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العدد )4303(
السنة السادسة عشرة

االثنين )5( تشرين الثاني 2018

حينم���ا عني احمد زك���ي اخلياط، مدي���را عاما للدعاية 
ع���ام 1943، ومل تك���ن يف ذلك الوق���ت وزارة لالأعالم 
وال للثقاف���ة، واإمنا كان���ت )مديرية الدعاي���ة العامة(، 
تق���وم مقامه���ا، وترتبط ب���وزارة الداخلي���ة، فقد كان 
اخلي���اط يحرتم العل���م والعلم���اء وي�شج���ع الكفاءات 
ويقدره���ا، عم���ل يف اأط���ار االإمكاني���ات املتواف���رة يف 
ذل���ك الوق���ت على رفع م�شت���وى االإذاع���ة وجعلها اأداة 
تثقيفي���ة وتوجيهية، ح���اول رفع م�شت���وى االأحاديث 
الثقافي���ة فاألف جلنة لفح�ص االأحاديث املقدمة واإبداء 
الراأي فيها، وكان���ت تلك اللجنة برئا�شة مدير الدعاية 
نف�ش���ه وع�شوي���ة )االأ�شت���اذ يف دار املعلم���ني العالي���ة 
ط���ه ال���راوي، وال�شحف���ي روفائيل بط���ي، والدكتور 
م�شطفى جواد، ومدر�ص اللغة العربية يف كلية بغداد 
فتحي �شفوة �شكرتريا للجنة(، وقد وجدت اللجنة يف 
اجتماعها االأول اأن اأع�شاوؤها جميعا من املتخ�ش�شني 
يف املو�شوعات االأدبية والتاأريخية ولي�ص بينهم من 
كان تخ�ش�ش���ه يف العل���وم فاأق���رتح اأع�شاوؤها تعيني 
جعف���ر اخلي���اط ال���ذي كان يحم���ل �شه���ادة عالي���ة يف 
العل���وم الطبيعية من اإحدى اجلامع���ات االأمريكية.مل 
يواف���ق اأحمد زك���ي اخلياط على تعي���ني �شقيقه جعفر 
اخلي���اط يف بادئ االأمر، دفعا للتق���والت. كما �شدرت 
اأول جمل���ة اإذاعي���ة يف العراق ع���ام 1944،هي جملة 
)من���ر االأثري(،وكان���ت تن�ش���ر فيه���ا برام���ج االإذاع���ة 
ومناه���ج االإذاع���ة الكردي���ة، ف�شال عن خمت���ارات من 

االأحاديث التي تلقى فيها.
مل���ا كان اال�شتم���اع اإىل الكلمة املنطوق���ة من الراديو ال 
يحت���اج اإىل معرف���ة باأ�ش���ول الق���راءة والكتابة مثلما 
ه���ي لل�شحيف���ة اأو املجل���ة اأو الكت���اب. ف���اأن ارتف���اع 
ن�شبة االأمي���ة يف املجتمع العراقي �شاعفت من اأهمية 
االإذاعة كو�شيلة تثقيفية وجعلها تتميز عن غريها من 
اأجه���زة الثقافة االأخ���رى. فاالإذاعة اأق���وى و�شيلة بيد 
االإن�ش���ان لن�ش���ر الثقافة والتاأث���ري يف اجلماهري نظرا 
ل�شع���ة انت�شاره���ا و�شهول���ة ت�شلم الر�شال���ة االإعالمية 
)الثقافي���ة( م���ن خاللها، فالراديو يق���دم ر�شالته �شمن 
اأط���ار م�شوق يف - الغالب - كذل���ك فاأن تاأثريه ي�شتمر 

ليال ونه���ارا وي�ش���ل اإىل جميع النا����ص على اختالف 
ثقافتهم ونزعاتهم وميولهم اأينما كانوا.

كتب���ت مديري���ة الدعاي���ة العام���ة اإىل مديري���ة الدعاية 
واالإر�ش���اد ال�شح���ي توؤك���د عليه���ا حاجته���ا بو�ش���ع 
كت���اب يف تعليم النا����ص القراءة والكتاب���ة عن طريق 
اال�شتعان���ة باالإذاعة وقد بينت اأن تكليف �شخ�شني اأو 
جماع���ة بو�شع كتاب خا�ص يف ذلك املو�شوع يتطلب 
خرة خا�شة وجهودا كبرية ورجت االإ�شراع باإجناز 

ذلك الكتاب. 
وق���ع اختي���ار وزارة املعارف على الدكت���ور م�شطفى 
جواد، والذي كان يبتغي ن�شر النطق باللغة الف�شحى 
نطق���ا جي���دا وا�شح���ا يظه���ر جم���ال اللغ���ة وبالغتها 
ونحوه���ا و�شرفه���ا، وق���د ا�شتهر ل���ه برناجم���ًا باأ�شم 

)ق���ل وال تقل(. ف���كان لتقدميه لذل���ك الرنامج، مل يكن 
بواقع م���ن حمبته للف�شحى وحدها، واإمنا اأي�شا من، 
اإميان���ه بر�شال���ة قومي���ة �شامية ه���ي تنبي���ه االأمة اإىل 
لغته���ا املجيدة، الأنه كان ي���رى اأن عز االأمم يف ل�شانها 
واآدابه���ا وثقافتها االأ�شلية، واإن ال�شعب الذي ال ميلك 
لغ���ة راقي���ة تف���ي بحاج���ات التغي���ري يف كل جمال من 
جم���االت احلياة والعل���م ال ميك���ن اأن ي�شتكمل اأ�شباب 

النه�شة والتقدم. 
اأعتم���د الدكتور م�شطفى ج���واد يف تقدميه لرناجمه 
بقول���ه : ق���ل ال�شحي���ح )ثم يتلفظ���ه( وال تق���ل اخلطاأ 
)وم���ن ث���م يتلفظه( وكان���ت تلك خري و�شيل���ة لتقريب 
اللغة العربية ال�شحيح���ة اإىل اأذهان املواطنني، فكان 
لرناجم���ه ذل���ك ه���وى يف ف���وؤاد امل�شتمع���ني املهتمني 
باللغ���ة العربية، فيقوم بع�شهم بت�شجيل كل ما ي�شمع 
في���ه لتق���ومي الل�ش���ان والقل���م، وبف�ش���ل تل���ك اجلهود 
التي بذلتها االإذاع���ة يف ذلك امل�شمار اأ�شحى امل�شتمع 
العراق���ي يتفه���م بدقة و�شهول���ة كل مادة ت���ذاع باللغة 
العربية الف�شحى ال�شيما بعد اأن منعت بث االأحاديث 

باللغة العامية. 
كذلك ا�شتعانت مديرية الدعاية العامة بالكتاب العرب 
للتح���دث ع���ر اإذاعة بغ���داد ومنه���م الكات���ب امل�شري 
الكب���ري عبد القادر امل���ازين الإلقاء اأحاديث عدة من دار 
االإذاعة العراقية لتوجيه ال�شباب، مما كان ملحا�شراته 
وخطب���ه تلك اثرا يف اأح���داث حركة اأدبي���ة وانتعا�شًا 
فكريًا، ولتنمية ملكة التفكري لدى امل�شتمع والنهو�ص 
مب�شت���واه واختب���ار معلومات���ه واثراها فق���د اأقدمت 
االإذاع���ة الأول مرة عل���ى اإدخال امل�شابق���ة الثقافية من 
خالل طرح اأ�شئلة على امل�شتمع���ني واإر�شال اإجاباتهم 

اإىل االإذاعة. 
يف  ملتحدث���ني  باالأحادي���ث  االإذاع���ة  تكت���ف  مل 
�شتوديوهاته���ا، واإمنا كانت تقوم بنق���ل املحا�شرات 
م���ن اأماكن اإلقائه���ا، ال�شيم���ا اأذا كانت تل���ك االأحاديث 
ل�شخ�شي���ات �شيا�شي���ة اأو ديني���ة، وذات مو�شوع���ات 
مهمة، فقد نقلت االإذاعة يوم 23 اذار1940 املحا�شرة 
التي األقاها وزير املعارف �شامي �شوكت يف قاعة كلية 
احلق���وق عن الفتوة، وتذاع يف الوقت نف�شه باالإذاعة 
الال�شلكي���ة العراقية وتلك املحا�ش���رة كانت من �شمن 

�شل�شلة من املحا�شرات التي نظمها نادي املثنى.
. مل���ا كان���ت ر�شال���ة االإذاعة ه���ي اأن تكون م���راآة للفكر 
والف���ن... تعك����ص روح ال�شع���ب وحيات���ه فل���م تكتف 
االإذاع���ة عل���ى الثقاف���ة ال�شيا�شية ب���ل �شمل���ت الثقافة 
االأدبي���ة، كان احلديث ي�شمى ب�)حدي���ث اأدبي( ويقدم 
اأ�شبوعي���ا ال�شاع���ة )9،35( م���ن اإح���دى ال�شخ�شيات 
ك�شلمان األ�شفواين، وقد ح���دث ذات يوم، اأن ال�شاعر 
م���ال عب���ود الكرخ���ي، ق���دم ق�شي���دة �شعبية م���ن النقد 
اله���زيل ع���ن حال���ة معين���ة وفح����ص امل�شوؤول���ون يف 
االإذاع���ة تلك الق�شي���دة، واأجازوها ل���ه بالتوقيع على 
الن����ص وحينما جل����ص ال�شاعر اأم���ام امليكروفون قراأ 
ال�شاع���ر اأبي���ات من الق�شيدة املج���ازة اإال انه د�ص يده 
يف الوقت نف�شه يف �شدره واأخرج من داخل ال�شاية، 
ق�شي���دة �شعبي���ة اأخ���رى مليئ���ة بالهج���اء وال�شخرية 
والنق���د القا�شي للحكومة، وبع���د اأن قراأ تلك االأبيات: 
دخ���ل املاأم���ور الفن���ي واأم�ش���ك بكتفي���ه واأبع���ده ع���ن 
امليكرف���ون والكرخي ي�شيح ب�ش���وت مرتفع خماطبا 

امل�شتمعني ))يا جماعة تره جروين بالقوة((.

