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العدد )4554(
السنة السابعة عشرة

االثنين )25( تشرين الثاني 2019

وبداأت اجلمعي���ة اعمالها بعق���د اجتماعات �سرية يف 
اأماكن متباعدة ت���ارة يف الكاظمية واأخرى يف بغداد 
وبا�سرت بفت���ح فروع لها يف مدن الع���راق, باملقارنة 
بني جمعيتي العهد( تاأ�س�ست عام 1913 يف ا�ستنبول 
علي يد عزيز علي امل�سري و�سمت 315 �سابطًا عربيًا 
اغلبه���م من ال�سب���اط العراقي���ني , طمح���ت اإىل حالة 
م���ن احلكم الذاتي للع���رب يف اأطار احلك���م العثماين 
,فتحت لها فروعًا يف بغداد تراأ�سه حمدي الباجه جي 
واملو�س���ل وحلب , تكونت اللجن���ة القيادية للجمعية 
من �سعيد النق�سبندي,ونوري فتاح, وانور النق�سلي 
,ع���اء الدي���ن النائ���ب ,به���اء الدي���ن ال�سي���خ �سعي���د, 
اأحم���د عزت الأعظمي , وح�س���ن ر�سا , غايتها الأوىل 
ا�ستق���ال الب���اد العربية .   )وحر����س ال�ستقال فاإن 
الأخ���رة كانت اأكرث توفيقًا يف العم���ل الدوؤوب الذي 
يك�س���ف عوامل كامنة ب���ني الإدارة ملركزي���ة العراقية 
الت���ي دعمت جهد جمعية احلر�س خافًا ملا عليه العهد 
التي كان���ت تدار من الأر�س���ي ال�سورية التي �سجلت 

خي���ًا  ا يف ذل���ك الأداء , هنل���ك خاف���ات اخ���رى تر
بينهم منها قومية اجلمعية وقطرية حر�س ال�ستقال 
وع�سوية العه���د الع�سكرية على خاف احلر�س التي 

ان�سمت اليها عنا�سر ع�سكرية ومدنية  .
لقد ب���رز ن�ساط اجلمعية يف الدع���وة اإىل التظاهرات 
والعت�س���ام فعندم���ا �سدر ق���رار موؤمتر �س���ان رميو 
ع���ام1920 اخلا�س بالنتداب على الع���راق برز دور 
جمعي���ة احلر����س يف قي���ادة املظاه���رات يف  بغ���داد , 
اإ�ساف���ة اإىل دوره���ا الفك���ري والع�سك���ري يف الثورة 

العراقي���ة الك���ربى ,اإل اأن الق���وات الربيطانية عملت 
عل���ى ماحق���ة عنا�سره���ا واألقت القب�س ع���ل ونفتهم 
بع�سهم اإىل جزيرة هنجام, وهرب بع�سهم الآخر اإىل 
منطقة الفرات الأو�س���ط  ,وقد عملت جمعية احلر�س 
عل���ى الع���داد للث���ورة �س���د الربيطاني���ني فاآخت بني 
الطوائ���ف الإ�سامية باإقامة املوالي���د النبوية واملاأمت 
احل�سيني���ة , وكان الطاب���ع الب���ارز لتل���ك الحتفالت 
اإلقاء اخلط���ب ال�سيا�سية والنا�سي���د الوطنية, وهنا 
جتلت مواهب علي حممود وبرزت يف كتابة املقالت 
ال�سيا�سية احلما�سية التي حتث ال�سعب على الحتاد 

يف مواجهة قوى الحتال.
اإ�ساف���ة اإىل ذل���ك دعت جمعية حر����س ال�ستقال, اإىل 
قيام تظاهرات ك���ربى يف العا�سمة بغداد لاحتجاج 
عل���ى  ال�سلطة الربيطانية واملطالب���ة بتخويل خم�سة 
ع�س���ر مندوبًا من ممثلي بغداد والكاظمية ليفاو�سوا 
احلكوم���ة يف امل�سائل ال�سيا�سية الت���ي يتوقف عليها 
م�ستقب���ل الب���اد ال�سيا�سي ويف مقدمة تل���ك امل�سائل, 
اإلغ���اء الإدارة الع�سكري���ة واإن�س���اء حكوم���ة وطني���ة 
ح�س���ب وعود احللفاء.و املندوبون اخلم�سة ع�سر هم 
حمم���د جعفر اأب���و التمن , اأبو القا�س���م , ال�سيخ اأحمد 
الظاهر , ال�سي���د حممد ال�سدر , عبد الكرمي , يو�سف 

ال�سوي���دي , ف���وؤاد الدفرتي , وعبد الوه���اب النائب , 
�سعي���د النق�سبندي , حممد م�سطف���ى اخلليل , رفعت 
اجلادرج���ي , عل���ي الب���زركان , احم���د ال���داود , عب���د 

الرحمن احليدري , يا�سني اخل�سري,
 قوبل���ت دع���وى اجلمعي���ة بر�س���ا ال�سع���ب وجتم���ع 
املتظاهرون يف جام���ع احليدر خانة واألقيت اخلطب 
احلما�سية وجرى انتخ���اب املندوبني اخلم�سة ع�سر, 
وبينم���ا كان املتظاه���رون جمتمعني اأر�سل���ت ال�سلطة 
ق���وة لتفريقه���م فوقع���ت �سدام���ات قت���ل فيه���ا اأح���د 
املتظاهري���ن, الأم���ر ال���ذي دف���ع باحلاك���م الربيطاين 
ويل�س���ون اإىل طل���ب ق���ادة املظاهرة وهدده���م بالنفي 
اإذا مل يوقف���وا ن�ساطه���م ال�سيا�سي,الم���ر ال���ذي دفع 
الوفد الذي انتخبه املتظاه���رون ملقابلة احلاكم العام 

الربيطاين وقدموا له مذكرة طالبوا فيها باَلتي.
1- الإ�س���راع يف تاألي���ف موؤمتر ميث���ل الأمة العراقية 
لتقرير م�سرهم و�سكل ادارتها يف الداخل وعاقتها 

يف اخلارج .
2- من���ح احلريات للمطبوع���ات ليتمك���ن ال�سعب من 

الإف�ساح عن رغباته واأفكاره .
3- رف���ع احلواج���ز يف طري���ق الربي���د وال���ربق ب���ني 
اأنح���اء الب���اد, اأوًل: وبين���ه وبني الأقط���ار املجاورة 
واملمال���ك الأخرى, ثانيًا: ليتمك���ن النا�س من الطاع 
عل���ى التط���ورات العاملي���ة ونتيجة لرف����س ال�سلطات 
الربيطاني���ة تل���ك املطال���ب خرجت مظاه���رات اأخرى 
وكان���ت اق���رب اإىل اإع���ان احلرب, بع���د اأن ف�سلت كل 
املح���اولت ال�سلمية التي اتبعه���ا الزعماء الوطنيون 

يف �سبيل حتقيق مطالبهم.
ونتيج���ة لل�سغ���ط ال�سيا�سي والقت�س���ادي ل�سلطات 
الحت���ال الربيطاين وتنكرهم للوعود التي قطعوها 
اإىل ال�سعب العراقي  قامت يف الباد حركات م�سلحة 
عديدة توجت يف 30 حزيران عام 1920 بثورة جنح 
العراقي���ون يف مواج���ة بريطانيا واإحل���اق اخل�سائر 
بقواته���ا املتفوقة بالعدد والع���دة, ورغم ف�سل الثورة 
يف حتقي���ق هدفها وحتري���ر الع���راق اإل اأنها َاجربت 

بريطانيا على تغير �سيا�ستها يف حكم العراق.
بع���د انتهاء الث���ورة يف العراق عمل���ت بريطانيا على 
تغي���ر �سيا�ستها اجتاه العراق بعد تعر�سها خل�سائر 
كب���رة, بالإ�ساف���ة اإىل ال�سغوط���ات الداخلي���ة الت���ي 
تعر�س���ت لها من قب���ل دافعي ال�سريب���ة يف بريطانيا 
,ف���راأت من ال�س���روري تغير حكمه���ا  يف العراق من 
احلك���م املبا�س���ر اإىل غ���ر املبا�س���ر, وذل���ك م���ن خال 
تكوين حكومة موؤقتة يف العراق , لذلك دعت املندوب 
ال�سام���ي بر�س���ي كوك����سPercy cox( (, واأوكلت  
اإلي���ه مهمة ت�سكيل تلك احلكوم���ة , وجنح الأخر يف 
ت�سكيلها اإل اأنها مل تدم طويًا اإذ قدمت ا�ستقالتها بعد  

تن�سيب الأمر في�سل ملكًا على العراق عام 1921.
عن رسالة: علي محمود الشيخ : حياته ودوره 
في تاريخ العراق -1901 1968م

من تاريخنا الوطني في صفحاته االولى مزاحم الباجه جي وحركة بكر صدقي
جمعية حرس االستقالل صفحات مطوية من اول انقالب عسكري

اثر اختالف الرأي العام 
العراقي حول طبيعة 

الحكم يف العراق , وضعف 
قدرة األحزاب الوطنية 

يف إيصال قضية العراق 
إىل الدول الكربى, رأى 

الوطنيون رضورة تأسيس 
جمعية سياسية رسية باسم 
) جمعية حرس االستقالل(, 

تهدف اىل إنقاذ البالد من 
االحتالل الربيطاين, و 

تحقيق االستقالل, وقد أعلن 
عن تأسيسها أواخر شباط 
عام 1919, وضمت إضافة 

إىل عيل محمود كل من 
السيد محمد الصدر, رئيس 

الجمعية فرع الكاظمية 
وبهجت زينل,و بإنتامئه 

أنحاز عيل محمود إىل جانب 
املعارضة السياسية ضد 

السلطات الربيطانية وكان 
تسلسله يف الجمعية )23(, 

ورشع األعضاء بانتخاب 
الهيئة اإلدارية التي ضمت 

عرشة أعضاء , ووافقوا عىل 
مواد الجمعية وأهدافها 

يف العمل لتحقيق استقالل 
العراق التام وإيجاد نظام 

سيايس دستوري دميقراطي.

