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األرمن العراقيون: تاريخ ومستقبل
الخصوصية والجاذبية واألسرار الحيوية !

1/ االرمن عراقيون
لقد غبنت جمموعات اجتماعية عراقية عديدة 
املجتمع  لبنية  موؤ�س�سة  ت�سكيالتها  تعد   ،
العراقي اليوم .. نعم ، غبنت طويال من قبل 
العراقيني  واملييوؤرخييني  والعلماء  الييدار�ييسييني 
 ، الييعييراقييي  املجتمع  حياة  عيين  كتبوا  الييذييين 
النا�س  اأولييئييك  تفا�سيل  اإىل  الييتييطييرق  دون 
الذين مل يكونوا جمرد اأ�سفار على ال�سمال ، 
وخ�سالهم  وجهودهم  بحيويتهم  امتازوا  بل 
اىل  كبرية  خدمات  خاللها  من  اأ�ييسييدوا  التي 
ومنهم   .. طويل  تاريخ  امتداد  على  املجتمع 
باملنجزات  حافل  تيياريييخ  لهم  الييذييين  الأرمييين 
اليييدوام  على  وكييانييوا   ، احل�سنة  وال�سمعة 
اأن  �سحيح   .. واملهرة  احلاذقني  النا�س  من 
تكوين  اأي  �ساأن  �ساأنهم   ، خ�سو�سيتهم  لهم 
املجموعات  حييلييقيية  �ييسييميين  اآخيييير  اجييتييميياعييي 
الذين  امل�ساملني  من  كانوا  اأنهم  اإل   ، الأخييرى 
الجتماعي  متا�سكهم  نتيجة  م�ساكلهم  ندرت 
الخر  بع�سهم  مييع  وجتان�سهم  والييفييتييهييم   ،
ولكنهم   ، �سكنوها  التي  العراقية  املييدن  يف 
كعراقيني  وجودهم  يف  غالية  اأثمانا  دفعوا 
لهم  اأ�سداه  الييذي  باجلميل  يحتفظون  وهم   ،
العراقيون الأوائل عندما فتحوا اأبوابهم لهم 
نعرات  اأية  دون  من  اجلميع  مع  فتعاي�سوا   ،
يف  الآخييرييين  على  اتكالية  اأي  ول   ، خييالف 
بينهم  الرائعة  العالقة  دوام  مع  رزقهم  ك�سب 
بوطنهم  مت�سكهم  عن  ف�سال   ، الآخرين  وبني 
العراقي ، وعدم اإثارتهم لأية م�ساكل �سيا�سية 
ا�ستقبل  الييعييراق  اأن  �سحيح   . اجتماعية  اأم 
بييعييد ت�سردهم  اإليييييه  الييذييين جيييياءوا  الأرمييييين 
لييليينييزوح ميين تركيا  واإفيينييائييهييم يف مييوجييتييني 
�سمال وا�ستوطنوا العراق ، ولكن ثمة حقائق 
تاريخية توؤكد اأن هناك من الأرمن من كان له 
وجود يف العراق منذ القدم ، بل وان بع�سهم 
الو�سطى  الع�سور  منذ  العراق  ا�ستوطن  قد 
قد  لالأرمن  اأبر�سية  بيياأن  تقول  معلومة  فثمة 
اأن�ساأت يف الب�سرة1222م ، وان اآخرين من 
الأرمن قد ا�ستوطنوه عرب ت�ساعيف الع�سر 

احلديث. 
2/ مصادر المعلومات ومراجع البحث

املجتمع  بنية  يف  حيييييوي  جييزء  الأرميييين  اإن 
بكل  ت�سكيالته  اليوم  نتدار�س  الذي  العراقي 
األوانه واأطيافه التي ينبغي تدار�سها مبنتهى 
العلمية  والأمييانيية  واحليييييادييية  املو�سوعية 
م�سادر  على  والعتماد  وا�سحة  ومبنهجية 
على  اعتمدت  لقد   . تافهة  مراجع  ل  موثوقة 
وذكريات  و�ييسييواهييد  وكييتييابييات  م�سادر  عييدة 
يف  اأرميينييييية  وكن�سية  ر�ييسييمييييية  ومييعييلييومييات 
املراجع  تندر  " الذي  " املو�سوع  هذا  كتابة 
الكاتب  مقالة  اأ�سعفتني  ولقد   ، بالعربية  عنه 
الأرمن  عن  ا�سجيان  اآرا  الرميينييي  وامليييوؤرخ 
يقطن  عييراقييي  ارميينييي  والييرجييل   ، العراقيني 
مقالته  �ساعدتني  وقييد   ، اأرمينيا  يف  اليوم 
التي  كتلك  مهمة  م�سادر  عن  ف�سال   ، كثريا 
حكاها  قد  كييان  التي  اأو   ، �سائغيان  ن�سرها 
مع  جقماقجيان  حنا  الييراحييل  الييدكييتييور  يل 
 . الكرمية  عائلته  يل  اأ�سدتها  عدة  معلومات 
اإ�سافة اإىل معلومات الدكتور املو�سيقار فريد 
لقد   . �سنوات طويلة م�ست  قبل  الله ويردي 
الأرمن  املوؤرخني  كتابات  من  اأي�سا  ا�ستفدت 
ونر�سي�س  �سركي�س  يعقوب   : واأ�سهرهم   ،
اإ�سافة   .. �سيمونيان  ورازميييييك  �سائغيان 

 ، والنكليزية  بالرتكية  الكتب  بع�س  اإىل 
ووقع بيدي موؤخرا ما كتبه كل من ال�سديقني 
الكاتبني ليث احلمداين يف تعقيبه على واثق 
 .. الوطني  جهدهما  فيياأكييربت   ، الغ�سنفري 
كما قمت بعدة ات�سالت مع ال�سيدة الفا�سلة 
ال�سديق  وولييدهييا  طييوقيياتييليييييان  دكييرانييوهييي 
اأر�سلوا  وقييد  جاقماقجيان  مينا�س  العزيز 
عن  وخ�سو�سا   ، جييدا  قيمة  مبعلومات  يل 
الأييييام  هييذه  يف  العراقيني  الأرمييين  اأو�ييسيياع 

الع�سيبة . فلهم كل ال�سكر والعرفان .

االرمن العراقيون : الجذور واالغصان
1/ من الماضي القديم حتى اليوم

 ، الآرييييني  اإىل  ينتمي  عريق  �سعب   ، الأرمييين 
والو�سطى  ال�سرقية  املناطق  يف  عرفوا  وقد 
من اآ�سيا ال�سغرى )= الأنا�سول ( منذ الألف 
اإمرباطوريتهم  لييهييم  وكييانييت  ق.م.  الييثييالييثيية 
القدمية التي امتدت يف �سرق الأنا�سول حتى 

تاريخهم  لهم  ، وان  املتو�سط  البحر  �سواحل 
ولهم   ، الأو�ييسييط  ال�سرق  منطقة  يف  العريق 
نتيجة  بالأفول  اأخذ  الذي  التاريخي  دورهييم 
التحديات الكربى التي تعر�سوا لها . والأرمن 
من امل�سيحيني القدماء جدا ، واندمج مذهبهم 
بقوميتهم اندماجا قويا ، وبقوا يعتزون بذلك 
، ويدافعون عنه دفاعا م�ستميتا .  �سحيح ان 
والتي   ، اليييييوم  الأرمينية  جمهوريتهم  لهم 
تفككه  قبل  ال�سوفييتي  لالحتاد  تابعة  كانت 
من  وا�سعة  رقعة  على  ينت�سرون  اأنهم  ال   ،

القدمية  الأعييراق  املزدحمة مبختلف  الأر�ييس 
اىل  واوطييانييهييم  مناطقهم  تعر�ست  ولييقييد   ..
اإمرباطوريات  قبل  من  عدة  اكت�ساح  موجات 
قدمية ، وي�سري امل�ست�سرق الفرن�سي املعروف 
" ح�سارة العرب  غو�ستاف لوبون يف كتابه 
يف  �سجلوا  قييد  القدماء  الأرمييين  اأن  اإىل   "
موروثهم  يف  وتناقلوا  الكن�سية  �سجالتهم 
العرب يف  ارحييم من  تاريخهم مل يعرف  بيياأن 
العربية  المتدادات  اإبان  الأرمن  تعاملهم مع 

الإ�سالمية الأوىل . 
نعم ، لقد تعّر�سوا اإىل حتديات كربى �سواء 
بحكم  داخييلييهييا  ميين  ام   ، مملكتهم  خيييارج  ميين 
�سراعات ال�سكان املحليني املتنوعني.. ولعل 
بني  بحقهم  حدثت  التي  تلك   ، املجازر  اأ�سهر 
العثمانية  الدولة  حكم  اإبييان   1896  -1894
انتهت  والتي   1923-1915 جمييازر  تلتها   ،
بتاأ�سي�س اجلمهورية الرتكية على يد الغازي 
م�سطفى كمال اأتاتورك . لقد ت�ّسرد الآلف من 
 ، الأو�سط  ال�سرق  بلدان عدة من  الأرميين يف 
وم�سر  ولبنان  و�سوريا  العراق  وخ�سو�سا 
الييعييراق بعد  الأرميييين يف  عييدد  لقد و�ييسييل   ..
-25 اإىل  لها   تعر�سوا  التي  املريعة  املجازر 
رون يف البدء  األفًا.. و�سكن الأرمن املُهجًّ  30
مدينة املو�سل، ونزح ق�سم منهم اإىل بعقوبة، 
ثم �سكنوا يف منطقة نهر عمر قبل اأن يقطنوا 
ق�سم  فيما هاجر  العراق،  مناطق خمتلفة يف 

اآخر منهم اإىل خارج العراق. 
العراقيني  الأرمييين  من  العظمى  الغالبية  اإن 
من  القدماء  اأولييئييك  واأولد  اأحييفيياد  هم  اليوم 
هيييوؤلء  �سلب  ميين  اأو   ، الأوائيييييل  الييقيياطيينييني 
رين اجلدد الذين اأ�سبحوا عراقيني بعد  املُهجًّ
اأن توطّنوا العراق وع�سقوا احلياة العراقية 
وعملوا من اجل تطوير اقت�سادياته املتباينة 
. ويرتاوح  عدد الأرمن يف العراق حاليًا بني 
18-20 األف ن�سمة ي�سكنون بغداد والب�سرة 
اأخرى  ومناطق  وزاخييو  واملو�سل  وكركوك 
دكرانوهي  ال�سيدة  عن  ونقال   . الييعييراق  من 
طوقاتليان اأن اّمها التي و�سلت مع املهاجرين 
امل�سرّدين حكت لها ، وكانت �ساهدة عيان باأن 
املهاجرين الأرمن عندما و�سلوا اإىل املو�سل 
من  ب�سالل  املو�سلية  العوائل  ا�ستقبلتهم   ،

اخلبز واحلالوة .

2/ الشخصيات التاريخية
ب�سخ�سيات  الييعييراقيييييون  الأرمييييين  يييفييتييخيير 
 ، تاريخيا  العراق  خدمت  جدا  مهمة  اأرمنية 
وباجنازات حققوها يف املا�سي وي�ستمرون 
يف حتقيقها يف احلا�سر. وقد ورد يف تاريخ 
الييعييراق اأ�ييسييميياء عييدة مييلييوك وحييكييام حكموا 
العراق ، وكانوا من اأ�سول ارمنية منذ القدم 
وخدم   ، الو�سطى  الع�سور  اإىل  و�ييسييول   ،
بع�سهم مع القادة العرب  امل�سلمني ، وكانوا 
من الأمراء الأرمن الذين عرفوا مب�سداقيتهم 
كل  يف  التطبيقية  واأن�سطتهم  ونييزاهييتييهييم 
امليادين ، ف�سال عن جعل بع�سهم م�ساعدين ، 
وكانت لهم �سالحياتهم التفوي�سية يف �سوؤون 
اأن  ، ويذكر  العبا�سية   الع�سور  اإبان  العراق 
لوؤلوؤ حاكم  الدين  ال�سلطان بدر  اأ�سل كل من 
كان  امليالدي  الثالث ع�سر  القرن  املو�سل يف 
، اأي يف نهاية العهد التابكي  ارمني الأ�سل 
، وكان الر�سام ال�سهري الوا�سطي الذي عا�س 
يف القرن الثالث ع�سر امليالدي اأرمني الأ�سل 

د. سيار الجميل 

�سورة لرمن عراقيني عام 1920
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اأي�سا . ويعد يعقوب اأمريجان ، وهو  بغدادي 
 ، البارزة  الأرمنية  ال�سخ�سيات  من   ، املولد 
قيادته  عند  للعراق  كييربى  خدمات  واأ�ييسييدى 
جمموعة من رجال الب�سرة للدفاع عن بغداد 
واملحافظة عليها ، والقتال دفاعا عنها ، حينما 
جيو�سه  مع  خييان  قييويل  طهما�سب  حا�سرها 
اأرمنية  اأ�سماء �سخ�سيات  . وترد  عام 1732 
اإبييان  بييبييغييداد  منا�سب  عييدة  �سغلت  عييراقييييية 
القرنني الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر ، ومنهم : 
بيدرو�س كوركجي الذي كان رئي�سا للفرائني 
.. ويييو�ييسييف كيييييفييورك رئييييي�ييس اليي�ييسيييييارفيية ، 
للبنك  الييعييام   املفت�س  بوغو�سيان  و�ييسييرتاك 
العثماين. اأما التاجر الأرمني املعروف نعوم 
�سركي�س فكان اأول من �سكن ال�سطرة و�سجع 

النا�س لل�سكن فيها.

العراق وارمينيا : حفريات لروابط 
جيو تاريخية 

العراق  ان  اىل  التاريخية  احلفريات  ت�سري 
 ، جدا  قدمية  عالقات  بينهما  كانت  وارمينيا 
الآخر جغرافيا   من  بع�سهما  نظرا لقرتابهما 
اإىل  تييعييود  الييطييرفييني  بييني  الييعييالقييات  وان   ..
كتابي  يف  قلت   . تاريخيا  القدمية  الع�سور 
 : احلييديييث  الييعييرب  وتكوين  العثمانيون   "
واملن�سور  معا�سر  روؤيييييوي  بحث  اجييل  ميين 
ببريوت 1989 " اإن كال من العراق واأرمينيا 
الإمييرباطييوريييات  بييني  �ييسييراع  �ساحتي  كييانييا 
القدم  منذ   .. الأو�سط  ال�سرق  يف  املت�سادمة 
الذي  الإيييييراين  ي  العثماين  اليي�ييسييراع  وحييتييى 
القرن  بدايات  منذ  كاملة  قرون  اأربعة  ا�ستمر 
القرن  بييبييدايييات  اليي�ييسيياد�ييس عيي�ييسيير وانييتييهيياء 
اأن اأحتقق جغرافيا  الع�سرين . كما ا�ستطعت 
يف كتابي الآخر " ح�سار املو�سل .. املن�سور 
التجاري  امل�سلك  ا�ستخدام  من   "  1990 عام 
خالل  من  بالعراق  ارمينيا  يربط  كييان  الييذي 
نييهييرا وبيييرا عرب  الييتييجييارييية  املييو�ييسييل  م�سالك 

اجلبال باجتاه بحرية وان . 
لقد ا�ستقر العديد من الأرميين يف بالد ما بني 
والفرات  دجييليية  اميييتيييدادات  بييتيياأثييري  النهرين 
وجيييدت  اإذ   ، الييعييهييود  خمييتييلييف  يف  جتيييارييييا 
كنائ�سهم معهم منذ الع�سور الو�سطى .. وزاد 
تّوطن الأرمن يف العراق اإبان الع�سر احلديث 
، اأي يف القرون اخلم�سة الأخرية ، وخ�سو�سا 
امل�سادر  ت�سري  كما   ، ع�سر  ال�سابع  القرن  منذ 
ناريك  اخلييوري  ، وي�سري  ذلك  اإىل  التاريخية 
الأرثوذك�س  الأرمن  كني�سة  راعي  ا�سخانيان 
يف العراق : اإن اأول هجرة لالأرمن اإىل العراق 
فبغداد،  الب�سرة  اإىل  اإيييران  كانت من مناطق 
ع�سر.  ال�سابع  القرن  بدايات  يف  املو�سل  ثم 
املو�سل  الأرمييين يف  ميين  ا�ستقر  كييم  ووجييدنييا 
والب�سرة خ�سو�سا يف القرن الثامن ع�سر .. 
و�ساركوا العراقيني معاناتهم مرورا بالقرنني 
التا�سع ع�سر والع�سرين . ومع وجود بقايا من 
الأرمن العراقيني منذ القدم ، اإل اأن العراقيني 
بدايات  ميينييذ  اليينييازحييني  الأرمييييين  ا�ستقبلوا 
اأن  بعد  لهم  حماة  وكانوا   ، الع�سرين  القرن 
نفروا خفافا وثقال اثر املذابح الدموية التي 
يف  وخ�سو�سا  تركيا  �سرق  يف  لها  وا  تعر�سّ
الأ�سنان  طبيب  اأطلعني  لقد   (  .  1915 العام 
الراحل الدكتور حنا جاقماقجيان عندما كنت 
طالبا يف اجلامعة على جمموعة �سور قدمية 
منها ما ن�سر ومنها ما مل ين�سر عن ركامات من 
جثث القتلى الأرمن الذين راحوا �سحايا تلك 
املجازر الب�سعة التي كانت متّثل حربا عرقية 
بني ال�سكان املحليني املختلطني وهم من الرتك 
ويقول    . الأنييا�ييسييول(  �سرقي  يف  والأرميييين 
ا�سكانيان : " نحن مدينون للعرب، فقد فعلوا 
ما با�ستطاعتهم للرتحيب بنا، كما �سمحوا لنا 
بعد  الجتماعية  املراتب  بالعمل والرتقي يف 
وغالبيتهم  )املذابح(،  من  الناجون  و�سل  اأن 
متاهات  يف  فييرارهييم  اإثيير  حفاة  اليتامى،  من 

ال�سحراء هربا من املوت ".
اأما يف جمال التجارة، فقد اأخذ التجار الأرمن 
يتواردون من ا�سطنبول اإىل العراق منذ بدء 
بفعل   ، ع�سر  الثامن  القرن  من  الأخييري  الربع 
الدولية  الأ�سواق  وقوة  القت�سادي  احلييراك 

التي ازدهر العراق بها يف الن�سف الثاين من 
الرمني  الكاتب  وينقل   . ع�سر  الثامن  القرن 
روت�سو  بيياتيي�ييسييت  جيييان  قيييول   ا�ييسييجيييييان  اآرا 
املعنون:  كتابه  يف  بغداد  يف  فرن�سا  قن�سل 
 Description du pachalig de(
بغداد  ن�سارى  "اإن  ياأتي:  ما   ،)Bagdad
�سواء كانوا كاثوليكًا اأو غري كاثوليك يعي�سون 
البيع  يتعاطون  وهييم  الييّرفيياه  عييدمييية  عي�سة 
الطباعة  مهنة  ويزاولون  الداخلي  وال�سراء 
)الييبيي�ييسييم( وغييريهييا ميين املهن  الأقييميي�ييسيية  على 
اليدوية. واأما العدد الي�سري من التجار ذوي 
الي�سار فيهم فمعظمهم اأرمن من ا�ستانبول قد 
الكرمية  بالأحجار  التجارة  مبعاطاة  اغتنوا 
اأ�سجيان  ويتابع  والهند".  اإيران  مع  وال�سال 
الأرمن  لأن  ذلييك،  " ل غرو يف   : قائال  كتابته 
بيتون  املدعو  الفرن�سي  ال�سائح  قاله  ما  على 
ال�سرق  جتارة  اأ�سياد  لي�سوا  تورنيفور:  دي 
اأعظم  جتارة  يف  وافر  �سطر  لهم  بل  فح�سب، 
مدن اأوروبا " . ويتابع ما حتدث به الرحالة 
اأن الأرمن هم الذين  النكليزي جاك�سون عن 
يتحكمون يف القت�ساد والتجارة يف بغداد، 
واأن النحا�س الذي كان يبعث من قبل التجار 
الأرمن من املو�سل اىل بغداد والب�سرة كان من 
انكلرتا.  الذي يجري �سنعه يف  نف�سه  النوع 
بالقول:"  املدينة  ويتحدث عن م�ساهداته يف 
مبختلف  مييزودة  وا�سعة  �سوق  فيها  وتوجد 
اأنواع املواد ... والأرمن هنا يوؤلفون التجار 
الرئي�سيني واملعامل امل�ستعملة يف بغداد قليلة 
الأرمن املوجودون  .. ويبعث  وهي حمدودة 
كبرية  بكميات  دجلة  طريق  عن  املو�سل  يف 
الأخ�ساب  من  اأرمييياث  يف  تنقل  النحا�س  من 
و�سل  ومتى  بع�سًا  بع�سها  اإىل  ت�سد  التي 
لأنها  فيها  اأخ�سابه  بيعت  بغداد  اإىل  الرمث 
جد نادرة هناك .ومن ثم ي�سحن النحا�س اإىل 
الب�سرة يف �سفن �سراعية ..ويكون النحا�س 
يف  �سنعه  يجري  الييذي  اليينييوع  نف�س  ...مييين 
اأحد  يكن  مل  التي  التجارة  هذه  اإن  اجنلرتا. 
قباًل ميار�سها قد ازدادت ب�سرعة فغدت جتري 
ال�سلعة  اأن هذه  مقتنع  ...واأنييا  بنطاق وا�سع 
�ستثري مبرور الوقت �سخط اأ�سحاب املعامل 
اأقل  الييبييلييدان  هييذه  يف  فالعمل  الجنييليييييزييية. 
وهذا  اأوروبيييا،  يف  عليه  هو  مما  بكثري  نفقة 
م�سنوعاتهم  نقل  على  ال�سناع  ي�ساعد  مما 
اإىل ال�سوق ب�سعر اأرخ�س ويهيئ ربحًا اأوفر 
اليهود،  مع  الأرميين،  فيها".وكان  للم�ستغلني 
النكليزية  ال�سركة  موظفي  غالبية  ي�سكلون 
للقوة  بغداد  �سركة  ملكية  اإليها  حتولت  التي 
للعراق  الربيطاين  الحتالل  بعد  الكهربائية 
ذكييره  مييا  ذليييك  اىل  ا�ييسيييييف   .1917 عيييام  يف 

الذين جا�سوا  الرحالة والآثاريني  العديد من 
القرن  ابييان  الو�سط  ال�سرق  من  مناطق  عدة 
الذين  اولييئييك  وخيي�ييسييو�ييسييا   ، ع�سر  الييتييا�ييسييع 
وغربي  تركيا  �سرقي  يف  برحالتهم  امييتييدوا 
وم�سكالتهم  الرمييين  ب�سدد  والييعييراق  اييييران 
املنطقة  �سكان  ميين  غييريهييم  مييع  الجتماعية 
وكان   ، ترحم  ل  �سراعات  اىل  قييادت  والتي 
من نتائجها ان ا�ستوؤ�سل الرمن عن اوطانهم 

ومدنهم وفر الناجون اىل من يحميهم . 
ومدار�سهم  كنائ�سهم   : الييعييراقيييييون  الرمييين 

وجمعياتهم ونواديهم 

1/ الكنائس

انهم تكوين م�ستقل عن امل�سيحيني العراقيني 
اآثوريني  ام  �سريانا  ام  كلدانا  كييانييوا  �ييسييواء 
كني�ستهم  فلهم   ، اي�سا  مذهبيا  وم�ستقلني   ،
الرثودك�سية وكني�ستهم الخرى الكاثوليكية 
املدن  ابييرز  يف  العديدة  كنائ�سهم  وتييتييوزع   .
تلك  ا�سهر  وميين   ، �سكنوها  الييتييي  الييعييراقييييية 
الكنائ�س يف بغداد ، كني�سة القدي�س كرابيت 
 ، �سارة  كمب  منطقة  يف  الرثودك�س  لالرمن 
وكني�سة القلب القد�س لالرمن الكاثوليك يف 
كريكور  القدي�س  وكني�سة   ، ال�سرقية  الكرادة 
وكني�سة   ، ال�سرقي  الييبيياب  يف  لالرثودك�س 
الرمن يف اجلادرية ، وكني�سة �سيدة الزهور 
للكاثوليك يف الكرادة ، وكني�سة مرمي العذراء 
لييالرميين يف امليييييدان وتييعييد هييذه الخيييرية من 
وتوجد   . بييبييغييداد  الرميينييييية  الكنائ�س  اقيييدم 
واخريات  املييو�ييسييل  يف  لييهييم  قييدمييية  كني�سة 
وقد   .. وزاخييو  وكركوك  الب�سرة  من  كل  يف 
ت  افتتحت كنائ�س جديدة لهم ، ولكنها تعر�سّ
قبل  من  الخييرية  ال�سنوات  خالل  لتفجريات 

ارهابيني .
2/ المدارس

وليييالرمييين مييدار�ييسييهييم اخلييا�ييسيية بييياولدهيييم 
اأرمنية  مييدر�ييسيية  اأول  اأنيي�ييسيياأت  اذ   ، وبناتهم 
)تاركماجنات�س  با�سم   1852 عام  بغداد  يف 
للبنات  . واأول مدر�سة  وتعني : املرتجمون( 
افتتحت من قبل الطائفة الأرمنية يف العراق 
عن  منف�سلة  رو�سة  اأول  وكذلك   ،1901 عام 
 ،1917 عييام  ويف   .1913 �سنة  البييتييدائييييية 
دجمت مدر�سة البنات مع )املدر�سة الزابيلية( 
الأرمنية، لتتكون منهما اأول مدر�سة خمتلطة 
يف العراق . ويف عام 1921، افتتحت مدر�سة 
ببغداد  الييكيييييالين  كييمييب  منطقة  يف  لييالأرميين 
�سميت لحقًا )مدر�سة �سفاجيان(. وقد دجمت 
عام  و)�سفاجيان(  )تاركماجنات�س(  مدر�ستا 
1948 لتتكون منهما )مدر�سة الأرمن املتحدة 
الأهلية( ، وكانت ت�سم �سفوفًا وطلبة من كال 
الرو�سة  من  الدرا�سية  املراحل  يف  اجلن�سني 
عام  حتى  ا�ستمرت  والتي  الإعدادية،  وحتى 
املدار�س  جميع  تاأميم  جييرى  حينما   ،1974
الدرا�سات  العراق. وتقول احدى  الأهلية يف 
البتدائية  الأرميين  )مدر�سة  افتتاح  اأعيد  انه 
الأول/ ت�سرين   15 يف  املختلطة(  الأهييلييييية 
اأكتوبر 2004. وهناك مدر�سة قدمية خا�سة 
بييا�ييسييم مييدر�ييسيية الأرميييين بيياملييو�ييسييل وتييقييع يف 
الدوا�سة قرب حديقة ال�سهداء  . وكانت هذه 
 ، ارمنية  بجهود  بنيت  قد  اخلا�سة  املدر�سة 