عن ر�سالة )توجهات االذاعة العراقية 1939 ــ 1958( 

س���ن���دس ح��س��ي��ن ع��ل��ي

ج����اس����م م���ح���م���د رج���ب

 اأُ�ش�ش���ت مدر�ش���ة القدي����ص يو�ش���ف الالتينية ع���ام 1737 
وا�شتم���رت يف اأداء ر�شالته���ا التعليمية حت���ى عام 1914 
بع���د اأن اأغلق���ت اإب���ان احل���رب العاملي���ة االأوىل  وح���ل يف 
بنايتها املكتب ال�شلط���اين العثماين، اإذ مت اال�شتيالء على 
جمي���ع  حمتوياتها من اأدوات مدر�شي���ة وكرا�شي وموائد 

والواح وكتب وخرائط. 
ويف ف���رتة االإدارة الريطاني���ة للع���راق 1918، مت افتتاح 
املدر�ش���ة ثاني���ًة  لقب���ول الط���الب فيه���ا كمدر�ش���ة ابتدائية 
نهاري���ة للبنني، واأخ���ذ مديره���ا جوزيف كركج���ي بتهيئة 
اأدوات مدر�شي���ة جدي���دة لتق���وم مق���ام التي فق���دت وتلفت 

عمدًا. ويف عام
 1920 قام امل�شوؤولون عل���ى اإدارتها واالإ�شراف عليها من 
قب���ل االآباء الكرمليني برت�شي���ح نخبة من االأ�شاتذة االأكفاء 
لهيئتها التدري�شية، وعني االأب جان �شعيد الكرملي مديرًا 
له���ا فاأعاد يف مدة ق�شرية �شمعة املدر�شة و�شهرتها االأوىل 

باجلهود الكثرية التي بذلها يف �شبيل تقدمها ورقيها.
 متي���زت املدر�ش���ة ب�شع���ة م�شاحتها اذ تكون���ت من طابقني 
احت���وت عل���ى ارب���ع ع�شرة غرف���ة �ش���ت منه���ا ا�شتخدمت 
ك�شفوف درا�شية، كما توفرت فيها �شاحة منا�شبة لالألعاب 
الريا�شية وبع����ص احلدائق ال�شغرية التي تكللها اأ�شجار 
جوز الهند، وتوفرت فيها امل�شتلزمات املدر�شية والو�شائل 
ال�شروري���ة الت���ي تتطلبها املدار����ص الع�شري���ة احلديثة. 
وعل���ى الرغم من اأنها مدر�ش���ة ابتدائية فقد �شمت خمترًا 
جمهزًا ب���االأدوات الفني���ة احلديثة والو�شائ���ل ال�شرورية 
الالزم���ة للعم���ل العلم���ي، ي�شتفي���د منه���ا الطلب���ة لدرو�ص 
الطبيعي���ات واالأ�شياء وال�شحة والعل���وم الطبيعية وهي 

ت�شلح ملدر�شة ثانوية. 
 ف�ش���اًل عن احتوائها على مكتبة نفي�شة ت�شم بني جدرانها 
�شبع���ة اآالف كتاب م���ن الكتب العلمية واالأدبي���ة والثقافية 
وهي م�شنفة اإىل اللغات العربية واالإنكليزية والفرن�شية، 
كذلك اأفادت اإدارة املدر�ش���ة وهيئتها التدري�شية من مكتبة 
االأب اأن�شتا����ص ماري الكرملي يف كني�شة الالتني وهي من 
الكن���وز االأدبية والثقافية للب���الد. ومن االآثار العلمية فيها 
وجود متح���ف م�شغر للتاريخ الطبيع���ي، اإذ حتتوي على 
جم�شم���ات لهي���كل االإن�ش���ان، وجم�شمات الأع�ش���اء البدن، 
وبع����ص احليوان���ات املحنطة، كم���ا توفرت فيه���ا و�شائل 
االإي�ش���اح واخلرائ���ط اجلغرافي���ة وامل�ش���ورات العلمية، 
وعار�ش���ة �شينمائية يتم ت�شغيلها لعر����ص االأفالم العلمية 

واالجتماعية للطالب. 
تع���ّد مدر�ش���ة القدي����ص يو�ش���ف الالتيني���ة م���ن املدار����ص 
االأجنبي���ة التي خ�شعت الأنظم���ة وقوانني وزارة املعارف، 
واتبعت املناهج الر�شمية املقررة لوزارة املعارف والكتب 

الر�شمي���ة املق���ررة فيه���ا. ف�ش���اًل ع���ن ا�شتخدامه���ا املناهج 
غري الر�شمية لتدري�ص اللغ���ة االإنكليزية واللغة الفرن�شية 
والديان���ة امل�شيحي���ة وق���د ج���رت املوافق���ة الوزارية على 
تدري����ص هذه املواد �شريطة اأن ال تدخل �شمن االمتحانات 
العام���ة، ويت���م تدري�ص اللغ���ة االإنكليزية ب���دءًا من ال�شف 
االأول وحتى ال�شف ال�شاد�ص، يف حني يبداأ تدري�ص اللغة 
الفرن�شية من ال�شف الثاين وحتى املرحلة االأخرية، ف�شاًل 

عن تدري�ص الديانة امل�شيحية جلميع الطلبة امل�شيحيني. 
وعن���د �ش���دور قان���ون املع���ارف العام���ة رق���م )57( ل�شنة 
1940، اأخذت املدار����ص االأجنبية االبتدائية تقدم طلباتها 
اإىل وزارة املع���ارف لغر����ص حتويله���ا اإىل مدار�ص اأهلية، 
ف�ش���اًل عن تعي���ني مدراء عراقيني لها، وعل���ى هذا االأ�شا�ص 
قدمت اإدارة مدر�شة القدي�ص يو�شف الالتينية طلبًا موؤرخًا 
يف 13 اآب 1940 اإىل وزارة املع���ارف لغر����ص موا�شل���ة 
تدري�شاته���ا كمدر�شة اأهلية تخ�شع لقانون املعارف العامة 
ال���ذي �ش���در يف 4 اآب 1940، ور�شح���ت مدي���رًا عراقي���ًا 
الإدارته���ا وهو االأب كرا�شيان الكرمل���ي، ومن هذا املنطلق 
اعرتفت به���ا احلكومة العراقية كمدر�شة اأهلية بعد اإجراء 

م�شادق���ة وزارة املع���ارف للتخل���ي عن �شفته���ا االأجنبية. 
وبع���د �ش���دور القان���ون املذك���ور اتخ���ذت اإدارة املدر�ش���ة 
عدة اإج���راءات يف �شيا�شتها التعليمي���ة بهذا اخل�شو�ص، 
حماول���ة منه���ا التخل�ص من �شفته���ا االأجنبي���ة وموا�شلة 
عمله���ا كمدر�ش���ة عراقية اأهلي���ة، وكانت اب���رز االإجراءات 
الت���ي اتخذتها اإلغاء در����ص اللغة الفرن�شي���ة يف منهاجها، 

ف�شاًل عن تقلي�ص اللغة االإنكليزية.  
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اإن اإدارة املدر�ش���ة قدم���ت طلبًا يف 
اإىل وزارة املع���ارف لرت�شي���ح االأ�شت���اذ  اأيل���ول 1940   1
روفائي���ل بابو اإ�شح���ق، حما�شرًا لتدري����ص اللغة العربية 
عل���ى طلب���ة املدر�ش���ة يف اأوق���ات فراغ���ه، من اأج���ل ترقية 

اللغ���ة العربية يف املدر�ش���ة واإمكانية تقوية الطالب ورفع 
م�شتواهم العلمي يف اللغ���ة العربية. وجاء هذا الرت�شيح 
م���ن قب���ل اإدارة املدر�شة نظ���رًا ملا يتمتع ب���ه روفائيل بابو 
ا�شح���ق م���ن الكف���اءة العالية يف اللغ���ة العربي���ة وخرته 
الطويل���ة بتدري�ص اللغة العربية عل���ى مدى ع�شرين عامًا. 
وعلى ه���ذا االأ�شا����ص �شمحت ال���وزارة لالأ�شت���اذ روفائيل 
باب���و ا�شحق املدر����ص يف مدر�شة املتو�شط���ة املركزية يف 
بغداد، بتدري�ص اللغة العربية لطالب ال�شاد�ص يف مدر�شة 
القدي�ص يو�شف الالتينية، على اأن ال يزيد عدد درو�شه عن 

�شتة درو�ص اأ�شبوعيا. 
وق���د ورد يف اإح���دى التقاري���ر املدر�شي���ة للع���ام الدرا�شي 
1940-1941، والتي اأُجري التفتي�ص عنها من قبل مفت�ص 
املدار�ص االأهلي���ة واالأجنبية واملر�شلة اإىل وزارة املعارف 
تب���ني م���ن فح���واه اإن مدر�شة القدي����ص يو�ش���ف الالتينية 
اأ�شبح���ت مدر�شة عربية اكرث مما كان���ت عليه يف ال�شابق 
ومل يبَق لالآباء الكرمليني الفرن�شيني وغريهم من االأجانب 
�ش���وى االإ�شراف واملراقب���ة والتوجي���ه، والدليل على ذلك 
اتخ���اذ اإدارة املدر�ش���ة الو�ش���ع اجلديد وهو ح���ذف اللغة 
الفرن�شية حذف���ًا تامًا، ف�شاًل عن تقلي����ص اللغة االإنكليزية 

اإىل احلد االأدنى. 
 وثم���ة حقيق���ة تاريخي���ة ينبغ���ي االإ�ش���ارة اإليه���ا يف ه���ذا 
ال�ش���دد ه���ي قي���ام االأب نوئي���ل الكرمل���ي رئي����ص االآب���اء 
الكرملي���ني يف العراق، عام 1943 بتقدمي طلب اإىل وزارة 
املع���ارف ب�ش���رورة تعي���ني الدكت���ور االأب اأجن الكرمل���ي 
اللك�شمبورغي. مدي���رًا ملدر�شة القدي�ص يو�شف الالتينية، 
بداًل من املدير العراقي االأب كرا�شيان الكرملي املر�شل اإىل 
الب�شرة. وعلى هذا االأ�شا�ص جاءت املوافقة الوزارية على 
تعيني االأب اأجن الكرملي اللك�شمبورغي، ومنحت االإجازة 
الر�شمي���ة با�شم املدير اجلديد، ول���دى تدقيق جن�شيته من 
ال���وزارة اأعيد النظر يف هذا الق���رار، وطلبت الوزارة من 
رئي����ص االآباء الكرمليني يف الع���راق �شرورة تغيري املدير 
اجلديد لكونه ينتمي اإىل اأ�شول اأجنبية وال يجوز تعيينه 
مديرًا ملدر�شة اأهلية، عماًل مبوجب قوانني واأنظمة وزارة 
املع���ارف واأكدت ال���وزارة على تر�شيح مدي���ر عراقي بداًل 
عنه. ل���ذا طلب���ت اإدارة املدر�شة من ال���وزارة املوافقة على 

التعي���ني الوقتي للمدي���ر االأجنبي اإىل ح���ني تر�شيح مدير 
عراق���ي جدي���د.واالب اجن الكرمل���ي ل���د يف لك�شمب���ورغ، 
اكمل درا�شته االبتدائية والثانوية فيها ورحل عنها حاماًل 
�شه���ادة عالي���ة والتح���ق بع���دة مدار����ص عالي���ة يف فرن�شا 
و�شوي�شرا وايطاليا وا�شبانيا، واكمل درا�شته يف جامعة 
روم���ا حاماًل �شه���ادة الدكتوراه يف الفل�شف���ة، ثم رحل اىل 
فرن�ش���ا لتدري�ص الفل�شفة يف مدار����ص مو�شنكارلو العالية 
مل���دة �شنتني، وق�شد بغداد ع���ام 1935 وعني بعد �شنة من 
جميئ���ه مديرًا  ملدر�شة القدي�ص يو�شف الالتينية حتى عام 
1938. وق���دم طل���ب تر�شيحه مرة اأخ���رى الإدارة املدر�شة 