ولهمية املقرتح الذي قدم����ه مزاحم الباجه جي وحما�سه 
ل�س����راء ال�سلحة والطائ����رات اليطالية للع����راق, ولكونه 
وزي����ر العراق املفو�����س يف روما فق����د مت تخويله باجراء 
املفاو�سات م����ع وزارة الطران اليطالية لتزويد اجلي�س 
العراق����ي مب�ستلزمات����ه واحتياجاته , فالتق����ى الباجه جي 
بالفري����ق ) فاله( "Fala" وكيل وزي����ر الطران اليطايل 
الذي اق����رتح عليه ح�س����ور مدير القوة اجلوي����ة العراقية 
حممد علي جواد �سخ�سي����ًا لكي يطلع بنف�سه مع وفد فني 
متخ�س�س يف ال�سنوف الخرى على الطائرات وال�سلحة 

اليطالية ويحدد ما يحتاجه لكي يزوده اليطاليون بها.
وم����ن جانبه فقد ابدى امللك غ����ازي رغبته يف الطاع على 
الطائ����رات وال�سلح����ة واملع����دات احلربية الت����ي بالمكان 
�سرائه����ا م����ن ايطالي����ا لتزوي����د اجلي�����س العراق����ي به����ا , 
و�سرورة درا�سة مدى ا�ستفادة العراق منها , وبعد تاأكده 
من �سرورة عقد هذه ال�سفقة الت�سليحية مع ايطاليا,كلفت 
وزارة الدف����اع العراقي����ة املق����دم الطيار حمم����د علي جواد 
مدير القوة اجلوية العراقية للذهاب اىل روما يف العا�سر 
م����ن ني�سان 1937, والتحق به فيما بعد وفد فني ع�سكري 
تاألف من العقي����د بهاء الدين نوري والرائد الطيار حفظي 
عزي����ز والنقيب ا�سماعي����ل اأحمد عب����اوي والنقيب الطيار 
ج����واد ح�سني وا�ستقبلهم هناك مزاحم الباجه جي الوزير 
العراقي املفو�����س يف روما ليلتقي الوفد العراقي مع وفد 
فن����ي ايط����ايل كان متخ�س�س����ًا بت�سغيل وادام����ة وت�سليح 
الطائرات والدبابات اليطالي����ة ال�سنع. وعقب ذلك �سافر 
وزي����ر الدفاع العراق����ي الفريق عبداللطي����ف نوري ترافقه 
بعث����ة ع�سكري����ة �سم����ت �سباط����ًا م����ن خمتل����ف ال�سن����وف 
اىل روم����ا لاط����اع على الطائ����رات وال�سلح����ة اليطالية 
واملوؤ�س�س����ات الع�سكري����ة هن����اك, وا�ستقب����ل الوف����د ال����ذي 
و�س����ل اىل ايطاليا يف اخلام�����س ع�سر من حزيران 1937 
ملك ايطالي����ا فيكتور عمانوئيل الثالث ومنح وزير الدفاع 
العراق����ي و�سام التاج اليط����ايل من الدرج����ة الأوىل, كما 

منح ال�سباط املرافقني له اأو�سمة تقديرية.
حر�����س مزاح����م الباجه جي عل����ى تعزي����ز دور ايطاليا يف 
تزوي����د الع����راق بالطائ����رات وال�سلح����ة لن����ه كان ي����درك 
�سرورة تنويع م�سادر الت�سليح العراقية وعدم اقت�سارها 
عل����ى دولة واح����دة, ف�سًا عن ذل����ك فان تكلي����ف احلكومة 
العراقي����ة له بالتوقي����ع نيابة عنها كان معن����اه منحه ثقتها 
العالي����ة لن مو�سوع �سراء طائ����رات وا�سلحة مببالغ غر 
قليل����ة دل����ل على مدى عاقت����ه الوثيقة بحكوم����ة النقاب, 
وه����ذا الأم����ر الذي كلفه فيما بعد ت�سحي����ات كثرة على يد 
ال�سيا�سي����ني العراقيني الذين عادوا اىل ال�سلطة بعد مقتل 
بك����ر �سدق����ي و�سق����وط حكوم����ة حكمت �سليم����ان وجميء 

وزارة جديدة على انقا�سها . 
لق����د خل����ق النق����اب ملزاح����م الباج����ه ج����ي فر�س����ة لبراز 
امكانات����ه ون�ساط����ه الدبلوما�سي يف ايطالي����ا, ل�سيما يف 
جم����ال خدم����ة اجلي�����س العراقي عموم����ًا, وقوت����ه اجلوية 

خ�سو�س����ًا, فقد وقع عددًا من العق����ود مع �سركات ايطالية 
متخ�س�س����ة بت�سني����ع الطائ����رات والدباب����ات واملدرع����ات 

اخلفيف����ة وا�سلحة اخرى مث����ل الكرا�س����ي الذاتية احلركة 
التي بالم����كان ا�ستخدامها كمن�س����ات متحركة لر�سا�سات 
مقاومة الطائ����رات التي كان العراق بام�����س احلاجة اليها 
يف تل����ك الف����رتة, ال ان ما ق����ام به مزاح����م الباجه جي دفع 
ثمن����ه فيما بع����د , لن النقاب اأحدث اآث����ارًا لحقه وا�سعة 
امت����دت له و�سملت����ه بتاأثراته����ا , مثلما �سمل����ت ا�سخا�سًا 
اآخرين اأ�سبحوا معار�سني لانقاب بعد ان خلق لهم هذا 
التغر احقادًا وع����داءات �سخ�سية مل تقت�سر على اع�ساء 
النخب����ة ال�سيا�سي����ة ح�س����ب, بل امت����دت اىل الباط وامللك 
نف�س����ه, اذ و�سع����ت , عل����ى �سبيل املث����ال ل احل�سر, نوري 
ال�سعي����د ال����ذي قتل �سه����ره جعفر الع�سك����ري يف مواجهة 
حكم����ت �سليم����ان رئي�س ال����وزراء بعد النق����اب, ف�سممت 
التط����ورات الت����ي اعقب����ت النق����اب العملي����ة ال�سيا�سي����ة 
العراقي����ة برمته����ا ل�سن����وات طويلة تالي����ة , ومل ي�سع حدًا 
لها غياب امللك غازي ع����ن امل�سرح ال�سيا�سي العراقي, وما 
اعق����ب ذلك من نتائج تتعل����ق بالو�ساية على امللك ال�سغر 

والح����داث التي اعقبتها, التي تابعه����ا مزاحم الباجه جي 
عن كثب يف عمله يف باري�س التي انتقل وظيفيًا لها . 

اأهتمت احلكومة اليطالية بانقاب بكر �سدقي يف العراق ,     
فا�ستف�سرت وزارة اخلارجية اليطالية من مزاحم الباجه 
ج����ي ح����ول          حقيق����ة النقاب وهويته����م واجتاهاتهم 
العام����ة, وع����ن حله����م للمجل�س         النياب����ي, وحتول بكر 
�سدق����ي اىل الق����وة الفعلي����ة الوحي����دة امل�سيط����رة        على 
رئي�س الوزراء و�سوؤون احلكم ونفي عدد من ال�سيا�سيني 
اىل اخلارج, فاكتفى مزاحم الباجه جي بتقدمي اي�ساحات 
مقت�سب����ة عن حقيقة ما كان يجري يف العراق, وا�سار اىل 
ان احلكوم����ة العراقية وع����دت باج����راء انتخابات جديدة 
يف �سب����اط 1937, واكد الباجه ج����ي للخارجية اليطالية 
ان الأو�س����اع يف الع����راق �ستع����ود تدريجي����ًا اىل و�سعها 
الطبيعي ال�سابق ول يوجد ما يقلق هناك, لن النقابيني 
وعدوا بانهم �سي�ستمرون على �سيا�سة ال�سداقة مع الدول 

الجنبية مبا فيها ايطاليا. 
اجته����ت رغبة الع����راق, بعد امتناع بريطاني����ا عن تزويده 
بال�س����اح الازم لتقويته نحو ايطالي����ا, ل�سيما ان مزاحم 
الباج����ه ج����ي كان ابرز املوؤيدي����ن ل�سراء ال�س����اح منها من 
خ����ال اق����رتاح قدم����ه اىل وزارة اخلارجي����ة يف ال�ساب����ع 
ع�س����ر م����ن ت�سري����ن الث����اين 1936 اث����ر الت�سهي����ات التي 
قدمته����ا ال�س����ركات اليطالية الك����ربى وا�ستعدادها لتلبية 
الحتياج����ات الع�سكري����ة العراقي����ة با�س����رع وق����ت ممكن, 
وتاأكيدات مزاحم الباجه ج����ي على متانة وجوده وكفاءة 
اجلانب اليطايل يف املج����ال الت�سليحي ووجود طائرات 
قا�سف����ة م����ن ن����وع ) �سافوي����ا( لدي����ه م����ع وج����ود ادواته����ا 
الحتياطية, ف�سُا عن ذلك فان احلكومة اليطالية ادركت 
توجهات رئي�س اركان اجلي�س وقائد النقاب بكر �سدقي 
ومع����ه امللك غ����ازي ونيتهم����ا يف ا�ستراد ا�سلح����ة جديدة 
للجي�����س العراق����ي فقدمت امتي����ازات وت�سهي����ات يف هذا 
الجتاه متثل����ت با�ستعدادها لتدري����ب ال�سباط العراقيني 

دون مقابل.
مل يت�س����ن حلكومة حكم����ت �سليمان ال�ستم����رار يف عملها 
طوي����ًا , اذ �سرع����ان ما اأ�سهمت جمموع����ة من العوامل يف 
اإ�سقاطها كان يف مقدمتها اجتاه قائد النقاب بكر �سدقي 
نح����و اقام����ة دكتاتوري����ة ع�سكري����ة تطي����ح باملل����ك غ����ازي, 
وت�ساع����د العن����ف ال����ذي اأعق����ب مقت����ل جعف����ر الع�سكري , 
وتخلي   جماعة الهايل  عن النقابيني حتى و�سل الأمر 
بعبدالفت����اح اإبراهي����م اح����د املوؤ�س�سني له����ذه اجلماعة اىل 
انهاء عاقته بزمائه قائًا لهم " انكم حطمتم حركتنا عندما 
مكنت����م اجلي�س من حيازة ال�سلطة, ول�سوف تدفعون ثمن  
ذل����ك" ف�سًا عن ذل����ك فقد اأدت اجتاهات ال����وزارة , ومقتل 
جعفر الع�سكري اىل ا�ستمرار تدخل اجلي�س يف ال�سيا�سة 
و�سعي بع�س قادته من " كتلة ال�سباط القوميني"للتحرك 
واإنه����اء بكر �سدقي وحممد علي جواد عن طريق اغتيالهم 
يف احل����ادي ع�س����ر م����ن اآب 1937, وباغتي����ال بكر �سدقي 
ا�سط����رت وزارة حكم����ت �سليم����ان اىل تق����دمي ا�ستقالتها , 

