمانينيات ومطلع 
الت�شعيني���ات هدم���ت االبني���ة وحولت اىل مرك���ز ثقايف 
اطل���ق عليه جمم���ع االدباء واىل �شوق يحت���وي عددًا من 

احلوانيت للوراقني واملكتبات. 

البلدية االولى )امانة العا�سمة(
من املن�شاآت االدارية التي ا�ش�شها وايل بغداد مدحة با�شا 
يف �شنة 1286 ه� - 1870م وبقيت متار�ش واجباتها اىل 
ح����ني ابدال اال�شم اىل امانة العا�شمة، وبعد ت�شييد بناية 
جدي����دة المانة العا�شمة )امانة بغ����داد فيما بعد(، ا�شغلت 
البناية من قبل املركز االقليمي ل�شيانة املمتلكات الثقافية 
املربوط اداريا بالهيئة العامة لالثار والرتاث تقع البناية 

يف �شارع ال�شراي مقابل الباب الرئي�ش لبناية الق�شلة. 

المدر�سة الر�سدية الملكية: 
كان موقعه���ا مكتب القراءات خانة، وملا توىل مدحة با�شا 
ايال���ة بغداد ا�ش�ش هذه املدر�شة �شنة 1286 ه� )1870م( 
وبقي���ت هذه املدر�ش���ة قائمة اىل حني اع���الن امل�شروطية 
)اي الد�شت���ور( يف �شنة 1324 ه���� )1908م(، واقت�شت 
احلاجة اىل حتويل املدر�شة اىل مكتب )مدر�شة( احلقوق، 
ويف عام 1923 نقل���ت اىل بناية املتحف العراقي القدمي 
يف �شارع املاأمون وقد نق�شت البناية وحلت حملها بناية 
حديث���ة املت�شرفية بغداد، وبعد مت�شرفية بغداد اتخذتها 
دائ���رة النفو�ش العامة مكانا الدارته���ا، ومما يجدر ذكره 
ان املوؤرخ العراقي الكبري اال�شتاذ عبا�ش العزاوي تخرج 
يف مدر�ش���ة احلق���وق ه���ذه يف �شنة 1321 ه���� )1903م( 

واملوقع االن خربة. 

)االعداديــة(  الر�سديــة  المدر�ســة 
الع�سكرية: 

تق���ع اىل جنوبي بناية ق�شلة البيادة )امل�شاة( �شيدت على 
ال�شف���ة الي�ش���رى من دجلة �شنة 1296 ه���� )1879 م( يف 
زم���ن وايل بغداد للمرة الثانية عب���د الرحمن با�شا. ومن 
الناحي���ة التاريخي���ة كان���ت يف ه���ذا املوق���ع يف الع�ش���ر 
العبا�ش���ي مدر�ش���ة عرف���ت مبدر�شة االمري �شع���ادة )دليل 

خارطة بغداد، �ش165(. 
وكانت الر�شدية )االعدادية( الع�شكرية ت�شتقبل خريجي 
املدر�شة الر�شدية وبع���د اكمال الدرا�شة يتم ار�شالهم اىل 

الكلية الع�شكرية يف ا�شطنبول. 
وق���د بقيت ه���ذه املدر�ش���ة قائمة حت���ى احت���الل االنكليز 
بغ���داد �شنة 1917، وبعد تاأ�شي����ش اململكة العراقية �شنة 
1921 اتخذت البناية مق���را للمحاكم املدنية واجلزائية، 
وكان���ت الهيئ���ة العام���ة لالث���ار قد اجري���ت عليه���ا اعمال 
ترمي���م و�شيان���ة يف الت�شعيني���ات م���ن الق���رن الع�شرين 
املا�ش���ي، واخريا احلق���ت البناية مبحافظة بغ���داد التي 
تق���وم بتعمريه���ا و�شيانته���ا وجعلته���ا موؤ�ش�ش���ة ثقافية 

بعنوان”املركز الثقايف البغدادي".

من جامع االحمدية الى �ساحة الر�سافي
اذا وا�شلن���ا جتوالنا يف �شارع الر�شي���د واجتهنا جنوبًا 

ابتداء م���ن جامع االحمدية جند اىل جه���ة اليمني املعامل 
التاريخية والرتاثية االتية: 

- ملهى الهالل: 
كان يف اال�ش���ل نزاًل )فندقًا( تعود ملكية االر�ش واملوقع 
اىل اال�ش���رة البغدادية املعروف���ة ب�)بيت املدلل(. كان هذا 
امللهى م�شهورًا منذ اواخر العهد العثماين وا�شتمر قائما 
اىل بدايات خم�شينيات القرن الع�شرين املن�شرم، وغنت 

فيه الفنانة امل�شرية ام كلثوم. 
- �سوق الهرج: 

�شمي بذلك مل���ا كان يتعاىل وي�شمع م���ن ا�شوات املنادين 
واملزايدي���ن على الب�شائع وامل���واد التي تباع او ت�شرتى 
م���ن هذا ال�ش���وق، ودخل ا�شم”�ش���وق الهرج”قي االمثال 
العامية البغدادية يف قولهم”مثل �شوق الهرج”كناية عن 

املهرج واملرح واال�شوات العالية.
- بيت الحافاتي:

ويق���ع يف ط���رق �ش���وق اله���رج اىل ي�ش���ار اىل ال�ش���وق، 
وين�ش���ب اىل مالك���ه العامل الفلكي والقا�ش���ي ال�شيخ عبد 
احللي���م احلافاتي، وكان ي�شغل من�ش���ب املوقت ال�شرعي 
يف جامع ال�شراي ومن اآالته الفلكية اال�شطرالب والربع 
املجيب وغريها ل�شبط اوق���ات الف�شول وال�شالة وغري 
ذلك، ومل يكن رحمه الله على وفاق مع جاللة امللك في�شل 

االول يومذاك. 
- �سارع ح�سان بن ثابت: 

فت���ح هذا ال�شارع يف عه���د العثماين لت�شهي���ل املرور اىل 
�ش���راي احلكومة ويقع حمام البا�ش���ا يف نهايته الغربية، 

ومو�شعه بناية امل�شرف العقاري. 
- جامع نائلة خاتون: 

ه���دم اجلامع وح���ل مكان مقه���ى امني الت���ي حتولت اىل 
مقهى الزهاوي. 

- �سنا�سيل احمد القيماقجي: 
وه���و من اعيان بغ���داد ومن اال�شرة القي�شي���ة التي �شغل 
عدد م���ن اقراده���ا منا�ش���ب ديني���ة واداري���ة وع�شكرية، 
وتطل ال�شنا�شيل عل���ى �شارع الر�شيد مقابل مقهى عارف 

اغا. 
- مدر�سة التهذيب البدرية: 

تق���ع يف الزقاق املوؤدي اىل بناية امانة العا�شمة القدمية 
كان  التعليمي���ة  املدار����ش  م���ن  ال�ش���راي وه���ي  ب�ش���ارع 

يديره���ا ال�شيد حمم���ود البدري ومن بع���د جنله العالمة 
ال�شيد �شاكر البدري، وظل���ت املدر�شة قائمة حتى اواخر 

اخلم�شينيات من القرن الع�شرين املا�شي. 
- دكان زباله: 

كان م�شهورا باعداد �شربت الزبيب والدوندرمة. 
- مقهى ح�سن عجمي: 

ا�شتهرت بنظافتها وجمموعة ادوات املقهى كال�شماورات 
القدمي���ة والنوارجيل واكرث روادها م���ن االدباء ورجال 
والت���زال  املرموق���ة،  ال�شخ�شي���ات  وبع����ش  ال�شحاف���ة 

ت�شتقبل روادها. 
- مدر�سة �سما�س: 

ا�ش�شتها الطائفة اليهودية يف العراق. 
- دكان خريو احللبي )برمبوز( 

�شاحبه احلاج خريو احللبي وا�شتهر بانه اول من �شنع 
�شربت اللوز وكان االقبال عليه كبريًا. 

- مطعم ال�سم�س: 
وكان يعد من املطاعم احلديثة ببغداد. 

- ديوه خانه روؤوف الجادرجي: 
كان���ت من البيوت امل�شه���ورة باناقتها ويجاورها ا�شطبل 
للخيول، وتعود اىل الوجيه البغدادي روؤوف اجلادرجي 
الذي �شغل رئا�ش���ة بلدية بغداد يف العهد العثماين وعني 
وزي���را للمالية ب���وزارة عبد املح�شن ال�شع���دون الثانوية 
يف 1925/6/26، وا�شتيزر ثانية وزيرا للعدلية بوزارة 

جعفر الع�شكري الثانية من 1926/11/21. 
وكان ا�شتاأج���ر هذه الدار حزب االخاء الوطني واتخذها 

مقرا له. 
- المعهد العلمي: 

الزق���اق امل���وؤدي اىل امان���ة العا�شم���ة وفي���ه يق���ع املعهد 
الوطن���ي ال���ذي اتخ���ذ موؤ�ش�ش���ة للتعلي���م االمي���ني ون�شر 
الثقافة وعن���د افتتاحه يوم 1921/12/30 القى ال�شاعر 
مع���روف الر�شايف ق�شيدة حيا بها املعهد والقائمني على 

ادارته قال: 
لعمرك ان احلر ال يتقيد 

اأال فليقل ما�شاء يف املفند 
فيا قومنا ان العلوم جتددت 

فان كنتم تهوونا فتجددوا 
ومعهد علم ا�ش�شته ع�شابة 

من القوم ت�شعى للنجاح وجتهد 
�شباب م�شوا للمكرمات بعزمة 

تقاع�ش عنها الكوكب املتوقد 
ي�شر العال ان ينه�ش القوم للعال 

وان يجمع ال�شبان للعلم معهد

عن كتاب معامل بغداد/ خمطوط

جولة في شــارع الرشيد في 
الثالثينيات 

ما اذكره 
عن بغداد 
القديمة 

كث��را ما كنت اتجول يف قلب بغداد القدمية وان��ا مل ازل يف فرتة الفتوة منبهرا مبا 

اراه يف الجان��ب الرشقي من بغداد املس��مى بالرصافة، اذ كن��ت اعرب القفة يف ايام 

العطلة املدرس��ية اىل ذلك  الجانب الذي كنا نسميه )ذاك الصوب( اذ كنت من سكنة 

صوب الكرخ.. ومام اتذكره عن املواقع القريبة من ش��ارع الرشيد ومنها معامل شارع 

الرساي حيث كنت ارى يف مقابل باب الرساي، ومقابل بناية الرشطة العامة سابقا تقع 

بناية مديرية االوقاف العامة وهي من املباين الرتاثية الجميلة التي ش��يدت يف مطلع 

الثالثينيات عىل الطراز العمراين الحديث، وهي اليوم بحالة يرىث لها.