عام 1943 
 و�شرح���ت وزارة املع���ارف بدوره���ا باأنه���ا ال ت���زال تبذل 
اق�ش���ى جهوده���ا مل�شاعدة املدار����ص االأهلي���ة وت�شجيعها، 
غ���ري اأنها يف الوقت ذاته ال ترى ما ينايف تطبيق القوانني 
ب���كل دق���ة، اإذ اإن الفق���رة الثاني���ة م���ن امل���ادة الرابع���ة م���ن 
قان���ون املعارف العام���ة رقم )57( ل�شن���ة 1940، �شريحة 
بخ�شو����ص اإدارة املدار����ص االأهلي���ة م���ن قب���ل العراقيني، 
لذل���ك فلي�ص باالإمكان تعيني االأب الكرملي اللك�شمبورغي، 
مديرًا ملدر�شة القدي�ص يو�شف الالتينية، كما ال ميكن قيامه 
بوكال���ة اإدارة املدر�شة، اأما موافقة الوزارة يف بادئ االأمر 
على تعيينه مديرًا للمدر�شة فقد ح�شل �شهوًا لعدم تطابقه 
م���ع ال�شراحة القانونية، والزمت اإدارة املدر�شة ب�شرورة 
تعيني مدي���ر عراقي بداًل من املدي���ر االأجنبي. وبحكم ذلك 
ر�شحت اإدارة املدر�شة يف ع���ام 1943 املدير العراقي حنا 
ا�شح���ق �شوالغ على اإدارة املدر�شة واحلا�شل على �شهادة 
اللي�شان�ص من كلية التجارة واالقت�شاد، بداًل من االأب اأجن 

الكرملي اللك�شمبورغي. 
 وق���د تاألفت الهيئ���ة التدري�شي���ة للمدر�ش���ة يف اأربعينيات 
وخم�شين���ات الق���رن الع�شري���ن م���ن نخب���ة م���ن االأ�شاتذة 
االأكف���اء من خريجي الدرا�شة االإعدادي���ة واجلامعية منهم 
من يحم���ل دكتوراه يف الفل�شفة من جامع���ة روما، ومعلم 
الديان���ة امل�شيحي���ة من خريج���ي كلية االآب���اء الكرملني يف 
حيفا. ومعلم اللغة الفرن�شي���ة من خريجي كلية مارلول�ص 
يف اال�شتان���ة. ومعل���م احل�ش���اب والهند�ش���ة م���ن خريجي 
كلي���ة احلقوق ببغداد، ومعل���م الريا�شيات واللغة العربية 
م���ن خريجي كلية التج���ارة واالقت�شاد ببغ���داد، كما تاألف 
اأع�ش���اء هيئته���ا التدري�شية من خريج���ي املدار�ص العالية 
كمعل���م اللغ���ة العربي���ة والتاري���خ م���ن خريج���ي مدر�ش���ة 
القدي����ص يو�ش���ف العالي���ة. ومعل���م اللغ���ة االإنكليزي���ة من 
خريج���ي املدار����ص العالي���ة يف بريطانيا. ومعل���م اللغتني 
العربي���ة و االإنكليزي���ة م���ن خريج���ي املدر�ش���ة الكلداني���ة 
العالي���ة يف املو�شل، ومعلم الديانة امل�شيحية من خريجي 
املدر�شة االكلرييكية يف املو�شل. ومعلم الديانة امل�شيحية 
واخل���ط والر�شم من خريج���ي املدر�ش���ة الكهنوتية لالآباء 
الكرملي���ني يف مالط���ة. ف�شاًل ع���ن اأحد خريج���ي املدر�شة 
الكهنوتية الدينية يف املو�شل لتدري�ص، الديانة امل�شحية، 
ومعل���م اللغ���ة االإنكليزي���ة م���ن خريج���ي مدر�ش���ة جري�ص 
الريطاني���ة، كم���ا ت�شم���ن كادره���ا التدري�ش���ي بع�شًا من 
حاملي �شهادات ال�شناع���ة والتجارة الر�شمية، والدورات 

الرتبوية، والدرا�شات اخل�شو�شية.
وم���ن املفيد االإ�ش���ارة هنا اإىل ان���ه مت تاأميم ه���ذه املدر�شة 
ع���ام 1974 واأ�شبح���ت مدر�شة حكومية با�ش���م )املكا�شب 
االبتدائي���ة املختلطة( والتي تق���ع يف اجلانب ال�شرقي يف 
بغداد /الر�شافة يف منطق���ة العلوية – حي الوحدة، وقد 
انتقلت املدر�شة اإىل هذا املكان عام 1959، وال تزال قائمة 

وتعد من ا�شهر مدار�ص العا�شمة بغداد.

عن ر�سالة 
)املدار�س امل�سيحية يف بغداد 1921 - 1958(   

عندما قدم مصطفى جواد برنامجه 
)قل وال تقل(

مة
دي

لق
د ا

دا
بغ

م 
عال

 م
مدرس��ة القديس يوس��ف من

في كنيسة الشورجة
تعّد هذه املدرسة من املدارس املسيحية األجنبية املتقدمة 

يف بغداد والتي اهتمت كثريًا يف تربية طالبها ورفع مستواهم 

العلم��ي والدين��ي واألخالقي، وه��ي تابعة لطائف��ة الالتني 

الكاثوليك التي أرشفت عىل إدارتها هيئة اآلباء الكرمليني يف 

بغداد. تقع هذه املدرسة يف محلة رأس القرية عكد الكنائس 

)عك��د النصارى( مقابل جامع الخلفاء قرب س��وق الغزل يف 

بغداد، ش��غلت بنايتها املرقمة )178/1( بجوار كنيسة الالتني 

التي كانت تحيطها بالجانب��ني الرشقي والغريب، كام يحيطها 

من الخلف دير لآلباء الكرمليني.

اذاعة بغداد والبرامج الثقافية في االربعينيات
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دانيال سيالس آدامسون

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 
يف ع���ام 1872، ق�ش���ى رج���ل يدعى ج���ورج �شميث ليايل 
معتم���ة يف �شه���ر نوفم���ر/ ت�شري���ن الث���اين، يف حجرات 
املتح���ف الريط���اين يتفح����ص يف رقي���م طين���ي مك�شور. 
وكان ه���ذا الرقي���م واحدا من اآالف القط���ع التي عرث عليها 
يف التنقيب���ات حينه���ا يف �شم���ال العراق، وكان���ت ممتلئة 
بن�شو����ص كتبت بح���روف م�شمارية معق���دة، ا�شتخدمت 
قدمي���ا يف ب���الد الرافدي���ن، وفك���ت رموزه���ا خ���الل حياة 

�شميث.
ويو�ش���ح بع����ص ه���ذه الرق���م �ش���وؤون احلي���اة اليومي���ة، 
للمحا�شبني واملوظف���ني يف الدولة االآ�شوري���ة، وتفا�شيل 
اأمث���ال انك�ش���ار عجلة اإح���دى العرب���ات اأو تاأخ���ر و�شول 
�شحن���ة م���ن االأرز والق���ار، بينم���ا �شجل���ت األ���واح اأخ���رى 
انت�شارات جيو����ص امللك االآ�شوري، اأو تعاويذ الفاأل التي 
تنباأ بها كهنته وو�شعوها يف اأح�شاء خروف قدم كقربان.

لكن الرقي���م الذي كان �شميث يدر�ش���ه كان يحكي ق�ش�شا، 
اإحداه���ا ع���ن العامل الذي غ���رق ب�شبب الطوف���ان، واأخرى 
عن رجل بنى �شفينة، وع���ن حمامة اأطلقت لكي تبحث عن 
اأر����ص جافة.واأدرك �شمي���ث اأنه يق���راأ يف ن�شخة من ق�شة 
�شفينة نوح، لكن الكتاب مل يكن �شفر التكوين. اإنها ملحمة 
جلجام����ص، وهي ق�شي���دة ملحمية نق�ش���ت الأول مرة على 
األواح م���ن الطني الرطب عام 1800 قب���ل امليالد، اأي نحو 
1000 �شن���ة قبل كتابة التوارة اليهودية )العهد القدمي يف 
امل�شيحي���ة(، وحتى رقي���م �شميث الذي يع���ود اىل حوايل 
القرن ال�شاب���ع قبل امليالد يعد اأقدم بكثري من املخطوطات 

املبكرة ل�شفر التكوين.
وبع���د نح���و �شه���ر م���ن ذل���ك، ويف الثال���ث م���ن دي�شمر/ 
كان���ون االأول، قراأ �شميث ترجمة ه���ذا الن�ص على اأع�شاء 
جمعية علم اآثار الكتاب املقد�ص.وكان من بني من ح�شروا 
لال�شتم���اع رئي����ص ال���وزراء حينه���ا ويلي���ام غالد�شت���ون، 
وكان���ت هذه ه���ي امل���رة االأوىل التي ي�شتم���ع فيها جمهور 
اإىل ملحم���ة جلجام�ص طيلة اأكرث م���ن 2000 عام.واأثارت 
ق���راءة �شميث �شجة، فتعامل معه���ا البع�ص بقناعة دينية، 
ع���ادا اياها اإثباتا للحقيقة اجلوهرية التي جاء بها الكتاب 
رت  املقد����ص، ولكن ثمة من راآها اأكرث اإث���ارة للقلق. اإذ �شدَّ
�شحيفة نيويورك تاميز �شفحتها االأوىل يف اليوم التايل 
مبق���ال، يق���ول عنوان���ه اإن رقي���م الطوف���ان يك�شف”تراثا 
خمتلفا ع���ن الطوفان بعيدا عن ذلك ال���ذي ورد يف الكتاب 

املقد�ص، الذي رمبا يكون اأ�شطوريا مثل البقية”.

وبع���د اأق���ل م���ن 15 عام���ا م���ن نظري���ة داروين ع���ن اأ�شل 
االأنواع، ج���اءت ملحمة جلجام�ص لتب���دو للعديدين اأ�شبه 
ب�ش���دع كبري يف �شرح امل�شيحي���ة يف الع�شر الفيكتوري.

وب���داأت ق�شة العثور على رقي���م الطوفان يف مكان ي�شمى 
ت���ل كوينج���ق وهو اأحد االأماك���ن االأثرية الت���ي يحفر فيها 
تنظي���م الدول���ة االآن بحثا ع���ن االآث���ار االآ�شورية.وجاءت 
ه���ذه الق�ش���ة يف كت���اب للروفي�شور ديفي���د دامرو�ص من 
جامع���ة كولومبيا بعنوان”الكتاب املدفون: فقدان واإعادة 

اكت�شاف ملحمة جلجام�ص العظيمة".
وتق���ع بل���دة كوينجق قبال���ة مدين���ة املو�شل عل���ى ال�شفة 
االأخ���رى من نهر دجلة، وكانت منذ نحو 2700 عاما جزءا 
من مدينة نين���وى اآخر عا�شمة لالأ�شوريني.وكانت الدولة 
االآ�شوري���ة امراطوية وا�شعة، امتدت يف اأوج جمدها من 
�شواطئ اخللي���ج اإىل جبال االأنا�ش���ول يف تركيا و�شهول 
م�شر.وطيل���ة ثالثمائ���ة عام، ما بني عام���ي 900 اإىل 600 
قب���ل امليالد، كان���ت احل�شارة االأ�شوري���ة احل�شارة االأكرث 
تقدما عل���ى االإطالق يف تلك الع�شور، وق���وة تكنولوجية 
كرى ا�شتندت اإىل ثروات جتارها وباأ�ص جيو�شها.وعرث 
عل���ى نق�ص يف تل كوي�شنجق يظه���ر امللك االآ�شوري اآ�شور 

بانيب���ال، يتنزه يف حديقته بينما يت���دىل راأ�ص عدوه ملك 
عيالم تيومان املقطوع من اأحدى االأ�شجار.لكن احل�شارة 
االآ�شورية مل تكن منيعة على الغزوات، ففي عام 612 قبل 
املي���الد اجتيح���ت نينوى ودم���رت تدمريا كام���ال يف مترد 
ق���اده البابليون، واأ�شح���ت اأغنى مدين���ة يف العامل حينها 
اأنقا�ش���ا. و�شق���ط �ش���كان نينوى قتل���ى اأو اأ�ش���روا عبيدا، 

وغط���ى الرتاب بقاي���ا مكتبة امللك الراحل اأ�ش���ور بانيبال، 
ون�شخته املكتوبة بعناية من ملحمة جلجام�ص.

