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العدد )4336(
السنة السادسة عشرة

االثنين )24( كانون األول 2018

س������رور م����ي����رزا م��ح��م��ود

يعت���ر عي���د امليالد ث���اين اأهم الأعي���اد امل�سيحي���ة بعد عيد 
الف�سح)القيام���ة( وميثل تذكار مي���الد ي�سوع امل�سيح عليه 
ال�س���الم وذل���ك م���ن ليل���ة 24 كان���ون الأول ونه���ار 25 من 
نف����س ال�سهر، وهناك م���ن يتبع التق���ومي البولياين ع�سية 
6 كانون الثاين)الأرم���ن( ويرتافق عيد امليالد باأحتفالت 
ديني���ة و�سلوات خا�س���ة واأجتماعات عائلي���ة واأحتفالت 

اأجتماعية.
  لقد ظلت اأعياد امليالد وراأ�س ال�سنة امليالدية حمتفظًة عر 
ال�سنني بنكهة خا�سة لدينا �سائر العراقيني، فالتح�سريات 
يف البي���وت تب���داأ قبل يوم اأو يومني حي���ث تبداأ الطقو�س 
بتجم���ع العائل���ة يف تزيني ال�سجرة الت���ي يت�ساركون فيها 

مع الأقارب والأهل....
وي�ستمع���ون خ���الل ه���ذا التجم���ع اإىل اأغني���ات وتراتي���ل 
ف���ريوز الديني���ة وترتي���ل اأخ���رى جميل���ة تبع���ًا للمكونات 
املتع���ددة، والتي تعرف بالرتاني���م الدينية مبنا�سبة ميالد 
امل�سيح، فال�سجرة ارتبطت بالأعياد الرومانية وتقاليدها، 
فاأوراقه���ا اخل�س���راء ذات ال�س���وك رم���ز لإكلي���ل امل�سي���ح، 
وثمره���ا الأحم���ر هو رمز لدم���ه، ف�سال عن اأنه���ا ترمز اىل 
احلي���اة اجلديدة التي ارتبطت مبي���الد امل�سيح، فيما ترمز 
النجم���ة عل���ى ال�سج���رة اىل النجم���ة التي ظه���رت يف تلك 
الليل���ة، والتي قادت املجو�س اىل مكان ولدته يف املغارة، 
وتو�س���ع الهدايا اأ�سف���ل ال�سجرة املر�سل���ة والتي و�سعها 

بابا نوئيل...
وتقام وليمة كبرية فالأكالت بالعيد �سمة من �سمات ثقافتها 
املوروثة وتعتمد على املنطقة التي ولدوا وتوارثوا فيها، 
ه���ي مائ���دة خا�سة يو�س���ع  فيها جميع ان���واع الطعام من 
الكب���ة والدوملة والباج���ا والديك الروم���ي املح�سى باللوز 
العي���د  وكع���ك  املح�س���ي  الدج���اج  اأو  وال���رز  والك�سم����س 
والكليج���ة ويجتم���ع حوله���ا الق���ارب وال�سدق���اء تب���داأ 
طقو����س الحتف���ال بالتكامل �سيئ���ًا ف�سيئ���ًا ول نن�سى باأن 
اأفراح امل�سيحيني متتد من ليلة اخلام�س والع�سرين كانون 
الأول، موع���د العي���د، وحت���ى موع���د راأ����س ال�سن���ة، هناك 
ع���ادات وتقاليد نقلها وتناقلها امل�سلمون وامل�سيحيون عن 
بع�سه���م البع�س بكافة املناط���ق واملحافظات العراقية مبا 
يوؤك���د عمق ال�سل���ة بينهما كن�سيج لوط���ن واحد وهي يف 
معظمه���ا تنبع من اأر�سية واح���دة وا�ساف عليها كل منهم 
مل�سات���ه ومنه���ا عادات تب���ادل الأكالت املنزلي���ة يف الأعياد 

واملنا�سبات وتبادل الزيارات والهدايا.
يف اأول ي���وم العيد عادة يذهب امل�سيحي���ون اىل الكني�سة 
بالثي���اب اجلدي���دة للم�سارك���ه بقدا����س العي���د، وبع���د اأن 
يخل�س القدا�س، يبداأ الآباء بزيارة كل العوائل بيتا بيتا، 
ليقدموا التهاين مبنا�سبة العيد ومن ثم الذهاب اىل زيارة 

الهل حيث يتبادل التهاين والتريكات.
تختل���ف الحتف���ال بليل���ة راأ����س ال�سن���ة بالع���راق ح�س���ب 
ع���ادات واجتاه���ات كل ف���رد، لع���ل يف نف����س كل منا جملة 
من الذكري���ات اجلميلة وال�سعيدة واحلزين���ة اأحيانا، كما 
ان ل���كل ان�س���ان اف���كارا معينة لق�س���اء عطلة راأ����س ال�سنة 
امليالدي���ة على الرغم من ق�سرها،  ال�سباب يعترها فر�سة 
لالنطالق وتفري���غ الطاقة املكبوتة خالل ع���ام بال�سهر فى 
احلف���الت ال�ساخب���ة وقاع���ات الرق����س، تتب���ادل اط���راف 
احلدي���ث حول امنية كل منا يف الع���ام اجلديد �سواء على 
امل�ست���وى ال�سخ�سي او املهني والبع�س الخر ي�سافر اىل 

اأماكن الهدوء وال�ستجمام،
وكثري م���ن النا�س يتخذه فر�س���ة لالح�سا�س بجو ال�سرة 
املفق���ود ب�سب���ب الن�سغال فى العم���ل او اأى ظروف اخرى 
في�سه���رون ليلته���م يف البي���ت م���ع اأولده���م وبع����س م���ن 

اأقربائهم، ومن���ذ اأوائل ال�سبعينات حل���ني الأحتالل، ويف 
اله���واء الطل���ق الب���ارد وحتدي���دًا يف بع����س م���ن اأج���زاء 
الك���رادة وعر�سات الهندي���ة التي اأ�سبحت م���كان التجمع 
ال�سنوي لآخر يوم من ال�سنة امليالدية التي ياأتيها ال�سباب 
وال�ساب���ات والعوائل القادم���ة من الأعظمي���ة والكا�سمية 
والكرخ والر�سافة بال�سي���ارات اأو بوا�سطة و�سائل النقل 
وكله���م فرح���ني مبتهج���ني وباأجم���ل مالب����س يرتدونه���ا، 
واجلمي���ع يغني مع مزامري )هورن���ات( ال�سيارات الذي ل 

ينقطع،...
وت���رى بع�س م���ن بيوت���ات العائالت امل�سيحي���ة يوزعون 
الكليج���ة للمارين وب���كل طيبة ومودة، كم���ا ت�سهد املالهي 
كالطاحون���ة احلم���راء و�سليك���ت والأمبا�س���ي وعل���ي بابا 
واحلرية وعبد الله ونادي ال�سيد ونادي املن�سور ونادي 
الهندية ونادي العلوية ون���ادي امل�سرق ونوادي النقابات 
واملالي���ة  واملعلم���ني  وال�سيادل���ة  والطب���اء  كاملهند�س���ني 
وال�سحفيني وبع�س من �س���الت الفنادق تقاوم النعا�س، 
ي�سرق ح�سنها، تتزين وت�سدح باملو�سيقى والغناء، طلتها 
كلها جمال يف جمال واإغواء، تنحدر النجوم على اأر�سفتها 
و�سالته���ا �سالل نور و�سموع، حتي���ل الكلمات اإىل اأغان، 
حتي���ل ال���ورد واليا�سم���ني اإىل عط���ور، طوف���ان من احلب 
والأمنيات بعد اأن تدق ال�ساعة معلنة اليوم اجلديد لل�سنة 
اجلديدة، فيحيل املنطقة والنوادي واملطاعم اإىل نهار، كل 
من �سارك يف الأم�سية  يتحدث بروعة ال�سهرة والأم�سية، 
منها اأم�سية مل تنم فيها املدينة حلظة، نامت الريح والعتمة 
نوم���ًا عميقًا، ن�سيمات ت�ست���در الغناء يف البيوت من الذي 
يغني؟ من التي ت�سدح باأبيات �سعر؟ ومن التي �سببت هذا 
ال�سع���اع الذي اأنار املدينة لثوان؟ ت�س���اوؤلت اأطلقتها اأكرث 
من حنجرة، مل تكن الإجابة حا�سمة، اإذ قيل باأن تلك الليلة 

كانت ليلة راأ�س ال�سنة امليالدية.
اأه���م الأكالت التي حتر����س العوائل امل�سيحي���ة يف بغداد 
واملو�س���ل وكرك���وك وال�سليماني���ة واحلباني���ة والب�سرة 
واملو�س���ل وده���وك واأربي���ل وغريه���ا م���ن املناط���ق على 

اإعدادها خ�سو�سًا مع بداية العام اجلديد...
وبالتحدي���د يف الي���وم الأول ه���و الكبة والدومل���ة والباجا 
وكذل���ك اإع���داد كب���ة القي�س���ي التي ج���اءت ت�سميته���ا نظرًا 

لحتوائه���ا عل���ى الطر�سان���ة املعروفة بامل�سم����س املجفف، 
وتتاأل���ف كبة القي�سي من حلم مفروم بالإ�سافة اإىل اإ�سافة 
املطيب���ات كاملل���ح والبه���ارات، فيما تتاألف مرق���ة الكبة من 
ع�س���ري التم���ر )الدب����س( والتم���ر املجفف املع���روف بتمر 
الأ�سر�س���ي والت���ني املجف���ف وقلي���ل م���ن العن���ب املجف���ف 
)الزبي���ب(  وبذل���ك يك���ون مذاق املرق���ة حل���وة للغاية وقد 
حددوا اأكل تلك الطبخة مع بداية العام لكي متر اأيام العام 
كله���ا بح���الوة على العائلة، كم���ا اأن هناك اأكل���ة ي�ستهر بها 
اأه���ايل املو�سل ودهوك واأربيل وكركوك تعرف ب الك�سك 
وتتاألف من ال�سلغم بالإ�سافة اإىل �سيقان ال�سلق وبالتاأكيد 
كب���ة الك�سك الت���ي عادة ما تغلف بالرغ���ل الناعم وحت�سى 
بلح���م الغنم املفروم وه���ذه الأكلة عادة م���ا تت�سدر موائد 

