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العدد )4569(
السنة السابعة عشرة

االثنين )16( كانون األول 2019

 

يق����ول حارث العجي����ل، وهو اأح����د طالب الكلي����ة يف تلك 
املدة:"لقد كانت اإدارة الآباء تتعر�ض دومًا لالإرباك خالل 
املدة التي اأعقبت ثورة 1958، على خالف ما كانت تعتاد 
عليه يف ال�سابق. فثمة فرق بطبيعة احلال ما بني العهدين 
امللكي واجلمهوري وتبعاته على الو�سع الداخلي للكلية، 
فم����ن املعل����وم اأن العه����د اجلمهوري �سهد جم����يء قيادات 
ع�سكري����ة كان اأكرثها من �سباط اجلي�����ض الذين متيزوا 
بن����وع من ال�سباب الفك����ري )بحكم تن�سئته����م الع�سكرية 
ل املدني����ة(، وغالب����ًا م����ا اختري ع����دٌد من اأولئ����ك ال�سباط 
لتويل مه����ام الوزارات، وبناًء على ذل����ك ولدواعي اأمنية 
و�سيا�سية �سار لأولئ����ك الع�سكريني مبرور الزمن مكانة 
و�ساأن على ح�ساب طبقة املثقفني الذين كان من املفرو�ض 

اأن تكون لهم الأولوية يف قيادة الدولة اجلديدة".ولأول 
م����رة بعد �ست وع�سرين �سنة م�ست على تاأ�سي�ض الكلية، 
تظه����ر بوادر اخلالف وال�سقاق بني املكون الداخلي لهذه 
املوؤ�س�سة، فالعالقات �ساءت بني الطالب املوؤيدين للثورة 
واأولئك املعار�سني لها، �سواء كانت هذه املعار�سة ناجمة 
ع����ن عدم الإميان بها اأو ب�سب����ب ارتباطهم ب�سالت وثيقة 
بالنظ����ام امللك����ي من واق����ع اأن اأغلب الطلبة ه����م من اأبناء 
النخب ال�سيا�سية واأولد �سباط يف اجلي�ض اأو موظفني 
كب����ار يف البالط امللك����ي اأو اأبناء رجال اإقط����اع متنفذين 
يف الب����الد، ومن الطبيعي اأن ينعك�����ض ذلك على اأولدهم 
بع����د فقدانهم ملراكزه����م يف الدول����ة. اأما بالن�سب����ة لالآباء 
الي�سوعي����ني فاأنهم مل يتعر�سوا لأي����ة اإ�ساءة، ورمبا كان 
لع����راف الوليات املتحدة بحكوم����ة الثورة يف العراق 
اأث����ر يف تخفيف حدة الع����داء بني قادة الث����ورة من جهة، 
واحلكومة الأمريكية من جهة اأخرى، وبالتايل �سّكل ذلك 

�سببًا اأدى اىل عدم اإحلاق الأذى بالآباء الي�سوعيني.
عل����ى اأية حال، فعلى الرغ����م من كل التحفظات التي طغت 
عل����ى الأو�س����اع اأوائل الثورة اإل ان����ه بو�سعنا القول، اأن 
حكوم����ة الزعي����م عبد الك����رمي قا�س����م بعد انته����اء اأحداث 
الث����ورة مل تق����م باأي اإج����راءات ا�ستبدادية �س����د املدار�ض 
واجلامع����ات العراقية مب����ا فيها الأجنبي����ة. واأن الوزارة 
الت����ي تول����ت مهام �س����وؤون املعارف مل تخل م����ن اتخاذها 
الق����رارات الالزم����ة لر�س����م اخلط����وط العام����ة لل�سيا�س����ة 
الربوي����ة اجلدي����دة الت����ي �ست�س����ري يف �سوئه����ا وزارة 
املعارف لتك����ون من�سجمة م����ع مبادئ الث����ورة اجلديدة، 
ومن ب����ني تلك الإج����راءات اإ�سدارها للقان����ون رقم )39( 
ل�سن����ة 1958 ال����ذي و�سع فيه ف�سٌل خا�����ضٌ عن املدار�ض 
الأهلي����ة والأجنبي����ة عم����ل عل����ى تنظي����م تل����ك املدار�����ض 
والركي����ز على م�ساأل����ة التزامه����ا بالتعليم����ات اجلديدة. 
م����ن جهة اأخ����رى تنبهت وزارة املع����ارف اإىل اأن املدار�ض 
الأهلي����ة والأجنبية ميكنها اأن ت����وؤدي خدمات اإىل النظام 
التعليم����ي خالل ه����ذه املرحلة احلرجة �سريط����ة اأن توؤكد 
امل�ستويات العلمي����ة والثقافية م����ن دون تاأكيد اجلوانب 

املادية.
اأن اأهم ما فاجاأ كلية بغداد بعد الثورة هو ا�ستالمها كتابًا 
من املديرية العامة يتهمها بعدم امتثالها لتعليمات وزارة 
املع����ارف ل�سيما ما يتعلق مبو�سوع تغيري املناهج الذي 
ح�س����ل فيما بعد، وقي����ام الكلية باإج����راء التغيريات وفقًا 
لرغب����ة اإدارتها. ف�ساًل ع����ن تلقيها كتاب اآخ����ر من الرقابة 
الع�سكري����ة يف حكوم����ة الث����ورة ينب����ه اإدارة الكلية بعدم 
اكراثه����ا بالتغيريات اجلديدة احلا�سل����ة يف البلد الذي 
انعك�����ض يف كتابها ال�سنوي الذي ن�سرته هذا العام الذي 

مل ي�سر اإىل اأي من اجنازات الثورة التي حتققت.
الواقع، اأن من اأكرث الأمور اإثارة لالهتمام التي ت�ستحق 
الده�س����ة وال�ستغ����راب حق����ًا، ه����و ذل����ك الهج����وم ال����ذي 

تعر�س����ت له كلي����ة بغداد يف الع����ام الدرا�س����ي الأول بعد 
ث����ورة 1958، اإذ تعر�س����ت الكلية اإىل اعت����داء يف و�سح 
النه����ار ويف ظ����روف غام�س����ة من قبل جماع����ة كبرية من 
ال�سب����ان قدموا م����ن واجهة العظمي����ة. اإذ فوجئت الكلية 
بدخ����ول ما يق����ارب الثالث����ني ول����دًا اإىل ح����رم الكلية بعد 
ال�ساع����ة العا�سرة �سباح����ًا بع����د اأن كان )280( طالبًا من 
ط����الب الكلي����ة يف �ساحات وحدائق الكلي����ة، وعلى الرغم 
م����ن حماولة الآباء اإخراج تلك املجموعة من داخل الكلية 
وقي����ام الأب ماي����كل ماكارث����ي مدي����ر الكلي����ة بالت�س����ال 
بال�سرط����ة اإل اأن حماولتهم تلك مل جتد نفعًا، فقد اعتدى 
املهاجمون على الطلب����ة بال�سرب مما اأدى اإىل جرح عدٍد 
منه����م، وبرغم الت�س����الت التي اأجريت م����ع مدير ناحية 
العظمي����ة ومدير املع����ارف يف لواء بغ����داد لإغاثتهم، اإل 
اأن اأي اأح����د م����ن اأولئك مل يفعل �سيئ����ًا ملعاجلة املوقف اأو 
اإر�س����ال من يتحقق من هذا احل����ادث اأو معاقبة املعتدين. 
وبعد خروج تلك الع�سابة قاموا بتهديد الطالب بالعودة 
م����رة اأخ����رى لتك����رار العت����داء عليه����م، والغري����ب اأنه مل 
تع����رف اإىل الآن اأ�س����رار تلك احلادث����ة ودوافعها واجلهة 

التي تقف وراءها.
وكان لكلي����ة بغداد اأي�سًا موقف م����ن حماولة اغتيال عبد 
الك����رمي قا�س����م يف ال�سابع من ت�سري����ن الأول 1959، فقد 
�ساركت كلية بغداد �سائر بقية املدار�ض يف تنظيم مظاهرة 
تاأيي����د للزعيم قا�سم، وه����ي اأول مظاهرة ينظمها الطالب 
داخ����ل الكلية منذ تاأ�سي�سها ع����ام 1932 حتى زمن وقوع 
ه����ذه احلادث����ة. ورغم اجله����ود التي بذلها الآب����اء ومدير 
الكلية الأب �سلفان الي�سوعي للحيلولة دون ح�سول تلك 
املظاه����رة رغبة منهم لتجنيب الطلبة اأي م�ساكل يف حال 

انخراطه����م يف �س����وؤون ال�سيا�س����ة، اإل اأن تلك املحاولت 
مل يكت����ب لها النجاح. من جه����ة اأخرى جلاأت اإدارة الكلية 
اإىل ا�ستدع����اء الطلب����ة املنظم����ني لتلك املظاه����رة والطلب 
منه����م بالكف ع����ن ذلك بعد اإنذار العدي����د منهم بالطرد من 
الكلي����ة يف حماولة منهم ملعاجلة املوق����ف، اإل اأن الطالب 
مل ينق����ادوا لتوجيه����ات اإدارتهم و�سمم����وا على اخلروج 
لتاأييد الزعيم، وا�ستطاع ع����دد منهم يقدر بنحو خم�سني 
طالب����ًا التوج����ه اإىل خارج ح����رم الكلية، ورغ����ب الباقون 
اخل����روج معه����م اإل اأن الآباء منعوهم بع����د اأن وقفوا يف 
الأبواب الرئي�سة للكلية وابلغوهم بتحمل تبعات عملهم 
وتعري�����ض اأنف�سهم للعقاب من قب����ل الإدارة، فخرج منهم 
من خرج وبقي الق�سم الآخر يف الداخل. واأثناء التظاهر 
مت تعلي����ق �س����ورة للزعيم عل����ى اأحدى الأ�سج����ار، واأخذ 
الط����الب ي����رددون بع�����ض العب����ارات الوطني����ة ويهتفون 
بحي����اة الزعيم الأوحد، ومن اأجل تهدئة الو�سع قام اأحد 
الآباء بانتزاع ال�سورة من ال�سجرة. وبعد اتخاذ الإدارة 
لع����دد من الإجراءات �سدهم، فقد اأث����ارت تلك الإجراءات 
حفيظة عدد م����ن الطالب الذين ق����رروا اأن ي�سكوا اأمرهم 
اإىل جلنة الحتاد العام للطلبة حول ما حدث، ويف اليوم 
الت����ايل ا�ستدع����ى املدي����ر الط����الب امل�سرك����ني باملظاهرة 
ومت اإخراجه����م من ال�سف����وف الدرا�سي����ة واأمرهم بجلب 
اأولي����اء اأموره����م، ومل ت�ستطع اإدارة الكلي����ة التعرف اإىل 
اأ�سم����اء امل�سرك����ني كلهم اإل م����ن خالل الطلب����ة املمتنعني 
ع����ن ال�سراك فيها. كما طالب املتظاهرون الحتاد العام 