وبع���د نح���و األفني وخم�شمئ���ة عام من ذل���ك التاريخ، ويف 
�شتاء عام 1853 رفع رجل يدعى هرمز ر�شام هذه الق�شيدة 
امللحمية من و�شط ال���رتاب. ن�شاأ ر�شام يف مدينة املو�شل 
على ال�شفة االأخرى من النهر. ويف ذلك احلني الذي كانت 

الق���وى اال�شتعمارية تنظر في���ه اإىل ال�شكان املحليني على 
اأنه���م لي�شوا اأكرث من عمال زراعيني، اأو انا�شا يغطون يف 
اجله���ل، عني ر�شام من قبل املتحف الريطاين، ليقود اأهم 
عملية تنقيب عن االآثار يف ذلك الع�شر، واأ�شبح ب�شكل اأو 
باآخ���ر اأول اآثاري يولد وين�شاأ يف ال�شرق االأو�شط. حينما 
ك���ر ر�شام، كانت املو�شل مكانا هادئا، وكانت هذه املدينة 
جزءا م���ن االإمراطوري���ة العثمانية الت���ي كانت ت�شمحل 
تدريجي���ا، وه���ذه املدين���ة، الت���ي كان���ت م�شاح���ة خلفي���ة 
منعزل���ة، مل توفر كثريا من الفر�ص ل�ش���اب يتمتع بالطاقة 

واملوهبة.
لك���ن يف ع���ام 1845 التقى ر�ش���ام ب�شخ�ص م���ا غري م�شار 
حيات���ه، وه���و اأو�شنت هرني الي���ارد. كان ر�ش���ام يبلغ من 
العم���ر حينها 19 عاما. وكان الي���ارد م�شتك�شفا و�شل اإىل 
ال�ش���رق االأو�ش���ط على ظهر اخلي���ل يف نهاي���ة الثالثينات 
م���ن الق���رن ال�شابع ع�ش���ر م�شلحا مب�شد�ش���ني والكثري من 
االأموال.وخ���الل الفرتة التي و�شل فيها اإىل املو�شل، كان 
الي���ارد قد �شاه���د بالفعل معبدي ب���رتا وبعلب���ك باالإ�شافة 
اإىل مدينت���ي دم�ش���ق وحل���ب الناب�شت���ني باحلي���اة، لك���ن 
اآث���ار العراق غري املكت�شفة هي الت���ي ا�شتحوذت على لبه.

وكت���ب الي���ارد قائال:”غمو����ص كب���ري يخي���م عل���ى اآ�شور 
وباب���ل وكل���دو )ار����ص الكلداني���ني(، فق���د ارتبط���ت هذه 

االأ�شم���اء باأمم عظيم���ة وم���دن عظيمة.....ال�شه���ول التي 
ينظ���ر اإليها اليه���ودي وغري اليهودي على ح���د �شواء على 
اأنها مه���د �شاللتهم".واأ�شاف:"مع غ���روب ال�شم�ص، راأيت 
للم���رة االأوىل تل منرود املخروطي الكبري وهو يرتفع يف 
مواجه���ة ال�شماء ال�شافية وقت اللي���ل، وكان التل يقع يف 
اجلانب االآخر م���ن النهر. واالنطباع الذي ولده لدي )هذا 
التل( ال ميكن ن�شيانه اأبدا.الفكرة التي كانت تخطر ببايل 
با�شتم���رار ه���ي اإمكانية اال�شتك�ش���اف الكامل لتل���ك االآثار 

العظيمة با�شتخدام املجرفة".
وخالل ث���الث اأو اأربع �شنوات، اكت�ش���ف اليارد احل�شارة 
االآ�شوري���ة القدمي���ة، الت���ي مل يك���ن يعرف عنه���ا حتى ذلك 
احل���ني �ش���وى ا�شم مذك���ور يف �شفحات الكت���اب املقد�ص، 
ومالأ املتح���ف الريطاين بالنقو����ص والكتابات من املكان 
ال���ذي �شه���د مه���د احل�ش���ارة املدنية.وحينم���ا ن�ش���ر ق�شة 
تنقيبات���ه يف ع���ام 1849 يف كتاب”نين���وى واآثاره���ا"، 
اأ�شب���ح هذا الكت���اب ب�شرعة اأحد الكت���ب االأكرث مبيعا.لكن 
باعرتاف���ه، مل يكن م���ن املمكن اإجناز اأي من ه���ذه االأ�شياء 

بدون هرمز ر�شام
. و�شل���ت ال�شنادي���ق الت���ي حتت���وي عل���ى مكتب���ة اآ�شور 
بانيب���ال اإىل لن���دن يف الوقت الذي كان يغ���ادر فيه جورج 
�شمي���ث املدر�شة. ومث���ل ر�شام، مل يك���ن �شميث ع�شوا يف 
املوؤ�ش�ش���ة الفيكتورية، فقد ولد الأ�ش���رة تنتمي اإىل الطبقة 
العامل���ة، وب���داأ يف �ش���ن الرابعة ع�شرة العم���ل متدربا يف 
موؤ�ش�ش���ة ل�ش���ك العم���الت النقدي���ة. وكان ال�شب���ي ر�شاما 
جي���دا، لكن مب���رور الوق���ت بداأ عمل���ه، وتاأث���ر خياله فعال 
مبغامرات اليارد اجل�شور واالآثار التي و�شلت من منرود 
ونينوى.وبحل���ول منت�ش���ف خم�شيني���ات الق���رن التا�شع 
ع�شر، زار �شميث اأروقة املتحف الريطاين، و�شاهد الرقم 

امل�شمارية التي كانت تاأتي من ق�شور امللوك االآ�شوريني.

ومل مي����ص وق���ت طوي���ل حتى ا�شتط���اع �شمي���ث، الذي مل 
يلتح���ق باجلامع���ة ومل يغ���ادر بريطاني���ا، الو�ش���ول اإىل 
اأه���م اكت�شاف يف تاري���خ واأدب االأمراطورية االآ�شورية.

ت�شجع �شميث باعرتاف زمالئه من خراء علم االآ�شوريات 
بجه���ده، لكن م���ا كان يريده بحق هو �ش���ئ �شيجعل ا�شمه 
ذائ���ع ال�شيت، وهو �شيء ما يع���ادل رحلة ا�شتك�شافية اإىل 
الع���راق.يف نوفمر/ت�شري���ن الث���اين ع���ام 1872 وبينما 
كان يتهجاأ �شطور ق�شيدة رقيم الطوفان �شطرا بعد �شطر، 
�شع���ر اأن���ه تو�ش���ل اإىل اكت�ش���اف م���ا. وكان �شمي���ث فرحا 
ج���دا، فكتب اىل اأحد زمالئه باأنه”ي���دور يف الغرفة”واأنه 
من”ده�ش���ه اكت�شاف هذه الهدايا، ب���داأ يف خلع مالب�شه".

وبعد �شهرين، وبف�شل منحة مالية قدمتها �شحيفة”ديلي 
تيلغراف”وقدره���ا األ���ف جني���ه ا�شرتلين���ي، ذهب جورج 
�شميث اإىل العراق ال�شتئناف اأعمال التنقيب االأثرية التي 

بداأت من قبل.
بي���د اأن ج���ورج �شميث كان ب���ال �شك عبقري���ا، وقبل وفاته 
ب�شب���ب ا�شابت���ه بالزح���ار )الدي�شن���رتي( يف حل���ب ع���ام 
1876، ع���ن عم���ر ناهز 36 عاما فقط، كان ق���د ن�شر ثمانية 
كت���ب اأ�شا�شي���ة ع���ن تاريخ احل�ش���ارة االآ�شوري���ة ولغتها، 
ف�شال ع���ن ع�شرات الك�ش���وف االآثرية الرئي�شي���ة، و اأماط 

اللثام عن اأول اأعظم عمل اأدبي يف العامل.
وعقب وفاة �شميث، اعيد ا�شتدعاء ر�شام للعمل يف املتحف 
الريط���اين. حيث وا�ش���ل العمل الكت�ش���اف مدينة �شيبار 
البابلي���ة والتنقيب فيه���ا للك�شف عن االأب���واب الرونزية 
العظيم���ة لق�شر بالوات، كم���ا اإر�شل اأكرث من 70 األف لوح 

م�شماري اإىل لندن.

عن موقع ) BBC  عربي(

رغ����م ان امللعب ال����دويل كان ي�شكل حاج����ة ا�شا�شية للحركة 
الريا�شية يف العراق لعدم امتالك العراق ملعبا مبوا�شفات 
دولية ي�شع العداد غفرية من املتفرجني. اال ان ان�شاء ملعب 
ال�شع����ب تع����ود ق�شته اىل ح�شور الزعي����م عبدالكرمي قا�شم 
رئي�����ص ال����وزراء املب����اراة النهائي����ة ل����دوري اجلي�����ص ب����ني 
فريق����ي القوة اجلوية والفرقة الثالثة. وبعد اإنتهاء املباراة 
اإجتم����ع الزعيم بالالعب����ني، وطلب منه����م اأن يعر�شوا عليه 
اإحتياجاته����م، وكل م�شاكله����م، فطلب بع�����ص الالعبني دُورًا 
�شكني����ة، والبع�ص االآخر طال����ب بتح�شني ظروفه املعي�شية، 
وح����ني و�شل ال����دور لالعب اإل����رت خو�شابا ق����ال له:  نحن 
بحاج����ة ما�ش����ة اإىل ملع����ب دويل يا�شي����ادة الزعي����م فملع����ب 

الك�شافة ملعب �شغري، وبائ�ص..
ف�شحك الزعيم، وقال: اإتدللوا، راح نبنيلكم ملعب كبري.

