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العدد )4313(
السنة السادسة عشرة

االثنين )19( تشرين الثاني 2018

م����رزوك ع��ب��د  م��ح��م��د  د. 

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

بالعا�صم���ة  ظه���رت  الت���ي  اجلدي���دة  للوظيف���ة  “ونظ���رًا 
فق���د وج���د اأن البلدي���ات الث���اث ال تفي بالغر����ض بتقدمي 
تفري���ق  ل���زوم  وج���د   1923 ع���ام  يف  لذل���ك  اخلدم���ات، 
وظائ���ف البلدي���ة ع���ن الوظائ���ف االإداري���ة املعه���ود اأم���ر 
روؤيتها للمت�صرفية".تقرر فك ارتباط البلديات الثاث عن 
لواء بغ���داد واإلغاء املحافظة الت���ي اأ�صبحت مت�صرفية ثم 
اأن�ص���ئت بلدية موح���دة يف بغداد اأطلق عليها ا�ص���م )اأمانة 

العا�صمة(
 ويف 5 �ص���باط 1923 عر�ض االأمر على امللك في�صل االأول 
الأج���ل الت�ص���ديق، ف�ص���درت االإرادة امللكي���ة يف 13 من���ه 
بتعيني اأول اأمني للعا�ص���مة حل مكان ا�ص���م رئي�ض البلدية 
وموقعه يف جانب الر�ص���افة، على اعتبار اأن الر�صافة هي 
مرك���ز البلدية االأوىل �ص���ابقًا.ومعاون اأمني العا�ص���مة يف 
جان���ب الر�ص���افة ومعاون يف جانب الك���رخ موقع البلدية 
الثانية �ص���ابقًا، وعليه مت اختيار �ص���بيح ن�صاأت اأول اأمني 

للعا�صمة بناء على تر�صيح وزير الداخلية.
ومت تعيني ال�صيد علي البازركان معاون اأمني العا�صمة يف 
جانب الر�ص���افة بو�صفه كان ي�ص���غل من�صب رئي�ض بلدية 
اأول، وتعيني م�صطفى اأفندي خليل معاون اأمني العا�صمة 
يف جانب الكرخ الأنه كان ي�ص���غل من�ص���ب رئي����ض البلدية 

الثالثة التي تقع يف راأ�ض القرية من جانب الر�صافة.
ومل���ا كان���ت القوانني االإداري���ة التي تعمل بها الت�ص���كيات 
البلدي���ة غ���ر مطابقة حلالة االأمانة اجلدي���دة اقرتح وزير 
الداخلي���ة �ص���ن قانون م�ص���تعجل يع���ني �ص���كل االإدارة يف 
االأمان���ة، وبناء على ذلك مت ت�ص���كيل جمل�ض خا�ض لاأمانة 
منف�صل عن املجل�ض البلدي التابع ملت�صرفية اللواء، وهذا 
املجل�ض يتم ت�ص���كيله وفق قاعدة االنتخاب ح�ص���ب قانون 

انتخاب املجال�ض البلدية.
وياح���ظ اأن ه���وؤالء االأع�ص���اء هم اأنف�ص���هم االأع�ص���اء يف 
املجل����ض البل���دي للبلدي���ات الث���اث ال�ص���ابقة، وبع���د مدة 

وجه���ت وزارة الداخلي���ة قرارًا بعدم ج���واز اجتماع ذوي 
القرب���ى يف املجال�ض البلدية واالإدارية وعليه ا�ص���تقال كل 
من ال�ص���يد علي البازركان وال�ص���يد عبد ال���رزاق منر الأنه 
ال ميكن اجلمع بني املن�ص���بني )املجل����ض البلدي واملجل�ض 
االإداري يف االأمان���ة(، وح���ل حملهما كل من ال�ص���يد طاهر 
اأفن���دي حمم���د �ص���ليم اآل را�ص���ي، وال�ص���يد حمم���د جلبي 
احل�ص���ان يف ع�ص���وية املجل����ض البلدي.وا�ص���تمر اختيار 
املجل����ض وف���ق قاع���دة االنتخ���اب لل�ص���نوات التالي���ة، ومل 
يح���دث تغي���ر �ص���وى جع���ل االجتم���اع م���رة واح���دة يف 

االأ�صبوع بدل مرتني.
ومما يت�صح اأن ت�صكيل االأمانة قد مت يف العام 1923، ويف 
العام 1925 بعد �ص���دور الد�صتور العراقي اأكد يف اإحدى 
مواده على ت�صمية الدائرة التي تدير ال�صوؤون اخلدمية يف 
العا�ص���مة با�صم )اأمانة العا�صمة( ويف العام 1933 ُعدلت 
املادة املتعلقة با�ص���م بلدية بغداد بتغير االإ�صم  اإىل )اأمانة 
العا�ص���مة( يف ن����ض قانون اإدارة البلدي���ات مع االعرتاف 
بجميع �صاحيات االأمانة منذ التاأ�صي�ض يف العام 1923.

االمني االول �صبيح ن�صاأت 
�ص���درت االإرادة امللكية بتعيني ال�ص���يد �ص���بيح ن�صاأت اأول 
اأم���ني عا�ص���مة بتاري���خ 6 �ص���باط 1923، وجاء تر�ص���يحه 
باإيعاز م���ن رئي�ض الوزراء ووزير الداخلية وكالة ال�ص���يد 
عبد املح�ص���ن ال�صعدون، ومتت م�ص���ادقة جمل�ض الوزراء 
على ذلك. وكان �ص���بيح ن�ص���اأت على �صلة بال�صعدون ومن 
املوؤيدين ل�صيا�ص���ته حني ا�ص���طف مع مدر�صته ال�صيا�صية، 
وكان له���ذا اأث���ر فيما بع���د يف تعيين���ه وزيرًا للدفاع �ص���نة 
1925 بعد عزله من من�ص���ب اأمني العا�صمة، وا�صتمر ملدة 

�صنة ون�صف يف اإدارة االأمانة حتى 14 اأيلول 1924.
ول���د �ص���بيح ن�ص���اأت ع���ام 1883م، وتخ���رج من املدر�ص���ة 
احلربي���ة يف ا�ص���طنبول ومن���ح رتبة �ص���ابط يف اجلي�ض 
العثماين �صنة 1901م، وتخرج من كلية االأركان العثمانية 

ع���ام 1904، وكان برتب���ة عقي���د رك���ن عند انته���اء احلرب 
العاملي���ة االأوىل عام 1918. مل يخدم يف اجلي�ض العراقي، 
توىل منا�ص���ب وزارية عدي���دة يف الدول���ة العراقية، منها 
االأ�ص���غال واملوا�ص���ات، وزارة الدف���اع، وزارة املالية، ثم 
عني �صفرًا لدى اجلمهورية الرتكية، تويف يف ا�صطنبول 

يف 19 متوز 1929م.
وتوىل بعد �ص���بيح ن�ص���اأت من�ص���ب اأمني العا�صمة ال�صيد 
ر�ص���يد اخلوج���ة للم���دة م���ن 15 اأيل���ول 1924 لغاي���ة 30 
اأن  له���ذا املن�ص���ب بع���د  حزي���ران 1925، ومت تر�ص���يحه 
ا�ص���تقالت وزارة ال�ص���عدون وتكلي���ف جعف���ر الع�ص���كري 
بتاأليف ال���وزارة اجلديدة يف 22 ت�ص���رين الثاين 1923، 
واأنيطت وزارة االأ�ص���غال واملوا�صات اإىل �صبيح ن�صاأت، 
فاأ�صبح من�صب االأمني �ص���اغرًا فاأوعز وزير الداخلية علي 
جودت االأيوبي باإ�صناد رئا�صة االأمانة اإىل ر�صيد اخلوجة 
بو�ص���فه كان يتوىل رئا�ص���ة بلدية الر�ص���افة. وكانت مدة 
رئا�ص���ته ق�صرة ملدة ت�صعة اأ�ص���هر ومل يقدم خالها �صوى 
قانون لتح�ص���ني م�ص���روع املياه يف بغداد، ويف املدة التي 
توىل فيها اإدارة االأمانة كانت الباد متر بعدد من امل�صاكل، 
منها مو�صوع منح امتياز النفط، وم�صكلة املو�صل، وبعد 
اأن اجن���زت جمي���ع املهم���ات، راأى رئي�ض الوزراء يا�ص���ني 
الها�ص���مي �ص���رورة تقدمي ا�ص���تقالة ال���وزارة، حلل بع�ض 
امل�ص���اكل العالق���ة مع بع�ض ال���وزراء، وا�ص���تقالة الوزارة 
تعن���ي رفع ي���د جميع امل�ص���وؤولني من اإدارة دوائ���ر الدولة 
حتى يتم تعيني روؤ�ص���اء جدد لها، وعليه فقد بقي اخلوجة 
يف اإدارة االأمان���ة مل���دة �ص���هر بعد ا�ص���تقالة ال���وزارة حتى 
مت ت�ص���كيل الوزارة ال�ص���عدونية الثاني���ة يف 26 حزيران 
1925 و�صدور االإرادة امللكية يف 25 متوز 1925 باإ�صناد 
من�ص���ب وزي���ر الداخلية اإىل ال�ص���يد حكمت �ص���ليمان بعد 
ا�صتقالة ر�ص���يد عايل الكياين الذي اأ�صبح رئي�صًا ملجل�ض 

النواب.

يف البداية عهدت االأمانة اإىل مدير ال�ص���رطة العام )حممد 
�ص���ليم( ب�صفة وكالة الأنه كان يدير مت�صرفية بغداد وكالة، 
ور�صح جمل�ض االأمانة الع�ص���و )ا�صماعيل كنة( لكن وزير 
الداخلية بدوره ر�صح ال�صيد ن�صاأت ال�صنوي لرئا�صة اأمانة 
العا�ص���مة، ف�ص���درت االإرادة امللكي���ة يف 23 متوز 1925، 
وا�ص���تمر يف من�ص���به حت���ى حزي���ران 1926 فق���د ح���دث 
تغير يف وزارة الداخلية ب�ص���بب ا�صتقالة حكمت �صليمان 
م���ن من�ص���ب وزي���ر الداخلي���ة وانتخاب���ه رئي�ص���ًا ملجل�ض 
النواب، فاأ�ص���ند من�ص���ب وزي���ر الداخلية اإىل ال�ص���يد عبد 
العزيز الق�ص���اب الذي اأيد بقاء ال�ص���نوي يف من�صبه اأمينًا 
للعا�صمة الذي ا�ص���تمر ملدة خم�ض �صنوات حتى 8 ني�صان 
1930، ويب���دو اأن بقاءه هذه امل���دة يف االأمانة يرجع اإىل 
املكان���ة التي ح�ص���ي بها نتيجة اخلدم���ات التي قدمها رغم 
كرثة تغير الوزارات وحدوث االأزمات االقت�صادية حيث 
اأن له الف�ص���ل يف اإدخال تغيرات على جهاز االأمانة اأثرت 

يف و�صعية العا�صمة وحت�صني خدماتها.
وب�ص���بب االأزمة االقت�ص���ادية التي حلت يف العامل واأثرت 
على اأو�صاع الباد حاولت وزارة ناجي ال�صويدي الثانية 
معاجلة االأزمة، لكنها ا�صطدمت مع اال�صت�صارة الربيطانية 
الت���ي ا�ص���تمرت تتدخ���ل يف �ص���وؤون الع���راق الداخلي���ة، 
فا�ص���تقالت ال���وزارة يف 9 اآذار 1930، وعهد امللك في�ص���ل 
االأول اإىل ن���وري ال�ص���عيد بتاألي���ف ال���وزارة يف 23 اآذار 
1930 واأ�ص���بحت وزارة الداخلية من �ص���من م�صوؤولياته 

وذلك لل�صيطرة على انتخابات املجل�ض النيابي.
وكان اختي���ار حممود �ص���بحي الدفرتي، لرئا�ص���ة االأمانة 
برغبة من رئي�ض الوزراء ووزير الداخلية نوري ال�صعيد، 
وذلك خل���ربة الدف���رتي وعائلته يف العم���ل البلدي. حيث 
�ص���درت االإرادة امللكية بتعي���ني الدفرتي اأمينًا للعا�ص���مة 
يف 9 ني�ص���ان 1930اتبداأ �ص���فحة جديدة يف تاريخ بغداد 

وامانتها العتيدة.