للطلبة بالتدخل ال�سريع لإرجاع املبعدين من الكلية.
عن: رسالة )كلية بغداد 1928-1969 " دراسة 
تاريخية"(

ثانوية )كلية بغداد( وثورة 14 تموز 1958
عند اندالع ثورة الرابع 

عرش من متوز1958 وعن 
احوال كلية بغداد يف 
تلك االحداث ، ميكن 

القول، أن تلك املرحلة 
كانت الحد الفاصل بني 
سياسة الحياد التي متيز 
بها طلبة الكلية وظهور 
بوادر الوعي السيايس 

لديهم، فقد ظهر تأييد عدد 
منهم ملسألة الجمهورية 

العربية املتحدة  بني) 
مرص وسوريا( ، والدعوة 

النضامم العراق إليها 
عام 1958، مقابل رفض 

طلبة آخرين لتلك الفكرة. 
وباتت حادثة االعتداء عىل 
الطالب باسم عمر، الذي 
تعرض للرضب من قبل 

بعض املأجورين السياسيني 
خارج الكلية الذي كان من 

املؤيدين النضامم العراق 
لتلك الوحدة، شاهدًا عىل 
ذلك. كام كان الغتيال أحد 
طالب الكلية وهو أرميني 

التهامه باالنتامء للشيوعية، 
شاهدًا آخر عىل شيوع 

ظاهرة الحراك السيايس 
بني طلبة الكلية، وجرى 

اغتياله خارج الكلية لدى 
مشاهدته ألحدى املباريات 
الرياضية، وأجريت له حفلة 
تأبني كبرية يف كنيسة الكلية 

استغرقت عرشين دقيقة 
بحضور اآلباء وعدد كبري 

من زمالئه الطلبة.

عبد الستار محمد علوش

كان ذل����ك الت�س����جيل بن����اء عل����ى رغب����ة واحلاح م����ن ابنته 
فائ����زة التي يعتز به����ا  اعتزازا كبريا ،اح�سا�س����ا منها بانه 
بداأ يدنو من �س����اعاته الخ����رية بعد ظهور عالمات العياء 
والجه����اد وا�سح����ة عليه مل����ا كان يبذله من جه����د وارهاق 
يف ان�س����غالته املعرفي����ة واجلامعي����ة والعالمي����ة، وكاأنه 
ي�س����ابق الزمن ويغالبه حتى �س����قط يف ال�س����ربة القا�سية 
للغلط����ة القلبي����ة  ح�سب ت�سويب����ه لكلمة لعب����ارة )اجللطة 
القلبية ال�سائدة (، فلم يكمل �سرد كامل ذكرياته .متكنا من 
افراغ هذين ال�سريطني وحتقيقهما وابراز غمو�سهما يف 
وقائع ال�س����رية التالية مع  بع�����ض املالحظات وال�سارات 

والتنبيهات من قبلنا :

والدتي وطفولتي
ول����دت يف الربي����ع الول من الق����رن الرابع ع�س����ر للهجرة 
وكن����ت ا�سك����ن يف حملة عق����د الق�سلة ببغ����داد يف اجلانب 

ال�سرقي منها بجوار اجلام����ع املعروف بجامع امل�سلوب، 
وكان والدي جواد بن م�سطفى بن ابراهيم خياطا ب�سوق 
اخلياط����ني املج����اور خلان مرج����ان املعروف عن����د التراك 
واه����ل بغداد )خان اورمتا (، وق����د اتخذ خالل هذه  اليام 
الخ����رية متحفًا لالثار العربية ، وقد ا�ساب العمى والدي 
ل�سبب من ال�سباب الت����ي توؤدي اىل هذه العاهة ، واح�ض 
ل����ه بع�����ض ا�سدقائه ان يقتن����ي امالكا بناحي����ة " تيلتاوا " 
املعروف����ة اليوم باخلال�ض ويعتا�����ض عليها ، ومع هذا فقد 
متل����ك وال����دي قب����ل ذلك ببغ����داد دكان����ه الذي يح����رف فيه 
ب�س����وق اخلياطني ، وداره التي ي�سك����ن فيها ودارا اخرى 
يف حمل����ة  ) الطاط����ران ( لن اول �سكن����اه ووال����ده كان 
هن����اك ، وب�ستانا �سغ����ريا يف الك����رادة ال�سرقية وم�ستغال 
يف حمل����ة القا�سرخانة ، باعه قب����ل ان ينتقل اىل تيلتاوا ، 
ونقلن����ي والدي معه اىل تيلتاوا وملا بلغت �سن الدر�ض يف 
الكتاتي����ب وكان����ت خمتلطة بالطفال ي�س����رك  فيها البنني 
والبنات ،ا�سلمني وال����دي اىل كتاب معلمة للقراآن الكرمي 
تع����رف " باملالي����ة �سفي����ة " وعنده����ا اخ����ذت اأُلق����ن القران 
الكرمي بعد درا�ستي حروف الهجاء على ال�سلوب القدمي 

املعروف ، ثم نقلني والدي اىل مدر�سة تيلتاوا البتدائية 
وكان����ت ت�سمى ايامئذ با�س����م )مدر�سة املكتب ( واتذكر من 
معلميها �سربي افندي )رحمه الله تعاىل (وكان كما يظهر 
م����ن احواله عاريا من العلم ، وعب����د املجيد العظمي وهو 
رج����ل فا�سل وعليه تدربت يف خط الرقعة الذي هو خطي 

املعتاد(.
تعليق )املح����رر(: نلم�ض هن����ا لغة التهذي����ب التي يو�سف 
به����ا ج����واد معلم����ه رغم  جهل����ه وغالظته فه����و يرحم على 
روح����ه وي�سفها بالعري عن العلم بدل من او�ساف خ�سنة 
اخ����رى ،كم����ا ان التدريب عل����ى اخلط����وط ومدار�سها كان 
ي�س����كل حمورا مهم����ا من حم����اور التعلي����م يف ع�سرينيات 
وثالثيني����ات القرن ال�سابق ، واختف����اء هذا الدر�ض عالمة 
يف انحط����اط خط����وط الطالب التي بلغ����ت اق�سى درجات 

ه�سا�ستها يف ايامنا هذه .
النظ����ام  ح�س����ب  البتدائ����ي  الث����اين  ال�س����ف  اىل  جئ����ت  
العثم����اين وبعده����ا انتقلت اىل ال�سف الثال����ث البتدائي، 
ويف �ست����اء تل����ك ال�سنة دخ����ل اجلي�ض النكلي����زي ديلتاوا 
يف الع����ام 1917 اي يف �سنة �سبع ع�سرة وت�سعمئة والف 

على ح�س����ب النطق ال�سحيح ، ودخ����ل اجلي�ض النكليزي 
ديلت����اوا  متعقبا اجلي�����ض العثماين املنهزم نح����و ال�سمال 
وق����د م����ر اجلي�����ض املذك����ور باملدر�س����ة  الت����ي ادر�����ض فيها 
لوقوعه����ا على الطريق العام من الناحية ،وكان ذلك اليوم 
اخر ايام درا�ستي يف الع�سر العثماين، وقد توفى والدي 
قب����ل ذل����ك بقليل فل����م يتهي����اأ يل ال�ستم����رار عل����ى الدرا�سة 
،وان�سرف����ت اىل رعاية الب�ساتني التي خلفها لنا الوالد يل 
ولأخي الك����رب كاظم واخواتي ال�ست م����ن زوجني اثنتني 
وكان����ت والدت����ي الخرية ، وبعد عق����د  الهدنة بني التراك 
العثماني����ني والنكلي����ز ا�ستتبت المور بالع����راق وفتحت 
مدار�ض ومعاهد، منها مدر�سة ديلتاوا البتدائية ، ال اين 
كنت مقبال عل����ى �ساأين )يق�س����د ادارة الب�ساتني ( ،وحدث 
نزاع بني والدتي واخي الكبريكاظم من اجل الو�سية علَي 
وال�سراف على اموري  لين كنت قا�سرا يومئٍذ ، فنقلني 
اخي اىل بغداد وادخلن����ي املدر�سة اجلعفرية الهلية ايام 
كان����ت قرب �سوق الغزل واذكر من مدر�سيها ال�ستاذ �سيخ 
�سكرا البغدادي وحممد ح�سن كبة واحمد اخلياط ، رحمة 