م�ساعدة  دون  وميين   ، الأرمييين  اأهلها  واأميييوال 
بالتربعات  ... بنيت  اأو دولة  اأي �سخ�س  من 
وكان   ، تاأميمها  مّت  اأن  حلني  اآنييذاك  الرمنية 
بارون  وم�ساعده  اردافار�ست  بارون  مديرها 
باأي حق توؤمم   : املرء  . هنا يت�ساءل  خاجيك 
ومل   ، الأهيييايل  بها  تييربع  خا�سة  موؤ�س�سات 
؟   واحييدا  فل�سا  عليها  �سرفت  قد  الدولة  تكن 
كان  بل   ، فقط  وحدها  املدر�سة  هييذه  ولي�س 
املدن  بع�س  لييهييم يف  اأخييييرى  مييدار�ييس  هيينيياك 
مدر�سة  طالب  اأ�س�س  العراق  ويف   . العراقية 
الرمن )�سيفاجيان( الأهلية اأول فرقة ك�سفية 
ت�سمن  عر�سا  وقييدمييوا   1919 عييام  البلد  يف 
متثيليات وبع�س الألعاب ، ويذكر اأن  اوداي�س 
 . ذلييك  يف  مهما  دورا  لعب  قييد  اوهاني�سيان 
على  ح�سل  عراقي  طالب  اأول  فيياإن   ، وللعلم 
جمموع 599 من 600 يف المتحانات العامة 
للدرا�سة الإعدادية الثانوية )ال�سف ال�ساد�س 
العلمي( كان الأرمني زافني بانو�سيان، وذلك 

يف العام الدرا�سي 1983-1982
3/ الجمعيات 

الجتماعية  جمعياتهم  العراق  يف  ولالرمن 
العام  منذ  جييرى  اذ   ، والريا�سية  والثقافية 
الرمنية  اخلريية  اجلمعية  تاأ�سي�س   ،  1911
واعيد  اغييلييقييت  ثيييم   ، بيييغيييداد  يف  الييعييمييومييييية 
فرقة  ت�سم  وكييانييت   ،  1959 عييام  افتتاحها 
كانت  كما   .. الرميينييي  الييفييولييكييلييوري  للغناء 
جمعية ال�سبيبة الرمنية الرمنية قد تاأ�س�ست 
، وانبثقت عنها عام 1954  العام 1926  منذ 
فرقة كورال ) كوميدا�س ( للغناء الفولكلوري 
يف  الرائعة  بعرو�سها  وا�ستهرت   ، الرمني 
اخلم�سينيات . مع جمعية ثقافية يف الب�سرة 
ف�سال عن جمعيات خريية يف كل من املو�سل 
الريا�سي  اليينييادي  اأمييا   .. والب�سرة  وبييغييداد 
عام  تاأ�س�س  فقد   ،  ) الهومنتمن   ( الرميينييي 
لن�ساء  الثقافية  اجلمعية  وتاأ�س�ست   .  1949
اجلمعيات  لهذه  وكييان   ..  1961 عام  الأرميين 
اأدوارهييييا  ممييار�ييسيية  يف  حرياتها  والييينيييوادي 
الأم�سيات  بيياإقيياميية  واحليي�ييسييارييية  الييثييقييافييييية 
الثقافية والجتماعية والعرو�س واملهرجانات 
الريا�سية من دون اأية معّوقات اأبدا .. وحقق 
مهمة.  العراق  با�سم  مهمة  اجنييازات  بع�سها 
وعلى  انف�سهم   العراقيون  الرميين  رفييد  وقييد 
 ، بهم  اخلا�سة  بالثقافة  طييوال  �سنوات  مدى 
القرن  من  الول  الن�سف  خييالل  وخ�سو�سا 
املخت�سني  من  نخبة  منهم  فييربز   ، الع�سرين 
واملثقفني واملبدعني الذين �ساهموا م�ساهمات 
حقيقية يف خدمة املجتمع العراقي يف حقول 

خمتلفة ، حتى بداأ الت�سييق عليها لحقا . 
4/ المطبعة والصحف األرمنية

يف  تاأ�س�ست  قييد  اأرميينييييية  مطبعة  اأول  كييانييت 
، طبعت  بغداد عام 1874، والتي من خاللها 
بعد  بوجن  و�سحيفة  املدر�سية  املناهج  كتب 
�سدورها عام 1890 ]16[. لقد ا�سدر الأرمن 
عمل  واأدليية  ون�سرات  �سحف  عدة  العراقيون 
اأرمنية،  �سحف  عييدة  بغداد  يف  �سدرت  اإذ   ،
منها �سحيفة مدر�سية مطبوعة با�سم ) بوجن 
وا�ستمرت   ،  1890 عام  منذ   ) الباقة  تعني   :
ت�سدر على مدى �سنتني. ثم �سدرت �سحيفة 
ولكنها   ،  1924 عييام  دجلة(  اأي   : تايكر�س   (
�سدرت  ثييم  اإ�يييسيييدارات.  ب�سعة  بعد  توقفت 
الوجود(  تعني �سراع   : ) كويامارد  �سحيفة 
واأعيد   ،1954-1948 للفرتة  الأ�سبوعية 
ن�سرها للفرتة  1957-1958. وكانت مدر�سة 
تيي�ييسييدر �سحيفة  الأهييلييييية  املييتييحييدة  الأرمييييين 
مع   ، املدر�سية  اليي�ييسييرارة(   : اأي   ( كييايييدز(   (
)ما�سدوت�س(.  با�سم  ال�سنوي  الكتاب  اإ�سدار 
كان هذا " الكتاب " قد وثق احلياة املدر�سية 
اجلماعات  وحياة  وفعالياتها  اأن�سطتها  بكل 
القرن  �ستينيات  منذ  الييعييراق   يف  الرميينييييية 
يف  الأهلية  املييدار�ييس  تاأميم  وحتى  املا�سي 
توجد  ل   ، واليييييييوم    ..1974 عيييام  اليييعيييراق 
لالأرمن العراقيني اأية �سحيفة تعرب عن ذاتهم 
، با�ستثناء ن�سرات ت�سدرها مطرانية الأرمن 
 (  ) كانتيغ   ( با�سم  الييعييراق  يف  الرثييودكيي�ييس 
اأخرى  ن�سرات  جانب  اإىل   ) القنديل   : تعني 

متفرقة

لقد استقر العديد من األرمن 
في بالد ما بين النهرين بتأثير 
امتدادات دجلة والفرات تجاريا 
في مختلف العهود ، إذ وجدت 
كنائسهم معهم منذ العصور 
الوسطى .. وزاد توطن األرمن 
في العراق إبان العصر الحديث 
، أي في القرون الخمسة األخيرة 
، وخصوصا منذ القرن السابع 
عشر ، كما تشير المصادر 

التاريخية إلى ذلك

ارمن يف كرد�ستان العراق



العدد )1981( السنة الثامنة االثنين )6( كانون االول 42010

الأربعينيات  الفنية يف بغداد يف  ن�سطت احلركة 
اجلمعيات  عدد  بازدياد  الن�ساط  هذا  جت�سد  وقد 

والفرق التمثيلية، التي كان من اأ�سهرها:

جمعية أنوار الفن
 ،1940 اآب   22 يف  الفن  اأنيييوار  جمعية  اأ�س�ست 
وتيياألييفييت هييييياأتييهييا الإدارييييييية ميين تييومييا�ييس حبيب 
و�سليم  ليييالإدارة،  مديرًا  توفيق  وروؤوف  رئي�سًا، 
بطي �سكرتريًا، وجوزيف عجاج حما�سبًا، ف�ساًل 
حقي  واإ�سماعيل  م�سطفى  �سلحي  الأع�ساء:  عن 
ولييوييي�ييس تييومييا�ييس واإ�ييسييميياعيييييل الميييني وجميب 
وقامت  ال�سيخلي،  ابراهيم  وا�سماعيل  ح�سون 
جمنون  اأهمها  من  كانت  عدة  م�سرحيات  بتمثيل 
البخيل،  الييهييارب  النا�سر،  الييرحييميين  عبد  ليلى، 
يف  ر�سا�سة  ال�سريرة،  الييروح  املهارجا،  انتقام 
القلب وطعنة يف القلب، مل ت�ستمر طوياًل اذ حلت 

بعد �سنتني من تاأ�سي�سها.

فرقة بغداد
الهيئة  وكانت   ،1943 عييام  بغداد  فرقة  ت�سكلت 
الإدارية التي قامت باإدارتها قد تاألفت من: فا�سل 
فنيًا،  مديرًا  الييعييزاوي  الله  وعبد  رئي�سًا،  عبا�س 
الذويبي  �سربي  الإداريييييني  اأع�سائها  ميين  وكييان 
عدة  م�سرحيات  وقييدمييت  حممد،  الييدييين  وحميي 
الر�سيد،  هييييارون  اأفييينيييدي،  اليي�ييسييتييار  )عييبييد  ميينييهييا: 
نهاية  يف  العمل  عن  وتوقفت  املجنون(  وحيدة، 

عام 1945.

جمعية إخوان التمثيل والسينما
اأول  وكانت   ،1945 عييام  اجلمعية  هييذه  اأ�س�ست 
اإدارية لها تاألفت من: حممد ح�سني الب�سام  هيئة 
رئي�سًا ثم حل حمله احمد حمدي، وعلي العزاوي 
وقد  لل�سندوق،  امينًا  النعيمي  وعلي  �سكرتريًا، 
نالت  الييتييي  امل�سرحيات  ميين  كييبييريًا  عيييددًا  قييدمييت 
ا�ستح�سان اجلمهور منها على �سبيل املثال )لقيط 
اليي�ييسييحييراء، الأب، جييرمييية بييال عييقيياب، مييالك يف 
التاج، ثريا،  الفاجعة، �سهداء يف �سبيل  اجلحيم، 
العام  توقفت هذه اجلمعية يف  الزبرييا(  انتقام 

نف�سه.

الجمعية الفنية للتمثيل والسينما
اأ�س�ست هذه اجلمعية عام 1946، وتاألفت هياأتها 
العبيدي  )عبا�س  الفنانني  ميين  الأوىل  الإدارييييية 
رئي�سًا، وزكي ال�سامرائي نائبًا له واإبراهيم �ساكر 
عدم  على  املوؤ�س�سون  الأع�ساء  واتفق  �سكرتريًا( 
اجتذاب  بهدف  املييالهييي،  يف  امل�سرحيات  متثيل 
املالهي  دخييول  ياأنفون  الذين  البغداديني  بع�س 
اأغنت  وقد  عنها،  ال�سيئ  لنطباعهم  منهم،  ترفعًا 
الذي  باإنتاجها  امل�سرحية  احلركة  اجلمعية  هذه 
تناول مو�سوعات متنوعة، ومن اهم م�سرحياتها 
)ر�سول النبي اإىل هرقل، احلجاج والفتية الثالثة، 
نهاية  �سوريا،  يف  اجلييالء  يوم  الوطنية،  �سهداء 

جمرم( وا�ستمرت بالعمل حتى عام 1954.

جمعية النهضة الفنية
كييل من:  الأوىل وهييم  الييييدورة  تييخييرج  اأ�ييسييهييم  لقد 
اإبراهيم جالل، جعفر ال�سعدي، اأكرم جربان، عبد 
ال�ستار الب�سام، حممد اأمني توفيق اجللبي، فوزي 
البايا�سي، عبد الأمري �سلمان، عبد المري علو�س، 
ال�سبلي،  نايف  حممد  احلميد،  هادي  الكرمي  عبد 
القا�سي،  حامد  �سامي،  واإحيي�ييسييان  كييرمي،  حممد 
عدة  م�سرحيات  وقييدمييوا  زوييين،  ح�سني  وحممد 
منها: )احلاكم باأمر الله، م�ساهد من جنون ليلى، 
عنه،  رغمًا  والطيب  والبخيل،  قمبيز،  وم�سرحية 
اليوبي، وكانت  الدين  والنبيل و�سالح  والرثي 
تعر�س على قاعة امللك في�سل الثاين )قاعة ال�سعب 

حاليًا( وتنقل اإىل الإذاعة.

الفنون  معهد  من  اليييدورة  هييذه  تخرج  ا�سهم  فقد 
وتاأ�سي�س  الفنية،  احلركة  انتعا�س  يف  اجلميلة 
الفنية  النه�سة  جمعية  منها  جييديييدة  جمعيات 
وتاألفت   ،1946 الييثيياين  كييانييون  يف  �سكلت  التي 
رئي�سًا،  اجل�ساين  �سائب  ميين  الإدارييييية  هيئتها 
القي�سي  وعدنان  �سكرتريًا،  العزاوي  وحم�سوب 
وحممد  غنام،  هرني  والأع�ساء  لل�سندوق  اأمينا 
بح�سن  اجلمعية  هييذه  وامييتييازت  الييزيييدي،  ر�سيد 
مو�سوعات  عييالييج  اليييذي  فنها  ورقيييي  تنظيمها 
م�سرحياتها  اأهييييم  وميييين  خمييتييلييفيية،  اجييتييميياعييييية 
)الييزوجيية اخلييائيينيية، العييييرتاف، جييرمييية الآبييياء، 
دموع البائ�سة، وحيدة، قاتل اخيه وجنفيات، يف 
التاج، م�سرع يوليو�س قي�سر( ومل تكتف  �سبيل 
بعر�س هذه امل�سرحيات يف بغداد واإمنا �سافرت 
اىل املدن العراقية الأخرى ا�ستمرت بالعمل حتى 

عام 1954.

الفرقة الشعبية للتمثيل
اأ�س�ست هذه الفرقة يف عام 1947، وكان ت�سكيلها 
ميثل انعطافًا جديدًا يف م�سرية احلركة امل�سرحية 
الن�ساط  يف  جديدة  انطالقة  وبداية  العراق،  يف 
عالية  فنية  بثقافة  اع�ساوؤها  متيز  فقد  الفني، 
وكان  اجلميلة،  الفنون  معهد  خريجو  ل�سيما 
توفيق  اجلبار  وعبد  جالل،  ابراهيم  ابرزهم  من 
توفيق،  القادر  وعبد  الييعييزاوي،  الله  وعبد  ويل، 
وخليل  هييادي  الكرمي  وعبد  فييوزي  ال�ستار  وعبد 
ومن  ال�سعدي،  وجعفر  م�سطفى،  و�سفاء  �سوقي 
�سهداء  م�سرحية  متثيلها  الفرقة  هذه  اعمال  اهم 
الوطن يف عام 1948، للكاتب الفرن�سي فكتوريان 
�ساردو التي قام باخراجها ابراهيم جالل، ومثلها 
و�سالح  الييبييلييداوي،  وتقي  توفيق  اجلييبييار  )عبد 
عارف  وفائق  ال�ساعدي،  وجييواد  توفيق،  الدين 
العهد  نهاية  حتى  بالعمل  ا�ستمرت  القمايجي...( 

امللكي.
من  اإنييتيياجييهييا  بييوفييرة  ال�سعبية  الييفييرقيية  متيييييزت 
حقائق  اأظييهييرت  التي  الجتماعية،  امل�سرحيات 
املجتمع  طبيعة  من  بع�سها  ا�ستمد  ومعلومات، 
م�سرحية  اأهييمييهييا  ومييين  ومييعييانيياتييه،  اليييبيييغيييدادي 
عام  فييا�ييسييل  جنيييييب  الييرتكييي  للكاتب  )الييفييلييو�ييس( 
 ،1953 عام  القاتلة(  )القبلة  وم�سرحية   ،1952
هي:  م�سرحيات  ثييالث  عر�ست   1955 عييام  ويف 
يف  وعر�ست  والبائ�س(  واملييالح،  الأمل،  )�سرخة 
امل�سموم،  )امليييورد  هما  م�سرحيتني   1956 عييام 
اأييييرييييد يييعييييي�ييس(، وكييانييت هيييذه امليي�ييسييرحيييييات من 
جناح  بعد  اختري  الييذي  ال�سعدي  جعفر  اإخيييراج 
تلك امل�سرحيات يف البعثة العراقية اىل الوليات 
املييتييحييدة الميييريكييييييية لييلييتييخيي�ييسيي�ييس يف الإنيييييارة 
يف  ال�سعدي  و�سافر  وال�سينمائية،  امل�سرحية 
وقد  المريكية،  املتحدة  الوليات  اإىل   1957 اآب 
وجود  لييعييدم  امليي�ييسييرحييي  الخييييراج  يف  تخ�س�س 
وا�ستمرت  وال�سينمائية  امل�سرحية  الإنييارة  فرع 

اجلمعية بالعمل حتى نهاية العهد امللكي.

جمعية جبر الخواطر
نييهيياييية الأربييعييييينيييييات ظيييهيييور بع�س  و�ييسييهييدت 
ل�سيما  الفني،  اإنتاجها  يف  املتميزة  اجلمعيات 
جمعية جرب اخلواطر، التي تاأ�س�ست عام 1948، 
العاين  يييو�ييسييف  ميين  الإدارييييييية  هيئتها  وتيياألييفييت 
هذه  مثلت  اجلييادر،  املنعم  وعبد  الق�سب  و�سهاب 
اجلمعية امل�سرحيات التي كتبها العاين وكان من 
اأهمها: )يف مكتبة حمامي، مع احل�سا�سة، طبيب 
يتحدى  جمنون  نايلون،  حمامي  النا�س،  يداوي 
هذه  وكانت  ح�سني(،  اأم  عي�سة،  موخو�س  القدر، 
ال�سائدة  الجتماعية  املفارقات  متثل  امل�سرحيات 
ا�ستمرت  احلقبة،  تلك  يف  البغدادي  املجتمع  يف 

بالعمل حتى عام 1954.

فرقة المسرح الحديث

فنية  فييرق  عييدة  تاألفت  اخلم�سينيات  بداية  ويف 
قامت بتنمية الوعي الفني والجتماعي من خالل 
تقدمي امل�سرحيات وكان من اأهم هذه الفرق فرقة 
امل�سرح احلديث التي تاأ�س�ست عام 1952، وتاألفت 
هيئتها الإدارية: من اإبراهيم جالل رئي�سًا، يو�سف 
حما�سبًا  بهجت  الرحمن  عبد  �سكرتريًا،  العاين 
فيما  الفرقة  اإىل  وان�سم  ع�سوًا  الأمييني  ويعقوب 
بعد جميد العزاوي وحميد قا�سم وحممد القي�سي 
ورا�سم القي�سي وفوزية قطان و�سامي عبد احلميد 

و�سكري العقيدي.
ومن اجلدير بالذكر اأن �سخ�سية يو�سف العاين قد 
برزت على ال�ساحة الفنية يف بداية اخلم�سينيات 
واأ�سبح اأكرث اأع�ساء فرقة امل�سرح احلديث اإنتاجا 
لها  ونيياقييدًا  وممثاًل  للم�سرحيات  موؤلفًا  كييان  فقد 
من  ب�سل�سلة  الفنية  احلركة  ورفييد  واحييد،  اآن  يف 
الهادف  الجييتييميياعييي  املييغييزى  ذات  امليي�ييسييرحيييييات 
باأ�سلوب  ومييعييانيياتييه  املجتمع  هييمييوم  فيها  عييالييج 

ال�سليلة  )راأ�س  اأهمها:  من  وكان  �ساخر،  انتقادي 
 ،1952 عييام  �ييسييودة  وحبة  وحييرمييل   ،1951 عييام 
واأكبادنا، وتوؤمر بيك عام 1953، وفلو�س الدوة، 
وقد  وم�سرف(،  ايييراد   ،1954 عام  دراهييم  و�ست 
يون�س  حممد  تاأليف  ميين  انها  عر�سها  عند  ذكيير 
الفرقة  اإجازة  �سحبت  امل�سرحيات  اثر هذه  وعلى 

من قبل وزارة الداخلية.

فرقة المسرح الحر 1954
هيئتها  وكانت   ،1954 عييام  الفرقة  هييذه  اأ�س�ست 
الإدارية الأوىل تتاألف من: با�سم جا�سم العبودي 
وعبد  م�سطفى،  �سفاء  من:  كل  وع�سوية  رئي�سًا 
الرحمن فوزي، يو�سف العاين، و�سكري العقيدي 
حممد،  وقا�سم  طييه،  الييواحييد  عبد  بهم  التحق  ثييم 
الفنون  معهد  طييالب  وبع�س  هارتيون،  وكييارلييو 
وزارة  م�سايقات  اإىل  الفرقة  اجلميلة، وتعر�ست 
�سمحت  ثم  اإجازتها  ب�سحب  قامت  التي  الداخلية 
بع�س  نييفييي  بييعييد   ،1956 عيييام  يف  بييالييعييمييل  لييهييا 
العبودي  جا�سم  ل�سيما  املوؤ�س�سني  اأع�سائها 
م�سرحياتها:  اأ�سهر  ميين  وكييان  الييعيياين  ويو�سف 
امل�سموم(  واخلرب  واأ�سدقاء،  امل�سرتكة،  )الغرفة 

ا�ستمرت بالعمل حتى نهاية العهد امللكي.
هناك  كييانييت  عنها  امليينييوه  الييفييرق  تلك  عيين  ف�ساًل 
على  ومقت�سرة  ن�ساطها  يف  حمدودة  اأخرى  فرق 
فرقة  مثل:  والتلفزيونية  الإذاعييييية  التمثيليات 
ع�سرتوت،  وفرقة  العربية،  والنه�سة  الزبانية، 
الآداب  فييائييق وجييمييعييييية رعيييايييية  يييحيييييى  وفيييرقييية 

والفنون.

سينمات بغداد في عهدها األول
ولها  الإنيي�ييسييان  حياة  يف  كبرية  اأهمية  لل�سينما 
والقت�سادية  الجتماعية  احلييييياة  يف  اأبييعييادهييا 
والثقافية، وكانت تعد اإىل عهد قريب من و�سائل 
البارزة يف  اآثارها  تركت  التي  ال�سعبية،  الت�سلية 

املجتمع البغدادي.
بداية  يف  الناطقة  ال�سينما  البغداديون  عرف  لقد 
يف  الوطني  �سينما  عر�ست  عندما  الثالثينيات 
الفيلم   1931 �سباط   19 املوافق  الفطر  عيد  يوم 
مهمًا  حدثًا  هييذا  فكان  املو�سيقى(  )ملك  الغنائي 
جمهور  انبهر  اإذ  العراق،  يف  ال�سينما  تاريخ  يف 
امل�ساهدين لهذا احلدث غري العتيادي، الذي اأدى 
واأفولها  تدريجيًا  ال�سامتة  الأفييالم  انح�سار  اإىل 
العر�س  �سا�سات  على  ال�سائدة  هي  كانت  اأن  بعد 
ال�سينما  ميين  اليينييوع  لييهييذا  فاأ�سبح  ال�سينمائية، 
التو�سع  على  حفز  ممييا  بها،  املعجبون  روادهيييا 
باإن�ساء دور جديدة للعر�س ال�سينمائي يف مدينة 

بغداد.
وميكن القول اإن اإدارات دور العر�س ال�سينمائية 
اظهر  الييذي  اخلا�س  للقطاع  تابعة  معظمها  كييان 
ن�ساطًا ملمو�سًا منذ بداية الثالثينيات يف اإن�سائها، 

ومن اأهم تلك الدور ال�سينمائية هي:
يف  تقع   1932 عام  اأ�س�ست  الرافدين:  1.�سينما 

�سارع الر�سيد.
2.�سينما امللك غازي: اأ�س�ست عام 1934 من قبل 
نعيم �ساوؤول العزيز، وتقع يف الباب ال�سرقي يف 
راأ�س �سارع امللك غازي، كان عدد مقاعدها )1050( 
يف ال�سالة و1580 يف البلكون وفيها )25( لوجا 

عدد مقاعد اللوج الواحد فيها )4( مقاعد.
عام  اإىل  تاأ�سي�سها  يييرجييع  احلييمييراء:  3.�سينما 
1935، وتقع يف �سارع الر�سيد بالقرب من جامع 
مرجان موؤ�س�سها اإ�سماعيل �سريف ، عدد مقاعدها 

)1000( مقعدًا.
4.�سينما الزوراء: تاأ�س�ست عام 1936 يف �سارع 
الر�سيد حملة املربعة، واأ�سحابها، اليا�س دنو�س 

و�سليم �سوحيط.
تاأ�س�ست  التي  ركي�س  و�سينما  روك�سي  5.�سينما 
بيياإدارة عبد اجلبار  الر�سيد  عام 1936 يف �سارع 

بدايات الجمعيات الفنية في العراق
عباس الزاملي

�سينما الوطني

خليل �سوقيجعفر ال�سعدي ابراهيم جالل
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�سبع.
يف  جييديييدة  �سينما  تاأ�سي�س   1937 عييام  و�سهد 
عدد  اليير�ييسيييييد،  ب�سينما  عييرفييت  اليير�ييسيييييد  �ييسييارع 
انطوان  موؤ�س�سها  مييقييعييد،   )1200( مييقيياعييدهييا 
كانت  ذلك  على  زيييادة  اخييوان،  و�سودائي  م�سيح 
العر�س  دور  يف  تييعيير�ييس  ال�سينمائية  الأفييييالم 
يف  الثانوية  املييدار�ييس  بع�س  وقيياعييات  ال�سيفية 
بغداد ل�سيما املدر�سة اجلعفرية والتفي�س، ويف 
تاأ�سي�س �سينما الوطني من قبل  عام 1939 اعيد 
 )35( قييدره  براأ�سمال  البغدادية  ال�سينما  �سركة 
�سيد  حملة  يف  الر�سيد  �سارع  يف  تقع  دينار  األييف 

�سلطان علي.
دور  عييدة  بغداد  يف  تاأ�س�ست  الأربعينيات  ويف 
ديانا  �سينما  اأهمها:  من  كان  ال�سينمائي  للعر�س 
�سائب  اإدارتها  وتوىل   ،1943 عام  اأن�ساأت  التي 
اجل�ساين، وكان عدد مقاعدها )976( مقعدًا، ويف 
عام 1944، اأ�س�ست �سينما دار ال�سالم من قبل عبد 
الرزاق ال�سيخلي يف �سارع امللك غازي حملة قهوة 

�سكر، وكان عدد مقاعدها )1150( مقعدًا.
ال�سينما  ا�ستخدام  الربيطانية  ال�سفارة  وحاولت 
كو�سائل دعائية حللفائها اإذ اهتمت بعر�س الأفالم 
ال�سينمائية يف دور العر�س ويف الأماكن العامة.