على درجة كبرة من االأهمية يف التاريخ اأ�ص���ول االأ�صياء 
امل�ص���مى ول�ص���يقه  دلي���ل  اأن اال�ص���م ه���و  وم�ص���مياتها،اذ 
وهويته التي يع���رف بها، وما دام االأمر كذلك فا مندوحة 
من اأن نلج هذه اجلزئية – ا�ص���م بغداد )مدينة ال�ص���ام(- 
ونقف عندها وذلك ل�ص���دة اأهميتها كونها متعددة امل�صارب 
وبتكهن���ات عديدة اأثارت يف اأحيان كثرة م�ص���اجات يف 

اأ�صل ت�صميتها وامل�صتجدات التي طراأت عليها.
ففي راأيه يرجع لي�صرتاجن اأ�صل ا�صم بغداد للغة الفار�صية 
بع���د اأن ينق���ل اآراء امل�ص���ادر االأدبي���ة يف ذل���ك ث���م يق���ول 
م�ص���تنتجا”وعلى كل حال فان ا�ص���م بغداد ب�صكله احلديث 
فار�ص���ي على االأغلب”، واأما �ص���رتيك فانه ي�ص���نع �ص���نيع 
لي�ص���رتاجن يف �صرده للم�صادر االأدبية التي ت�صر الأ�صول 
اال�ص���م الفار�ص���ية، ث���م يخل����ض اىل اأن اب�ص���ط التفا�ص���ر 

واأقربها احتماال هي)عطية الله اأو هبة الله(.
وعلى ه���ذا فلم يخرج امل�صت�ص���رقون عن دائ���رة ما اأتت به 
امل�ص���ادر االأدبية برغم االكت�ص���افات العديدة لاآثار والتي 
ع���رث عليه���ا امل�صت�ص���رقون اأنف�ص���هم، اإذ ميك���ن اال�ص���تدالل 
من التنقيبات االآثارية ما يدلنا بو�ص���وح على اأ�ص���ل ا�ص���م 
بغداد. عل���ى درجة كبرة من االأهمية يف التاريخ اأ�ص���ول 
االأ�صياء وم�صمياتها،اذ اأن اال�صم هو دليل امل�صمى ول�صيقه 
وهويته التي يع���رف بها، وما دام االأمر كذلك فا مندوحة 
من اأن نلج هذه اجلزئية – ا�ص���م بغداد )مدينة ال�ص���ام(- 
ونقف عندها وذلك ل�ص���دة اأهميتها كونها متعددة امل�صارب 
وبتكهن���ات عديدة اأثارت يف اأحيان كثرة م�ص���اجات يف 

اأ�صل ت�صميتها وامل�صتجدات التي طراأت عليها.
ففي راأيه يرجع لي�صرتاجن اأ�صل ا�صم بغداد للغة الفار�صية 
بع���د اأن ينق���ل اآراء امل�ص���ادر االأدبي���ة يف ذل���ك ث���م يق���ول 
م�ص���تنتجا”وعلى كل حال فان ا�ص���م بغداد ب�صكله احلديث 
فار�ص���ي على االأغلب”، واأما �ص���رتيك فانه ي�ص���نع �ص���نيع 
لي�ص���رتاجن يف �صرده للم�صادر االأدبية التي ت�صر الأ�صول 
اال�ص���م الفار�ص���ية، ث���م يخل����ض اىل اأن اب�ص���ط التفا�ص���ر 

واأقربها احتماال هي)عطية الله اأو هبة الله(.
وعلى ه���ذا فلم يخرج امل�صت�ص���رقون عن دائ���رة ما اأتت به 
امل�ص���ادر االأدبية برغم االكت�ص���افات العديدة لاآثار والتي 

ع���رث عليه���ا امل�صت�ص���رقون اأنف�ص���هم، اإذ ميك���ن اال�ص���تدالل 
من التنقيبات االآثارية ما يدلنا بو�ص���وح على اأ�ص���ل ا�ص���م 

بغداد.
وق���د اأ�ص���ارت اإح���دى الدرا�ص���ات احلديث���ة اأن ع���ددا من 
الن�ص���و�ض امل�ص���مارية التي تع���ود اإىل الع�ص���ر البابلي 
الو�ص���يط - الك�ص���ي- )1595- 1162ق.م( قد ورد فيها 
ا�ص���م مقاطعة )بغدادو������  Bag-da-du(،ومنها ن�ض 
يعود للملك الك�ص���ي )ن���ازي ماروتا����ض، 1323- 1298 
ق.م(، واآخ���ر يعود اىل املل���ك ادد�صومااو�ص���ر)1218- 
1189 ق.م(وج���اء في���ه )من...بغدادو...اإىل ال�ص���هل...

اي�صاكيا...ا�ص���تويل...(، كم���ا ورد اال�ص���م عل���ى حجرة 
ح���دود كتب���ت يف زم���ن املل���ك م���ردوخ اباادين���ا االأول 
)1173-1161 ق.م(، وورد اال�صم اأي�صا بنف�ض ال�صاكلة 
عل���ى حج���ر حدود اآخ���ر يع���ود للملك مردوخ ن���ادن اخي 
)1089-1081 ق.م(، وه���ي املعروف���ة عن���د االآثاري���ني 
ب�)حجرة مي�ص���و( اأو احلجرة ال�صوداء، ومن الن�صو�ض 
التي تعود اىل الع�صر االآ�صوري احلديث ورد اال�صم يف 
ن����ض يعود للملك ادد نراري الث���اين)911-891 ق.م(، 
ون�ض اآخر يعود اإىل ع�ص���ر امللك جتات با�ص���ر الثالث 
الدرا�ص���ة وفق���ا مل�ص���ادر  )744-727 ق.م(، وتخل����ض 
التنقيبات اأن هناك مدينة با�ص���م )بغدادو( كانت معروفة 
من���ذ الع�ص���ر البابلي الو�ص���يط وكانت عا�ص���مة ملقاطعة 

مهمة قريبة من دوركوريالزو- عكركوف.
وت�ص���ر درا�ص���ة اأخرى له���ذه االنعطاف���ة الت���ي اأحدثتها 
املكت�صفات االآثارية يف دح�ض ما جاء يف امل�صادر االأدبية 

يف اأ�ص���ل ا�ص���م بغداد اإذ تقول: اأن تف�ص���رات املوؤرخني 
الع���رب االأوائل وم���ا بني عليها �صتت�ص���اءل اإذا علمنا اأن 
بغ���داد موجودة بهذا اال�ص���م منذ زمن البابلي���ني قبل اأن 
يع���رف العراق اأية تاأثرات فار�ص���ية لغوية او �صيا�ص���ية 
بوق���ت طويل،وان املوؤرخ���ني امل�ص���لمني االأوائل والذين 
بحثوا يف اأ�صل اأ�صماء االأعام اجلغرافية ومعناها ممن 

ت�ص���دى للبحث يف معنى ا�ص���م بغداد،اجتهوا اىل اللغة 
الفار�صية للو�صول اإىل مبتغاهم ب�صبب اإجادتهم لها الأنها 
اللغ���ة الر�ص���مية يف الع���راق منذ �ص���قوط االإمرباطورية 
البابلية ع���ام 538 ق.م اإىل الفتح االإ�ص���امي عام 635م 
با�ص���تثناء الف���رتات الت���ي خ�ص���عت له���ا باب���ل الحت���ال 
االإغري���ق ث���م الرومان، وقد كان���ت قرية بغداد االأ�ص���لية 

قائمة يف اأثناء احلكم ال�صا�ص���اين الفار�صي للعراق، واأن 
هوؤالء املوؤرخني امل�صلمني ممن كتب يف اأ�صل ا�صم بغداد 
ق���د جاءوا بتف�ص���رات افرتا�ص���ية م���ن اللغة الفار�ص���ية 
ال�صائعة وقت ذاك ثم اأخذها منهم املوؤرخون الاحقون.

واإذ ت�ص���تنتج هذه الدرا�ص���ة عل���ى ما تقدم م���ن معطيات 
اأن اأ�ص���ل ا�ص���م بغ���داد ومعن���اه ينبغ���ي الرج���وع به اإىل 
م�صان الدرا�صات البابلية االآ�صورية والتي تورد معاجم 
م�ص���طلحاتها اأن معناه هو )قلعة قبيلة ال�ص���قر اأو هيكل 
ال�صقر(، فان اراًء ملحدثني ت�صر اأن معنى ا�صم بغداد يف 
تلك اللغات )البابلي���ة اأو االآرامية( غر موؤكد اإىل الوقت 
احلا�ص���ر وال ميكن اجلزم به لعدم اإ�ص���ناده بدليل علمي 

ر�صني.
ولعل موؤرخينا االأوائل تعذر عليهم الرجوع بالكلمة اإىل 
اأ�ص���لها البابلي االآ�صوري الأ�صباب عديدة لعل من اأبرزها 
اأن االآث���ار التي ع���رث عليها بو�ص���ائل حديثة ق���د اندثرت 
زمن تاأليف ما دونوه ع���ن بغداد وبالتاأكيد فهم لي�ض لهم 
م���ا لدينا من و�ص���ائل اال�ص���تدالل باالآثار، ه���ذا اإذا علمنا 
اأن ح���وايل األفي �ص���نة بني ا�ص���تعمال كلمة بغ���داد بابليا 
واآ�ص���وريا مبعنى قلعة قبيلة ال�ص���قر اأو هيكل ال�صقر اأو 
دار الغزال وبني داللة ا�صتعمالها عطية ال�صنم اأو ب�صتان 
رج���ل اأو غره���ا، كفيلة باأن تدثر االآثار التي ا�ص���تدل بها 