الله عليهم .( من ال�سريط ال�سوتي املذكور.
لب����د م����ن الف����ات النظ����ر هن����ا يف ه����ذه املحطة م����ن �سرية 
م�سطف����ى ج����واد  لل����دور الكب����ري ال����ذي قدمت����ه  املدار�����ض 
اجلعفري����ة يف ا�ستيع����اب اعداد كبرية  م����ن ابناء الطبقات 
الفقرية يف بغداد وما ادته  من وظيفة يف رفد املوؤ�س�سات 
الداري����ة م����ن خريجيه����ا ا�سح����اب الكفاءات الت����ي عززت 
بن����اء موؤ�س�س����ات للدولة ،وقلل����ت من فجوة تهم����ة طائفية 
الدول����ة الت����ي هند�ستها �سيا�س����ات  العثماني����ني ور�سختها 
حكوم����ة املحت����ل الربيطاين ،كما لبد م����ن ال�سارة اىل ان 
ادارات  ه����ذه املدار�����ض مل تك����ن بال�س����رورة م����ن الطائفة 
اجلعفري����ة  ح�س����را ،كم����ا ي����ورد العالمة م�سطف����ى جواد 
يف مذكرات����ه  ال�سوتي����ة هذه والتي حتم����ل ا�سمها،  بل ان 
هيئته����ا التدري�سية كانت ت�سم م����الكات تعليمية وتربوية 
م����ن جمي����ع طوائ����ف العراقي����ني دون ا�ستثن����اء ، ب����ل انها 
كان����ت مالذا للمعلمني واملدر�سني الت����ي تطردهم احلكومة 
وتق�سيهم ل�سباب �سيا�سية او عن�سرية ،ويل مع معلميها 
�سهادات ع����ن هذه احلقيقة كما يف �سه����ادة  نقيب املعلمني 
الدميقراط����ي  الوطن����ي  احل����زب  يف  والقي����ادي  ال�سب����ق 
جني����ب حم����ي الدي����ن يف �سل�سل����ة ه����ذه ال�سه����ادات عندما 
اآوت����ه املدار�ض اجلعفرية كمعلم مل����ادة الكيمياء  بعد ف�سله 
ع����ام 1952 لتحري�سه طلب����ة دار املعلمني يف بعقوبة �سد 

احلكومة القائمة انذاك.
ق�س����ر اخ����ي يف ت�سدي����د اج����رة املدر�س����ة فاخرج����ت منه����ا 
وانتقلت اىل مدر�سة باب ال�سيخ  البتدائية يف  اول حملة 
ال�سدري����ة وكان املدير ايامها ال�سيد ها�سم اللو�سي رحمة 
الل����ه عليه ،واذكرمن مدر�سيه����ا او معلميها ال�سيد ال�ستاذ 
جميل الراوي،  ثم تركت  هذه املدر�سة والتحقت بوالدتي 
بع����د ا�ست�سداره����ا حكم����ا بالو�سي����ة عل����َي ، وق����د قا�سيت 
كث����ريا من العوز حتى حل����ت �سنة 1920 امليالدية اي �سنة 
ع�سرين وت�سعمائة والف امليالدية وفيها �ساقت علي �سبل 
العي�����ض  يف بغ����داد فراأي����ت ان انتقل اىل ديلت����اوا وانتفع 
بح�س�س����ي بالب�سات����ني املوروث����ة وان كان الغال����ب عل����ى 
غالته����ا التمر وهو ارخ�����ض الفواكه يف الع����راق ، وكانت 
الث����ورة العراقي����ة قد �سبت يف عدة انح����اء  من العراق ول 
�سيما الفرات الو�سط ولواء دياىل وا�ستوىل الثوار على 
بعقوب����ة ونواحيه����ا ومنه����ا تيلت����اوا وكان����ت الطريق بني 

بغداد وبعقوبة وتيلتاوا حتت رقابة النكليز.

50 عاما على رحليه

بدايات مصطفى جواد في تسجيالته الصوتية

توفيق التميمي

عند زيارتنا لبيت ابنته املربية الفاضلة واملرشفة اللغوية فائزة مصطفى جواد يف حي الجامعة  شتاء عام 2013 ، لتتبع 
اثاره واضاءة سرية والدها العالمة مصطفى جواد  والحصول عىل بعض الوثائق والرسائل النادرة التي تفيدنا بتأصيل 

هذه السرية املباركة ، حصلنا فيام حصلنا عليه من مراجع نفيسة رشيطني  مسجلني بصوت مصطفى جواد كان قد 
سجلهام قبل وفاته بايام قليلة يستعرض فيهام ذكرياته وابرز ما مر خاللها من احداث جسام ووقائع مثرية ، اختلط فيها 

الخاص بالعام وامتزجت السرية الشخصية بسرية وطن ووقائعه .
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مم���ا دف���ع اأه���ايل النج���ف اإىل ال�سط���دام م���ع ال�سرطة 
وا�ستنادا اىل الرواية الر�سمية اإن اأثنني من املتظاهرين 
قتال وجرح �سبعة وع�سرون اآخرون، وت�سعة من ال�سرطة 
ولكن الرقم الفعلي كان اأكرب من ذلك، وهذا اأثار امل�ساعر 
ال�سعبي���ة اىل درجة اأن علماء الدي���ن يف النجف رف�سوا 
يف الي���وم الت���ايل القي���ام بواجباته���م الديني���ة واأختفى 
رجال ال�سرطة كليًا م���ن ال�سوارع، واأن ا�ستدعيت قوات 
اجلي����ض فاأنها بدًل من تنفيذ اأوام���ر احلكومة تاآخت مع 

اجلماهري وح�سودها. 
وتاأزم���ت احلال���ة يف النج���ف واأخ���ذت املدين���ة تزدح���م 
باملتظاهري���ن �سباحًا وم�س���اء بعد اأن ن���ال املتظاهرون 
التاأيي���د من الوج���وه والروؤ�ساء كافٌة حت���ى علماء الدين 
وقد اأثرت هذه الأو�ساع يف تو�سع املظاهرات وامتدادها 
اإىل الكوف���ة اأي�س���ًا حني ت�س���رب بع����ض ال�سيوعيني من 
النجف اإليه���ا م�ساء يوم الثام���ن والع�سرين من ت�سرين 
الث���اين، ويف ال�ساع���ة اخلام�س���ة تظاه���ر ال�سيوعي���ون 
داخ���ل املدين���ة فاأ�س���رك معه���م جم���ع غفري م���ن النا�ض، 
وحاول���ت ال�سرطة تفريقهم، ومل���ا كان عدد ال�سرطة قلياًل 
بالن�سب���ة للمتظاهري���ن ان�سحب���وا عنهم حت���ت وابل من 
احلجارة، ودخل املتظاهرون اإىل �سوق الكوفة، ووزعت 

عناوينها”حج���ج  كان  بالروني���و  طبع���ت  من�س���ورات 
الإ�س���الم يف النجف ي�ستنكرون ب�س���دة وح�سية ال�سعيد 
الجرامية وغدره"،قال التقري���ر اليومي ملديرية �سرطة 
لواء كربالء اأن ال�سيوعيني قاموا بتوزيعها، ومل ت�ستقر 
احلالة يف النج���ف اإل بتدخل قوات اجلي�ض وانت�سارها 

بكثافة يف املدينة.
ا�ستم���رت املظاه���رات يف العراق، فكان���ت احلي، اأحدى 
امل���دن العراقي���ة التي اأ�ستنفره���ا الع���دوان الثالثي على 
م�سر وا�ستنفرتها حوادث النجف وكانت اإىل ذلك ت�سكو 
حك���م الإقطاع والإقطاعيني فيها، فكانت املظاهرات التي 
حدثت يف احلي هي الأبرز، وكانت املنظمات ال�سيوعية 
ت�سع���ر باأنه���ا تقف على اأر�سي���ة ثابت���ة يف املدينة، ويف 
�سوء التوجه���ات اجلديدة بداأت جلنة احلزب يف احلي 
التي كانت قد بداأت الإ�سرابات والتظاهرات منذ الثاين 
النتفا�س���ة  باجت���اه  ال�س���ري  الأول1956،  كان���ون  م���ن 
امل�سلح���ة وكان زعيمه���ا ال�سيوع���ي عل���ي ال�سيخ حمود، 
وه���و بائع كتب حملي، �سديد الثقة بالأر�سية التي يقف 

عليها اإذ وقف عدد كبري من اأبناء احلي اإىل جانبه.
لق���د حتولت املظاه���رات يف مدين���ة احلي الت���ي قام بها 
الأه���ايل دعم���ًا اإىل م�سر �سد الع���دوان واحتجاجا على 
موق���ف نوري ال�سعيد من العدوان اإىل انتفا�سة حقيقية 
�س���د احلكوم���ة والإقطاعي���ني، واأعلن���ت مدين���ة احل���ي 
اإ�سرابه���ا يف ال�ساب���ع ع�س���ر م���ن كان���ون الأول 1956، 

وجتمه���ر جمموعة من الأهايل يف �سوق املدينة وهتفوا 
بهتاف���ات معادية حلكومة ن���وري ال�سعيد لك���ن ال�سرطة 
ا�سطدم���ت بهم واأ�سيب جراء ذل���ك �سابط �سرطة البلدة 
يف راأ�سه وطع���ن اأحد اأفراد ال�سرط���ة ب�سكني يف ظهره، 
وتت�ست���ت التظاه���رة بعد األق���اء القب�ض عل���ى ع�سرة من 

املتظاهرين.
وملواجه���ة الو�س���اع يف املدين���ة، و�سل���ت اليه���ا حت���ت 
جن���ح الظ���الم ليل���ه 1956/12/17، ق���وات ا�سافية من 
ال�سرط���ة ويف ال�ساع���ة الواح���دة بع���د منت�س���ف الليل���ة 
نف�سها بداأت ال�سرط���ة حتر�ساتها فراحت تنتهك حرمات 
ال���دور وتعتقل وتعتدي عل���ى الن�ساء والرجال مبختلف 
الهانات وال�ستائم وهاجمت اإحدى الدور التي ي�سكنها 
�سيوع���ي ب���ارز يف املدين���ة م�ستعمل���ة الر�سا�س���ات لفتح 
بابه���ا، فاأ�ست�ساط �سكان املدينة له���ذا ال�ستهتار فهجموا 
على ال�سرطة ولكنها لذت بالفرار، فقامت احلكومة على 
اأثره���ا باعتقال اأع���داد كبرية من املتظاهري���ن ومهاجمة 
الكثري من اأبناء املدين���ة وحتويلهم اىل املجل�ض العريف 

