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تجديد الحديث عن عراقية

الفنان الكبير نجيب الريحاني
ذكريات منطقة حافظ
القاضي وساحتها

المجمع العلمي العراقي

في أيام تأسيسه االولى

مدينة الرفاعي وزيارة الملك
فيصل الثاني وولي عهده

تأسيس الشرطة العراقية
في  9كانون الثاني 1922
كيف تكونت ادارة الشرطة العراقية
وصلتها بوزارة الداخلية ؟

2

العدد ( )4848السنة الثامنة عشرة
االثني��ن ( )11كان��ون الثاني 2021

رفعة عبد الرزاق محمد

تجديد الحديث عن

عراقية الفنان الكبير
نجيب الريحاني

لم يزل الحديث عن عراقية الفنان العربي الكبير نجيب الريحاني ( 1891ــ  )1949حديثا سريعا في
اغلب ما كتب عن هذا الفنان القدير الذي رحل وهو في عنفوان عطائه الفني المتميز بروح الدعابة
والسخرية الالذعة  .وفي االيام االخيرة من العام الفائت  2020صدر ملحق منارات عن جريدة المدى
 ،وهو عن الريحاني  ،وفيه اشارات عن عراقيته مبثوثة في المقاالت المنشورة .
اود هنا ان اقدم نبذة توثيقية لموضوع عراقية الريحاني  ،وهو حديث قديم جديد  ،وقد زاد من
غموضه عدم اشارة الريحاني في مذكراته التي قدم لها بديع خيري الى اصول اسرته  ،غير ان
العارفين بامره ذكروا في العديد من المواضع الى ان اباه من مدينة الموصل في العراق وامه من
مصر  .في عام  1959صدرت مذكرات الريحاني عن سلسلة كتاب الهالل  ،ولم تشر هذه المذكرات
اية اشارة الى سنة والدته وال محلها كما لم يذكر شيئا عن اسرته ولم يذكر والده باي نبأ  .اما
والدته فقد اشار اليها اشارات خفيفة من غير ان يذكر اسمها سوى انه سجل سنة وفاتها 1922
 ..والظاهر ان وفاة ابيه كانت قبل وفاة امغ  ،وان شقيقه جورج ولد في القاهرة بعد نزوح العائلة
اليها  ،وقد اختفى هذا االخ في ظروف غامضة  ،وقيل انه اسلم وغير اسمه او انه ترهب واعتكف
في احد االديرة القصية .