الإرجاع الكلمة اإىل اأ�صل بابلي اآ�صوري.
وهناك اإ�ص���ارات من بع�ض امل�صت�صرقني تقول بقدم ا�صم 
بغ���داد كق���ول Oleary(( اأن”بغداد مدين���ة عريقة يف 
الق���دم كانت تعرف زم���ن البابليني ببغ���دادو"، وال يبعد 
عن هذا املعنى كوك اإذ يقول"اأن ا�ص���ما ي�ص���به ا�صم بغداد 
عرفته باد ما بني النهرين منذ بواكر تاريخها"، وكذلك 
ج���اء يف دائرة املعارف الدولية”تق���وم بغداد يف املوقع 
ال���ذي كانت حتتل���ه امل���دن املهم���ة يف الع�ص���ور القدمية 
والتي تلقت التجديد يف الع�ص���ر االإ�ص���امي"، ويف ذلك 
دالالت وا�ص���حة توؤ�ص���ر تنب���ه بع�ض امل�صت�ص���رقني لهذه 

احلقيقة.
 وباملقاب���ل اكتف���ى البع�ض مبا اأوردته امل�ص���ادر العربية 
كما اأوردنا، لهذا بقيت ا�ص���تنتاجاتهم قا�صرة اذ كان جل 
اعتماده���م على هذه امل�ص���ادر، حيث ارتكن���وا اإليها دون 
النظر الأبع���اد تاريخ هذه املنطقة، وم���ن الغريب حقا اأن 
تغي���ب مثل هك���ذا جزئيات مهم���ة يف تاريخ ا�ص���م بغداد 
عن درا�ص���ات امل�صت�ص���رقني الذين كان لهم ف�ص���ل ال�صبق 
يف املكت�ص���فات االآثاري���ة والت���ي ا�ص���تدل به���ا االآثاريون 
واملوؤرخ���ون الع���رب املحدث���ون عل���ى ق���دم ا�ص���م بغ���داد 
وفن���دوا بها حتى اآراء املوؤرخ���ني العرب االأوائل والذين 

ت�صتقى نبع املعلومة منهم.
وال تخال هذه الدرا�ص���ة اأن من بحث من امل�صت�صرقني يف 
تاري���خ بغداد وخططها كان يجه���ل العمق التاريخي لها، 
اإال ان���ه وعلى م���ا يبدو اأن االرتكان اإىل امل�ص���ادر االأدبية 
والتي تقول بفار�ص���ية ا�ص���م بغداد ق���د اأبطلت ديناميكية 
اال�صتدالل عندهم وعطلتها، فاأخذوا االأ�صماء على عاتها 
�صنا منهم اأن كل ما كتبه االأولون د�صتور ال نقا�ض فيه،او 
اأن امل�صت�صرقني قد بيتوا النوايا يف عدم اال�صتدالل على 
تاريخ ا�ص���م بغداد لغاية قد يكون االهتداء ملعرفتها لي�ض 

باالأمر ال�صعب.
على اأن اال�ص���م الر�صمي لعا�ص���مة العبا�صيني لي�ض بغداد 
وي�صر لي�ص���رتاجن اإىل احد اأ�صمائها العديدة فيقول”اأن 
الن�ص���ف الغرب���ي من بغ���داد يف العهد االإ�ص���امي يعرف 
بال���زوراء اأي العوج���اء"، ويبدو اأن لي�ص���رتاجن قد نعت 
الن�ص���ف الغربي من بغداد بهذا النع���ت الأنه اأول ما بني 
م���ن �ص���قيها واأن امل���دورة اأول ما بني من ال�ص���ق الغربي 

فكان الن�صف الغربي الذي ا�صماه الزوراء هو املدورة.
ولقد �صميت بالزوراء النعطافتها مع دجلة اأو لعل املفردة 
�ص���يغة عربي���ة لكلمة اإيرانية قدمية اك�ص���بها خ�ص���وعها 
لل�ص���ور القيا�صية ال�ص���ائعة معنى جديدا،كما اأن بع�صهم 
كان ي�صميها ال�صيادة الأنها ت�صيد قلوب الرجال وتن�صب 
اأحيانا اإىل من�صئها فيقال املن�صورية، وقد ا�صماها بانيها 
اأبو جعفر املن�ص���ور مدينة ال�ص���ام وهو اال�صم الر�صمي 
ال���ذي ظهر يف وثائق الدواوين العبا�ص���ية وعلى النقود 
واالأوزان، ويف�ص���ر كوك �ص���بب ت�ص���ميتها مدينة ال�صام 
فيقول"لقد اأطلقوا عليها هذا اال�ص���م الأنها متثل عا�ص���مة 
االإ�ص���ام"،وال تزال ت�ص���مى )دار ال�صام( كما كان ا�صمها 
يف املا�صي، وي�صميها بع�ص���هم مدينة اخللفاء باالإ�صافة 

اإىل ا�صمها )بغداد(”
عن ر�سالة )خطط مدينة ال�سالم(

بمناسبة يوم بغداد

ف��ي  العاصم��ة  امان��ة  تأسس��ت  هك��ذا 
العشرينيات... ومن هم االمناء األوائل؟

جاء تأسيس األمانة استجابة لدواٍع 

كثرية، يأيت يف مقدمتها تأسيس 

الحكم الوطني عام 1921، وعودة 

الضباط واملوظفني إىل العراق 

بعد سقوط الدولة العثامنية 

واالعتامد عىل خرباتهم، فضاًل عن 

التوسع يف الحاجة للخدمات بعد 

االحتالل. فكان ال بد من االهتامم 

بعاصمة البالد”بغداد”وهي متثل 

مركز اململكة، واالهتامم بها 

يكون عىل اختالف االهتامم ببقية 

أس��م مدن البالد. عدي��دة...  وتس��ميات  أس��ماء 
)بغداد( عراقي قديم
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ال���زام���ل���ي ع����ب����اس  د. 

عرف البغداديون ال�ص���ينما الناطقة يف بداية 
الثاثيني���ات عندما عر�ص���ت �ص���ينما الوطني 
يف يوم عيد الفطر املوافق 19 �ص���باط 1931 
الفيل���م الغنائ���ي )ملك املو�ص���يقى( ف���كان هذا 
حدث���ًا مهمًا يف تاري���خ ال�ص���ينما يف العراق، 
اذ انبهر جمهور امل�ص���اهدين لهذا احلدث غر 
االعتي���ادي، ال���ذي ادى اىل انح�ص���ار االفام 
ال�ص���امتة تدريجيًا وافولها  بعد ان كانت هي 
ال�ص���ائدة على �صا�ص���ات العر�ض ال�صينمائية، 
فاأ�ص���بح له���ذا الن���وع م���ن ال�ص���ينما رواده���ا 
املعجبون بها، مما حّفز على التو�ص���ع بان�صاء 
دور جدي���دة للعر����ض ال�ص���ينمائي يف مدينة 

بغداد.
العر����ض  دور  ادارات  ان  الق���ول  وميك���ن 
للقط���اع  تابع���ة  معظمه���ا  كان  ال�ص���ينمائية 
اخلا�ض الذي اظهر ن�صاطًا ملمو�صًا منذ بداية 
الثاثينيات يف ان�صائها، ومن اهم تلك الدور 

ال�صينمائية هي : 
1. �ص���ينما الرافدين : ا�ص�صت عام 1932 تقع 

يف �صارع الر�صيد.
2. �ص���ينما امللك غازي : ا�ص�ص���ت ع���ام 1934 
من قبل نعيم �صاوؤول العزيز، وتقع يف الباب 
ال�صرقي يف را�ض �صارع امللك غازي، كان عدد 
مقاعده���ا )1050( يف ال�ص���الة و 1580 يف 
البلك���ون وفيها )25( لوج���ًا عدد مقاعد اللوج 

الواحد فيها )4( مقاعد. 
3. �صينما احلمراء : يرجع تاأ�صي�صها اىل عام 
1935، وتقع يف �ص���ارع الر�ص���يد بالقرب من 
جامع مرجان موؤ�ص�صها ا�صماعيل �صريف عدد 

مقاعدها )1000( مقعدًا.
4. �ص���ينما الزوراء : تاأ�ص�ص���ت عام 1936 يف 
�ص���ارع الر�ص���يد حمل���ة املربعة، وا�ص���حابها، 

اليا�ض دنو�ض و�صليم �صوحيط.

5. �ص���ينما روك�ص���ي و�ص���ينما ركي����ض الت���ي 
تاأ�ص�صت عام 1936 يف �صارع الر�صيد باإدارة 

عبد اجلبار �صبع.   
و�ص���هد ع���ام 1937 تاأ�ص���ي�ض �ص���ينما جديدة 
يف �ص���ارع الر�ص���يد عرفت ب�ص���ينما الر�ص���يد، 
موؤ�ص�ص���ها  مقع���ٍد،   )1200( مقاعده���ا  ع���دد 
انط���وان م�ص���يح و�ص���ودائي اخ���وان. زيادة 
عل���ى ذلك كانت االف���ام ال�ص���ينمائية تعر�ض 
يف دور العر����ض ال�ص���يفية وقاع���ات بع�ض 
املدار�ض الثانوية يف بغداد ال�صيما املدر�صة 
اجلعفرية والتفي�ض. ويف عام 1939 اعيد 
تاأ�ص���ي�ض �ص���ينما الوطن���ي م���ن قبل �ص���ركة 
ال�ص���ينما البغدادية برا�ص���مال ق���دره )35( 
الف دينار تقع يف �ص���ارع الر�صيد يف حملة 

�صيد �صلطان علي.
ويف االربعينيات تاأ�ص�ص���ت يف بغداد عدة 
دور للعر����ض ال�ص���ينمائي كان من اهمها: 
�ص���ينما ديان���ا التي ان�ص���اأت ع���ام 1943، 

وت���وىل ادارته���ا �ص���ائب اجل�ص���اين، وكان 
عدد مقاعده���ا )976( مقعدًا، ويف عام 1944 
اأ�ص�صت �صينما دار ال�صام من قبل عبد الرزاق 
ال�ص���يخلي يف �ص���ارع امللك غازي حملة قهوة 
�ص���كر، وكان ع���دد مقاعده���ا )1150( مقعدًا.