الع�سكري.
واأنطلقت اجلماهري مبظاهرات �ساخبة متوا�سلة حتى 
امل�س���اء اأحتجاجًا على ذلك فعززت قوات ال�سرطة بقوات 
اأ�سافي���ة وباملداف���ع والر�سا�سات، وال�سي���ارات امل�سلحة 
واأقام���ت املتاري����ض وال�ستحكام���ات وج���اء مت�س���رف 
الل���واء وطالب الهايل بت�سلي���م 40 �سخ�سًا من دون اأن 

يحدده���م واأنذرهم باأن ال�سرطة �ستدخل ال�سوق لرابط 
هن���اك وتعتقل م���ن ت�ساء، وال ف���اأن معاق���ل املتظاهرين 
�ست�سرب باملدافع وكانت قوات ال�سرطة قد بلغت 1500 

�سرطي و�سابط.
ومن جانب اأهل املدينة طالبوا باأطالق �سراح املواطنني 
املعتقلني الذين اأعتقلته���م قوات ال�سرطة يف 17 ت�سرين 
الثاين، وكف ق���وات ال�سرطة من اأرهابه���م واأ�ستهتارها 
بحي���اة املواطن���ني، وبالفعل وعن���د ال�سح���ى كان الوفد 
لدى املت�سرف، واأبلغهم باأن املعتقلني �سيطلق �سراحهم، 
�سرى ال�ستب�سار ب���ني اجلماهري، ولكن هذه خديعة من 
ال�سرطة هدفها تطم���ني اجلماهري، لكي تتمكن احلكومة 
من فر�ض �سيطرتها على املدينة، ومتكنت من عزلها عما 

حولها ومنعت الدخول واخلروج منها واليها.
وكان���ت احلكوم���ة ت�ستغ���ل الح���كام العرفي���ة ل�س���رب 
احلركة االوطنية املتمثلة يف ال�سخا�ض املوجودين يف 
مدينة احلي الذين ينظمون املظاهرات وهم من مالكات  
احلزب ال�سيوعي، وهما كل من علي ال�سيخ حمود وعطا 

مهدي الدبا�ض.
فحدثت مواجه���ات بني املتظاهري���ن وال�سرطة واأطلقت 
ال�سرط���ة نريانه���ا عل���ى اأه���ايل املدين���ة ال���ذي اأمط���روا 
ال�سرطة م���ن ر�سا�ض بنادقهم من عل���ى �سطوح اأبنيتهم 
المر الذي اأوقع اأ�سابات كبرية بني الطرفني و ادى اىل 

ا�ست�سهاد اثنني من املواطنني وقتل �سرطي واحد.
املتظاهري���ن  عت���اد  ن�س���ب  اأن  بع���د  املعرك���ة  وانته���ت 
فاأ�ستباح���ت ال�سرط���ة املدينة التي تن���ادى اأهلها بجعلها 
)بور�سعي���د الثانية( واألقي القب�ض على اأعداد كبرية من 
اأبناء املدينة بلغت يف اليوم الول اأكرث من األف �سخ�ض 
وقد اأحي���ل زعماء وقادة احلرك���ة الوطنية اىل املجال�ض 
العرفية الع�سكرية التي حكمت بالعدام على كل من عطا 
مه���دي الدبا�ض وعلي ال�سيخ حمود ونفذ احلكم بهما يف 
و�س���ط املدينة، ونف���ذ احلكم يف التا�س���ع والع�سرين من 
كان���ون الول 1956، يف ال�ساح���ة الت���ي انطلق���ت منه���ا 
املظاه���رات اجلماهريية، ولهذا  فاأن احلزب الذي اعترب 
الن�س���ال ال�سلمي ه���و ال�سلوب الرئي�س���ي والغالب، ال 
اأن م���ا ج���رى يف مدينة احلي واإع���دام ال�سيوعيني جعل 
احل���زب يعّد ال�سل���وب ال�سلمي الذي �سلك���ه اأ�سبح غري 
جم���د، واأن اأ�سل���وب الق���وة ه���و ال�سا�ض، وب���داأ احلزب 
ي���درب رفاق���ه عل���ى اأ�ستخ���دام ال�س���الح وكان ال�سيوعي 
الع�سك���ري خزع���ل ي���درب ال�سيوعي���ني عل���ى اإ�ستخ���دام 

ال�سالح يف البيوت.
واأ�س���در املجل�ض الع���ريف الع�سك���ري اأحكام���ًا اأنتقامية 
فحك���م عل���ى )�ست���ة ع�س���ر( مواطن���ًا بال�سغ���ال ال�ساق���ة 
م���دة )خم�سة ع�سر( �سن���ة لكل منهم، وحك���م على )�ستة( 
مواطنني ب� )ع�سرة(  �سنوات لكل واحد منهم، كما اأ�سدر 
اأحكام���ًا ثقيلة اأخ���رى مدًدا خمتلفة ب���ني )1-3( �سنوات 

واأودعت املئات من اأهايل املدينة رهن التوقيف.
عن: رسالة )الحزب الشيوعي العراقي ودوره في 
الحركة الوطنية العراقية(

في 17 كانون األول 1956

من سجل الحركة الوطنية العراقية.. انتفاضة فالحي الحي
راحت موجة املظاهرات 

الشعبية ضد العدوان 
الثاليث عىل مرص تتزايد 
يومًا بعد يوم ووصلت 

اىل ذروتها يف الرابع 
والعرشين من ترشين 

الثاين 1952، عندما 
أخذت الحشود الغاضبة 

املسلحة بالخناجر 
واملسدسات والحجارة 

والعيص الضخمة، عندما 
بلغهام نبأ إرضاب طلبة 
ثانوية النجف ومتوسطة 

الخورنق والسدير 
إرضابهم عند الدراسة 

وقبعوا يف داخل ساحة 
املدرسة، مام دفع 

بالرشطة لصد خروج 
الطالب إىل الشارع، 

فأمطرتهم الرشطة بوابل 
من رصاص رشاشاتها 

ومسدساتها فجرحت عددًا 
كبريًا منهم.

د. سيف عدنان القيسي

الملكة عالية في ساعاتها االخيرة
في ذكرى وفاتها

ماذا فعل نوري السعيد عند وفاة الملكة؟

قالت ب�سوت خافت متقط���ع انه�سني يادكتور فعاونتني 
ع���زة ، وا�سندناه���ا باأيدين���ا لتنه����ض عل���ى الو�سائ���د يف 
فرا�سه���ا و�سكرتنا بعينها ومتتمت بال�سه���ادة ثم �سمعتها 

تق���ول:"ل اأريد اأن ي�سهد دك�سن فرث �ساعة وفاتي 
فاأن���ا م�سلم���ة والل���ه رب���ي وحممد نبي���ي والقران 
كتاب���ي "  ، ويف ه���ذه اللحظ���ة تقي���اأت وقذفت ما 
يف جوفها على �سدره���ا فاأخذت انا املن�سفة التي 
كان���ت دوما مو�سوعة يف متناول يدها وم�سحت 
به���ا فمها و�سدرها مما �سال عليها من القيء ومل 
تن�س���ى حتى يف هذه اللحظ���ة اأن ت�سكرين وهي 
يف حالة �سديدة م���ن الإعياء مامل ا�سدلت جفنها 
براحة وه���ي تطلب مني اأن ت���رى اأمها نفي�سه ، 
وكانت اأمها عن���د مدخل احلجرة ورمبا �سمعت 
طلب امللك���ة فدخلت ووقفت اىل �سريرها فمدت 
امللك���ة يدها بب���طء وجذب���ت يد اأمه���ا اىل فمها 
وقبلته���ا ، وقالت اإغفري يل ي���ا اأمي اذ كنت قد 
غلط���ت معك يومَا وغ���ادرت الغرف���ة، وبعد ان 
التقط���ت امللكة انفا�سها طلبت مني روؤية اأختها 

عابدي���ة ، فدخلت عابدية ووقف���ت قريبة من و�سادة امللكة 
، فطلبت منه���ا امللكة اأن تقرب منها وقالت تخطبها : اإنك 
يا اأختي كثرية الأف�سال علي يف تربية في�سل واأنا اطلب 
من���ك اأن تبقي اأمه بعد وفات���ي كما كنت اأمه دوما و�سكتت 
قلي���ال لتقول اأريد اأن اأرى مقبول���ة فدخلت مقبولة وقبلت 
اأخته���ا املري�سة فقالت له���ا : اأو�سيك يا اأخت���ي اأن تعتني 
بزوج���ك فهو رجل طيب كما اأنت طيب���ة وارادت اأن تقول 
�سيئا اآخ���را اإل اأن مقبولة ان�سحبت وخرجت متعرثة من 

احلجرة .
بع���د ذلك بدت امللك���ة وكاأنها قد �سحت م���ن كابو�ض ودب 
فيه���ا ق���در م���ن الن�س���اط وطلب���ت روؤي���ة اأخيها عب���د الله 
فجاءه���ا بعجل���ة وقل���ق وارمتى عل���ى قدمي اأخت���ه امللكة 
ف�سحب���ت امللكة رجلها وهي تق���ول )ا�ستغفر الله( وراأيت 
عب���د الله ي�سري ايل بعينه اأن اأخرج م���ن غرفتها او هكذا 
يخي���ل ايل فنه�ست لأخ���راج اإل اأن امللكة ، ا�سارت بقولها 
ل ، اأن���ا اريد ان يبقى الدكتور كم���ال �ساهدًا على ما اقول 
ل���ك امام الل���ه ، ثم اردفت تق���ول له يا اخي عب���د الله كان 
في�س���ل يتي���م الأب وعما قري���ب �سيكون يتي���م الم اأي�سا 
فعدين اأن تكون له ابا واما لأغفر لك كل ما م�سى ، واراد 
عب���د الله ان يقاطعه���ا ال انها ردته ، بح���زم ، عدين امام 
الدكت���ور فهو �ساه���دي يف دار البقاء ، ع���دين يا عبدالله 
، وك���ررت ذل���ك مرتني فتمت���م بالوعد ، فخ���رج من غرفتها 
وهي ت�سيعه بنظرات باردةثم �سمعت امللكة ت�ساأل نف�سها 
قائلة هل اأطلب في�سل لأراه ، ثم اردفت ل فقد يكون نائمَا 
، وطلب���ت من���ي ان اناوله���ا �سورته املو�سوع���ة يف اطار 
ف�سي عن���د راأ�ض �سريرها فقبلتها بحن���ان وب�سطتها على 