فت�سكلت وزارة جديدة برئا�سة جميل املدفعي.
اأظه����ر مزاح����م الباجه ج����ي ا�سفًا كب����رًا على اغتي����ال بكر 
�سدق����ي وحمم����د علي ج����واد لن����ه كان متاأث����رًا ب�سخ�سية 
الأول ويتوق����ع اأن يق����وم بدور مهم يف الع����راق مثلما قام 
ب����ه م�سطفى كم����ال لرتكيا اذا ما تعاون مع����ه ال�سيا�سيون 
العراقيون وف�سحوا له املجال يف حتقيق اهدافه بالتعاون 
م����ع ) جماع����ة اله����ايل ( الت����ي كان����ت ت�س����م �سخ�سي����ات 
�سيا�سي����ة وفكري����ة مهمة امث����ال حممد حدي����د وعبدالقادر 
ا�سماعي����ل وح�س����ني جمي����ل وعبدالفت����اح ابراهي����م الذين 
تاأث����روا بالفكار ال�سرتاكية وطالب����وا بتح�سني الو�ساع 
الجتماعية والقت�سادية للنا�س يف العراق , وعربوا عن 

اجتاه ا�ساحي �سعبي .
عن: رسالة )) مزاحم الباجه جي ودوره في 
السياسة العراقية((

د. فهد أمسلم زغير

كان مزاحم الباجه جي خالل قيام االنقالب الذي أجرب ياسني الهاشمي عىل تقديم استقالة وزارته وتعيني حكمت سليامن 
رئيسًا للوزراء، موجودًا يف روما وزيرًا مفوضًا ، وكان أول رد فعل له تجاهها هو حزنه البالغ عىل مقتل جعفر العسكري 

وزير الدفاع الذي كان " يعتز بصداقته،بالرغم من الخالفات السياسية التي فرقت بينهام يف االحيان"، لكنه، مع ذلك ، أيد 
االنقالب السباب عدة يقف يف مقدمتها اعتقاده " ان يف امكان رجل قوي مثل بكر صدقي ان يفعل للعراق مثل ما فعله 

مصطفى كامل يف تركيا اذا تعاون املخلصون من رجال البالد معه ، فضاًل عن صداقته الشخصية القوية ملحمد عيل جواد 
آمر القوة الجوية ، والساعد االمين لبكر صدقي التي بدأت عندما كان محمد عيل جواد يتدرب عىل الطريان يف بريطانيا، يف 

الوقت الذي كان فيه مزاحم الباجه جي ممثل العراق السيايس هناك.

مهند جميل العنزي
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االثنين )25( تشرين الثاني 2019

مل ت�سَع وزارة املعارف اإىل ا�ستقدام مدر�سني اأجانب 
للمدار����س الثانوي���ة, وهذا م���ا اأ�سارت اإلي���ه امل�سادر 
الربيطاني���ة, اىل ان  ال�سع���ور الوطني املعار�س لكل 
اق���رتاح بتعيني اأجان���ب للمدار����س الثانوي���ة, ف�سًا 
ع���ن قلة تكاليف اإعداد املدر�س���ني يف العراق باملقارنة 
اإىل تعيني الأجان���ب كان �سببًا يف اإن�ساء دار املعلمني 

العالية.
ويف ال�ساب���ع م���ن ت�سري���ن الث���اين 1923, فاحت���ت 
وزارة املع���ارف جمل�س الوزراء لطل���ب املوافقة على 
تاأ�سي����س دار املعلم���ني العالية. واأ�س���ارت اإىل رغبتها 
يف زي���ادة ع���دد املدار����س الثانوي���ة وفت���ح مدار����س 
املراك���ز  يف  والثانوي���ة  البتدائي���ة  ب���ني  متو�سط���ة 
املهم���ة, كالعمارة والنا�سرية والنجف وكرباء, واأن 
تفك���ر يف كيفي���ة ا�ستح�س���ار املعلم���ني الازمني لهذه 
التاأ�سي�س���ات امل�ستقبلية. واإنه���ا ت�سعى لتاأ�سي�س دارًا 
عالي���ة للمعلم���ني, ل يقب���ل فيه���ا اإل م���ن كان متخرجًا 
م���ن دار املعلم���ني البتدائية, اأو م���ن مدر�سة ثانوية, 
عل���ى اأن تك���ون م���دة الدرا�س���ة فيها �سنت���ني بح�ساب 
)اأثن���ي ع�س���ر در�س���ًا يف الأ�سبوع(. وتق���رر اأن يكون 
يف دار املعلمني العالية نوعان الأول لتخريج معلمني 

للدرو�س الطبيعية, والآخر لتخريج معلمني لدرو�س 
الأول,  الف���رع  يف  وتدر����س  واجلغرافي���ة  التاري���خ 
الفيزي���اء والكيمي���اء واحلي���وان والنب���ات وال�سحة 
واجليولوجي���ا والزراعة, على اأن يقوم الفرع الثاين 
بتدري����س, التاريخ العام وتاري���خ العرب واحل�سارة 
وجغرافي���ة  والطبيعي���ة  القت�سادي���ة  واجلغرافي���ة 
الع���راق, وعل���م القت�س���اد, وعلم الجتم���اع والعلوم 
ال�سيا�سي���ة. ويف كا الفرعني تدر�س الرتبية وفل�سفة 

العلوم وتاريخها.
كان امل�سوؤول���ون يف وزارة املع���ارف قد ارت���اأوا فتح 
�سف م�سائ���ي كتدبر اأويل, واتخ���ذ الطابق العلوي 
من املدر�سة املاأمونية مق���رًا موؤقتًا للمدر�سة اجلديدة 
تق���ع املدر�س���ة يف  حملة امليدان ج���وار وزارة الدفاع 
, وجعل���ت الدرا�سة م�سائية, لك���ي يتمكن الطاب من 
ح�س���ور الدرو����س واملحا�س���رات بع���د انتهائه���م من 
اأداء وظائفه���م التدري�سي���ة, وق���د اأجري���ت ترتيب���ات 
خا�س���ة لتقليل عدد �ساعات تدري�سهم.  وي�ستوفى من 
كل طال���ب مبل���غ ق���دره )15( روبية �سهري���ًا, الروبية 

الواحدة  تعادل )75( فل�ًس.
بع���د اأن ا�ستح�سل���ت وزارة املع���ارف موافق���ة وزارة 
املالي���ة بالكت���اب املرق���م )1130( يف 18/17 ت�سرين 
رئي����س  اإىل  املع���ارف  وزارة  كتب���ت  الث���اين1923, 

جمل�س ال���وزراء جعف���ر الع�سكري 
, تبلغ���ه ب���اأن وزارة املالي���ة وافقت 
على تاأ�سي�س دار املعلمني العالية, 
اإذا واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى 
ا�ستح�سال الأج���ور الدرا�سية من 
م���ن  الأول  الطلب���ة. ويف جل�س���ة 
كانون الأول1923, وافق جمل�س 
الوزراء على تاأ�سي�س دار املعلمني 
العالي���ة. وكان وزير املعارف يف 
ذل���ك الوقت حممد ح�س���ن اآل اأبي 

املحا�سن.
ومما جاء يف الق���رار اإن جمل�س 
الوزراء قرر قبول اقرتاح وزارة 
با�ستحداث  القا�س���ي,  املع���ارف 
مدر�س���ة عالي���ة للمعلم���ني, واأن 
اأي  الدول���ة  خزين���ة  تتحم���ل  ل 
امل�ساري���ف  ع���ن  م�سوؤولي���ة 
الإ�سافي���ة التي تنت���ج من جراء 

فتح هذه املدر�سة.
يعود الف�سل يف اإن�س���اء وتنظيم دار املعلمني العالية 
اإىل �ساطع احل�سري الذي كان ي�سغل من�سب معاون 
وزير املعارف, والذي حر����س با�ستمرار على اإدخال 
ال���دار وتطوي���ره وتزوي���ده  اإىل ه���ذا  الإ�ساح���ات 
باملخت���ربات والأث���اث, والل���وازم املختلف���ة واأ�سرف 

احل�سري على اإدارتها اإىل عام1927.
افتتح���ت دار املعلم���ني يف �سه���ر ت�سري���ن الثاين عام  
1923, وقب���ل يف الوجب���ة الأوىل )11( طالب���ًا, وهم 
ي�سكل���ون )ال���دورة الأوىل( لتل���ك ال���دار وكان هوؤلء 
الط���اب ه���م )�سعي���د فهي���م, عبا����س ف�سل���ي, �سلمان 
ال�س���واف, عبد الكرمي ج���ودت, �سفيق �سلمان, عوين 
بك���ر �سدقي, �سدي���ق خوجة, حممد عل���ي اخلطيب, 

عبد الرزاق لطفي, ها�سم الآلو�سي, �سعيد اأيوب(.
بلغ عدد الذين التحق���وا بالدار بعد افتتاحها خم�سني 
طالب���ًا, ا�ستمر منهم )39( طالب���ًا يف الدرا�سة وتركها 
الباقون. وقد ذكرنا اآنفًا اأ�سماء طلبة الوجبة الأوىل, 
اأم���ا طلبة الوجبة الثانية فكان منهم )حممود �سكري, 
وديع �سر�سم, م�سطفى علي ثروت, عبد الأحد �سر�سم, 
عب���د احلميد اخلطي���ب, �ساكر علي الع���اين, اإبراهيم 
�سوك���ت, جمي���ل روؤوف, حام���د م�سطف���ى, حمم���ود 
احلاج علي, �سليم حممود, حممد باقر ح�سني, �سياء 
�سكارة, فخر الدين اأحمد, ذنون اأيوب, 

ن�سي���م �سلمان, اإبراهيم ح�س���ون, �سعيد فتوحي, عبد 
القادر حممد, توفيق فتاح, دانيال ك�ساب, عبد القادر 