ج���اء يف كتاب االع�ل�ام للزركلي ( جـ � 8ص  : ) 326جنيب
بن اليا�س ريحانة املعروف بالريحاين اكرب ممثل �س���اخر
عرف���ه امل�س���رح العربي  ،مو�ص���لي اال�ص���ل  ،كل���داين الدم
 ،عرب���ي املنب���ت والل�س���ان  ،نق���ادة للمجتمع عل���ى طريقة
مولي�ي�ر غ�ي�ر مقلد ل���ه  .كان اب���وه تاجر خيول ا�س���توطن
القاهرة وولد فيها جنيب يف حي باب ال�شعرية .
وج���اء يف كت���اب ( جني���ب الريح���اين ) ت�ألي���ف عثم���ان
العنتبلي ( مط جريدة امل�ص���ري )حتت عنوان  :ت�صاريف
االقدار يف ال�ص���فحة  17عند حديثه عن اليا�س الريحاين
وال���د جنيب  ،ما ن�ص���ه  :كان اليا����س الريحاين يعتمد يف
حيات���ه على �ص�ل�ابته وعناده وال غرو فهو عراقي اال�ص���ل
وقد ا�ش���تهر بق���وة التحمل واال�ص���طبار على امل���كاره . ..
وكت���ب اال�س���تاذ خال�ص عزم���ي ( ج .االي���ام يف  11ايلول
) 1962انه وجد يف جملة ( ال�س���ينما ) امل�ص���رية يف العدد
 25يف � 2آب  1945وهو عدد خا�ص عن ال�سينما يف م�صر
عن جنيب الريحاين انه ولد يف العراق يو  4نوفمرب عام
 ) 1898وهذا يثبت مولده يف العراق اي�ضا .
وكان اال�ست���اذ عب���د احلمي���د الر�ش���ودي  ،ف�ض�ل�ا ع���ن
مو�سوعيت���ه العراقي���ة  ،م���ن العارفني باح���وال الكثري من
ال�شخ�صيات العربية  ،ويف حديث عن الريحاين اخربين
ـ���ـ رحمه الله ـ ان الدكت���ورة �سريانو�ش الريحاين اخربته
بانها �سمع���ت من افراد عائلتها امل�سن�ي�ن بوجود �صلة بني
ا�سرتها وا�سرة الريحاين يف م�صر .
وقد اهت���م الكات���ب وال�صحف���ي العراقي املن�س���ي م�شكور
اال�س���دي  ،الذي عا�ش فرتة من حياته يف االربعينيات من
الق���رن املا�ض���ي يف القاه���رة مرا�سال للعديد م���ن ال�صحف
واملجالت العراقية ومنها جريدة البالد لرفائيل بطي .
ملا كتب اال�ستاذ م�شكور اال�سدي عن املو�ضوع يف جريدة
(االي���ام) ل�صاحبها عبد القادر الرباك ع���ن املو�ضوع ( 27
ايل���ول  ، ) 1962ا�ستدرك عليه امل�ؤرخ الكبري اال�ستاذ عبد
املنع���م الغالمي  ،وهو العارف باملو�صل وا�سرها  ،بقوله :
ان �سل�سل���ة ن�سب جنيب الريحاين تع���ود اىل عبد الرحيم
ال�صب���اغ ر�أ�س اال�س���رة الذي نزح من ( خرب���وط ) �شرقي
االنا�ض���ول قبل قرن�ي�ن  ،وانه  :جنيب ب���ن اليا�س بن حنا
ب���ن يعق���وب ب���ن عبد الرحي���م املوم���ى الي���ه  ،وان حنا بن