العوائل امل�سيحية.
 تذكرن���ا اأ�سدقائن���ا مم���ن �سكن���وا يف الك���رادة والبتاوين 
والأعظمي���ة واملن�س���ور وعك���د الن�س���ارى ال���ذي كان لن���ا 
اأ�سدق���اء عديدين يف تلك املنطق���ة البغدادية العتيقة ن�سبة 

البي���وت  ذات  امل�سيحي���ة  للعوائ���ل  الع���ايل  التمرك���ز  اىل 
املتال�سق���ة الت���ي كان���ت ت�سك���ن املنطقة وحتي���ط بكني�سة 
اأم الأح���زان، وكذل���ك اي�سًا وج���ود)4( كنائ����س مهمة جدا 

بجوار كني�سة اأم الأحزان...
وفيه���ا الكثري م���ن املراقد ومنه���م مرقد الكاه���ن والعالمة 
ان�ستا����س الكرملي فار�س وخادم اللغ���ة العربية، وتذكرنا 
كني�سة الدوملة وكانت للطائفة الأرمنية، وقد هدمت وقامت 

مكانها عمارة جتارية وحمالت �سميت �سوق الأرمن..
ان وجود )5( كنائ�س،ثالثة منها بحجوم كبرية يعطي اي  
باح���ث اأو متق�سي �س���ورة، عما كان علي���ه و�سع ونوعية 
ال�س���كان يف تلك الأحياء البغدادي���ة ال�سعبية لل�سنني التي 
خل���ت، فقد كانت املنطقة مليئة بالعوائل امل�سيحية، والتي 
�سكن���ت ه���ذه البي���وت املتال�سق���ة واملزدحم���ة حت���ى عقد 

ال�ستينات.
كث����ريون ممن كان����وا اأطف����اًل يف تلك الفرتة، كي����ف كانوا 
يفرحون عن����د مرورهم مع الأهل للت�س����وق ملنا�سبة اأعياد 
املي����الد ورا�����س ال�سن����ة امليالدي����ة وه����م مي����رون  بجان����ب 
املكتب����ات املتواج����دة يف �س����ارع الر�سي����د وب����اب ال�سرقي 
املختلف����ة  الكت����ب  عل����ى  للفرج����ة  ويتلهف����ون  والك����رادة، 
وبع�سها مزّين ب�سور واألوان جذابة وكيف كانت ت�سّدها 
كث����ريًا زاوي����ة ق�س�س الأطف����ال وبطاقات التهنئ����ة باأعياد 
املي����الد و�سور ال�سجرة وبابا نوئي����ل واملواليد، �سورها 
اجلميل����ة ور�سومه����ا الوا�سحة كانت بالن�سب����ة اإليهم اأبلَغ 
م����ن األ����ف ح����رف، كم����ا حر�س����ت، مثل غ����ريي عل����ى �سراء 
بطاقات املعاي����دة اجلميلة للمنا�سب����ات اخلا�سة والأعياد 
وراأ�����س ال�سنة امليالدية التي كنا نحتف����ل بها يف الثانوية 
والكلي����ة ومع الأ�سدقاء م����ن امل�سيحني، كث����ريون عا�سوا 
تلك الذكري����ات اجلميلة وي�ستح�سرونه����ا اليوم بح�سرة، 
نتيج����ة مل����ا و�سل اإلي����ه ح����ال الع����راق خ�سو�س����ًا وبغداد 

عمومًا.
اأن م�سيح���ي الع���راق ومن���ذ القدم منذ تواج���د احل�سارة 
العراقي���ة وانت�سار الأدي���ان ال�سماوية هم اأبن���اء العراق 

الأ�سالء وهم يعي�سون ب�سالم ووئام   
اأ�سدقائ���ي  جلمي���ع  اأتق���دم  واأن  األ  ي�سعن���ي  ل  وهن���ا 
ومع���اريف وجميع العوائل اأعي���ادًا �سعيدة وان يحفظهم 
الله اأينما كانواباأمن واآمان مع حتقيق الآماين، ومن الله 

التوفيق.

بمناسبة اعياد الميالد المجيد

ذكريات عن رأس السنة في الجيل الماضي الملكة عالية في ايامها االخيرة

العالي عبد  نعيم  نهلة      

    يف ليلة احلادي والع�سرين من كانون الأول 1950 اأ�ستد 
املر����س على امللك���ة عاليه فاأ�س���تدعت  ممر�س���تها الدكتور 
كم���ال ال�س���امرائي وكانت امللكة عاليه متعب���ة جدا ً فطلبت 
روؤية والدتها امللكة نفي�سه وعندما دخلت عليها قبلت يدها 
قائلة”اأغف���ري يل يا اأمي اأن كنت ق���د اأخطاأت معك يوما"، 
فلم تتحمل امللكة نفي�س���ة  املوقف فغادرت الغرفة م�سرعة، 
وطلب���ت امللكة روؤية �سقيقتها الأمرية عبديه، واأو�ستها اأن 
تك���ون اأم���ا ً للملك في�سل الث���اين بعد وفاته���ا، كما اأو�ست 
�سقيقته���ا الأم���رية بديعه بالأهتم���ام  بزوجه���ا، وبعد ذلك 
دخل �سقيقه���ا الأمري عبدالإله فقالت ل���ه امللكة عاليه”اأريد 
اأن يك���ون الدكت���ور كم���ال �ساه���دا ً على م���ا اأقول ي���ا اأخي 
عبدالإل���ه كان في�س���ل يتيم الأب وعما قري���ب �سيكون يتيم 
الأم فع���دين اأن تكون له اأبا ً واأما ً لأغفر لك ما م�سى واأراد 
اأن يقاطعه���ا فردته بحزم،عدين اأمام الدكتور فهو �ساهدي 
بدار البقاء”، فتمتم بالوعد وخرج  ثم اأخذت �سورة امللك 
في�سل الثاين وقبلتها وو�سعتها على �سدرها  واأعقب ذلك 
اأ�سط���راب يف اأنفا�سه���ا  وبعد �ساعة لفظ���ت اأنفا�سها وبعد 
ن�سف �ساع���ة اأذاعت احلكومة نباأ وفاته���ا، ونقل جثمانها 
م���ن ق�سر الزه���ور اىل البالط امللكي، ووقف���ت جموع من 
املواطني���ني من ن�ساء ورجال لألق���اء النظرة الأخرية على 
امللكة ال�سابة، و�سحبت �سيارة امللكة �سقيقاتها ووالدتها، 
ودفنت يف الثاين والع�سرين من كانون الأول عام  1950 
يف املق���رة امللكي���ة يف الأعظمي���ة وعم احل���زن يف اأرجاء 
الب���الد واأُقيم���ت امل���اآمت عل���ى روح ملك���ة الع���راق ورددت 

اأهزوجة يف العراق : 
 كوم عزل يا ع����راقي      واألب�س هدوم ال�سواد
   ماتت اأم في�سل الثاين     واأحزنت كل الب�الد 

ول���دت الأمرية عاليه يف �سبيح���ة التا�سع ع�سر من كانون 
الثاين عام  1911 يف حارة الق�سا�سية مبكة املكرمة وكان 
والده���ا امللك علي حينذاك يف اأح���دى غزواته خارج مكة. 
ويف يومه���ا ال�ساب���ع �سماه���ا جده���ا ال�سري���ف ح�سني بن 
علي)عاليه( وبع���د اأربعني يوما  من ولدتها ً اأخذت كعادة 
اأه���ايل مكة اىل امل�سجد احلرام اإذ طاف بها بالبيت احلرام 
ال�سيد العالمة ال�سيخ عبدالله الزواوي وبعد ذلك و�سعها 
عل���ى ب���اب الكعبة وطلب من م���وؤذن الكعب���ة ال�سيخ حممد 

ال�سيبي اأن يدعوا لها  قائال ً اأدع لعاليه الف�سائل.
     كان���ت نحيف���ة الق���وام ذات عيني���ني وا�سعت���ني ووج���ه 
بي�س���وي ميت���از باأ�سراقة وبكالمها ال���ذي ينطلق عن اأدب 
اأ�سيل، وامللك���ة عاليه كرمية اخللق متوا�سعة يف اأريحية 
واأنب�س���اط ذات اأ�سلوب م�س���رق اىل جانب ما متتاز به من 
ب�ساطة يف مظهرها، ومل يكن يف حديثها اأي تكلف وكانت 
�سخ�سيتها توحي بالأح���رتام، هادئة الطبع وذات حالوة 

يف خلقته���ا وخلقه���ا وكان���ت با�سم���ة دوم���ا ً، ق���ال ال�سيخ 
الذويب���ي لوالدها”متنيت لو خلق الله ه���ذه الفتاة اأمريا ً 
ها�سمي���ا ً  لتحدث الركبان عن فتوته���ا ورباطة جاأ�سها يف 

الكر والفر".
  يف الثام���ن م���ن اأذار ع���ام 1920 غ���ادرت الأم���رية عالية 

واأخواته���ا اىل دم�س���ق حل�سور حفل تتوي���ج عمها الأمري  
في�س���ل بن احل�س���ني ملكًا على �سوري���ا. وكانت ت�ساهد من 
اأح���دى ال���دور املطلة عل���ى �ساح���ة ال�سهداء و�س���ول عمها 
وح�س���ود ال�سعب ال�سوري تهت���ف )يحيا ملك �سوريا(،ومل 
متر مدة طويلة حتى عادت الأمرية عالية اىل مكة، وبقيت 