�سدرها واأجه�ست بالبكاء بارتياح واعقب ذلك ا�سطراب 
يف تنا�سق انفا�سها وهي اأول عالمات الحتقان. واذاعت 
احلكوم���ة التقري���ر الر�سم���ي ال�س���ادر عن هيئ���ة الطباء 
وجاء في���ه : " اإن �ساحبة اجلاللة امللكة عالية قد ا�سيبت 
من���ذ عدة ا�سهر بورم من نوع �سرط���اين يف اأ�سفل البطن 
اأدى اىل ان�س���داد يف الأمع���اء فاأجري���ت حلالته���ا عملي���ة 
اأولي���ة م�ستعجل���ة لرفع ه���ذا الن�سداد ثم اأردف���ت بعملية 
ثانية وذلك بع���د مرور ثالثة 

ا�سابي���ع ل�ستئ�س���ال ال���ورم ذاته ال اإنه تب���ني مع الأ�سف 
اإا�ستحال���ة ه���ذا ال�ستئ�س���ال وا�ست�س���ري اأ�سه���ر الأطباء 
للمعاجل���ة واإنق���اذ حياته���ا الغالي���ة ال ان الإرادة اللهية 
�س���اءت ان تف�س���ل كل اجله���ود واملح���اولت وق���د حتملت 
جاللته���ا اآلم املر�ض برباطة جاأ�ض واميان �سادق ، وكان 
�س���رب جاللتها باعثا لالأعجاب وق���د �ساءت �سحة جاللتها 
يف الأي���ام الخ���رية اىل ان اختاره���ا الل���ه اىل ج���واره 
ففا�ست روحها الطاهرة هذا اليوم 11 ربيع الول 1370 
ه���� املوافق 21 كان���ون الول 1950 يف ال�ساعة التا�سعة 
والدقيق���ة الع�سري���ن يف ه���دوء و�سكين���ة ويف ال�ساع���ة 
العا�سرة من �سباح يوم اجلمعة 22 كانون الول 1950 
نقله���ا �سقيق امللكة عالي���ة اىل مثواها الخري يف املقربة 
امللكي���ة  يف الأعظمية واطلقت املداف���ع مائة طلقة وطلقة 

عندما وريت الراب . 
وحني فا�س���ت روحها غلب على والدته���ا البكاء وقالت 

اإن الأم ل يج���وز ان تبكي على ابنتها التي ماتت نتيجة 
مر�ض ا�سابه���ا يف حياتها و الذي ادى اىل وفاتها ، لقد 
افتقدتها  فلم تكن يل �سقيقة فح�سب وامنا كانت �سديقة 
�سادقة ومر�سدة وفية نا�سحة امينة يف كل المور فاذا 
اأدلهم اخلطب وتعقدت �سب���ل الرجاء الهمتني الب�سر و 
ال���راأي ال�سدي���د فافتقدت بها �سديقَا امين���ا وفيا واذا ما 
�سكبت عليها الدمع فلي�ض ذلك بدافع حنان الخوة فقط 
وامن���ا لكونها ان�سانا كامال جمع���ت كل �سفات البطولة 
واملثل العليا رحم الله عالية( فقد عا�ست طاهرة وماتت 
طاهرة و�ساأذكره���ا واندبها وقد طواها املوت كما تذكر 
العالي���ات الطاه���رات معت�سما بقوله تع���اىل )الَِّذيَن اإَِذا 
�ا اإَِلْي���ِه َراِجعوَن( ،  نَّ ا ِلّل���ِه َواإِ نَّ يَب���ٌة َقالُوْا اإِ �سِ اَبْتُه���م مُّ اأَ�سَ
وبع���د فباأ�سم جاللة امللك املعظم و با�سمي وبا�سم افراد 
ا�سرتن���ا اكرر لك���م تقديري عل���ى نبل عواطفك���م �ساكرا 
اولئك الذين لزموا جاللتها وافناهم ال�سهر يف خدمتها 
طيل���ة مدة مر�سها داعيا الله �سبحانه وتعاىل ان يحفظ 
لن���ا �ساح���ب اجلالل���ة املف���دى ويحر�س���ه بع���ني عنايته 
وميده ويوفقه وان ي�سكن الفقيدة الغالية ف�سيح جناته 
وان مي���ن عل���ى ال�سع���ب العراق���ي النبي���ل ب���دوام العز 
واملجد ويلهمنا واياكم ال�سرب.وهكذا ماتت عالية وهي 
يف ريع���ان �سبابها تارك���ة وحيدها املل���ك في�سل الثاين 
حت���ت رعاي���ة �سقيقه���ا عب���د الل���ه الو�سي عل���ى عر�ض 
الع���راق وحتت رحمة الأقدار. وك���م كان نوري ال�سعيد 
موت���ورا جتاه امللكة عالية حتى بع���د وفاتها اإذ يذكر اأن 
بعد وفاة امللكة دخل عليه يف غرفة مكتبة ق�سر الرحاب 
�سخ�ض فقال له : خابرت على اإدارة ال�سباق لكي توقف 
)اأح���داث( اخليل ح���دادا على وفاة امللك���ة عالية فقال له 
ن���وري ال�سعي���د باأ�ستخفاف ظاهر.. �سكرا ي���ا اأ�ستاذ ثم 
طل���ب نوري ال�سعيد الدكتور كمال ال�سامرائي اأن يدون 
كل م���ا دار من حديث ب���ني امللكة قبل وفاته���ا وبني اأمها 
واخته���ا ، ف���دون ذل���ك كم���ال ال�سامرائي بدق���ة ونوري 
ال�سعيد واقف اىل جانبه وناوله التقرير وخرج الثنان 
من املكتبة ويف رواية ثانية تدل على عدم ارتياح نوري 
ال�سعي���د للملكة عالية، حيث فجاأة ظهر عند باب ال�سالة 
العام وزير ال�سوؤون الجتماعية ماجد م�سطفى وخلفه 
مدي���ر ال�سحة العام���ة الدكتور ه���ادي الباجه جي وهو 
يتاأب���ط ، وقب���ل ان ياأخذ جمل�س���ه �ساأله ن���وري ال�سعيد 
م���اذا تتاأبط يا دكتور هادي ،فق���ال الدكتور هادي خريا 
ان �ساء الل���ه انها قنينة املاء الذي طلبتها امللكة من اأجل 
هذه اللحظة ، اعتدل نوري ال�سعيد  يف كر�سيه وقال له 
بتهك���م )انت تريد تق���ول ان هذا طبك يا ه���ادي لو تريد 
اهل بغداد يدكويل طبل ، انا �سوفتي حمرة وامللكة كما 
ق���رر الطب���اء ميوؤ�ض من حياتها وهنا ب���ح �سوته وقال 
بحن���ق وغ�سب �سيق���ول الظالم اأن ن���وري ال�سعيد جاء 
مباء م�سموم ليقتل امللكة مثلما قتل زوجها امللك غازي ، 
طرح نوري ال�سعيد مو�سوع املاء الذي يف القارورة يف 
اجتم���اع املجل�ض الوزراء ب�ساأن اأعطائه او عدم اعطائه 
للملكة ، ثم قال اترك ه���ذا املو�سوع لقراركم ومل يطلب 
اأعط���اوؤه للملكة ، حني ذلك اخذ ن���وري ال�سعيد �سدراته 

وغادر قاعة الجتماع وهو يردد )مهزلة ، مهزلة(.
ويف ح���ال ب���داأت دار الذاع���ة العراقي بالإع���الن احلداد 
وقراءة الآيات القراآنية ثم اأذيع البيان الن�سي الذي القي 
م���ن دار الإذاع���ة يف نف�ض اليوم كما ق���ام جمل�ض الوزراء 

باإ�سدار نعي بوفاة امللكة.
عن: رسالة )الملكة عالية سيرتها ونشاطها 
االجتماعي في العراق 1950-1911(

قاسم حلو الغرابي

يصف لنا الدكتور كامل السامرايئ الساعات االخري من حياة امللكة عالية مبا نصه : " يف حدود الساعة الثامنة صباحَا من يوم 
21 كانون االول 1950, استدعيت عىل عجل اىل حجرة امللكة وعند بابها رأيت أم عبد االله مضطربة ووجهها شاحب وفتحت يل 
الوصيفة )عزة( باب الحجرة وهي تحمل بيمينها املصحف الكريم وبادرتني بهلع , ستي امللكة ومل تزد عىل ذلك , كانت امللكة 

حينئذ يف حالة بني الوعي واالغامء واشارت ايل بيدها أن اقرتب.
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وطبقًا لهذا املر�سوم ت�سكلت جلنة التموين املركزية من 
�سبعة اأع�ساء برئا�سة وزير املالية ر�ستم حيدر،و�سمت 
فيه���ا اأمني العا�سمة ار�سد العم���ري،ومتَّ ت�سكيل جلان 