وبييعييد نييهيياييية احلييييرب الييعيياملييييية الييثييانييييية �سهدت 
الإقبال  بفعل  جديدة  عر�س  دور  تاأ�سي�س  بغداد 
اأ�سبحت من الو�سائل  املتزايد على ال�سينما التي 
من  ق�سم  ليييدى  املييقييبييوليية  والتثقيفية  التعليمية 
اأهدافها  جانب  اإىل  املثقفة  الجتماعية  ال�سرائح 
ال�سينمات:  هذه  ابييرز  ومن  املعروفة،  الرتفيهية 
�سينما الر�سوملي التي مت تاأ�سي�سها عام 1946 
يف  �سينما  اأول  وتعد  الر�سوملي  قدري  قبل  من 
�سينما  افتتاح  مت   1947 عام  ويف  الكرخ،  جانب 
غازي  امللك  �سارع  يف  الن�سر  و�سينما  الفردو�س 
 1948 عام  بغداد  يف  و�سيدت  الهيتاويني،  حملة 
�سينما النجوم التي افتتحت عام 1949 وتقع يف 
ملكيتها  وتعود  ال�سنك،  حملة  غييازي  امللك  �سارع 
الطرقجي،  �سليم  ويييديييرهييا  امليييالك  حبيب  اإىل 
ثم  العاملية  الأفالم  بدايتها بعر�س  تخ�س�ست يف 
امل�سرية  العربية ل�سيما  الأفالم  ذلك  عر�ست بعد 
عند  امليي�ييسييريييني  الييفيينييانييني  ت�سيف  وكييانييت  منها 
بغداد  �سينمات  يف  العربي  للفيلم  الأول  العر�س 

لغرا�س دعائية.
م�ستمر  تزايد  يف  بغداد  يف  ال�سينما  دور  كانت 
عييام 1950  الييثيياين  كييانييون  عييددهييا حتى  بلغ  فقد 
حوايل )82( دارًا لل�سينما منها 41 �سينما �سيفية 
ميتلكها  ال�سينمات  هييذه  معظم  وكييان  مك�سوفة، 
 1949 عام  وافتتحت  قبلهم،  من  تييدار  اأو  اليهود 
متثال  من  بالقرب  ال�ساحلية  يف  ريجنت  �سينما 
افتتحت   1956 عيييام  ويف  الأول  في�سل  املييلييك 
�سينما اخليام وهي �سينما متطورة جدًا من حيث 
يف  وتقع  وال�سور  بالر�سوم  ومزينة  مقاعدها 

زقاق متفرع من �سارع الر�سيد.
املجتمع  اأبيينيياء  اهتمام  مثار  ال�سينما  كانت  لقد 
لذلك  الجتماعية،  فئاتهم  اختالف  على  البغدادي 
تهافتوا على م�ساهدة الأفالم ال�سينمائية وارتياد 
دور العر�س، وكان اأكرث رواد هذه ال�سينمات هم: 
املدار�س  وطلبة  واملعلمون  واملالكمون  التجار 
واملثقفون والأطفال والن�ساء على �سكل عوائل يف 
الأمامية،  املقاعد  او يجل�سون يف  لوجات خا�سة 
بروادها  حمت�سمة  ال�سينمات  تلك  اغلب  وتكون 
البذيئة  بالتعليقات  للمتفرجني  ي�سمح  ل  منتظمة 
الآداب  يخالف  ما  حدوث  حالة  ويف  ال�سمجة  اأو 
الييعيياميية يييقييوم امليي�ييسييوؤولييون بيياإخييراج ميين ي�سيء 
ال�سلوك فيها فورًا، وتتوفر فيها النظافة وال�سروط 
ال�سحية وهي خا�سعة ملراقبة الدولة، لذلك كانت 
املحبب  الييييربيء  والييلييهييو  لييلييقيياء  مييكييانييًا  ال�سينما 
الإن�س  يف  مالذها  الأ�ييسيير  جتد  حيث  الأ�ييسيير  لكل 
الظاهرة  هذه  وكانت  ال�سالة،  داخييل  الأ�سبوعي 
�سائعة يف دور ال�سينما يف جميع املدن العراقية.

اأوىل  درجات  ثالث  على  تق�سم  ال�سينمات  وكانت 
والواجها  مقاعدها  مواقع  ح�سب  وثالثة  وثانية 
فيها  ال�سرورية  اخلدمات  وتوفر  )مق�سوراتها( 
معلومة  اوقييييات  مييتيينييوعيية يف  افيييالميييًا  وتييعيير�ييس 
�سباحًا  والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  يف  لروادها 
ال�سعة  ويف  ظهرًا  والن�سف  الثانية  ال�ساعة  ويف 
م�ساًء  والن�سف  ال�سابعة  ويف  والن�سف  الرابعة 
ت�ستعمل  لييييياًل.وكييانييت  والن�سف  التا�سعة  ويف 
و�ييسييائييل دعييائييييية جليييذب امليي�ييسيياهييدييين عيين طريق 

ال�سحافة اأو التجول يف ال�سوارع بو�ساطة بع�س 
يف  لل�سري  العربات  ي�ستاأجرون  الذين  املنادين 
ال�سرقي  الباب  اإىل  الر�سيد من باب املعظم  �سارع 
النتباه  ويلفتون  العر�س  دور  اأمييام  يقفون  اأو 
املتفرجني،  جذب  لغر�س  ال�سينمائية  الأفييالم  اإىل 
ح�سب  ال�سينمات  دخييول  تذاكر  اأ�سعار  وتختلف 
 )4( من  املكونة  املق�سورة  اأجييرة  فمثاًل  درجاتها 
كرا�سي كان )550( فل�سًا واأجرة كر�سي يف موقع 

ممتاز كان يبلغ )130( فل�سًا.
الشركات السينمائية في بغداد.. 

ظهور وأفول

يف  ال�سينمائية  الأفييييالم  ل�سناعة  بالن�سبة  اأميييا 
بغداد، فقد بداأت املحاولت الأوىل منذ عام 1934 
يف  لييالفييالم  العاملية  فوك�س  �سركة  كلفت  عندما 
بغداد الفنان حقي ال�سبلي لنتاج فلم روائي يقوم 
ببطولته، ميثل احلياة الجتماعية وت�ستعر�س به 
الآثار التاريخية العراقية، وجرت حماولة اأخرى 
�سافر  اإذ  القا�سي  وم�سطفى  حافظ  الأخوين  من 
الأدوات  جللب  بريطانيا  اىل   1938 عام  الخييري 
يف  �سينمائي  فلم  لإنييتيياج  ال�سينمائية  والييلييوازم 
هذا  يف  املييبييذوليية  اجلييهييود  هيييذه  اأن  اإل  بيييغيييداد، 
ممهدة  كانت  لكنها  النجاح،  لها  يكتب  مل  املجال 
الييقييطيياع اخلا�س  بقي  لييذلييك  نيياجييحيية،  ملييحيياولت 
م�ستوردًا وموزعًا لالفالم ال�سينمائية حتى بداية 
الربعينيات، وخا�سعًا لرقابة ال�سلطات احلكومية 
على  للرقابة  خا�سة  قييوانييني  ت�سدر  كانت  التي 

الفالم ال�سينمائية وتداولها داخل اململكة.
اقدم القطاع اخلا�س يف عام 1943 على تاأ�سي�س 
والتي  الفييالم  لنتاج  الوىل  ال�سينمائية  �سركته 
عييرفييت بييي)�ييسييركيية افيييالم بييغييداد امليييحيييدودة(، ابرز 
موؤ�س�سي هذه ال�سركة هم: مهدي الب�سام )تاجر( 
)تاجر  نعيم  ونييا�ييسيير  )مييييالك(  ح�سني  وحيي�ييسيين 
و�ساحب معمل(، براأ�سمال قدره )15( الف دينار 
وحدد  �سهمًا   )12،600( لالكتتاب  منها  طرحت 

ف�سلت  ال�سركة  لكن  واحيييدًا،  دييينييارًا  ال�سهم  �سعر 
النتاج  ال�سينمائية، ومل ينجح  الفالم  انتاج  يف 
فا�ستمر  العراق  يف  الفييالم  عمل  يف  ال�سينمائي 

م�ستوردًا لها حتى نهاية احلرب العاملية الثانية.
ظهرت �سناعة الفالم ال�سينمائية للمرة الأوىل يف 
بغداد بعد تاأ�سي�س �سركة اأفالم الر�سيد العراقية- 
فلمها  اإنتاج  التي وفقت يف  عام 1946،  امل�سرية 
من  فنانون  فيه  مثل  الييذي  ال�سرق(  )ابيين  الأول 
اأبرزهم: عادل  العراق وم�سر وال�سودان كان من 
علي،  عزيز  عزيز،  اأبييو  وح�سريي  الوهاب،  عبد 
مديحة ي�سري، ب�سارة واكيم، نورهان، وغريهم، 
نيازي  امل�سري  الفنان  اخيييراج  ميين  الفلم  وكيييان 
الأ�سحى  عيد  اأيييام  خييالل  عر�س  وقييد  م�سطفى، 

املبارك �سنة 1946.
بييعييد جنييياح فييلييم ابييين اليي�ييسييرق، حتييفييزت �سركات 
)�سركة  منها  الأفييييالم،  لإنييتيياج  اأخيييرى  �سينمائية 
قامت  التي  العراقية(  احلمراء  �سينما  اأ�سحاب 
امل�سرية،  الفنيني  احتييياد  �سركة  مييع  بييالييتييعيياون 
ومتكنت من اإنتاج الفلم الثاين بعنوان )القاهرة- 
ويو�سف  ال�سبلي  حقي  ق�سته  كتب  الييذي  بغداد( 
اإبييراهيييييم جالل،  الييعييراق:  ميين  جييوهيير، ومثل فيه 
ا�ييسييكيينييدر، وفخري  اليي�ييسييبييلييي، وعييفيييييفيية  وحييقييي 
الييزبيييييدي، و�ييسييلييمييان اجلييوهيير، وعيييدد ميين طلبة 
الفنان  بيياإخييراجييه  قييام  بييبييغييداد  اجلميلة  الييفيينييون 

امل�سري احمد بدرخان وعر�س يف عام 1947.
وعقب جناح اإنتاج الفلمني ال�سابقني )ابن ال�سرق، 
بغداد  )اأ�ستوديو  �سركة  قامت  بغداد(  القاهرة- 
علياء  فلم  باإنتاج  املحدودة(،  ال�سينمائية  لالأفالم 
جالل،  اإبراهيم  الفنانون  فيه  مثل  الذي  وع�سام 
وجعفر ال�سعدي، وفوزي حم�سن األمني، ويحيى 
فائق، وعبد الله العزاوي، و�سليمة مراد، وعزمية 

توفيق.
�سوتان  انييدريييه  الفرن�سي  املخرج  باإخراجه  قييام 
و�ييسيياعييده يف ذليييك امليييخيييرج يييحيييييى فييائييق وقيييام 
)جاك  الفرن�سي  فيه  الإنييييارة  وعييمييل  بت�سويره 
يف  روك�سي  �سينما  يف  عر�سه  وجيييرى  لميييار(، 

اأثار عر�س هذا الفيلم  �سهر اآذار عام 1949، وقد 
وكتب  والده�سة  بالإعجاب  ومالأهم  امل�ساهدين 

عنه النقاد والكتاب.
فيلمها  بيياإنييتيياج  بييغييداد  اأ�ييسييتييوديييو  �سركة  وقييامييت 
�سارك يف متثيله  الذي  العراق(  )ليلى يف  الثاين 
وجعفر  ا�سكندر  وعفيفة  جالل  اإبراهيم  الفنانون 
باإخراجه  وقيييام  الييعييزاوي،  الييلييه  وعييبييد  ال�سعدي 
الييفيينييان امليي�ييسييري احييمييد كييامييل ميير�ييسييي وعر�سه 

ب�سينما روك�سي يف كانون الول عام 1949.
الإنتاج يف  ال�سينمائية عن  الأفالم  �سركة  توقفت 
اأ�سحاب  ان�سحاب  ب�سبب  الأربعينيات،  نهاية 
لهم  اأخيييرى توفر  اإىل جمييالت  الأمييييوال  روؤو�يييس 
الربح امل�سمون، حتى عام 1954، اإذ قامت �سركة 
اأفالم دنيا الفن باإنتاج اأول فلم عراقي �سميم هو 
فتنة وح�سن، عن ق�سة و�سيناريو واإخراج الفنان 
ثم   ،1955 عييام  يف  عر�سه  وجييرى  العمر،  حيدر 
ال�سينمائية  ظهرت حماولت جادة لإنتاج الأفالم 
اإذ  اخلم�سينيات،  منت�سف  عند  بغداد  مدينة  يف 
تاأ�س�ست �سركات عدة كان من اأهمها: �سركة �سومر 
تاأ�سي�سها  يف  ا�ييسييرتك  الييتييي  املييحييدودة  لل�سينما 

الذي  ويل  اجلبار  وعبد  ال�سبلي،  حقي  الفنانون 
بت�سوير  ال�سركة  وبييداأت  الفني،  مديرها  اأ�سبح 
فلمها الروائي من امل�سوؤول عام 1956 واأجنزته 
عبد  و�سامي  �سوقي  خليل  فيه  مثل   ،1957 عييام 
وعبد  القي�سي  وحممد  الزبيدي  وفخري  احلميد 
عبد  باإخراجه  وقام  ال�ساطي،  ور�سا  طه  الواحد 
)دفيجا(  الهندي  املييخييرج  و�ساعده  ويل  اجلييبييار 
واإبيييراهيييييييم جييييالل، الييييذي بيييذل جييهييدًا كييبييريًا يف 
يف  �سومر  �سركة  جابهت  التي  ال�سعوبات  تذليل 

الإنتاج.
هذه  يف  اأ�س�ست  الييتييي  الأخيييرى  ال�سركات  وميين 
عام  يف  اأنتجت  التي  الهادي  عبد  �سركة  احلقبة 
ال�سيناريو  له  كتب  الذي  )ارحموين(  فلم   1957
واحلوار وقام باإخراجه حيدر العمر عن م�سرحية 
بدري  فيه  ومثل  بطي،  �سليم  امل�سرحي  للكاتب 
ح�سون فريد وكامل القي�سي وهيفاء ح�سني ور�سا 
وقدري  الب�سري  وحم�سن  �سوقي  ومديحة  علي 
الرومي وعبد املنعم الدروبي ويا�س علي النا�سر 
ومقبولة  الحييد  عبد  و�سلمى  التكريتي  وغييازي 

ح�سني وغازي ال�سراج وغريهم.
عجزت  ال�سركة  اأن  املييالك  حبيب  عييدنييان  ويييذكيير 
والده  ذلك  ف�ساعدهم يف  الفيلم،  اإنتاج  اإكمال  عن 
�سينمائية  دور  خم�س  يف  وعر�سه  املالك،  حبيب 
عائدة له، ويف وقت واحد، وكان الفيلم قد حقق 
لكونه  مل�ساهدته  النا�س  تدافع  اإذ  كبريًا  جناحًا 
عماًل عراقيًا �سرفًا، ويبدو انه كان يثري عواطف 
النا�س ويتطرق اإىل معاناتهم وبع�س م�سكالتهم.

تاأ�سي�سها  مت  التي  ال�سينمائية  ال�سركات  وميين 
لالأفالم  )�ييسييهييرزاد  �سركة   ،1957 عييام  بييغييداد  يف 
الفيلم  باإنتاج  قامت  التي  امللونة(  ال�سينمائية 
له  ال�سيناريو  كتب  الييذي  ن�سر(،  )نبوخذ  امللون 
ال�ساعر  كتبها  ق�سة  عن  العزاوي  كامل  واأخرجه 
عبد  �سامي  ببطولته  وا�سطلع  ال�سواف،  خالد 
احلييميييييد وبييييدري حيي�ييسييون فييريييد وجنييلييى �سامي 
يف  الفيلم  يعر�س  ومل  غيييويل،  الييقييره  ويييعييقييوب 
وعبد  ح�سني  كامريان  ا�س�س  كذلك  امللكي،  العهد 
التي  الفنانني  احتاد  �سركة  احلميد  هادي  الكرمي 
لدميييون  ق�سة  عيين  افيينييدي  �سعيد  فيلم  اأنييتييجييت 
الواحد  وعبد  العاين  يو�سف  فيه  مثل  �سربي، 
كامريان  باخراجه  وقييام  ال�سعدي،  وجعفر  طييه 
بعر�س  الييداخييلييييية  وزارة  ت�سمح  ومل  ح�سني، 
اأدى  وقد  عام 1958،  من  �سباط  �سهر  الفلم حتى 
عر�سه اإىل اإحداث �سجة وهياج يف نفو�س ع�ساق 
الق�سايا  بع�س  لإثارته  وذلك  العراقية،  ال�سينما 
فيه  اأودع  فني  باأ�سلوب  والجتماعية  ال�سيا�سية 

بطله )يو�سف العاين( خربته الفنية.
وال�سينما  للم�سرح  اأن  تييقييدم  ممييا  ليينييا  يت�سح 
منذ  الجييتييميياعييييية  احلييييياة  يف  بيييرز  مييهييمييًا  دورًا 
الأربعينيات  يف  وتييطييور  الييثييالثييييينيييييات  بييداييية 
التي  الفنية  الييكييوادر  توفر  بعد  واخلم�سينيات، 
خا�سة،  م�ستلزمات  بيياإيييجيياد  مبهامه  ا�سطلعت 
اليومية  احلييييياة  واقيييع  ميين  مقوماته  وا�ستلهام 
لأبناء املجتمع البغدادي، والتعبري عن م�ساعرهم 
وموؤثر  �سادق  ب�سكل  ومعاناتهم  واإح�سا�ساتهم 
الفنون  هيييذه  جييعييل  ممييا  الإنيي�ييسييانييييية  النف�س  يف 
التي  الجتماعية  ال�سرائح  خمتلف  لدى  مقبولة 
يف  املن�سودة  �سالتها  الفنون،  هييذه  يف  وجييدت 
الطبقية  التناق�سات الجتماعية والفوارق  ك�سف 
وحماولة معاجلتها باأ�سلوب اجتماعي، ف�ساًل عن 
اأهدافها  اإىل جانب  الثقافية والتعليمية  اأغرا�سها 

الرتفيهية املعروفة. م�سهد الحدى امل�سرحيات التي قدمت يف بغداد

معهد الفنون اجلميلة عام 1951

�سامي عبد احلميديو�سف العاين
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بيع الكتب ببغداد.. تاريخ وذكرى .. 
زين النقشبندي

ويذكر ال�سيد �سم�س الدين احليدري �ساحب 
نعمان  اإن  ال�سراي  �سوق  يف  الأهلية  املكتبة 
العراق  يف  مكتبة  اأ�سهر  �ساحب  الأعظمي 
مطرب�سًا  ثم  معممًا  كان  العربية"  "املكتبة 
كباقي  الع�سرينيات  يف  ال�سدارة  لب�س  ثم 
العراقيني وتف�سري ذلك هو اأن نعمان الأعظمي 
كان يف بداية حياته قد در�س درا�سة اإ�سالمية 
طبقة  من  فاأ�سبح  تخرج  ثم  معممًا  كان  لذلك 
�سفره  بعد  الطربو�س  يرتدي  فبداأ  الأفندية 

خارج العراق.
بعدها اأ�سبح يرتدي ال�سدارة التي جلبها امللك 
العراق  اإىل  معه  الله(  )رحمه  الأول  في�سل 
والعراقيني  العراق  يف  احلكم  رجال  و�سجع 
عامة على ارتدائها ف�سميت با�سمه )في�سلية(.

بداية دخول عالم الكتاب
حماًل  فتح  قد  كان  الأعظمي  نعمان  اأن  ذكرنا 
ال�سراي،  �سوق  يف  الكتب  وبيع  للتجليد 
الأعظمي  �سلمان  املرحوم  ابنه  لنا  ذكر  وقد 
تدرب  وقد  املجلدين،  اأمهر  من  كان  والده  اإن 
العديد  منه  ال�سنعة  واأخذ  يديه  على  وتعلم 
الأعظمي  نعمان  ا�ستمر  وقد  املجلدين،  من 
اإ�سافة  التجليد  اآخر حياته ميار�س مهنة  اإىل 
اإىل ن�سر وبيع وتوزيع الكتب، لأنه كان يرى 
مهنة  فهي  للكتاب  مالزمة  عملية  التجليد  اأن 
واملتانة،  والرونق  اجلمال  الكتاب  تعطي 
لإ�سافة ما للمجلدين من �سلة كبرية بالكتاب 
املثقفة وما  النخبة  واملكتبات والقراء ومنهم 
ال�سيد  ويذكر  موجودة،  ال�سلة  هذه  زالت 
�سارع  يف  معه  )مقابلة  النعيمي  عبا�س  اأمني 
وهو   .)1996  /10/10 بتاريخ  املتنبي 
ال�سراي  �سوق  تاأ�سي�س  على  الأخري  ال�ساهد 
منها  كثرية  ذكريات  م�سرت�ساًل  يتذكر  الذي 
الأ�سطة  يد  على  اأوًل  التجليد  تعلم  اأنه 
ومن  البنك،  بدائرة  يعمل  كان  الذي  وهيب 
الذين  النكليز  املجلدين  مع  احتكاكه  خالل 
تعرف  العراق  يف  حينذاك  يعملون  كانوا 
حممد  مع  عمل  ثم  ومن  اأخرى،  اأ�ساليب  على 
اإ�سماعيل ال�سيخلي يف الفرتة التي كان يعمل 
عنده عامل م�سري يدعى )حممد( وقد ا�ستهر 
الفني  التجليد  منه  وتعلم  امل�سري  حممد 
اأنواع ال�سجالت لتي  اأهم  اأما  ب�سورة جيدة، 
كانت جتلد يف حينها اإ�سافة اإىل جتليد الكتب 
كما يذكر النعيمي فهي )�سجل ا�سمامة، �سجل 
يومية، �سجل اأ�ستاذ، �سجل ح�سابات( ويذكر 
اي�سًا اأن ثمن القراءة الر�سيدية املجلدة بي)30 
بي)ن�سف  املجلد  امل�سحف  هدية  وثمن  فل�سًا( 
الذي  اأمني  ال�سيد  اأي�سا  يتذكره  ومما  ربية( 
احلياة  قيد  على  الباقني  املجلدين  اأكرب  هو 
)متعه الله بال�سحة والعافية( انه كان ي�ساهد 
الأ�ستاذ الزهاوي وهو يركب مطيته ويح�سر 
ال�سراي  �سوق  الأعظمي يف  نعمان  اإىل حمل 
كما  ذلك  )كان  �سغريًا  طفاًل  اآنذاك  كان  حيث 

يتذكر عند �سقوط بغداد �سنة 1917م(.
شارع االكمكخانة

املا�سي  القرن  بداية  يف  املجلدون  اتخذ  وقد 
)اأزيل  الثاين  الطابق   - الآ�سفية  جامع  من 
والإدامة  الرتميمات  اإجراء  عند  الطابق  هذا 
الفرتات  يف  البغدادي  اجلامع  هذا  على 
الالحقة( مقرًا لهم حيث كان هذا اجلامع مقرًا 
للمولويني وهم من املجيدين واملجودين يف 
اخلط وفنونه وقد ا�ستهر الكثري منهم بتجليد 
وتزويق  وا�ستن�ساخ  خط  اإىل  اإ�سافة  الكتب 
من  الأعظمي  نعمان  ويعدُّ  الكتب،  وتذهيب 
اأوائل املجلدين الذين فتحوا حماًل يف �سوق 
منه  تعلم  اأن  وبعد  الكتب،  لتجليد  ال�سراي 
اأخوه الأ�سطة حممد �سالح الأعظمي ال�سينعة 

فتح له حماًل يف �سيارع امل�سييت�سفى )املق�سود 
راأ�س  يف  الواقعة  ال�سرعية  املحاكم  بناية 
مقهى  اأمام  الق�سلة  جهة  من  ال�سراي  �سوق 
هذا  بداية  يف  اتخذت  فقد  حاليًا  ال�سابندر 
العثمانيني  اجلرحى  لإخالء  م�ست�سفى  القرن 
ملدة اأكرث من �سنتني )مثل م�ست�سفى الطوارئ 
حممد  احلاج  بذلك  اخربنا  كما  حاليًا(، 
بتاريخ  ال�سابندر  مقهى  �ساحب  اخل�سايل 
هذه  اأ�سل  عن  �ساألناه  عندما   1997 اأيار   22
ليبل  عليه  كتاب  عليها  اأطلعنا  التي  الت�سمية 
الأعظمي  �سالح  حممد  املجلد  ا�سم  يحمل 
علمًا  ال�سارع  هذا  يف  حمله  يقع  الذي  املجلد 
انه كان يف �سارع الأكمكخانة عدد من الطباء 
منهم  اجلراحية  العمليات  يجرون  الذين 
ماك�س  والدكتور  �سوكت  �سائب  الدكتور 
وقد  عيادته،  يف  كل  �سليمان  فائق  والدكتور 
يرقد املري�س ملدة ثالثة اأيام يف العيادة علمًا 
اأن اأ�سّرة هذه العيادة كانت قليلة وبالتايل ل 
ن�ستطيع اأن نطلق على اأي منها ا�سم م�ست�سفى 
لكننا ن�ستطيع اأن نطلق على م�ست�سفى املحاكم 
ا�سم م�ست�سفى فهو املق�سود كما نعتقد، قرب 
مطبوع  هو  )كما  6هي-23  منرة  الأكمكخانة 
على الليبل املثبت على عدد من الكتب املجلدة 
يف حينه منها كتاب فذلكة الطب بقلم د.�سامي 

�سوكت 1926.