البندنيجي, �سبحي ناعوم(.
انتقل���ت دار املعلم���ني العالية يف ال�سن���ة الثانية على 
افتتاحه���ا اإىل املدر�س���ة الثانوي���ة املركزي���ة التي تقع 
بجانب الر�ساف���ة وعلى �سفاف نه���ر دجلة, ول�سيما 
بع���د اأن ازداد ع���دد الطلب���ة املقبول���ني فيه���ا. و�سع���ى 
�ساط���ع احل�س���ري اإىل اختي���ار الأ�سات���ذة الكفوئ���ني 
م���ن العراقي���ني والع���رب للتدري����س فيه���ا, ولع���ل من 
اأب���رز الذي���ن در�س���وا, اىل جان���ب   �ساط���ع احل�سري 
نف�س���ه لتدري�س علم النف�س وفل�سف���ة العلوم واأ�سول 
التدري����س, عبد اللطي���ف الفاحي لتدري����س التاريخ 
الع���ام والتاري���خ احلدي���ث, وط���ه ال���راوي لتدري�س 
تاريخ الع���رب والإ�سام, وها�س���م ال�سعدي لتدري�س 
جغرافي���ة العراق, ودي���ع اأ�سعد لتدري����س اجلغرافية 
القت�سادي���ة, يو�سف غنيمة لتدري����س تاريخ التمدن 
العراق���ي, وودي���ع عب���د الك���رمي لتدري����س الفيزياء, 
وعز الدي���ن علم الدي���ن لتدري�س الكيمي���اء والتاريخ 
الطبيع���ي. وق���د تخرج م���ن دار املعلم���ني العالية بعد 
�سنت���ني من تاأ�سي�سها )11( طالب���ًا, وهم طلبة الدورة 
الأوىل انف�سهم الذين قبلوا عند افتتاح الدار. وعندما 
تاأ�س�ست جامعة اآل البيت عام 1924 انظمت اإليها عدد 
م���ن الكليات. ويف الع���ام1924 اأرادت اجلامعة التي 
يراأ�سه���ا فهمي املدر����س اأن تلحق دار املعلمني 
العالي���ة له���ا, اإّل اأن هن���اك اإرادة ف�سل���ت اأن 
تبق���ى الدار مرتبطة ب���وزارة املعارف, وكان 
�ساط���ع احل�سري قد �سع���ى اإىل حتقيق هذه 
اخلط���وة. وعلل ذلك ب���اأن ارتباطه���ا بوزارة 
املع���ارف �سيجعلها تتطور وتتقدم با�ستمرار 

ب�سورة اأف�سل.
الدرا�س���ة  مناه���ج  تط���ورت  الوق���ت  مب���رور 
و�سروط القب���ول ومدة الدرا�سة فيها عام بعد 
عام وفقًا لتط���ورات احلاج���ات والإمكانيات. 
فف���ي ع���ام 1927 جعل���ت دار املعلم���ني العالية 
معه���دًا قائم���ًا بذاته مبنهج نه���اري كامل علمي 
واأدب���ي ميت���د على �سنت���ني درا�سيت���ني, هدفها 
اإع���داد مدر�س���ني للمدار�س الثانوي���ة. ومل  يعد 
يقب���ل فيه���ا اإّل خريج���و الدرا�س���ة الثانوية اأو 
م���ا يعادلها, واحلق بدار املعلم���ني العالية ق�سم 
داخل���ي يلتح���ق فيه الطلبة خال م���دة الدرا�سة 
وعل���ى نفق���ة احلكوم���ة, واأ�سبح���ت الدرا�س���ة 
فيه���ا بدون اأجور, وكان الطال���ب املقبول يتعهد 
باخلدم���ة يف املدار����س م���دة تع���ادل امل���دة التي 
يق�سيه���ا يف الدرا�س���ة. وق���د فت���ح يف ال���دار عام 
1927 ف���رع للريا�سي���ات قب���ل في���ه ع�س���رة طاب من 
خريج���ي املدار�س الثانوي���ة. واتخ���ذت دار املعلمني 
العالي���ة اللغ���ة العربي���ة لغ���ة التعليم, عل���ى الرغم من 
اتخ���اذ اللغ���ة الإنكليزي���ة ل�سان���ًا للتعلي���م يف بع����س 
امل���واد يف بع����س الأحي���ان. اأ�سب���ح م���اك ال���دار يف 
الع���ام الدرا�س���ي1927-1928 ي�ستم���ل عل���ى كل من  
�ساطع احل�سري لتدري�س الرتبية وعلم النف�س وعلم 
الجتماع, وناجي الأ�سيل لتدري�س تاريخ احل�سارة 
, ومعروف الر�سايف لتدري�س اللغة العربية , وجال 
زري���ق لتدري����س الريا�سي���ات, وودي���ع عب���د الكرمي 

لتدري�س الفيزياء, وحت�سني اإبراهيم لتدري�س
الكيمياء, و�سوقي الدند�سي لتدري�س تاريخ الإ�سام, 

وحممد خور�سيد لتدري�س الرتجمة الإنكليزية.
عن رسالة: ) دار المعلمين العالية 1923ــ 
) 1958

يعت���رب ميناء الب�سرة م���ن اح�سن وانظ���م موانئ العامل. 
ويف الكلم���ة التالي���ة يج���د القارئ �س���ورة عام���ة للميناء 
املذك���ور بكاف���ة موؤ�س�سات���ه واق�سام���ه والتط���ورات التي 
تغل���ب فيها.ي�ستم���ل مين���اء الب�سرة على النه���ر املعروف 
ب�سط الع���رب وعلى م�سالك���ه الوا�سعة ابت���داء من البحر 
املك�س���وف اىل نهر عم���ر, اي ما يع���ادل م�سافة 100 ميل, 
وكذل���ك على امل���رايفء والر�سف���ة والرت�سان���ات وامليناء 
اجل���وي وخافها, وه���و ي�سمل منطق���ة م�ساحتها 2000 
ف���دان )اكر( وواق���ع حت���ت ادارة مديرية مين���اء الب�سرة 
, ويرج���ع تاري���خ جت���ارة الب�س���رة اىل ب�سع���ة اآلف من 
ال�سن���ني ولك���ن التق���دم ال���ذي ح���ازه ثغ���ر الع���راق خال 
الع�سري���ن �سن���ة املا�سية يف���وق كثرا ما ناله م���ن التقدم 

طيلة الع�سور الدابرة.
  وعندم���ا دخله���ا النكلي���ز يف احل���رب العام���ة ا�سبحت 
الب�س���رة مقرا لقوات كبرة من القوات املحاربة وميكننا 
ان نق���ول بان تاريخ )ميناء الب�س���رة احلديث( ابتداأ منذ 
ذلك العهد فلق���د ادخلت عليه حت�سينات جمة متوالية كان 
م���ن �سانه���ا ح�س���ول مدينة الب�س���رة ومينائه���ا على هذه 

الدرجة من الهمية واخلطورة.
  ام���ا قب���ل احل���رب فل���م يك���ن املين���اء ينطوي عل���ى �سيء 
م���ن الت�سهيات م���ا عدا ثاث مظ���ات خا�س���ة بال�سوؤون 
الكمركي���ة اذ مل يك���ن يت�سنى للمراك���ب التي تغو�س اكرث 
م���ن 19 قدما يف املاء الدخول يف النهر ب�سبب ال�سد الذي 
كان يعرت�س مدخل �سط الع���رب ولذلك كانت التحميات 
والتفريغ���ات جت���رى كله���ا يف و�س���ط املي���اه بوا�سط���ة 
الق���وارب الكب���رة, ي�ساع���د عل���ى ذل���ك ان املحمولت يف 
ذل���ك العه���د كانت غالب���ا من الن���وع اخلفيف ال���ذي ي�سهل 
نقله به���ذه الو�سيلة با�ستثناء املواد التي كانت جتلب من 
اخلارج للقطار الملاين, فقد كانت هذه املواد ثقيلة بحيث 
روؤى م���ن ال�س���روري ان�ساء ر�سيف وقت���ي من اجلها يف 
املعقل, وف�سا عن ذل���ك فان عدد البواخر الرا�سية يف اآن 
واحد يف امليناء مل يكن يف اي وقت من الوقات يتجاوز 

الثنتني.
  ولكن هذه الو�ساع ما عتمت ان تغرت ب�سرعة يف ابان 
احل���رب العام���ة وبعدها اذ ق���د جلبت املع���دات والدوات 
الازمة وكلها من اح���دث طراز و�سيدت املرايفء ومهدت 
الرا�س���ي ومدت اخلطوط احلديدي���ة وقد اخترت قرية 
املعق���ل الواقعة على قيد اربعة اميال م���ن الع�سار لن�ساء 
امل���رايفء املركزي���ة عليها, وامنا وقع الختي���ار على هذه 
القرية نظرا اىل وجود جمرى عميق هناك ي�سر مبحاذاة 
�سفة النهر اىل م�سافة ميلني تقريبا المر الذي قلل نفقات 
الن�ساء اىل احلد الدنى , ويف �سنة 1919 راأت ال�سلطات 
الع�سكري���ة ان تتخل���ى عن ادارة �س���وؤون امليناء باعتباره 
موؤ�س�س���ة ع�سكرية بعد ان خدم اغرا�سها وم�ساحلها وان 
تتخل����س من تبع���ات �سيانت���ه وادامته بجعل���ه موؤ�س�سة 
جتاري���ة قائمة بذاتها حتت ا�س���راف احلكومة امللكية فتم 
ذل���ك يف 1 ني�سان �سن���ة 1920 وتاألفت هيئ���ة ا�ست�سارية 
م���ن ممثلي املح���ات التجاري���ة التابعة ل���ادارات امللكية 
والع�سكرية �ساعدت مدير امليناء على و�سع قواعد امليناء 

ونظمه يف �سكل قوانني وجداول للر�سوم والتكاليف.
  وم���ع ان املين���اء يف ذل���ك العهد كان ق���د ا�ستوفى الق�سط 
الكبر من �سرورياته وم�ستلزماته فانه مل يكن يف و�سع 
يوؤهل���ه لن يقف يف م�ساف امل���واينء التجارية احلديثة 
بل امن���ا كان يف و�سع يتحتم معه بذل اجلهود والموال 
الطائل���ة يف �سبي���ل ا�ستكم���ال حاجيات���ه ال�سرورية جدا 