ف����كان ملع����ب ال�شع����ب بع����د ان اأتف����ق الزعي����م م����ع �شرك����ة 
كولبين����كان!.. وكان م����ن املوؤم����ل ان�شاء ملع����ب اآخر مماثل 
يف جان����ب الكرخ وحتديدا عند موقع ملعب االدارة املحلية 

باملن�شور.
يف اأواخ����ر ع����ام 1959 اأ�شتقب����ل الزعيم عبد الك����رمي قا�شم 
)رئي�����ص وزراء اجلمهوري����ة العراقي����ة( مبكتب����ه يف وزارة 
الدف����اع وف����دًا رفيعًا م����ن موؤ�ش�ش����ة )كالو�ش����ت كولبنكيان( 
لالعم����ال اخلريي����ة والتعليمية والفني����ة والعلمي����ة التابعة 
لرج����ل االأعم����ال االأرمني الراح����ل يف ع����ام 1955 كالو�شت 
�شركي�����ص كولبنكي����ان فح����وى اللق����اء كان يخ�����ص عر�����ص 
ال�شركة الذي قدمته حلكومة العراق، والقا�شي مبنح ن�شبة 
من املُنحة الثابتة م����ن النفط العراقي املخ�ش�شة لها لتنفيذ 
م�شاريع تنموية واإعمارية يف بغداد، على اأن يكون اختيار 

تل����ك امل�شاريع ونوعيته����ا للحكومة العراقي����ة، والريع”من 
ح�ش����ة الع����راق النفطية”مقدم����ا م����ن ال�شركة الت����ي حتتكر 
خم�ش����ة باملائ����ة منه.واأخ����ريا متخ�ش����ت عن تل����ك االتفاقية 
�شروح����ا مقرتحة من قبل حكوم����ة العراق وممولة من قبل 

موؤ�ش�شة )كالو�شت كولبنكيان( وهي:

املتح����ف العراق����ي – امل�ش����رح الوطن����ي – مدين����ة الط����ب - 
م����ا ملع����ب ال�شع����ب ال����دويل لك����رة الق����دم ا�شاف����ة  اىل 

يق����ارب م����ن ال�100 زمال����ة درا�شي����ة عراقية 
الأرق����ى اجلامع����ات يف الوالي����ات املتح����دة 
وبريطاني����ا لتخريج الكف����اءات التي تخدم 
الوط����ن. كم����ا ان االع����الن التاريخ����ي ع����ن 
ان�ش����اء ملعب ال�شعب ال����دويل كان قد جاء 
من خالل خطاب الزعيم عبد الكرمي قا�شم 
ال����ذي األق����اه يف ملع����ب الك�شاف����ة بتاريخ 
21ني�شان/اأبري����ل من ع����ام 1960 واأمام 
اأك����رث من 15 األ����ف مواطن وال����ذي اأعلن 
فيه ان�ش����اء ملعب  جدي����د بالعراق ا�شمه 

ملعب ال�شعب.

اأرقام عن ملعب ال�شعب:
-  كلف����ة البناء )1 مليون دينار عراقي( 
- امل�شاح����ة االجمالي����ة 200 األ����ف مرت 

مربع
-  ال�شع����ة االجمالي����ة 45 األ����ف متفرج 
مغط����ى  الق����وى  اللع����اب  م�شم����ار    -

بالتارتان
-  يحت����وي عل����ى 18 بواب����ة دخ����ول موزعة عل����ى اجلهتني 
-اأبراج اإنارة ترتفع عن االأر�ص مب�شافة 55 مرتا على وفق 

املوا�شفات العاملية.
- م�شاح����ة خارجي����ة لوق����وف ال�شيارات تبل����غ 40 الف مرت 

مربع ت�شع لوقوف 4 االف �شيارة
يوم ا�شتوعب امللعب 85 الف متفرج:

من غرائ����ب ملعب ال�شعب اي�شا فعلى الرغم من كونه ملعبا  
خم�ش�ش����ا �شب����ه كلي����ا لكرة 

الق����دم وق�شى ج����ل عم����ره مببارياتها مع بع�����ص الفعاليات 
املع����دودة الت����ي ذكرناها اال اأن م����ا ي�ُ�شهد ل����ه اأن اأكر ن�شبة 
ح�شور جماهريي يف تاريخه �شهدها لي�ص ملباراة كرة قدم 
ولكن لن����زال م�شارعة بني عدنان القي�ش����ي وم�شارع كندي 
بلغ����ت ن�شبة احل�ش����ور فيه اىل 85 الف متف����رج!! وال�شبب 
ان امللع����ب �شعت����ه الق�ش����وى 50 األ����ف لكن ن����زال امل�شارعة 
كان و�ش����ط حلب����ة �شغ����رية يف منت�ش����ف �شاح����ة اللعب اأي 
اأن للجمه����ور م�شاحات متاحة بالن����زول اىل اأر�شية امللعب 

بالكامل.
ويق����ول الالع����ب العراق����ي ال�شاب����ق قا�شم حمم����ود امللقب 

بقا�شم زوية عن ذكرياته لذلك اليوم الريا�شي الكبري :
مازل����ت ا�شتذك����ر مبحب����ة كب����رية افتت����اح ملع����ب ال�شع����ب 
ا م����ا كان قبل هذا  ومباراتن����ا مع ن����ادي بنفيكا واذكر اي�شَ
اللق����اء اذ اننا كنا نت����درب يف مدر�شة التدري����ب الريا�شي 
يف مع�شكر الر�شيد التاب����ع اللعاب اجلي�ص وكان التدريب 
�شباًح����ا وع�شًرا، ثم قل  عندما دخلن����ا يف ا�شبوع املباراة 
وقبل ي����وم من املباراة دخلنا مع�شك����ًرا يف فندق )تايكر�ص 
باال�����ص( يف �ش����ارع الر�شي����د.. وه����ذه املباراة له����ا طعم الن 
الفري����ق الرتغايل كان عامليا وظه����ر �شيته وكان الالعبون 
في����ه م�شهورين وله����م وزن وعندما ج����اءوا، راأيناهم... هم 
�شحي����ح العبون مميزون ولكنه����م مل يختلفوا عنا كاأج�شام 
ول����ن ينق�شن����ا �ش����وى التدري����ب ال�شحي����ح ال����ذي تواكب����ه 
املنتخب����ات  العاملي����ة، وم����ا اري����د ان اذك����ره هنا انن����ا كنا قد 
�شافرن����ا قب����ل وقت من ه����ذه املب����اراة اىل تركي����ا للم�شاركة 
يف بطول����ة املجل�����ص الع�شكري جلبنا احذي����ة ذات  نتوءات 
)ا�شت����دات( بارزة على غري م����ا كان موجودا يف العراق من 
احذية )االديدا�ص والبوم����ا( ذات )اال�شتدات(غري البارزة، 
وق����د ا�شتخدمنا االحذي����ة الرتكية الن الثي����ل كان )ثخينا(، 
وكانت حتدث �شوًتا قوًيا مزعًجا ي�شرب يف الراأ�ص وعندما 
قال لنا ابراهيم ال�شيخ مدير العاب اجلي�ص تف�شلوا رئي�ص 
اجلمهورية يريدك����م على املن�شة ان ت�شلم����وا عليه اخذونا 

من وراء امللعب فنزعت احلذاء وانتعلت مدا�شا بدال عنه.
      وي�شي����ف قا�ش����م  م�شتذكًرا هدفه ال����ذي كان عالمة فارقة 
يف حي����اة ملعب ال�شعب حيث انه الهدف العراقي االول يف 
�شباك مرم����اه: املدرب املرح����وم عادل ب�ش����ري كان ي�شتاأن�ص 
ب����راأي الالعبني فحني قال يل انا الذي العب يف مركز خارج 
الي�ش����ار م����ع من تن�شجم قل����ت له: اريد الب����ري خو�شابا الأننا 
نلع����ب مًعا يف فري����ق امل�شلحة، والهدف ال����ذي �شجلته جاء 
م����ن هات وخذ بين����ي وبني البري على مدافع����ي بنفيكا ومن 
ث����م �شددت الك����رة قوية لتذهب اىل املثلث وته����ز ال�شباك، ال 
اقول انني مل افرح ومل ا�شعر ب�شعادة.. بل فرحت و�شعرت 
ب�شع����ادة ال�شيم����ا ان الهدف �شجل يف مرم����ى حار�ص مرمى 
عامل����ي وم����ن بني مدافعني لعب����وا يف كاأ�ص الع����امل، مل ا�شعر 
بع����د املب����اراة بالف����رح بقدر م����ا انزعجن����ا كفري����ق كامل من 
اله����دف الث����اين الذي �شجل����ه )بنفي����كا( وال����ذي كان ب�شبب 
�شه����و من املرح����وم حامد ف����وزي حار�ص مرمان����ا حيث كان 
يتكل����م مع املدافعني قبل تنفيذ ال�شربة التي كانت من و�شط 
ال�شاح����ة وقد اث����ر علينا كثريا ه����ذا الهدف وكن����ا نتمنى ان 
نخ����رج متعادلني الن التعادل له قيمته، �شعرت بطعم الهدف 
الذي �شجلته ولكن الهدف الثاين اذهبه، وما يجب قوله ان 
الفري����ق كان عائلة واحدة وعلى الرغم ان فيه العبني اميني 
ولكنه����م كانوا يجيدون اللعب يف مراكزهم ويلتزمون جدا 
بتعليم����ات امل����درب.      واك����د قا�شم : هذا اله����دف واالفتتاح 
اجلمي����ل مللعب ال�شع����ب  يجعلني كل ع����ام  ا�شتعيد ذكريات 
املا�ش����ي، واف����رح عندم����ا ا�شم����ع ان النا�����ص تذك����رين بخري 

كاأجناز عمل جيد وافتخر ان النا�ص متتدحني.

كيف اكتشفت )ملحمة كلكامش( 
قبل 150 عاما؟

في 5 تشرين الثاني 1966..

افتتاح ملعب الش��عب ومباراة 
ال تنسى
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ري�����اض ف���خ���ري ال��ب��ي��ات��ي

ح����������ي����������در ك������ام������ل

كانت ال�ش����عوبات التي واجهت اال�شتمرار يف �شق ال�شارع 
تعوي�����ص ا�شح����اب االم����الك الت����ي ته����دم جزئي����ا او كلي����ا، 
وبع�����ص من ال�شعوبات الهند�شية التي متثلت بالتباين يف 
م�شتويات ال�شارع حيث بلغ من مرت اىل ثالثة امتار، وكان 
ملعار�شة رجال الدين لفكرة هدم االمالك الوقفية مثل �شوق 
احليدر خانة ،و�شعف االمكانيات املالية لوالية بغداد عاماًل 
م�شاف����ًا يف ذلك. �شيما اأن الكثري من اه����ايل بغداد اعتقدوا 
اأن ال�ش����ارع قد تكون فوائ����ده قليلة، ف�شاًل ع����دم  ت�شديقهم 

مب�شاريع  الوالة، ويف االأخري تقع عواقبه على كاهلهم.