هن���اك حتى �سفرها اىل الع���راق عام  1926 وعا�ست حتت 
رعاية عمها امللك في�سل الأول حتى اأ�سبحت ملكة  العراق 

عام 1934، عندما تزوجت من اأبن عمها امللك غازي.
    مت���ت خطوب���ة الأم���رية عاليه يف الثامن م���ن اأيلول عام  
1933 عندم���ا كانت يف اأ�سطنبول م���ع والدتها و�سقيقاتها 
يف زيارة اىل جدتها ملك خامن، ويف اأثناء وجودها هناك 
ت���ويف عمها امللك في�س���ل الأول يف  ليلة ال�سابع من اأيلول 
ع���ام  1933، فاجتمعت العائل���ة املالكة وقررت زواج امللك 
غ���ازي من اأبن���ة عمه الأمرية عالي���ه  تنفي���ذا ً لرغبة والده 

امللك في�سل  الأول.
    اأقت�سرح�س���ور الزف���اف عل���ى اأق���ارب العرو�س���ني فق���د 
كان احل���زن عل���ى وف���اة املل���ك في�س���ل الأول  م�ستم���راأً يف 
الب���الد وكان حف���ل الزف���اف ب�سيط���ا ً، وق���د ح�س���ر رئي�س 
ال���وزراء جمي���ل املدفع���ي وروؤ�س���اء ال���وزارات ال�سابقني 
واأع�س���اء ال���وزارات القائم���ة اآنذاك ووزع���ت النقود على 
الفق���راء واملحتاج���ني يف �سائ���ر اأنح���اء  العراق،واأنتقلت 
امللك���ة عالية اىل ق�س���ر احلارثية على اأعتب���ار اأنه ليجوز 
اأن ت�سك���ن ملكت���ان يف ق�سر واحد، اي م���ع امللكة حزمية، 
وبع���د اأن اأكتمل بناء ق�سر الزهور اأنتقلت امللكة عاليه اىل 
مقره���ا اجلديد واأخذت تتلقى درو�سا ً يف العلوم والثقافة 

والآداب من مدر�سني اأكفاء.
     اأجنب���ت  امللك���ة عالي���ه اأبنه���ا الوحيد الأم���ري في�سل يف 
الثاين من اآيار عام          1935، بعد اأن اأ�سيبت بالأجها�س 
يف حمله���ا الأول يف التا�س���ع من اآيار عام  1934 وكر�ست 
نف�سه���ا لرتبية اأبنه���ا الوحيد وكان من���ذ طفولته يخاطبها 
بكلمة �ست���ي كما كان يخاطب مربيته بكلم���ة ماما. وكانت 
تطلب م���ن املقربني اإليه اأن يعامل مث���ل الأطفال الأخرين، 
واأعت���ادت امللك���ة عالي���ه يف الأعي���اد واملنا�سب���ات توزي���ع 
الهداي���ا عل���ى اخل���دم. وعندما بل���غ الأمري في�س���ل الثاين 
اخلام�س���ة من عم���ره اأوكلت اإليه هذه املهم���ة، وكانت على 
الرغم من األتزاماتها تقوم بالأ�سراف على درو�سه وتنمي 
الق���درات  واملواهب التي تالحظها علي���ه وم�ساعدته على 
تنميته���ا وحر�ست عل���ى اأن يطلع على �س���ري ال�سخ�سيات 
وق���د   ، مل���كا ً لتهيئت���ه  التاريخي���ة  العربي���ة والأ�سالمي���ة 
 Harrow Publicقب���ل يف )مدر�س���ة ه���ارو العام���ة
School( يف بريطانيا وكان يف الثالثة ع�سر من عمره 
 Sandroyd بعد اأن اأم�سى �سنة يف)مدر�سة �ساندرويد
School( التمهيدية، وقد اأ�سرتت امللكة عالية منزًل يف 
�ستانويل يف لندن لتكون قريبة من ولدها، طلبت من ناظر 
اخلزين���ة اأن يعامل ولدها مثل ال�سبي���ان الأخرين  واأن ل 

تعطى له اأية اأمتيازات خا�سة.

عن ر�سالة )�سيدات العائلة املالكة يف العراق(

في ذكرى وفاتها في 21 كانون االول  1950

بدأت حالة امللكة عاليه تتدهور عام  1948 وعندما كان شقيقها الويص عبداإلله يسألهاعام تشكوه حني يجدها مضطجعة 

تقول له بأنها ال تش��كو من يشء وأنها متعبة قليالً  ولكن عبداآلله أحس بأنها تش��كو من مرض وال ترغب يف أخباره حتى 

ال تقلقه ولهذا طلب أجراء الفحوصات الطبية لها يف لندن. وأجريت لها عمليتان جراحيتان عام  1950 بعد أن تبينت بأنها 

مصابة مرض الرسطان ولكن مل يتحقق أي ش��فاء ومل   يكن بوس��ع األطباء س��وى أستعامل الحقن لتسكني األمل. وقد 

أق��رح ال��ويص عىل األطباء نقلها اىل الواليات املتحدة لكنهم نصحوه بأن��ه ال فائدة من ذلك، وعادت امللكة عاليه يف 

الثالث والعرشين من ترشين األول  بناء عىل طلبها قائلة”خذوين فأن عشت فأنا تحت سامء بالدي وأن مت  فألدفن بني 

 ،)Dr.Johnson ( و )جونسونDr.Dixson Firthأفراد ش��عبي”. وقد رافقها يف رحلتها طبيبان أنكليزيان هام)دكس��ن فرث

وعند عودتها اىل العراق أرشف عىل عالجها الدكتور كامل الس��امرايئ وقبل وفاتها طلبت من والدتها امللكة نفيس��ة أن 

تأخذها لزيارة قرب الرسول وكان يرافقها شقيقها األمري عبداإلله وشقيقتها األمرية جليله وأبنها امللك فيصل الثاين.
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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

يف البداية اتفقنا على �سناعة كرة من الورق )ومربوطة( 
بقما�س متني ولكن �سرعان ما كانت تتمزق ون�سنع غريها 
وهك���ذا ، ثم تطور احلال واأخذنا ن�سنع كرة القما�س التي 
تو�س���ع داخل )فردة ج���وارب( اإىل اأن و�سلت الرغبة عند 
اأولد العم���ري اأن ي�سرتوا لنا جتهيزات ريا�سية ومالب�س 
ومنها الكرة ال�سغرية الت���ي ت�ستعمل للتن�س اليوم.. اأول 
لق���ب ح�سل���ت عليه من اأق���راين كان لقب )الطي���ارة( وهذا 
اللقب ج���اء ب�سبب �سرعتي باجلري م���ع الكرة وبدونها.. 
وذات ي���وم جاء امل���ال ال�سيد حيدر ي�سك���و لأهلي انقطاعي 
عن���ه وح�سلت يف حينه���ا على توبيخ من اأم���ي وعلقة من 
اأب���ي واتفقن���ا على اأن ل اأغيب عن امل���ال.. ولكن حب الكرة 
مل���ك كل جوانح���ي مما جعلن���ي ل اأبر بوع���دي و�ساقتني 
قدم���اي مللع���ب الك�سافة من غ���ري اأن اأ�سعر!! واأخ���ذ ال�سيد 
حي���در يراقبن���ي اإىل درج���ة اإنه ت�سل���ل يف اأح���د الأيام من 
عل���ى جدار ملعب الك�سافة للجه���ة املحاذية ملنطقة الك�سرة 
ودخ���ل امللع���ب ، وم���ا اأن راأيته هربت من خ���ويف وتركت 
)الد�سدا�س���ة( الت���ي كن���ا ن�سنع منها عوار����س للهدف ومل 
اأق���ف اإل عن���د ب���اب املعظم اأم���ام متو�سط���ة الغربي���ة واأنا 
بالفانيل���ة وال�س���روال الق�س���ري!! فاأخ���ذ امل���ال الد�سدا�س���ة 
وذه���ب به���ا اإىل البيت ليوؤك���د لهم خمالفت���ي وهروبي من 

درو�سه وتعاليمه
 م���رت ال�سن���ون وح���ان موع���د الدخ���ول اإىل املدر�سة ومت 
قب���ويل مبدر�س���ة الع�سك���ري البتدائي���ة عن مي���الد �سجل 
خطاأ بزيادة �سنتني بينما �سن ولدتي يف الأ�سل هي �سنة 
1927.. وطبع���ا دخل���ت املدر�سة واأنا لع���ب معروف على 
م�ست���وى الأزق���ة واحل���ارات املتداخلة فيم���ا بينها يف ذلك 
الوق���ت ، ومل األع���ب لفري���ق املدر�سة يف البداي���ة خوفا من 
اأهلي ولكي ل ت�سيع ال�سنون كما �ساعت عند )املال( ال�سيد 
حي���در، ومل يطل بي الوقت حتى اأج���رين معلم الريا�سة 
باللع���ب مع مع فري���ق املدر�س���ة ، وجاءت م�سكل���ة احلذاء 
فاأن���ا ل اأمتكن من ارتدائه ول يجوز اللعب بدون حذاء مع 
ف���رق املدار�س فاأ�سطر معلم الريا�سة اأن ي�سرتي يل حذاء 
م�سنوع���ا من القما�س )ي�سب���ه الكيوة القدمية( ولعبت يف 
فريق املدر�سة بهذا احل���ذاء ، اأما يف حملتي فلعبت بدونه 
وعندما كن���ت اأعود اإىل البيت كنت اأغطي قدمي مبالب�سي 

لك���ي ل يكت�سف اأهل���ي اجلروح والكدم���ات التي ت�سيبني 
ج���راء اللعب بدون ح���ذاء ، ولكنني مل اأب���ال يوما بها ومل 
اأ�س���ك لأحد اآلمها.. لعبت مبركز خ���ارج ي�سار يف املدر�سة 
باللع���ب اجلي���د وازدادت �سرعت���ي وتط���ورت  ومتي���زت 
موهبت���ي وبات���ت كرة الق���دم تتحكم ب���كل ت�سرفاتي حتى 
�س���رت اأدخل ملع���ب الك�سافة ول اأخرج من���ه حتى غروب 
ال�سم�س واأحيانا نلعب يف الظالم ، ولول احلار�س الليلي 