ا�ص���تخدام  الربيطاني���ة  ال�ص���فارة  وحاول���ت 
ال�صينما كو�ص���ائل دعائية حللفائها اذ اهتمت 
بعر����ض االفام ال�ص���ينمائية يف دور العر�ض 

ويف االماكن العامة.
وبعد نهاي���ة احل���رب العاملية الثانية �ص���هدت 
بغ���داد تاأ�ص���ي�ض دور عر����ض جدي���دة بفع���ل 
االقبال املتزايد على ال�ص���ينما التي ا�ص���بحت 
من الو�ص���ائل التعليمية والتثقيفي���ة املقبولة 
لدى ق�صم من ال�صرائح االجتماعية املثقفة اىل 
جانب اهدافها الرتفيهية املعروفة. ومن ابرز 

ال�صينمات:  هذه 
�ص���ينما االر�ص���وملي التي مت تاأ�صي�صها 

االر�ص���وملي  ق���دري  قب���ل  م���ن   1946 ع���ام 
وُتع���د اأول �ص���ينما يف جان���ب الك���رخ، ويف 
الفردو����ض  �ص���ينما  افتت���اح  1947مت  ع���ام 
و�ص���ينما الن�صر يف �ص���ارع امللك غازي حملة 
الهيتاوي���ني. و�ص���يدت يف بغداد ع���ام 1948 
�ص���ينما النج���وم الت���ي افتتحتت ع���ام 1949 
وتق���ع يف  �ص���ارع املل���ك غازي حملة ال�ص���نك، 
وتع���ود ملكيته���ا اىل حبي���ب امل���اك ويديرها 
�ص���ليم االطرقج���ي. تخ�ص�ص���ت يف بدايته���ا 
بعر����ض االف���ام العاملية ثم عر�ص���ت بعد ذلك 
االفام العربية ال�ص���يما امل�صرية منها وكانت 
يف الفنانني امل�صريني عند العر�ض االول  ت�صَّ
للفل���م العرب���ي يف �ص���ينمات بغ���داد الغرا�ض 

دعائية.  
كان���ت دور ال�ص���ينما يف بغ���داد يف تزاي���د 
م�ص���تمر فقد بلغ عددها حتى كانون الثاين 
عام 1950 حوايل )82( دارًا لل�ص���ينما منها 
41 �ص���ينما �ص���يفي مك�ص���وفة. وكان معظم 
هذه ال�ص���ينمات ميتلكها اليه���ود او تدار من 
قبلهم. وافتتحت عام 1949 �ص���ينما ريجنت 
يف ال�ص���احلية بالقرب من متثال امللك في�صل 
�ص���ينما    افتتح���ت   1956 ع���ام  ويف  االول 
اخليام وهي �ص���ينما متطورة ج���دًا من حيث 
مقاعدها ومزينة بالر�صوم وال�صور وتقع يف 

زقاق متفرع من �صارع الر�صيد. 
لقد كانت ال�ص���ينما مثار اهتمام ابناء املجتمع 
البغ���دادي على اختاف فئاته���م االجتماعية، 
لذلك تهافتوا على م�صاهدة االفام ال�صينمائية 
وارتي���اد دور العر����ض. وكان اكرث رواد هذه 
ال�ص���ينمات هم : التجار واملاكون واملعلمون 
وطلبة املدار�ض واملثقفون واالطفال والن�صاء 
عل���ى �ص���كل عوائ���ل يف لوج���ات خا�ص���ة او 
يجل�ص���ون يف املقاعد االمامية. وتكون اغلب 
تلك ال�ص���ينمات حمت�ص���مة برواده���ا منتظمة 
ال ي�ص���مح للمتفرجني بالتعليق���ات البذيئة او 
ال�ص���مجة ويف حالة حدوث ما يخالف االآداب 
العام���ة يقوم امل�ص���وؤولون باخراج من ي�ص���ئ 
ال�ص���لوك فيه���ا ف���ورًا. وتتوف���ر فيه���ا النظافة 
وال�ص���روط ال�ص���حية وه���ي خا�ص���عة ملراقبة 
الدولة، لذلك كانت ال�صينما مكانًا للّقاء واللهو 

الربيء املحبب لكل االأ�ص���ر حيث جتد اال�ص���ر 
ماذها يف االن�ض اال�ص���بوعي داخل ال�صالة، 
وكانت هذه الظاهرة �صائعة يف دور ال�صينما 

يف جميع املدن العراقية. 
وكانت ال�ص���ينمات تق�ص���م على ث���اث درجات 
اوىل وثانية وثالثة ح�ص���ب مواق���ع مقاعدها 
والواجه���ا )مق�ص���وراتها( وتوف���ر اخلدمات 
ال�ص���رورية فيه���ا وتعر����ض افام���ًا متنوع���ة 
ال�ص���اعة  يف  لرواده���ا  معلوم���ة  اوق���ات  يف 
ال�ص���اعة  ويف  �ص���باحًا  والن�ص���ف  العا�ص���رة 
الثانية والن�ص���ف ظهرًا ويف ال�صاعة الرابعة 
والن�صف ويف ال�صابعة والن�صف م�صاًء ويف 

ال�صاعة التا�صعة والن�صف ليًا. 
جل���ذب  دعائي���ة  و�ص���ائل  ت�ص���تعمل  وكان���ت 
امل�ص���اهدين عن طريق ال�ص���حافة او التجول 
يف ال�ص���وارع بو�ص���اطة بع�ض املنادين الذين 
ي�صتاأجرون العربات لل�صر يف �صارع الر�صيد 
من باب املعظم اىل الباب ال�ص���رقي او يقفون 
االنتب���اه اىل  العر����ض ويلفت���ون  دور  ام���ام 
االفام ال�ص���ينمائية لغر�ض جذب املتفرجني. 
وتختل���ف ا�ص���عار تذاك���ر دخ���ول ال�ص���ينمات 
املق�ص���ورة  اج���رة  فمث���ًا  درجاته���ا  ح�ص���ب 
املكون���ة م���ن )4( كرا�ص���ي كان)550( فل�ص���ًا 
واج���رة كر�ص���ي يف موق���ع ممت���از كان يبل���غ  

)130( فل�صًا. 

عن ر�سالة )احلياة االجتماعية يف بغداد(

بعدما ن�ص����رت يل الق�ص����ائد حتت توقي����ع »نابغة النجف« 
تل����ك الق�ص����ائد زخم����ا  اأعطتن����ي  ت�ص����جعت كث����را، وق����د 
وانطاقا يف بحور النظم. لذلك، اأنا من اأن�ص����ار ت�ص����جيع 
املبتدئ����ني يف عامل ال�ص����عر.كما اأن طموح����ي تعدى حدود 
العراق ف�ص����رت اأر�صل ق�ص����ائدي اإىل جملة »العرفان”يف 
�صيدا )لبنان( وكان �صاحبها اأحمد عارف الزين. ف�صارت 

ق�صائدي تن�صر، واحدة يف بغداد واأخرى يف لبنان.
وبداأت اأ�صعاري تبدو وكاأن ناظمها اأكرب مني �صنا. ومبعنى 
الكلمة اأنها كانت تبدو الإن�ص����ان نا�ص����ج. ومثال على ذلك؛ 
ففي اأول زيارة قمت بها لبغداد. كان من الطبيعي اأن اأزور 
ال�ص����حف التي تن�صر ق�صائدي. وفوجئ اأ�صحابها ب�صغر 
�صني، خ�صو�صا اأنني يف ذلك العهد، كان �صكلي م�صحًكا. 
اإذ كان وزين ال يتعدى خم�صة وثاثني كليوغراما. وكنت 
يومها ارت����دي اجللباب والعباءة العربية )الزي النجفي( 
وعمامة �صغرة. كنت مثل �صبح. اأنا نف�صي مل اأكن اأعرف 
�ص����كلي. اإذ مل يخطر على ب����ايل مطلقا اأن اأنظر اإىل وجهي 

اأو قامتي يف املراآة.
واأ�ص����تطيع الق����ول اإنن����ي بلغ����ت الع�ص����رين دون اأن اأرى 
وجه����ي يف املراآة. واأول مرة �ص����اهدت وجه����ي فيها كانت 

عندما ت�صورت يف بغداد وفوجئت ب�صورتي.
رمبا ت�صاألينني متى �صرت »اأباوع« )انظر( املراآة؟ �صارت 
نظرات����ي تلتق����ي امل����راآة يوم عرفت اأن هناك �ص����يئا ا�ص����مه 
االأناقة يف حياة االإن�ص����ان اأي بعد بلوغي عامي الع�صرين 
بفرتة طويلة. و�صبب ذلك اأن بيوتات النجف مل تكن ت�صم 
بني اأثاثها املرايا الكبرة املوجودة حاليا يف كل منزل بل 
كانت املراآة ال�ص����غرة هي املنت�صرة يف الع�صرينات. لذلك 
عندم����ا راأي����ت �ص����ورتي فوجئ����ت وكاأنها ال تخ�ص����ني، اأو 
باالأح����رى كاأنها لي�ص����ت وج����ه مهدي اجلواه����ري. عندها 
تذك����رت اأن هن����اك م����راآة ويج����ب اأن اأعتني ب�ص����كلي، ولو 
قليا. كنت اأبدو وكاأنني �ص����بح يدب عل����ى االأر�ض.وكنت 

يف ال�صابق اأتعجب من بع�ض االأ�صخا�ض الذين يخرجون 
من منازلهم وكاأنهم ن�ص����اء متربجات، اأو كاأنهم ي�صتعدون 

للذهاب اإىل املراق�ض.
فوجئ����ت يف اأحد االأيام بال�ص����اعر الكبر حممد الها�ص����مي 
ي����رد عل����ي قائ����ًا: »اإىل نابغ����ة النج����ف« وذل����ك بق�ص����يدة 
مطلعه����ا: »اأيها البلبل غرد – وانظم االآالم �ص����عرا« )…(. 
قراأت ق�ص����يدة الها�ص����مي مرات ومرات وذهلت، اأ�صحيح 
اأنني االإن�ص����ان الذي ا�ص����تطاع اأن يهز هذا ال�صاعر الكبر، 

فرد علي �صعرا على القافية نف�صها؟
اإذن، اأن����ا اإن�ص����ان مه����م. االأر�ض مل تعد حتملن����ي.. وبداأت 
االأحق����اد تنم����و يف جمتمع النجف، �ص����د اإن�ص����ان �ص����اعد 
يف بل����د التناق�ص����ات، النج����ف، بل����د الفقر املدق����ع والغنى 
الفاح�����ض، جنب����ا اإىل جنب.باخت�ص����ار، ب����داأت اأع����ي لعبة 
احلي����اة، ب����داأت اأح�����ض اأن بل����دي م����ع اأدب وجمم����ع دي����ن 
وجممع فقر. وخا�ص����ة املو�ص����وع كانت اأن �صيئاتها اأكرث 

من ح�صناتها.
بغ����داد كان����ت بالن�ص����بة اإيل عاملً����ا جمه����وال. ذهب����ت اإليه����ا 
الكت�ص����اف هذا العامل اجلدي����د. زيارتي اإليها كانت اأ�ص����به 
بعرب����ي مله����وف ي����زور باري�����ض الأول مرة. ورغ����م بقائي 
يومني ال غر يف بغداد بقيت اأ�ص����هرا اأحتدث اإىل حميطي 
عن اكت�ص����افاتي فيها.وب����ا مبالغة، كنت اأروي الق�ص�����ض 

كما كان يروي كولومب�ض اكت�صافه الأمركا.
اأن����ا »كولومب�����ض النجفي”ي����روي مغامرات����ه يف بغ����داد. 
ر�ص����مت لهم �ص����ورة عن االأ�ص����واق الكب����رة، وما حتويه 
املحات، وكيف اأن البنات مي�ص����ني �صافرات يف ال�صوارع 
وكاأنهن حوريات. يا �صبحان الله! اأكرث من 60 �صنة مرت 
على هذه االأحداث لكن بع�ص����ها ما زال عالقا يف ذهني.ما 
زلت اأذكر اأول مرة نزلت فيها اإىل ال�صوق، وكيف بهرتني 
االأ�ص����ياء املعرو�ص����ة يف الواجهات. بع�صها مل اأكن اأعرف 

ما هو.