ال�سورة 
االخرية 
للراحل 

االآلو�سي

�سارع الر�سيد

موؤرخ راحل
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مــــــــــيــــــــــر بـــــــصـــــــري

وملا و�ش���ل اليها بعد م�شي وقت طوي���ل، �شال عن ال�شدر 
االعظ���م فقيل له انه نف����ش الوايل الذي تركه يف حلب وقد 
ا�شتدعي خ���الل ذلك اىل العا�شمة وقل���د من�شب الوزارة. 
ومل يف���ت ذل���ك  يف ع�ش���د ال�شي���خ فطلب مواجه���ة ال�شدر 

االعظم وقال له : يا 
�شي���دي، لق���د عزلتني بغري ح���ق. وقد جئ���ت اىل اال�شتانة 
الأ�شك���و امري اىل ال�شدر االعظ���م بعد ان زرت قرب النبي، 
فاالن ا�شكو اليك وايل حل���ب �شائاًل اياك الن�شفة والعدل.  
فابت�ش���م رئي����ش الوزارة وق���ال : ايها ال�شي���خ، انك ا�شلح 
ل���الدارة من���ك للق�ش���اء، فه���ل تر�ش���ى ان تخل���ع العمام���ة 
والقفط���ان فتكون مت�شرفًا؟. ق���ال : نعم. وعني تقي الدين 
بك مت�شرفًا واظهر يف من�شبه اجلديد مقدرة وكفاءة، ومل 
مي����ش طويل وقت حتى عني واليًا يف بغداد، وعمره نحو 

35 �شنة.
 وبل���غ م���ن ذكاء تقي الدي���ن با�شا انه كان ي���زور اال�شتانة 
ذات مرة فدعي اىل مقابلة ال�شلطان عبد احلميد. فلما مثل 
بني يدي���ه وانحنى ليلثم اذياله �شق���ط الو�شام املعلق على 
�ش���دره، فما كان من الوايل اال ان ق���ال :”ان الو�شام يقبل 
اق���دام موالنا �شاح���ب اجلالل���ة وي�شاله الرتفي���ع”. فامر 

ال�شلطان مبنحه و�شامًا اعلى درجة.
 وم���ن الوالة الذي���ن اعجب بهم الدف���رتي م�شطفى عا�شم 
با�ش���ا الذي كان ل���ه �شاأن يف والي���ة بغداد وال�ش���ام. ابدى 
حزم���ًا و�شولة وقرر م���رة ان يهني النقي���ب ال�شيد �شلمان 
خلرب بلغه عن���ه، غري عابئ مبكانة النقي���ب لدى ال�شلطان 
عب���د احلميد. بي���د ان بع�ش ا�شراف بغ���داد قد متكنوا من 
ت���دارك االم���ر واع���الم النقي���ب بتجن���ب ح�ش���ور اجتماع 

جمل�ش الوالية حتى اجنلى االمر.
 وي���روي الدف���رتي ان عب���د الوه���اب با�شا االلب���اين الذي 
ت�شن���م من�ش���ب والية بغداد بع���د ذل���ك، وكان من�شوبًا اىل 
م�شطف���ى عا�شم با�شا، كان يلع���ب ال�شطرجن مع ا�شماعيل 
الدف���رتي جد حممود �شبح���ي، فتوقف عن اللعب و�شاله : 
ه���ل عرفت ال���وايل م�شطفى عا�شم؟. قال اج���ل، وقد كنت 
رئي�ش البلدي���ة يف عهده. فقام الوايل عبدالوهاب وعانقه 
وقبله قائاًل : لق���د كان رجاًل عظيمًا حقًا. كنت مت�شرفًا يف 
بع����ش االلوية التابعة لوالية ال�شام وعزلتني الدولة المر 
ب���در مني، لكن���ه اب���رق اىل ا�شتانبول متحم���اًل التبعة هو 

نف�شه وطالبًا ابقائي يف من�شبي، فبقيت …
اال�شالحي���ة  اللجن���ة  رئي����ش  �شبح���ي  حمم���ود  وع���رف 
ووكي���ل ال���وايل ناظ���م با�ش���ا – وه���و غ���ري فري���ق ح�شني 
ناظ���م با�شا ال�شهري ال���ذي �شار وايل بغداد بع���د ذلك. فقد 
ع���ني كاتبًا بدائرة الوالية يف زمان���ه وعهدت اليه مبا�شرة 
االم���ور ال�شرية. وكان ناظم با�ش���ا هذا من رجاالت الدولة 
القديري���ن، ا�شب���ح بعد ذل���ك وزيرًا للع���دل يف ا�شتانبول.  
وخل���ف يف والية بغداد جنم الدين امل���ال، وكان معممًا يف 

نح���و االربعني م���ن عم���ره )1908(.ومل يطل ام���د واليته 
اك���رث من اربعة ا�شه���ر، اذ ا�شتدع�ي اىل  العا�شمة الرتكية 
وقل���د وزارة العدل. وا�شتمر الدفرتي يعمل كاتبًا �شريًا له 

يف الوالية.
  قال اال�شتاذ الدفرتي : ا�شتدعاين جنم الدين بك ذات يوم 
اىل غرفت���ه ودفع ايل برقي���ة رمزيه واردة م���ن ا�شتانبول 
واخ���رج مفت���اح الرمز م���ن ال�شندوق احلدي���د وكلفني ان 
احل رموزها على مكتب يف زاوية الغرفة. ومل اكد اجل�ش 
وا�ش���رع بالعم���ل حتى دخ���ل �شكرت���ري وقال لل���وايل : ان 
قن�ش���ل رو�شية القي�شري���ة العام يريد مواجهت���ه، فاذن له 
بالدخ���ول. وقمت انئذ اخرج ب�شم���ت، لكن جنم الدين بك 

ا�شار ايل باجللو�ش وموا�شلة العمل.
  دخ���ل القن�ش���ل، وكان معروفًا بال�ش���دة وال�شرا�شة، فكلم 
ال���وايل ب�شاأن م���ن ال�شوؤون واذا به ي�ش���رب على املن�شدة 
بجم���ع كف���ه وي�شرخ قائ���اًل : انني ممث���ل �شاحب اجلاللة 
القي�ش���ر وال ار�شى االباجابة مطلبي!.. لكن تلك الو�شيلة 
مل تخف ال���وايل، ف�شرب وهو اي�شًا ب�ش���دة على املن�شدة 
ورف���ع �شوته يقول : وانا ممث���ل ال�شلطان االعظم يف هذا 
البلد وال ا�شمح الحد ان يتكلم على هذا املنوال بح�شوري. 
وكان ه���ذا اجلواب كافيًا ل���ردع القن�شل الذي قال ب�شوت 

هادئ االن ن�شتطيع ان نتفاهم …
  وكان���ت �شل���ة الدف���رتي ب�شليمان نظيف ال���وايل االديب 
وثيق���ة، ب���داأت يف بغ���داد وتط���ورت يف اال�شتان���ة حت���ى 
ا�شبح���ت �شداق���ة ومودة. جاء هذا ال���وايل اىل بغداد يف 
اثن���اء احل���رب العامة، ومل���ا ا�شتقبل املوظف���ني واملدر�شني 
للتع���رف عليه���م، ا�شرتع���ى نظ���ره مدر����ش االدب الرتكي 
ال�ش���اب فا�شتبقاه لديه واخذ يباحثه يف ال�شوؤون االدبية. 
وكان ال���وايل يجل����ش للنا�ش يف �شب���اح اجلمعة فيح�شر 
لدي���ه ا�شراف بغ���داد وعلماوؤها وادباوؤه���ا، ويف مقدمتهم 
جميل �شدق���ي الزهاوي، وقنا�شل ال���دول وغريهم. ويف 
اح���د اي���ام اجلمع���ة، واملجل����ش غا����ش بالزائري���ن، دخل 
ال�شكرت���ري وا�ش���ر يف اذن ال���وايل ان الرج���ل ق���د اح�شر. 
فق���ام �شليمان نظيف بك اىل الغرفة املجاورة وامر ب�شرب 
الرج���ل �شرب���ًا مربح���ًا وملا ع���اد اىل جمل�شه اجته���ت اليه 
االنظ���ار مت�شاأل���ة فق���ال : ان ال�شلطة الع�شكري���ة قد امرت 
باالخبار ع���ن احلبوب والبقول التي لدى االهلني لتموين 

اجلي����ش، وهذا الرج���ل على ما علمت داأب���ه تر�شد الفقراء 
واالرام���ل وذوي احلاجة ورفع االأخب���ار عما قد يكون يف 
حوزته���م م���ن قم���ح واأرز قلي���ل ملعي�شته���م، فلم ار ب���دًا من 

تاديبه على الوجه الذي راأيتم …
 ه���ذا غي�ش م���ن في�ش ذكري���ات الدف���رتي ورواياته، ولو 

�شئنا تدوينها جميعًا ملالنا جملدات �شخمة.
   من والة بغداد الذين �شمع بهم حممود �شبحي الدفرتي 
وحدثن���ا عنهم : عب���د الرحمن با�شا ابن احل���اج علي با�شا 
ال���ذي تقل���د الوالية مرت���ني �شن���ة 1875- 1877 و 1879 
–1881، وكان �ش���درًا اعظ���م عل���ى عه���د ال�شلط���ان عبد 
احلميد الثاين. كان عبد الرحم���ن با�شا معروفًا باحلر�ش 
على التقاليد الر�شمية )الربوتوكول(، حتى انه كان يدعو 
ابنه حني يتح���دث عنه : عارف حكم���ت با�شا ح�شرتلري، 
وال يق���ول : ول���دي عارف!. وكان ابنه ه���ذا قد تقلد وزارة 
العدلي���ة العثماني���ة واقرتن باالمرية نائل���ة ابنة ال�شلطان 

عبد احلميد �شنة 1905.
 وكان ممت���از الدف���رتي )خ���ال حمم���ود �شبح���ي( ق���د امت 

درا�شت���ه االعدادي���ة يف ا�شتانب���ول وعني مدي���ر ناحية يف 
والي���ة ادرنة، وكان واليها انذاك عب���د الرحمن با�شا وايل 
بغ���داد �شابق���ًا وذه���ب مدير الناحي���ة لي�شلم عل���ى الوايل، 
ف�شاله عن ا�شمه، فقال : ممتاز البغدادي. وملا �شمع البا�شا 
با�ش���م بغ���داد، هاجته الذكري���ات اليها، فادن���ى ال�شاب منه 

وقال له :
  انت من بغداد؟ ومن اأي حمالتها؟

  من حملة احليدر خانة، يا �شيدي البا�شا.
  وه���ل دارك���م قريب���ة م���ن دار ابراهيم افن���دي )الدفرتي( 