و�سرامته لبقينا حتى منت�سف الليل يف امللعب.
 كان اأهل���ي يب���دون اهتمام���ا زائ���دا باأخ���ي م�سع���ود لأن���ه 
)�ساطر( ول ير�سب يف المتحانات ، وكنت اأعاين من هذا 
احلب والهتمام به لك���ن حب الكرة جعلني ل اأبايل بحب 

غريها فهي الغادة احل�سناء التي ل اأ�سكو جراحها..
 يف منطقة الك�سرة برز حميد جر وزوده وهما الالعبان 
الل���ذان ل يح�سن���ا ارتداء ح���ذاء اللعب اأي�س���ا فان�سممت 
اإليهما وكنا ن�سمى ب )حفاة الك�سرة(!! ومن قوة اأقدامنا 

تعلمن���ا ال�سرب���ة القوي���ة املتقن���ة وكان���ت بع����س الفرق 
املعروفة يف ذلك الوقت يطلبون منا اأن نقف خلف الهدف 
حتى نعي���د الكرات اإىل امللعب.. كان���ت ال�سعادة تغمرين 
متاما عندما يتدرب فريق القوة اجلوية وغالبا ما اأترع 
بالوق���وف خل���ف اله���دف لأعيد له���م الك���رات.. ويف اأحد 
الأي���ام اأقرتب مني امل���الزم معروف �ساب���ط األعاب القوة 
اجلوي���ة وهو لعب يف الفري���ق اأي�سا وعر�س علّي فكرة 
اللع���ب معهم مقابل خم�س�سات نقدي���ة لأنه اأعجب كثريا 
بق���وة �سربت���ي وطريقة توجيهه���ا ، لكنن���ي رف�ست على 
الرغم م���ن �سيق اليد واأت�ساع حجم عائلتنا ، والوالد بال 
مع���ني يف حني كنت اأقتل الوق���ت باللعب ، حتى باملدر�سة 
توقف���ت عند ال�س���ف ال�ساد�س اإىل اأن ج���اء موعد �سوقي 
للخدم���ة الع�سكري���ة!! لك���ن وال���دي باع معظ���م حاجيات 
البيت ليدفع يل البدل النقدي ، وهكذا اأعفيت من اخلدمة 
الع�سكري���ة لكنن���ي مل اأ�ستف���د م���ن فر�س���ة معاون���ة اأب���ي 

وذهب���ت ثانية اإىل ملعب الك�ساف���ة واأزداد �سغفي بنجوم 
القوة اجلوي���ة وتعلقت كثريا باملرح���وم طه عبد اجلليل 
ونا�سر جكو وهادي عبا����س وغازي وتوما وغريهم من 
اأف���ذاذ الك���رة يف تلك الف���رتة.. واأخذت اأرق���ب حتركاتهم 
خ�سو�س���ا املرح���وم ط���ه عبد اجللي���ل حي���ث كان متميزا 
بالق���وة وقطع الكرة بالراأ�س وله اإمكانية عالية ال�سيطرة 
و�سربات اجلزاء وكان رحم���ه الله ماردا �سخما يخ�ساه 

الالعبون كثريا..
 بع���د اأن مت اإعفائ���ي م���ن اخلدم���ة الع�سكري���ة طل���ب مني 
الأ�ست���اذان �سع���دي ال���دوري واإبراهي���م حلم���ي ح�س���ن 
اأن األع���ب لف���رق ن���ادي الأعظمي���ة ، يف البداي���ة �سع���رت 
بالنكما����س ولكنني ا�ستجب���ت للطلب بعد اأن تعهدوا يف 
م�ساعدت���ي وكانت تل���ك هي بدايتي يف اللع���ب مع الفرق 
املنظمة ، وبن���ادي الأعظمية ذاع �سيت���ي واأخذنا نالعب 
الف���رق الع�سكرية املعروف���ة ، ومن خالل ه���ذه املباريات 
كان هن���اك الكث���ري ممن ير�س���د حتركات���ي بامللعب حتى 
م���ع  اجلي����س  اإىل  للدخ���ول  اجلدي���د  العر����س  ج���اءين 
املغريات الكبرية.. فرف�ست واأنا اأفكر باأين اأجرت اأهلي 
اأن يبيعوا اأعز حاجياتهم حتى يدفعوا البدل النقدي وها 
اأنا اليوم اأذهب برجلي لكي اأتطوع باجلي�س..!! �سخرت 
م���ن نف�س���ي وق���ررت اأن ل اأ�ستجيب للطل���ب.. مل ت�ستاأثر 
العرو����س املغري���ة اهتمامي لك���ي اأن�سم للق���وة اجلوية 
اأو فري���ق احلر�س امللكي لأن ظ���روف وطريقة دفع البدل 
النق���دي بع���د اأن خ�سر اأهل���ي اأعز لوازمه���م البيتية كانت 
جتعلني وكاأنني اأتنكر لذل���ك املعروف ال�سخي!!..لكنني 
ع���ن طريق من اأعرفهم مت تعيين���ي معتمدا لتوزيع الكتب 
الر�سمية يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية اآنذاك.. مل تنفك 
عن���ي مالحق���ة م�س���وؤويل الف���رق الع�سكرية فت���ارة ياأتي 
ال�ساب���ط بنف�سه واأخرى يبعث بو�سيط اأو مندوب لأجل 
اإحراجي وا�ستغالل خجلي وقد بذل ال�سيد �سعدي جا�سم 
والالع���ب �سابر لطي���ف جهودا كبرية لإقناع���ي بالعدول 
ع���ن هذا الإ�س���رار واملقاطعة باللتح���اق ل�سفوف الفرق 

الع�سكرية.. ولكنني كنت اأرف�س دائما!!..

م/ االذاعة والتلفزيون 1976

 و ه����و ال����ذي انتبه حلالوة �س����وت زهرة )و 
ه����و ا�سمه����ا احلقيق����ي( و اول م����ن �سجعه����ا 
عل����ى الغن����اء و كان يج����د يف �سوته����ا البحة 
املمي����زة و الرائع����ة حت����ى اتخ����ذت طريقه����ا 
لذاع����ة بغداد الال�سلكية عام 1947. و تتميز 
اختي زه����ور عن �سواها م����ن املطربات باأنها 
تغني باأح�سا�س �س����ادق مبتعدة عن النمطية 
و ل تت�سن����ع يف ادائه����ا و له����ا ق����درة كب����رية 
عل����ى احلف����ظ و كثري مم����ن حلنوا له����ا اكدوا 
ذل����ك المر. و كذلك �سوتها قوي ل توجد فيه 
ح�سرج����ة و هي تغني بحرقة غ����ري مفتعلة و 
تندمج باأج����واء الغنية و لذل����ك اقبل النا�س 
عل����ى �سماع �سوتها اجلمي����ل. و من املقربون 
له����ا من الفنانني املطربة �سليمة مراد و عفيفة 
ا�سكندر و نرج�س �سوقي و �سديقة املالية و 
الفن����ان ح�سريي ابو عزي����ز و داخل ح�سن و 
ر�س����ا علي و عبا�����س جمي����ل و ال�ساعر �سيف 
الدين الولئي و عبد الكرمي العالف و حممد 

الع�سري و اخرون.
وق����د تزوج����ت زه����ور �س����را من رج����ل احبته 
واحبه����ا وهو من عائل����ة معروف����ة مل ت�ساأ ان 
تعر�س����ه لالح����راج ام����ام عائلت����ه وجمتمع����ه 
باع����الن ال����زواج فاملجتمع العراق����ي املحافظ 
يعد الزواج م����ن فنانة تعمل يف ملهى )كارثة 
خلقي����ة واجتماعي����ة( وقد ورثه����ا ذلك الرجل 

عند وفاتها ح�سب و�سيتها.
زه����ور  ع����ن  جمي����ل  عبا�����س  الفن����ان  يق����ول 

ح�سني:_
 1942 �سن����ة  ح�س����ني  زه����ور  عل����ى  عرف����ت 
يف دار الإذاع����ة حي����ث قدم����ت مق����ام الد�س����ت 
واأغني����ة عراقي����ة قدمي����ة. ومنذ ذل����ك التاريخ 
ب����دا امللحن����ون بالبحث عن احل����ان يقدموها 
ل�س����وت زه����ور ح�سني الق����وي ال����ذي يتمتع 
اآن  فق����د ا�ستطاع����ت  بابع����اد غنائي����ة كب����رية 
ت�س����ق طريقها بنجاح كمطرب����ة على ال�سعيد 
ال�سعبي، وعلى امل�ستوى الغنائي يف الوطن 
العرب����ي. ويف �سن����ة 1948 كان يل لقاء اآخر 
معها حيث حلن����ت لها اأغني����ة- اأخاف اأحجي 
وعلى النا�س يكلون. تاأليف حممد العزاوي، 
وه����ذه الأغنية حول����ت اخل����ط الغنائي الذي 
كان����ت ت�سري عليه زهور ح�س����ني وهو حتول 

من امليزان الثقي����ل اإىل امليزان ال�سريع، لذلك 
وج����دت له����ا �سخ�سي����ة متمي����زة مل يناف�سه����ا 
في����ه �سوى مليعة توفيق ووحي����دة خليل. لن 
الفنانتني كانتا تقدمان اللون الغنائي الريفي 
وه����و الأق����رب اإىل ل����ون زهور ح�س����ني. وقد 
متكن����ت م����ن اأن اخلق نوعا م����ن املناف�سة بني 
املطرب����ات، وذل����ك عن طري����ق توزيع احلاين 
على اأكرث من �س����وت. و�سوت زهور ح�سني 
تتخلله بحة حمببة للقلوب، مما كانت ت�سيف 