وقفت اأمام حمل يعر�ض احللوى واأ�ص����ياء اأخرى. اأق�ص����م 
بالله، اأن الذي ا�ص����توقفني مل يكن الب�ص����ائع املعرو�ص����ة، 
واإمنا كان وجها جميا لفتاة يف عمر الورود، تتحدث مع 

�صاحب احلانوت، رمبا كان يغازلها، ال اأدري!.
كل م����ا اأعرفه اأنني وقف����ت يف مكاين مبهورا بجمالها رغم 
العباءة التي كنت اأرتديه����ا والعمامة التي كنت اأعتمرها. 
هذا »ال�صبح النجفي”مل ي�صتطع مغادرة املكان. يا �صبحان 
اخلالق. اإىل االآن �ص����ورتها ما زالت مطبوعة يف ذاكرتي. 
وكذلك نظرة �ص����احب احلانوت الذي بدا وكاأنه يقول يل: 
»م����اذا تريد اأيه����ا املتطفل؟ اذه����ب بعيدا ودعنا و�ص����اأننا«. 

ومع ذلك بقيت مكاين.
اأن����ا املتطف����ل املع����دم، ت�ص����مرت قدم����اي داخ����ل احلانوت. 

حاول����ت �ص����راء اأي �ص����يء مقابل بقائي، فما ا�ص����تطعت اأن 
اأدفع اأكرث من ثمن �ص����ورتني �ص����غرتني لبع�ض املمثات 

اللواتي كانت �صورهن معرو�صة.
�صيخ ذو حلية وعباءة وعمامة ي�صرتي �صورا ملمثات كن 
م�ص����هورات يف ذلك الزمن! واالأكرث م����ن ذلك، اأنني حملت 
ه����ذه ال�ص����ور اإىل النجف وكاأنني ا�ص����رتيت هدية كبرة. 
كم����ا اأنن����ي مل اأن�����ض اأن اأحدث اأهل ع�ص����رتي عن العربات 
التي ت�ص����ر يف �ص����وارع بغ����داد، وكيف اأنن����ي دخلت دور 
ال�صحف وا�صتقبلت ا�صتقباال كبرا. وكانت ليايل طويلة 
ق�ص����يتها واأنا ال اأمّل احلديث عن بغداد. كما اأعطتني تلك 

الرحلة �صحنة من االندفاع، وكرب غروري بنف�صي.
اأر�ص����لت اإىل وزي����ر املعارف ال�ص����يد عبد امله����دي املنتفكي 
ق�صيدة �صخ�ص����ية عنوانها »حتية الوزير”مل اأن�صرها يف 
ال�صحف، واأحيي فيها �صهامته وموقفه النبيل من ال�صعب 
العراقي. واأوؤكد اأنني مل اأن�ص����ر الق�صيدة يف ال�صحف بل 
بعثتها اإليه �صمن ر�صالة خا�صة، اإذ كانت جتمعني به �صلة 
قا�صمها امل�صرتك ابن عمتي علي ال�صرقي، وهذا االأخر له 

�صمعة طيبة عدا كونه اأديبا و�صاعرا معروفا.
ولدى ت�ص����لم الوزير عبد املهدي الق�ص����يدة امل�صار اإليها اأو 
بدافع بريء، ت�صاءل: طاملا اأن وزارة املعارف بحاجة اإىل 
اأ�ص����اتذة، فلم����اذا ال ياأت����ي مهدي اجلواه����ري ويدر�ض يف 

اإحدى املدار�ض؟
ولاأمان����ة، مل يك����ن يخط����ر بب����ايل يف ي����وم من االأي����ام اأن 
اأك����ون موظف����ا: ال يف املع����ارف وال يف اأي اإدارة اأخ����رى. 
اإمنا الق�ص����يدة جاءت اإعجابا مبوق����ف الوزير ال اأكرث وال 
اأقل. وبعد فرتة وجيزة و�صلتني ر�صالة من �صديق عزيز 
هو علي باقر ال�صبيبي يقول يل فيها: »اإذا اأحببت اأن تفيد 
وت�صتفيد، اح�صر اإىل بغداد حيث هناك جمال لتعيينك يف 
�ص����لك التدري�ض«.وتنبهت اإىل �ص����يء ا�صمه وظيفة وراتب 
ورغيف خبز. وتوكلت على الله وح�ص����رت اإىل بغداد. مل 
تطل املدة، واإذا بي اأتلقى كتابا بف�صلي من �صلك التدري�ض 
موقًعا من �ص����اطع احل�صري... وتطورت االأمور بني اأخذ 
ورد ب����ني الوزي����ر ومدي����ر املعارف حول ق�ص����ية ف�ص����لي. 
وانته����ى االأم����ر بعودت����ي اإىل التدري�ض. ويف اأح����د االأيام 
زارين باقر ال�ص����بيبي وتبادلنا احلديث حول انت�ص����اري 
بالعودة اىل الوظيفةاإىل اأن قال يل: »اأنت تعرف احرتامي 
واملحب����ة التي اأكنه����ا لك. ما راأي����ك لو ت�ص����تقيل اأنت االآن، 
فقلت له: ب�صرك الله باخلر.. وهو كذلك. االآن �صاأ�صتقيل. 
وكتبت ر�صالة موؤلفة من �صفحتني �صرحت فيها كل ما كان 
يعتمل يف قلبي. ويف ختام الر�صالة، رفعت ا�صتقالتي اإىل 

الوزير راأ�صا. وتركت املدر�صة.
بعد ع�ص����رة اأيام و�ص����لتني ر�ص����الة فحواها التايل: »بناء 
على اأن مهدي اجلواهري رفع ا�صتقالته اإىل وزير املعارف 

وتخطى الت�صل�صل الهرمي، فاإنه يعترب مف�صوال«.
وقب����ل اأن اأع����ود اإىل النج����ف، وم����ن قبيل الواج����ب، قمت 
بزيارة ال�ص����يد ال�ص����در – رحمه الله – وهو كان من اأكرب 
ال�صخ�ص����يات الديني����ة يف ذل����ك الوقت، و�ص����األني ال�ص����يد 
ال�ص����در: »ماذا تفعل االآن؟«. قلت: يف املن����زل. قال: »امللك 
في�ص����ل يريد روؤيتك«. فاأجبته: م����اذا يريد مني؟ اإنه يكذب 
كثرا. قال: »ال عليك.. هو الذي طلب روؤيتك. وغدا نذهب 

�صويا اإليه«.
ويف الغد و�صلنا اإىل الديوان امللكي. ودخلنا مبا�صرة اإىل 
ح�ص����رة امللك با مقدمات، اإذ كان ال�صيد ال�صدر يدخل اإىل 

جمل�ض امللك �صاعة ي�صاء ودون ا�صتئذان. اأو بروتوكول

من لقاءات اجرتها هدى املر مع اجلواهري 
يف جملة )املجلة( �سنة 1981

سينمات بغداد في الجيل الماضي
82 دار سينما ببغداد سنة 1950!!

الجواهري وذكريات بغداد االولى 
في العشرينيات
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ه�����ش�����ام ال���م���دف���ع���ي

كان اال�ص���تاذ الراح���ل عبد ال���رزاق الهايل ق���د الف كتابا 
مهما با�ص���م )معجم العراق( يف اخلم�ص���ينيات يف القرن 
املا�ص���ي، ف�ص���در من���ه ج���زءان، والكم���ال اجل���زء الثالث 
من���ه كتب اىل �ص���ديقه امل���وؤرخ املحقق يعقوب �ص���ركي�ض  
يف 31 كانون الثاين  1953ي�ص���األه عن م�ص���اريع ا�ص���الة 
امل���اء يف بغ���داد يف العه���د العثم���اين  فاجاب���ه �ص���ركي�ض 
بر�صالة تت�ص���من معلومات تاريخية فريدة، نن�صرها هنا 

الهميتها.

اال�صتاذ يعقوب �صركي�ض املحرتم
حتية واإجااًل. 

وبع���د.. فقد قراأت يف ال�ص���فحة )129( م���ن كتابكم القيم 
)مباح���ث عراقية( هذه اجلمل���ة ).. ويف�ص���ل دار النقيب 
ودار القن�ص���لية الربيطاني���ة، �ص���ريعة وكان���ت باجلانب 
ال�ص���مايل لل�ص���ريعة )برث( ار�ص���ها مع حرميها اليوم من 
دار النقي���ب، وكان ي�ص���تقى منها املاء، فيج���ري اإىل مقام 
ال�ص���يخ عبد القادر الكياين، ثم ا�ص���تغنى ع���ن البئر بعد 
و�ص���ع م�ص���خة يف �ص���ريعة امل�ص���بغة، ومد االأنابيب يف 

املدينة واإي�صالها اإىل مقام ال�صيخ..اإلخ(. 
ونظ���را لرغبت���ي يف بع�ض التفا�ص���يل عن هذه امل�ص���األة: 
جئتكم راجّيًا التف�ص���ل علّي باالإجابة عن االأ�صئلة التالية 
– اإن اأمكن – ليكون املو�صوع الذي اأبحث فيه م�صتندًا 

اإىل �صند قوي، واإليكم االأ�صئلة:
اأ- 1- ه���ل اأ�ص���تطيع ان اأع���رف التاري���خ الذي ُب���دئ فيه 
ب�ص���حب املاء من البئر امل�ص���ار اإليه اإىل مقام ال�ص���يخ عبد 

القادر الكياين؟
ومن الذي اأن�صاأ هذا البئر؟

2- كيف كانت تتم عملية اإي�صال املاء اإىل جامع الكياين؟ 
وهل كان النا�ض ي�صتفيدون من هذا املاء لبيوتهم؟

وهل كانت )ال�صاقية( مك�صوفة اأم حتت االأر�ض؟
3- ه���ل كان���ت هن���اك عاقة بني ه���ذه )ال�ص���اقية( وحملة 

)راأ�ض ال�صاقية(؟
4- متى مت ن�ص���ب )اأول م�صخة( ماء يف بغداد واأين؟ ثم 

متى مت ن�صب امل�صخة يف �صريعة امل�صبغة؟
ب- لقد ق�ض علَيّ الدكتور ها�صم الوتري ق�صة عن )حمام 

ال�صورجة( ومما قاله �صعادته:
- اإن ال�صورجة لفظة تركية تعني )اأقل ملوحة(. وذكر اأن 
�ص���احب حمام ال�ص���ورجة، كان اأول من فكر باإي�صال املاء 
م���ن النه���ر اإىل حمام���ه، وذلك مبد جمرى حت���ت االأر�ض، 
ممتد م���ن املحكم���ة ال�ص���رعية احلالية اإىل احلم���ام، على 
مقربة من جامع �صوق الغزل. وقد ذكر يل اأنه قام بتزويد 
اجلامع املذكور باملاء، كما ان ال�صيد عبد اجلبار االأوقاتي 
)اخلياط( قد جعل من �صرداب بيته خمزنًا للماء الذي كان 

ياأخذه من املجرى لقاء اأجر معني.