ثقافته
كانت ثقافة نعمان الأعظمي ثقافة دينية، وكان 
مولعًا منذ ال�سغر بكتب التاريخ والأدب وهو 
منارًا،  للعلم  رفعوا  الذين  الرجال  طليعة  يف 
حيث  الذاتي  التثقيف  على  ثقافته  واعتمدت 
�ساحب  الرجب  حممد  قا�سم  املرحوم  يذكر 
بنعمان  تربطه  كانت  الذي  املثنى  مكتبة 
الأعظمي )رحمه الله( �سلة قربى و�سلة جوار 
كما يذكر يف مذكراته علما انه كان قد بداأ عمله 
يف مكتبة نعمان الأعظمي عام 1930، للمزيد 
 1967 بغداد   ،56 العدد  املكتبة،  جملة  راجع 

قائال :
)اإن جل اهتمام نعمان ورغباته كانت اأحياء ما 
وكان  بغداد  �سيما  ول  العراق  بتاريخ  يتعلق 
املطبوعات  مالزم  ي�سحح  الذي  هو  نعمان 
وجد  اأو  كلمة  اأو  جملة  عليه  ع�ست  فاإذا 
اإدراكه  ح�سب  وعدلها  �سطبها  غمو�سًا  فيها 
كان  )انه  اي�سًا  ويذكر  بالن�س(  التقيد  دون 
ل  منهم  الكثري  فاإن  الكتب  باعة  جهل  يالحظ 
يعرف القراءة والكتابة والبع�س الآخر دخل 
املدار�س الليلية اأخريًا وتعلم قلياًل، اأما نعمان 
الإيرانيني  اأحد  مع  يطالع  كان  فاإنه  الأعظمي 
الفار�سية  يتعلم  اأن  بغية  الفار�سية  اجلريدة 
وبالرغم من كرثة ما قراأ مل يتعلم �سوى كلمات 
معدودة من تلك اللغة( وهذا ينايف ما عرثنا 

عليها  عرثنا  التي  املدر�سية  فال�سهادة  عليه 
-1317 متوز   15 اإىل  تاريخها  يعود  والتي 

اأحد  هو  �سلمان  ابن  نعمان  اأن  تذكر   1899
طلبة املدر�سة البتدائية الواقعة يف الأعظمية 
يوؤهله  مما  المتياز  بدرجة  الإعفاء  نال  وقد 
�سورة  ونرفق  الإعدادية،  الدرا�سة  لدخول 

م�سورة من ال�سهادة مع ترجمتها.
على  الإطالع  خالل  من  لنا  تبني  كما  واإننا 
كون  قد  الرجل  هذا  اأن  طبعها،  التي  الكتب 
خالل  من  جدًا  عالية  تكون  تكاد  ثقافة  لنف�سه 
احتكاكه بالنخبة املثقفة املوجودة يف العراق 
�سفراته  خالل  ات�ساله  خالل  ومن  وقتذاك، 
خارج العراق بعدد كبري من العلماء والأدباء 
واملثقفني يف الدول التي زارها، مما كان لهذه 
قا�سم  الأ�ستاذ  يذكر  كما  املهم  الدور  الثقافة 
اختيار  يح�سن  كان  )انه  مذكراته  يف  الرجب 
الكتب التي يتوىل طبعها ول اعتقد اأي كتبي 
وكان  ذلك،  يف  ي�سارعه  كان  العراق  يف  اآخر 
التي  القيمة  الكتب  من  ن�سره  ما  جانب  اإىل 
اأ�سبع بها رغبته، وقد ن�سر كثريًا من الق�س�س 
املتنوعة املنزوعة من األف ليلة وليلة وغريها 

من الكتب).
مناجاة الحبيب

فخالل  نعتقد،  كما  وباحث  اأديب  بعد  وهو 

يف   1927 �سنة  املطبوع  كتابه  على  اطالعنا 
)مناجاة  ديوان  –بغداد-  الفرات  مطبعة 
احتوى  الذي  والن�سيب(  الغزل  يف  احلبيب 
على اأهم الق�سائد الغزلية والأبيات الغرامية 
قام  حيث  والع�سريني  الأقدمني  لل�سعراء 
يف  ويذكر  ون�سره،  وطبعه  وترتيبه  بجمعه 
راج  قد  الأدب  راأيت  )فلما  الكتاب  هذا  مقدمة 
يف هذا الع�سر و�ساهدت الإقبال قد ازداد على 
اإىل  اأهدي  اأن  �سمريي  دعاين  والنرث  النظم 

اأدباء �سبابنا وف�سالء كهولنا هذا الديوان).
من ذكريات الرجب عنه

اأول ما يذكر قا�سم حممد الرجب يف مذكراته 
عن بداية دخوله عامل الكتب اإذ يقول:

�سلتي ب�سوق ال�سراي تعود اإىل �سنة 1930-
1931 يوم تركت املدر�سة وات�سلت به وكان 
عمري اثنتي ع�سرة �سنة عندما ا�ستغلت عاماًل 
نعمان  ل�ساحبها  العربية  باملكتبة  �سغريًا 
العظمي وكنت يوم ذاك يف ال�سف ال�ساد�س 
من املدر�سة البتدائية، وكان مرتبي ال�سهري 
كثريًا  بغداد  راأيت  قد  اأكن  ومل  فل�س،   600
لأنني كنت من �سكنة الأعظمية فكنت اأراها يف 
ال�سنة مرة اأو مرتني، ويف اأيام الأعياد فقط، 
اأعجب  كنت  وبال�سوق  باملكتبة  ات�سلت  فلما 
ملا حتتويه من كتب اإذ مل اأكن قد راأيت مكتبة 
اآنذاك زاخرًا  ال�سراي  )، وكان �سوق  قبل  من 
اأمثال  والكبرية  منها  ال�سغرية  باملكاتب 
واملكتبة  زاهد  احلميد  لعبد  الوطنية  املكتبة 
واملكتبة  احليدري  الأمري  لعبد  الأهلية 
ال�سرق  ومكتبة  حلمي  ملحمود  الع�سرية 
�سغرية  مكتبات  وهناك  خ�سر  الكرمي  لعبد 
منت�سرة من اأول ال�سوق اإىل اآخره ومنهم من 
اأمثال  وذلك  الر�سيف  على  ب�ساعته  يعر�س 
ح�سني الفلفلي واحمد كاظمية واحلاج حممد 
و�سامح اإ�سماعيل ومن املكاتب ال�سغرية التي 
التجدد  مكتبة  اليوم  حتى  �سغرية  زالت  ما 

ذكرنا أن نعمان األعظمي كان قد فتح محاًل للتجليد وبيع الكتب في سوق السراي، وقد 
ذكر لنا ابنه المرحوم سلمان األعظمي إن والده كان من أمهر المجلدين، وقد تدرب 

وتعلم على يديه وأخذ الصنعة منه العديد من المجلدين، وقد استمر نعمان األعظمي 
إلى آخر حياته يمارس مهنة التجليد إضافة إلى نشر وبيع وتوزيع الكتب
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لر�سيد  ال�سبيبة  ومكتبة  �سدقي  بكر  حلقي 
حممد  للحاج  احلديثة  واملكتبة  اجلليل  عبد 
ومكتبة الزوراء حل�سني الفلفلي، اإذ مل تتقدم 
من  طاقات  وجود  من  بالرغم  املكتبات  هذه 
املعاملة  البع�س منهم ومن ح�سن  الذكاء عند 

عند الآخرين.
املكاتب  تلك  اكرب  العربية  املكتبة  وكانت 
نعمان  و�ساحبها  كافة  والعراق  ال�سوق  يف 
باختيار  ذواقًا  بالكتب  عارفًا  كان  العظمي، 
وعاملًا  القدمية  الكتب  من  ويطبعه  ين�سره  ما 
يفهم  الذي  الوحيد  كان  بل  اخلطية  بالكتب 
هذا الفن ويعتني بت�سويق الكتاب املخطوط 
وعر�سه، على اإن الرجل مل يكن يحب املطالعة 
الكثرية  ورحالته  الطويلة  املمار�سة  ولكن 
خبري  باأكرب  والتقاءه  وم�سر  اإيران  اإىل 
اأمني  حممد  ال�سيد  وهو  اخلطية  الكتب  يف 
يف  الوحيد  الوراق  يعترب  الذي  اخلاجني 
�سوق  وكان  الأيام،  تلك  يف  العربي  العامل 
والأمية  قليلة  واملطبوعات  �سعيفًا  الكتب 
فال  تتحرك  ل  الكتب اخلطية  اإن  كما  متف�سية 
بع�س  العظمي  نعمان  اأحرز  فاإذا  لها،  �سوق 
حزمها و�سافر من اأجلها اإىل م�سر ليبيعها اأو 
يبدلها بالكتب املطبوعة وكان الهاوي الوحيد 
ل�سراء املخطوطات يف بغداد املحامي عبا�س 
العزاوي مع اإن نعمان العظمي كان ل يعر�س 
عليه اإل ما يح�سل عليه من التوافه وما يبقى 
مكتبة  )تعترب  م�سر  اإىل  ير�سله  اجليد  من 
اأكرب  من  اليوم  العزاوي  عبا�س  خمطوطات 
عزيزي  فتاأمل  العراق،  يف  املكتبات  واأ�سهر 
القارئ اأية نوادر وجواهر كان يبيعها نعمان 
رخي�سة  الكتب  وكانت  م�سر(،  يف  العظمي 
تباع  فهي  املخطوط  اأو  منها  املطبوع  �سواء 
باأ�سعار زهيدة جدًا اإذ لي�س هناك جهة ر�سمية 
اأو علمية تهتم ب�سراء الكتب ول مرا�سالت اأو 

جتارة منظمة بني بغداد واخلارج.
الذي ي�ستورد  الوحيد  ونعمان العظمي كان 
ت�سل  التي  التوافه  بع�س  خال  ما  الكتب 
حلمي،  حممود  اإىل  �سيما  ول  غريه  اإىل 
الكتب  على  يعي�سون  فكانوا  الباقون  اإما 
التي  الرتكات  على  اأو  امل�ستعملة  املدر�سية 
امل�ساجد،  اأو  بالبيوت  باملزادات  اأحيانًا  تباع 
والكتب الرائجة يوم ذاك كانت الكتب الدينية 
نعمان  وكان  النبوية  واملوالد  والق�س�س 
في�سحن  م�سر  اإىل  �سنة  كل  ي�سافر  العظمي 
احلجرية  املطبوعات  من  جمعه  ما  اإليها  معه 
اخلطية  والكتب  والنجف  بغداد  ومطبوعات 
بثمنها  وي�ستبدل  وال�سام  مب�سر  ليعر�سها 
مطبوعات اأخرى، ول ت�سله من الكتب طوال 
املفردات  اإن  كما  امل�ساحف  بع�س  اإل  ال�سنة 
من  عليه  قلياًل مما يح�سل  اإل  ت�سله  ل  كانت 
املبادلة وكنت اأرى وللمرة  الأوىل املطبوعات 
يغايل  وكان  اأوربا،  يف  تطبع  التي  العربية 
باأثمانها ويفتخر بها طوال مكوثها عنده اإذ مل 
اأحد على علم مبثل هذه املطبوعات ومل  يكن 
تكن قد و�سلت اإىل الأ�سواق ببغداد وما كان 
يعود  فهو  منها  واخلا�سة  العامة  باملكتبات 
بع�س  اأو�سله  الأجانب  بع�س  وجود  اإىل 
الكرملي  ان�ستا�س  الأب  اأمثال  امل�ست�سرقني 
تركات  بع�س  وبيع  �سركي�س،  ويعقوب 

العلماء املغاربة اأمثال ال�سنقيطي وغريهم.
من كتب التاريخ

اأحياء  ورغبته  نعمان  ال�سيد  هم  جل  وكان 
بغداد  �سيما  ل  العراق  بتاريخ  يتعلق  ما 
بغداد  كتاريخ  املهمة  الكتب  من  كثريًا  فن�سر 
الكتب  من  يعد  كان  الذي  البغدادي  للخطيب 
املفقودة وكذلك ن�سر كتاب احلوادث اجلامعة 
باإ�سراف  الفوطي  اأبن  اإىل  وهما  ن�سب  الذي 
ا�ستغايل  بدء  يف  ذلك  وكان  جواد،  م�سطفى 
كنت  يوم  اأن�سى  ولن  العظمي  نعمان  عند 
املدر�سة  اإىل  واملالزم  بامل�سودات  اأذهب 
الأ�ستاذ  لي�سححها  البتدائية  املاأمونية 
يومذاك(  فيها  معلمًا  )وكان  جواد  م�سطفى 
بيدي  اأر�سل  اأنه  واأذكر  الطبع  م�سودات 
امللزمة الأوىل من الكتاب لالأ�ستاذ حممد ر�سا 
ال�سبيبي ليكتب مقدمته، وكان نعمان هو الذي 
عليه  ع�ست  فاإذا  املطبوعات  مالزم  ي�سحح 

�سطبها  غمو�سًا  فيها  وجد  اأو  كلمة  اأو  جملة 
بالن�س،  تقيد  دون  اإدراكه  ح�سب  وعدلها 
الذي  اجلامعة  احلوادث  كتاب  اأكمل  وعندما 
اأطبق مالزمه واأجمعها لتكون كتابًا  اأنا  كنت 
فلما  الفهار�س  وبقيت  املجلد،  يفعل  كما 
نعمان  اإىل  جواد  م�سطفى  الأ�ستاذ  اأر�سلها 
يريد  ل  اأنه  وقال  ومتتم  فيها  نظر  العظمي 
ال�سفحات  الكتاب بع�س  �ستزيد  لأنها  طبعها 
فيه من  ملا  الكتاب  بهذا  فمزقها، وكان معجبًا 

اأخبار وحوادث طريفة عن بغداد.
كل ال�سيد..

اأعيان  يف  ال�سافر  النور  كتاب  اأي�سًا  ون�سر 
اأكرث  وكانت  للعيدرو�سي،  العا�سر  القرن 
و�ساحبها  الفرات  مبطبعة  ببغداد  ن�سراته 
ي�سرف  كان  الذي  فهو  ال�سفار  ر�سيد  حممد 
باع  اإذا  العظمي  نعمان  وكان  بع�سها،  على 
كتابًا يتغزل به ويطرق جملدًا مبجلد ويظهر 
وي�سيح  الأحذية  باعة  يفعل  كما  �سوتًا  له 
لطيف  وهو  الفراء(  جوف  يف  ال�سيد  )كل 
مبعاملته مت�ساهل ل يحتكر كتابًا ول يغايل 
به واإذا باع �سيئًا بالدين فاأنه ل يطالب بثمنه 
وهو كثري الن�سيان فاإذا دفعت له الثمن فبعد 
ولكنه  اأخرى،  مرًة  به  يطالبك  دقائق  خم�س 
من  الباقني  بخالف  وب�سو�سًا  مت�ساحمًا  كان 
�سخ�س  منه  اأ�سرتى  فاإذا  املكتبات،  اأ�سحاب 
زمن  م�سي  بعد  ولو  اإعادته  واأراد  ما  كتابًا 
فاأنه ل ميانع ب�سرط اأن ي�ستبدله بق�س�س كان 
وامليا�سة  الزنارية  مرمي  مثل  طبعها  يتوىل 
هذه  تهمه  ل  الرجل  كان  ولو  حتى  واملقداد، 
�سبق  كما  الكتب  �سوق  وكان  الق�س�س، 
تلك  على  الغالبة  وال�سفة  �سعيفًا  بيانه  يل 
والأدعية  النبوية  امل�ساحف واملوالد  الكتب، 
ومن  والق�س�س،  والروحاين  وال�سلوات 
كرثة ن�سيانه اإذا �سام عليك قيمة الكتاب اليوم 
اأن  وباإمكانك  اليوم  قاله  ما  غدًا  ين�سى  فقد 
�سعرًا  ي�سبط  ل  اإذ هو  الثمن  بن�سف  تاأخذه 
القوائم  اإىل  يلتفت  ول  الكتاب،  لت�سويقه 
اأكرث ما  فاأن  التي ا�سرتى مبوجبها، ومن ثم 
ي�سله كان مبادلة ومن كرثة تلك املبادلة التي 
من  اأجد  اأنا  �سرت  م�سر  اأ�سواق  بها  اغرق 
مطبوعات بغداد النادرة منها اليوم كثري من 
الكتب وهي مربوطة مل تفتح بعد، وهذا مما 

يوؤخذ على اأ�سحاب املكاتب امل�سرية.
مع األدباء والكتاب

العلماء  من  كثري  الأ�سواق  اإىل  يرتدد  وكان 
�سدقي  جميل  اأمثال  وال�سعراء  والأدباء 
الروايات  يكرتي  كان  الذي  الزهاوي 
اأجرة  له  فيدفع  وغريه  نعمان  من  با�ستمرار 
عن قراءة كل جمموعة منها ربية واحدة اأي 

الراوي  وطه  فل�سًا،   )75( اليوم  ي�ساوي  ما 
يف  للكتاب  ومرغب  م�سجع  اأكرب  كان  الذي 
ونوري  والبيتية،  الر�سمية  جمال�سه  جميع 
ال�سيخ  الدين  وبهاء  العطا  ويو�سف  ال�سعيد 
الواعظ  واإ�سماعيل  النق�سبندي  �سعيد 
وغريهم،  علي  وم�سطفى  ال�سماوي  وحممد 
وكان اكرب زبون لل�سوق وللكتاب هو عبا�س 
اأربع  اإىل  يرتدد  فكان  املحامي،  العزاوي 
كتاب  يفوته  فال  يوم  كل  يف  اأكرث  اأو  مرات 
علي  اأخوه  وب�سحبته  خمطوط  اأو  مطبوع 
ذكيًا  رجاًل  وكان  املحامي،  العزاوي  غالب 
عند  ي�ست�سريه  العزاوي  عبا�س  فكان  مهذبًا، 
وقع  ما  واإذا  اختياره،  عليها  يقع  �سفقة  كل 
كتاب خطي ولن ي�سرتيه العزاوي فانه يبقى 

�سنوات دون اأن يباع اإذ مل يكن هناك يومذاك 
من يت�سوق الكتاب، وهناك كرثة من اأ�سحاب 
الأقالم مل اأرهم قد دخلوا ال�سوق اأو ا�سرتوا 

كتابًا وهذا اأمر عجيب؟.
وكانت ت�سل اإىل بغداد املخطوطات من كربالء 
اأجود ما يعر�س من  والنجف ال�سرف وهي 
املخطوطات واأندرها، وكان يت�سوقها الكتبي 
على  ويعر�سها  وغريه  رئي�س  مهدي  ال�سيخ 
فان  الكرملي  ان�ستا�س  اأو  العظمي  نعمان 
عبا�س  على  عر�سها  لهما  بيعها  يف  يوفق  مل 
ومن  ي�سرتيها،  ما  �سرعان  الذي  العزاوي 
�سابر  املال  املخطوطات  يت�سوق  كان  كركوك 
اأن  واأذكر  املعاملة،  ح�سن  رجل  وهو  حافظ 
اإيران  اإىل  مرة  ذات  �سافر،  العظمي  نعمان 
بها  عاد  وملا  املخطوطات  بع�س  فا�سرتى 
من  يتمكن  ومل  احلدود  يف  منه  احتجزت 
اإخراجها واإعادتها، ولكنه عند رجوعه اأخرب 
له  وقع  مبا  املحامي  ال�سراف  حامد  احمد 
مبا  الإيرانية  ال�سلطات  لدى  له  ليتو�سط 
�سا�ستها  من  كثري  مع  ودية  عالقات  من  لديه 
انه  نعمان  على  فا�سرتط  واأدبائها،  وعلمائها 
اإذا وفق يف اإعادة هذه املخطوطات اإليه فاإنه 
منها،  يعجبه  يختارها هو مما  احداها  ياأخذ 
فوافق نعمان على ذلك، وقام الأ�ستاذ ال�سراف 
منها  واختار  كاملة  عليها  فح�سل  مب�ساعيه 
بالذهب  حملى  ال�سريازي(  )حافظ  ديوان 
ومزوقًا، اإل اإنه بعد اأن اأ�سبع رغبته منه عاد 

فباعه اإليه ثانيًة مببلغ ل باأ�س به.
موسى الشهرستاني

وي�سيف قبل اأن ا�ستغل باملكتبة العربية كان 
يعمل فيها ال�سيد )مو�سى ال�سهر�ستاين( الذي 
مل يرق له ال�ستغال فيها وا�ستاء من معاملة 
اأ�ستاذنا فالتجاأ اىل املدر�سة وبقي عاكفًا على 
الطبية وتخرج  الكلية  العلم حتى دخل  طلب 
من  العيون  باأمرا�س  واخت�س  طبيبًا  منها 
جامعة لندن، ومل ي�ستفد من معرفته بالكتب 
كل  املدر�سة  اإىل  لن�سرافه  بها  يتعلق  ما  اأو 
الن�سراف، وملا ترك املكتبة عني نعمان مكانه 
�سابًا اآخر ا�سمه عبد الأمري عبا�س، وهو �ساب 
ما  اأطيب  من  انه  واأ�سهد  جدًا،  ولطيف  اأمني 
كذلك  كان  ولكنه  املعا�سر  ال�سباب  من  راأيت 
�ستى  من  به  يقوم  ملا  تقدير  ل  اإذ  م�ستاًء 
الأعمال املكتبية والفنية فرتك العمل باملكتب 

واأ�سبح خطاطًا وفنانًا ور�سامًا.
كتب.. وكتب اخرى

الكتب  اختيار  الأعظمي يح�سن  نعمان  وكان 
اإن  اأعتقد  ول  ون�سرها  طبعها  يتوىل  التي 
يف  ي�سارعه  كان  العراق  يف  اآخر  كتبي  اأي 

الكتب  من  ن�سره  ما  جانب  اإىل  وكان  ذلك، 
كثريًا  ن�سر  قد  رغبته  بها  ا�سبع  التي  القيمة 
اأو  ليلة وليلة  األف  املنتزعة من  الق�س�س  من 
اأ�ساًل  لها  اأجد  مل  عليها  عرث  اأخرى  كتب  من 
وق�سة  واملقداد  امليا�سة  ق�سة  مثل  وقتذاك، 
وهي  اجلمجمة  ق�سة  وتليها  مو�سى  مناجاة 
ال�سرائيلية  والروايات  باخلرافات  مملوءة 
�سبغة  اأي  الق�سة  لهذه  يكون  اأن  ميكن  ل  ما 
ذلك،  بالعقائد وغري  ت�سكيك  فيها  اإذ  اإ�سالمية 
اأو�سعها  خمتلفة  كثرية  اأدعية  ين�سر  وكان 
انت�سارًا هو دعاء عرف بي)عهود ال�سليمانية( 
ويحتوي  منجيات،  �سبع  اأحجية  وفيه 
لتفريج  ال�ستغاثة  ودعاء  الكر�سي  اآية  على 
وهو  والعطف،  للقبول  وفوائد  الكروب 
يحمل متيمة لكل طالب حاجة لكي يدخل بها 
الأفاعي  ولدغات  امل�سائب  ويتجنب  احلكام 
والعقارب، وي�سهل بربكته الولدة من الع�سر 
الله  اأ�سماء  وعمل املحيا وفك املربوط، وفيه 

احل�سنى، و�سيف ذو الفقار.
الدعاء الجوال

القرى  كل  يف  موزعون  الدعاء  ولهذا 
وبع�س  الفال  وفتاحي  امل�سايخ  من  العراقية 
امل�سريني الذين كانوا يرتددون على العراق 
يجوبون  )الوليات(  الدنيا  �سندوق  مع 
املكتبة  يف  وهناك  والأزقة،  ال�سوارع  به 
ينطبق  التي  الروحانية  للكتب  كبري  ق�سم 
حتزن(  جرب  تفرح،  )اقراأ  القائل  قول  عليها 
زبائن وطالب من خمتلف  الكتب  لهذه  وكان 
يزال  ول  الكتب  تلك  من  ا�ستهر  وقد  النا�س، 
والكباريت  الكربى  املعارف  �سم�س  م�سهورًا 
ومنبع  املنديل  وعمل  العفاريت  ت�سخري  يف 
وكانت  ذلك،  وغري  للبوين  احلكمة  اأ�سول 
ال�سرف  والنجف  الكاظمية  اإىل  تر�سل  هذه 
في�سرتي منها اأحد الكتبية من الذين ا�ستهروا 
البيع  يف  وت�ساهلهم  معاملتهم  بح�سن 
�سوق  يف  الكتبي  تقي  ال�سيخ  هو  وال�سراء، 
مغفلون  الكتب  هذه  وقراء  ال�سرتابادي، 
يت�سبثون  فراحوا  احلياة  يف  فا�سلون 
بالأكاذيب  بالأوهام واخليالت وي�ستغيثون 
لكثري  حمطًا  املكتبات  �سوق  كان  والرتهات، 
من العلماء والأدباء وال�سا�سة، فكان بع�سهم 
يف  غريها  دون  فيها  يجل�س  مبكتبة  يخت�س 
كان  الأعظمي  نعمان  مكتبة  فعلى  الغالب، 
�سعيد  )حممد  اجلركجي  �سعيد  حممد  يرتدد 
الي�سماغ  اأو  اجلزية  يرتدي  خلف(  احلاج 
ل  مداوم  وهو  والعباءة  ال�ساية  مع  اأحيانًا 
ينقطع، يطالع كتب احلديث والفقه وتراجم 
م�سطلح  يف  والتعديل  اجلرح  يف  الرجال 
ذلك،  وغري  واجلدل  اخلالف  وكتب  احلديث 
وبالرغم من كرثة ما يطالعه وما يقتنيه من 
بل  �سيئًا من مطالعته  قد جنى  اأظنه  ل  كتب 
كان ل يح�سن قراءة �سطر واحد على الوجه 
ال�سحيح وكان مع كل هذا يعترب م�ست�سارًا 
وهو  العقار  له  ي�سرتي  الذي  فهو  لنعمان 
الذي ي�سرف على نوع البناء وغري ذلك، فقد 

كان اأمينًا وطيبًا.
المفكرة العربية

انت�سارًا  واأو�سعها  املفكرات  اأ�سهر  ومن 
نعمان  ي�سدرها  التي  العربية(  )املفكرة 
الأعظمي وهي ل تزال ت�سدر اإىل يومنا هذا 
امل�ساجد  خطباء  اأحد  ويرتبها  ينظمها  وكان 
هذه  واملفكرة  الزيدي،  وا�سمه  بعقوبة  يف 
احلكم  من  عجيب  خليط  على  حتتوي 
اأخرى  واأمور  اجلوية  والأنواء  والأمثال 
ح�سر  حتت  تدخل  ول  رابط  يربطها  ل 
ازدياد  اإىل  اإ�سارات  وفيها  العنب  تقليم  من 
وعلة  وتكاثرها  الرباغيث  وتزاوج  البلغم 
الأغنام  �سوف  وجز  القطط  وتزاوج  القمل 
وتكاثرها  احليوانات  وحمل  الكالب  ونباح 
على  حتتوي  كانت  كما  الأغنام،  وتنا�سل 
الر�سمية  والأعياد  ال�سالة  مواقيت  ذكر 
ووفيات الأئمة والقواد، وقد اختلف نعمان 
مع موظفها الذي كان ل يتقا�سى منها �سوى 
بع�س الن�سخ فاأحالها اإىل اأحد اأحبار اليهود 

القدامى واأخذ هذا يرتبها دون مقابل.