رئي�ش البلدية؟.
  ان ابراهي���م افن���دي ج���دي، ي���ا �شي���دي البا�ش���ا، وملا علم 
ال���وايل بذل���ك ربت على كت���ف ممتاز افن���دي واجل�شه اىل 
جانب���ه والطفه، وق���ال للحا�شرين : ان ه���ذا ال�شاب حفيد 
�شديق���ي ابراهيم افندي رئي�ش بلدي���ة بغداد. وانا ال اذكر 
بغ���داد اال ذكرت ابراهيم افن���دي، وال ا�شمع ا�شم ابراهيم، 
اي���ًا كان، اال ذك���رت بغ���داد!. حدثن���ي حمم���ود �شبح���ي 
الدفرتي ان ال�شيد �شلمان الكيالين نقيب اال�شراف عاد من 

ا�شتانب���ول �شنة 1887 بعد رحلة نال فيها رعاية ال�شلطان 
عب���د احلميد الث���اين والطافه وح�شل عل���ى او�شمة رفيعة 
لنف�ش���ه وابناء ا�شرت���ه. فا�شبحت له مكان���ة مرموقة لدى 
ال���وايل واملوظفني االتراك ف�شاًل ع���ن مقامه لدى االهلني. 
وقدم بغداد ان���ذاك واٍل جديد قوي ال�شكيمة، معتد بنف�شه 
هو امل�شري م�شطفى عا�شم با�شا. و�شرعان ما حدث خالف 
بني الوايل والنقي���ب، وتدخل الوايل يف �شوؤون االوقاف 
القادري���ة واراد الوقيعة بال�شيد �شلم���ان وتقلي�ش نفوذه، 
فق���ام هذا بالت�شنيع علي���ه و�شكايته اىل الب���اب العايل يف 

ا�شتانبول.
 وح���ل �شه���ر رم�شان، وكان جمل����ش ادارة الوالية يجتمع 
يف اثنائ���ه لي���اًل يف ال�ش���راي املطل على نه���ر دجلة. وكان 
اع�ش���اء املجل�ش يت���واردون عل���ى ال�شراي بع���د االفطار، 
منهم يف عرباتهم التي جترها اخليل، ومنهم على اقدامهم 
يتقدمه���م خادم يحمل م�شباحًا لينري االزقة املظلمة. وكان 
ابن���اء اال�شراف واملوظفون يات���ون اىل ال�شراي يف ليايل 
اجتم���اع املجل�ش، فيجل�ش���ون على نهر دجل���ة يت�شامرون 

ويحت�شون القهوة ويت�شقطون االخبار الر�شمية و�شوؤون 
الوالية. والتاأم املجل�ش ذات م�شاء، وجاء م�شطفى عا�شم 
با�شا يتميز غيظًا بعد ان �شمع ب�شكاية النقيب عليه، ودخل 
وعيناه تقدحان �شررًا وق���ال : اأين النقيب، الهيننه الليلة 
واعرف���ه منزلته وا�شعه يف مو�شع���ه فال يتطاول بعد هذا 
عل���ى مقام الوالي���ة.  وكان ال�شيد �شلمان، وهو من اع�شاء 
املجل����ش. قد تاخر يف املجيء. فخ���رج ا�شماعيل الدفرتي 
)ج���د حممود �شبحي( من قاعة اجلل�شة ونادى ابنه فوؤاد، 
وكان حا�ش���رًا يف ال�ش���راي، وافهمه املوق���ف وقال له : اذا 
ج���اء ال�شي���د �شلمان فكلم���ه متلطفًا وح���ل دون دخوله اىل 
القاع���ة. واأو�ش���اه ان اليخ���ربه مب���ا دار يف املجل�ش النه 
رجل جريء مقدام وال يتورع عن جمابهة الوايل وحتديه 

علنًا، وتكون انذاك الطامة الكربى.
 وق���ف ف���وؤاد الدفرتي يف باب ال�ش���راي. ومل مت�ش دقائق 
حتى قدمت عرب���ة النقيب. فرتجل بابه���ة ووقار، وا�شرع 
ف���وؤاد فحياه باحرتام فائ���ق واخذ بيده وق���ال له : �شيدي 
النقيب، اال تتف�شل فت�شرفنا هنيهة وت�شرب القهوة معنا؟. 
قال النقي���ب : ولكن املجل�ش قد اجتمع. فالطفه فوؤاد وقال 
ل���ه : ان اجلل�ش���ة تنته���ي قريب���ًا وال يلي���ق ب���ك ان حت�شر 
اواخره���ا. وم���ا زال به حت���ى م�شى اىل مقاع���د اال�شراف 
وال�شبان على �شاطئ النهر، ولعله علم ان �شيئًا ما قد حدث 

فاالف�شل ان اليح�شر االجتماع.
 وا�شتم���ر النزاع بني الوايل والنقي���ب حتى ابتليت بغداد 
بوب���اء الهي�ش���ة يف ايلول 1889 وتويف به���ا حرب اليهود 
احلاخام عبدالله ابراهي���م �شوميخ، فدفن يف مرقد يو�شع 
الكاهن االكرب بجان���ب الكرخ. وامر الوايل باخراج جثته 
واعادة دفنها خارج ال�شور، فهاج اليهود و�شكوا االمر اىل 
ال�شلط���ان. وتفاقمت الق�شي���ة، فا�شتدع���ى ال�شدر االعظم 
ال���وايل على ال���ة الربق وكلم���ه بح�شور ال�شلط���ان ي�شاله 
ع���ن املو�شوع فتكل���م م�شطفى عا�شم با�ش���ا بحدة. قال له 
ال�ش���در االعظم : ان موالنا ام���ري املوؤمنني حا�شر ي�شتمع 
اىل افادتك، فقال الوايل : انا خادم موالنا ال�شلطان والثم 
قدمي���ه. لكن���ه مل يخفف م���ن غلوائه، فاأم���ر ال�شلطان بنقله 
م���ن والية بغداد ف���ورًا اىل والية اأطنة، وه���ي من واليات 

ال�شنف الثالث.
 غادر امل�شري م�شطف���ى عا�شم با�شا بغداد بعد ايام قا�شدًا 
االأنا�ش���ول عن طريق عن���ة وحديثة وحل���ب. ورق له قلب 
ال�شلط���ان فامر بنقل���ه واليًا لل�شام بداًل م���ن اطنة، وال�شام 
مثل بغداد من واليات ال�شنف االأول. ووردت الربقية اىل 
بغ���داد بعد مغادرة م�شطفى عا�شم اياه���ا، فا�شتدعي احد 
ال�شب���اط وكلف باللحاق به وتبليغ���ه االمر ال�شلطاين يف 

الطريق.
 امتط���ى ال�شابط �شهوة جواده وقط���ع املنازل بال هوادة 
وال راح���ة، حت���ى ادرك ال���وايل املنقول يف حديث���ة، فتبلغ 
باالمر م�شرورا وانعم على ال�شابط بهدايا ثمينة. وم�شى 
اىل دم�ش���ق مرك���ز والي���ة اجلدي���دة. وقد ت���ويف م�شطفى 

عا�شم با�شا بعد �شنتني )1891(.

 عن كتاب )اعالم الرتكمان يف العراق احلديث( 

 الدفتري يتذكرالسنوات االولى للقرن الماضي

هكذا عرفت بغداد ووالتها.. 
ان معرف��ة الدف��رتي بوالة بغداد واخباره��م ال يدانيه فيه مدان، وق��د عرف فريقًا من 

متأخريهم معرفة ش��خصية.ومن الوالة الذين سمع بهم وعلم احوالهم تقي الدين باشا 

آل امل��درس الحلبي ال��ذي ويل امور بغداد مرتني، وقد نش��أ – عىل ما اخربنا اس��تاذنا 

الدفرتي – نش��أة دينية واصبح مفتي حلب. كان لبق��ًا فطنًا جريئًا اىل حد ال يتفق وحرمة 

االفتاء، فعزله الوايل. وقرر الشيخ تقي الدين ان يشخص اىل االستانة ليشكو وايل حلب 

اىل الص��در االعظ��م، لكنه راى الذه��اب اواًل اىل 

املدينة املنورة ليتربك بزيارة قرب الرسول االعظم 

ثم يعرج من ثم عىل دار الخالفة.

الوايل خليل با�سا

الوايل نور الدين بك

الوايل قدري با�سا

�سورة نادرة للدفرتي مع غازي الداغ�ستاين واآخرين
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ـــي ـــع ـــدف ـــم ـــــام ال ـــــش ه

كان والدي يوؤكد علينا انا واأ�شقائي ان نبتعد قدر االمكان 
ع���ن العمل احلكوم���ي التقلي���دي، وان يك���ون تك�شبنا من 
التخ�ش����ش املهن���ي يف القط���اع اخلا�شلما فيه م���ن فوائد 
مادي���ة ونف�شية، ولعله كان يف ذل���ك يقول لنا ان ما واجهه 
م���ن معان���اة يف اخلدمة احلكومية الوظيفي���ة، اليريده ان 
ينتق���ل اىل ابنائ���ه فيواجه���ون ما واجهه م���ن تعب وعداء 
وح�شد مهما كانت درجة خدماتهم!. كما يبدو ان هذا االمر 

�شمل ابناء اعمامي اي�شا.
   دخلت كلية الهند�شة يف بغداد عام 1946 وانا يف الثامنة 
ع�ش���رة من عمري، وكانت عندي رغب���ة يف درا�شة هند�شة 
البناءوهي رغبة والدي نف�شها، و قدمت اىل كلية الهند�شة 
وف���ق ح�شة لواء كرك���وك ال���ذي كان وال���دي مت�شرفا له، 
وهي اربع���ة طالب وكان رقمي )5( احتي���اط، ومن ح�شن 
حظي ان احد املقبولني االربع���ة ح�شل على بعثة درا�شية 
اىل الوالي���ات املتح���دة ومل يجد كفي���ال، فاأوعز والدي اىل 
رئي�ش البلدية ان يجد كفيال لهذا الطالب، وفعال تقدم احد 
كب���ار جت���ار كرك���وك لكفالة ال�شي���د ح�شن ال���دده مما �شهل 
التحاق���ه بالبعث���ة العلمية، وهك���ذا دخلت كلي���ة الهند�شة. 
اال اين فجع���ت بع���د ا�شابيع قليلة بوف���اة والدي املفاجئة، 
كان���ت الوفاة ب�شب���ب انفج���ار �شرياين يف الدم���اغ، وهو 
عائ���د بال�شيارةم���ن مهمة ر�شمية من بغ���داد اىل  مقر عمله 
مت�شرف���ا لل���واء كرك���وك، كان احل���ادث قا�شي���ا علينا، ومل 
ا�ش���دق اخلرب يف البداي���ة، والزمتني تل���ك ال�شدمة طيلة 
ال�شن���ة االوىل م���ن درا�شت���ي يف كلي���ة الهند�ش���ة، ث���م اخذ 
االم���ر يعود اىل طبيعته مع مرور االيام. وا�شبحت اآنذاك 
اكرب اخوتي يف البيت، وا�شبحت والدتي تعتمد علي يف 
تدب���ري الكثري م���ن امور البي���ت، الن اخي الكب���ري قحطان 
كان ق���د التحق بالبعثة العلمي���ة يف بريطانيا منذ �شنتني. 
وكانت تلك البداية يف مواجهة �شعوبة احلياة، كان االمر 
�شعب���ا يف التوفيق بني الدرا�شة ومطالب االأ�شرة، غري ان 
قوة ارادة والدت���ي وحكمتها كانتا من ا�شباب جناحنا يف 

هذه الفرتة وما تالها.