ل�سيما ان�ساء املخازن وامل�ستودعات واملباين الدائمية.
  ومل���ا كان���ت الدارة الع�سكري���ة عند ا�سطاعه���ا ب�سوؤون 
املين���اء قا�سرة ج���ل همها على ال�سرع���ة والعجلة ب�سرف 
النظ���ر ع���ن التكالي���ف بالغا م���ا بلغ���ت ف���ان ادارة امليناء 
– يف عهده���ا اجلدي���د – م���ا فتئ���ت ان �سع���رت بحاجة 
ملح���ة اىل اللج���وؤ اىل اق�سى حدود القت�س���اد يف �سبيل 
�سم���ان توازنه���ا امل���ايل , وكان اول تدب���ر قام���ت به يف 

ه���ذا ال�س���دد انه���ا ق�سم���ت ادارة املين���اء اىل ارب���ع �سعب 
وهي : ال�سعب���ة البحرية و�سعبة الهند�س���ة و�سعبة النقل 
وال�سعب���ة املالية. ويف الوقت عين���ه ان�ساأت دائرة ل�سحة 
املين���اء كانت يف بدء عهدها تابع���ة لدائرة ال�سحة العامة 
للحكوم���ة العراقي���ة ثم انتقلت يف �سن���ة 1932 اىل ادارة 

ميناء الب�سرة.
  متت���د حدود امليناء م���ن خليج الب�سرة عن���د مدخل �سط 
الع���رب اىل نهر عمر على بع���د 21 ميا من الب�سرة ويقع 
ال�س���راف على البواخر يف عب���ادان �سمن اخت�سا�سه.و  
لقد كان���ت ماحة املين���اء فيما م�سى مفي���دة بدرجة عمق 
املياه يف ال�سد اخلارجي عند مدخل �سط العرب على بعد 
16 مي���ا من الف���او, وكان هذا ال�سد عائق���ا كبرا ل�سوؤون 
التحميل , ولذلك كان من ال�سروري القيام باعمال احلفر 
يف ه���ذا ال�سد لف�س���اح املجال للمراك���ب الكبرة للدخول 

اىل النهر, وعليه فقد �سرع يف احلفريات يف كانون الول 
�سنة 1924 عندما و�سل اول وا�سغر مركب حفار امل�سمى 
)ليج���ر ( ويف اذار �سن���ة 1925 و�س���ل احلف���ار الث���اين 
)تيج���ون ( ثم اعقبا بحفارين ثاني���ني )اونكر ( و )ب�سرة 
( يف �سنت���ي 1935 و 1937 فبل���غ مقدار م���ا ا�ستخرجته 
احلفارات الثاث الوىل من املواد اىل نهاية كانون الول 
�سن���ة 1936 )174 . 867. 321( طن���ا وهك���ذا بينما كان 
عم���ق املاء عند ال�سد اخلارجي يف ايام الزيادات 19 قدما 
فق���ط ا�سب���ح الن يبلغ نح���و 32 قدما, ام���ا املنطقة التي 

تناولها احلفر فتبلغ نحو 15 ميا بعر�س 300 قدم.
  متت���د ح���دود مرف���اأ الب�س���رة اىل )معق���ل ( عل���ى م�سافة 
5 امي���ال م���ن املدين���ة حي���ث تق���وم اه���م ممتل���كات ميناء 
الب�س���رة.و   ت�سم���ل ممتل���كات ميناء الب�س���رة يف املعقل 
منطق���ة م�ساحتها نيف و 1500 ف���دان )اأكر(, وقد روعي 

يف امتاك ه���ذه الرا�سي ال�سا�سعة احتم���ال التو�سعات 
الت���ي قد تدعو احلاج���ة اىل اللجوء اليه���ا يف امل�ستقبل , 
وق���د ظهرت الن حكمة هذا التدبر و�سوابه فقد ارتفعت 
قيم���ة ارا�سي ه���ذه املنطقة ارتفاع مل يك���ن يف احل�سبان 
وع���اوة على ذلك فق���د ت�سنى لدائرة املين���اء – يف �سبيل 
م�سلحتها وامل�سلح���ة العامة – ان توؤجر ق�سما كبرا من 
ه���ذه الرا�س���ي اىل ال�سكك احلديدية بحي���ث ا�سبح خط 
قطار ب�سرة – بغداد ينتهي �سمن منطقة امليناء يف اجلهة 
املقابلة للم���رايفء املركزية, هذا ومع تخ�سي�س ق�سم من 
هذه املنطقة لبناء ميناء الب�سرة اجلوي اجلديد فقد بقى 
يف ح���وزة امليناء من الرا�سي م���ا يكفي للتو�سعات التي 

�ستدعو اليها احلاجة يف امل�ستقبل.
  تق���ع دوائ���ر موظف���ي املين���اء يف ابنية املق���ر املطلة على 
امل���رايفء املركزي���ة يف معق���ل, وقد عه���د ب���ادارة �سوؤون 
امليناء اىل مدير امليناء ومدير املاحة العام وتنق�سم هذه 
الدارة اىل �سع���ب البحرية والنقلي���ة والهند�سية واملالية 
و�سح���ة املين���اء وق���د مت ان�س���اء هذ البن���اء الفخ���م وقام 
جال���ة املغفور ل���ه امللك في�س���ل الول بافتتاح���ه يف اذار 
�سن���ة 1931, ويبلغ ط���ول هذا البن���اء 250 قدم وعر�سه 
70 قدم���ا وارتفاعه م���ن م�ستوى الطري���ق اىل قمة برجه 
الزرق الغام���ق 66 قدم���ا وه���و بن���اء �سائ���ق مت���ني يليق 
ب�ساأن موؤ�س�سة خطرة كموؤ�س�سة امليناء.و  لدارة امليناء 
�سرطته���ا اخلا�س���ة وهي تتاأل���ف من 50 �سرطي���ا من قوة 
ال�سرط���ة العراقية ومركزها يف مداخل املرايفء الكربى, 
وله���ا ذلك قوة من رج���ال الطفاء جمه���زة باحدث املكائن 
وال���زوارق اخلا�س���ة بالطف���اء ذلك ف�سا ع���ن امل�سخات 
وال�ستعدادات الخ���رى الكافلة ملجابهة الطوارئ بكفاية 

تامة.
  للمين���اء حمطت���ه الكهربائي���ة اخلا�سة الت���ي تقوم لي�س 
فق���ط ب�سد حاجت���ه اخلا�سة بل وتتعه���د بتزويد الب�سرة 

كلها بالتيار الكهربائي اي�سا.
  ام���ا ماكين���ة الكهرب���اء اجلديدة فقد ن�سب���ت يف احلبيلة 
عل���ى مقربة م���ن معامل املين���اء وخمازنه وق���د مت ن�سبها 
وت�سغيله���ا يف اذار �سن���ة 1925 عندم���ا اغلق���ت حمط���ة 
الكهرب���اء القدمي���ة الت���ي كان���ت ق���د اقامته���ا ال�سلط���ات 

الع�سكرية يف زمن احلرب.
عن نشرة: ) العراق الجديد ( الصادرة عن 
مديرية الدعاية العامة 1939

كيف كان ميناء البصرة في الثالثينيات
من القرن الماضي ؟

في ذكرى تأسيسها سنة 1923

دار المعلمين العالية .. الفكرة والبداية

شعرت وزارة املعارف 
برضورة فتح دار عالية 

للمعلمني، التي أصبحت 
الحاجة إليها كبرية، 

والسيام بعد فتح مدارس 
متوسطة وثانوية. إذ مل 

يكن يف العراق، يف ذلك 
الوقت، أساتذة من ذوي 
التأهيل العايل للتدريس 

يف تلك املدارس. 
وقد ذكرت الوزارة يف 

تقريرها السنوي عن سري 
املعارف لعام1923-1922 

ما ييل: "مبا أننا سنحتاج 
إىل فتح مدارس ثانوية 
يف بعض املدن، رأينا 
من الرضوري أن نفكر 

يف كيفية استحضار 
املعلمني لها. ونحن 

مشغولون اآلن بوضع 
خطة لتأسيس مدرسة 

عالية لتخريج املعلمني 
الالزمني للدراسة الثانوية، 

ولنا وطيد األمل بأننا 
سنوفق إىل الرشوع بهذه 

التدريسات بعد شهر أو 
شهرين بدون حاجة إىل 
زيادة يف املخصصات".

جواد كاظم نـجم
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ح���ني افتتاح اذاعة بغداد, كان���ت اأمنية ال�سعب الكردي, 
افتت���اح اإذاعة باللغة الكردية وطلب حتقيق تلك الأمنية 
الكث���ر من ال�سخ�سيات الكردية منهم: حممد اأمني زكي 
ب���ك, وكان وزي���را اأن���ذاك, وتوفيق بك وهب���ي ال�سليع 
واخلب���ر يف اللغ���ة الكردي���ة )كان ع�س���وا يف جمل����س 
العي���ان( مع كثر م���ن ابناء ال�سعب الك���ردي اخلرين 
بطل���ب فت���ح اذاعة كردية مل يكن ذل���ك الطلب قد جاء من 
الفراغ, واإمن���ا لل�سعورالوطني, وخدمة الثقافة واللغة 

الكرديتني.
مل يك���ن يف العراق خ���ال تلك املدة �س���وى اذاعة بغداد 
الناطق���ة باللغ���ة العربية ومل���ا كانت حري���ة العام هي 
اوىل احلق���وق الثقافي���ة لأي �سع���ب فاح���رتام الع���ام 
باللغ���ة الأم, دللة ثقافية و�سيا�سي���ة واجتماعية مهمة. 
تاأ�س�س���ت الأذاع���ة الكردي���ة كق�س���م تابع لذاع���ة بغداد, 

وبدعم مبا�سر من قبل احلكومة العراقية انذاك.
�سي���دت �ستديوه���ات الذاع���ة الكردي���ة اىل جانب بناية 
الذاع���ة العراقية باللغ���ة العربية.وخ�س�س لها املوجة 
الق�س���رة الثاني���ة وطوله���ا )48,90(, يوم19ت�سري���ن 
الث���اين 1939, ويف ال�ساع���ة)15: 8( دقيق���ة �سباح���ًا, 
وقبل اإنته���اء ن�سرة الأخبار اأذاع املذيع من اذاعة بغداد 
ولأول م���رة قائًا: ))والن ت�ستمعون اىل ترجمة ن�سرة 