اإىل اأذن امل�ستم����ع احلن����ان والتعاطف وكانت 
جتربت����ي اللحني����ة معه����ا يف مق����ام البنجكاه 
وال����ذي خرجت من����ه باأغني����ة- اآين اللي اربد 
اأحج����ي – من كلم����ات حارث �سلي����م حممود. 
ومن اأ�سهر الأغاين الت����ي حلنتها لها -غريبة 

من بع����د عينج يامية – مي اعي����ون حراكه – 
جبت لهل الهوى – هل����ه وكل الهلة- اأما اآخر 
حلن قدمته له����ا ومل تغنيه من كلمات العالف 

تقول كلماته.
وين ابن احلالل األ�ساف حمبوبي

يرديل لهفتي وحظي ومطلوبي
واذك����ر اإنه����ا قب����ل وفاته����ا ب�ساع����ات زارتني 
اإىل املدر�س����ة الت����ي اعم����ل فيه����ا حت����ى اأكون 
معه����ا لزي����ارة زوجها يف �سج����ن املثنى ولكن 
الظ����روف حال����ت دون ذهابي معه����ا ف�سافرت 
ه����ي واأختها و�سقي����ق زوجه����ا، وعلى طريق 
احللة انقلبت ال�سيارة فتوفيت اأختها ونقلت 
ه����ي اإىل امل�ست�سفى، وبقيت غائبة عن الوعي 
قرابة الع�سرة اأيام فارقت احلياة بعدها �سنة 

.1964
ويق����ول عنها الناق����د املو�سيقي عب����د الوهاب 

ال�سيخلي :
ابراهي����م  الراح����ل  العالم����ة  به����ا  عرفن����ي   -
الدروب����ي مطل����ع اربعينيات الق����رن املا�سي، 
عندم����ا كانت تغن����ي يف اذاعة بغ����داد. اثبتت 
زهور انها متتلك حنجرة نادرة بني املطربات 
العراقي����ات والعربي����ات حي����ث متكنت خالل 
�سن����وات قالئل م����ن ال�ستحواذ عل����ى اهتمام 
الكثري من امل�ستمعني على اختالف �سرائحهم 
الجتماعية. ولو تهياأ لزهور ما تهياأ ل�سمهان 
م����ن امللحنني لكان لها �س����ان اآخر غري ما نحن 
فيه ومع ه����ذا فزهور لها تلك القامة ال�ساحقة 

يف �ساحة الغناء.
و يف التعري����ف عن زه����ور ح�سني يف فهر�س 
الفنانات العراقيات ويف ما كتبه الفنان ر�سا 
عل����ي، ب����اأن الفنان يف وقتن����ا اي اثناء ما كان 
ُيلح����ن ويغن����ي وتغن����ي زه����ور كان ل يرك����ز 
عل����ى فنه و�سوته، وب�سب����ب غياب النظريات 
والنقاد الذين ير�سدون الفنان. لذلك اجتهدت 
زهور ح�سني بح�سب ثقافتها الريفية، فكانت 
تغن����ي بعفوية، وب����رزت �سعبيتها م����ن ادائها 
الغاين ال�سائعة. غري انها عندما بداأت تغني 

من احلان عبا�س جميل واأحلاين )ر�سا علي( 
�سارت حت�سب لأهمية حفظ الكلمات واإتقان 
اللحن. مع ذل����ك ظلت ب�سمتها هي تلك البحة 
والفطرة يف الغن����اء، و�سماعها يف اي وقت، 

يبعث الطرب يف النف�س. 
مع ذل����ك اي�سا، ورغ����م اغانيه����ا الناجحة فقد 
بقيت نراتها الريفي����ة ت�سفو تارة وتعكرها 
العفوي����ة تارة اخرى. ويرج����ع هذا الختالل 
يف �سوي����ة الغن����اء اىل �سبابي����ة الطبقة التي 
تغنيه����ا عل����ى الرغم مم����ا اجتم����ع يف �سوتها 
م����ن ق����وة و�سج����و وبان عل����ى مع����دن نفي�س، 
في����ه  احي����ان رخ�����س وتنع����دم  فيغ�س����اه يف 
ال����روح التعبريية. وه����و يتاألق”باجلوابات 
العالي����ة”، ويبدو �سعف����ه يف”القرار”او يف 

الطبقة ال�سوتية املنخف�سة.
 ،ويكتب ال�ستاذ خلف العامري عن قابلياها 

ال�سوتية :
مل يت�س����نَّ لزه����ور ح�س����ني تعل����م  املو�سيق����ا 
والطرائ����ق الغنائية اذ مل يك����ن يف ذلك العهد 
مدار�����س غنائي����ة و امنا كان كل فن����ان يعتمد 
عل����ى موهبت����ه وممار�سات����ه ومتابعات����ه مل����ن 
�سبقوه م����ن مطربني وهذا دي����دن زهور، كما 
واإنها كان����ت ميالة للغن����اء ال�سعبي الذي كان 
يعرف خ����الل منا�سب����ات ال����زواج واحلفالت 
ال�سعبي����ة وغريها. ومن هن����ا  �سلكت طريقها 

لذاعة بغداد عام 1947.
 م����ا كان ميي����ز مطربتن����ا ع����ن �سواه����ا، ه����و 
غناوؤه����ا باإح�سا�س �سادق غري مت�سنع بعيدا 
عن النمطية، وما ميز �سوتها تلك القوة التي 
ل ي�سوبها ح�سرجة املليئة باحلرقة وال�سجن 
والدف معا. كانت تغني وتن�سهر مع الأغنية 
وت����ذوب  ال�سادق����ة،  العالي����ة  باإح�سا�ساته����ا 
م����ع الكلم����ات كما لو اأنه����ا هي م����ن تقولها اأو 
تنظمه����ا. لذلك اأقبل النا�����س واملطربني اآنذاك 
عل����ى �سماع �سوتها اجلمي����ل. و من املقربون 
له����ا من الفنانني املطربة �سليمة مراد و عفيفة 
ا�سكندر و نرج�س �سوقي و �سديقة املالية و 
الفن����ان ح�سريي ابو عزي����ز و داخل ح�سن و 
ر�س����ا علي و عبا�����س جمي����ل و ال�ساعر �سيف 
الدين الولئي و عبد الكرمي العالف و حممد 

الع�سري و اخرون.

جمولي يتذكر :

ف��ي ن��ادي االعظمي��ة ذاع صيتي وف��ي ملعب 
الكشافة وجدت جمهوري

يذكر الالعب الدويل جميل عباس رحمه الله يف ذكرياته عن بداياته 

االوىل :

دخل��ت مع صبية الح��ارة إىل )املال( وكان أس��مه س��يد حيدر , ال 

أحب��ه وال أح��ب تعليمه ومضيت أهرب منه حتى ألعب يف س��احة 

الكشافة أو املنطقة القريبة لبيت أوالد العمري. يف البداية متيزت 

ع��ن زماليئ بالرضب��ة القوية والركض الرسيع وأن��ا حايف القدمني 

يف اللعب , كن��ت ال أطيق لبس الحذاء حيث إنه يضايقني حتى يف 

امليش , ومرت األيام وانتقلنا إىل شارع الزهاوي بعد أن تعاون أيب 

مع عمي وتم نقلنا من منطقة خان الحاج محس��ن , وبذلك اقربت 

إىل ملعب الكش��افة وإىل زمالء الطفول��ة أوالد العمري... ومن هنا 

تبدأ قصتي ورحلتي مع كرة القدم..

في ذكرى وفاتها بحادث سيارة غامض

لنتذكر زهور حسين
يذك��ر اخاها من امها الس��يد قادر ن��ارص بعض تفاصي��ل حياتها 

فيق��ول: ولدت زهور حس��ني يف منطقة الكاظمي��ة ببغداد عام 

1924 ومل يتهيأ لها دراس��ة املوس��يقى او بعض الطرائق الغنائية 

اذ مل يك��ن يف االربعينات و م��ا تالها مدارس غنائية و امنا هناك 

املوهبة واملامرس��ة مع من يس��بقها من املطربات و لكنها كانت 

ميالة للغناء الش��عبي الذي كان يعرف خالل مناس��بات الزواج و 

القب��والت و غريها و قد كان ايب املرحوم )نارص( يحب الغناء و 

كان يش��ري العديد من االسطوانات الخاصة بجهاز )الكراموفون 

ذي البوق( و كان يس��تمع لقارئ املقام نجم الش��يخيل و رشيد 

القندرجي و حس��ن خيوكة و من العرب فريد االطرش و اسمهان 

و ام كلثوم...
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د. ع��كاب يوس��ف الركابي