فهل يل اأن اأ�ص���األ �ص���عادتكم عن هذه الرواية، واإذا اأيدمت 
ذلك، فهل باإمكانكم حتديد تاريخ القيام بهذا امل�صروع؟ 

املخل�ض 
عبد الرزاق الهايل 

 1953/12/31
****

اأجوبة االأ�صتاذ يعقوب �صركي�ض 
اأجوبتي الأ�صئلة �صعادة عبد الرزاق الهايل 

1- كنت راأيت عند االأب اآن�ص���تا�ض ن�ص���خة قدمية، لقرمان 
لل�ص���لطان )مراد( تاريخه يف 16 ذي احلجة �ص���نة 1948 
ه���� )1639م(، موج���ه اإىل )ح�ص���ن با�ص���ا( وايل بغ���داد، 
وم�ص���مونه، اأن���ه قد عني )غر�ّص���ا( واحدًا من ب���دل اإيجار 
)قي�ص���رية ب�ص���تان( لعلف الثران التي ت�ص���حب املاء من 
البئر اخلا�ص���ة ب�ص���ريح ال�ص���يخ عب���د الق���ادر الكياين، 
وللخدام الذين يقومون بهذا العمل، ول�صراء ثران، عند 
احلاجة، وترميم البئر كذلك عند احلاجة، وما�ص���اأها ذلك 

من امل�صاريف. 
قلت: 

با�ص���م  معروف���ًا  ب�ص���تان(  )قي�ص���رية  املل���ك  ه���ذا  كان 
)القي�ص���رية( حتى احلرب العاملية االأوىل، وال تزال هذه 

الت�ص���مية باقي���ة كما كان���ت االآن، وكانت لهذه القي�ص���رية 
جبهتان، اإحداهما �ص���مالية والثانية جنوبية. وال�صمالية 
فيما ي�ص���مى اليوم ب� )�صوق البزازين(، واجلنوبية كانت 
يف �صوق ملتوية �صيقة، ابتداوؤها من �صوق راأ�ض القرية، 
امل�صمى اليوم )�ص���ارع ال�صمواأل( وبعد ذلك ُهدمت اجلهة 
اجلنوبية، واأن�صئ على اأر�صها )مقهى(، ثم اأريد اأن تبنى 
فوقه طبقة، فبان اأن���ه ال يتحمل الثقل فُهدم، وُجدد البناء 
على نحو ن�ص���ف اأر�ض القي�ص���رية يف �صنة 1934، وهو 
االآن مقهى معروف با�صم )مقهى القي�صرية( وبنيت فوقه 

طبقة.
ه���ذا ما كان من اأمر الق�ص���م اجلنوبي، اأما ال�ص���مايل، فهو 
الي���وم مته���دم منهار، تب���اع فيه )الك���واين( وعلي���ه بابه 

القدمي من اخل�صب.
اأعود اإىل البحث يف البئر وال�صاقية:

وكن���ت راأي���ت عن���د االأب اأن�ص���تا�ض كذل���ك ن�ص���خة قدمية 
لفرم���ان لل�ص���لطان موج���ه اإىل )بكلربك���ي( وايل بغ���داد، 
تاريخ���ه يف 25 املح���رم 1949ه���� )1639م(، يذك���ر في���ه 
اأن اإدارة بئر ال�ص���يخ عبد القادر الكي���اين، حمتاجة اإىل 
م�ص���روف يومي ق���دره )غر�ص���ان( فع���نّي )عر�ّص���ًا( ثانيًا 
اإ�ص���افة اإىل ما هو خم�ص����ض م���ن بدل اإيجار )قي�ص���رية 
ب�ص���تان(، على اأن يعطى هذا )الغر����ض( االأخر من اإيراد 

الب�صاتني الواقعة يف )�ص���هربان( وهي املوؤجرة للكتخدا 
خليل واأخيه جميل. 

واأ�صاف ال�صلطان قائًا: اأنه يكون قد خ�ص�ض امل�صروف 
ال�ص���نوي لهذه البئر، �صبعمائة وع�ص���رين غر�صًا )وقلت: 
م���ن املعل���وم اأن غر����ض ذلك الزم���ن كان اأكرب م���ن درهمنا 

احلايل، ي. �ض(. 
ولعل بئر ال�ص���يخ عبد القادر و�ص���اقيته كانتا موجودتني 
عن���د فت���ح ال�ص���لطان مراد بغ���داد بدلي���ل ان ما خ�ص�ص���ه 
مل�صروفها مبلغ زهيد وهو لاإدارة والرتميم عند احلاجة 
ح�ص���ب، وان مل تك���ون قدميت���ني، فهل هذا ال�ص���لطان هو 
الذي عمرها وخ�ص����ض مل�ص���اريفها هذا املبلغ الذي راأينا 
ذكره؛ وان مل يكن هذا ال�ص���لطان ق���د اأحدثها فهل تكونان 

من اإن�صاء ال�صلطان �صليمان. 
2- ال اأدري هل كان النا�ض ي�صتفيدون من ذلك املاء جاريًا 
لدوره���م، وامن���ا ال ب���د من اأن منه���م من كان ي�ص���تفيد من 
امل���اء بنقله حممواًل، ولي�ض جاري���ا، كما ال اأدري ان كانت 

ال�صاقية مك�صوفة اأم انها مغطاة يف ذلك الزمن.
اإين اأ�صتبعد كل اال�صتبعاد اأن تكون مك�صوفة الأنها يف هذه 
احلال يتلوث ماوؤها باأقذار ف�ص���ًا عن ذلك، قد ي�ص���تنزف 

االأهلون هذا املاء قبل و�صوله اإىل املحل املق�صود.
وقلت:

كان اإي�صال املاء اإىل جامع ال�صيخ عبد القادر حتى و�صع 
م�صخة يف �ص���ريعة امل�صبغة، كما �صرنى، ب�صاقية جتري 
فوق جدار ارتفاعه نحو مرتين ون�ص���ف ومو�صوعة يف 
ما ن�ص���ميه اليوم )ب�صارع الكياين( يف جانبه اجلنوبي، 
وكان عل���ى راأ����ض كل �ص���ارع منف�ص���ل من���ه متجه���ًا نحو 
اجلنوب، عقد للو�ص���ل بني ال�ص���رعني، وكان هذا املجرى 
�ص���اقية )مقرّبة( ثم عو�ص���ت ال�ص���اقية باأنابي���ب معدنية، 
واأظ���ن اأين كنت �ص���معت اأن ذلك تربع الأح���د رجال الهند، 
وكان يف دور النقب���اء حدائ���ق يج���ري اإليه���ا امل���اء م���ن 
ال�ص���اقية، ذلك يف زماننا قبل اال�ص���تفادة من ماء امل�صخة 

التي ن�صبت يف �صريعة امل�صبغة.
وال ب���د اأن تك���ون عاق���ة ب���ني ال�ص���اقية وق�ص���مية املحلة 

امل�صماة )برا�ض ال�صاقية(. 

3- كان ن�ص���ب اأول م�ص���خة يف بغداد ال�ص���قاء ق�ص���م من 
دوره���ا ال�ص���مالية، بعد جميء )مدحت با�ص���ا( ولي�ض يف 

و�صعي اأن اأعني التاريخ.
واإمن���ا اأعرف اأنها كانت يف مو�ص���ع م���ن )حملة امليدان(، 
واأتذك���ر اأين كن���ت اأرى جري���ان امل���اء، قبل م���ا يقرب من 

�صتني �صنة، اإىل بع�ض الدور يف حملة امليدان.
وحدثن���ي رجل من �ص���كنة اإحدى تلك املحال، اإن مو�ص���ع 
امل�ص���خة كان، بني )وزارة املعارف والنادي الع�ص���كري( 

احلاليني.
كان ن�ص���ب امل�ص���خة ال�ص���تقاء الق�ص���م االآخر م���ن املحال 
ال�ص���مالية يف �صريعة امل�ص���بغة يف اأواخر �صنة 1907 اأو 

اأوائل �صنة 1908.
4- كن���ت قل���ت يف )مباحث عراقي���ة( )1: 150(، اإن كلمة 
)�ص���ورجة( حتريف للكلمة الفار�ص���ية )�ص���ورجاه( بجيم 
مثلث���ة. واأن معناه���ا )البئ���ر املاحل���ة(. فيك���ون الدكتور 
خالفن���ي بقوله اإن لفظة )�ص���ورجة( لفظ���ة تركية معناها 
)اأق���ل ملوحة( ف���ا اأدري اأي الذهابني هو ال�ص���حيح! مع 
اأنن���ا اتفقنا يف معنى )�ص���ور( وهو امللح، اإن بالفار�ص���ية 

واإن بالرتكية. 
�ص���حيح ما قاله الدكتور امل���ار الذكر، وهو وجود جمرى 
حت���ت االأر�ض وه���و ممتد من املحكمة ال�ص���رعية احلالية 

اإىل )حمام ال�صورجة(. 
واأق���ول: كان ه���ذا املج���رى م���ن بئ���ر واقع���ة يف اجله���ة 
ال�ص���مالية للمحكم���ة ال�ص���رعية، وكن���ت اأرى ه���ذه البئ���ر 
وهذه املحكمة قدمية، وقد ُجدد بناوؤها يف عهد حكومتنا 
العراقية. وكانت دائرتني، اإحداها دائرة املحكمة نف�صها، 

وبل�صقها من جهة اجلنوب دار ل�صكن القا�صي.
وال علم يل بتاريخ اإن�صاء )حمام ال�صورجة( وبئرها املار 
الذك���ر وجم���رى املاء. واإمنا بو�ص���عي اأن اأقول اإن اأ�ص���رة 
)اأ�ص���فر( كان �ص���كناها يف دار تقع يف اآخر ال�صارع الذي 
في���ه كني�ص���ة )االأب���اء الكرمليني( وه���ذه ال���دار تطل على 
ما ي�ص���مى بالعل���وة الواقع���ة باإزائها من جه���ة اجلنوب، 
وبل�ص���ق ه���ذه ال���دار دار اأخرى كذلك ل�ص���كنى االأ�ص���رة، 
وكلتاه���ا ملك لاأ�ص���رة، ويف الدار االأخ���رة كانت حديقة 
ت�ص���قى من ذلك املج���رى اخلا�ض بحمام ال�ص���ورجة، كما 
كن���ت اأرى جري���ان امل���اء يف طفولتي، وبعده���ا وبحدود 
�ص���نة 1900، اأن�صئت يف كني�صة االأرمن الكاثوليك وغدت 

ت�صقى كذلك من �صاقية احلمام.
ويغل���ب عل���ى ظن���ي اأن احلديق���ة كان���ت يف دي���ر االأب���اء 
الكرمليني كانت ت�ص���قى كذلك من هذه ال�صاقية، اأقول هذا 
الأن ذاكرتي مرتددة يف هذا ال�صاأن االأخر، وكان االإ�صقاء 
باأجور معينة، ثم ُعدل عن اإ�ص���قاء ه���ذه احلدائق من ماء 

احلمام بعد اأن ُو�صعت م�صخة يف �صريعة امل�صبغة. 
يعقوب �صركي�ض                                                                                          
 10 كانون الثاين �سنة 1954