الخبار باللغة الكردية((.
قال حافظ القباين:�

))كن���ا ن�ستمع اىل اذاعة بغ���داد, يف ال�ساعة الثالثة بعد 
الظهر فاذا باملذيع يعلن ع���ن تقدمي فرتة الذاعة باللغة 
الكردية وبدا �س���وت عري�س جهوري, وا�سح النربات 
يتميز بدقة متناهية يف اظهار خمارج اللفاظ الكردية, 
ورغ���م ع���دم فهمنا ملعاين ه���ذه اللغ���ة ال�سقيق���ة ال اننا 
اخذن���ا ن�سغ���ي باهتمام و�سم���ت لن�سرة الخب���ار التي 
قدمها اول رائد ومذيع كردي... بل اول مدير ل�سوؤونها 
الثقافي���ة, وال�سيا�سي���ة والدبية وهو كام���ل كاكه امني 

عبد الكرمي((.
كان منه���اج الذاع���ة الكردي���ة يع���د �سمن منه���اج اذاعة 
بغ���داد, وعل���ى املوج���ة العامل���ة نف�سه���ا   الت���ي كان���ت 
لتتجاوز م���دة بثها اآنذاك ب���ني )10-15( دقيقة, ف�سا 
عن الناحية الداري���ة كان اي�سًا �سمنًا من اأذاعة بغداد, 
وت���وؤدي املهام نف�سها باللغة الكردية ولفرتتني �سباحي 

وم�سائي.
تب���داأ الذاعة الكردي���ة بثها يف ال�ساع���ة الثامنة م�ساءا, 
باأفتتاح الن�سرة الأخبارية بعبارة )نره به غدايه- هنا 
بغداد الأذاعة الكردية( بعد اإنتهاء ن�سرات الأخبار باللغة 
العربية واقت�س���ر يف بدايتها على اإعادة اإذاعة ماتذيعه 
اإذاعة بغداد وبع�س الأغاين امل�سجلة على ال�سطوانات 
لع���دد من املطرب���ني الأكراد وبع�س الأغني���ات التي كان 
يقدمه���ا املط���رب )عل���ي م���ردان( , ال���ذي يع���د م���ن اأقدم 
املطربني الذين عا�سروا ف���رتة برامج الذاعة الكردية. 

وا�ستمر ذلك املنهاج على تلك احلال ملدة عام. 
كان افتت���اح الإذاع���ة الكردي���ة حتم���ًا يتعل���ق بالظروف 
ال�سيا�سي���ة والتغ���رات التي حدث���ت يف املنطقة ب�سبب 
احل���رب العاملية الثانية, ل�سيما اأن الإذاعة يف تلك املدة 
كان���ت و�سيل���ة اعامي���ة حديث���ة ومهمة جدًا.فق���د كانت 
تتوج���ه اىل ال�سع���ب الك���ردي اأذاعات مبختل���ف لغاتهم 

املحلية ال�سائعة.
 تكلل���ت جه���ود العامل���ني يف الق�س���م الكردي م���ن اذاعة 
بغداد, لإي�سال �سوت ال�سعب الكردي يف العراق ولرفع 
م�ستوى ال�سعب الكردي ثقافيًا واأجتماعيًا,  بالدعم من 
قبل مدير الذاع���ة العراقية اآنذاك ال�سيد ح�سني الرحال 
ال���ذي كان يرعى ت�سجيع خطوات تقدم الذاعة الكردية 
الوليدة.على الرغم من الظ���روف وامل�ساعب وامل�ساكل 
اخلدمي���ة ل�سيما عدم توفرالكهرباء يف كثر من القرى 
والنواح���ي الكرد�ستاني���ة, وحت���ى الق�سي���ة الك���ربى, 

حتى نهاية اخلم�سيني���ات من القرن الع�سرين, مل ت�سل 
الكهرب���اء اىل جميع الدور الكردية, كذلك الة الراديو مل 
تك���ن متوفرة لدى كل �سخ����س او با�ستطاعته �سراوؤها.
ال ان ال�سع���ب الك���ردي كان تواق���ًا لا�ستم���اع اىل تل���ك 

الذاعة التي بداأت البث بلغتهم الم.
يف ت�سري���ن الث���اين 1939 اأدخل���ت التح�سين���ات عل���ى 
الذاع���ة الكردية بع���د اأفتتاحه���ا فقد خ�س�س���ت مر�سلة 
خا�س���ة لاذاع���ة الكردي���ة, وزي���د ع���دد �ساع���ات بثه���ا 
فا�سبح���ت تفتت���ح قب���ل اذاع���ة بغ���داد ب�ساع���ة تقريب���ا 
ومواده���ا كانت ت�س���م القراآن الك���رمي وحديث ديني اأو 
اجتماع���ي اأو حدي���ث تاأريخي اأو حدي���ث تربوي كذلك 
الغ���اين امل�سجلة عل���ى ال�سطوان���ات اأو نقل احلفات 
مبا�سرة على الهواء, ف�سا عن الخبار املحلية والعاملية 

الداخلية واخلارجية.
ب�سبب تو�سع مناهج الأذاعة الكردية ومتديد مدة البث 

الأذاع���ي للق�سم الكردي بداية ع���ام 1941, عني مرتجم 
اأخ���ر يف الذاع���ة عب���د الق���ادر ق���زاز, ويق���وم برتجمة 
الأخب���ار اخلارجي���ة م���ن اللغ���ة النكليزي���ة اىل اللغ���ة 
الكردي���ة. وخال احل���رب العراقي���ة – الربيطانية عام 
1941 مت دمج الأذاعتان الكردي���ة والعربية واأقت�سرتا 
على ن�س���رات الأخب���ار الداخلي���ة واخلارجي���ة واأغاين 
م�سجل���ة فق���ط. ال اأن���ه بع���د ف�س���ل احل���رب, اأ�سبح���ت 
الذاع���ة الكردية تبداأ البث قب���ل الذاعة العربية ب�ساعة 
واحدة,ف�س���ًا عن احلفات الغنائي���ة املبا�سرة بدل من 

امل�سجات.
كان���ت الأخبار باللغ���ة الكردية تذاع يف ن�س���رة اإجمالية 
واحدة, يف الق�سم الأول باللغة العربية, والق�سم الثاين 
باللغ���ة الكردية, غر انه ابت���داءًا من اخلام�س ع�سر من 
ت�سرين الول 1942 تقرر اأن تذاع ن�سرة اأخبار م�ستقلة 

باللغة العربية واأخرى باللغة الكردية.
اخذت حمط���ة الذاعة العراقية, تكت���ب يف مناهجها ما 

ن�سه:
))اذاع���ة الأخب���ار باللغ���ة العربي���ة واللغ���ة الكردية((. 
و�سبب ذل���ك, ))ان الو�سي عبد الل���ه, حني زار املنطقة 
ال�سمالي���ة, رج���ا من���ه زعماء الك���راد ان ت���ذاع الخبار 
اي�س���ا باللغ���ة الكردية, لن هناك الوف���ا ليفهمون اللغة 

العربية((. 
اأواخ���ر عام 1941 وبداية ع���ام 1942 زيد عدد �ساعات 
املنه���ج  �سم���ن  بق���ي  اأن���ه  اإل  الكردي���ة  لاإذاع���ة  الب���ث 
العرب���ي و�س���م منهاجها, حف���ات املطرب���ني واأحاديث 
اإجتماعي���ة, وتربوي���ة وزراعي���ة, وريا�سي���ة, وبرامج 
الطفال, وبرامج �سيا�سي���ة ف�سا عن الأخبار الداخلية 
واخلارجي���ة, فاأخذ الكراد يف املناطق ال�سمالية باأدارة 
موؤ�سر الذاعة وب�سرع���ة اىل الإذاعة الكردية من راديو 

بغداد.
اأ�سدرت اإذاعة بغداد ق���رارا يوم الثاين والع�سرون من 
مت���وز 1944 بتخ�سي�س وقت م�ستقل لاذاعةالكردية, 
لأن املنهاج الك���ردي كان يختتم براجمه بال�سام امللكي 
يف الوق���ت ال���ذي تفتت���ح في���ه الإذاع���ة العراقي���ة ب���ث 

براجمها.
 حمل���ت الأذاع���ة الكردية عبئًا ثقيًا لنه���ا حتمل اأهدافًا 
�سيا�سي���ة من خال الأهتم���ام بن�سر اأفكار ال�سلطة الأ اأن 
م�سوؤولياتها الأه���م كانت يف جميع املجالت الأن�سانية 
مثل الرتبية, والتعليم, واللغة, واجلوانب الأجتماعية 
الأخ���رى على الرغم من الوقت املخ�س�س لها, ثم اخذت 
بالتطورعام بعد اخ���ر, فا�سهمت تلك الذاعة يف توعية 
اجلماه���ر وتثقيفهم والرتفيه عنهم م���ن خال الغنية 
واملو�سيق���ى والربامج والتمثيل وغ���ر ذلك من الفنون 

الذاعية.
اأخ���ذت الذاع���ة الكردي���ة بالتطور م���ن خ���ال اأت�سالها 
املبا�س���ر بالعلم���اء املثقف���ني للم�ساهم���ة يف الحادي���ث 
والربام���ج, على �سبيل املثال: من الناحية الدينية كانت 
الحادي���ث ثابتة يف املناهج من قب���ل اأ�سحاب الف�سيلة 
حممد القزجل���ي, وعبداحلميد الترو�سي,وعاء الدين 
�سج���ادي, اأم���ا م���ن الناحي���ة الرتبوي���ة والجتماعي���ة, 
ال�سات���ذة: ناج���ي عبا����س, و�سال���ح �سعي���د, و�س���ادق 
بهاء الدي���ن, وجمال عبد القادر باب���ان, اأما من الناحية 
الزراعي���ة: مهدي حممد, وحمم���د حممد �سعيد, وهادي 
حمم���د, اأما الناحية ال�سحي���ة: الدكتور نوري فتوحي. 
وكان���ت تتخل���ل املناه���ج اأركان ون���دوات خا�سة تتعلق 
بالتوجيه الفن���ي والفكاه���ي اأ�سبوعيًا.كما �سجلت عدة 
اأنا�سي���د وطني���ة ومونولوجات عزيز عل���ي, اذ ترجمت 
اللغ���ة  )الدكت���ور( اىل  العربي���ة كمونول���وج  الكلم���ات 

الكردية, ون�سيد )پره مه كرون مقد�سي(.
 عن رسالة: )توجهات اإلذاعة العراقية 
الوطنية -1936 1958(

بعد أيام قالئل من االفراج عني كان 
العدوان الثاليث عىل مرص قد انتهى 
ومتت تسوية املسألة دوليًا، وصل 
الوالد اىل املنزل قادمًا من مرص التي 
شهد أحداثها بالتفصيل ألنه كان يف 
قلب الحدث. 
كان قد روى لنا ما جرى من أحداث 
وتفاصيل لقائه بالقيادة املرصية وعىل 
رأسها الرئيس )جامل عبد النارص( 
وزيارته قبل العدوان بأيام قالئل 
اىل قناة السويس ونقلهم من قبل 
املرصيني اىل مقر إقامة آمن، خوفًا 
عىل حياتهم من استهداف طائرات 
الحلف الثاليث.