اي�������اد ي����ون����س ع��ري��ب��ي

ذك���ر، كامل اجلادرجي، كيفية مفاحت���ة، حكمت �سليمان، 
ودور، جعف���ر اب���و التم���ن، يف املو�س���وع، مب���ا ن�س���ه : 
))كان، حكم���ت �سليمان، قد اأن�سحب اىل زاوية نائية من 
بغ���داد يف داره يف ال�سليخ، وقد كانت ت�سرفات، وزارة 
املدفع���ي، الثاني���ة �سن���ة 1934 �سيئ���ة ج���دا ً، وال�ستياء 
منه���ا عظيم���ا ً ومل يكن يف البل���د حزٌب يقاومه���ا، وكان، 
حكم���ت، مثل غ���ريه، حمطم الم���ال ل يختل���ط باأحد ول 
يفك���ر بعم���ل �سيا�سي موؤث���ر، وبعد امعان النظ���ر، قررنا 
ت���رك، ن�سرت الفار�س���ي، وادخال، حكم���ت �سليمان، فقد 
زرت، حكم���ت، ذات ليل���ة يف داره وحتدثن���ا ملّي���ًا ع���ن 
الو�س���ع ال�سيئ ال�سائد يف البالد، وع���ن لزوم مقاومته، 
وم���ع ان���ه وافقن���ي كل املوافق���ة، مل اأج���د اأم���اًل قويا ً يف 
جن���اح امل�سعى، ومل يكن يعلم �سيئا ً عن اعمالنا ال�سرية، 
وع���ن اعتزامن���ا تاأليف جمعي���ة با�سم، ال�سعبي���ة، كما مل 
يعل���م بعالقتن���ا، بجعفر اب���و التمن، وقد ذك���رت له ا�سم، 
جعفر، وقل���ت له انه م�ستاء جدًا من الو�سع الراهن، ول 
ي�ستبع���د ان يوافق على العم���ل اذا وجد �سبيال ً اىل ذلك، 
فتغريت اأ�سارير، حكم���ت �سليمان، وظهرت عليه بوارق 
الم���ل وقال ))وه���ل ير�سى، جعف���ر، ان ي�ستغل معي؟ ل 
اأظ���ن انه يثق بي كث���ريا ً((، وقد كان �س���وؤاًل ذا خطورة 
وحكم���ا ً غريبًا على، جعفر اب���و التمن، مما جعلني افكر 
برهة يف جواب منا�سب، ومل اأرد ان اعلمه مبا عندنا يف 
تل���ك اجلل�س���ة، وكان يج���ب عّلي ان اكون عل���ى حذر منه 
لعلم���ي بعالقته القوية، بر�سيد ع���ايل الكيالين، الذي مل 
يواف���ق اأحد منا على ال�ستغال مع���ه او الت�سال به باأية 
طريق���ة كانت مبا�سرة، او غ���ري مبا�سرة، وباأي ظرف من 
الظ���روف، وكان، جعفر اب���و التمن، اي�س���ا ً، من ان�سار        
هذا ال���راأي، فقد �سبق ان بني، ان م���ن حماذير العمل مع 
حكم���ت �سليمان ات�سال���ه، بر�سيد ع���ايل الكيالين، وذلك 
عندم���ا و�سعت ق�سية التعاون مع، حكمت �سليمان، على 

ب�ساط البحث .
وهك���ذا فبع���د ان ج����س، اجلادرج���ي، نب����س، حكم���ت 
�سليمان، ح���ول موقفه من الو�ساع الراهنة، وجد عنده 
الرغب���ة يف العمل اول ً والتع���اون مع، جعفر ابو التمن، 
ثاني���ا ً، فاأخ���ذ بالتمهي���د للق���اء بينهما، اأ�ستم���د �سرورته 
مم���ا ع���ر عنه، حكم���ت، من �سك���وك ازاء ا�ستع���داد، ابو 
التم���ن، للعم���ل معه، �سكوك تع���ود يف اغل���ب الظن، اىل 
اأيام خ���روج حزب، الخاء الوطني، على وثيقة التاآخي، 
وك���ون، حكمت، ذاته من بني الذي���ن تاألفت منهم الوزارة 
الت���ي كانت مث���ار النقد عمومًا، ونقد، جعف���ر ابو التمن، 
وحزب���ه الوطن���ي العراقي، خ�سو�س���ا ً، وبالت���ايل، فلم 
يك���ن حكم، حكم���ت، على، جعفر ابو التم���ن، الذي اعرب 
عن���ه، للجادرج���ي، حكم���ا ً غريب���ا ً كما ذك���ر الخري. وقد 
ذك���ر ه���ذا اأي�س���ًا : ))�ساألت حكم���ت عم���ا اذا كان يت�سل، 
بجعف���ر ابو التم���ن، يف بع�س الحيان، وم���ا اذا كان قد 

باحث���ه يف الو�سع الراهن؟ فاأج���اب، �سلبا ً، وا�ساف ان، 
كاًل منهم���ا معتزل العمل ال�سيا�سي، وبائ�س، ف�ساألته عما 
اذا كان لديه مانع من الجتماع به، فاأجاب، باأنه �سيكون 
م�س���رورًا، وان���ه يجد ذل���ك �سروري���ًا، ثم تكل���م بعد ذلك 
بحما�سة وقال : ))ان���ه يثق، بجعفر ابو التمن، كل الثقة 
وهو مل ين�س معا�سدته الدبية له يف، ق�سية الثوريني، 
وان���ه كثريا ً م���ا ح���اول ان ت�ستفيد البالد م���ن اخال�س، 
جعف���ر ابو التمن، و�سخ�سيته الفذة يف مواقف ايجابية 
ويف مواق���ع مهمة، فقد ح���اول ان، يجعله رئي�سًا ملجل�س 
العيان، ومل يجد رغب���ة قطعية من جعفر لكنه اي�سًا، مل 
يج���د خمالفة �سدي���دة، وا�ساف ان الذي عرق���ل م�ساعيه 
يف هذا ال�ساأن، يا�س���ني الها�سمي، واخذ يهاجم يا�سني(( 
واأ�س���اف، اجلادرجي، ))ان���ه بعد مدة ق�س���رية اجتمع، 
حكم���ت �سليمان، بجعفر ابو التم���ن، يف داري، وتكلمنا 
كثري ًا ح���ول الو�سع الراهن اآنئ���ذ وا�ستعر�سنا املا�سي 
واحلا�س���ر، ومت التفاق فيما بينن���ا على، وجوب تاأليف 
جمعية �سرية من اأنا�س جدد وعلى ا�سا�س جديد على ان، 
ل يدخ���ل فيه���ا من رج���ال، العهد   املا�س���ي، الذين خانوا 
العهود و�سربوا املبادئ عر�س احلائط، وعلى ان يكون 
جل اعتمادنا على ال�سباب املثقف، وقد �سرحنا، حلكمت، 
مب���ادئ )ال�سعبية( املنوي تاأليف، اجلمعية ال�سرية، على 
ا�سا�سه���ا، فاب���دى ا�ستع���داده لالن�سم���ام  وكان ذل���ك يف 

مطلع العام 1934((.
وهكذا وافق، حكمت �سليمان، على الن�سمام اىل جماعة 
اله���ايل مع���را ً عن، رغبته ال�سدي���دة بالعمل مع، جعفر 
اب���و التمن، وقد طلب���ت اجلماعة منه باأحل���اح، ال يقوم 
باخب���ار، يا�سني الها�سمي، ور�سيد عايل الكيالين، فوعد 
بذل���ك، وان كان املعتق���د انه من غ���ري املحتمل، يف ظاهر 
احلال، ان يتمكن، حكمت �سليمان، من،  قطع عالقاته مع 

ما�سية ال�سيا�سي ليحت�سن مبداأ جديدًا. 
وهكذا لقي انتماء، حكمت �سليمان، اىل جماعة الأهايل، 
ا�ستح�سان���ا ً كب���ريا ً لديه���م، باعتباره �سيا�سي���ًا حمرتفًا 
وهم دخل���وا اىل ميدان ال�سيا�سة حديث���ا ً، فهم ي�سعرون 
باحلاج���ة اىل �سخ�سي���ة معروف���ة يلتفون حوله���ا، لذلك 
اعت���روا ان�سمام���ه اليهم مبثابة،”�سي���دا ً ثمينًا”، على 
الرغ���م من ان عبد الفتاح اإبراهي���م، وهو احد املوؤ�س�سني 
للجماع���ة، مل يخ���ف قلق���ه م���ن ه���ذا الم���ر وراأى ان ذلك 
ق���د ي���وؤدي اىل فت���ح الأب���واب اأم���ام حم���رتيف ال�سيا�سة 
ال�سيا�سي���ة ويف  لإغرا�سه���م  التنظي���م  ه���ذا  ل�ستغ���الل 
مقابل���ة للباحث معه، قال، اإبراهيم ما ن�سه : ))ان الغاية 
م���ن ان�سمام، حكم���ت �سليمان، اىل جماع���ة الأهايل هي 
مل�ساوم���ة احل���كام، وال�ستف���ادة م���ن، التنظي���م اجلديد، 
ال���ذي ج���ذب الي���ه الكثري م���ن العنا�س���ر املثقف���ة ال�سابة 
… مل تكن هناك جذور فكرية  … اأق���ول لك ب�سراحة 
ب���ني، حكمت �سليمان، وجماعة اله���ايل … ان، حكمت 
�سليم���ان، بان�سمامه اىل اجلماعة يح���اول الو�سول عن 
طريقه���م اىل ا�سباع طموحه ال�سيا�س���ي واجللو�س على 
الكر�س���ي((، ولع���ل حر����س عبد الفت���اح ابراهي���م، على          
ان تبق���ى جماع���ة اله���ايل، اجتاها ً فكري���ا ً، جعله مييل 
اىل ه���ذا املوق���ف، وه���و تخوف م�س���روع، فه���و مل يكن 
يثق، بحكمت �سليم���ان، ومل يكن، را�سيا ً عن الحرتام، 
ال���ذي كان يعطى له، لذلك عد انتماءه، انحرافًا يف م�سار 
جماعة اله���ايل، وان كان عمل �سخ�س معهم من عياره، 
يب���دو بطبيع���ة احلال، جذاب���ا ً للغاية، وه���و راأي اثبتت 