   كان���ت دورال�شينم���ا امل���الذ الوحي���د لن���ا يف عطل���ة نهاية 
اال�شب���وع، اذ مل نك���ن نهتم مب���ا يف بغداد م���ن مراق�ش او 
م���الٍه او حمالت ال�ش���رب او بيوت املتع���ة. وكانت �شينما 
غ���ازي يف الب���اب ال�شرق���ي م���ن او�ش���ع �شينم���ات بغ���داد 
وا�شهره���ا، ثم تاأتي �شينم���ا الوطني وال���زوراء والر�شيد 
و�شينم���ا املل���ك في�شل ال�شيف���ي يف ال�شاحلي���ة عند راأ�ش 
اجل�ش���ر وغريه���ا. وكنا ننتظ���ر عر�ش االف���الم االمريكية 
نق���راأ عنه���ا يف  والربيطاني���ة الأ�شابي���ع عدي���دة بع���د ان 
ال�شح���ف واملج���الت العربية. وكان الذه���اب اىل ال�شينما 
منا�شب���ة اجتماعية ممتعة للغاية، حي���ث يتم حجز )لوج( 
مك���ون من ع���دة مقاع���د مريح���ة، وعندم���ا ن�ش���ل اىل دار 
ال�شينم���ا كنا جند عوائل معروف���ة قد حجزت هي االخرى 

اماك���ن لها، وق���د �شاهدت باهتمام اف���الم )ذهب مع الريح( 
و )دم���اء ورمال( و)ملن تدق االجرا����ش( للكاتب االمريكي 
هامنك���واي، وكان���ت ت�شتهوين���ي افالم الق�ش����ش العاملية 
امل�شهورةواالف���الم احلربي���ة واجلا�شو�شي���ة ونحن خالل 
ف���رتة احل���رب العاملية الثاني���ة. ومن املمثل���ني الذين كنت 
اتاب���ع افالمهم )بيتي كريب���ل( و )كاري كوبر( و )تايرون 
ب���اور( و )كريت���ا كاربو( وغريه���م. و�شمن العائل���ة، فاإن 
اللقاءات والرحالت والزيارات املتبادلة كانت كثرية، فمن 
عم���ري كان ابناءعمي امني زكي وهم عادلة وامل وماأمون 
ورجاء. واأبناء عم���ي �شبيح جنيب العزي بثينة و�شهيلة 
وزه���ري، ومن االقارب اي���ن ابنة مهدي الرح���ال واخوها 
خال���د الرح���ال وكذلك خل���دون الرحال،  واب���ن عمي منذر 

ف�شلي العزي.
   كم���ا كان���ت حف���الت الكلي���ات متنف�ش���ا مهم���ا يف حياتن���ا 
يومئ���ذ، واذكر حفل���ة الكلية الطبية، الت���ي مثل فيها خايل 
 ،)Fire Dance( قتيب���ة ال�شي���خ ن���وري رق�ش���ة الن���ار
وكان���ت حفلة رائع���ة وجه���دًا متميزًا، حيث غط���ى ج�شمه 
كام���ال بلون ا�شود ممثال رق�شة زجني حول النار. وكانت 
حفل���ة الفن���ان ج���واد �شلي���م يف دار املعلم���ني العالية، وقد 
عزف فيها عل���ى الكيتار، معتذرا ملرات عديدة عن االخطاء 
الت���ي وقع فيها يف العزف، حتى اطلقنا على املعزوفة ا�شم 

.)sorry concerto(
   لق���د جمعتنا الزمال���ة الطالبية بعدد كب���ري من اال�شدقاء 
يف الكلي���ات االخرى، ففي الكلي���ة الطبية كانت ابنتا عمي 
�شانحة وملعانوخايل قتيبة ال�شيخ نوري ونوري م�شطفى 
بهجت وخال���د الق�شاب وغريه���م. ويف كلية احلقوق ابن 
عمي خلوق امني زكي وحممد عبد الوهاب وملعان البكري 
وخل���دون ،واين مهدي الرحال ، ويف دار املعلمني العالية 
بثين���ة �شبي���ح جنيب و�شهيل���ة نيازي وبن���ات عمي عادلة 
وام���ل ام���ني زكي...ه���وؤالء اذكرهم هنا عل���ى �شبيل املثل، 
للتاأكي���د عل���ى تنوعه���م الفكري ال���ذي مل يك���ن يف يوم من 

االيام مدعاة للتفرق! 

ت�سليح دار �سكن الزعيم 
عبد الكريم قا�سم

بع���د اأ�شه���ر م���ن ث���ورة مت���وز 1958 وا�شتق���رار الزعي���م 
وحكومت���ه يف احلك���م، وعندم���ا كن���ت من�شغ���ال باأعم���ايل 
الهند�شي���ة يف م�شلح���ة امل�شايف وال�شياح���ة، طلب املدير 
الع���ام للم�شاي���ف وال�شياح���ة ر�شي���د مطل���ك من���ي واأخي 
قحط���ان، املهند����ش املعم���اري املع���روف، اأن نرافق���ه  يف 
زيارة اىل بيت الزعيم عبد الكرمي قا�شم الواقع يف منطقة 
)ب�شت���ان اخل�ش( البتاويني من بغ���داد، للتعرف على واقع 
البي���ت وو�شع الت�شاميم الإ�شالحه وحتديثه ليكون �شكن 
خا����ش مري���ح للزعيم. �شال���ح املطل���ك كان �شاحب مطعم 
�شري���ف وح���داد الواق���ع يف مقدم���ة ج�ش���ر )املل���ك في�شل 

الثاين( من جانب الر�شافة.
البي���ت يقع على ار�ش �شكني���ة مب�شاحة حوايل 600 مرت، 
وه���و من بيوت اأم���الك اليهود”املجمدة". بن���اء الدار يقع 
عل���ى بعد 4 امتار م���ن ال�شياج االأمام���ي وحماط مب�شاحة 
غري م�شيدة بعر�ش مماثل يتخللها اأ�شجار مرتفعة وقريبة 
م���ن ال�شي���اج اخلارج���ي، واحلديق���ة اخللفي���ة م�شاحته���ا 
ح���وايل 200 م2 يحي���ط به���ا اأ�شج���ار مرتفع���ة قريبة من 
ال�شي���اج اخلارج���ي وو�شطه���ا �شاحة مفتوح���ة ا�شتعملت 
�شاح���ة يقطنها كالب اربع���ة �شر�شة من الن���وع املخ�ش�ش 

للحرا�شة. 
اأم���ا الدار فهي م�شيدة بالطابوق وف���ق طراز يعود لعمارة 
ثالثين���ات الق���رن الع�شري���ن وم���ن طاب���ق واح���د. يتكون 
تخطيط البيت من مدخل اأمامي م�شتعملة غرفة ال�شيوف 
عل���ى اليمني وغرفة معي�ش���ة العائلة عل���ى الي�شار ومدخل 
اله���ول يف االأم���ام يقع على ميني وي�شار غ���رف نوم وعلى 
اليمني يقع احلمام وعلى الي�شار املطبخ بينهما باب توؤدي 

اىل احلديقة اخللفية.

    اأم���ا اث���اث بي���ت الزعيم، وه���و من كبار �شب���اط اجلي�ش 
العراق���ي، فه���ي ب�شيطة اىل درج���ة متناهي���ة. غرفة النوم 
خالية م���ن ال�شجاد حتت���وي على �شرير حدي���دي ودوالب 
حدي���دي. اأم���ا ال�شري���ر فهو م���ن احلدي���د ال���ذي ت�شتعمله 
العوائ���ل البغدادي���ة للن���وم عل���ى ال�شطح وال���دوالب فهو 

م���ن الدوالي���ب احلديدي���ة البي�ش���اء املزججة م���ع رفوف، 
امل�شتعمل���ة يف امل�شتو�شفات الطبية. واأما غرفة اجللو�ش 
فان اأثاثها يتكون من تختني خ�شبيتني من النوع امل�شتعمل 
يف املقاه���ي ال�شعبية. واأما احلمام فيتوفر فيه حو�ش ماء 
من املوزاييك، �شائع اال�شتعم���ال لدى ذوي الدخل القليل، 
مع طا�شة ل�شك���ب املاء على ج�شم االن�شان و تختة خ�شبيه 
للجلو�ش، واملاء احل���ار ي�شخن من اخلارج بحرق النفط. 
مل االح���ظ اث���اث يف املطبخ �ش���وى طب���اخ ذو ثالثة عيون 
وبع����ش االدوات املعتاد وجودها يف املطبخ. ال يوجد يف 
البي���ت اثاث اخ���رى جتلب االنتباه. اأم���ا احلديقة اخللفية 
ف���ال ميك���ن الدخول اليه���ا ب�شب���ب تواج���د كالب احلرا�شة 

ال�شر�شة. 

بلغن���ا ر�شي���د املطل���ك ان ما يتوفر ل���دى الزعيم م���ن مبالغ 
الإ�ش���الح داره هو اثنان وع�ش���رون الف دينار وحذرنا من 

جتاوز هذا الرقم عند العمل على هذا امل�شروع.  
بداأ قحطان بو�شع املخططات االأولية والفكرة الت�شميمية 
االأولية للت�شليحات اآخذين بنظر االعتبار متطلبات �شكن 
رئي�ش دول���ة، من متطلب���ات ال�شكن واملعي�ش���ة يف البيت، 
م���ن تعدي���الت عل���ى الهي���كل االن�شائ���ي لل���دار  مبوج���ب 
اال�شتعم���االت املتوقع���ة من قبل رئي�ش دول���ة، وما يتطلب 
م���ن تاأثي���ث منا�شب للحي���اة اليومي���ة ومتطلب���ات احلياة 
الر�شمي���ة وال�شياف���ات العراقي���ة واخلارجي���ة كما در�شت 

متطلبات احلمايات ان تطلب ذلك.