اإ�شتعانت بلدية بغداد مبهند�شني فرن�شيني الأجل حل م�شكلة 
التباين يف م�شتويات ال�ش����ارع، اما م�شكلة التعوي�شات مت 
االتف����اق م����ع ا�شحاب االم����الك على منح مبل����غ اويل يعادل 
االيجار ل�شنة واحدة وان تدفع لهم بقية املبالغ بعد احلرب.( 
ا�شتعانت دائرة البلدي����ة االوىل باأحد املهند�شني االوربيني 
منذ اأواخر القرن التا�شع ع�شر حتى بداية العهد الد�شتوري 
موزل)MusioMoselle(،ث����م  امل�شي����و  املدع����و  وه����و 
اأرتف����ع ع����دد املهند�شني اأالأوربيني العامل����ني يف تلك الدائرة 
م����ن مهند�����ص واحد قب����ل العه����د الد�شت����وري اىل ب�شعة من 

املهند�ش����ني بعد حلول ه����ذا العه����د. وكان يراأ�����ص مهند�شي 
البلدي����ة االوىل مهند�����ص اورب����ي اي�ش����ًا يدع����ى املو�شي����و 
فيول����ه)Musiofawalih(، واأ�شتمر مهند�شان يعمالن 
فيه����ا اأبان احل����رب العاملية االوىل، حتى احت����الل بغداد من 

قبل االنكليز يف عام 1917 وانهاء احلكم العثماين(.
وذك���ر كامل اجلادرجي ب���اأن اخاه رئي����ص البلدية قد غادر 
بغ���داد قبي���ل �شقوطه���ا بي���د الريطاني���ني اىل اال�شتان���ة 
ومنه���ا اىل برل���ني بحج���ة االطالع عل���ى تنظيم���ات املدينة 
ب�شفت���ه رئي�ش���ًا لبلدية بغ���داد وتخل�شًا م���ن الو�شع الذي 
ن�ش���اأ من جراء فت���ح ال�شارع اجلدي���د. ومل تعو�ص البلدية 
ا�شح���اب االمالك اموااًل نقدية بل اكتفت باإعطائهم �شندات 
بقي���ت اىل نهاي���ة احلرب دين���ًا بذمته���م. واأ�ش���ارت وثائق 
االحت���الل الريط���اين ب���اأن ا�شح���اب االم���الك املهدمة بعد 
احل���رب العاملي���ة االوىل طالب���وِا اأمان���ة العا�شمة)بغ���داد( 
بالتعوي�ش���ات، واأدع���ت االأخ���رية باأنها غ���ري م�شوؤولة عن 
تعوي����ص م�شتحقاته���م، واأنه���م مل ياأمروا ب�ش���ق ال�شارع، 
واأنها غ���ري قادرة على دف���ع التعوي�شات ب�ش���ورة عفوية، 
واأن ذل���ك يتطل���ب وقت طوي���ل وان تلك التداب���ري يجب اأن 
يعم���ل بها  ع���ن طريق َا�ش���دار قان���ون وباأم���ر ق�شائي من 
املحكمة. وق���د قدمت وزارة الداخلي���ة مقرتحًا اىل جمل�ص 
الوزراء بت�شكي���ل جلنة لدرا�شة امل�شكل���ة وتقدمي تقريرها 
يف موع���د اق�شاه19/ت�شري���ن الث���اين/1925اىل املحاكم 
لتك���ون معاجلة تل���ك امل�شكلة ب�ش���وره مالئم���ة، ويف16/
�شب���اط/ 1926اأر�شل���ت وزارة الع���دل ر�شال���ة اىل جمل�ص 
ال���وزراء اأو�شح���ت فيه انه���ا ناق�شت م���ع اأمان���ة العا�شمة 
م�شاألة التعوي�شات واأنها رف�شت اأي قانون يعيد االرا�شي 
اىل اأ�شحابه���ا وتعفى االأمانة من اأي م�شوؤولية فيما يتعلق 
بدف���ع التعوي�ش���ات اىل اأ�شح���اب االم���الك. واأن افتت���اح 

ال�ش���ارع مت من قب���ل البلدية باأوامر عاجلة م���ن  قبل القائد 
العثم���اين خلي���ل با�ش���ا. واعربت ال���وزارة ع���ن اأن االمانة 
غري ق���ادرة عل���ى دف���ع تل���ك التعوي�شات.واق���رتح جمل�ص 
ال���وزراء ان تق���دم لهم معلوم���ات فيما يتعل���ق بامل�شتندات 
الر�شمية املعطاة الأ�شحاب العق���ارات عندما مت م�شادرتها 
وقيم���ة املبالغ املقدرة له���م فاأمر املجل����ص  وزارة الداخلية 
عل���ى ت�شكيل جلنة الأعداد بيان���ات حول تلك العقارات التي 
مت اأزالته���ا الفتتاح ال�شارع وت�شجي���ل جميع امل�شتم�شكات 
الر�شمي���ة الت���ي اعطي���ت له���م. ومت ت�شكيل اللجن���ة والتي 
بدوره���ا قدم���ت  القوائ���م املتعلق���ة بالعق���ارات امل�ش���ادرة 
يف)ابري���ل 1928(. وبالرغ���م م���ن تلك االج���راءات مل يتم 
تعوي�ص ا�شحاب االمالك. ويف �شنة 1932يف عهد وزارة 
ن���وري ال�شعي���د االأوىل  �ش���در القانون رق���م )52( املتعلق 
مبن���ع �شم���اع الدعاوي املتعلق���ة باأ�شتمالك ال�ش���ارع العام، 
ال���ذي تكون م���ن اأربعة م���واد ت�شمنت امل���ادة االوىل مبنع 
املحاكم م���ن اال�شتماع اىل الدعاوي املقام���ة �شد احلكومة 
اأو اأمانة العا�شمة م���ن قبل االأهايل التي �شودرت امالكهم 
عن���د اأفتتاح ال�ش���ارع اجلديد اما م�شكلة ه���دم االوقاف فقد 
مت ه���دم �ش���وق احليدرخانة لي���اًل، بعد ان عج���زت االإدارة 
العثمانية يف ايجاد حاًل لها. وبعد تخطيط عر�ص ال�شارع 
اله���دم  �شي�شمله���ا  الت���ي  امل�شاح���ة  ولتثبي���ت  وا�شتقامت���ه 
ا�شتعمل���ت احلب���ال لتاأ�شري تل���ك امل�شاحات، ق���ام بع�ص من 
ا�شح���اب االم���الك امل�شمولة بالته���دمي بدف���ع الر�شوة اىل 
امل�شرف���ني على العمل لتقليل م�شاحة ما �شيهدم من اأمالكهم 

التي ال تدخل كل م�شاحتها �شمن خطة التهدمي.
 وذك���ر ام���ني املميز ب���اأن املعاول عملت  لي���اًل على هدم دور 
وحواني���ت احليدر خان���ة على روؤو����ص �شاكنيها يف م�شهد 
يدم���ي القلوب،ولي����ص هن���اك م���ن ي�شغ���ي اىل �شكاواهم.
وظل���م الكثري منهم وجاروا عل���ى ال�شعيف، على عك�ص من 
الذي���ن متكنوا من اأن ير�شوا من بيده االأمر يف عدم تهدمي 
منازلهم. ويف مدة وجيزة مت اإ�شتكمال فتح ال�شارع بعر�ص 
16 مرتًا وجرى االحتفال بافتتاحه يف 23/متوز/ 1916، 
ي���وم اعالن الد�شت���ور وح�شره عدد من كب���ار الدولة. وقد 
اأ�شب���ح ال�شارع مم���رًا ع�شكريًا للفيلق العثم���اين ال�شاد�ص 
عل���ى الرغ���م م���ن ع���دم تبليطه.وم���ع دخ���ول الريطانيني 
اىل الع���راق دخل���ت معه���م ااَلف���كار التخطيطي���ة الغربي���ة 
املتمثل���ة ب�شق الطرق وبناء اجل�ش���ور حيث اأكملت االإدارة 
الريطانية فتح ال�شارع واو�شلته اىل الباب ال�شرقي. فقد 
اأفتت���ح العثمانيون ال�شارع اىل حمل���ة املربعة. حيث كانت 
املنطق���ة املمتدة اىل باب ال�شرقي عب���ارة عن ب�شاتني تعود 
اىل بي���ت اخل�شريي. وعند احتالل الريطانيون بغداد مت 
اكمال �شقه واو�شلوه اىل )باب كلوذاي(.  و قامت �شلطات 
االحت���الل بت�شخري اع���داد كبرية من ال�شجن���اء املحكومني 
ال�ش���ارع  اأر�شي���ة  لتبلي���ط  واملوؤب���دة  ال�شاق���ة  باالأح���كام 
باحلجارة وال�شخور وثم دقها )باملدقات( لر�شفها وتعديل 
م�شتوياتها، وذلك  لت�شهي���ل تنقل ال�شيارات الع�شكرية من 

قلعة ال�شراي اىل القن�شلية الريطانية.

وبعد قيام احلك���م الوطني يف العراق واإعالن في�شل ملكًا 
عل���ى عر�ص العراق ي���وم 23 اآب 1921م، اأ�ش���در اإبراهيم 
�شال���ح �شك���ر يف العام نف�شه جمل���ة با�ش���م )النا�شئة( وقد 
بين���ت املجلة املذك���ورة الفكرة الباعث���ة اإىل اإن�شائها  ويف 
مرحل���ة كان���ت البالد فيه���ا حتت���اج اإىل ما يرب���ي العقول، 
ويغ���ذي النفو����ص، وينم���ي العواط���ف، وانتق���دت املجلة 
الوع���ود التي اعتاد ال�شحفي���ون ان يكرثوا من ذكرها يف 
�شحفه���م، ث���م اأ�ش���در بعدها جري���دة )النا�شئ���ة اجلديدة( 
ع���ام 1922م. وق���د امت���ازت مقاالته فيها باجل���راأة والنقد 

الالذع.
    واجت���ه اإبراهي���م �شال���ح �شك���ر اإىل كتابة املق���االت التي 
تدع���و اإىل بن���اء املجتم���ع اجلدي���د وتركيز اأ�ش����ص الدولة 
النا�شئ���ة، وب���ث روح الت�شحي���ة والكف���اح لبن���اء املجتمع 
اجلدي���د ،  لك���ن م���ا كان ميي���ز مقاالت���ه ال�شحفي���ة يف تلك 
الف���رتة، ه���ي مقاالت���ه االنتقادي���ة والت���ي كتبه���ا باأ�شم���اء 
م�شتع���ارة يف جري���دة )النا�شئ���ة اجلدي���دة(، والتي انتقد 
عدهم”منغم�ش���ني  الذي���ن  ال�شيا�شي���ني  امل�شوؤول���ني  فيه���ا 
باملل���ذات حتت ظل االنتداب الريطاين”مما اأحرج بع�ص 
ال�شيا�شيني، وبخا�شة اأن مقاالته ال�شحفية قد القت قبواًل 
ل���دى الكثري م���ن املثقفني وقراء ال�شح���ف. مما دفع بع�ص 
الكت���ل ال�شيا�شي���ة ملحاولة ك�شب���ه ل�شفه���ا وال�شعي ل�شمه 
اإليه���ا، لغر����ص اال�شتعان���ة مبواهبه ال�شحفي���ة، وذلك اثر 
قي���ام الكتلة ال�شيا�شية امللتفة حول ن���وري ال�شعيد لك�شب 
اإبراهيم �شالح �شكر اإىل جانبها، مما جعل اإبراهيم �شالح 
�شكر يندف���ع وبحما�ص اأك���ر نحو الدع���وة اإىل االن�شمام  