اليام �سحته.
عن ر�سالة )حكمت �سليمان ودوره...(

عندم���ا اخذت عمليات احلرب العاملية الثانية  بالنح�سار 
واخذت تل���وح بالأفق انت�سارات كف���ة احللفاء على دول 
املح���ور فكر عب���د الفت���اح ابراهي���م يف تاأ�سي����س جمعية 
ثقافي���ة جتمع �سم���ل الدميقراطي���ني التقدميني، وقدم هو 
و�سحب���ه طلب���ا اىل وزارة الداخلي���ة بتاأ�سي����س جمعي���ة 
حتمل ا�سم”جمعية الرابطة الثقافية”وقد وافقت وزارة 
الداخلي���ة عل���ى طلبهم يف 26 كانون الث���اين عام 1943، 
وج���رى انتخ���اب اول هيئة اداري���ة يف 24 كانون الثاين 
ع���ام 1944  ويف اجتماعه���ا الول يف 19 �سب���اط ع���ام 
1944 ق���ررت انتخ���اب جلن���ة للمحا�س���رات واملناق�سات 
كان م���ن ب���ني اع�سائه���ا الدكت���ور فا�س���ل ح�س���ني، وق���د 
الت���ف حولها عدد كبري م���ن مدر�سي املدار����س املتو�سطة 
والثانوي���ة، بع�سهم من خريج���ي اجلامعة المريكية يف 
ب���ريوت، وكان موؤ�س�سها يف بادئ المر فكر يف ان تكون 
هذه اجلمعية نواة حل���زب �سيا�سي دميقراطي ا�سرتاكي 
رادي���كايل، وق���د قام���ت اجلمعي���ة عل���ى ا�سا����س التفاوؤل 
مب�ستقبل الع���راق والوطن العربي اف�س���ل مما كان عليه 
اثن���اء احلرب العاملية الوىل، ومن اب���رز املوؤ�س�سني عبد 
اجلب���ار اجللب���ي وحم���ي الدي���ن يو�س���ف، وعب���د الفتاح 
ابراهي���م وجم���ال نظم���ي وخ���دوري خ���دوري وح���ازم 
نام���ق وجميد عبدالله،وقررت هياأته���ا املوؤ�س�سة ان تن�سا 
نادي���ا يف بغداد �سم���ي نادي الرابط���ة الثقافية  وتفتح له 

فروع���ا يف انحاء العراق بع���د ا�ستح�سال موافقة وزارة 
الداخلية.

انتخب���ت اول هيئ���ة اداري���ة يف 24 كان���ون الث���اين ع���ام 
1944 م���ن عب���د اجلب���ار اجللب���ي رئي�س���ا وحم���ي الدين 
يو�س���ف نائبا للرئي�س وعبد الفتاح ابراهيم مديرا لإدارة 
اجلمعي���ة وجم���ال عمر نظمي �سكرت���ريا وجميد عبد الله 

حما�سبا.
كانت”جمعي���ة الرابط���ة الثقافية”ته���دف اىل بث الثقافة 
العلم���ي  الن�س���اط  وت�سجي���ع   ، الدميقراطي���ة  وال���روح 
والجتماعي بكل ما تي�س���ر لديها من الو�سائل امل�سروعة 
، كاإ�س���دار الن�س���رات ون�س���ر البح���وث واأعم���ال التاأليف 
والرتجمة والق���اء املحا�سرات واقامة اجتماعات البحث 
واملناق�س���ة ، وال�سهام باأعمال مكافحة المية واخلدمات 
الجتماعي���ة والتعاون م���ع املوؤ�س�سات الت���ي متاثلها يف 

الهداف.
ا�سدرت اجلمعي���ة جملة با�سم جملة”الرابطة”ل�ساحبها 
نظم���ي  عم���ر  ابراهي���م وع�سوي���ة جم���ال  الفت���اح  عب���د 
وخ���دوري خدوري وب�سري اللو�س وعبد اجلبار عبد الله 
وحمم���ود غن���اوي وعبد اجلب���ار خملف العبي���دي ركزت 
املجل���ة يف مقالتها على مناق�سة امل�ساكل اخلا�سة للعمال 
والفالح���ني وا�سهمت يف الدفاع عنهم ، ومن هذا املنطلق 
�ساندت جملة الرابطة مطاليب العمال ، لتح�سني احوالهم 

وتغيريها نحو الف�سل عن طريق تاأ�سي�س نقابات للدفاع 
ع���ن حقوقه���م والعمل عل���ى تثقيفه���م ومعاجل���ة امل�ساكل 
الت���ي يعان���ون منه���ا ، ودعت املجل���ة يف اح���دى مقالتها 
اىل �س���رورة معاجل���ة م�سكل���ة البطال���ة والق�س���اء عليها 
لأن وجوده���ا يك���ون �سبب���ا يف ع���دم ا�ستق���رار املجتمع ، 
كم���ا طالب���ت ب�س���رورة تخلي����س الب���الد م���ن املحتكرين 
وامل�ستغلني واقامة �سناعة وطنية فيها ، وناق�ست املجلة 
اهمي���ة الرتبية والتعلي���م و�سرورة توجيه ه���ذا القطاع 
مبا يتف���ق وتوجهات املجتم���ع ، كما وا�سهم���ت اجلمعية 
يف ن�سر بع�س الكتب واقامت بع�س احلفالت والندوات 
ومنه���ا احتف���ال مبنا�سبة م���رور الف عام عل���ى وفاة ابي 
العالء املع���ري، �سدر العدد الول م���ن جملة الرابطة يف 
16 اذار ع���ام 1944 و�سدر الع���دد الخري اول متوز عام 
1946، �س���در يف �سنته���ا الوىل اربع���ة وع�سرون عددًا، 
ويف �سنته���ا الثانية واحد وع�س���رون وكان العدد الثالث 
والع�سرون والرابع والع�سرون عددًا خا�سًا عن العراق.

بلغ ع���دد اع�ساء اجلمعية يف الي���ام الوىل من تكوينها 
�ست���ني ع�س���وًا يف بغ���داد واملو�س���ل وبعقوب���ة والكوت 
ا�س�ست جمعية الرابطة �سركة للطباعة، ثم ا�سرتت مطبعة 
حديثة �سمتها مطبع���ة الرابطة مقرها يف دار اجلماهري، 
وكان من اوائ���ل مطبوعاتها هو كتاب )العراق يف القرن 
ال�ساب���ع ع�سر كما راآه الرحال���ة الفرن�سي تافرينيه( الذي 
نقل���ه اىل العربية كوركي�س عواد ، وو�سع مالحقه وعلق 

عليه مع ب�سري فرن�سي�س يف عام 1944.
كان للجمعية ب�سعة جلان تت���وىل تنفيذ برناجمها، ومن 
هذه اللجان جلنة املحا�سرات واملناق�سات املوؤلفة منذ ان 
اختارها الهيئة الدارية للجمعية من حمي الدين يو�سف، 
وفا�س���ل ح�س���ني، وحمم���د توفيق ح�س���ني وعب���د الغني 
اجلرجفج���ي وداود �سلم���ان، وجلن���ة التاأليف والرتجمة 
والن�س���ر املوؤلفة من عب���د الفتاح ابراهي���م، وح�سن احمد 
ال�سلم���ان، وجميد عب���د الله وب�س���ري فرن�سي�س وطه باقر 
وكوركي����س ع���واد ، كم���ا اأ�س�س���ت اجلمعي���ة مكتب���ة لبيع 
جملته���ا الت���ي ا�سدرته���ا با�س���م )الرابط���ة( يف 16 اذار 
ع���ام 1944، وتولت املكتبة بي���ع من�سورات اجلمعية من 
الر�سائ���ل والكت���ب، ولع���ل من اب���رز ما ن�س���رت اجلمعية 
كت���اب )مقدم���ة يف كي���ان الع���راق الجتماع���ي( لها�س���م 
جواد، وكتاب )الن�سان يف فجر حياته( لدروثيديفد�سن 
وترجم���ة ط���ه باقر وف���وؤاد �سف���ر وكتاب )خال�س���ة الفكر 
ال�سيا�س���ي من���ذ الث���ورة الفرن�سي���ة( ل�ستيف���ن �سينكل���ر 
وترجمة جميد عبد الله وخ���دوري خدوري، كما اأ�س�ست 
اجلمعي���ة ن���ادي خا�س بها، با�س���م الرابط���ة الثقافية من 
ال�س���ادة ح�س���ن احم���د �سلم���ان وفا�س���ل ح�س���ني وحممد 

توفيق ح�سني والدكتور ح�سقيل داود.
وب�س���ورة عام���ة ف���اأن جمعي���ة الرابط���ة الثقافية حمطة 
م�سيئة يف �سرية مثقفني عراقيني كانوا يوؤمنون بالعمل 
اجلمعي �سواء كانوا ليراليني ام راديكاليني ام قوميني، 
وكان���ت فك���رة الرابط���ة ق���د انبثق���ت يف اع���وام احل���رب 
العاملية الثاني���ة، وكان املوؤ�س�سون يحملون هما م�سرتكا 
هو تط���ور العراق وتقدمه، وقد ا�سهم���وا م�ساهمة فاعلة 
يف حتقي���ق م�سعاهم رغم املعوق���ات والو�سع ال�سيا�سي 

القائم.
ويف خ�س���م التط���ورات ال�سيا�سية الداخلي���ة يف العراق 
حل���ت وزارة ار�سد العم���ري الوىل اجلمعي���ة يف �سيف 
ع���ام 1946، والغ���ت امتي���از جملته���ا الت���ي ح�سلت على 
�سمع���ة طيب���ة ب���ني املثقف���ني ملا عاجلت���ه م���ن مو�سوعات 
�سيا�سي���ة وقومي���ة عربي���ة واقت�سادي���ة ومالي���ة ودولية 

وقانونية وجغرافية وادبية.