م��ن ذكريات الطفول��ة والفتوة في 
بغداد الثالثينيات

ال اتذك����ر كثرا عن فرتة الطفولة، اال اين اتذكر اول 
عهدي بالدرا�ص����ة م����ع اخي قحطان، عندما �ص����جلتنا 
والدت����ي يف رو�ص����ة لكني�ص����ة م�ص����يحية يف منطق����ة 
الك����رادة � ارخيته، ال تبعد كث����را عن البيت، واتذكر 
ان معلماتن����ا ك����َنّ من راهبات الكني�ص����ة ون�ص����ميهن 
املا�ص����رات، وق����د تعلمن����ا يف ه����ذه الرو�ص����ة اوىل 
حم����اوالت الكتابة والتلفظ باحل����روف املختلفة. ثم 
دخلت الدرا�ص����ة االبتدائية يف املدر�صة املاأمونية يف 
منطق����ة امليدان التي تبعد كثرا عن منطقة �ص����كناي 
حمل����ة ح�ص����ام الدي����ن يف الك����رادة. كان����ت املاأمونية 
ا�ص����هر املدار�����ض االبتدائي����ة يومذاك، وتق����ع بجوار 

وزارة الدفاع
وتط����ل  بغ����داد،  م����ن  املعظ����م  الب����اب  منطق����ة  يف   
بالنا�����ض واال�ص����واق  املكتظ����ة  املي����دان  على�ص����احة 
والدوائ����ر الر�ص����مية، واأم����ام باب املدر�ص����ة كنا نرى 
)ط����وب ابو خزامة(، وما ي����دور حوله من معتقدات 
�ص����عبية طريفة، كما كان يقع خزان ا�صالة املاء خلف 
املدر�ص����ة. كان����ت بناي����ة املدر�ص����ة املاأموني����ة كب����رة 
وبطابق����ني، وممراته����ا طويل����ة و�ص����فوفها وا�ص����عة 
والدخ����ول اليها من اجله����ة املقابلة ل�ص����وق امليدان، 
وكان����ت من ابنية بغ����داد امل�ص����هورة، وقد هدمت يف 
عهد عبد الكرمي قا�صم مع بناية جميلة هي االخرى، 
وهي بناية مكتبة االوقاف العامة يف الباب املعظم، 

لتطوير تلك املنطقة!
وم����ن ذكريات����ي يف املاأموني����ة، وق����وع انق����اب بكر 
�صدقي )29 ت�ص����رين االول 1936(  وانا يف ال�صف 
الث����اين االبتدائ����ي ، وح�ص����ور ق����دري الأخذن����ا م����ن 
املدر�ص����ة وخروجنا من ال�ص����ف بناًء على توجيهات 
والدي وعندما �ص����معنا ا�ص����وات انفجارات القنابل 
التي ا�ص����قطتها طائرات ع�ص����كرية موؤي����دة لانقاب 
على مبنى جمل�ض الوزراء القريب من املدر�صة )كان 
املبنى بجوار الق�ص����لة امام جامع ال�صراي(، لفر�ض 
االمر الواقع على رئي�ض الوزراء يا�ص����ني الها�ص����مي 

واال�صراع با�صتقالته.
كان����ت حمل����ة ح�ص����ام الدي����ن م����ن حم����ات الك����رادة 
الطري����ق  عل����ى  وتق����ع  الع�ص����رينات،  يف  احلديث����ة 
امل����وؤدي اىل مع�ص����كر )الهني����دي( ال����ذي �ص����مي فيما 
بعد مبع�ص����كر الر�ص����يد، ون�ص����ب ا�ص����مها اىل ال�صيد 
ح�صام الدين جمعة وهو من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية 
واالدارية املعروفة،من اوائل من �صكن تلك املنطقة، 
ويقع بيته جماور بيتنا �ص����ماال واىل جوار بيت بكر 
�ص����دقي. ويقع يف املحلة اي�ص����ا بيت �صبيح جنيب 
وكنا ن�ص����ميه )عمي( وهو ابن خ����ال والدي، وبيتنا 
يقع خلف بيته، وكنا ن�ص����مع احيانًا �ص����وت ح�ص����ام 
الدي����ن املرتف����ع ل�ص����عف يف �ص����معه عندم����ا ين����ادي 
�ص����بيح جنيب قبل دخوله الدار. ومن �ص����كنة املحلة 
اي�ص����ا القا�ص����د الباب����وي يف بغ����داد، وحمم����د علي 
حممود،وحم����دي الباج����ه ج����ي، ويق����ع خلف����ه بي����ت  
)رجين����ة با�ص����ا( ال�ص����هرة يوم����ذاك اخ����ت املطرب����ة 
�ص����ليمة با�صا. عندما �ص����كنا حملة ح�ص����ام الدين يف 
�ص����نة 1934، كان����ت امل�ص����افة طويل����ة بينه����ا وب����ني 
مف����رق الكرادة � داخل حيث )ن�ص����ب كهرمانة حاليا( 
واليوجد بناء يف تلك امل�ص����افة �صوى نادي العلوية، 

كم����ا ال يوج����د بناء اىل منطق����ة الباب ال�ص����رقي عرب 
ب�ص����تان اخل�ض �ص����وى بناء )واي ام �صي اأي( وهي 

جمعية ال�صبان امل�صيحيني.
كان �ص����ائقنا )ق����دري( ياأخذن����ا اأن����ا واخ����ي قحط����ان 
ب�ص����يارتنا اىل املدر�ص����ة �ص����باح كل ي����وم، ويع����ود 
بن����ا اىل الك����رادة، خمرتقا �ص����ارع الر�ص����يد ف�ص����ارع 
ال�صعدون حتى ي�ص����ل البيت يف حملة ح�صام الدين 
يف الكرادة. كما كان قدري ياأخذنا بني فرتة واخرى 
اىل اماك����ن اخ����رى مث����ل حم����ل احلاق )ع����زت( يف 
�صارع الر�صيد واملجاورا ل�صوق الهرج، مقابل حملة 
)ك����وك نزر(املحرف����ة من اال�ص����م ال�ص����حيح لكني�ص����ة 
االرمن االرثودوك�ض التي بناها ال�ص����ابط العثماين 
)كروك نازريان(. واذكر ان عزت احلاق كان ا�صبه 
بكتل����ة �ص����مينة، وذا بطن كبرة، ويرت����دي بنطلونا 
معلقا )باالآ�صقي( على كتفه مع قمي�ض ابي�ض، وهو 

من ا�صهر احلاقني اآنذاك، وكان والدي من زبائنه.
اأحيل والدي اىل التقاعد عام 1941 وهو مت�ص����رف 
ل����واء الرم����ادي، ويف هذه الف����رتة انتقلنا للدرا�ص����ة 
يف مدر�ص����ة تطبيق����ات دار املعلم����ني االبتدائي����ة يف 
االعظمية قرب املق����ربة امللكية. واذكر حدوث حركة 
ر�ص����يد ع����ايل الكي����اين وان����ا يف ال�ص����ف ال�ص����اد�ض 
ابتدائ����ي، وقد كنا مندفعني بحما�����ض لتاأييد حكومة 
الكي����اين وكن����ا نعتق����د ان هدفها حمارب����ة االنكليز 
لي�ض اال. واتذكر وقوفنا على ر�ص����يف ال�ص����ارع يف 
حملة ال�صيوخ قرب مقهى حجازي، حيث كنا ن�صكن،  
لتحية ر�ص����يد ع����ايل ونحن نرت����دي لبا�ض الك�ص����افة 
ونحمل ع�ص����ّيًا خ�صبية. كما اتذكر حوادث الفرهود 
وم����ا جرى من اعتداءات على بيوت و اأبنية يهودية 
و�ص����رقة موجوداتها، وقد متكن����ا من حماية عدد من 

الدور اليهودية يف �صارعنا.
والتحق����ت  املتو�ص����طة،  الدرا�ص����ة  اىل  انتقل����ت     
مبتو�ص����طة الك����رادة ال�ص����رقية الواقع����ة يف حمل����ة 
ارخيته، وهي بناية حديثة قريبة من ال�صارع املوؤدي 
اىل جامع����ة بغ����داد حاليا. وكانت الدرا�ص����ة يف هذه 

املدر�صة متميزة ومتقدمة بطرق التدري�ض وا�صاليب 
التعليم. ومن مدر�ص����يها االفا�ص����ل     )اوهان دنحو( 
للغ����ة االنكليزي����ة و)ف����وؤاد دروي�ض( لعل����م املثلثات. 
وكان من ا�ص����دقائي يف ال�صف الثاين نزار املائكة 
ال����ذي عرف باإتقان����ه اللغة االنكليزي����ة، وكان يومئذ 
يتعل����م اللغة الاتينية، وهو اخو ال�ص����اعرة الكبرة 

نازك املائكة.
انتقل����ت اىل الدرا�ص����ة االعدادي����ة يف �ص����نة 1944، 
ودخلت االعدادي����ة املركزية الواقعة يف مركز بغداد 
)حمل����ة البقجة(، وكانت الدرا�ص����ة فيه����ا على فرعني 
العلم����ي واالدب����ي. وكان اخ����ي قحطان يف ال�ص����ف 
اخلام�����ض )املنته����ي(، عندم����ا انتظم����ت يف ال�ص����ف 
الرابع علمي )ال�ص����عبة ج(. كانت االعدادية املركزية 
م����ن ارق����ى مدار�����ض الع����راق وا�ص����هرها، ومتيزه����ا 
مب�صتوى التدري�ض فيها، اذ كانت ت�صم ا�صهر رجال 
التعلي����م يوم����ذاك، واذك����ر من ا�ص����اتذتي االفا�ص����ل، 
�ص����ادق االعرجي مدر�ض العربي����ة وفوؤاداالنكوريل 
مدر�ض علم  احليوان، واال�ص����تاذ منعم لعلم النبات، 
وعطا �ص����ربي للر�ص����م وق����د تعلمنا منه كيفية ر�ص����م 
موديل ان�ص����ان يقف امامنا، وعل����ي الوردي مدر�ض 
االجتم����اع، وكان يطلب منا اال�ص����تماع للمحا�ص����رة 

وفهمها دون ا�صتعمال القلم 
والورق����ة لت�ص����جيلها. كم����ا كان����ت االعدادي����ة ت�ص����م 
ك�ص����ادق  والتدري�����ض  الرتبي����ة  يف  المع����ة  ا�ص����ماء 
املائكة ور�ص����يد �صلبي مدير املدر�صة ومعاونه عاء 

الدين الري�ض.
وللو�ص����ول اىل املدر�صة كنت مع اأخي قحطان ناأخذ 
با�صات اخل�صب )وهي البا�صات املحورةبعد احلرب 
العامليةمن ج�ص����م ومقاعد خ�ص����ب( م����ن ارخيتة اىل 
الباب ال�صرقي خمرتقني �صارع الر�صيد اىل )احليدر 
خانة( حيث اقرب موقف با�ض اىل االعدادية. ويف 
طري����ق الع����ودة كن����ت احيانًا ا�ص����ر عل����ى قدمي من 
االعدادية اىل الباب ال�ص����رقي خمرتقًا ا�صواق بغداد 

كيما ا�صتقل البا�ض اىل الكرادة – رخيتة.