فرعية يف الألوية )املحافظات( الأخرى.
مل تك���ن له���ذه اللجن���ة خ���ربات �سابق���ة،ومل تتج���اوز 
اإجراءاته���ا ال�سيط���رة عل���ى الت�سدير فمنع���ت ت�سدير 
ال�سل���ع ال�سروري���ة امل�ست���وردة مث���ل ال�سك���ر وال�ساي 
والقهوة وال�سابون وال�سخ���اط والأ�سمنت والأحذية 
وامل�ستح�س���رات  والأدوي���ة  الكهربائي���ة  وامل�سابي���ح 
الطبي���ة واحلب���وب ول�سّيم���ا احلنط���ة والطح���ني اإل 
يف احل���الت الق�س���وى ، و�سمح���ت بت�سدي���ر اجللود 
والأ�سباغ والورق والغزول واملعادن وال�سعري والرز 

وم�ستقات النفط وغريها باإجازة.
وكان املر�س���وم ق���د خ���ّول اللجن���ة �سالحي���ة ت�سجي���ل 
كمي���ات واأو�ساف املواد التي بحوزة التجار، واإجراء 
التفتي�ض وفر�ض العقوبات الالزمة لأجل ح�سر املواد 
القت�سادي���ة ومنع احتكاره���ا، واإ�س���راف الدولة على 

توزيعها وبيعها.
وعلى اأية ح���ال، ما كانت هذه الإجراءات كافيًة لإعادة 
ال�ستقرار اإىل القت�ساد اأو ثبات الأ�سعار عند م�ستوى 
معني،لكنها مل ت�سل اإىل مرحلة تهدد باأخطار جدية اإل 
بعد ف�سل حركة ال�سنة 1941،وتوايل و�سول القوات 
الربيطاني���ة باأع���داد كبرية،مما ترتب عل���ى ذلك زيادة 
الطلب على امل���واد الغذائية ف�ساًل عن املواد الإن�سائية 

مثل ال�سمنت واحلديد والطابوق، وو�سعت بريطانيا 
�سيطرته���ا عل���ى املرافق العامة مبا يف ذل���ك موؤ�س�سات 
الأم���ن وال�سرطة والرقابة ول�سّيم���ا بعد اأن قررت �سّد 

احتياجات قواتها يف العراق وجتهيزاتها حمليًا.
وعل���ى الرغم م���ن الإج���راءات العديدة الت���ي اتخذتها 
احلكوم���ة العراقي���ة لتح�س���ني الأو�س���اع القت�سادية 
واملعا�سية،فق���د ازدادت معاناة ال�سكان ب�سبب ت�ساعد 
الأ�سع���ار الذي بلغ ذروت���ه يف �سنة 1943 التي �سهدت 
ا�ستداد املع���ارك وامت���داد �ساحتها،وتناق�ض املخزون 
م���ن ال�سلع امل�ست���وردة مع �سحة امل���واد املنتجة حمليًا 

،ب�سب���ب الأ�س���رار الت���ي اأحدثها في�س���ان �سنة 1942، 
فانت�س���ر اجل���وع عل���ى نط���اق وا�س���ع وازدادت ن�سب���ة 
الوفي���ات .و�سع���ت حكوم����ة ن���وري ال�سعي���د ال�سابعة 
لإيجاد خمرج لالزمة والعمل على  تخفيف اآثار م�سكلة 
التموين فقررت متابعة تنفي���ذ القوانني والت�سريعات 
ال�سادرة بال�ستعانة بال�سرطة و�سكلت �سرطة لأعمال 
التموين،لك���ن اإج���راءات احلكوم���ة مل تنج���ح ب�سب���ب 
ا�ست�س���راء ال�سوق ال�سوداء والف�ساد الإداري ول�سّيما 
ب���ني الأجهزة امل�سوؤولة ع���ن التموين،ب���ل اإن الأجهزة 
الأمني���ة ت�س���دت اإىل التظاه���رات الت���ي كان���ت تطالب 

بالطع���ام والع���الج وكانت ال�سرطة تف���رق املتظاهرين 
بالق�س���وة تارًة وبر����ض املاء عليهم م���ن خراطيم املياه  

تارًة اأخرى.
وبل���غ تدخ���ل احلكوم���ة يف �س���وؤون التج���ارة اأق�س���ى 
احلدود فمنعت بيع احلبوب من دون اإجازة واأوجبت 
على املنتجني ت�سجيل ا�سم وعنوان امل�سري والكمية 
املباعة وتاريخ البيع ومتَّ ح�سر اإجازات البيع باملفرد 
للحبوب مبديري���ات التموين وروؤ�ساء اأمانة العا�سمة 
يف بغ���داد والبلديات يف الألوية الأخرى.وا�ستحدثت 
احلكومة العراقية مديرية عامة لال�سترياد ت�سم كاًل من 
كراي�ض )Krice( م�ساعد م�ست�س���ار وزارة الداخلي�ة 
والنقي�ب جي.بي موف���اث)J.B.Mofath( والرائد 
 )T.E.Beard(والنقيب تي.اأي بريد )Beeg(بيج
ويل�ض)T.J.Welsh(وامل���الزم  ت.ج���ي  والنقي���ب 
و�سال���ح  خ�س���وري  وداود   )Masters(ما�س���رز
 )Koper(مهدي حيدر واميل بزوعي وال�سيدة كوبر
ونعيم ب�سو،لكن اإج���راءات احلكومة مل تطبق تطبيقًا 
ف���كان  واملح�سوبي���ة،  الر�س���وة  اأف�سدته���ا  اذ  دقيق���ًا 
اليه���ود  التج���ار  املوظف���ون الربيطاني���ون مينح���ون 

اإجازات ال�سترياد ويحجبونها عن بقية التجار .
وهك���ذا كان مل�سكلة التموين اآثار عل���ى عدم ال�ستقرار 
ال�سيا�س���ي وح�س���ول تذم���ر �سعب���ي اأدى اإىل وق���وع 
يف  وت�سبب���ت  وال�سرط���ة  الأه���ايل  ب���ني  م�سادم���ات 
ا�ستقال���ة وزارة نوري ال�سعي���د يف الثالث من ت�سرين 
الأول1942 اإذ جاء يف كتاب ال�ستقالة))ن�سوء بع�ض 
اخلالفات يف وجهات النظر حول بع�ض الأمور املهمة 

كق�سايا التموين((.
ونتيجة ل�ستمرار موج���ة الحتجاجات والتظاهرات 
ا�ستحدث���ت  وال�سرط���ة  الأه���ايل  ب���ني  وامل�سادم���ات 
احلكومة يف ايار1944 وزارة التموين،لل�سيطرة على 
ال�سوؤون القت�سادية وتنظيم التموين وذلك مبحاربة 
التهريب-بالتن�سي���ق م���ع موؤ�س�س���ات وزارة الداخلية 
ذات ال�سل���ة- وتخ�سي����ض مكاف���اآت للذي���ن ي�ساعدون 
على اكت�ساف مثل هذه احلالت وتخ�سي�ض 50% مما 

يتم حت�سيله من الغرامات وبيع الأموال امل�سادرة. 
ونظ���رًا لتقل����ض مه���ام وزارة التموي���ن ب�سب���ب رف���ع 
قي���ود ال�سيط���رة واملراقب���ة على معظم م���واد التموين 
ق���ررت احلكومة اإلغ���اء اكرث م���ن)80( وظيفة،وطلبت 
التموي���ن  موظف���ي  ع���دد  تقلي����ض  املت�سرفي���ات  م���ن 
وامل�ستخدم���ني لديه���ا اإىل الثلث،واإيق���اف التعيين���ات 
الداخلي���ة  ذلك،ق���ررت وزارة  اث���ر  اجلدي���دة، وعل����ى 
اإلغ���اء �سرطة التموي���ن ب�سبب تقل�ض اأعم���ال التموين 
ورف���ع ال�سيط���رة عن معظ���م م���واد التموين،التي كان 
ل�سرط���ة التموي���ن دور مهم وكب���ري يف متابعة �سوؤون 
التموي���ن واملتالعب���ني بامل���واد الأ�سا�سي���ة والإ�سراف 
عل���ى خزن تل���ك املواد وغري ذل���ك من الواجب���ات التي 
هي م���ن اخت�سا�سها.ومتَّ اإلغاوؤها يف 10ايلول1947 
وتوزي���ع اأفراده���ا عل���ى ال�سرط���ة املحلي���ة يف بغ���داد 
وباقي الألوية. اأُلغيت ه���ذه الوزارة �سنة 1948،بناًء 
على مطالب���ة اأع�ساء جمل�ض النواب والنتقادات التي 
وجهته���ا ال�سحافة املحلي���ة للحكومة ب�س���رورة اإلغاء 
وزارة التموي���ن لنتف���اء احلاج���ة اليه���ا ونظ���رًا لرفع 
قيود التموين عن معظم املواد الغذائية وال�ستهالكية 
ال�سروري���ة وب�سب���ب ف�س���ل ال���وزارة يف اأداء مهامه���ا 
التموينية،فق���رر جمل�ض ال���وزراء املوافقة على لئحة 
اإلغاء ال���وزارة بجل�سته املنعق���دة بتاريخ1948/6/8 
ومت م�سادق���ة جمل����ض الأم���ة عليه���ا واألغي���ت ب�سورة 

فعلية بتاريخ1948/6/8 .
عن: رسالة )وزارة الداخلية العراقية1939 – 
)1958

ُتْفَكه : 
ب�سك���ون الفاء اأو �سمه ، من اأ�سل رو�سي )فن توفكا( 
اأي بندقية، ويلفظها البع�ض )تفنكه( واجلمع )تفنك( 
، وم���ن اأ�سم���اء البن���ادق الركية القدمية )ق���ره بينه( 
وتعن���ي املوت الأ�س���ود ، وكان���ت حت�س���ى بالقذيفة ، 
وتو�سع الكب�سولة )الواري���ة( امل�ستملة على البارود 
حتت مطرقتها فاإذا �سغط على زنادها ثارت الكب�سولة 

ودفعت القذيفة بقوة اإىل الأمام. 
وم���ن اأ�سمائه���ا الأخرى )قبغل���ي، ماطل���ي ، ك�سرية ، 