بع���د يومني من و�سوله �سدر اأم���ر القاء القب�س عليه 
بتاريخ 1956/11/29, حيث و�سلت اىل منزلنا بعد 
منت�سف الليل. قوة من ال�سرطة. قمت مبرافقته وهم 
يقتادون���ه, فقام���وا باإيداع���ه يف )مرك���ز �سرطة ج�سر 

اخلر( )بالقرب من �ساحة الن�سور حاليًا(.
يف اأثن���اء دخويل اىل املركز, طل���ب مني والدي جلب 
جه���از )الراديو( له مع بع����س احلاجيات, فعدت اىل 
البي���ت لتلبية طلبه, وبعد ذلك و�سل اىل املركز ال�سيد 
)فائ���ق ال�سامرائ���ي( )القيادي يف ح���زب ال�ستقال( 
مقتادًا من ال�سرطة, فطلب مني اأن اجلب له من منزله 

الواقع يف �سارع طه, عباءة لتقيه من الربد.
كان الوق���ت حينه���ا ي�سر اىل الواح���دة بعد منت�سف 
الليل, فذهبت ب�سيارتي اىل منزل ال�سامرائي وطلبت 
من ذويه تزويدي باأغرا�سه, وبعد ان اعطوين اياها 

عدت اىل املركز و�سلمته ماطلب.

و�سل���ت اىل املرك���ز م���رة اأخ���رى حام���ا الأغرا����س 
يف  القي���ادي  مقتادي���ن  ال�سرط���ة  جم���يء  لأ�س���ادف 
ح���زب ال�ستق���ال ال�سي���د )�سدي���ق �سن�س���ل( الذي ما 
اأن �ساه���دين حت���ى طل���ب من���ي الذه���اب اىل منزله���م 
بالعظمية جللب اأغرا�س له اىل املعتقل, فذهبت مرة 

اأخرى على الفور تلبية لطلبه.
ث���م عدت اىل املرك���ز لت�سليم اأغرا����س ال�سيد )�سديق 
بغ���داد  جت���ارة  غرف���ة  رئي����س  ف�ساه���دت  �سن�س���ل(, 
ال�سبيب���ي(  )جعف���ر  ال�سي���د  املعروف���ة  ال�سخ�سي���ة 
مقبو�س���ًا عليه ب�سب���ب م�ساهمته باإ�س���راب الأ�سواق 

ردًا على العدوان الثاثي على م�سر.
وعل���ى ذل���ك احل���ال ا�ستمر ذهاب���ي واإياب���ي من واىل 

مركز ال�سرطة حتى فجر ذلك اليوم.
كنت من خال زيارات الأهل وال�سدقاء امل�ستمرة يل 
وانا يف معتقل ال�سعدية  اأتابع اأخبار الوالد وظروف 
اعتقال���ه, وعلمت باأن���ه ورفاقه ق���د مت نقلهم من مركز 
�سرط���ة اخلر, اىل مدار�س ال�سرطة يف الباب ال�سرقي 
)وزارة ال�سناع���ة احلالي���ة( متهي���دًا ملحاكمتهم. كان 
ق���د ت�سرب اخل���رب اىل الع���ام العربي حينه���ا, وكَنا 
ن�ستم���ع م���ن خ���ال الذاع���ات العربي���ة, وبالأخ����س 
)�سوت العرب(, نداءات تطالب بالأعان عن ا�سراب 

عام, يع���م كل الدول العربية احتجاج���ًا على حماكمة 
ال�سخ�سي���ة الوطني���ة العراقي���ة )كام���ل الچادرچ���ي( 
ورفاقه.بع���د اأن مت���ت حماكمته���م م���ن قب���ل احلاك���م 
الع�سكري الذي حاكمني نف�سه, ليحكم عليه باحلب�س 
ملدة ثاث �سن���وات, بتهمة اإر�سال���ه برقية احتجاجية 
من م�سر يتهم فيها احلكومة العراقية بت�سدير النفط 
اىل ا�سرائي���ل, وكان���ت موقعة من كب���ار ال�سخ�سيات 
الوطني���ة العربي���ة )اأع�ساء جلنة الت�س���ال ال�سعبي( 

وهم:
معروف الدواليب���ي "رئي�س وزراء �سوريا ال�سابق", 
واملحام���ي  البيط���ار,  و�س���اح  احل���وراين,  واأك���رم 
لحت���اد  الع���ام  "الأم���ني  ر�سي���دات  �سفي���ق  الردين 
املحام���ني الع���رب", وال�سيد حممد ف���وؤاد جال نائب 
رئي����س املجل����س النيابي امل�س���ري, والنائب الردين 
عب���د الل���ه الرمي���اوي "الذي اأ�سب���ح فيما بع���د وزيرًا 
خلارجي���ة ب���اده", وال�سي���د حميد فرجني���ة "مر�سح 

رئا�سة اجلمهورية اللبنانية".
م���ن غرفتن���ا يف معتق���ل ال�سعدي���ة, ا�ستمع���ت م�س���اًء 
ق���رار احلك���م ع���رب الرادي���و م���ن خ���ال اذاع���ة  اىل 
الي���وم  ذل���ك  و�س���ادف  امل�سري���ة  الع���رب(  )�س���وت 
)1956/12/19(, واأث���ار ا�ستهجانن���ا جميع���ا, وقد 

تابعن���ا موقف العام العربي ع���رب الذاعات العربية 
التي اأبدت ا�ستنكارها لهذا احلكم.

مت اي���داع والدي يف �سجن بغ���داد املركزي يف الباب 
املعظم )�سجن املوقف( "وزارة ال�سحة حاليًا", وكان 
فيه جن���اح خا����س للمعتقلني ال�سيوعي���ني, مع جناح 
اآخ���ر للمتهم���ني بجن���ح اأخ���رى, وق���د كان مكون���ًا من 
�ست غ���رف, اأفرغت جميعها ليقيم فيها والدي لوحده 
)لأج���ل عزله عن امل�ساجني الخري���ن(, ثم مت ترتيبها 
م���ن قبله م���ع تخ�سي�س اأحد امل�ساج���ني من قبل مدير 

ال�سجن مل�ساعدته.
ق�سي���ت ح���وايل ثاث���ة اأ�سه���ر يف مع�سك���ر ال�سعدية 
)املعتق���ل(, ثم قدمت للمحكمة م���رة ثانية مع املحامي 
عب���د الرحم���ن ال�سف���ار واملحام���ي حكم���ت القي�س���ي 
وغرهم���ا, و�سدر قرارها القا�س���ي بتقدمينا بتعهد, 
وبكفالة �سخ����س �سامن للمحافظة على )الأمن(! ملدة 

ثاث �سنوات. 
كان اأول عم���ل قمت به ح���ال خروجي من املعتقل, هو 
زي���ارة والدي يف ال�سج���ن حيث وجدت���ه مبعنويات 
عالي���ة ج���دًا وغر مب���اٍل مبا تعر����س ل���ه. ويف اأثناء 
لقائ���ي ب���ه, اأخربته ع���ن رغبت���ي يف اكم���ال درا�ستي 
خ���ارج الع���راق, ويف م�س���ر حتدي���دًا. فوج���ىء بهذا 
الق���رار ورحب ب���ه قائًا: اأخ���رًا �سفيت م���ن مر�سك, 
وكن���ت واثقًا اإنك �س���وف تعود اىل ر�سدك يف يوم من 
الأيام؟!. قا�سدًا بذل���ك )داء التمرد( الذي كنت اأعاين 
من���ه )ح�س���ب تعبره(.ث���م طلب من���ي الرتيث, حلني 
تزويده يل بر�سالتني قد ت�ساعدين يف القاهرة, وبعد 
اأن اأمت الكتابة �سلمني مظروفني معنونني اإىل: ال�سيد 
)خالد حمي الدين(* وال�سيد )حممد فوؤاد جال(**. 
كن���ت عادة ا�ستيقظ مبكرًا �سبيحة كل يوم يف �سكني 
بالعّوام���ة اأقوم بو�سع موؤ�سر املذي���اع على األذاعات 
العربي���ة وال�ستم���اع لن�سرات اأخباره���ا عرب الراديو 
ال���ذي اقتنيت���ه من اإح���دى حم���ات القاه���رة, والذي 
كان ي�سح���ب كل �سيء وفقًا ملفهومن���ا الدارج حينها.. 
كم���ا كن���ت اأق�سي اأيام���ي بحال���ة انتظار قل���ق لنتائج 
امتحان���ات البكالوريا, والتي منه���ا يتحدد م�ستقبلي 
متاأم���ًا اأن اأجن���ي م���ن جناح���ي فيه���ا ثم���ار رحلت���ي 
اىل القاه���رة واإيفائ���ي بوعدي الذي قطعت���ه لوالدي 

باحل�سول على ال�سهادة.
يف �سبيحة يوم الأثنني, الرابع ع�سر من �سهر متوز/
يوليو من عام 1958, ا�ستيقظت كعادتي قبل ال�ساعة 
ال�سابع���ة �سباحًا على �سوت فروز التي كانت اذاعة 
دم�سق ُتبث اأغانيها يف هذا الوقت من كل يوم, لكن مل 
اأ�ستمع اىل فروز.. فاأنتظرت قليًا حتى قال املذيع:

اأعل���ن قب���ل قلي���ل ال�سب���اط الأح���رار يف الع���راق باأن 
ثورتهم ثورة �سعبية...