اإىل تلك الكتلة. 
وكان���ت اأغل���ب املق���االت ال�شحفي���ة الإبراهي���م �شالح �شكر 
ت�ش���ب �شم���ن توجهات���ه الت���ي انتهجته���ا لنق���د االأو�شاع 
ال�شيا�شية يف البلد، وانتقاد ال�شحفيني واأ�شحاب اجلرائد 
الذين مل يحركوا �شاكنًا لنقد االأو�شاع العامة وال�شيا�شية 
منه���ا على وجه التحديد.وتت�ش���ح توجهاته تلك من خالل 
اإح���دى مقاالته يف جريدة )النا�شئ���ة اجلديدة( وعنوانها:     
)اجلري���دة الهوجاء – جري���دة اال�شتق���الل(، والتي تهجم 
فيها على عب���د الغفور البدري �شاح���ب جريدة اال�شتقالل 
قائ���اًل : ))رحم الله كل من عرف قدر نف�شه ومل يتعد طوره 

، كلم���ة ت�ش���ح اأن جتاب���ه بها اجلري���دة الهوج���اء امل�شماة 
باال�شتق���الل ال�ش���ادرة يف بغ���داد... ثم يق���ول : ال نعلم ما 
عالق���ة اال�شتقالل ب���االأدب واالأدباء ولديها م���ن املوا�شيع 
اخلطرية م���ا ي�شغلها عنا، ومن خل���ق الزعماء الوطنيني ، 
والتهوي����ص على االأذهان باملخرتع���ات وامللفقات، وادعاء 
الوطني���ة... واأ�شاف يقول : يا عبد الغفور اأفندي �شاحب 
اال�شتقالل، اإذا كانت ال�شحف ال�شيا�شية جامدة يف اإظهار 
حقيق���ة اإدعاء الوطنية الكاذبة وط���الب اال�شتقالل باال�شم 
وامل�شال���ح الذاتي���ة بالفعل، فدعنا نف�شح م���ن يغ�شى على 

عيون الب�شطاء وين�شب على النا�ص يف االأدب والفن((. 
وب�شب���ب اخل���ط الوطني والنق���دي الذي انتهج���ه الكاتب 
وال�شيا�ش���ي اإبراهي���م �شال���ح �شك���ر فقد تعر����ص يوم 19 

حزي���ران 1923م  اإىل حماول���ة للنيل م���ن حياته، من قبل 
�شخ�ش���ني، وب�شبب عدم جن���اح تلك املحاول���ة فقد اقت�شر 

اجلناة على ال�شرب وال�شب واالإهانة يف نهاية االأمر.
وهنال���ك روايتان ح���ول حماولة اغتيال���ه، الرواية االأوىل 
اأف���ادت اأنَّ اأ�شاب���ع االتهام ت�شري اإىل قي���ام ال�شحفي ثابت 
عبد الن���ور بالتحري�ص على ا�شتهداف الكاتب وال�شيا�شي   
اإبراهيم �شال���ح �شكر، الأنه �شاق ذرع���ًا بوخزاته ولذعاته 
من خالل مقاالته، ومنها مقال عنوانه )�شوق عكاظ املقبلة، 
هل تتكر ال�شيئ���ات االأوىل(، فا�شتدعى عليه احد االأ�شقياء 
ويدعى خ�شري ، وعمد االأخري لالعتداء على حياة اإبراهيم 
�شالح �شكر، اإذ قام ب�شرب���ه وتوجيه االإهانة له، ثم م�شى 

ل�شبيله دون ان يعرفه اأحد.
ام���ا الرواية الثانية، فقد اأف���ادت اأّن عملية االعتداء تلك قد 
ح�شلت نتيجة حتري�ص كل من يا�شني الها�شمي  ،  والذي 
هاجم���ه اإبراهيم �شالح �شكر مبق���ال عنوانه : )اىل يا�شني 
با�ش���ا الها�شم���ي(، وعبد الغف���ور الب���دري وهاجمه مبقال 
عنوان���ه : )اجلريدة الهوج���اء – اال�شتق���الل( وثابت عبد 
النور، وان االعتداء على حياة اإبراهيم �شالح �شكر قد نفذ 

من قبل خ�شري و�شخ�ص اآخر.
        كان���ت لتل���ك احلادث���ة اث���ر كب���ري عل���ى نف����ص الكات���ب 
وال�شيا�ش���ي اإبراهي���م �شال���ح �شك���ر اإذ اأعل���ن بع���د يومني 
م���ن عملية االعت���داء عليه عن عزمه االعت���كاف عن اإ�شدار 
جري���دة )النا�شئ���ة اجلدي���دة(، وقد كتب مق���ااًل يف جريدة 
العا�شم���ة بعن���وان : )اإىل اأنظار ال�شع���ب( قائاًل فيه : ))قد 
عزم���ت على تاأجي���ل اإ�شدار �شحيف���ة )النا�شئة اجلديدة(، 
ب�شب���ب االعت���داء ال���ذي وق���ع علي م���ن قب���ل �شخ�شني من 
املت�شردي���ن، بل قد ا�شم���م على ك�شر القل���م وتوديع االأدب 
والكتاب���ة ب�ش���ورة نهائي���ة، الأن ل���دي اأدلة مقنع���ة على اأن 
ه���ذا االعتداء قد وق���ع باإيعاز من اأ�شخا����ص يدعون االأدب 

جري���دة  وعلق���ت  اال�شتقاللي���ة((.  والفك���رة  والوطني���ة 
العا�شم���ة على تلك احلادثة بقوله���ا : ))ي�شووؤنا اأن يعبث 
املت�شردون يف رابعة النه���ار باالأمن العام، ويعتدون على 
كات���ب فا�ش���ل كاإبراهيم �شال���ح �شكر، ب���ل وي�شووؤنا اكرث 
م���ن ذلك اأن يق���ع هذا االعت���داء باإيعاز م���ن اأنا�ص يلهجون 
باالنت�ش���اب اإىل االأدب واالأخ���الق الفا�شل���ة، ون�شتاء اكرث 
م���ن كل �شيء اآخ���ر اإذا بقيت االأمة خمدوع���ة باأولئك الذي 
حتنقه���م النه�شة االأدبية، وي�شُوقه���م انهزامهم االأدبي اإىل  

و�شائل االإجرام وت�شجيع املجرمني((.
ع���اد اإبراهي���م �شال���ح �شك���ر اإىل ممار�شة الكتاب���ة والعمل 
ال�شحفي واأعاد اإ�شدار جريدة )النا�شئة اجلديدة( يف 26 
ت�شرين االأول 1923م، وقد ن�شرت اجلريدة املذكورة مقااًل 
و�شح���ت فيه اأ�شباب عودته���ا اإىل ال�ش���دور، بعد احلادث 
ال���ذي ا�شتهدف النيل من حياة �شاحبه���ا، وجاء يف املقال 
: ))اأم���ا اأالن فقد اأبى اجلمهور العاقل من عليّة اأبناء البالد 
وخرية اأدبائه���ا اإال اأن تعود اإىل ال�شدور، فراأت من االأدب 
اإجابة ذلك الطلب، وهذه ع�شرات الر�شائل والرقيات التي 
انهال���ت علينا من اأنحاء القطر، منذ اأن اعتدى االأنذال على 
�شاحبه���ا حتى كتابة هذه ال�شط���ور، وكلها قوية اال�شتياء 
وكلها و�شدرها العاطف���ة النبيلة وكلها كثرية االإحلاق يف 

حتقيق الرغبة يف �شدورها((.
انتقدت جريدة )النا�شئة اجلديدة( احلادث الذي ا�شتهدف 
النيل من حياة �شاحبها الكاتب وال�شيا�شي اإبراهيم �شالح 
�شك���ر قائلًة:))اج���ل ت�ش���در االن وماء الب�ش���ر يرتقرق يف 
وجهها، بعد اأن حجبت طالقته مدة موؤامرة االأنذال وفعلة 
االأدني���اء ، تلك الفعلة ال�شنعاء الت���ي فا�شت �شحف القطر 
وال�شن���ة النا����ص با�شتهجانه���ا والنقم���ة عل���ى مدبريها((.
يتب���ني ان حماول���ة الني���ل من حي���اة اإبراهي���م �شالح �شكر 
كانت نتيجة كتاباته ومقاالته ال�شيا�شية ، التي تهجم فيها 
على عدد م���ن ال�شيا�شيني والكت���اب وال�شحفيني باأ�شلوب 
امتاز بالنقد الالذع واجلراأة والتجريح ، مما اأوغر �شدور 
الكثريين �ش���ده فجاءت حماولة قتلِه ، اأو حماولة حتطيم 
�شخ�شيتِه عن طريق التهديد والتخويف للحد من كتاباته 

تلك .
عن ر�سالة )ظاهرة االغتياالت ال�سيا�سية يف العراق
 يف العهد امللكي(

خليل باش�ا ومشاكل ف�تح شارع )الرشيد(
تزام��ن تعني خليل باش��ا واليًا عىل العراق يف الثاين عرش من كان��ون  الثاين 1916, مع 
انتص��ار الجيش العثامين عىل الجيش الربيطاين يف معركة )س��لامن باك(,ومحارصته 
يف الك��وت اواخر عام 1915. وألش��تداد حدة معارك الح��رب العاملية االوىل, وبروز 
الضعف يف طرق املواصالت بني الوحدات العس��كرية, مام جعل الوايل خليل باش��ا 
يدرك أهمية العمل وبالرسعة املمكنة لتس��هيل نقل املعدات الحربية من بغداد اىل 
الجبهة. وكانت املتبع التي يعمل مبوجبها الوالة يف ش��ق الش��وارع اطالق اسامئهم 
عليه��ا للرغبة يف تخليد ذكراهم تاريخيًا, أمام��ا يتعلق بتعويض أصحاب األمالك فأن 
ذلك ميكن تأجيلها اىل مابعد الحرب.وقد إس��تعانخليل باشا برئيس البلدية رؤوف بك 

الجادرجي وضباط الركن االملان الذين كانواتحتامرته لتنفيذ املرشوع.

االغتياالت السياسية في تاريخ العراق الحديث

محاولة اغتي��ال إبراهيم صالح ش��كر 
سنة 1923

 بع��د زوال الحكم العث��امين واحت��الل الربيطانيني للعراق 
عاد الصحفي العراقي الكبري إبراهيم صالح ش��كر إىل بغداد 
منرصفًا إلدارة ش��ؤون محلة قهوة ش��كر بوصفه مختارًا لها، 
وتف��رغ لحيات��ه الخاص��ة، وابتعد عن السياس��ة الت��ي اكتوى 
بلهيبها، وقاىس بسببها عىل يد االتحاديني، واخذ ينرصف إىل 
مطالعة كتب األدب والتاريخ، مام كان له ابلغ األثر يف نبوغه 
وش��حذ ذكائه وإرهاف حس��ه.  ثم عاد إبراهيم صالح ش��كر 
إىل كتابة املقاالت الصحفية، ه��ذه املرة كارسًا طوق عزلته 
بعدما اخذ الربيطانيون ميارس��ون أس��اليب البطش والتنكيل 
بأبناء الش��عب العراقي، فقام بكتابة املقاالت الصحفية التي 
دعا فيها إىل متاس��ك أبناء الشعب العراقي ضد االعتداءات , 
وأساليب البطش, والتنكيل التي مارستها السلطات الربيطانية 

املحتلة يف العراق ومجابهة تلك األساليب باملثل .