مكن�زيه ، موزر، �سي�سخان ... الخ( :
قلمي م�سحون بالبنربدمان

وُتفك موزر والقبغلي وماطلي
**********

عبود اجه من النجف
�ساي�ل مكن��زيه

**********
فراكهم بّچان��ي

چاملاطلية بال�سلع
اإنكليزي���ة  كلم���ة  و)البنربدم���ان( 
)BOMBARDEMENT( اأي رم���ي القنابل 
باملدافع ، و)التفاك( حامل التفكة )البندقي( واجلمع 
 ، )�سكم���اين(  ي�سم���ى  املاه���ر  واله���داف   ، )تّفاك���ة( 
والبندقية �سريع���ة الطلقات �س���اع ا�ستعمالها موؤخرًا 
ب���دًل م���ن البندقي���ة ، اأم���ا الر�سا����ض املن�س���وب عل���ى 
حام���ل ف���كان ي�سم���ى )مط���ر الل���وز( م���ن الفرن�سي���ة 

)موتورليو�ض( .
والك�سري���ة ا�س���م لبن���ادق ال�سيد وت�سم���ى يف الديار 
ال�سورية اللبنانية )ب���ارودة( اأو )بارودية( وحت�سى 
بخراطي�ض م���ن الكارتون الأحم���ر بداخلها عدد كبري 
م���ن اخل���ردق )ال�سچ���م( ، منه���ا بفوه���ة واح���دة اأو 

بفوهتني )مطبجة(:
كلمن م�سك بارودية

�سار �سياد يا �ساطر
وبن���ادق ال�سي���د ذات اخلردق���ة الواح���دة )�سچم���ة( 
ت�سمى بنادق ال�سچم ، وي�ستعملها ال�سبيان وغريهم 
يف �سيد الع�سافري والطيور ، ويف حدائق احليوان 
ت�ستعمل بنادق خا�سة ينطلق منها راأ�ض مدبب ي�سبه 
احلقنة الطبية )اأبرة( تخدر احليوان وت�سل حركته ، 

في�سهل فح�سه ومعاجلته . 
و)القوان���ة( اأو )البو�ض( : الظ���رف النحا�سي الفارغ 
املتخلف عن الإطالق ، ومن اأ�سماء العتاد )خرطو�سة 

، چيلة، ر�سا�سة ، ف�سكة، طلقة ... الخ( . 
وقولهم )عمر تفكة( كناية عن طول العمر ، فالبندقية 
ل�س���دة العناية بها كما هو معل���وم تعمر طوياًل بحيث 

يتوارثها الأبناء عن الآباء : 
�س�ح املثل عمر اتفكه

خريي م�سه و�سّري بكه
وقال���وا ي�س���دون م���ن اأزر )ال�سي���خ فخ���ري( وهو من 

زعماء كربالء الذين ثاروا على احلكم العثماين : 
كربال پور�ض تفنكه

خيمكا پور�ض ف�سنكه

�سيخ فخري ل تخف
تلملموا تلملم�وا

مثل اخلاللة بالعث�ج
ومعناه���ا : كرب���الء كلها بن���ادق ، وخيم���كاه – وهي 
حمل���ة معروفة يف كرب���الء – كلها عت���اد ، فاحت�سدوا 

وجتمعوا مثل خالل التمر يف العذق .
بارود : 

مادة �سدي���دة ال�ستعال ، مركبة من نيرات البوتا�ض 
وهي ملح البارود ، ومن الفحم والكربيت ، والبارود 
م���ن اأداة احلرب ، حت�سى به الآلت النارية امل�ستعملة 
يف الع�س���ر احلا�س���ر ، وه���و كلمة مول���دة ، وقد ذكر 
املوؤرخ���ون اأنه يف �سنة 690 ميالدية ا�ستعمل العرب 
عل���ى مكة �سالحًا ناريًا ، اأخ���ذوا ا�ستعماله عن الهند ، 
والب���ارود على اأنواع خمتلف���ة ، فمنه بارود احلرب ، 
ومنه ب���ارود ال�سي���د ، ومنه بارود اللغ���وم )الألغام( 
والكلم���ة تركي���ة )ب���اروت( ماأخ���وذة م���ن الفرن�سي���ة 
)PAUDRE( اأما الكرملي فقد ذكر يف )امل�ساعد( 
 )PURITES( 118/2 : اأنها معربة عن اليونانية
واأن الب���ارود يعرف بثل���ج اأو ملح ال�س���ني ، وقال اأن 
داود الأنطاكي تكلم عليه يف 0تذكرته( 133/1 ، كما 

ذك���ره الزبي���دي يف )التاج( مادة )جن���ق( واأن العرب 
ا�ستعملوه يف احلرب والبارودة هي البندقية ، وهي 
على ما اأرى – القول للر�سايف يف كتابه الآلة والأداة 
– اأ�سح معنى من البندقية ، لكون البارود هو املادة 
الأ�سلية يف ا�ستعماله���ا ، وهي مولدة اأي�سًا وجمعها 

بواريد، وقد قلت من اأبيات : 
وبارودة من نظم �سعري ن�سبتها

واأطلقت منها بالهجاء ر�سا�سا
قل���ت : وا�ستعم���ل البغدادي���ون كلم���ة ب���ارود كناي���ة 
ع���ن احلدة وث���ورة الأع�ساب ، مثل قوله���م : )ميعود 
�سدع���وه غادي ب���ارود؟( وكناي���ة عن الدق���اع و�سدة 

الفقر اأي�سًا . 
وم���ن اأ�سمائه���م )ب���ارود( ، ويف ر�ساف���ة بغداد حملة 
با�س���م البارودي���ة ، لأن مراد الراب���ع جعلها م�ستودعًا 
لذخ���رية جي�س���ه ، ومثله���ا حمل���ة الطوب، فق���د كانت 
موا�س���ع مدفعيته يف تلك املنطقة مبا فيها )طوب اأبو 
خزام���ة( ومن املعلوم اأن���ه دحر الفر����ض وفتح بغداد 

عام 1638م . 
ويف الثالثينات �ساعت اأهزوجة على ل�سان ال�سبيان 

تقول : 

بارودنه عند العجم
وطوابنه ه�ّسه جتي

 التوثية : 
واجلم���ع تواث���ي وتوثي���ات ، ع�سا غليظ���ة تتخذ من 
فروع �سجرة التوت )التكي( ، واحدتها )توثة( ، ومن 
اأقوال العامة )فحل التوث بالب�ستان هيبة( ، )عروكه 
من ت���وث( ، وا�ستقوا منها فعاًل : ت���ّوث يتوث متّوث 
مبعن���ى غلبه النعا�ض والنوم ، ق���ال )اجلواليقي( يف 
)املعرب( التوت ، قيل هو فار�سي معرب واأ�سله توث 

، فاأعربته العرب، فجعلت الثاء تاًء . 
اأ�سكاله���ا  بح�س���ب  الغليظ���ة  الع�س���ي  اأ�سم���اء  وم���ن 
واأنواعه���ا : )چ���راز( والأ�س���ل ج���راز وه���و ال�سيف 
القطاع ، و)الچماغ( من الركية )چماق( اأي الدبو�ض 
وهو نوع من الأ�سلحة ، و)الدونكي( : هراوة خ�سبية 
ق�س���رية كان اأفراد ال�سرط���ة يحملونها يف اأحزمتهم ، 
والكلم���ة من اأ�س���ل اإنكليزي مبعنى )حم���ار( ، اأي اأن 
ه���ذه الع�س���ا خم�س�سة ل�س���رب احلمري ، وله���ذا فاإن 
ال�سرطة العراقية منعت حملها وا�ستعمالها و)املر�ساك 
ال�سراجي( م���ن فعل ر�سق ، وهو ذو عجرة من اجللد 
ال�سميك ي�سنعها ال�سراجون ، و)ال�سخرية( ع�سا يف 
طرفها �سخ���رة حادة اجلوانب ، و)الكرطة( ع�سا من 
حدي���د ، عجرتها من احلديد اأي�سًا ، ومثلها )الكلنك( ، 
اأما )املكوار( فم���ن املجموعة نف�سها ولكن عجرته من 
الق���ري ال�سلب، وم���ن الع�سي ما يجعل���ون يف طرفها 

�سامولة : )برغي( ثقيل من احلديد . 
و)التوثية( بلغة امل�سريني )النبوت( اأو )ال�سمروخ( 
واجلم���ع نبابي���ت و�سماري���خ ، ولكنه اأك���رث طوًل من 
التوثية ، ودون عجرة ، وغالبًا ما ي�ستعمله )الفتوات( 

، واأمهرهم اأبناء ال�سعيد )ال�سعايدة( . 
يق���ول الر�سايف يف كتابه )الآلة والأداة( حتقيق عبد 

احلميد الر�سودي :
و)النبابي���ت يف كالم العامة يف الع���راق ، هي عيدان 
�سغ���ار ، طول الواحد منها نحو ذراع ، تكون حمددة 
الروؤو����ض ، يلع���ب ب���ه ال�سبيان ب���اأن ياأخ���ذ ال�سبي ، 
الواح���د منه���ا فريمي���ه على الأر����ض اللين���ة ، اأو ذات 
الطني ، فينبت فيها قائمًا ، ثم يرمي الآخر ، فمن نبت 

نبوته واأ�سقط نبوتًا قائمًا كان له الغلب( .
عن: م . التراث الشعبي 1965

يف سنوات الحرب العاملية الثانية تحملت وزارة الداخلية أعباء أخرى أفرزتها الحرب يف املجتمع العراقي والسّيام اآلثار 
االقتصادية واالجتامعية للحرب عىل األوضاع الداخلية يف العراق،وكان للوزارة مساهمة فاعلة يف إجراءات الحكومة االقتصادية 
التي هدفت إىل السيطرة عىل الوضع االقتصادي فصدر يف العارش من ايلول1939)مرسوم تنظيم الحياة االقتصادية(،اسـتعدادًا 
للطوارئ ومنع االستغالل غري املرشوع،فوضع املرسوم األسس األوىل لسلطة التموين وتشكيالتها.إذ انه خّول الحكومة- ومنها 

مؤسســات وزارة الداخلية-سلطات واسعة لإلرشاف عىل التجارة واتخاذ التدابري لخزن وتوزيع السلع الرضورية مثل السكر والشاي 
والقهوة والصابون واملواد اإلنشائية والورق وغريها وإحصاء ومراقبة الكميات املخزونة منها ،وتحديد األسعار واألجور.وخول 

املرسوم مجلس الوزراء تأليف لجنة مركزية برئاسة أحد الوزراء لتنفيذ ذلك،وفرض العقوبات عىل املخالفني.