   ومن ناحية اخرى كان علي ان ادر�ش من ناحية ان�شائية 
وخدمي���ة متطلب���ات احلماي���ة االأمني���ة اخلارجي���ة لل���دار 
ب�شورة عامة وللجدران وال�شقوف وال�شبابيك اخلارجية 
ومتطلب���ات احلماية من احلريق وم���ا يتطلب من درا�شات 
اأخ���رى. �ش���ارت الفك���رة لتطوي���ر ال���دار وتكييفه���ا كاملة 
تقريب���ا. وكان من واجبي ان اأقوم بح�ش���اب كلفة االأعمال 
عل���ى �شوء ه���ذه التفا�شي���ل، لتكوي���ن فكرة ع���ن املوازنة 
العام���ة له���ذا امل�ش���روع. ات�ش���ح لن���ا ان املبال���غ املطلوب���ة 
الإجن���از هذه املهمة تتجاوز املبال���غ ملخ�ش�شة لذلك. قدمنا 
تقرير بهذه احلقائ���ق اىل اال�شتاذ ر�شيد املطلك. مل نت�شلم 
جواب باملوافقة او املبا�ش���رة.... ولذلك اعتربنا ان املهمة 

منتهية. 

    م���ن هذه املهمة ال�شغرية ات�شح يل مدى ب�شاطة احلياة 
املعي�شي���ة للزعي���م عبد الك���رمي قا�شم قائد ث���ورة 14 متوز 
1958، اذا ما قارناها مع احلياة املعي�شية للكثري من كبار 

�شب���اط اجلي����ش العراقي اآنئ���ذ ومنهم ما نع���رف من كبار 
�شخ�شيات العهد امللكي واآبائنا ومعارفنا من كبار قيادات 
اجلي����ش العراقي. لقد اأثبت الزعيم عبد الكرمي قا�شم طيلة 
فرتة حكمه وحتى مقتله يف انتكا�شة 8 �شباط  1963  انه 
زاهد يف احلياة ويطمح كثريا يف رعاية الطبقات الفقرية 
واملعدمة م���ن املجتم���ع واأراد ان يكون منوذج���ا لالإن�شان 

املتعفف يف خدمة املجتمع.

تحديد المنطقة الخ�سراء واغالقها 
)1970(

ادرك���ت ب�ش���كل وا�شح، بع���د مرور نحو ال�شن���ة من العمل 
يف امان���ة العا�شم���ة، ويف ادق دوائره���ا، مقدارعجز هذه 
الدائرة الكبريةعن تلبية متطلبات مدينة بغداد اجل�شيمة. 
وثبت يل ان النهو�ش مب�شتوى اخلدمات البلدية اليتم اال 
بوجود منهج تف�شيلي وا�شح وكامل، ي�شتند اىل تخطيط 
وا�شح وقانون �شارم ملدينة بغداد. لذا ح�شرت الكثري من 

جهدي على اكمال هذا التخطيط والعمل على اقراره.
يف ظه���ر احد االيام، دعاين امني العا�شمة ال�شيد ابراهيم 
ا�شماعي���ل، وطل���ب من���ي اح�ش���ار اخلرائ���ط واملخططات 

ملنطقة ك���رادة مرمي التي ت�شم الق�ش���ر اجلمهوري. وبعد 
االط���الع عليه���ا، ابلغن���ي بتوجيهات رئي����ش اجلمهورية، 
باإغ���الق الطرق املوؤدية اىل الق�شر، وه���و �شارع املن�شور 
الذي مير من ام���ام دار االذاعة والتلفزيون بدء من �شاحة 
ال�ش���واف عن���د ج�ش���ر اجلمهوري���ة اىل �شاح���ة 14 مت���وز 
عن���د اجل�شر املعلق وو�شع نق���اط �شيطرة، واغالق جميع 
ال�ش���وارع الفرعي���ة املوؤدي���ة اىل ذل���ك ال�ش���ارع واملنطق���ة 
املحيط���ة بالق�ش���ر اجلمه���وري. هالن���ي االم���ر املخال���ف 
ملتطلب���ات تخطيط منطقة بغ���داد. وعندم���ا افهمت االمني 
بذل���ك، اجابن���ي : ل���و كان هن���اك تخطيط يف ه���ذا البلد ملا 
ح�شل���ت الثورة!. وقد فهمت ما يريده االمني، وادركت ان 
اولويات العمل تختلف باختالف اال�شخا�ش و الظروف.

مجل�س االمانة يرف�س تخطيط بغداد 
واأ�ستقالتي من االمانة 

عر�ش���ُت على جمل�ش امانة العا�شمة، وهوال�شلطة العليا 
يف عمل االمانة، اخلرائط واملخططات االولية للتخطيط 
املق���رتح ملدين���ة لبغ���داد، وكل التخطيط���ات واملقرتحات 

واملعلوم���ات الت���ي و�شعت او قدمت ج���اءت ا�شتنادا اىل 
العق���د املربم م���ع اال�شت�شاري ب���ول �شريف����ش الذي وقع 
بن���اًء عل���ى ق���رارات املجل�ش واجله���ات العلي���ا. ومل اكن 
على اطالع كامل على املب���ادئ الت�شميمية للتخطيط كما 
بينت للمجل�ش، لعدم مواكبتي لكل االعمال منذ املبا�شرة 
به���ا. ولكني �شرحت للمجل�ش ما تطل���ب من تو�شيحات، 
وااله���داف امل�شتقبلية للتخطيط واجلوان���ب التنظيمية 
امللحق���ة ب���ه. وبع���د نقا����ش طوي���ل وا�شتف�ش���ار املجل�ش 
ع���ن كلف���ة تنفي���ذ ه���ذا التخطي���ط ، ورغ���م تو�شيحي ان 
تخطي���ط املدين���ة ال يكل���ف الدائرة مبال���غ لتنفيذه بل هو 
منه���ج وتخطيطات توجه ن�شاطات بن���اء وتطوير مدينة 
بغداد مبوجبه ، رف�ش املجل�ش امل�شادقة على املخططات 
املقدم���ة، واتخ���ذ ق���رارا باإحال���ة املو�ش���وع اىل جمل����ش 
التخطي���ط للب���ت يف االمر. وت�شاءلت م���ع نف�شي، هل ان 
ذلك من م�شوؤولي���ة جمل�ش التخطيط ام ال؟ وقد ي�شتغرق 
ذلك فرتات طويلة للنظر فيه. وادركت من ذلك ان جمل�ش 
االمان���ة قد تهرب م���ن م�شوؤولياته يف اقرار ما و�شل اليه 
خرباء االمانة وم�شت�شاروه���ا، اأجابنا جمل�ش التخطيط 
االقت�شادي باأن تخطيط مدينة بغداد هو من م�شوؤوليات 
و�شالحيات املدينة. وال اأخفي انني �شعرت بخيبة االمل 
واالحب���اط، وت�شاءل���ت : كي���ف امتكن من القي���ام بعملي 

ب�شكل �شليم من دون تخطيط ومنهج للعمل؟
 ت���دارك ام���ني العا�شمة املوقف وبني يل ان���ه بحث االمر 
م���ع رئي����ش اجلمهورية، وان االخ���ري �شيطلب من بع�ش 
اع�ش���اء القيادة احل�شور اىل االمان���ة لدرا�شة التخطيط 

من اوجهه املختلفة واعطاء القرار ب�شاأنه.
  وا�شتع���دادا لالجتماع مع القي���ادة، هياأنا قاعة العر�ش، 
واعددنا موج���زا للمعطيات التي ا�شتن���د اليها تخطيطنا 
من جمي���ع اجلوانب، والفر�شي���ات امل�شتقبلية املحتملة، 
التخطيطي���ة  النظري���ات  الح���دث  التخطي���ط  ومالءم���ة 
ا�شتعداداتن���ا  كان���ت  البغ���دادي.  للمجتم���ع  املنا�شب���ة 
لالجتماع كب���رية، يحدونا االم���ل يف ان االجتماع �شيقر 
التخطيط و�شيفتح امامنا الكثري من االعمال امل�شتقبلية، 
م���ن اكم���ال تفا�شي���ل خمططات مدين���ة بغ���داد، وحتديد 
م�شارات االعمال البلدية. كنت مع امني العا�شمة وجميع 
املهند�ش���ني واال�شت�شاريني ومن يعنيهم االمر ننتظر على 
اح���ر من اجلمر و�شول اع�شاء القيادة. ومن املوؤ�شف ان 
ي�شبح املنا يف مه���ب الريح، لعدم ح�شور اي ع�شو من 

اع�شاء القيادة.

  ا�شت���د �شعوري بعدم جناح���ي بعملي، لغياباي تخطيط 
وا�ش���ح ُي�شتند اليه لتطوير املدينة مب���ا ينا�شب �شكانها، 
وت���راءت امام���ي ال�شعوبات الت���ي �شتواجهني لو جرى 
يل لق���اء او نقا�ش مع النا����ش. ومل يكن امامي اال التفكري 
بتق���دمي ا�شتقالتي واالبتعاد عن امان���ة العا�شمة باأ�شرع 
وق���ت. فبداأت بتهيئة ج���و العمل يف االمان���ة لتقبل فكرة 
ا�شتقالتي. ولك���ن وكما توقعت، مل يوافق امني العا�شمة 
على انفكاكي من وظيفتي مامل ار�شح له من يقوم بعملي. 
ر�شح���ت املهند�ش ح�ش���ام الدين العبا�ش���ي للقيام بعملي، 
وكن���ت مطمئنا باأن���ه �شخ�ش اليعطي راأي���ًا حا�شمًا ابدًا ، 
وباأن���ه �شيقوم باملهمة ب�شكل مقب���ول، وباإمكانه التعاي�ش 
كموظف مع ام���ني العا�شمة بدون االلتف���ات او االهتمام 

بوجود خطط ومناهج او بعدم وجودها.
لق���د كان يوم انفكاكي من امانة العا�شمة يوما �شعبا ومل 
اك���ن راغب���ا بتقبل الف�ش���ل، ل�شعوري امل�شتم���ر اىل اليوم 
باأن على االن�ش���ان ان يعمل ما يف و�شعه خلدمة جمتمعه 

ومدينته. 