انتظ���رت قليًا لأتاأكد من �سح���ة ما�سمعت.. مت�سائًا 
مع نف�سي, عن اأية ثورة يق�سدون ومن هم ال�سباط.

بعدها قال املذيع:
مت اع���ان الثورة يف الع���راق والق�ساء عل���ى النظام 
امللكي و....ومل اأحتم���ل ما�سمعت حتى اأدرت املوجة 
ل�ستم���ع اىل اذاع���ة بغداد, التي م���ن خالها تو�سلت 
اىل اليق���ني عرب �سماعي خلط���اب ال�سيد )عبد ال�سام 
حممد عارف(, ي�سدح فيها معلنًا الق�ساء على النظام 

امللكي واإعان اجلمهورية..
يف اليوم التايل توجه���ت اىل دائرة الربيد وات�سلت 
بالأه���ل هاتفي���ًا, فا�ستمعت ل�سوت وال���دي الذي كان 
قد خ���رج من ال�سجن يف الثام���ن والع�سرين من �سهر 
حزيران/يوني���و م���ن ع���ام 1958 ب���اإلرادة امللكي���ة 

املرقمة 334, اأي قبل الثورة ب�ستة ع�سر يومًا.
عن: ) مذكرات نصير الجادرجي .. طفولة 
متناقضة ، شباب متمرد ، طريق المتاعب ( دار 
المدى

دخلت أجهزة الراديو اىل منطقة كردستان يف بداية ثالثينيات القرن العرشين, وكان من القلة 
من الذين يستطيعون رشاءه ألرتفاع امثانه، وملا كان دخول الراديو يف بغداد عن طريق 

املقاهي، حدث ذلك أيضا يف السليامنية، فقد وضع أول جهاز يف تلك املدينة عام 1932 يف 
مقهى )حمه ره ق( وكانت تلك املحطة تعمل مساءًا فقط وباللغة العربية فقط, وكان الرجال 
يتوافدون اىل ذلك املقهى بكرثة بعد آذان العشاء ليستمعوا اىل ذلك الجهاز العجيب الذي 

رأوه ألول مرة الذي يتكلم دون وجود شخص، واالستامع اىل القرآن الكريم.

80 عاما على تأسيسه
القسم الكردي في اذاعة بغداد

نصير الجادرجي

سندس حسين علي

في 29 تشرين الثاني  1956

اعتقال الجادرجي ومحاكمته الشهيرة
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كان اب���ن خ���ايل )وؤروف( عندن���ا ذات ليل���ة.. هم�ست 
باذنه

للم�سرح؟ تروح  – راح 
– اي

– اك���در اروح وي���اك- ق���ال: ما ادري.. ث���م �سالني: 
يقبل اخوك امني؟

ادري – ما 
– ب����س اخ���اف تتاخ���ر وعم���ك توفي���ق يرج���ع  وما 

يلكيك
)�سكت(  .. –

تدخل اخي امني خال احلديث.. دون �سابق انذار
يو�سف؟ – �سبيه 

اج���اب وؤروف بحذر فقد كان يعلم م�س���بقًا ان املوافقة 
عل���ى ذهاب���ي وذهاب بع����س اقارب���ي اىل امل�سرح امر 

�سعب مع ذلك قال له:
للم�سرح يروح  – يريد 

اجاب اخي امني دون اي  اعرتا�س
!.. – اخذه 

مل ا�سدق! ح�سبت نف�سي يف حلم.
�س���رح له روؤوف ظروف الذه���اب  للحفلة امل�سرحية.. 
وكي���ف انن���ا �سنتاخ���ر وكي���ف.. وكي���ف واخ���ي امني 

ي�سهل الظروف ويتحمل امل�سوؤولية كلها..
ع�ست يف تل���ك الليلة يف غنى �سعوري طافح بالفرحة 
والم���ل الكب���ر, ويف ال�سب���اح مل يك���ن حديث���ي يف 

املدر�س���ة.. يف ال�سف وال�ساحة ويف الروقة  ال زف 
الب�س���رى بذهاب���ي اىل احلفلة امل�سرحي���ة التي �ستقام 
يف مدر�س���ة الك���رخ البتدائي���ة وانا اتباه���ى وافاخر 
فح�س���ور ه���ذه احلفل���ة لي����س مبق���دور الخري���ن ان 

ينالوه!!
يف امل�ساء.. تهي���اأت وكانني �سادخل اجلنة! كان معي 

عدد من القارب يقودنا روؤوف..

الكرا�س���ي كان���ت يف ال�ساح���ة من�سقة تن�سيق���ًا جميًا 
ب�سف���وف م�ستقيمة وامام ه���ذه ال�سفوف كان يرتفع 
)�س���يء( علمت انه امل�س���رح.. املكان ال���ذي ميثل عليه 
املمثل���ون ادوارهم.. لي�س مثلنا ح���ني قدمنا )يو�سف 
الطحان( عل���ى الر�س ويف و�سط �ساح���ة املدر�سة.. 
�ست���ارة م�سدلة تغطي كل �سيء.. والوان جميلة تزين 
اط���ار امل�سرح. خ���رج مدي���ر املدر�سة �سال���ح الكرخي 
رحمه الله فالقى كلمة مل افقه منها ال القليل الذي اكد 
عل���ى اهمية امل�سرح يف تهذي���ب الخاق والعناية يف 

تربية اجليل.
متني���ت ال تط���ول الكلم���ة.. فطامل���ا �سمع���ت مثل هذه 
الكلم���ات يف موا�سيع اخرى. اريد ان ا�ساهد التمثيل 
عل���ى امل�س���رح .. �ساه���دت يف ال�سينم���ا و�سبعت منه! 

كيف �سيمثلون على امل�سرح؟
انفرجت ال�ستارة وب���داأت امل�سرحية.. مل ا�سمح لحد 
م���ن اجلال�س���ني بالقرب من���ي بالتكل���م او التعليق اىل 

درجة اثارت �سخطهم علي وزعلهم مني!!
ا�سدل���ت ال�ستارة وقال وروؤوف )ه���ذا الف�سل الول( 

�سالني هل تعرف من الذي مثل دور الفتاة؟
قلت : ل

قال: �سه���اب.. )�ساب من طرفنا اعرف���ه جيدًا(.. وهو 
الفتاة الوحيدة يف امل�سرحية

ام���ا الخرون فكانوا ممثلني معروفني منهم :ابراهيم 
املعرف م���ر الياهو, وعدد من طلب���ة املدر�سة بادوار 
ثانوي���ة.. ام���ا املكي���اج فق���د تولت���ه ممر�س���ة متار�س 
اليا����س  بخ�س���ر  الك���رخ  م�ست�سف���ى  يف  التمري����س 
�ساهدته���ا جتل�س خل���ف امل�سرح وعرفته���ا لنها كانت 

تزورنا بني احلني والخر.
خ���رج روؤوف م���ع م���ن �سجر م���ن العر����س امل�سرحي 
الذي كان بالن�سبة يل ممتعًا رغم جهلي لبع�س مقاطع 
م���ن امل�سرحية.. مل افه���م منه���ا ال : ان ال�سديق خان 

�سديقه.. وان احدهم قتل نف�سه.. او هكذا خمنت.
وانتهت امل�سرحية وتعاىل ت�سفيقي ب�سكل ظاهر.. ثم 

اعلن عن الف�سل الهزيل .. الذي يقدمه )علي الدبو(.
�سحك اجلميع ملجرد �سماعهم على الدبو.. و�سحكت 

انا معهم بالرغم من عدم معرفتي بعلي الدبو.
اخ���رج اح���د املمثلني راأ�س���ه من بني قطعت���ي ال�ستارة 
وكان يرت���دي طربو�س���ًا وقال �سيئ���ًا مل افهمه و�سحك  

الكثرون و�سحكت معهم.
ب���داأت التمثيلي���ة الثاني���ة وكان���ت )لله هرات���ي( كلها 
نكات ومفارقات ع�ست اجواءها من خال امل�ساهدين 

اكرث من معاي�ستي لحداث الف�سل الهزيل ذاته!
وح���ني انتهى ه���ذا الف�س���ل ا�سرعت باخل���روج كي ل 

اتاخر اكرث يف العودة اىل البيت.
وحني  �سمني الطريق اح�س�ست بخوف فعلي.. ترى 
ماذا �سيق���ول يل اخي, هل �سر�س���ى ببقائي لوحدي 

دون الخرين وعودتي وحيدا كذلك؟
ل ادري.. لك���ن القلق ظل ي�ساورين حتى امتدت يدي 
اىل )مطرقة( الب���اب وانا انظر اىل ال�سطح.. فقد كان 
اجل���و حارًا وكلنا نن���ام يف ال�سطح العايل.. ولبد ان 
ي�سحب احلبل الطويل ال���ذي يربط مزلج الباب لكي 

يفتح.
وبع���د الطرق���ة الوىل �ساه���دت اخ���ي ام���ني يطل من  

اعلى.. ليقول يل اقفل الباب بعد ان تدخل..
ويفت���ح الب���اب  واه���رع راك�سًا اىل ال�سط���ح.. واخي 

امني ينتظرين , قال :
تون�ست؟ – ها 
كل�س! – قلت: 

عن: كتاب )إستذكارات مسرحية(

في مدرسة الكرخ االبتدائية .. كانت البداية

ذات يوم والسنة 
الدراسية عىل 
وشك االنتهاء 

وان يف الصف 
الرابع االبتدايئ  
علمت ان هناك 

متثياًل يف مدرسة 
الكرخ االبتدائية 

يف الجعيفر وان 
مدير املدرسة 

)صالح الكرخي( 
قد وفر كل ظروف 
تقديم هذا الحفل 

املرسحي..كيف 
اذهب اليه.. املسالة 

اشبه باملستحيل 
فاملرسحية تقدم 

ليال.. وانا حتى ذلك 
اليوم ال اذهب 
للسينام اال يف 

الحفالت النهارية.. 
ومسالة السهر حتى 

ساعة متاخرة من 
الليل مسالة خلقت 
للكبار ونحن صغار 

حتى وان كان يف 
ذلك ذهاب اىل 

املرسح..!

يوسف العاني