نعمان االعظمي كان الوحيد 
الذي يستورد الكتب ما خال 
بعض التوافه التي تصل إلى 
غيره وال سيما إلى محمود 
حلمي، إما الباقون فكانوا 

يعيشون على الكتب المدرسية 
المستعملة أو على التركات التي 
تباع أحيانًا بالمزادات بالبيوت 
أو المساجد، والكتب الرائجة 
يوم ذاك كانت الكتب الدينية 

والقصص والموالد النبوية وكان 
نعمان االعظمي يسافر كل سنة 

إلى مصر
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من  ملجموعة  مييركييزًا  ي�سبح  باجلامع  واإذا 
لإطعام  زاويييية  منها  اليينييافييعيية،  املوؤ�س�سات 
وحجرات  واملييحييتيياجييني،  لييلييفييقييراء  الييطييعييام 
لإيواء املنقطعني، وخزانة كتب ت�سم كل تالد 
ومقربة  املهمة،  اخلطية  الكتب  من  وثمني 
عن  ف�ساًل  هييذا  النا�س،  اأعييالم  اأجييداث  ت�سم 
الطلبة  فيها  يلتحق  باجلامع،  تلحق  مدر�سة 
اليييوافيييدون ميين اأقيييطيييار امليي�ييسييرق واملييغييرب، 
ياأخذون العلم على يد هذا العامل، وي�سلكون 
طريقهم اإىل الله تعاىل من خالل تاأثرهم بذاك 

ال�سيخ ال�سالح، فال ترى النا�س فيه اإّل بني 
راكع و�ساجد وقارئ ودار�س ومتاأمل، اإنه 
جامع ال�سيخ عبد القادر الكيالين يف حملة 

باب ال�سيخ ببغداد.
اأو  هييي   470 �سنة  الييقييادر  عبد  ال�سيخ  ولييد 
اأ�يييسيييرة تييتييفييرع ميين الدوحة  471هيييييي، ميين 
ق�سد  ثم  العلم،  وتلقى  ال�سريفة،  النبوية 
فا�ستغل   ،488 �سنة  �سابًا  فدخلها  بغداد، 
كبار  على  الفقه  وقراأ  اأتقنه،  بالقراآن حتى 
الت�سوف، والأدب،  اأخذ  علماء بغداد، كما 

والريا�سة  واخليييليييوة  النييقييطيياع  لزم  ثيييم 
القا�سي  مبييدر�ييسيية  والييتييحييق  وامليييجييياهيييدة، 
520هي  �سنة  ويف  عليه،  وتتلمذ  املخرمي، 
لييلييوعييظ والييتييدرييي�ييس، ثييم در�يييس يف  جل�س 
بكرثة  املدر�سة  �ساقت  وملا  اأ�ستاذه،  مدر�سة 
النا�س  واأعييانييه  بتو�سيعها،  قاموا  طالبها، 
هذه  تو�سعة  فييياإن  الييواقييع  ويف  ذليييك،  على 
املدر�سة كانت م�سروعًا �سعبيًا حقيقيًا، �سارك 
فيه الفقراء ب�سواعدهم، والأغنياء باأموالهم، 
بل عمل فيها الفقهاء باأيديهم، واأ�سيفت اإليها 

البيوت  ت�سغلها  كانت  الأر�ييس  من  م�ساحة 
وغريها تبلغ �سعف م�ساحتها الأوىل، فدر�س 
فيها قرابة الأربعني عامًا، ووعظ فيها، وتاب 
عنده  واجتمع  كثري،  خلق  مواعظه  ب�سبب 
جماعة  وال�سلحاء  والييفييقييهيياء  العلماء  ميين 
وق�سد  و�سحبته،  بكالمه،  ينتفعون  كثرية، 
عدة  و�سنف  الآفيييياق.  ميين  العلم  طلبة  اإليييييه 
م�سنفات، منها كتاب )الغنية لطالبي طريق 
وكانت  وغريهما.  الغيب(  و)فتوح  احلييق( 
وفاته ليلة ال�سبت ثامن ربيع الأول من �سنة 

بلغ  وقد  لياًل،  مدر�سته  بييرواق  ودفيين   ،561
فقال  ع�سره،  علماء  به  اأ�ساد  عامًا.  ت�سعني 
من  النجار)كان  ابن  الثقة  البغدادي  املوؤرخ 
املرجوع  وامليي�ييسييايييخ  املجتهدين،  الأولييييييياء 
الإ�سالم  اأئمة  واأحييد  الدين،  اأمييور  يف  اإليهم 
الطاهرة،  النف�س  �ساحب  العاملني،  العاملني 
ال�سمعاين  ابن  وقييال  الظاهرة(  والكرامات 
الذكر،  كثري  دّييين  �سالح  )فقيه  ترجمته  يف 
دائم الفكر، �سريع الدمعة، كتبت عنه، وكان 
بنوا  التي  املدر�سة  يف  الأزج  بباب  ي�سكن 

له(.
املدر�سة  هييذه  اجلوزي"كانت  ابيين  وقيييال   
لطيفة بباب الأزج، ففو�ست اإىل عبد القادر، 
له  وظهر  الوعظ،  بل�سان  النا�س  على  فتكلم 
و�سمت".  �سمت  لييه  وكيييان  بييالييزهييد،  �سيت 
ال�سيخ  وفيياة  بعد  باملدر�سة  التدري�س  توىل 
الوهاب  عبد  حممد  اأبيييو  وليييده  الييقييادر  عبد 
القدوة  بييابيين  يييعييرف  وكيييان  الييدييين،  �سيف 
تيياله يف  ثييم  هييي  �سنة 593  املتوفى  الييزاهييد، 
التدري�س ابنه عبد ال�سالم بن عبد الوهاب، 
وقد   ، 616هييي  �سنة  املتوفى  بالركن،  امللقب 
�ستعرف  التي  وهي  احللبة،  مقربة  يف  دفن 
فيما بعد مبقربة ال�سيخ عبد القادر، وتواىل 
املدر�سون الكبار يف التدري�س بهذه املدر�سة، 
حتى اأ�سبحت مق�سدًا لكل طالب علم، وذاع 
�سيتها يف الآفيياق، وعلى الرغم من هول ما 
اأثناء الحتالل املغويل لها  جرى ببغداد يف 
هذه  ا�ستطاعت  فقد  656هييييي/1258م،  �سنة 
املدر�سة املباركة اأن ت�ستاأنف ن�ساطها العلمي 
اأ�سرة  وبقيت  ي�سرية،  مييدة  بعد  والييروحييي 

 د. عماد عبد السالم رؤوف

يحكي هذا الجامع الكبير، ذو القباب العالية، والمآذن الشامخة، والفناءات الواسعة، قصة إنسان من أصل شريف نبيل، قصد بغداد ليدرس فيها 
العلم، فكان أن استقر طالبًا في مدرسة شهيرة من مدارسها في القرن السادس للهجرة، هي مدرسة القاضي أبي سعد المخرمي، وكانت هذه 

المدرسة تقع، يومها، في وسط محلة كبيرة، من محالت بغداد، ُعرفت بمحلة باب األزج، واألزج هو الممر الذي يبنى طواًل، فإذا بالطالب يصبح أستاذًا 
جلياًل، يقصده الطلبة من كل صوب، فيطير صيته في اآلفاق، ويضوع خبره فينتشر بين الناس، وينال ،لخلقه العالي، وزهده، ووافر علمه، وروحانيته 

األخاذة، بتقدير الجميع، فال يدفن إاّل في إحدى حجرات هذه المدرسة، وإذا بالمدرسة العلمية تصبح مسجدًا جامعًا، يؤمه الناس للصالة فيه

ولد الشيخ عبد القادر سنة 470 هـ أو 471هـ، من أسرة تتفرع من الدوحة النبوية 
الشريفة، وتلقى العلم، ثم قصد بغداد، فدخلها شابًا سنة 488، فاشتغل بالقرآن حتى 
أتقنه، وقرأ الفقه على كبار علماء بغداد، كما أخذ التصوف، واألدب، ثم الزم االنقطاع 

والخلوة والرياضة والمجاهدة، والتحق بمدرسة القاضي المخرمي، وتتلمذ عليه
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ال�سيخ تتوىل �سوؤونها من تدري�س ونظارة 
واحلرمة  اجليياه  لها  وكييان  جيل،  بعد  جياًل 
عيينييد اخلييا�ييس واليييعيييام.وميييع ميييرور الوقت 
تييكييون جييامييعييًا كبريًا  املييدر�ييسيية لأن  حتييولييت 
يوؤمه النا�س لل�سالة، وانقطع خرب املدر�سة، 
باجلامع  اأحلقت  اأخييرى، حينما  مرة  عاد  ثم 
يف  �ساحته،  يف  اأن�سئت  جييديييدة،  مييدر�ييسيية 
للهجرة  ع�سر  الثاين  القرن  من  الأول  الثلث 
)الثامن ع�سر للميالد(، كما اأحلقت به زاوية 
لها  للفقراء، واأجنحة  الطعام  فيها  يقدم  كان 
يق�سدون  الييذييين  لإييييواء  مك�سوفة  رواقيييات 
املكان من النواحي البعيدة لأغرا�س العبادة 

واخللوة.
اليوم  الكيالين  الييقييادر  عبد  ال�سيخ  وجامع 
العراق،  اجلييوامييع يف  اأكييرب  من  يعد واحيييدًا 
عرب  بغداد  جيد  تزين  تراثية  حتفة  يعد  كما 
اآثار  من  عليه  ينطوي  ملا  الطويل،  تاريخها 
ع�سور خلت، وما ي�سوع يف جنباته من َعَبق 
املا�سي املجيد.واإذا ما ق�سدنا زيارة اجلامع 
هذه  من  اإليه  الدخول  �سنختار  فاإننا  اليوم، 
الباب الكبرية العالية، وهي الباب اجلنوبية 
الباب،  اإنيي�ييسيياء هيييذه  تيياريييخ  يييعييرف  ليييه، ول 
القرن  اأواخيييير  يييكييون يف  اأن  الييراجييح  ومييين 
للميالد(،  )التا�سع ع�سر  للهجرة  الثالث ع�سر 
ثبتت  القادر  عبد  لل�سيخ  بيتني  لوجود  وذلك 
موؤرخة  العليا،  الييبيياب  عتبة  فييوق  بقا�ساين 
يف �سنة 1291هييي/1874م.فيياإذا ما دلفنا من 
�سخمة  مئذنة  واجهتنا  فيينييائييه،  اإىل  الييبيياب 
وباملئذنة  الييكييبييرية،  باملئذنة  تعرف  عالية، 
اأن  على  يييدل  املئذنة  هييذه  وطييراز  البي�ساء، 
ما  اأو  العبا�سي،  الع�سر  يف  جرى  ت�سييدها 
بدنها،  يف  املفرطة  فال�سخامة  بقليل،  بعده 
الذي  الأعلى  ن�سفها  على  البادية  والر�ساقة 
يعلو �سرفتها، ي�سري اإىل ذلك التقدير الزمني، 
وثمة ن�س حتت �سرفة املئذنة ك�سف عنه يف 
بع�س التعمريات املتاأخرة، ت�سري اإىل تاريخ 
كييان هييذا تاريخ تعمري  �سنة 904هيييي، ورمبييا 
اأول مرة. وتت�سل  اإن�سائها  تاريخ  املئذنة، ل 
املجاور،وهو  باجلناح  نييرى،  كما  املييئييذنيية، 
قنطرة  اأو  بج�سر  متامًا،  الداخل  ميني  على 
مدبب.وعن  قييو�ييس  عييلييى  بييالييطييابييوق  مبنية 
اإىل  الييزائيير  يييدلييف  مييبييا�ييسييرة،  الييداخييل  ي�سار 
ذات  نييوافييذ  ميين  اإّل  مييغييلييق،  فيي�ييسيييييح،  رواق 
فناء اجلامع، وهو  �سبابيك عالية، تطل على 
الن�سو�س  وت�سري  ال�سرقي،  بالرواق  يعرف 
جرى  اليييرواق  هييذا  بناء  اأن  اإىل  التاريخية 
�سنة 1085هييي/1674م، واأنه كان يقوم على 
�سنة  جييدد  اأنيييه  ثييم  النخيل،  جيييذوع  ميين  عمد 
فاأبدلت  �ساماًل،  جتييديييدًا  1139هيييييي/1726م 
اجلذوع باأ�سطوانات كبرية من الرخام اجليد، 
امللون  املزجج  الآجر  بقطع  جدرانه  وك�سيت 
1281هي/  �سنة  يف  اأ�سيفت  ثم  )القا�ساين(. 
1864م، كتابة على �سريط من الآجر املزجج، 
كتابة  الفناء،  على  املطل  الييرواق،  اأعلى  على 
بخط الثلث، تت�سمن ن�سب ال�سيخ عبد القادر 
اأجري  متاأخر،  جتديد  ويف  كاماًل.  الكيالين 
�سنة 1385هييي/1966م اأزيلت ك�سوة الرواق 
قطع  ميين  كيي�ييسييوة  مكانها  وثييبييتييت  املييزجييجيية، 
الرخام الأبي�س املوؤطر بالأ�سود، وثبت ن�س 
�سورة  من  وهو  ال�سابق،  ال�سريط  فوق  اآخر 
الرعد،بخط اخلطاط النابغة ها�سم البغدادي 
مزين  جميييدد  حميييراب  الله.للم�سلى  رحييمييه 
بقطع من البور�سلني، وهو اخلزف الأوربي، 
الروعة.وليه منرب عال، عليه  بالغ  على طراز 
قبة خمروطة، مرفوعة على اأربعة اأعمدة من 
الرخام، ذوات روؤو�س وقواعد منقو�سة، بلط 
ن�س  مدخليه  من  كل  بالرخام، وفوق  جميعًا 
اخلارج  ميين  ال�سمالية  اجلهة  فعلى  كتابي، 
اجلهة  وعلى  الإ�ييسييالم(،  من  اأعلى  �سرف  )ل 
اأما  الإخييال�ييس(.  العبادة  )اأ�سرف  اجلنوبية 
فمحفورة  امليينييرب  تعلو  الييتييي  الييقييبيية  جييهييات 

باأغ�سان مورقة جميلة. 
واإىل جانبي امل�سلى الرئي�س امل�سمى بجامع 
�سنة  اإىل  يرقيان  قدميان،  رواقييان  احلنفية، 
الرواقان، يف  ، وقد حتول  982هي/ 1574م 
اأحدهما  عرف  م�سليني،  اإىل  التالية  العهود 
بجامع  الآخر  عرف  بينما  ال�سافعية،  بجامع 

املييالييكييييية. وقيييد جيييدد الييييرواق الأخييييري نقيب 
القادري  �سلمان  ال�سيد  اآنييييذاك  الأ�يييسيييراف 
الكيالين �سنة 1295هييي/1878م، وجدد مرة 
اأخرى �سنة 1359هي/1940م، واأعيد جتديده 
على نحو �سامل بديع �سنة 1391هي/1978م. 
املالكية،  بجامع  امل�سمى  الأول،  الييرواق  اأمييا 
اأ�سيفت  فقد جرت تو�سعته �سنة 1964، باأن 
اإليييييه املييدر�ييسيية الييتييي كييانييت حتيييياذي �سارع 
ويت�سل  رحيبًا.  وا�سعًا  فاأ�سبح  الكيالين، 
هذا اجلناح، بجناح كبري، من طابقني، يطل 
متامًا،  اجلامع  ويقابل  مبا�سرة،  الفناء  على 
العلماء  كييان  ال�سيق  ال�سلم  هييذا  وبوا�سطة 
حيث  العلوي،  الطابق  اإىل  يرقون  والطلبة 
مك�سوف،  طييويييل  رواق  يف  امليييرور  ميكنهم 
هذا  على  وتطل  ف�سيحة،  طارمة  هياأة  على 
والثقافية،  العلمية  اجلامع  مرافق  اليييرواق 
قاعات  العلوي  طابقه  يف  ي�سم  اجلناح  فهذا 
امل�سماة  الكتب  وخييزانيية  للمطالعني،  كبرية 
هذه  وت�سم  العامة،  القادرية  املدر�سة  مكتبة 
املخطوطات  نفائ�س  ميين  اآلف  عييدة  املكتبة 
عن  ف�ساًل  الإ�ييسييالمييييية،  الييعييلييوم  خمتلف  يف 
ديار  ميين  ت�سلها  التي  اليينييادرة،  املطبوعات 
اأ�ساًل  املكتبة  هييذه  وكانت  والييغييرب،  ال�سرق 
ثم  املييذكييور،  اجليينيياح  حييجييرات  ت�سغل بع�س 
اأ�سيفت اإليها دار ال�سوربة خانه، وهي املطبخ 
فت�ساعفت  والزائرين،  الفقراء  لإطعام  املعد 
م�ساحتها.ويف اجلناح الغربي، وهو املت�سل 
بقاعات املكتبة، املدر�سة القادرية، وفيها تلقى 
ويتخرج  الإ�ييسييالمييييية،  العلوم  يف  الييدرو�ييس 
الطلبة على كبار العلماء، وتوفر لهذه املدر�سة 

خدمات كثرية تي�سر مهمتها العلمية.
اليييرواق،  بييهييذا  تت�سل  وا�ييسييعيية  �سرفة  وثييميية 
وتييطييل على فيينيياء اجلييامييع مييبييا�ييسييرة.فيياإذا ما 
وجدنا  املدر�سة،  حجرات  نهاية  اإىل  و�سلنا 
�سلمًا اآخر، كال�سابق، ميكننا اأن ننزل منه اإىل 

اإن نحن و�سلنا  ي  ، و�سيواجهنا  فناء اجلامع 
اأر�س هذا الفناء ي برج عال، من الآجر، املزين 
بالكتابات على قطع الآجر املزجج، يف اأعاله 
�ييسيياعيية دقيياقيية، لييهييا اأربييعيية اأوجييه.�ييسيييييد برج 
ال�ساعة  اأما  1317هيييي/1899م،  �سنة  ال�ساعة 
تعمل  وهييي  الهند،  من  بها  جيييء  فقد  نف�سها 
الأعلى،  اإىل  الأثقال  ت�سحب  حيث  بالأثقال، 
لغر�س ن�سبها، ثم ترتك لتهبط رويدًا، وهي 
اإنكليزية ال�سنع، ول تزال تعمل دون توقف، 
كيان  يف  مثبتة  الأربييعيية  ال�ساعة  اأوجيييه  اإن 
اآلتها،  ي�سم  البناء، وهو  فوق  خ�سبي مكعب 
اأما اأجرا�سها فقد ثبتت فوق ذلك الكيان، حتت 
قبة خ�سبية مرفوعة على ثمانية اأعمدة، بينها 
قاعدة  على  تقف  مف�س�سة  ثمانية  اأقييوا�ييس 
احلييديييد. ميين  م�سبك  ب�سياج  حميياطيية  مثمنة 

مئذنة  الغربية،  الباب  كتف  على  وتواجهنا، 
ر�سيقة، بنيت على الطراز البغدادي الأ�سيل، 
عنها  حتدثنا  الييتييي  ال�سرقية  املئذنة  تقابل 
�سابقتها،  من  اأحييدث  املئذنة  وهييذه  قبل،  من 
ولهذه  1294هيييييي/1877م،  �سنة  �سيدت  فقد 
املئذنة بابان لل�سعود اإليها، اأحدهما يف فناء 
اجلامع، والثاين من فوق �سطح الباب. وقد 
زادها  نحو  على  موؤخرًا  املئذنة  هذه  جييددت 
الرتاثي  �سكلها  يفقدها  مل  لكنه  وقييوة،  متانة 

التقليدي اجلميل.
ويف فناء اجلامع، دكة كبرية عالية، اتخذت 
ليييه، ومييين ميييرافيييق اجلامع  ميي�ييسييلييى �ييسيييييفييي 
املييهييميية، مييقييربتييه، وتييقييع بييني ميي�ييسيياله وبني 
�ييسييارع املييلييك غييييازي، وييينييفييذ اإليييييهييا ميين باب 
وت�سم  فنائه،  من  الغربية  اجلهة  يف  خا�س 
هيييذه املييقييربة رفيييات عيييدد كييبييري ميين العلماء 
يف  �ساأن  لهم  كان  رجال  ومنهم  وال�ساحلني، 
الأ�سبق  الوزراء  العراق، منهم رئي�س  تاريخ 
عبد املح�سن ال�سعدون، الذي يعد �ساهد قربه 
الييقييبييور، حيث  بييني �سواهد  فييريييدًا  منييوذجييًا 

كتبها  الييتييي  الو�سية  �سكل  على  اتييخييذ 
الييوزراء بخط يده، والتي  رئي�س 

انتحاره  اأ�ييسييبيياب  فيها  �ييسييرح 
احتجاجًا على هيمنة بريطانيا 
الييعييراق. �ييسييوؤون  على  يومها 
و�سنختار، عند مغادرتنا فناء 
هذا اجلامع، اأن ن�سلك طريق 
الباب  وهييذه  الغربية،  الباب 
التي  ال�سرقية  الييبيياب  تقابل 

اجلامع  فناء  اإىل  منها  دلفنا 
وقد  وارتفاعًا،  �سخامة  مرة،  اأول 

ت�سجيلية  كييتييابييات  اأعييياله  يف  كتبت 
بخطوط بديعة .

اندثرت،  التي  اجلامع  مرافق  وميين 
ت�ستمد  كانت  للماء،  كبرية  �سقاية 

فوق  مبنية  عالية  قناة  من  ماءها 
�ساطئ  عند  تبداأ  الآجيير،  من  عقود 
الدروب،  جمتازة  ومت�سي  دجلة، 
حتى ت�سب املاء يف هذه ال�سقاية. 
هذه  وجييود  الرحالون  �سجل  وقييد 
احلادي  القرن  مطلع  يف  ال�سقاية 

ع�سر للهجرة )ال�سابع ع�سر للميالد(. 
الربانية.وهكذا  بال�سقاية  تييعييرف  وكييانييت 
القادر  عبد  ال�سيخ  ال�سيد  جييامييع  لنا  يييبييدو 
الييكيييييالين قطعة ميين مييا�ييس زاهييير، ازدهيييرت 
بغداد،  يف  والييروحييييية  الثقافية  احلييييياة  فيه 
يف قرون خلت، فق�سده العلماء للتدري�س يف 
ينهلون  الطلبة  اإليه  ووفد  العلمية،  مدر�سته 
يف  الفنانون  وتبارى  الإ�سالمية،  علومه  من 
تزيينه بكل فن جميل، كما اجتهد اخلطاطون 
و�سمت  الر�سيقة،  خطوطهم  ببدائع  باحتافه 
املدينة  هذه  اأهل  من  ال�ساحلني  رفات  اأر�سه 

العريقة.
عن كتاب جوامع ومساجد بغداد

 
  
  

في فناء الجامع، دكة كبيرة عالية، 
اتخذت مصلى صيفي له، ومن 

مرافق الجامع المهمة، مقبرته، 
وتقع بين مصاله وبين شارع 
الملك غازي، وينفذ إليها من 

باب خاص في الجهة الغربية من 
فنائه، وتضم هذه المقبرة رفات 
عدد كبير من العلماء والصالحين، 

ومنهم رجال كان لهم شأن في 
تاريخ العراق، منهم رئيس 
الوزراء األسبق عبد المحسن 

السعدون، الذي يعد شاهد قبره 
نموذجًا فريدًا بين شواهد القبور، 
حيث اتخذ على شكل الوصية التي 
كتبها رئيس الوزراء بخط يده، 
والتي شرح فيها أسباب انتحاره 
احتجاجًا على هيمنة بريطانيا 

يومها على شؤون العراق.
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منذ تاأ�سي�س الدولة العراقية يف 23 اآب 1921 
تقرر ان تكون ملكية د�ستورية اي دميقراطية 

مب�ساركة ال�سعب يف ادارة �سوؤونه 
اي�سا  وتقرر  الربملان،  عن طريق ممثليه يف 
ان يتكون الربملان من املجل�س النيابي ويتم 
اختيار اع�سائه، بالنتخاب وجمل�س العيان 
بتن�سيب  ملكية  بييارادة  اأع�سائه  تعيني  ويتم 
من رئي�س الوزراء على ان ليزيد عددهم على 

20% من اع�ساء املجل�س النيابي.. 
اجريت   1924  -1922 اعييييوام  وخيييالل   *
�سم  اليييذي  التاأ�سي�سي  املجل�س  انتخابات 
100 ع�سو ميثلون خمتلف الكتل ال�سيا�سية 
العراقية، وعند التاآمه برئا�سة رئي�س الوزراء 
انذاك جعفر الع�سكري كان عليه اجناز المور 

التالية:
1-الت�سديق على معاهدة 1922 بني العراق 

وبريطانيا.
للدولة  ال�سا�س  )القانون  الد�ستور  2-و�سع 

العراقية(.
للمجل�س  النييتييخييابييات  قييانييون  3-تيي�ييسييريييع 

النيابي.
وبال�سكل  العيييميييال  هيييذه  كييل  اجنييييزت  وقيييد 
احداث  ميين  العديد  رافقتها  حيث  املييعييروف 
ومبوجب  ال�سعبية  واملييقيياوميية  املييعييار�ييسيية 
انعقدت  انييذاك  اقر  الييذي  النتخابات  قانون 
الدورة الوىل للمجل�س عام 1926 بح�سور 
غري  النتخاب  ا�سا�س  على  فييازوا  نائبا   88
يتم  مرحلتني  على  يجري  كان  الييذي  املبا�سر 
وينتخب  الثانويني  انتخاب  منها  الوىل  يف 
)املحافظة(  الييلييواء  نيييواب  بعد  فيما  هيييوؤلء 

وحدة  بكامله  اللواء  ويعترب  ميثلونه  الذين 
انتخابية ميثلها عدد من النواب ح�سب كثافة 
�سكانه على ان ليقل عمر الناخب عن ع�سرين 
بلغ  قد  النائب  يكون  ان  يجب  حني  يف  �سنة 