مــن ذكرياتي البغدادية

ه�سام املدفعي يف الثانوية

من �سور الثالثينيات

املدفعي وا�سرته الزعيم عبد الكرمي قا�سم يعر�ش م�سروع قناة اجلي�ش

االحياء 
ال�سكنية 
اجلديدة 
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ــــة  ــــي ــــط ــــــــــدر ع ــــــــــي ح

الب����د م����ن االإ�ش����ارة هن����ا، اأن اأول ت�شمي����م اأ�شا�����ش ملدين����ة 
 ،1920 الع����ام  اإىل  يع����ود  احلدي����ث  تاأريخه����ا  يف  بغ����داد 
عندم����ا و�ش����ع املهند�����ش املعم����اري الربيطاين”ج����ي. اأم. 
اأ�شا�شي����ًا،  ت�شميم����ًا   ،)G.M.Willson(”ويل�ش����ون
اقرتح فيه اإعادة تنظيم املدينة وا�شتحداث وحدات واأحياء 

�شكنية يف عدد من مناطق بغداد.
مرت بغداد منذ انبثاق احلكم الوطني مبراحل منو وتو�شع 
ملحوظ����ني، �شاأنها يف ذلك �ش����اأن اأغلب العوا�شم يف العامل، 
فقد �شع����رت احلكومات العراقية، الت����ي الحظت التطورات 
االقت�شادي����ة واالجتماعية وال�شيا�شية التي �شهدتها اململكة 
العراقي����ة، باحلاجة اإىل تكليف اإح����دى ال�شركات الهند�شية 
اال�شت�شاري����ة �شن����ة 1923 لو�ش����ع ت�شمي����م اأ�شا�����ش ملدينة 
بغداد، ليك����ون خارطة تف�شيلية ي�شري عل����ى �شوئها تو�شع 

بغداد التي ا�شتلزمتها تلك التطورات.
�شه����دت بغداد عل����ى اأثر ذل����ك حركة عمران معين����ة، وظهور 
ع����دة اأحي����اء يف جانب����ي املدين����ة، فق����د تو�شع����ت االأعظمية 
�شمااًل ومبح����اذاة النهر، كم����ا تو�شعت الك����رادة من جانبها 
عل����ى ح�شاب الب�شات����ني التي كان����ت واقعة جنوبه����ا، بينما 
حتول جمم����ع ال�شكك احلديدية يف الك����رخ وما جاوره اإىل 
اأحياء ع�شرية تعج باحلركة والن�شاط.انت�شرت يف اأواخر 
ع�شريني����ات القرن املا�شي ظاه����رة جديدة متثلت يف �شعي 
الكث����ري م����ن امل�شوؤول����ني باال�شتح����واذ عل����ى الب�شاتني التي 
كان����ت حتي����ط ببغداد بط����رق �شت����ى بعدما الحظ����وا ارتفاع 
اأ�شعار االأرا�شي ال�شكني����ة يف بغداد، بهدف احل�شول على 

اأكرب م�شاحة ممكنة حتقيقًا لالأرباح الكبرية.
لقد ظهرت مع مرور االأيام وال�شنني اأحياء وحمالت �شكنية 
عدي����دة يف بغداد. ففي �شنة 1930 اأن�شاأت حملة ال�شعدون، 
وتو�شع����ت االأعظمي����ة تو�شع����ًا ملحوظ����ًا، وتاأ�ش�شت حملتا 
راغب����ة خات����ون، وهيب����ة خات����ون، كم����ا امت����دت حمل����ة باب 
ال�شي����خ اإىل اأكرث من جانب، اأما الك����رادة ال�شرقية فقد منت 
�شنة 1933 منوًا كبريًا وبنيت فيها مئات الق�شور، و�شقت 
ال�ش����وارع الوا�شعة فيها بع����د اأن كانت مبثابة قرية �شغرية 
�شمت بع�ش الق�شور الأغنياء بغ����داد. وعلى اأطرافها كانت 
هن����اك م�شاكن من الِل����ن. وال باأ�ش من القول هنا، اإن تو�شع 
بغ����داد ومنوه����ا يف ثالثيني����ات القرن املا�ش����ي كان باجتاه 
ال�شم����ال واجلنوب اأي�ش����ًا، ولكن مبحاذاة نه����ر دجلة، غري 

اأن ذل����ك مل يكن مبنيًا على اخلطط الهند�شية العلمية واإمنا، 
كان اأق����رب اإىل الع�شوائية. ولكن م����ع ذلك، اأخذت تظهر يف 
بغداد وابتداًء من ثالثينيات القرن الع�شرين اأحياء جديدة 
امت����ازت بط����راز معماري جدي����د اإذا مل نقل غريب����ًا، امتازت 
ب�شخامة بيوته����ا وكرثة عدد الغرف فيها،  ف�شاًل عن تكون 
بع�شه����ا من طابقني. وهكذا ظه����رت �شاحية الوزيرية، بعد 
اأن ج����رى تق�شيمها اإىل اأرا�شي �شكني����ة، كما �شهدت الفرتة 
ذاته����ا تط����ور منطق����ة العيوا�شية عل����ى �شفاف نه����ر دجلة، 
ونتيج����ة لذلك التو�شع ظهرت يف جانب الر�شافة من مدينة 
بغداد �شواٍح واأحياء �شكنية جديدة.حتم ازدياد عدد �شكان 
بغداد، عل����ى ا�شتمرار متدد اأحياء بغ����داد ال�شكنية، ال�شيما 
نحو جن����وب الر�شافة. كم����ا اأدى ات�شاع ظاه����رة ا�شتخدام 
ال�شي����ارات فيه����ا اإىل فتح ع����دة �شوارع اأهمه����ا �شارع غازي 

)الكفاح( ال����ذي �شق �شنة 1936. ومما يلفت النظر هنا، اأن 
البع�ش ب����داأ با�شتثمار اأمواله يف اإن�شاء العمارات احلديثة 

وامل�شاكن الوا�شعة.
واأي����ًا كان احل����ال، فقد ظه����رت يف اأربعينات الق����رن املا�شي 
اأمن����اط حديثة م����ن البيوت يف مدينة بغ����داد، كانت تختلف 
بع�����ش ال�شيء عما كان موج����ودًا فيها، وه����و منط البيوت 
املت�شل����ة وذات امل�شاحات الكبرية ن�شبيًا ت�شل اإىل اأكرث من 
300م2، وحتيط بها حدائق خا�شة يف مقدمتها، ويعد هذا 
النمط من البيوت ه����و التو�شع الثاين يف مدينة بغداد كما 

يوؤكد اأحد الباحثني.
لق����د ظه����ر ذل����ك النوع م����ن العم����ران يف حم����الت البتاوين، 
يف  خات����ون،  هيب����ة  وحمل����ة  م����رمي،  وك����رادة  والعلوي����ة، 
االأعظمي����ة، اإىل جانب ذلك كل����ه، اأخذت الدور الراقية ترتفع 

يف منطقتي الوزيري����ة، وبارك ال�شعدون، واملنطقة املمتدة 
ما ب����ني االأعظمية وبغداد القدمية، عل����ى �شكل �شريط ممتد 
م����ع النه����ر. دف����ع ذل����ك التو�شع ال����ذي �شهدت����ه بغ����داد اأمانة 
العا�شم����ة مبحاولة القيام ببع�ش امل�شاريع اخلدمية، كفتح 
بع�����ش ال�ش����وارع، وبن����اء �شبكات امل����اء ال�ش����ايف، واإن�شاء 
�شب����كات املجاري يف بع�����ش االأحياء، ح�شبم����ا توؤكد اأحدث 

درا�شة اأكادميية عن بغداد.
وبحك����م هذه احلقيق����ة، مت فتح ال�ش����ارع العر�شاين جل�شر 
امللك في�ش����ل االأول )ج�شر االأحرار حالي����ًا(، و�شارع املهدي 
يف الك����رادة، و�ش����ارع بن����ي �شعي����د، و�شارع زيد ب����ن ثابت، 
ف�ش����اًل ع����ن اإن�ش����اء �شبك����ة م����ن ال�ش����وارع يف ب����اب ال�شيخ، 
و�شارع عمودي مت�شل ب�شارع اأبي نوؤا�ش. من جانب اآخر، 
اأُن�ش����ىء جمرى للمي����اه القذرة تبداأ من حمل����ة باب ال�شفينة 
يف االأعظمي����ة حت����ى نهر دجل����ة، ومت اإن�شاء جم����رى للمياه 
الق����ذرة واالأمط����ار يف جانبي �شارع امللك غ����ازي ابتداًء من 

�شاحة زبيدة حتى �شاحة الف�شل.
الح����ظ اأحد الدار�شني لتطور ومنو مدين����ة بغداد العمراين 
اأن مرحل����ة ما بعد احلرب العاملي����ة الثانية )1945-1939( 
متي����زت بوجود رغبة عند بع�ش البغداديني يف ت�شييد دور 
له����م يف ال�شواحي املحيطة ببغ����داد، التي كانت يف االأ�شل 
ب�شات����ني والتي كانت متتد على �شفتي نهر دجلة يف جانبي 
الر�شافة والكرخ، كان يف مقدمتهم املالك، وعدد من �شيوخ 
الع�شائ����ر وكبار موظفي الدولة، اإذ قاموا باإبتياع م�شاحات 
كب����رية، ومل يكن هدفهم حتقي����ق االأرباح بعي����دًا عن خميلة 

اأولئك البغداديني.
ت�شري املعلومات املتوفرة بني اأيدينا اإىل اأن بع�ش املالك مل 
يكت����ِف باالأرب����اح الكبرية التي حققها من ج����راء ذلك واإمنا، 
اأخ����ذ باالتف����اق مع من ال ميلك �شكنًا، عل����ى اأن يبني املحتاج 
اإىل �شك����ن، دارًا ي�شكنه����ا كموؤج����ر وملدة ثالث����ني �شنة يدفع 
خالله����ا بدل اإيج����ار عن االأر�ش فق����ط، وبع����د انق�شاء املدة 
تع����ود الدار اإىل �شاح����ب االأر�ش، وهو ما ع����رف يف بغداد 
ب”العر�شات”الت����ي �شرع����ان ما ظه����رت يف كمب الكيالين 

وكرادة مرمي والك�شرة وغريها.
ال جنان����ب احلقيق����ة اإذا م����ا قلنا هن����ا، اإن تهاف����ت كبار مالك 
االأرا�شي والتجار وغريهم عل����ى �شراء االأرا�شي الوا�شعة 
حول مدينة بغ����داد اأدى اإىل ارتفاع اأ�شعارها ارتفاعًا كبريًا 