رسالة نادرة ليعقوب سركيس تنشر للمرة االولى

اسالة الماء في بغداد في العهد العثماني



…
@µ0Y
yz

åèb
X

طبعت مبطابع موؤ�ص�صة املدى لاإعام والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: خالد خضير

ملحق اأ�صبوعي ي�صدر عن موؤ�ص�صة  لاإعام والثقافة والفنون

8
العدد )4313( السنة السادسة عشرة

االثنين )19( تشرين الثاني 2018

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

طرائف بغدادية ساخرة

www.almadasupplements.com

ح����س����ي����ن ال����ك����رخ����ي

 )كان املرح���وم ح�ص���ني الكرخ���ي �� حفي���د املا عبود 
الكرخ���ي �����  قد ن�ص���ر قبل عق���ود �صل�ص���لة مقاالت عن 
طرائ���ف اللهجة البغدادي���ة  وما اليه���ا، وقد اخرتنا 

منها عدد من الطرائف �� ذاكرة عراقية(
* م���ن كناي���ات البغدادي���ني القدام���ى كناي���ة )اب���و 
العط�ص���ة( وه���ي كنية عق���ال ينك�ص���ه �ص���احبه على 
حاجب���ه االمي���ن او االي�ص���ر بحي���ث يك���ون و�ص���عه 
قلقًا،ي�ص���قط م���ن راأ�ص���ه اذا عط����ض اقل عط�ص���ة.قال 

كبر �صعراء العوام هاجيًا :
منك�َضّ عكالة )ابو العط�صة(،وُخِرج  

     على چتفه،طيط يامال الِعِرج.
اخلرج: مايطرح فوق ظهر الدابة،ي�صع فيه امل�صافر 
متاعه،ويتخذ من ن�صيج ال�صوف وغره كما ي�صعه 

امل�صافر على كتفه اذا كانت امل�صافة قريبة.
����ض َحْو(  طي���ط: عفطة،وق���د تلح���ق به���ا عب���ارة )ُكرِّ
اال�ص���تاذ  واال�ص���تخفاف.حدثنا  ال�ص���خرية  بق�ص���د 
عبا����ض بغ���دادي قائ���ًا:يف الع�ص���رينات كان لنا يف 
االعظمي���ة ج���اٌر كنيته )اب���و طيط( من بيت ا�ص���تهر 

بعمل الطر�صي.
ال�ص���اجلي،  عب���ود  اال�ص���تاذ  املرح���وم  وحدثن���ا 
الع���راق  يف  العثماني���ون  قال:كان)اجلندرم���ة( 
اليح�صنون العربية،وعندما كنت حاكمًا)قا�صيًا( يف 
ابي �صخر عام 1935حدثوين عن واحٍد منهم،كان 
ق���د تلقى امرًا م���ن مدي���ر الناحية بان ي�ص���حب معه 
ثاث���ة خيّال���ة )فر�ص���ان( وان ين���زل عل���ى ع�ص���رة 
ت���ويف �ص���يخها وتاأخ���رت ارملت���ه ع���ن �ص���داد بقايا 
اجلندرم���ة  االأداء:وذه���ب  اىل  اخلراج،في�ص���طرها 
وا�صحابه فقابلتهم املراأة مقابلة عنيفة،ومل ي�صتطع 
اجلندرمة ان ي�ص���نع معها �صيئًا فعاد وقّدم اىل مدير 
الناحي���ة تقري���رًا ج���اء فيه :مل���ا ركبنا عل���ى خديجة 
وطالبنا مب���ال البقايا رفعت ثوبه���ا اىل اعلى بطنها 

وقالت)طيط( ق�صمرة للداعي.
*  وم���ن الفاظه���م م���ن الرتكي���ة )اي�ص���كي( مبعن���ى 
عتيق،و)چي( اداة الن�صب ويطلق على الذي يتعامل 
باالأ�ص���ياء القدمية امل�صتعملة بيعًا و�صراًء.ويف ازقة 
بغ���داد �ص���ابقًا كان )ابو عتيق البيع( مي�ص���طها وهو 
ي�ص���يح اأي�صكي مبد الياء،وبلغة البغاّدة تعني اي�صًا 
رقّاع االحذية )اإ�ص���كايف( ويف ر�ص���افة بغداد يوجد 
�ص���وق باإ�ص���م �ص���وق اال�صكچية،ويف �صم���ال العراق 
منطق���ة با�صم)ا�صك���ي كل���ك( ويف بلغ���راد عا�صم���ة 
يوغو�صافي���ا �صارع يحمل ا�صم )اي�صكي جاّدة �صي( 
وه���و مايزال قائمًا بطابعه العثم���اين القدمي ينتابه 
ال�صي���اح االأجانب واملواطنون اليوغو�صاف.  روى 
يل اي�ص���ًا ا�صتاذن���ا ال�صاع���ر حممد ح�ص���ن ال�صبيبي 
هذي���ن البيت���ني على ل�ص���ان �صديقه امل�ص���ور ار�صاك 
مطالب���ًا بت�صدي���د قيمة �صور له تاأخ���ر ت�صديدها ومل 
يكن ار�صاك يعلم مب�صم���ون الورقة التي حملها اىل 
ابي علي الن���ه كان اميًا، ومن املعلوم ان ثاثتهم من 

اوفى اال�صدقاء،ولكنها املداعبة الربيئة :   
ايا ابن ال�صبيبي يا حيلباز 

ويا حنقباز ويا �صختچي  
اذا مل تبادر بدفع احل�صاب 

بعثنا بجلدك لل� )ا�صكچي(
حيلباز: حمتال.حنقب���از: لعوب)لعبي(. �صختچي: 

اب،�صانع احليلة.   ن�صّ

* في����ض من اأ�صماء الطربو�ض، و مثله )الفينة(، اأول 
م���ن اأدخل اأ�صتعمال���ه ال�صلطان حمم���ود الثاين �صنة 
1824 م، و الفي����ض ين�صب اىل مدينة فا�ض املغربية 
التي كان���ت ت�صنعه، كما اأن الفينة تن�صب اىل )فينا( 
عا�صم���ة النم�صا، و ح���ني اأدخلها االأتراك اىل العراق 
و بداأ )االأفندية( باأعتمارها، اأطلق اأ�صمها على بع�ض 
الن�صاء العراقيات ممن ولدن عند �صيوع اأ�صتعمالها، 
و منه���ن )فين���ة لفتة الع���زاوي( و هي م���ن ف�صليات 
مدينة الكوت، اأ�صت�صهد ولدها يف القاد�صية الثانية، 
و الطربو����ض عل���ى ثاثة األ���وان : االأحم���ر العنابي 
و االأحم���ر الق���اين )في�ض رنك���ي( و االأ�صود يتو�صط 
قمته )ب�صكول���ة( عثكولة من خيوط حريرية �صوداء 
اأو زرق���اء اأو خ�ص���راء تتدىل اىل اخلل���ف اأو جانبيا 
ح�ص���ب الرغبة، و )چلبية( بغداد يلفون حول طرفها 
االأ�صف���ل )ك�صي���دة( م���ن احلري���ر االأ�صف���ر املزهر. و 
)ال�صادة( يلفون حولها القما�ض االأخ�صر اأو االأ�صود، 
و بقي���ة رجال الدين يلفون حولها القما�ض االأبي�ض. 
و بع����ض الن�ص���اء البغدادي���ات كن يعتم���رن )الفينة 
الق�ص���رة ذات الكركو�ص���ة اخل�ص���راء و منهن جدة 
ال�صاعر الكرخي الذي و�صفها باأبيات عديدة( منها:

 يحكليعلى �صدري اأ�صرب ب�صخرة   
  يحكليعلى �صدري اأ�صرب ب�صخرة       

على الدنيا امل�صومة الفانية الغربة       
 وين الفينة اأم كركو�صة اخل�صرة 

)و مدا�ض وچپدُك والپيچه و اأالأيزار؟(     
  و اأنا حبوبتي �صاهدتها تلب�ض 

)فينة( برا�صها و الها�صمي اأطل�ض      
 و )المّية و وردة( بخ�صمها و تده�ض

مبدا�ض ال�صريلي ال�صخر و االأحجار  

  على الدنيا امل�صومة الفانية الغربة 
وين الفينة اأم كركو�صة اخل�صرة  

 )و مدا�ض وچپدُك والپيچه و اأالأيزار؟(
و اأنا حبوبتي �صاهدتها تلب�ض      

   )فينة( برا�صها و الها�صمي اأطل�ض
و )المّية و وردة( بخ�صمها و تده�ض 

  مبدا�ض ال�صريلي ال�صخر و االأحجار 

*ولق���ب امل���ا يطل���ق على م���ن كان يف عه���ود اجلهل 
يح�ص���ن الق���راءة والكتابة، و�صاح���ب الكّتاب يدعى 
اأي�ص���ًا )مُ���ّا( وح���ني انت�صر ن���ور العل���م اأ�صبح هذا 
اللق���ب �صّبه، يكّنى به اجلاه���ل، بعك�ض ما كان يعنيه 
قبًا، وعلى هذا اال�صا�ض حذفه الكرخي عام 1938م 
من ا�صمه، وكان الر�ص���ايف التقاه بعد احلذف ومما 
قال���ه له : يجب اأن نطلق عليك بع���د االآن لقب اأ�صتاذ، 
فيكون ا�صمك االأ�صتاذ عبود الكرخي، الأنك ت�صتحقه، 
خا�صة اأنني اأول من بايعك باإمارة ال�صعر ال�صعبي. 

وردت ه���ذه الكلم���ة كث���رًا يف االأمث���ال الدارج���ة، 
واالأ�صعار ال�صعبية، كما تلقب به الكثر من م�صاهر 
الرج���ال، فم���ن اأمثاله���م ال�صائرة )خوج���ة علي، ما 

علي( و)يا ما وجهك اأ�صفر( ومن اأ�صعارهم : 
�صابتك بالچبد ِعّله اأيها الكرخي )املُّلة( 

وممن ا�صتهروا بهذا اللق���ب : املا عثمان املو�صلي، 
واملا عبود الكرخي، واملقرئ املا مهدي، واملا علي 
اخل�صي، الذي كان النا�ض ايام العثمانيني يخوفون 
ب���ه اأطفاله���م ليناموا، وهو م���ن رج���ال الوزير علي 
ر�ص���ا با�ص���ا الاز، ال���ذي حكم بغداد م���ن عام 1831 
اإىل 1843م، ا�صته���ر ه���ذا امل���ا بالظل���م والق�ص���وة 
واأخ���ذ االأتاوات الكيفية م���ن النا�ض، وكانت اأخباره 
ت���رتدد اإىل االأم����ض القري���ب على األ�صن���ة العراقيني، 
و�صفه املرحوم االألو�صي يف مقاماته باأنه )اأعجوبة 
االأمم، م���ا علي كتخذا احلرم( – تاريخ العراق بني 
احتالني 49/7 للمرحوم عبا�ض العزاوي، املطبوع 
ع���ام 1955م. حدثن���ي املرحوم عبد الق���ادر الرباك، 
ق���ال : قال يل م���رة املرح���وم عبد الق���ادر مطبوعات 
: )ثاث���ة م���ا ين�صافون، ع���ني النملة، ورج���ل احلّية، 

وخبز املا(. 
عن كتاب جمال�س بغداد