الثالثني �سنة.
* وظلت النتخابات جتري على هذا ال�سا�س 
عارمة  �سعبية  انتفا�سة  وبعد   1952 حتى 
الع�سكرية  حممود  الدين  نور  وزارة  قييررت 
انتخاب  املبا�سر ومت  النتخابات  قانون  �سن 
 13 الييدورة  من  اعتبارا  ا�سا�سه  على  النواب 
قيام  بعد  حلت  التي  ع�سرة  ال�ساد�سة  وحتى 

ثورة 14 متوز 1958
قامت  املييلييكييي-  العهد   – العهد  ذلييك  وخيييالل 
براجمها  لييهييا  عييددييية  نيابية  وكييتييل  احييييزاب 
ومواثيقها واجتاهاتها ولكنها انتهت جميعا 
او�سالها  تفككت  او  التدريجي  بالتال�سي 
ال�سبب  ولييعييل  ال�سنني  مبييرو  قييواهييا  وحييلييت 
يف ذلك يعود اىل ان معظمها قام على ا�سا�س 
التعارف ال�سخ�سي وامل�سالح الذاتية ال�سيقة 
لها  �سخ�سيات  الغلب  يف  اع�ساوؤها  وكييان 
مركزها يف مناطقها كروؤ�ساء الع�سائر وابناء 
البيوتات القدمية يف مراكز املدن وكانت هذه 
العتبارات تلعب الدور الرئ�سي يف ن�ساطات 
لبع�سها  وكييان  ال�سيا�سية  والكتل  الحيييزاب 
�سحفها اخلا�سة ون�سرياتها العامة التي تعرب 
ال�سيا�سية  واجتاهاتها  نظرها  وجهات  من 
املوؤيدة ملر�سحيها عند النتخابات اذا ماجرت 
اعتبار  ميكن  العموم  .وعلى  فيها  وا�سرتكت 
الكثري ممن �ساركوا يف انتخابات ايام زمان 
انف�سهم  على  املعتمدين  امل�ستقلني  ميين  هييم 

ومراكزهم وذويهم يف مناطقهم وبتاأييد من 
احلييالت،  بع�س  يف  لهم  الر�سمية  اجلييهييات 
خا�سة خارج مدن )بغداد، الب�سرة، املو�سل، 
اليينييجييف( وكييييان لييهييم دورهييييم يف الييييدورات 

الخرية لتلك النتخابات!.
كانت  ن�ساطات  ظهرت   1952 عييام  ومنذ   *
بادبيات  عييرفييت  النييتييخييابييات  تييلييك  تيي�ييسييبييق 
املر�سح  يدعو  ماكان  النتخابات حيث كثريا 
الدعائية  وبيياليينيي�ييسييرات  بيياخلييطييابيية  لنف�سه 
من  اهدافه  وعن  عنه  املعلومات  توجز  التي 
خو�س املعركة النتخابية وقد متكنت اخريا 
تلك  ميين  اليينييميياذج  بع�س  على  احل�سول  ميين 
املوؤيدين  على  منها  ميياوزع  �سواء  الن�سرات 
او مان�سرته ال�سحف املحلية من مقالت هي 
مبثابة تعريف بهم وليخلو ذلك من طرافة او 
در�س وعرب، ففي العدد 5053 من املجلد 540 
التي �ييسييدرت بتاريخ  )الييزمييان(  ميين جييريييدة 
بعنوان  مييقييال  نيي�ييسييرت   1954 حيييزييييران   6

)م�سوؤولية الناخبني( جاء فيه:
يف  اوارهييا  امل�ستعل  النتخابية  املعركة  *ان 
تخو�سها  والتي  اليوم  العراق  انحاء  جميع 
وال�سخا�س  اليي�ييسيييييا�ييسييييية  الييكييتييل  خمييتييلييف 
املتعلمون فيها بجميع مالديهم من امكانيات 
الفوز لنف�سهم باحل�سول  وو�سائل ليحققوا 
وا�سعة  ملعركة  وانها  الناخبني  ا�سوات  على 
خمنوقون  وجنودها  ظاهرون  قادتها  حامية 
و�سع  عند  تنتهي  الناخب  مهمة  كانت  واذ 
فان  النتخاب،  �سندوق  يف  )�سوته(  ورقته 
الذي يقرر بال�سافة  الناخب هذا هو  �سوت 
لهذا  الفوز  الناخبني  من  غريه  ا�سوات  اىل 

ان  الناخب  على  يجب  لذلك  ذاك  او  املر�سح 
وليغرر  دعاية  تاأخذه  فال  حذرا  يقظا  يكون 
قوة  حقه  ا�ستعمال  عن  تبعده  وليين  مييال،  به 
وعليه ان ليتهاون يف قول احلق بدافع من 
املجاملة وال�سداقة او امل�سلحة اخلا�سة، بل 
على راأي الناخب ان مييز بكل امعان وتدقيق 
الطالبني  املنطقة  يف  اأنف�سهم  املر�سحني  بني 
ليي�ييسييوتييه وليي�ييسييوت اقيييرانيييه فيييييتييوخييى فيهم 
مت�سكهم  �سدق  ويف  اعمال  من  به  ماقاموا 
مبيينيياداتييهييم وقييابييلييييياتييهييم وتييفييهييمييهييم الميييور 
وقدرتهم يف حل م�ساكل اليوم م�سرتطا فيهم 
واخلارجي  الييداخييلييي  بالو�سع  اول  المليييام 
مرتبط  فهو  الم�س  عامل  يغاير  اليوم  فعاملنا 
البع�س  بع�سه  بييني  ال�سلة  وثيييييق  الجيييزاء 
بحيث لميكن ان يعي�س اي �سعب يف معزل 

عن بقية ال�سعوب!!.
م�سوؤولية  حتديد  يف  )الييزمييان(  ومت�سي   *
ان  مايجب  بع�س  هي  تلك  فتقول:  الناخبني 
جانب  اىل  املر�سحني  يف  اليينيياخييب  يبحثها 
وعفة  املتني  واخللق  بال�ستقامة  ات�سافهم 
والتجرد،  والنزاهة  الق�سد  و�سالمة  الل�سان 
ان بلدا كالعراق ليزال ي�سكو مر ال�سكوى من 
�سوء الو�ساع وترديها ولميكن ان نتخل�س 
بييذوات  ال  ميين �سعف وهيييزال  فيه  هييو  ممييا 
حق  المور  ويقدرون  بامل�سوؤولية  ي�سعرون 
الوطن  خلييري  خمل�سني  ويييعييمييلييون  قييدرهييا 
على  الفرتة  تلك  نييواب  كان  فهل  تييام!  بتجرد 
�سوتوا  من  مطاليب  ليحققوا  امل�ستوى  هذا 

لهم.. المر مرتوك للتاريخ.
*وعييلييى ذكيير ادبيييييات النييتييخييابييات، كنت قد 

املدن  مييدييينيية  منطقتي  عيين  نف�سي  ر�ييسييحييت 
وا�يييسيييدرت   ،1954 عيييام  ليييييدورة  الييبيي�ييسييرة 
�سط  مطبعة  يف  طبعته  انتخابيا  من�سورا 
منه  ووزعييت   1954/5/25 بتاريخ  العرب 
جاء   – احلملة  خييالل  ن�سخة  الف  خم�سة 
فيه: -مرة اخرى ترك المر لكم لنتخاب من 
برهنتم  ولقد  النيابي،  املجل�س  يف  ميثلكم 
يف جميع الظروف والحوال على انكم خري 
من ينتخب ومن يختار وكنتم دوما متيزون 
للمح�سن  يقولون  الييذييين  وميين  الييرجييال  بييني 
اح�سنت وللم�سيء ا�ساأت! ثقة مني مبزاياكم 
عنكم  للنيابة  نف�سي  ر�سحت  هييذه  ال�سامية 
الله وموؤازرتكم  ال�سابق فكتب يل بعون  يف 
الفوز والنجاح فلم اخيب لكم ظنا، او رجاء، 
ومل  حق  يف  ات�ساهل  مل  للعهد  وفيا  كنت  بل 
اخلدمة  يف  اتييهيياون  ومل  باطل  عن  انخف�س 
معتزا  بكم  ال�سلة  وثيييييق  كنت  كما  وبقيت 
بثقتكم وتاأييدكم باذل جهدي يف التعبري عن 
م�ساحلكم  عن  والدفاع  واحا�سي�سكم  ارائكم 
واهدافكم يف داخل املجل�س وخارجه، وبهذا 
املتبادلة  الثقة  مبعثه  �سعور،  وهو  ال�سعور، 
والتقدير املتبادل اتقدم اليكم مر�سحا نف�سي 
التي  النتخابية الوىل منطقتي  املنطقة  عن 
اليها واعتز كل العتزاز  بالنت�ساب  ات�سرف 
اياكم  معاهدا  وموؤازرتكم  تاأييدكم  طالبا  بها 
يف  كنت  كما  اي�سا  امل�ستقبل  يف  اكيييون  ان 
اليوم حري�سا كل احلر�س  انا  املا�سي وكما 
احوالكم  متفقدا  منكم  قريبا  اكييون  ان  على 
يف كل وقت وحني دون متييز او تع�سب او 

حتزب.

انتخابات )أيام زمان(: 
 1952 عــام  انتخابات  في  حــدث  د. عبدالحميد الهاللي مــاذا 

احدى جل�سات الربملان العراقي
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والتنوير(  )لييلييجييّر  اجيينييبييييية  �ييسييركيية  بييغييداد  يف 
بعيد،  زميين  منذ  اعمالها  امييتييييياز  على  ح�سلت 
مّدت  اذا  ول�سيما  ارباحها  ب�ساآلة  �سعرت  وقد 
بطرق  منه  فتم�سلت  -اليييرتاميييواي-  )اليييقيييداد( 
كانت مو�سوعًا للحديث ردحًا من الزمن، وبقيت 
و�سارت  فقط،  التنوير  على  مقت�سرة  اعمالها 
ت�ستويف 28 فل�سًا عن كل وحدة كهربائية )كيلو 

واط(.
وكان العامل قد تعر�س يف اواخر عام 1933 اىل 
من  العراق  حتى  ينج  مل  عنيفة  اقت�سادية  ازميية 
اآثارها ال�سيئة فقد انت�سرت البطالة فيه وهبطت 
ا�سعار حم�سولته هبوطًا عظيمًا وارتبك و�سعه 
فيه  املتعاقبة  ا�سطرت احلكومات  ارتباكًا  املايل 
الكثري  وتخفيف  الر�سوم  بع�س  تخفي�س  اىل 
من ال�سرائب والجور لتخفيف اآثار تلك الزمة 

اخلانقة.
وقد �سعر البغداديون ول�سيما طبقة العمال منهم 
�سركة  ت�ستوفيها  التي  التنوير  اجييور  بفداحة 
تامة  مقاطعة  ال�سركة  مقاطعة  فقرروا  الكهرباء، 
املعقول،  احلييد  اىل  الجيييور  هييذه  تخف�س  حتى 
رجال  مييع  مبفاو�سات  املقاطعة  لييهييذه  ومييهييدوا 
)جمل�س  قييرر  ثم  نتيجة.  عن  ت�سفر  فلم  ال�سركة 
املقاطعة  اعييالن  بغداد(  يف  العمال  نقابة  احتيياد 
اخلام�س  يييوم  م�ساء  وعينوا  ر�سمية  ب�سورة 
ان  بعد  لذلك،  موعدا   1933 �سنة  الول  كانون 
التخفي�س  اجييراء  وجييوب  ال�سحف  كافة  ايييدت 
يف هيييذه ال�ييسييعييار، وبييعييد ان ا�ييسييتييعييد الهيييايل 
وال�سموع  بالزيوت  الكهرباء  عن  لال�ستعا�سة 
وامل�سابيح )اللوك�س( وام�ست بغداد اجلميلة بعد 
هذه املقاطعة يف ظالم دام�س على الرغم من بقاء 
الكهربائية  بامل�سابيح  م�ساءة  العامة  �سوارعها 
خمتلف  فيها  وت�سرتك  ت�ستد  املقاطعة  اخذت  ثم 
العاميني  الوزراء واملديرين  ال  اللهم  اجلماعات 

فانهم بقوا حمتفظني با�سوائهم الكهربائية!
اما احلكومة فانها وقفت من هذه احلركة موقف 

املتفرج يف بادئ المر حتى تتو�سل اىل معرفة 
ولكنها  عليها،  واملحر�سني  باحلركة  القائمني 
ا�سطرت اىل مفاو�سة ال�سركة خلف�س ال�سعار، 
خف�س  ميين  طييويييليية،  مييفيياو�ييسييات  بييعييد  فتمكنت 
)فل�سني( عن كل وحدة كهربائية، ال ان امل�سربني 
مل ير�سوا بهذا التخفي�س الزهيد وا�سروا على 

وجوب جعله اكرث.
طور  يف  دخييلييت  املقاطعة  ان  ال�سلطة  راأت  ثييم 
وعلى  اليييعيييام،  الميييين  عييلييى  ميينييه  يخ�سى  جييديييد 
�ستار  وراء  يعمل  من  هناك  وان  الفييراد،  حرية 
العيون  بث  اىل  فعمدت  ل�ستغالل هذه احلركة، 
وانذرت  واملقاطعني  املحر�سني  اعييمييال  تييراقييب 
على  النا�س  حييث  عيين  الييكييف  بييوجييوب  ال�سحف 
امانة  اىل  واوعييييزت  احلييركيية،  هييذه  يف  امل�سي 
كانت  التي  وال�سوارع  الطرق  بانارة  العا�سمة 
لتزال ت�ساء بالزيوت- بالكهرباء، فوفرت بذلك 

على ال�سركة ما خ�سرته لدى الهايل.
على  القب�س  الييقييي   27/12/1933 يييوم  ويف 
املقاطعة  عييلييى  بالتحري�س  املتهمني  اليي�ييسييبيياب 
)الخيييالل  بتهمة  اجليييزاء  حميياكييم  اىل  و�سيقوا 
بالمن العام( فق�ست هذه بو�سعهم حتت مراقبة 
احلكومة  عطلت  ثييم  ا�سهر.  �ستة  ملييدة  ال�سرطة 
ال�سحف التي كانت توؤيد فكرة املقاطعة، ومنعت 
باملقاطعة،  يتعلق  خرب  اي  ن�سر  من  الخييريييات 
واوقفت بع�س طلبة )كلية احلقوق( وبع�سًا من 
ارباب ال�سناعات املختلفة، و�ساقتهم اىل املحاكم 
بال�سجن  موقوف  كل  على  فحكم  نف�سها  بالتهمة 
�سنة  ال�سرطة  مراقبة  حتت  وبو�سعه  �سنة،  ملدة 
اخرى وداهمت يف اليوم الثاين من �سهر كانون 
و�سادرت  العمال  جمعيات  دور   1934 الثاين 
اوراقها و�سجالتها ومنعتها من مزاولة اعمالها، 
خنق  على  املييو�ييسييل  �سباب  ميين  جماعة  فاحتج 
يف  املحتجني  املو�سل  �سرطة  فاوقفت  احلرية 
احلال و�ساقتهم اىل حماكم اجلزاء وا�ستح�سلت 

احكامًا خمتلفة بحقهم.

يف  �سهلة  عملية  يييكيين  مل  املييييراة  تعليَم  ان 
العراق فقد كان املجتمع جامدا متخلفًا �سديد 
يحفل  ولهذا  نافع  جديد  كل  �سد  التع�سب 
التي  ال�سور  من  بكثري  املييراة  تعليم  تاريخ 

متثل عرثات كاداء يف �سبيل تعليمها..
املرحومة  التي روتها  الغريبة  الوقائع  ومن 
)اول  كييتييابييهييا  يف  داود  اليي�ييسيييييخ  �ييسييبيييييحيية 
املرحوم  وقفه  الييذي  املوقف  ذلييك  الطريق( 
املدر�سة  مديرة  مع  املييدر�ييس  فهمي  ال�ستاذ 
لقد  قالت:  اذ   1924 �سنة  للبنات  البارودية 
يف  يييومييذاك  طريقه  الن�سوي  التعليم  �سق 

بطء ظاهر ويف وجه مقاومة �سارية.
املرحوم  عقيلة  مييديييحيية  اليي�ييسيييييدة  وتييييروي 
ابراهيم كمال واملعلمة يف مدر�سة البارودية 
بني  وقييعييت  عنيفة  ميي�ييسييادة  ان   1924 عيييام 
املدر�سة  مييديييرة  مييعييزز  اليي�ييسيييييدة  �سقيقتها 
املعروف  املدر�س  فهمي  ال�ستاذ  واملرحوم 
مدر�سة  قيام  ب�سبب  املراأة  لتقدم  مبناه�سته 
الريا�سة باعطاء در�سها لطالباتها على �سطح 

)تنانري(  يرتدين  الطالبات  وكانت  املدر�سة 
زرقاء اللون و)بلوزات( بي�ساء.

وقد ا�ستوقفت هذه احلركة ال�ستاذ املدر�س 
واخذ  داره  من  فاأطل  املدر�سة  يجاور  وكان 
بهذه  تييقييوم  لنييهييا  للمعلمة  ال�ستائم  يكيل 
بانه  و�سفه  وب�سكل  ال�سطح  على  التمارين 
م�سني ومل يكتف بهذا بل بعث ر�سالة م�سهبة 
ذلك  قييبييل  تلقت  الييتييي  املييعييارف  وزارة  اىل 
ال�سيدة معزز وقررت ايفاد هيئة  مذكرة من 
املو�سوع  درا�سة  بعد  توجهوا  مفت�سيها  من 
احلادثة  عن  النظر  لت�سرف  اليها  برجائهم 
حجتنا  و�ييسييوح  رغيييم  موقفنا  ان  قييائييلييني: 
�سعف  على  اوؤلئك  وموقف  �سعيف  موقف 
ان  الآن  هدفنا  وان  القوي  موقف  براهينهم 
نقنع ابناء ال�سعب فائدة التعليم ونتحمل يف 
�سبيل ذلك كل ال�سعوبات حتى ن�سل اىل ما 

نريده..

مقاطعة الكهرباء في بغداد
د. قاسم جبر السوداني
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قد يبدو للكثري من العراقيني و غري العراقيني 
هذا العنوان غريبا جدا، و لكنه الزعيم عبد 
الكرمي قا�سم و عراق 14 متوز. لقد بذل عراق 
ل  امل�ساعدات  و  اجلهد  من  الكثري  متوز   14
العراق  مييوارد  رغييم  العربية  الييدول  خوانه 
يف  اأ�سا�سية  ب�سورة  املعتمدة   و  املحدودة 
ت�ستلم  التي  النفط  عوائد  على  الوقت  ذلييك 
العاملة  الربيطانية  النفطية  ال�سركات  من 
هذه  و  العراقية،  النفطية   ال�سناعة  على 
مبقدرات  تتالعب  بييدورهييا  كانت  ال�سركات 
البلد القت�سادية وفقا ل�سيا�سات اأ�سيادها يف 

العوا�سم ال�ستعمارية. 
لقد مد العراق يده الكرمية اإىل اأ�سقائه العرب 

فم�ساعداته الع�سكرية و املالية:-
واأعظم  اكييرب  كييانييت  اجلييزائييرييية  •الثورة 
نقطة  بغداد  كانت  و  البع�س  يت�سوره  مما 
الييقييادة اجلييزائييريييني مثل  زييييارات  مهمة يف 
فييرحييات عييبييا�ييس و احييمييد بيين بيييييال و كرمي 
ت�سليح  معظم  الييعييراق  قييدم  حيث  بلقا�سم. 
كان  الييذي  الربيطاين  ال�سالح  ميين  اجلي�س 
اجلي�س العراقي ي�ستعمله قبل  قيام  الثورة 
نقله  )ثييورة 14 متوز 1958 اخلالدة( و مت 
و  الع�سكرية   العراقية  بالطائرات  للجزائر 
املقاتلني  اإىل  اأكفاء  عراقيني  طيارين  بقيادة 

اجلزائريني يف ار�س املعارك مبا�سرة.
حيث   ، العربية   عمان  ار�ييس  يف  •الثورة   
بن  غالب  لالأمري  املتوا�سلة  الزيارات  كانت 
اأمري اجلبل  علي والأمييري �سليمان بن حمري 
الأخ�سر للعراق و ح�سوله على كل ما يطلبه 
من م�ساعدات ع�سكرية و مالية اكرب دليل على 

عمق التعاون بني ثورتي العراق و عمان.
• و فل�سطني التي كانت حتتل مو�سع القلب 
�سالت  ما  كثريا  التي  و  العراقي  اجلهد  من 
العراق  اأبيينيياء  دمييياء  الييطيياهييرة  اأر�ييسييهييا  على 
فل�سطني  اأبيينيياء  يتذكر  اليييييوم  اليييربرة وحلييد 
الكرمي  الزعيم اخلالد عبد  ال�سرفاء بطولت 
قا�سم يف معارك نابل�س – جنني  عام 1948 
و الآخرين من اخوانه اأبطال الرافدين، ويل 
الرئي�س  والييدي  املرحوم  يكون  اأن  ال�سرف 
الأول عبد ال�ستار اجلنابي اأن قاتل مع الزعيم 

عبد الكرمي قا�سم يف معارك جنني عام 1948 
و جرح ثالث مرات جروح بليغة .

و  الفل�سطيني  التحرير  جي�س  فتاأ�سي�س 
تييدريييب �ييسييبيياطييه و جيينييوده ميين املييعيياهييد و 
الكبري  الأثييير  العراقية  الع�سكرية  الكليات 
الفل�سطيني  الكفاح  اإ�سرتاتيجية  تغري  يف 
لتحرير  العربية  اجليو�س  على  اعتماده  من 
امل�سلح  الكفاح  اأ�سلوب  اعتماد  اإىل  اأر�ييسييه 
و  اهله  يحمله  ان  يجب  الثقيل  احلمل  اأن  و 
هذه مقولة الزعيم عبد الكرمي قا�سم كل هذا 
كان يتم و مبنتهى ال�سمت و اجلدية فالزعيم 
ال�ستغالل  و  الإعالمية  بالدعايات  ل يرغب  
الب�سع ملثل هذه احلالت لإغرا�س �سخ�سية ، 
و اليوم نتكلم عن اململكة املغربية و ما قدمه 

لها عراق عبد الكرمي قا�سم.
      زار اجلمهورية العراقية يف نهاية �سهر 
�ساحب   .  1960 عيييام  ميين  الييثيياين  كييانييون 
اململكة  ملك  اخلام�س  حممد  املييلييك  اجلييالليية 
املغربية على راأ�س و فد رفيع امل�ستوى كان 
احد اأع�سائه اجلرنال اوفقري ، و هو القائد 
�سد  انقالبية  حماولة  تزعم  الذي  الع�سكري 

امللك املغربي احل�سن  الثاين.
و  حييفيياوة  بكل  ا�ستقبل  بييغييداد  مطار  يف  و   
قا�سم  الييكييرمي  عبد  الييزعيييييم  قبل  ميين  تقدير 
رئييييي�ييس الييييييوزراء و الييفييريييق الييركيين حممد 
و  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س  الربيعي  جنيب 
رئي�س  العبدي  �سالح  احمد  الييركيين  الييلييواء 
الزعيم  اأطلق  قد  .و  العراقي  اجلي�س  اأركييان 
اخلام�س  حممد  امللك  على  قا�سم  الكرمي  عبد 
و  حييب  بكل  قبله  اليييذي  ال�سعبي  املييلييك  لقب 
امللك  جلاللة  متيزا  و  تعبريا  وذلك   ، امتنان 
الن�سايل  للدور  نظرا  امللوك  من  غييريه  عن 
احلر و ال�سريف الذي قاده من اجل ا�ستقالل 
ال�سعبي  امللك  زييييارة  �سملت  قييد  و  املييغييرب. 
حممد خلام�س زيارات للعديد  من الكليات و 
املعاهد الع�سكرية الراقية يف العراق و منها 
اأهديت  الكلية الع�سكرية و كلية الأركان كما 
مت  التي  العراقية  الأ�سلحة  من  جمموعة  له 
�سناعتها يف م�سانع وزارة الدفاع العراقية 
اإحدى  يف  �سرفة.   عراقية  عقول  و  باأيدي 

لقاءات العمل �ساأل الزعيم عبد الكرمي قا�سم 
قبول  �سر  عن  اخلام�س  حممد  امللك  �سيفه  
القواعد  ميين  عييدد  بتواجد  املغربية  اململكة 

اجلوية المريكية على اأرا�سيه .
مع  مرتبط  املغرب  "اأن  املغربي  امللك  اأجاب   
تن�س  باتفاقية  المريكية  املتحدة  الوليات 
الييقييواعييد اجلوية  تييواجييد  ا�ييسييتييمييرار  عييلييى 
املغرب  يتمكن  حتى  اأرا�سيه  على  المريكية 
�سكلنا  قييد  و  فييعييال،  جييوي  �سالح  اإن�ساء  ميين 
من  نتمكن  مل  و  املغربي  اجلييو  ل�سالح  نييواة 
احل�سول  و من اأي م�سدر على اأي نوع من 
اأنواع الطائرات ، حيث تبذل اأمريكا جهدها 
لدي جميع الدول التي نلجاأ  ل�سراء الطائرات 
منها للحيلولة دون اإمتام اأي �سفقة يف هذا 

املجال".
قا�سم  الكرمي  عبد  الزعيم  قرر  الفور  على  و 
اأن يهدي لل�سعب و  اجلي�س و امللك املغربي 
اأ�سراب الطائرات الع�سرية   �سربا من احدث 
من  مييوؤخييرا  الييعييراق  �سلت  و  الييتييي  املقاتلة 
متوز   14 ثييييورة   بييعييد  ال�سوفيتي  الحتيييياد 
و  مييعييداتييهييا  و  اأ�سلحتها  جميع  مييع   1958
ا�ستعداد  مييع  الكافية  الحتياطية  اأدواتييهييا 
بتدريب  بالقيام  الييعييراقييييية  اجلييوييية  الييقييوة 
املييغييربييي عليها. لكي  �ييسييالح اجلييو  طييييياري  
تقطع هذه الهدية الأخوية على امل�ستعمرين 
المريكان الطريق  لبقاء قواعدهم يف املغرب 
تاأ�سي�س   املغربي  لل�سعب  تتيح  و  ال�سقيق، 

خالله  من  يتمكن  فعال  مغربي  جوي  �سالح 
المريكية  القواعد  دن�س  اأرا�سيه من  تطهري 
املغربية  التفاقيات  عليه  تن�س  ما  ح�سب  و 
ر�سم  مت  فعال  و   ، املتكافئة  غييري  الأمريكية 
عالمة  بجانبها  و  العراقي   اجلي�س  عالمتي 
التي  الطائرات  جميع  على  املغربي  اجلي�س 
عن  تعبريا  املغاربة،  لالأ�سقاء   اإهييداوؤهييا  مت 
الإخييوة و الن�سال امل�سرتك بني اجلي�سني و 

ال�سعبني العراقي و املغربي.
و�سلت الطائرات العراقية للمغرب و عندها 
اخلام�س  حممد  امللك  املغربي  العاهل  طلب 
القواعد  اإخيييييالء  الميييرييييكيييي  اجليييانيييب  مييين 
املغرب  املغربية لن  الأرا�سي  من  المريكية 
به  خا�سا  طنيا  و  جويا  �سالحا  الآن  ميتلك 
و مزودا باإحدى طائرات امليك  19 احلديثة 
اجلوية  املالحة  و  ال�سيانة  اإمكانات  كل  مع 
و غييريهييا ميين الييي�يييسيييرورات.  وفييعييال اإخيييالء 
الأرا�سي  ميين  الأمريكية  اجلييوييية  الييقييواعييد 
على  املغربية  ال�سيادة  اأ�سبحت  و  املغربية 
اأرا�سيه كاملة و العلم املغربي يرفرف عاليا 
�ساهم  بذلك  و  املغربية  اململكة  ربييوع  على 
عيييراق الييزعيييييم عييبييد الييكييرمي قييا�ييسييم بتطهري 
ار�س اإحدى اكرب الدول العربية م�ساحة من 

التواجد ال�ستعماري الأجنبي. 
اإن مثل هذا العمل العمالق و الكبري مل يكن 
طعم  مييرارة  ذاق  قد  العراق  يكن  مل  لو  ليتم 
القواعد  اإقيياميية  و  الوطني  اليييرتاب  تدني�س 

املقد�سة  ارا�سيه  على  الربيطانية  الع�سكرية 
عليها  وافقت  التي  ال�سعيبة  و  احلبانية  يف 
بال  فهو   . العراق  يف  امللكي  العهد  حكومات 
�سك موقف ل يح�س بذلة اىل من ذاقه فعليا 
و  الوطنية  اأرا�سيه  العراق  حرر  اأن  فبعد   .
اأخوانه  مل�ساعدة  اجتييه  الوطني  اقت�ساده 

العرب يف هذا الجتاه.
ات�سمت جميع جهود العراق من اجل م�ساعدة 
الدوؤوب  العمل  و  بال�سمت  العرب  اإخييوانييه 
من  العديد  �سلكه  مييا  عك�س  على  الفعال،  و 
الزعماء العرب الآخرين املعا�سرين و خا�سة 
الذي  النا�سر  عبد  جمال  امل�سري  الرئي�س 
ال�سجيج  و  بالغوغائية  اأفعاله  كل  ات�سمت 
الإعالمي املبالغ به. �سفحة خالدة و عظيمة 
ثورة  قائد  العراق احلبيب خطها  تاريخ  من 
قا�سم  الكرمي  عبد  الزعيم  اخلالدة  متوز   14
لتوؤكد النهج القومي العربي لعراق 14 متوز 
1958 و لت�سع كو�سام لمع على جبني ار�س 
الييرافييدييين اإىل جييانييب اأو�ييسييميية دعييم ثييورات 
اجلزائر و اجلنوب العربي و فل�سطني . فلكم 
الفخر كل الفخر اأيها العراقيون ال�سرفاء فهذا 
اأجدادكم  تاريخ  يحاكي  املعا�سر  تاريخكم 

ال�سومريون و الكديون و البابليون .
القراء  اأيييهييا  �ييسييدق  بكل  و  اأتيي�ييسيياءل  هنا  و 
الأعزاء من منكم �سمع اأو عرف بهذه الواقعة 
ثييورة 14 متييوز 1958  تيياريييخ  ميين  امل�سرفة 

اخلالدة ؟ 

الزعيم عبد الكريم قاسم يحرر 
المغرب من القواعد األميركية!! 