عن ر�سالة )اجلمعيات واثرها الثقايف يف بغداد 1933 ــ 1958(

من تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق

جمعية الرابطة الثقافية سنة 1943 
كيف انظم حكمت سليمان الى جماعة االهالي؟

ولماذا اعترض عبد الفتاح ابراهيم عليه؟
سعى كامل الجادرجي، وهو عضو 

بارز يف الجامعة إلدخال شخصيات 

جديدة اىل، الجمعية الرسية، التي 

شكلتها، جامعة األهايل، عىل أساس 

الشعبية، وذلك ألنه كان يعتقد، 

برضورة ان  تكون اللجنة املركزية 

تحوي باإلضافة اىل الشباب، بعض 

الشخصيات البارزة، بينام كان هناك 

رأي، بأن تكون اللجنة املذكورة من، 

الشباب فقط، وكان يدور يف ذهن، 

الجادرجي، من الشخصيات، جعفر 

ابو التمن، ونرصت الفاريس، وحكمت 

سليامن، وكان، نرصت الفاريس، قد 

جذب اىل الجامعة بواسطة، جمعية 

السعي ملكافحة االمية، فأتجه، كامل 

الجادرجي، مستعيناً ، بجعفر ابو 

التمن، من اجل، ضم، حكمت سليامن، 

اىل الجمعية، وقد كانت عالقة االخري، 

بجعفر ابو التمن، جيدة. 
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ع������ب������اس ب������غ������دادي

وم���ن طرائفه اأنه دخل مرة اإىل بيته مذعورًا 
ون���ام حت���ت ال�سري���ر وطلب م���ن زوجته اأن 
تغطي���ه باللح���اف لتخفي���ه، ومل���ا �ساألته عن 
�سب���ب ذع���ره، ق���ال له���ا: اإن احلكومة جتمع 
احلم���ري لتعدمهم، فلم���ا قالت له وم���ا �ساأنك 
اأن���ت باحلم���ري؟.. اأجابه���ا: اإذا ا�ستبهوا بي 
واأخ���ذوين فلن اأ�ستطي���ع اأن اأثب���ت لهم اأين 
ل�ست حمارًا، وقد ذهبوا بجلدي اإىل الدباغ 
كما عا�ست يف بغ���داد يف القرن املا�سي وما 
قبله �سخ�سيات ترددت ا�سماوؤها على ال�سنة 
ان  ي�ستح���ق  خمتلف���ة،  ل�سب���اب  البغ���اددة 
يذكروا �سواء كن���ا نتفق مع ا�سلوب حياتهم 

ام ل، ومنهم :

توفيق اجن�ص 
ا�سه����ر  م����ن  واح����دا  كان  اجن�����س  توفي����ق 
ال�سخ�سيات البغدادية يف جانب الر�سافة.. 
وكلم����ة اجن�����س من”جان�س”بالنكليزي����ه 
)جن�����س(  م����ن  ولي�����س  )ح����ظ(  ومعناه����ا 
العربي����ه )بالفت����ح( مبعن����ى ه����رب خوفا...

كان )توفي����ق( مغ����رم بنقل الخب����ار لدرجة 
ان جمي����ع ا�سح����اب امل�سال����ح والدكاكني ما 
ب����ني ب����اب املعظ����م و ال�سي����د �سلط����ان علي، 
يعرف����ون اخل����ر نف�س����ه خ����الل �ساع����ه م����ن 
الوق����ت....كان م����ن �سكان حمل����ة )الطوب( 
يف ب����اب املعظ����م ويف اوخ����ر ايام����ه �س����ار 
وكي����اًل لقب�س الروات����ب التقاعدية للم�سنني 
من الن�ساء والرج����ال، الذين ليقدرون على 
مراجع����ة دائ����رة التقاعد، الت����ي كانت عبارة 
ع����ن غرفة واحدة يف �سعب����ة املحا�سبات يف 
وزارة املالية ويديرها ال�سيد )حممد ح�سني 
الن����واب( وال����د الدكت����ور )�سي����اء النواب(، 
اأذ كان ع����دد املتقاعدي����ن قليال ج����دًا... بتلك 
يلتق����ط  ان  )توفي����ق(  ا�ستط����اع  ال����وكالت 
م����ن الخب����ار الت����ي كان يح�س����ل عليه����ا من 
البيوتات م����ا ل ي�ستطيع احد التقاطه، لذلك 
اطلق عليه احد ال�سحفيني لقب )توفيق ابو 
هافا( وهاف����ا هي وكالة النباء الفرن�سية...

كان توفي����ق ان�سانا ب�سيطا ح�س����ن ال�سلوك 
يق�س����ي حوائ����ج النا�����س بق����در ماي�ستطيع، 
ورجاوؤه وو�ساطاته لدى امل�سوؤولني الكبار 

يف احلكومة كانت ل ترد 

خلف اإبن اأمين اأ�صل 
كلمة)يتخيلف(

بحك���م التخلف الع���ام، والتعليم���ي ب�سورة 
خا�س���ة، برزت بع����س ال�سخ�سي���ات تتمنى 
ان ُي�سار لها بالبن���ان، حتى واإن كان بالقيام 
بعم���ل اجرامي... فخ���الل القرن 19، حتدث 
�سكان حمالت )البو �سبل والكبي�سات وقنر 
عل���ي( عن �سخ�سية من ه���ذه النوعيه ا�سمه 
)خل���ف اأبن اأمني(، كان )خل���ف( هذا يتخفى 
كلم���ا وقعت جرمي���ة قتل او �سرق���ة، موحيا 
ومدعيا للنا�س ولل�سلط���ة باأنه هو الذي قام 
به���ا!!، وق���د �س���ار اأ�سم���ه كمثل مل���ن هو على 
�ساكلت���ه م���ن النا����س ممن يدعون مب���ا لي�س 
فيه���م فيق���ال )يتخيل���ف!!(، رمب���ا كانت تلك 

�سخ�سية غري حقيقية، األ اأن �سكان املحالت 
املذك���وره ي�س���ّرون عل���ى كونه���ا حقيقية قد 
عا�ست يف القرن الثامن ع�سر... يف الواقع، 
اأن �سخ�سيات مماثل���ه ل�)خلف اأبن اأمني( قد 
تواج���دت فع���ال يف بغ���داد بعد ذل���ك وخالل 

الن�سف الول من القرن الع�سرين ومنها:

جا�صم ابو الهبزي 
اأن����ه واحد من ثالث �سخ�سيات عا�سوا حتى 
او�سط القرن الع�سرين وا�سرتكوا يف �سيء 
واح����د ال وهو ادعاوؤه����م مبا لي�س فيهم، ف 
)جا�س����م ابو الهب����زي( كان يدع����ي باملراجل 
وال�سق����اوة فكلم����ا تق����ع جرمي����ة قت����ل يرتدد 
عل����ى املقاهي ومراك����ز ال�سرط����ة وي�ساأل ان 
كان قد ذك����ر ا�سمه يف قائم����ة امل�سبوهني... 
كان ي�س����ادق امل�سهورين م����ن ال�سقياء مثل 
)ابراهي����م ال�سود( و)حجي �ساكر اخلياط( 
وق����د نال م����ن التوقيف وال�س����رب ما مل ينل 
مثل����ه احد و�سي����ق اىل املحاكم ولكنه يخرج 
بريئًا لع����دم وجود اي دليل �سده، األ اأنه مل 
يرت����دع، وكان يعود اىل ادعاءاته اىل ان مت 
توقيفه مرة يف حادث مقتل احد ال�سبان يف 
ب����اب ال�سيخ من قبل )حج����ي �ساكر اخلياط 
وعزي����ز القج����م( حي����ث اوق����ف مل����دة �سبعة 
ا�سه����ر تلق����ى خالله����ا م����ن العذاب م����ا جعله 
يتوب توبة ن�سوح، بعدها اعتكف يف بيته 

حتى وفاته 

اإبراهيم عرب 
نف����اخ م����ن الدرج����ة الأوىل...كان �ساح����ب 
البطول����ة  ي����دع  مل  املعظ����م...  ب����اب  مقه����ى 
وال�سجاعة وال�سقاوة لكنه كان يدعي ايجاد 
احللول لكل �سيء، يف ال�سيا�سة والجتماع 
والقت�ساد ويقدمها لكبار القوم وامل�سوؤولني 
جمان����ا، ا�ساف����ة اىل اأحاديث ع����ن مغامراته 
يف ال�سف����ر والتج����وال الت����ي تف����وق ح����دود 
املبالغ����ة واخليال...منه����ا: ان����ه كان مدعوًا 
للع�س����اء عند )املل����ك في�س����ل الول( وقدم له 
الن�سائح يف كيفية حكم العراق -- املندوب 
ال�سامي الريطاين )هرني دوب�س( قد زاره 
منت�سف الليلة املا�سية و�سرب عنده ال�ساي 
وحل له م�سكلة م�ستع�سية -- )امل�س بل( قد 
ع�سقته وراودته عن نف�سها ولكنه رف�س ذلك 
بكل اب����اء -- طاف يف اأفريقي����ا وغريها من 
جماهل العامل وواجهته اأمور ل ت�سدق منا 
ان اكل����ي حلوم الب�سر ق����د اأكلوه مرة ال انه 
جنا!... كانت تلك الحاديث لطيفة فكهة يف 
خيالها ومبالغتها جتعل مقهاه منتدى لكثري 
م����ن الدباء والظرف����اء... كم����ا كان ي�ستعلم 
با�س����رار عن كل م����ن يرتاد كهوت����ه، ومن ل 
يعرف����ه يقدم ل����ه ال�س����اي او احلام�س جمانًا 
ويب����داأ حديثه مع����ه قائال : )ب����ال �سغرا بيك 
منو جنابك؟ لأن كهوتي لال�سدقاء واملحبني 
وانت واحد منهم(... وقد نقل مقهاه اواخر 

ايامه اىل منطقه كمب العظمية.

عن كتاب )بغداد يف الع�سرينيات(

ابراهيم عرب وشخصيات بغدادية ظريفة 
كان هن��اك فك��ه عراقي عاش يف العهد العثامين ببغداد اس��مه عبدالل��ه الخياط، وكان 
مملقًا ولكنه، كام يقول الباحث الرايث عبد املعني الحيدري، كان بلبل املجالس ونزهة 
املحاف��ل بني أرباب العلم والفضل ويذهب عنك الحزن إن كنت حزينا، كان له مجلس 
يف داره واملشهور عنه أنه كان أميا ال يحسن القراءة والكتابة واملشهود عنه أنه كان غري 
منظم )مخربط( يف لباس رأس��ه فتارة تراه بكشيدة )غطاء رأس أحمر تلف حوله كوفية 
كان يرتديها تجار بغداد والشام( أحسن لّفها فتظنه بزازًا يف سوق البزازين، وتارة تجده 

بعاممة بيضاء وتخاله قاضيا مهيبا...