وغ����ري م�شبوق يف تاريخ املدين����ة املعا�شر، فقد و�شل �شعر 
امل����رت املربع الواحد، الذي كان �شعر �شرائه اأقل من خم�شني 
فل�شًا، اإىل دينار، اأي اأن اأ�شعار االأرا�شي ال�شكنية قد ارتفعت 
ح����وايل 20 �شعف����ًا، كما يذك����ر اأح����د املعا�شرين.ظهرت يف 
مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية حماوالت لبناء اأحياء 
جدي����دة يف مدينة بغداد، فقد اأ�ش�ش����ت �شركة خا�شة الإن�شاء 
الدور احلديثة، عندما اأتفقت جمموعة من اأ�شحاب االأموال 
من عراقي����ني وم�شريني على تاأ�شي�ش �شركة خا�شة باإن�شاء 
ال����دور، عرف����ت ب�شرك����ة بغ����داد اجلدي����دة على غ����رار �شركة 
م�ش����ر اجلديدة. وجتدر االإ�شارة هن����ا، اإىل اأن �شركة بغداد 
اجلدي����دة اعتمدت ت�شاميم ملدينة منوذجية و�شعها ح�شن 
فتحي وه����و اأ�شهر املعماريني امل�شري����ني اآنذاك، واجتهت 
لبن����اء الدور ومتليكها للراغبني، غري اأن املحاولة مل يكتب 
لها النجاح، ب�شب����ب تعر�ش املنطقة للفي�ش����ان، ومناف�شة 
ال�ش����ركات االأخرى، ال�شيما �شرك����ة املن�شور التي اجتهت 
لبن����اء الدور يف غرب بغداد، وهي �شركة ذات حظوة عند 
الب����الط امللكي، وكون املنطقة املذك����ورة قريبة اإىل بغداد 

وبعيدة عن اأخطار الفي�شان.
كان����ت مدين����ة بغداد ت�ش����م يف منت�شف الق����رن املا�شي عدة 
مناط����ق، اأو �شواح����ي كب����رية، اأهمه����ا الواقع����ة على جانب 
الر�شاف����ة، مثل االأعظمية، املتكون����ة من اأحياء حتتوي على 
البي����وت املعا�شرة والق�ش����ور اجلميلة واحلدائ����ق الغناء، 
والك����رادة الت����ي احتوت عل����ى ق�شور جتار بغ����داد ووزراء 
الدول����ة وكب����ار موظفيه����ا، وجت����در االإ�ش����ارة اإىل اأن جانب 
الر�شاف����ة اأحت����وى على اأحي����اء جدي����دة اأهمها ال�شن����ك. اأما 
جانب الكرخ فقد �شم مدينة املن�شور وما يتبعها من �شاحة 
ل�شب����اق اخليل، وتليها عمارات مدينة املاأمون التي اأن�شاأتها 
امل�ش����ارف احلكومي����ة ل����ذوي الدخ����ل املح����دود، وال�شفارة 
الربيطاني����ة الت����ي حتولت املنطق����ة املحيطة به����ا اإىل حملة 
�شكني����ة. واحتوى جان����ب الكرخ على ع����دة مباين حكومية 
مث����ل ق�ش����ري الزه����ور والرح����اب. و�شه����د العق����د اخلام�ش 
م����ن القرن املا�شي بن����اء البالط امللكي ال����ذي اأ�شبح الق�شر 
اجلمه����وري وجمل�����ش االأمة الذي عرف فيم����ا بعد باملجل�ش 
الوطني.�شم����ت مدينة بغداد من ب����ني ما �شمت بني جنبات 
اأحيائها، وحولها خا�شة، خلف ال�شدة ال�شرقية، بوؤر اأو قل 
اأحي����اء من ال�شرائف، كانت متثل عامل����ًا اآخر، اأهم ما مييزه 

الفق����ر واحلرمان من اأب�شط 
م�شتلزمات احلياة و�شروطها.

تكّون اأحياء االأكواخ يف بغداد 
�شحي����ح اأن االإن�شان مييل بطبعه اإىل اال�شتقرار واملحافظة 
عليه، ولكن �شحيح اأي�شًا اأنه وحتت ظروٍف قاهرة ي�شطر 
اإىل االنتق����ال اأو الهجرة من مكان اإىل اآخر. وعلى اأية حال، 
ميكنن����ا اأن نثبت هنا، اأن هج����رة �شكان الريف الفالحني يف 
الع����راق اإىل امل����دن، ال�شيم����ا مدين����ة بغداد، تع����د واحدة من 
اأه����م الظواه����ر الدميغرافي����ة، واالقت�شادي����ة واالجتماعية 
التي �شهدته����ا بغداد يف فرتة ما بعد احلرب العاملية االأوىل 

.)1918-1914(
ب����داأت الهج����رة على �ش����كل اأعداد قليل����ة مت�شللة م����ن لوائي 
العم����ارة والكوت، وبع�ش االألوي����ة اجلنوبية. �شكن اأولئك 
املهاج����رون، الذي����ن اأخ����ذوا يعمل����ون يف امله����ن الو�شيع����ة 
كح�شائر اخليول، يف خانات منطقة الف�شل، وببدل اإيجار 
�شه����ري ق����دره 25 فل�ش����ًا وم����ع م����رور االأي����ام ازداد و�شول 
الفاري����ن من ن����ار االإقطاعي����ني اإىل مدينة بغ����داد، لدرجة اأن 
اخلان����ات مل تع����د ق����ادرة عل����ى ا�شتيعابهم، فاأخ����ذوا يبنون 
لهم”م�شاكن”خا�شة بهم يف الفراغات املوجودة بني  بيوت 

بغداد واأحيائها وامل�شاح����ات العامة وملا كان الفالح 
املهاجر ال يعرف �ش����وى ال�شرائف التي اعتاد عليها 
يف حيات����ه ال�شابق����ة من جهة، وقل����ة تكاليف موادها 
من جهة اأخرى، ف�شاًل عن �شهولة فتحها وطيها ومن 
ثم حملها اإذا اقت�شى االأمر،وعليه فقد اأقدم الفالحون 
املهاج����رون عل����ى بن����اء �شرائفه����م يف بغ����داد التي مل 
تختل����ف ع����ن مثيالته����ا يف الريف، خا�ش����ة يف طريقة 
بنائها وم�شاحتها التي مل تتجاوز الثالثني مرتًا مربعًا 
يف اأف�شل االأحوال، مع خلوها من االأثاث تقريبًا ما عدا 
�شندوقًا ي�ش����م مالب�شهم، ونادرًا ما حتتوي ال�شرائف 

على �شرير حتى وان كان من �شعف النخيل للمنام.
لق����د ظه����رت اأول جمموع����ة �شرائف بالق����رب من حمطة 
قطار �شرق بغداد، ومبرور االأيام ازدادت ال�شرائف يف 
تلك املنطق����ة التي اأ�شبحت ت�شم����ى مبحلة اخلندق. كان 
املحظوظ من �شكان تلك املنطقة هو من وجد فر�شة عمل 

يف اأحد املعامل القريبة خا�شة معامل ال�شكائر.
كم����ا اأدى قب����ول اجلي�����ش للمتطوع����ني م����ن الفالحني يف 
ف����رتة ما قب����ل احل����رب العاملي����ة الثانية اإىل ظه����ور جتمع 
اآخر م����ن ال�شرائف يف الكرخ بالقرب من مع�شكر الو�شا�ش 
)منت����زه ال����زوراء حاليًا( ع����رف ب�"املعيدية. اأي����ًا كان االأمر، 
فاإن”اأحياء”ال�شرائ����ف اأخ����ذت باالزدياد �شن����ة بعد اأخرى، 
فق����د ق����در ع����دد ال�شرائ����ف يف �شن����ة 1940  بثماني����ة اآالف 

�شريفة تاأوي قرابة 40 األف مهاجر.
اأدى االحت����الل الربيط����اين الث����اين للع����راق �شن����ة 1941، 
ومترك����ز القوات الربيطانية يف مدن الع����راق ومنها مدينة 
بغ����داد، اإىل ظه����ور احلاجة املا�ش����ة لالأيدي العامل����ة الإقامة 
مع�شك����رات اجلنود، وبناء الط����رق، وكان ذلك مبثابة عامل 
م�شج����ع للمظلومني م����ن اأبناء الري����ف بالهج����رة اإىل بغداد 
اأهمه����ا  ال�شرائ����ف  م����ن  فظهرت”اأحياء”جدي����دة  خا�ش����ة، 
ال�شاكري����ة �شمال قاعة اخلل����د بالكرخ التي تق����در م�شاحتها 
ب�25كم2 العائدة اأ�شاًل ل�شاكر الوادي وزير الدفاع. وملا كان 
�ش����الل املهاجرين م�شتمر فاإن ال�شنوات االأخرية من احلرب 
العاملي����ة الثانية �شهدت ظهور منطقة اأخ����رى لل�شرائف يف 

الو�شا�ش �شمال مدينة املن�شور احلالية.
م����ن  واح����دة  ظه����رت   )1943( نف�ش����ه  الوق����ت  ويف 
وه����ي  اأال  بغ����داد  مدين����ة  يف  ال�شرائ����ف  اأحي����اء  اأه����م 

منطقة”العا�شمة”الواقعة �شرق �شدة ناظم با�شا وحتديدًا 
يف املنطقة التي ي�شغلها م�شت�شفى اجلملة الع�شبية)حاليًا( 
وجنوب����ه حت����ى بغ����داد اجلدي����دة والت����ي تق����در م�شاحته����ا 
ب�15ك����م2 وكان بناوؤها الع�شوائي وغ����ري املنظم ال يختلف 
ع����ن بقية اأحي����اء ال�شرائف االأخرى، وكان ج����ل �شكان هذه 
املنطقة هم من العامل����ني يف معامل الطابوق الواقعة �شرق 
تلك املنطقة يف مكان لي�ش بعيدًا عن قناة اجلي�ش احلالية.

ومما يجدر ذكره هنا، اإن موظفي الدوائر الر�شمية اأطلقوا 
على منطق����ة العا�شم����ة اأ�شم”خل����ف ال�شدة"،وكانت تت�شل 
بالر�شافة من ثالث جهات رئي�شية، جهة باب ال�شيخ، وجهة 
�شاح����ة الط����ريان، ف�شاًل عن جه����ة الق�ش����ر االأبي�ش. وغدت 
ه����ذه املنطقة بع����د اكت�شا�شه����ا باملهاجرين خ����الل �شنوات 
احل����رب العاملية الثانية وما تالها حمالت متال�شقة بع�شها 
م����ع البع�ش، كل حملة �شكنها اأبن����اء ع�شرية واحدة تقريبا، 
لكن مع ذلك علينا اأن ن�شجل هنا، اأن اأولئك املهاجرين ولئن 
حت����رروا ن�شبيًا من بع�ش القي����ود الع�شائرية، فاإنهم اأقاموا 
عالقاته����م م����ع بع�شهم وم����ع الع�شائر االأخرى عل����ى اأ�شا�ش 