زار الجمهورية العراقية في نهاية شهر كانون الثاني من عام 1960 . صاحب الجاللة 
الملك محمد الخامس ملك المملكة المغربية على رأس و فد رفيع المستوى كان احد 

أعضائه الجنرال اوفقير , و هو القائد العسكري الذي تزعم محاولة انقالبية ضد الملك 
المغربي الحسن  الثاني.  و في مطار بغداد استقبل بكل حفاوة و تقدير من قبل الزعيم 

عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء و الفريق الركن محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس 
السيادة و اللواء الركن احمد صالح العبدي رئيس أركان الجيش العراقي .

عبد الكرمي قا�سم مع امللك املغربي
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 عندما قدم نوري ال�سعيد ا�ستقالة وزارته 
وقع   1940 �سباط   18 يييوم  يف  الييرابييعيية 
اخييتيييييار الييو�ييسييي الميييري عييبييد الليييه على 
رئي�س الديوان امللكي ر�سيد عايل الكيالين 

لتاأليف الوزارة اجلديدة.
التي  الثالثة  وزارتيييه  الكيالين  الييف  وقييد 
�ييسييمييت اربيييعييية مييين روؤ�ييييسيييياء الييييييوزارات 
اع�ساء  من  خم�سة  فيها  ودخييل  ال�سابقني، 
وزارة  اول  فييكييانييت  امل�ستقيلة  اليييييوزارة 
�سليمة  د�ستورية  ب�سورة  تاألفت  قومية 
خمتلف  من  كبري  بارتياح  تاأليفها  فقوبل 
الوزارة  ت�سلمت  ان  ومنذ  ال�سعب-  ابناء 
احلاحها  تيييوايل  اخيييذت  احلييكييم  الكيالنية 
على حكومة الدولة احلليفة بوجوب ايجاد 
�سوريا  ال�سقيقني:  البلدين  مل�سكلتي  حل 
يف  العرب  رغبات  يحقق  حال  وفل�سطني- 

�ستى ام�سارهم
القطرين  هييذييين  ا�ييسييتييقييالل  بييييان  نيياهيييييك 
اليييعيييراق ميين �ساأنه  قييلييب  الييعييزيييزييين عييلييى 
النكليز  نية  ح�سن  اىل  الييعييرب  اطمئنان 
فييييي�ييسيياعييد ذليييك احلييكييوميية الييعييراقييييية على 
تنفيذ  وعييلييى  اململكة،  يف  الييعييام  ال�سبط 
باحلليفة.  تربطها  التي  املعاهدة  احييكييام 
منذ  العراق  يف  الربيطاين  ال�سفري  ادرك 
اليييييوزارة  هيييذه  لييتيياأليييييف  الوىل  الييلييحييظيية 
الكيالنية  اليييوزارة  مييع  التعاون  �سعوبة 
الثالثة يف مثل هذه الظروف احلرجة فاخذ 
يتحني الفر�س للتخل�س منها والظاهر ان 
ذرعا  �ساق  العراق  يف  الربيطاين  ال�سفري 
مبوقف الوزارة فاجتمع بوزير خارجيتها 
نوري ال�سعيد يف 16 ت�سرين الثاين 1940 

وابلغه بح�سور الو�سي المري عبد الله:
بالوزارة  لتثق  الربيطانية  احلكومة  ان 
الكيالنية القائمة، وعلى العراق ان يختار 

احد حلني: 
اما الحتفاظ بر�سيد عايل رئي�سا حلكومته 
بريطانيا  بيي�ييسييداقيية  الحيييتيييفييياظ  واميييييا 

العظمى!!.
فلما علم الوزراء بامر هذا الجتماع كلفوا 
بال�سفري  يت�سل  ان  الييكيييييالين  رئي�سهم 
كان بني  اذا  عما  منه  الربيطاين وي�ستعلم 
�سريح  خالف  بريطانية  وحليفته  العراق 
حمدد فلما اجتمع رئي�س الوزراء بال�سفري 
الذي  عينه،  الييقييول  منه  �سمع  الربيطاين 
فلم يكن  الو�سي  امام  ال�سعيد  لنوري  قاله 
من الكيالين ال ان جابه ال�سفري باحلقيقة 

فرد عليه قائال:
اجنبية  حكومة  اية  بثقة  ابييدا  ليهتم  انه   
يتمتع  هو  دام  ما  عليه  لعتمادها  ولياأبه 
وثقته  وتيياأييييييده،  الييعييراقييي  ال�سعب  بثقة 

املمثلة يف برملانه.
يلوح  الييربيييطيياين  ال�سفري  بييقييي  وهييكييذا   
ب�سرورة تنحية الوزارة الكيالنية الثالثة 
مييا�ييسييييية يف  الييييييوزارة  بينما  عيين احلييكييم 
ال�سكون  ي�سوده  جو  يف  اعمالها  مت�سية 
برلني  براديو  واذا  النف�س...  يف  والثقة 
يييذيييع الييتيي�ييسييريييح المليييياين الييييطيييايل عن 
العرب  جهاد  على  املحور  حكومتي  عطف 
يف �سبيل ال�ستقالل ويكرر اذاعته يف ليال 
متتابعة، ويظهر ان حكومة لندن ا�سطربت 
للمفاجاأة الملانية اليطالية ف�ساع حال ان 

العراق ينوي اعادة عالقاته باملانيا. 
ر�سيد  حدد   1940 الول  كانون   21 ويف 
عايل الكيالين �سيا�سة حكومته اخلارجية 
امام اللجنة املالية يف جمل�س النواب على 

النحو التي : 
وعدم  البالد  �سالمة  على  املحافظة  اول:   
توريطها يف اي عمل من �ساأنه ان يجرها 
اق�سى  وبييييذل  احلييييرب  هيييذه  �يييسيييرور  اىل 
الذي  الهدوء  ا�ستمرار  �سبيل  يف  اجلهود 
هذه  وجييود  ميين  بالرغم  الييبييالد  بييه  تتمتع 
ابناء  ليتمكن  الييهييائييليية  الييدولييييية  املييعييركيية 
املثمرة  اعمالهم  يف  اليييدوام  ميين  ال�سعب 
كل  تهيئة  وميين  وملجتمعهم  لهم  واملفيدة 
كيانه  عيين  واليييذود  وطنهم  خلدمة  قييواهييم 

فيما اذا اراد ان مي�سه احد.
 ثانيا: ال�ستمرار يف اداء الر�سالة القومية 

الييتييي اخيييذ الييعييراق عييلييى عيياتييقييه حتقيقها 
اليييدول  اليييعيييراق وهيييو مييين  ل�ييسيييييمييا وان 
ال�ستقالل  بنعمة  متتعت  الييتييي  العربية 
تلك  عن  معه  التعبري  ي�ستطيع  و�سع  يف 

الماين القومية ومالحقتها.
كمعاهدة  الدولية  بتعهداتنا  القيام  ثالثا:   
الييعييربييي، وميييييثيياق عييدم العتداء  احلييلييف 
يربطنا بجرياننا واما عالقتنا مع حليفتنا 
بريطانيا العظمى فهي مبنية على معاهدة 
التحالف املنعقدة بيننا، ونحن كنا ومازلنا 
متم�سكني بتنفيذها ن�ساوروحا دائبني على 
ا�سا�س  على  بيننا  عرىال�سداقة  توثيق 
الودية  عالقتنا  ان  كما  املتبادلة  املنافع 

�سائرة يف ازدياد مع الدول املتحابه لنا.
يف  وقعت  قد  ال�سحف  بع�س  ان  ويبدو   
خطا مطبعي جعلها تن�سر الفقرة الخرية 

كما هي ولكنها انهتها على النحو التي:
 كما ان عالقتنا الودية �سائرة يف ازدياد مع 
الدول)املتحاربة( بدل من املتحابة. ويبدو 
ان بريطانيا حثت ا�سدقاءها مل�ساركتها يف 
وعز  فييا  الييكيييييالين  حكومة  على  ال�سغط 
ت�سر�سل اىل روزفلت بان ير�سل برقية عن 
طريق وزير الوليات املتحدة املفو�س يف 

بغداد، يحذر فيه العراق من مغبة التقارب 
ان  ذلييك لميكن  ان  وبييني كيف  املحور  من 

يخدم ق�سية ا�ستقالل العراق. 
انذاك  امل�سرية  الييوزارة  را�ييس  وكييان على 
ا�سدقاء  ميين  بييا�ييسييا وهيييو  �ييسييري  حيي�ييسييني 
بريطانيا اذ بعث بر�سالة عتاب مطولة اىل 
كانون   28 بتاريخ  الكيالين  عييايل  ر�سيد 

الول 1940 قال فيها: 
اقرئكم  بييك:  عييايل  ر�سيد  فخامة  ]عزيزي 
اطيب ال�سالم، وبعد فقد قراأت يف اجلرائد 
القيتموها  ت�سريحات  عن  خربا  اليومية 
النواب  جمييليي�ييس  يف  املييالييييية  الييلييجيينيية  يف 
اخلارجية  الييعييراق  �سيا�سة  عيين  العراقي 
حكومة  رئي�س  ب�سفتي  �ساأين  من  ولي�س 
حكومة  تييعييده  اميير  يف  اتييدخييل  ان  م�سر 
ولقد  �سيا�ستها اخلا�سة  امور  من  العراق 
وفخامة  با�سا  ماهر  علي  رفعة  بني  جرت 
نوري ال�سعيد با�سا يف م�سر احاديث عن 
وم�سر  الييعييراق  فيه  ي�سرتك  عربي  حلف 
هذا  يف  املفاو�سة  ا�ستئناف  يقدر  وكييان 
العام ولكني اذا اعر�س المر ت�سريحات 
فخامتكم ل اريد ان احتدث عن مراميها او 
اثرها من هذه الناحية، وامنا هي الخوة 

يف ال�سالم واملودة التي مل تزل ول تزال 
مركز  بني  والت�سابه  البلدين،  بني  تربط 
تدفعني  التي  العظمى  بريطانيا  البلدين 
لن انا جيكم يف هذا ال�ساأن. وقد ا�ستوقف 
عليها  تقوم  التي  الم�س  بيان  يف  نظري 
اىل  ال�ييسييارة  اخلارجية  الييعييراق  �سيا�سة 
مع  الودية  العراق  عالقات  توثق  ازدييياد 
عن  حديث  املتحاربة)بعد  الخرى  الدول 
عالقاته مع حليفته بريطانيا العظمى وعن 
التحالف  معاهدة  تنفيذ  على  العراق  عمل 
بييني الييبييلييدييين نيي�ييسيياروروحييا ودابييييه على 
ا�سا�س  على  معها  ال�سداقة  عييرى  توثيق 
املنافع املتبادلة(. ولقد علم ان العراق قطع 
عالقاته ال�سيا�سية مع املانيا دون ايطاليا 
اىل  تييرمييي  ال�ييسييارة  كييانييت  اذا  ادري  ول 
امكان اعادة تلك العالقات �سريتها ال�سابقة 
للنظر هو ان امللحوظ  ولكن الذي يتبادر 
بييقييي وزيرها  الييتييي  ايييطيياليييييا  بييال�ييسييارة 
البلدان  يييكيين  وان  بييغييداد  يف  املييفييو�ييس 
�سوا�سية يف خ�سومتها مع بريطانيا تلك 
العالقات  قطع  �سوغت  التي  اخل�سومة 
جارة  وايطاليا  الوىل.  مييع  ال�سيا�سية 
م�سر بطرابل�س من ناحية الغرب وينتظم 

�سواطئ البلدين البحر البي�س املتو�سط 
واقت�سادية  عمرانية  عالقات  بينها  وكان 
عن  الكثري  اليي�ييسيييء  تعلم  وم�سر  كييبييرية 
ادلكم  ول  اليي�ييسييرق،  يف  ايطاليا  �سيا�سة 
املدنية  م�ستقبل  ان  ذكييرت  اذا  جديد  على 
اذا ظفرت ايطاليا و�ساحبتها مكفهر وان 
والييعييراق،  كم�سر  اليي�ييسييغييرى  المم  اميييل 
وهما  وا�ستقاللها  ب�سخ�سيتها  الحتفاظ 

ظافران يحوطه ال�سك ال�سديد.
 ولقد اتبني �سرورة احلذر واحلر�س على 
امل�سالة وان كنت اعلن ان حظ ايطاليا من 
الذي  بعد  ح�ساب  له  يعمل  ليكاد  الن�سر 
تبني من انهيار القوة املعنوية يف جي�سها 
اىل  ال�سارة  بعموم  اكتفائكم  عدم  ولكن 
املتحاربة  وتخ�سي�س  الخيييرى  اليييدول 
�ساأنها  والييعييراق  م�سر  فييان  على  بالذكر 
بريطانيا  مييع  املحالفة  حيث  ميين  واحيييد 
امل�ساعدة  بتقدمي  التزامهما  حيث  وميين 

والت�سهيالت..
ببال  يخطر  ما  ابعد  ان  تقدرون  ولعلكم   
م�سر ان تعمل حكومته على توثيق عرى 
ال�سداقة مع ايطاليا وهي تقاتل بريطانيا 
يف ار�سه... ولول انني اعلم انكم تكنون 
لكم واين  تكنها  التي  ال�سداقة  مثل  مل�سر 
المور  تقديركم  وح�س  نظركم  بنافذ  اثق 
ملا ابحت لنف�سي ان اف�سي اليكم مبا هم�س 

يف نف�سي ودار بخاطري. [ . 
الر�سالة  هذه  الكيالين  عايل  ر�سيد  ت�سلم 
التي بعث بها رئي�س وزراء م�سر ح�سني 
جوابية  بر�سالة  الييفييور  على  ورد  �سري 

بتاريخ 3 كانون الثاين 1941 قال فيها:
فقد  وبعد  فائقا  واحييرتامييا  عاطرة  حتية   
الكرمية  ر�سالتكم  ال�سرور  مبزيد  تناولت 
املعربة   1940 الول  كانون   28 املوؤرخة 
عن ارائكم ب�ساأن الت�سريح الذي ادليت به 
يف اللجنة املالية ملجل�س النواب العراقي 
عن �سيا�سة العراق اخلارجية وعن موقف 

م�سر والعراق من هذه احلرب العاملية.
كتابكم  يف  نظري  ا�ستوقف  مييا  اول  ان   
الكرمي العبارة الواردة فيه عن ت�سريحي 
وهي.. )مع الدول املتحاربة( لن العبارة 
اللجنة  اميييام  اوردتييهييا  الييتييي  ال�سحيحة 
حم�سرها  يف  و�سجلت  ال�سيا�سية  املالية 
العراق  �سحف  جميع  منه  واقتب�ستها 
الدول  مييع  هييي  اخييتييالف  بييدون  ون�سرتها 
ومما  )املييتييحيياربيية(  ل  املتحابة  الخيييرى 
لريب فيه ان اول دولة ق�سدتها من هذه 
تربطنا  الييتييي  امل�سرية  الييدوليية  الييعييبييارة 
واياها روابييط ود واخيياء تييزداد وحل�سن 
ات�سح هذا  فاذا  احلظ وثوقا يوما فيوم. 
بالذهن  علق  ما  يييزول  انه  فاظن  لدولتكم 
تلك  ميين  نا�سئة  واحييتييمييالت  ا�ييسييكييال  ميين 
اجلرائد  ان  يظهر  التي  املغلوظه  العبارة 
�سحتها،  من  التاأكد  بييدون  ن�سرتها  هناك 
بريطانيا  حليفتنا  ميييع  عييالقييتيينييا  وامييييا 
على  تعلمون  كما  موؤ�س�سة  فانها  العظمى 
معاهدة التحالف وان احلكومات العراقية 
وخا�سة احلا�سرة منها قد قامت ومازالت 
واخال�س  امييانيية  بييكييل  بتنفيذها  تييقييوم 
م�ساعدة  كييل  تييقييدمي  يف  جهدها  وعييامييليية 
تق�سي بها احكام املعاهدة من حيث الن�س 
والروح لننا موقنون اي�سا بان الو�سول 
و�سائر  والعراق  م�سر  اماين  حتقيق  اىل 
واهيييون  اييي�ييسيير  �سيكون  الييعييربييييية  الييبييالد 
بالتفاهم مع حليفتنا لذا نرى من امل�سلحة 
بان  لل�سحف  املجال  لتف�سح  ان  العامة 
وان �سحف  مييعييادييية  دولييية  ايييية  تيي�ييسييايييع 
احلديث  وامييا  ذلييك.  على  �سائرة  الييعييراق 
الذي ا�سرمت دولتكم اىل انه كان قد �سبق 
ماهر  علي  رفعة  �سديقينا  بني  جييرى  ان 
ب�ساأن  ال�سعيد  با�سا  نوري  وفخامة  با�سا 
والعراق  م�سر  فيه  ت�سرتك  عربي  حلف 
ومنتظرين  ليييه  حمييبييذييين  مييازليينييا  فييانيينييا 
املفاو�سة  ل�ستئناف  دولتكم  من  ال�سارة 
امتناين  اكييررعييظيييييم  بيي�ييسيياأنيية. وبيياخلييتييام 
اظهر  مييا  على  لدولتكم  �سكري  وجييزيييل 

متوه من عواطف الخوة نحونا. 

سر الرسالة التي بعث بها حسين 
سري  الى رئيس وزراء العراق

اد. علياء محمد     
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عزيز علي كما عرفته ـ لقطات وآراء
)القسم الثاني(

خالص عزمي * 

الفنان الراحل عزيز علي احللقة )2( ) يف 26 
عام 2010 متر  ي من  اأكتوبر  ي  الأول  ت�سرين 
الفنان  رحيل  على  ع�سرة  اخلام�سة  الذكرى 
املرحوم  البارز  العراقي  وامللحن  وال�ساعر 
ورد  باقة  اإل  الأ�سطر  هذه  وما  علي؛  عزيز 
اعتزازا  قربه  على  �سذاها  يفوح  عطرة 

وتكرميا(. 

الخامسة:
حياته  يف  علي  عزيز  يكن  مل   

مما  حتديا  اأقل  الدرا�سية 
ال�سيا�سية  حياته  يف  فعله 
مع  بداأها  فقد  والجتماعية؛ 
الإعدادية  يف  زمالئه  من  جملة 

والحتجاج  بالتظاهر  املركزية 
بف�سل  املعارف   وزارة  قرار  على 

الن�سويل  زكريا  اأني�س  اأ�ستاذهم 
وظيفته  من  اجلن�سية   اللبناين 
الدولة  عن  كتبه  ما  اثر   على 
1927؛  عام  ال�سام  يف  الأموية 

كما قامت بف�سل الطلبة املتظاهرين 
علي  عزيز  بينهم  ومن  الدرا�سة   من 

اإ�سافة اإىل الأ�ساتذة عبد الله امل�سنوق؛ 
املقدادي؛  ودروي�س  زريق؛  وجالل 

ال�سعبي  ال�سغط  واإزاء  زينل؛  ويو�سف 
�سد  ن�سرت  التي  ال�سحفية  واملقالت 

الالم�سوؤول؛   الت�سرف  هذا 
عن  الوزارة  تراجعت 

ها  ر ا قر

اأن  األ  للدرا�سة؛  بالعودة  للطلبة  و�سمحت 
والتحق  املركزية  الثانوية  ترك  علي  عزيز 
جتنبا  الكرخ   يف  البتدائية   املعلمني  بدار 
ولكن  م�ستقبال.  وحما�سبته  ملالحقته 
اجلموح  ال�ساب  لهذا  باملر�ساد  كان  القدر 
يهل    1928 عام  من  �سباط  �سهر  كاد  ما  اإذ  ؛ 
ال�سهيوين  الداعية  بغداد  اإىل  جاء  حتى 

الطلبة  فتظاهر  موند؛  الفريد  املعروف 
املعلمني  دار  طالب  يقودهم  وا�سع  ب�سكل 
املركزية  والإعدادية  الكرخ،  يف  البتدائية 
وقد  جميئه؛  على  احتجاجا  الر�سافة  يف 
لعزيز  �سورة  تلتقط  اأن  ال�سرطة  ا�ستطاعت 
 ( عليها  كتب  لفتة  حتت  يهتف  وهو  علي 
جنبه  اإىل  وقف  حيث  العربية(  الأمة  حتيا 
اإ�سماعيل  القادر  وعبد  جميل  ح�سني  من  كل 
ال�سيا�سيون  القادة   ( ال�سامرائي  وفائق 
فيما بعد(. واإزاء تلك الوثيقة امل�سورة 
هوؤلء  ف�سل  املعارف   وزارة  قررت 
اأن  بلة،  الطني  زاد  ومما  جميعا. 
قامت اجلماهري بالتح�سد واللتحام 
التي  الطرق  منافذ  وغلق  الطلبة  مع 
موند  الفريد  موكب  منها  مير  قد  
ومعيته. والذي مل يجد منا�سا من الهرب 

ومغادرة بغداد على عجل .
  لقد ظل عزيز علي قعيد البيت ويف عوز 
مادي �سديد؛ مما ا�سطره على البحث عن 
اأية وظيفة تكفل له واأ�سرته العي�س الكرمي  
له  وجد  الأخيار  وتو�سط  بحث  وبعد  ؛ 
كمرك ومكو�س  مديرية  ب�سيطة يف  وظيفة 
بغداد .األ اأن طموحه يف  موا�سلة الدرا�سة 
ظل مالزما له؛ مما دفعه اإىل مراجعة درو�سه 
ب�سيغة خارجية اإ�سافة اإىل اأعباء الوظيفة. 
 1931 1930ي  عام  مو�سم  حل  ما  اإذا  حتى 
للدرا�سة  النهيييائية  المتحيييييييانات  دخل 

الثانوية )البكلوريا( واجتازها بنجاح .
الع�سيبة   الفرتة  تلك  عن  على  عزيز  يقول   
بالذات )�سفحات من �سجل حياتي (: )كانت ي 
اأي تلك الفرتة  يي بداية وعيي ال�سيا�سي 
اأتابع  ال�سنة  تلك  من  اأخذت  فقد 
ال�سحف  تن�سره  كانت  ما 
ال�ستعمار   عن  واملجالت 
يتبعها  التي  والأ�ساليب 
موارد  على  ال�سيطرة  يف 
البالد امل�ست�سعفة ونهب 
ما  ؛ اىل جانب  خرياتها 
النا�س  به  يتهام�س  كان 
عن  غريبة  اقوال  من 
اإدارة  يف  النكليز  دور 

�سيا�سة العراق .
كيف  لحقا  و�سرنى   
الأحداث  تلك  تفاعلت 
يف  والإرها�سات 
وكيف  دواخله؛ 
ليعرب عن  به  ارتفعت 
مطامح  وعن  مواقفه 
بكل  واآماله  ال�سعب 

�سدق وجراأة .
كان عزيز علي �سديد 
الرتباط والن�سباط 
اأ�سرته؛  اأفراد  مع 
الأوقات  اأحب  وكان 

اإليه؛ تلك التي يجل�س فيها معهم ؛ ويبادلهم 
احلديث  بخا�سة يف الفرتة التي كانوا فيها 
�سغارا وبحاجة ما�سة اإىل الرعاية والعناية 
وغريه   ال�سبب  لهذا  وكان  الرتبية؛  وح�سن 
عنه  يعرف  فلم   . والتزاور  الختالط  قليل 
وما  اللهو  دور  اأو  املقاهي  على  تردده  اأبدا 
فراغه  اأثناء  به  يقوم  ما  كان  بل  ذلك؛  اإىل 
امل�سرحية.  العرو�س  بع�س  ح�سور  هو  
اإل  يح�سرها  فال  ال�سينمائية  العرو�س  اأما 
فيها  يطرق  حمددة  حالت  ويف  جدا  نادرا 
�سمعه عر�س فيلم ذي قيمة  من حيث الق�سة 

والتمثيل والإخراج.
�سباب  من   )ونخبة  كنت  وقد  مرة   اأذكر 
دعوة  نلبي  والفن يف اخلم�سينيات(   الأدب 
الكمرك  نادي  يف  �سكر  �سلمان  للمو�سيقار 
اطل  حينما  املربعة؛  قرب  دجلة  على  املطل 
املائدة  على  فجل�س  علي  عزيز  الفنان  علينا 
مع  احلديث  اأطراف  متجاذبا  جانبي  اإىل 
الرائقة؛  ال�سويعات  تلك  خالل  و  ال�سيوف؛ 
�ساألني اإن كنت ما زلت مواظبا على م�ساهدة 
الأفالم اجليدة؛ فاجب بالإيجاب؛ قال اإذن اأود 
اأن اأ�ساهد )فيلم القتلة لهمنجوي(  فقد قراأت 
املحلية؛  ال�سحف  يف  الأيام  هذه  كثريا  عنه 
اأي�سا  وللم�ساهدة  القرتاح  لهذا  �سررت 
وال�ساعة؛ ويف  اليوم  و  املكان  على  واتفقنا 
الو�سنت   ( ب�سيارتي  اأخذته  املحدد  املوعد 

�سهرزاد   �سينما  اىل  وتوجهنا   ) ال�سغرية 
العر�س  بداأ  ؛  الطريان   �ساحة  يف  ال�سيفي 
انتباه  بكل  الفيلم  يتابع  علي  عزيز  وبقي 
ينطق  مل  اإذ  التام  �سمته  من  وا�ستغربت  ؛  
عك�س  على  العر�س؛  مدة  طيلة  كلمة  باأية 
بع�سهم   كان  الذين  اأ�سدقائي  من  الكثريين 
الفيلم  اأحداث  بع�س  على  معلقا  ينفك  ل 
التي  احلوارات  بع�س  عن  ال�ستف�سار  اأو 
وخرجنا  الفيلم  عر�س  انتهى  حولها!  تدور 
�ساهما؛  يزل  مل  وهو  ال�سينما  حديقة  من  
يبت�سم  قال وهو  ال�سيارة  ركبنا  ما  اإذا  حتى 
 ... ال�سهرة؛  والله  ) �سكرا على هذه  مازحا 
حقك  ت�سوف مثل هذي الأفالم الفخمة؛ لن 
هم ثقافة وهم متعة( ؛ ثم راح يديل براأيه يف 
حبكة الق�سة وجوانبها الإن�سانية . لقد كانت 
والأخرية  الأوىل  هي  الثمينة  الفر�سة  هذه 

التي ذهبت بها معه اإىل دار لل�سينما .