…
@µ0Y
yz

åèb
X

طبعت مبطابع موؤ�ش�شة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: خالد خضير

ملحق اأ�شبوعي ي�شدر عن موؤ�ش�شة  لالإعالم والثقافة والفنون

8
العدد )4303( السنة السادسة عشرة

االثنين )5( تشرين الثاني 2018

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

هل تتذكرون الفنانة سلطانة يوسف؟

www.almadasupplements.com

ف������ؤاد ط����ه ال��ه��اش��م��ي

لقد ظه����رت املطربات يف بغ����داد يف زمن 
واح����د ويف ف����رتة واح����دة، ه����ي الف����رتة 
الت����ي ظه����رت فيه����ا املقاه����ي واملاله����ي، 
من����ذ ع����ام 1907 واالأع����وام التالية،ففي 
ع����ام 1913 ب����داأ ظه����ور امل�ش����ارح ومع����ه 
ظه����رت اأ�شماء املغنيات ف����كان كل م�شرح 
–مله����ى- يق����دم مطربة فظه����رت �شليمة 
م����راد وخزنة اإبراهيم ومن����رية الهوزوز 
و�شلطان����ة يو�شف الت����ي ولدت يف مدينة 
املو�شل بداية عام 1921 يف بيئة �شعبية 
تعرفت عل����ى االأغني����ة املو�شلي����ة واملقام 
ال����ذي يوؤدى عل����ى طريقته����م، خا�شة تلك 
الت����ي كان يوؤديه����ا �شي����د احم����د املو�شلي 
حيث �شاعت حفالته وت�شجيالته يف تلك 

الفرتة.
الفنان����ة  �شخ�شي����ة  تبل����ورت  اأن  وبع����د 
�شلطان����ة يو�ش����ف ون�شج �شوته����ا �شدت 
الرح����ال اإىل مدين����ة الف����ن واالأدب بغداد، 
املق����ام يف منطق����ة احلي����در  وا�شتقربه����ا 
خان����ه حيث كانت ع����وامل الغناء والطرب 
تع����ج عل����ى م�شارحه����ا ويف فنادقها. وقد 
ق����در لها يف تلك الف����رتة اأن ت�شعد خ�شبة 
 ،)1927 ع����ام  الب����دور  )نزه����ة  م�ش����رح 
ومل����ا عرفت بق����وة �شوته����ا تهاف����ت عليها 
ال�شعراء وامللحن����ون خا�شة ال�شاعر عبد 
الكرمي العالف وامللح����ن �شالح الكويتي 
ال����ذي حلن له����ا اأغنية، يا طي����ور الرو�ص 
غن����ي، واآه ي����ا قلب����ي احلزي����ن، ويذكر اأن 
املغني����ة �شلطانة يو�ش����ف عا�شت يف بيت 

فق����ري حتى �شن الثالثة ع�شرة من عمرها، 
حي����ث كان����ت ت�شاع����د والديه����ا يف العمل 
وكانت ت�شتمع اإليهما وهما يغنيان خالل 
انهماكهم����ا يف العمل وكانت تغني معهما 
وتردد كلمات االأغاين وراءهما يف وجل 
وت����ردد ث����م اأخ����ذ �شوته����ا يرتف����ع ويرز 
اأن  الطبيع����ي  م����ن  وكان  روي����دا  روي����دًا 
ين�شج هذا ال�ش����وت اجلميل، وكان البد 
م����ن اأن ياأخ����ذ بيده����ا من ل����ه ذوق وح�ص 
فن����ي، فا�شتمع اإليه����ا اإبراهيم قانوجني، 
وكان م�شهورا يف تلك االيام فاأخذ يلقنها 
اأ�شول الغناء  وتعريفها باأنواع املقامات، 
وبعد ف����رتة م����ن التمرين وامل����ران اجلاد 
اأ�شبحت املطربة �شلطانة يو�شف تتحكم 
ب�شوته����ا وجتي����د بع�ص املقام����ات. ويف 
عام 1941 قررت الفنانة �شلطانة يو�شف 
واالإقام����ة  املو�ش����ل  مدين����ة  اىل  الع����ودة 
فيه����ا وهن����اك ب����داأت الغن����اء حت����ى مطلع 
ال�شتين����ات حيث كان����ت املطربة الوحيدة 
الت����ي تغني املقام����ات ب�ش����وت جهري من 
دون اال�شتعانة باأي جهاز �شوتي فقراأت 
احلكيمي واملخالف والالمي والبهيزاوي 
واحلجاز. بعدها ات�شلت الفنانة �شلطانة 
يو�ش����ف بعد عودتها اىل بغ����داد باالأ�شتاذ 
حممد القباجن����ي الذي ا�شتم����ع ل�شوتها 
واأعجب بها و�شار يغذيها بفنون معرفته 
املقامي����ة، مما جعله����ا مطربة امل�شارح يف 
ذل����ك الوق����ت ودف����ع �ش����ركات الت�شجي����ل 
يف طل����ب دعوته����ا هن����اك، ف�شجل����ت 14 

ا�شطوان����ة ودفعوا له����ا 400 دينار وكان 
مبلغ����ا ي�ش����ار اإليه يف ذل����ك الوقت. وعلى 
م�شرح الهالل وبني اجلمهور وال�شحافة 
اأثري اجلدل ح����ول ام كلث����وم واختيارها 
اأغني����ة �شليمة مراد )كلب����ك �شخر جلمود 
م����ا ح����ن عل����ًي(، كم����ا اأث����ري احلدي����ث عن 
املطرب����ة �شلطانة يو�ش����ف وكيف اأعجبت 
به����ا ام كلث����وم ودعته����ا لزي����ارة القاه����رة 
وكي����ف قالت لها )كان االأج����در اأن تكوين 
يف م�ش����ر(. دخل����ت �شلطان����ة يو�شف دار 
مب�شاحب����ة  حفالته����ا  وقدم����ت  االإذاع����ة 
املو�شيقار �شال����ح الكويتي ويو�شف بتو 
وعزوري الع����واد، كما تعرفت على خبري 
املق����ام ر�شيد القندرجي ومنه اأخذت مقام 
البغدادي����ة  الب�شت����ات  االأرواح، وبع�����ص 
القدمي����ة وكان جناحه����ا وا�شح����ًا، ويف 
نهاية ال�شتينيات ع����ادت �شلطانة يو�شف 
اىل مدينتها املو�شل وقد طواها الن�شيان 
حتى �شنة رحيلها منت�شف ال�شبعينيات.

ويف لق����اء اج����ري معه����ا يف اواخ����ر ايام 
حياتها قالت :

- يف طفولت����ي منعاين الفقر واجلهل عن 
الذه����اب اىل املدر�شة، وعندم����ا ا�شبحت 
امتلك املال، كنت ق����د ن�شيت متاما حكاية 

تعلم القراءة والكتابة. 
* اذن.. كيف كنت حتفظني اغانيك..؟ 

- لقد كنت احفظها بعد ان يرددها املوؤلف 
امامي عدة مرات، وخ����الل التدريب على 
اللح����ن اك����ون حفظ����ت كلم����ات االغني����ة 

متاما.
* فمن كان يكتب لك اغانيك.. 

اأعني من هم ا�شهر من تعاملت معهم..؟ 
الك����رمي  عب����د  كان  املف�ش����ل  موؤلف����ي   -  
العالف.. اما امللحن الذي اف�شله )�شالح( 
عدي����دة  اغني����ات  وق����د حل����ن يل �شال����ح 
نال����ت �شه����رة وا�شع����ة مث����ل اغنية”وي����ن 
الرو�����ص  طي����ور  املروة”واغنية”ي����ا 

غني”و"اآه يا قلبي احلزين".. 
امل����روة”يف  يقدمون”وي����ن  ولكنه����م   *
جمهول����ة  انه����ا  عل����ى  التلفزي����ون 
امللح����ن.. وباملنا�شب����ة فان”ان����وار عب����د 

الوهاب”تغنيها ما راأيك..؟ 
- لق����د راأيتها ع����دة م����رات يف التلفزيون 
و�شمعته����ا.. ان ان����وار مطرب����ة جي����دة.. 
ولكنه����م يحدث����ون بع�����ص التغيريات يف 
االحلان القدمية.. انا �شخ�شيا اف�شل ان 
تبقى االغ����اين القدمية حمتفظة بطابعها 

القدمي.. 
* انت اذن �شد جتديد االغاين القدمية.. 
ت�شاهدي����ن  ه����ل  ا�شال����ك  دعين����ي  ولك����ن 

التلفزيون كثريًا..؟ 
- ان����ا ال عم����ل يل اال م�شاه����دة التلفزيون 
منذ افتتاحه بت����الوة القراآن الكرمي حتى 
انته����اء موج����ز االنب����اء يف اآخ����ر الليل.. 
ان�ش����رف عن����ه فق����ط عندما يعر�����ص فلما 
او م�شل�شل����ة اجنبي����ني ذلك النن����ي اجهل 

القراءة. 
* اذن ما راأيك باال�ش����وات الغنائية التي 

ت�شمعينها..؟ 
- ح�ش����ني نعمة مطرب جي����د وكذلك يا�ص 
خ�ش����ر وفا�ش����ل ع����واد وحمم����د ح�ش����ني 
ال  �شيت����ا  لك����ن  نزه����ت،  ومائ����دة  مرع����ي 
تعجبن����ي، النه����ا تغن����ي بطريق����ة غريب����ة 
عل����ى الغناء العربي.. اما الذين �شبقوهم 
ففيه����م املرح����وم ناظ����م الغ����زايل واي�شا 
ر�ش����ا عل����ي ملحن ومغن����ي جي����د.. انني 
تغن����ي  كان����ت  الت����ي  الوحي����دة  املطرب����ة 
املقام����ات.. كان����ت زكي����ة ج����ورج متتل����ك 
�شوت����ا رائع����ا، و�شديق����ة املالي����ة مطربة 
جي����دة و�شوتها جمي����ل، وكان����ت �شليمة 
م����راد تغني”ب�شتات”جميل����ة و�شعبية.. 
لكنني كنت الوحيدة التي تغني املقامات 
�شوت����ي  كان  وق����د  ا�شوله����ا..  وجتي����د 
م�شه����ورا بقوت����ه وكنت ا�شتطي����ع الغناء 

بدون )مايكروفون( بب�شاطة.. 
ح����دث ان رقاب����ة املالهي ا�ش����درت قرارا 
املاله����ي  يف  )املايكروفون����ات(  مبن����ع 
ال�شيفي����ة، وكن����ت اغن����ي يف احد مالهي 
ج����اوؤوا  عندم����ا  حين����ه،  يف  املو�ش����ل 
للتفتي�����ص ع����ن )املايكرف����ون( يف امللهى، 
وا�ش����رت �شاحب����ة املله����ى عل����ى انه����ا ال 

متتلك )مايكرفون(. 
لكنهم ا�شروا على وج����وده وكان دليلهم 
�شوت����ي ال����ذي كان يلعل����ع يف اخلارج.. 
وعندما وقفت عل����ى امل�شرح و�شاهدوين 
وان����ا اغن����ي ب����دون )مايكرف����ون( ادركوا 

اخلطاأ الذي وقعوا فيه. 