النظم والتقاليد الع�شائرية.
اإن احلدي����ث ع����ن �شرائ����ف منطقة”العا�شم����ة”ال يتكمل اإال 
باحلدي����ث عن”�شطيط”)النزي����زة( وه����و عب����ارة عن نهري 
�شغ����ري ال يتج����اوز عر�ش����ه املرتي����ن، كان يح����اذي اأ�شف����ل 
اجلان����ب ال�شرقي م����ن ال�ش����دة مبا�شرة، ليمت����د حتى م�شب 
نهر دياىل، وكان����ت �شرائف”العا�شمة”واقعة على ال�شفة 
ال�شرقي����ة لذلك النهري، الذي وج����د اأ�شا�شًا لتخفيف ال�شغط 
على ال�شدة يف اأوقات الفي�شانات، وحتول مع مرور االأيام 
اإىل نه����ر ت�ش����رف اإلي����ه املي����اه الثقيل����ة الأحياء ب����اب ال�شيخ 
والبتاوين وبقية اأحياء الر�شافة، وكان عبارة عن م�شتنقع 
دائ����م للمياه االآ�شنة، وزاده �شوءًا اتخ����اذه بع�ش اأبناء تلك 
ال�شرائ����ف مرتع����ًا جلامو�شه����م. ومل نبال����غ اإذا م����ا قلن����ا اإن 

البع�ش من اأطفال تلك املنطقة اتخذه”م�شبحًا".
وكب����ري  اآخ����ر  جتم����ع  منطقة”العا�شمة”ظه����ر  �شم����ال  اإىل 
لل�شرائ����ف وال����ذي ع����رف مبنطقة”امليزرة”الواقع����ة �شرق 
جم����زرة ال�شي����خ عم����ر، وقد بلغ����ت م�شاح����ة ه����ذه املنطقة، 
الت����ي ت�شغله����ا حاليًا كراج����ات �شاحة النه�ش����ة والتي كانت 

باالأ�شا�ش مقابر لليهود، بحوايل 10كم2.
عن )ر�سالة �سكان ال�سرائف يف بغداد ...(

كيف توسعت بغداد 
ونمت في النصف 
االول من القرن 
الماضي؟

تقع مدينة بغداد، التي يعود تأسيسها إىل القرن الثامن امليالدي منتصف القرن الثاين الهجري، 

عىل نهر دجلة، يش��طر هذا النهر الخالد بغداد، إىل ش��طرين أو جانبني، الجانب الذي يقع عىل 

ضفة النهر اليرسى يس��مى الرصافة، والذي يشكل حوايل ثالثة أرباع بغداد، أما الجانب األمين 

منها فيعرف بالكرخ. بلغ عدد سكان مدينة بغداد، التي كانت تقدر مساحتها بسبعة كيلومرتات 

مربعة وتحيط بها البس��اتني من معظم جهاتها،  يف بداية تأس��يس الدولة العراقية املعارصة 

وتحديدًا يف سنة 1921، حوايل 200 ألف نسمة، 150 ألف منهم يف جانب الرصافة والخمسني ألف 

األخرى ضمهم جانب الكرخ.
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   ول���د يون����ش �شعي���د ع���ام 1920 يف مدين���ة 
من���ديل، يف عائلة بغدادية انتقل���ت مع معيلها 
من بغ���داد، والد يون����ش، وكان يعمل بتجارة 
ال�شج���اد بعد اإحالته عل���ى التقاعد ك�شابط يف 
اجلي�ش العثماين. غري اأن هذه االأ�شرة ما لبثت 
ان ع���ادت اإىل بغ���داد يف اوائ���ل الع�شريني���ات 
وا�شتق���رت يف حمل���ة القراغ���ول ث���م يف حملة 
قم���ر الدين. التحق يون�ش بعد اإنهائه الدرا�شة 
االبتدائي���ة يف مدر�شة البارودي���ة باملتو�شطة 
املركزي���ة ببغ���داد، ولكن���ه مل يكم���ل الدرا�شة، 
اإذ اأدركت���ه مهن���ة البحث ع���ن املتاعب،وعندما 
اأ�ش�ش ق�ش���م التمثيل يف معهد الفنون اجلميلة 

التحق به،لكنه مل ي�شتمر بالدرا�شة اأي�شًا.   
كت���ب اإيّل �شقيق���ه ال�شيد يو�ش���ف �شعيد، وهو 

مدر�ش الريا�شيات يف املتو�شطة الغربية: 
   ومن ذكرياتي عن اأخي يون�ش، وهو يكربين 
بع�ش���ر �شن���وات، ان���ه كان يحن���و عل���ّي كثريا، 
خا�ش���ة بعد وفاة وال���دي وانا يف ال�شابعة من 
عمري، واأتذك���ر انه اأثناء درا�شته يف املركزية 
اخلطاب���ي  بن�شاط���ه  ب���ارزا  كان  املتو�شط���ة 
واالدب���ي وامل�شرح���ي، وكان ي�شحبني يوميا 
اىل املدر�ش���ة املذك���ورة بعد الدوام ف���اراه هو 
يق���وم م���ع زمالئ���ه بالتمرين���ات عل���ى متثي���ل 
م�شرحي���ة تاريخي���ة ال اذك���ر ا�شمه���ا االن، اال 
انن���ي اتذكران ل���ه دور رئي�ش���ي فيها،وما زلت 
اتذك���ر مدي���ر املدر�ش���ة اال�شت���اذ عب���د احلميد 
اجلرجفجي وهو يخط على قطعة من القما�ش 

عبارات منا�شبة.
كان يون����ش يحب مدين���ة بغداد حب���ا جما،بل 
كان يع�شقه���ا، حت���ى لق���ب نف�ش���ه بالبغ���دادي، 

وكتب كثريا يف فولكلورها((.
ويف مطل���ع عام 1940 �ش���كل مع جمموعة من 
ا�شدقائ���ه االدباء جمعية ادبي���ة �شغرية با�شم 
)اخوان االدب(    ومن هوؤالء االدباء :ابراهيم 

ع���زت االأمني و كمال اجلب���وري و احمد ناجي 
القي�ش���ي و ف���وزي عب���د الواحد وعب���د القادر 
ر�شي���د النا�شري وعزيز�ش���امل وحامد حممود 
الها�شم���ي. وبع���د م���رور �شنت���ني انف���رط عقد 
ه���ذه اجلماع���ة، بع���د ان ا�ش���درت كتابني هما 
)البواكري( وهو جمموعة ادبية رقيقة الع�شاء 

اجلماعة و)تقومي الل�شان( لكمال اجلبوري 
عم���ل يون�ش �شعيد ب�شحف وجمالت خمتلفة، 
مثل احلرية ل�شاحبها قا�شم حمودي، والعدالة 
لكمال عب���د ال�شتار،وا�شتقر يف جملة )قرندل( 
عامي 1957 1958.وبعد ثورة 14 متوز عمل 
يف جري���دة )العهد اجلديد(. ويف كل ال�شحف 
واملجالت التي عمل بها كتب الكثري من املقاالت 

املاتعة عن مدينت���ه بغداد وتراثها ال�شعبي يف 
اجلي���ل املا�ش���ي. ويف اخلم�شيني���ات ا�ش���در 
جمل���ة با�ش���م )التي���ار(، �شدر منها ع���دد واحد 

واحتجبت.
ويف العه���د اجلمهوري، عم���ل يف عدة �شحف 
قب���ل ان ي�شتق���ر يف جري���دة )العه���د اجلدي���د( 
ل�شاحبها زكي احمد. وكان يحرر فيها �شفحة 
تراثي���ة با�ش���م )البغدادي���ون قدميا(،َحرّية ان 
تك���ون كتاب���ا لو جمع���ت، ف�ش���ال ع���ن مقاالته 
املهم���ة الت���ي ن�شره���ا يف جمل���ة )قرن���دل( عن 
عادات البغداديني و�شمائلهم. وقد ن�شر الكثري 
بتواقي���ع م�شتعارة منه���ا : بغ���دادي، موؤن�ش، 
اب���و اال�شود، �شقاوة، ن���دمي، ي �ش،ابو مقبل، 

�شقاوة، وغريها من التواقيع. كما ان له بع�ش 
الهوايات االدبية االخرى مثل نظم االبوذيات 
وامل���واالت )الزهرييات(، كم���ا كان يجيد اداء 
املق���ام العراق���ي. وعندم���ا �شاأل���ُت ا�شرت���ه عن 
خمطوطاته واوراقه،عرفت انه مل يرتك لديها 
اأي �شىء،النه كان يكت���ب يف ادارات ال�شحف 

التي عمل فيها.
ع���ن جوان���ب خمتلف���ة  �شعي���د  كت���ب يون����ش 
وطريف���ة من الرتاث البغ���دادي، ومن عناوين 
ال�شق���وط  : اوالد  مقاالت���ه يف جمل���ة قرن���دل 
يف مدار�شه���م، اوالد الطل�ش���م يف بغداد،اي���ام 
الك�شل���ة، البغدادي���ون يف اعرا�شه���م، رم�شان 
يف بغ���داد، احل�شجة،الكتابات التي تكتب يف 
املحالت وال�شيارات، اغانينا باالم�ش واليوم، 
خم���ارات بغ���داد، زورخانات بغ���داد، جراديغ 
بغداد، ظرفاء بغ���داد، الق�شة خون، فلقة املال، 

املطريجية،ا�شاليب التعليم يف املا�شي...
ب�ش���كل  الَك���ْرم(  )ابن���ة  �شعي���د  يون����ش  عاق���ر 
م�شرف، ف�شيطرت عليه يف كثري من االحيان. 
وكث���ريا م���ا كان يعم���ل يف ادارة جريدة العهد 
اجلديد وه���و حتت تاثري املُ�شك���ر )كما حدثنا 
مق���ر  يف  اقامت���ه  ووج���د  معا�شري���ه(.  اح���د 
اجلريدة مالذا ل���ه وماأمنا.. ومل يدْر ان نهايته 
كان���ت ب�شبب ذل���ك، ويف يوم غاب���ت فيه القيم 
االن�شانية و�شادت في���ه �شرعة الغاب، انه يوم 
االنقالب اال�شود يف 8 �شب���اط 1963، فعندما 
�شم���ع �ش���وت االطالق���ات واالنفج���ارات عن���د 
وزارة الدف���اع القريب���ة م���ن �ش���ارع ح�شان بن 
ثاب���ت، حيث مق���ر اجلري���دة، ا�ش���رع بالذهاب 
اليها، بعقلي���ة ال�شحفي ال���ذي يريد ان يعرف 
كل �ش���يء، غري ان اطالق���ة طائ�شة ا�شابت منه 
مقتال، قريبا من باب وزارة الدفاع املطلة على 
�شاحة املي���دان )ح�شب رواي���ة اال�شتاذ �شادق 

االزدي(.
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ش��خصية صحفية وتراثية منس��ية، تركت لنا العديد من اآلثار 

الت��ي متتزج بها الصحافة والبحث، غر أن هذه اآلثار مش��تتة 

ب��ني الصح��ف واملجالت الص��ادرة يف الخمس��ينيات وأوائل 

الس��تينيات. انه يونس س��عيد )البغدادي( الذي يعرفه متتبعو 

ال��رتاث الش��عبي بكتابه الطريف ))ش��قاوات بغداد يف الجيل 

املايض((.

�سقي بغدادي