السابعة 
على الرغم من ثقافته و�سهرته ومعرفته  لعدة 
لغات منها ) الأملانية والنكليزية والرو�سية  
الكردية  هما  �سرقيتني  لغتني  اإىل  اإ�سافة   )
اإىل    ) وحتدثا  وكتابة  قراءة   ( والإيرانية 
من  متاميييا  يجيدها  التي  العربية  جانب 
 ... والبالغية  النحوية  جوانبها  خمتلف 

لقد ظل عزيز علي قعيد البيت وفي عوز مادي شديد؛ مما اضطره على البحث عن أية 
وظيفة تكفل له وأسرته العيش الكريم  ؛ وبعد بحث وتوسط األخيار وجد له وظيفة 

بسيطة في مديرية كمرك ومكوس بغداد .أال أن طموحه في  مواصلة الدراسة ظل 
مالزما له؛ مما دفعه إلى مراجعة دروسه بصيغة خارجية إضافة إلى أعباء الوظيفة. 
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الالئق  مكانه  ياأخذ  مل  علي  عزيز  فاأن  الخ، 
به يف �سلم الوظيفة العامة؛ فقد بقي موظفا 
بغداد  ومكو�س  كمرك  يف  متوا�سعة  بدرجة 
وحينما  الإعمار؛  وزارة  يف  مالحظا  ثم   ؛ 
نقلت خدماته اإىل وزارة اخلارجية مبعاونة 
العراق  )�سفري  قا�سم ح�سن   ال�سفري  �سديقه 
يرتبط  كان   الذي  و  ذاك(  يوم  براغ   يف 
وزير  جواد  ها�سم  مع  وطيدة  بعالقة 
الراحل  الزعيم  حكومة  عهد  يف  اخلارجية 
كما  دبلوما�سيا  يعني  مل  قا�سم؛  الكرمي  عبد 
مدنيا يف  بل عني مالحظا  الكثريون؛  توهم 

ال�سفارة العراقية يف براغ ؛ ومل يدم مكوثه 
هناك طويال؛ اإذ وقعت م�سادة ما بينه وبني 
واجب  يحرتم  يكن  مل   دبلوما�سي  موظف 
مل  لئقة؛  غري  لفظة  منه  خرجت  اإذ  الزمالة 
يتقبلها عزيز علي منه  اإطالقا؛ فثار لكرامته 
نزل  بالأخالق  در�سا  الدبلوما�سي  ذلك  ولقن 
عليه كال�ساعقة اأمام جميع موظفي ال�سفارة. 
بذلك  الوزارة  اإىل  العلم   و�سل  وحينما 
احلادث قررت ) وكعرف �سائد ( نقل املوظفني 
الثنني من براغ اإىل مواقع اأخرى؛ وكان من 
ن�سيب فناننا الكبري النقل اإىل تون�س؛  وما 
كاد يحط ركابه هناك  لفرتة وجيزة مل تتعد 

ال�سهر حتى جاءه اأمر الف�سل  عام 1962. 
  ويف عام  1963 اأعيد اإىل الوظيفة ون�سب 
الثقافة والإعالم  حيث جتاورنا   اإىل وزارة 
العالقة  بذلك  فتجددت  العمل؛   بغرف 
وتوا�سلت يف جمالت الأدب والفن والرتاث 

ال�سعبي .
 كان عزيز علي  م�سرورا بوظيفته تلك لأنه 
�سخ�سيات  من  كوكبة  �سمن  يعمل  اأ�سبح 
اأمثال  من  والبحث  وال�سحافة  والفن  الأدب 
؛  العلوجي  وحميد  ؛  الراوي  طه  حارث  ؛ 
وجميل اجلبوري ؛ وعامر ر�سيد ال�سامرائي 
؛ ونوري الراوي ؛ ولطفي اخلوري ؛ وناظم 
؛  جواد  وكاظم  ؛  البكري  وملعان  ؛  �سيالة 
ونعمان  ال�سواف؛  وخالد  اللو�سي؛  و�سامل 
ومنري  اجلادر؛  ومدحة  ؛  الكنعاين   ماهر 

وع�سرات  ؛  العمر  اجلبار  وعبد  ؛  الذويب 
بالذات  الفرتة  تلك  يف  عملوا  ممن  غريهم 
الثقافة  من�سة  على  بعدئذ  تعاقبوا  ممن  اأو  
فقدموا  الرفيع؛  امل�ستوى  ذات  من  والعالم 

خدمات  متميزة يف �ستى حقول املعرفة .
ال�ساحر؛  اجلو  هذا  يف  على  عزيز  بقي 
 . يتمناها  كان  التي  الفر�سة  جاءته  ثم  
به  اأنيط  عام 1968  من   الأول  ت�سرين  ففي 
منهجا  تعتمد  للمو�سيقى  مدر�سة  تاأ�سي�س 
تربويا ع�سريا؛ فما كان منه اإل اأن �سمر عن 
لب�سع  يبذل ما يف و�سعه  �ساعد اجلد وراح 

تلك  تكوين  �سبيل  يف  وكفاءته  خربته   كل 
املدر�سة وجعلها واقعا ملمو�سا بالتعاون مع 
الدوائر املتخ�س�سة يف كل من وزارة الثقافة 
بذلك  يكتف  الرتبية.  ومل  والإعالم ووزارة 
بل قام بزيارة  مكثفة اإىل الحتاد ال�سوفيتي 
عدة  مو�سيقية  مدار�س  يف  خاللها  جتول 
الدرا�سة  اأ�سلوب  يف  رفيع  م�ستوى  ذات 
ال�ساعر  خاللها  عاونه  والعملية  النظرية 
اطالعه  ب�سعة  املعروف  امل�سري   الرتاثي 
عبد  الراحل  املدار�س  من  النمط  هذا  على 
عاد  جولته  كملت  وملا  اخلمي�سي.  الرحمن 
اىل العراق  بعد ان تعاقد مع اخلرباء وجلب 
الأدوات والآلت املو�سيقية. وملا ا�ستكمل كل 
الفنانني  م�ساعديه  مع  ؛نظم  اجلوانب  تلك 
وتهيئة  الطالب  قبول  اأ�سلوب  والإداريني 
املو�سيقي  املجالني  يف  الدرا�سية  ال�سفوف 

والتعليمي الرتبوي .
 لقد ا�ستمر عزيز علي  يف اإدارة هذه املدر�سة 
جناح؛  بكل  كاملني  عامني   مدة  النموذجية 
مركزيا  هدفا  خاللهما  عينيه  ن�سب  وا�سعا 
بعيد املدى األ وهو التو�سع  يف هذا احلقل 
علوم  تنقل  م�سابهة  مدار�س  بفتح  املعريف 
ذوي  من  النابهني  الأطفال   اإىل  املو�سيقى 
القابليات الفنية يف اغلب حمافظات العراق 

.
 يف تلك اللحظات امل�سحونة بالأمل من حياة 
الثقافة  وزارة  من  قرار  �سدر  ؛  علي  عزيز 

والإعالم باإ�سافة  ق�سم
اإىل هذه  كق�سم   البالية ي�ساف  بفن  يخت�س 
باملو�سيقى  تخت�س  كانت   التي  املدر�سة 

ح�سب. 
وعلى الرغم من التقارير الفنية  امل�ستفي�سة 
عزيز  مديرها  بها  قام  املتعددة  واملراجعات 
ولوج   من  نحذر  جميعها   كانت  التي  علي 
ذوي  من  املدرو�سة  غري  املغامرة  هذه  باب 
مل  التحذير  ذلك  كل  اأن  اإل  ؛  الخت�سا�س 
يجد  نفعا اأمام  القرار الذي اتخذته الوزارة 

با�ستحداث ذلك الق�سم  . 
هنا وجد عزيز علي و اأمام هذا التعنت الذي 
ل مفر من التنحي  عن من�سبه؛ فتقدم بتلك 
الرغبة مع  طلب فوري  باإحالته على التقاعد.  
كلما  الوزارة  اأركان  بع�س   يومها   بذل  لقد 
الكبري  الفنان  يف و�سعهم  لكي يرتاجع هذا 
عرف  الذي  علي  عزيز  اأن  اإل  ؛  موقفه  عن 
اقتنع  ما  متى  ملواقفه  واحرتامه  ب�سالبته 
يرتاجع  ومل  قراره  على  اأ�سر  ؛  ب�سوابها 
املدر�سة  تلك  بذلك  فخ�سرت  ؛  اأمنلة  قيد 
النموذجية النا�سئة بخا�سة  واحلركة الفنية 

بعامة ركنا مهما من اأركان نهو�سها .

الثامنة 
وثقافته  بنف�سه  علي  عزيز  اعتداد  لعل 
واحرتامه  الوا�سعة؛   و�سهرته  املتنوعة  
الأ�سا�سية  العوامل  من  ؛   ول�سعره  لفنه  
التي جعلته يبتعد كثريا عن اأجواء احلفالت 
العامة ؛ واملالهي والنوادي ...  وما اإىل ذلك 
ذلك  يف  ؛  ويقول هو عن  اللهو  مواقع  من 
اجلزء اخلا�س من مذكراته ي امل�سدر ال�سابق 
ي   �سفحات من �سجل حياتي ي ( ما ياأتي : ي (  
مل اتخذ قابلياتي الثالث )النظم ؛ والتلحني ؛ 
والإن�ساد ( للتعي�س والرتزاق . ومل اأظهر يف 
حفالت عامة اأو خا�سة �سوى بحفلة واحدة 
متربعا  ؛  غازي  امللك  �سينما  يف  �سينمائية 
ملنفعة نادي الكمرك حني ا�سرف  النادي على 
الإفال�س ؛ اإذ مل يهن علي اأن يغلق هذا النادي 
�سنة  منذ  موؤ�س�سيه  و  اأع�سائه  احد  واأنا 
1929يي وكنت وقتئذ موظفا يف مديرية كمرك 
ومكو�س بغداد يي  ؛ ويف حفلة اأخرى اأقيمت 
يف نادي املحامني متربعا ملنفعة اجلزائر  ).

الإذاعة  دور  من  عددا  علي   عزيز  زار  لقد 
؛  العامل   من   �ستى  اأنحاء  يف  والتلفزيون 
البارزة  اأعماله  من  بع�سا  الهواء  على  وقدم 
؛  عدمه  او  امل�سوؤولني  بر�سا  التقيد  دون 
ومع  ؛   لنف�سه  ر�سمه  الذي  للمنهج  طبقا  بل 
اإل  الأعمال  تلك  جمموع  من  ي�سلنا  فلم  ذلك 
الكويت  تلفزيون  اأنتجها  التي  الت�سجيالت 
بع�س  على  من  تقدم  زالت  ما  والتي  ؛ 

الف�سائيات بني  احلني والآخر .
 لقد �سارك عزيز علي  اأي�سا يف فيلم �سينمائي 
وحيد هو ) ابن ال�سرق ( وكان من اإنتاج �سركة 
اأفالم الر�سيد عام 1946 مع نخبة من ممثلي 
اإخراج نيازي م�سطفى  العراق وم�سر ومن 
؛ لقد كانت م�ساركته   متوا�سعة اأدى خاللها 
�سيئا مما اختاره من اأقواله امل�سهورة ؛ وقد 
عيد  اأيام  بغداد  يف  ال�سرق  ابن  فيلم  عر�س 
 . ذاتها  ال�سنة  نهاية  من   املبارك  الأ�سحى 
التي  والت�سجيالت   ال�سطوانات  ب�سدد  اأما 
كثرية  كانت  فقد  املبدع   الفنان  لهذا  اأنتجت 
جقماقجي  �سركة  به  قامت  ما  وخا�سة  جدا 
الإذاعة  طرحته  مما  الكثري  اإىل  اإ�سافة  ؛ 
العراقية وبع�س الإذاعات العربية؛  وقامت 
اأ�سرطة  على  بو�سعها  الت�سجيل  مكاتب 

�سوتية طبقا ملوا�سفات تلك الأيام .
 التاسعة 

الطيور  حماربة  يف  احلكم  �سلطات  كاأن  
هي  ال�سرب؛  خارج  حتلق  التي  املغردة 

واحدة يف خمتلف الع�سور .
تعرف  ل  التي  امل�ساك�سة  الطيور  تلك  ان  اذ 
غري ف�ساءات احلرية جمال وا�سعا لتحليقها 
لأي  بها   تتحكم  لإرادة  تن�ساع  اأن  تاأبى  ؛ 
ذلك  �سبب كان. وعزيز علي طائر غريد  من 
النوع  العا�سق للحرية ؛ ولهذا فقد اختلفت 
الأ�ساليب ال�سكلية يف اإيقافه عند حده ؛ ولكن  
الهدف كان واحدا يف اقتنا�سه وحجزه : اأنها 
ي�ستند  تفكيك  اإىل  حتتييييياج  ؛  مكثفة  عبارة 

على وقائع  نوجزها كما ياأتي :
× قاد  مظاهرة �سد ف�سل ال�ستاذ الن�سويل 
برتحيله؛  طالبت  التي  الفئات  كل  و�سد 

فف�سل هو من الدرا�سة.
الداعية  زيارة   �سد  مظاهرة  قاد   ×  
فف�سل  ؛  بغداد  اإىل  الفريد موند  ال�سهيوين 

من دار املعلمني .
حزيران  اأوائل  يف  الوظيفة  من  ف�سل   ×
ثورة  تاأييد   يف  الإذاعي  �سنة1941لن�ساطه 

ماي�س �سد النكليز .
 ( ذاتها  ال�سنة  من  متوز  �سهر  بداية  × يف 
من  من�سدية  مروحة  حيازة  تهمة  له  حيكت 
اأموال اليهود املنهوبة وحكمت عليه حمكمة 

ع�سكرية باحلب�س �سنتني (.
�سنة  اأكرث من  ال�سجن  ق�سى يف  اأن  ×  بعد 
اعتقل  حيث  العمارة  معتقل  اإىل  �سيق  ؛ 
هناك عدد من القوميني والوطنيني املتهمني 

بالنازية . 
× حينما اأم�سى يف ال�سجن واملعتقل �سبعة 
اآب  �سهر  يف  �سراحه  اأطلق  �سهرا؛  وع�سرين 
�سنة 1943؛ وكان الوحيد  الذي اأر�سل اإىل 

بغداد خمفورا من بني كل املعتقلني. 
ال�سرطة  مدير  منه  طلب  بغداد   يف   ×
مدينة  اختيار  ؛  خا�سة  مقابلة  يف  العام 
اإىل  فورا  يتوجه  وان  ؛  لالإقامة  بغداد  غري 
عن  لينفي  ؛  اأقواله  بع�س  لتقدمي  الإذاعة 

نف�سه تهمة النازية .
؛  لالإقامة  ال�سنة  تلك  يف  كربالء  اختار   ×
طلب  كما  الإذاعة  اإىل  الذهاب  عن  وامتنع 

منه لتقدمي بع�س اأقواله .
اأي  �سنوات  اأربع  بعد  بغداد  اإىل  عاد     ×
التقدمي  منه  طلب  ا  ؛وحينما   1947 عام 
الدعاية  مدير  الرحال  ح�سني  املعروف 
وتقدمي  الإذاعة  اإىل  العودة  بالوكالة  العام 
اأقواله؛ ا�سرتط اأن يقدم ما يراه منا�سبا دون 
هذا  فقدم   ذلك؛  له  فكان  ؛  رقابة  اأو  اإ�سراف 

القول بداية عام 1948 ومطلعه :
 حب�سونا  عذبونا      

 والله لوله تقتلونه
وحتركونا وتذرونا  

لهذا الوطن حنا ن�سونه 
ما نخونه لتظنونا 

اإقدام  بني  الإذاعة  من  اأقواله  يقدم  ظل   ×
قامت  حتى  ؛  حتذير  ومنع  و  واإحجام 
مدة  لها  نف�سه  فجند   1958 متوز   14 ثورة 
�سهرين كاملني ختمها  باآخر قول م�سهور له  

قبل اأن يرتك الإذاعة :
بالغ�س والفتنة وبالد�س 

هواية �سمعتوا جلمة ي�س 
ثخنتوها ييزي عاد  ...نو    

 نو نو نو لهنانة وب�س
 ويختم هذه الق�سيدة بقوله :

يا وطن اأب�سر ها ليوم جللك نبخ�س
كل ما منلك وجنود والله بالنف�س 

دتظل رفعة را�س وب�سمك نتنوم�س 
يف اأوائل عام 1993ونحن جلو�س يف بيته 
القطار  �سكة  قرب  يي  الداوودي  يف  العامر 
واعتقالك  �سجنك  ان  هل  عر�سا  �ساألته 
مواقفك  ب�سبب  جميعها  كانت  ؛  وف�سلك 
كلها  لي�ست   ؛  قال   : الذكر  اآنفة  ال�سيا�سية 
اىل  اي�سا  يرجع  بل  ؛  وح�سب  ال�سبب  لهذا 
ال�سهرة الوا�سعة التي ح�سلت عليها و كانت 
القا�سية لأنني مل  املعاملة  تلك  �سريبتها هي 

لقد كانوا يكررون علّي يف خمتلف   . اأهادن 
ه�سه   ( ياأتي  مبا  اوجزها  عبارة  املنا�سبات 
بطلنا  مرنيد منك  مدح ؛   ب�س  خلي النا�س 
ت�سمع �سوتك باذاعتنا   او ت�سوف �سورتك 

بتلفزيونا (.
 هناك �سوؤال مهم يطرح نف�سه : هل اأن القوى 
الكربى و املوؤثرة يوم ذاك  كان باإمكانها اأن  
فر�سة  تركت  )ما  الذي  واأنا  بحايل  ترتكني 

اإل ولعنتهم فيها وحر�ست عليهم (.
اإىل غرفته   قام عزيز علي من مكانه واجته   
وهو  حلظات  بعد  عاد  ثم  الدار؛  مدخل  يف 
وهو  مكانه؛  يف  وجل�س  بيده  كتابا  يحمل 
يقول هذا كتاب  فيه اأقوايل و�سفحات قليلة 
عن �سريتي  خطه  ال�سديق اخلطاط يحيى 
؛  قليال  عددا  منه  وطبعت   العبا�سي   �سلوم 
الفراغ  بعد  منه  ن�سخة  لك  اأقدم  اأن  ي�سرين 

من حديثنا :
ليقول  وتوقف  ؛   الكتاب  �سفحات  يف  قلب 
�ساحكا ؛ وهذه بع�س لعناتي القا�سية  عليهم 

؛ فكيف ير�سون بي يف �سفوفهم :
لكن اللي يدري يدري 
واأكرث العامل متدري 

و�سرنا حمد يدري بيه 
وقف هالب�ستان ذري

 �سايرة لالأجنبي
يا عرب هال�سهيونيني انتهكوا حرمة داركم 

واجلار ينخاكم يكلكم هالله هالله بجاركم 
الله واكرب يا عرب حلكولهم حلراركم 

او قويل اي�سا يف فل�سطني 
يا مهد عي�سى امل�سيح    يا قبلة امل�سلمني 

يابيت الله القدمي   يا قد�س ... يافل�سطني 
�سرتي نهبه     �سرتي لعبه 

بيد ها مل�ستعمرين 
 اوقويل الهم يف برنادوت  

 حينما اغتيل 
يا كونت كلنالك يابه        
 يا كونت مو�سي واذنابه 

يا كونت تره ذوله ع�سابه     
لكن جان برا�سك �سوت      

�سيرتكونني  هنا  ال�سيا�سيني  اأن  هل  بل 
و�ساأين وانا الذي قلت فيهم : ي

 
ذوله املالليح          لبد ما نحا�سبهم 

�سلموها للريح       جنها مو�سفينتهم 
ب�س بالت�ساريح       اقب�س من دب�س عنهم 

ومن�سار ما �سار 
ما حركوا قدم عن قدم 

هل  ختاما؛  وقال  ؛  جل�سته  يف  اعتدل  هنا 
تعتقد باين لو كنت مهادنا لل�سلطات ورجال 
�ساأظل  يقال  كما  احلائط(  جنب  )مي�سي 
؛  التقاعد  قبل  حايل  هي  كما  ب�سيطا  موظفا 
اأم �ساأحتل مركزا بارزا يف الدولة كما ح�سل 
مع الآخرين الذين طبلوا وزمروا للم�ستعمر 
ونوابا  و�سفراء  وزراء  فاأ�سحوا  واأعوانه؛ 

... الخ؟

العاشرة 
 ا�سطر عزيز علي ؛ اأن يقتطع من داره جزءا 
ي�ساعده  ب�سكل  املايل  و�سعه  ويدبر  ليبيعه 
اأ�سرتى  ؛  وكرامته  مبنزلته  الحتفاظ  على 
احدهم ذلك اجلزء وابتنى عليه دارا ت�سرف 
بع�س �سبابيك طابقها الأول على حديقة بيت 
من  الرغم  وعلى  مبا�سر؛  ب�سكل  علي   عزيز 
احتجاجات فناننا الكبري ورجاءاته وتو�سط 
ب�سرورة  امل�سرتي  من  واملعارف  اجلريان 
مل  الأخري  اأن  اإل  ؛  وال�سرفية  التجاوز  رفع 

ين�سع لذلك اأبدا . 
 وبناء على ذلك فقد ات�سل ين هاتفيا و�سرح 
ال�ست�سارة  وطلب  باإيجاز  الق�سية  يل 
القانونية ؛ ا�ستمهلته حلني درا�سة املو�سوع 
على الأر�س ومبوجب الوثائق واخلرائط ؛ 
الدعوى  اإقامة  �سرورة  اإىل  تو�سلت  عندها 
يف حمكمة بداءة  املو�سوع يف الكرخ .اأقمت 

الدعوى.
*أديب ومؤرخ عراقي

على الرغم من التقارير الفنية  المستفيضة والمراجعات المتعددة قام بها 
مديرها عزيز علي التي كانت جميعها  نحذر من ولوج  باب هذه المغامرة غير 

المدروسة من ذوي االختصاص ؛ إال أن كل ذلك التحذير لم يجد  نفعا أمام  القرار 
الذي اتخذته الوزارة باستحداث ذلك القسم. 



هــي  لمقا ا
سلمان شكر.. 

صحافة ايام زمان 

العدد )1981( السنة الثامنة االثنين )6( كانون االول  162010

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

مدير التحرير : علي حسينرئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 
هيئة التحرير: باسم عبد الحميد حمودي ـ رفعت عبد الرزاق

 التصميم : نصير سليم     التصحيح اللغوي: مروان عادل

 طبعت بمطابع مؤسسة المدى لإلعالم 
والثقافة والفنون

هذا االعالن مهدى اىل روؤو�ساء جمال�س املحافظات اجلن�بية وجمل�س 
حمافظة بغداد ودعاة احلملة االميانية ليعرف�ا كيف كان يعي�س 

العراقي�ن عام 1954