العراق في سنوات الحرب العالمية الثانية

مشكلة )التموين( ودور وزارة 
الداخلية فيها

حسين الكرخي

د. قحطان حميد العنبكي

بين التفكة والتوثية
من الفاظنا الشعبية في االسلحة والبارود



حت���ى الأربعينيات، كانت ف���رق اجلالغي يف 
بغداد، والتي تع���زف املقام العراقي، حتظى 
ب�سه���رة كب���رية يف اأك���رب مدن الع���راق، حيث 
كان���ت تع���زف يف اإحي���اء املنا�سب���ات املختلف���ة 
وبخا�س���ة حف���الت الزف���اف واخلت���ان يف املن���ازل 
اخلا�سة ويف املنا�سبات الدينية وجلمهور اأكرب يف 
املقاهي اأو املالهي الليلية املنت�سرة يف ذلك احلني. 
مت اإنت���اج وبيع الت�سجيالت على اأقرا�ض م�سنوعة 
ه���ذه  خ���الل  دورة/الدقيق���ة(   78( ال�سي���الك  م���ن 
الف���رة، وبثت املحط���ات الإذاعي���ة اجلديدة اأغاين 
املق���ام، ومن ثم زادت �سعبية املقام. بح�سب الكاتب 
العراق���ي ح�سقيل قوجم���ان، كانت ه���ذه العرو�ض 
املو�سيقي���ة فعالي���ات اجتماعية وح���دت من خاللها 
خمتلف الطبقات الجتماعية والأديان والإنتماءات 
العرقي���ة مثل العرب والأك���راد والركمان والأرمن 

وامل�سلمني واليهود وامل�سيحيني.

فرق الجالغي البغدادي والموسيقى 
الشرقية

يوحي لفظ اجلالغي البغدادي اأي�سًا باأن هذا النوع 
من املو�سيق���ى كان معروف بالأ�سا�ض يف العا�سمة 
العراقي���ة بغداد كما كان عبارة ع���ن فرقة مو�سيقية 
تدع���م املغن���ي. فعن���د اأداء املق���ام العراق���ي، ُي�سمى 
املغني ق���ارئ املقام، ويرافقه اجلالغي 
البغدادي )فرقة بغداد( اأو التخت 
املو�سيقى  )فرق���ة  ال�سرق���ي 

ال�سرقية(.

اجلالغ���ي  فرق���ة  ح�س���ن  قا�س���م  �سه���رزاد  ت�س���ف 
العرو����ض  الت���ايل:" يف  النح���و  عل���ى  البغ���دادي 
املدنية، ُيراف���ق املقام العراقي اجلالغ���ي البغدادي 
)الفرق���ة البغدادي���ة(. وتتك���ون الفرقة م���ن عازيف 
الآلت املو�سيقي���ة الآتي���ة: ال�سنطور واجلوزة  يف 
�سحبة طبلتني اأو ث���الث: الطبلة، الدف الزجناري 
والنق���ارة. ويف بع����ض الأحي���ان ُت�ستب���دل الطبلة 
املوؤط���رة بالنق���ارة. وكان ال���دور التقلي���دي لفرق���ة 

اجلالغي هو توقع وقيادة اأداء املغني."
التخ���ت  �سه���رزاد ح�س���ن  النقي����ض، ت�س���ف  عل���ى 
ال�سرقي باأنه جاء متاأخرًا حيث ظهر يف العراق يف 
ع�سرينيات القرن املن�سرم وهو ميثل الفن العربي 
واملو�سيقى "اخلفيفة" يف م�سر و�سوريا، ويتاألف 
من القانون، والناي والعود، اإ�سافة اإىل نوعني من 

الطبل.
األدوات والتأثير

الع���ود  م���ن  الفرق���ة  اآلت  تتاأل���ف  عام���ة،  كقاع���دة 
امل�سابه للكمرثى والقان���ون ‒ ويف بع�ض الأحيان 
و/اأو  والدمب���ك  والطب���ل  والكم���ان   ‒ ال�سنط���ور 
الدف. من خالل ن���وع من تاأثري املو�سيقى امل�سرية 
التي كانت ُتبث عرب املحطات الإذاعية امل�سرية منذ 
اأوائل الثالثيني���ات، اأُ�سيف املزيد من الآلت و/اأو 

متت م�ساعفتها.

يف 2013، �سنح����ت للكات����ب فر�س����ة مقابل����ة خبري 
املو�سيق����ى العراقي����ة التقليدي����ة البال����غ م����ن العمر 
ثمان����ني عام����ًا ح�سقيل قوجمان ال����ذي عرف الكثري 
م����ن املو�سيقيني اأثناء حياته يف بغ����داد. وقد تذكر 
ح�سقي����ل قوجم����ان هذه الفرق عل����ى النحو التايل: 
يف اأواخ����ر الع�سريني����ات كانت الفرق����ة املو�سيقية 
والع����ود  والقان����ون  الكم����ان  ع����ازيف  م����ن  تتاأل����ف 
وع����ازيف الإيق����اع. ومل ُيدخ����ل عل����ى ه����ذه الآلت 
�س����وى الت�سيل����و والن����اي يف حمطات الب����ث. وقد 
ان�سغلت معظم الفرق بالت�سجيالت بح�سب و�سف 
قوجم����ان. وقد تط����ور اأداء الفرق����ة ب�سكل ملحوظ 
فيم����ا بعد، حي����ث اأُف�س����ح املزيد من املج����ال للعزف 
املنف����رد على اآلت اخلط اللحن����ي )العود اأو الكمان 
اأو القان����ون( اأو حت����ى للعزف عل����ى الآلت يف اأداء 

كامل دون املغني.
 

األسلوب الموسيقي للمقام العراقي
ظ����ل املق����ام العراق����ي، اأو النغ����م كم����ا ه����و معروف 
اأك����رث يف الع����راق، ُيتناق����ل �سفهيًا ويتاأث����ر باملزيج 
ال����رثي للمو�سيق����ى الكردية والركي����ة والفار�سية 
ومو�سيقى من بالد عربية اأخرى. فالدور املحوري 
لل�س����وت يو�سح اأهمية الأنا�سي����د واجلو اخلا�ض 
للمق����ام العربي. املقامات عبارة عن اأ�ساليب حلنية 

ت�ستخدم كاأ�سا�ض لالرجت����ال، وتظهر رقة املقامات 
يف طبيعته����ا النغمي����ة حي����ث يغني الق����ارئ مقطع 

لفظي واحد على نوتات مو�سيقية متعددة.
يب����داأ الأداء بالتحرير، وه����و اأداء مو�سيقي اأق�سر 
من اللحن الرئي�سي حي����ث ي�ستخدم املغني مقاطع 
لفظي����ة اأوعب����ارات فق����ط. ول يوج����د قيا�����ض دقيق 
للمقدم����ة ول املقام، لذلك يتوق����ف العزف فقط على 
الأدوات اللحني����ة. الأنا�سي����د م�ستن����دة اإىل ال�سعر 
اأوامل����وال  �س����واء الق�سائ����د  بالعربي����ة الف�سح����ى 

بالعامي����ة،  الزه����ريي(  )اأو  البغ����دادي 
وت����دور موا�سي����ع ال�سعر ح����ول احلب 

والنف�سال وال�سوق واحلزن.
وعل����ى الرغم اأن املو�سيق����ار يجب اأن يراعي 

كل منط م����ن اأمناط املقامات، فل����ه جمال وا�سع 
لالرجت����ال والتعب����ري عن طري����ق اإطال����ة اأو تق�سري 
عزف����ه مث����اًل. وبع����د الف����راغ م����ن الإطن����اب النغمي 
الطوي����ل يف املقام، ُتغن����ى مقطوعة �سفهية ق�سرية 
ه����ي يف الع����ادة الب�ست����ة اخلفيف����ة )وه����ي نغم����ة 
مذيلة(. وتقدم هذه املقطوعات تباين خا�ض حيث 
اإنه����ا تتكون من مقاط����ع وغالبًا ما متن����ح للعازفني 
الرئي�سي����ني فر�سة للغناء وت�ستعد اجلمهور لالأداء 

املو�سيقي التايل للمقام.
رغم احلياة املو�سيقية الناب�سة للمدن العراقية يف 
الن�سف الأول من الق����رن الع�سرين اإل اأنها اختفت 
تقريب����ًا متامًا يف الوقت احلايل، وميكن ال�ستماع 
اإىل اأغاين لعدد قليل جدًا من الفنانني الذين مازالوا 
يعزفون يف حفالت، اأو اإىل الت�سجيالت املو�سيقية 

الأوىل املحفوظة على اأقرا�ض ال�سيالك.
)*( مسؤول الثقافة الشفهية والموسيقية، 
المكتبة البريطانية
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رولف كيليوس )*(

ما زال عدد ضئيل 
من فرق الجالغي 
يلعبون موسيقى 

املقام العراقي يف 
بغداد اليوم، وميكن 

االستامع إليه من 
خالل ما تبقى من 

تسجيالت الشيالك، 
فاملقام العراقي 

هو أسلوب موسيقي 
متطور من العراق 

الحرضية والذي 
تطور خالل الفرتة 
ما بني عرشينيات 

وأربعينيات القرن 
املنرصم.

موسيقى المقام العراقي وفرق الجالغي

الشوارع المغبرة والموسيقى المثيرة في بغداد