يعق���وب ل���ه ثالثة ا�شقاء م���ن الذكور  ،اعق���ب منهم اثنان ،
وهم���ا جرج�س الذي لقب بالريح���اين و�شمل لقبه اال�سرة
كله���ا  ،وبهنام  ،ومن ذرية هذي���ن الرجلني ت�شكلت اال�سرة
الريحاني���ة باجمعه���ا وه���ي املوج���ودة يف الع���راق  .وان
اليا�س والد جنيب الريحاين الذي نزح اىل م�صر كان معه
اخ ا�سمه توما وله ذرية  ،اما اليا�س فكان له من االوالد يف
م�صر  :جنيب ويو�سف وجورج .
جه���د اال�ست���اذ م�شك���ور اال�س���دي يف البح���ث ع���ن عراقية
الريحاين  ،وكت���ب مقاال قيما  ،عنوانه ( جنيب الريحاين
نابغ���ة امل�سرح العرب���ي ) �ضمنه ما تو�صل الي���ه  ،فذكر ان
الريح���اين عراق���ي �صمي���م مول���دا ون�سب���ا  ،فق���د ول���د يف
املو�ص���ل ع���ام  1890وهاجر اب���واه به باخي���ه االكرب اىل
م�ص���ر وهم���ا �صغ�ي�ران .وا�سرت���ه يف الع���راق ذات فروع
 ،وابنا�ؤهم���ا معروف���ون يف بغ���داد والب�ص���رة وكرك���وك
واملو�صل .
وذك���ر اال�س���دي انه يعلم من���ذ وفاة الريح���اين عام 1949
ان بع����ض افراد ا�سرت���ه يف العراق حاول���وا التحري عما
خلفه من ثروة يف م�صر وعرفوا ان الذي ورثه هو �شقيقه
يو�سف املذكورانفا  ،وكان مما تركه بيت �شيده ومات قبل
ان ي�سكنه وكان يريد تخ�صي�صه بعد وفاته ملج�أ للممثلني
املتقاعدي���ن  ،كم���ا ذك���ر اال�ست���اذ بدي���ع خ�ي�ري يف مقدمة
مذك���رات الريح���اين  ،وان من يعلم بذلك حمام ا�سمه بهاء
الدين ال�ضراع وهو من ا�صدقاء الريحاين .
يق���ول اال�سدي ان���ه زار مع املحامي ال�ض���راع ال�سيد �سليم
الريح���اين الذي يعم���ل باالعمال احلرة ف�س�أل���ه عن قريبه
جني���ب ،وعلى الرغم من انه اف���اده ببع�ض املعلومات عنه
وع���ن ا�سرت���ه املو�صلية اال�ص���ل  ،احال���ه اىل �شخ�ص �آخر
م���ن اال�س���رة لال�ست���زادة  ،وه���و يو�سف الريح���اين مدير
ق�س���م الرتجمة يف م�صلحة الكهرب���اء الوطنية  ،وهو انبه
اف���راد اال�سرة  ،وق���د عمل يف ال�صحافة ف�ت�رة من حياته ،
ومم���ا قاله انه جنيب ب���ن اليا�س بن ق�سطنط�ي�ن بن بهنام
ب���ن يعقوب ب���ن عبد الرحي���م ال�صباغ  ،واخل�ي�ر هو اجلد
االعل���ى لال�سرة وق���د هاجر اىل املو�صل ت���اركا م�سكنه يف
(خرب���وط) الواقع���ة غرب���ي ديار بك���ر ومعه ابن���ه يعقوب
 .وق���د عرف بال�صب���اغ ب�سبب ا�شتغال���ه ب�صباغة االقم�شة
وزرك�شتها  ،وقد حل لقب الريحاين حني و�صف معا�صرو
احد احفاد عبد الرحيم بالريحان لرقته وبهائه .
وت�ضم���ن مق���ال اال�س���دي معلوم���ات اخ���رى ع���ن اال�سرة
الريحاني���ة وم�ساكنه���ا يف املو�ص���ل ،و�ساوافي���ك به���ا يف
تف�صيل مقبل .
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تأسيس الشرطة العراقية في  9كانون الثاني 1922

كيف تكونت إدارة الشرطة العراقية وصلتها بوزارة الداخلية ؟

ال يخفى ان وزارة الداخلية هي احد اهم االدارات
العراقية منذ تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة
في  25تشرين االول  1920وحتى الوقت الحاضر
 ،وذلك لتعدد وخطورة المهام التي تضطلع
بها ،وقد نسقت على غرار نظام وزارة الداخلية
العثمانية ،وذلك استجابة لرغبة مجلس زراء
الحكومة العراقية المؤقتة في بناء المؤسسات
االدارية العراقية على اسس النظم االدارية
العثمانية .وعدم تقاطع هذه النظم مع المصالح
البريطانية(,وقد أخذ باالعتبار األسس الواردة
في الئحة التعليمات لهيأة االدارة العراقية كافة،
والتشريعات والنظم التي شرعتها الحكومة
العراقية المؤقتة  ،والحكومات العراقية حتى
سنة  ، 1924او تلك التي شرعها مجلس النواب
حتى صدور النظام االول للوزارة في  23كانون اول
 ، 1929وبموجبها تألفت الوزارة من ديوان وعدد
من الدوائر المركزية.

د .عدنان هرير الشجيري
اوال  :دي���وان الوزارة :وا�شتمل على املقر العام ،ومديرية
االدارة العامة:
.1املقر العام:وميثل ال�سلطة املركزية للوزارة وت�ألف من:
�أ.وزي���ر عراقي ،فه���و الرئي�س الأعلى لل���وزارة وم�س�ؤول
ع���ن تطبيق القوانني واالنظمة فيها ومراقبة اعمال الهي�أة
االداري���ة ،والأ�ستم���اع اىل االراء التي طرحه���ا امل�ست�شار
الربيطاين .
ب.م�ست�ش���ار بريطاين:وتنح�صر مهمتة يف تقدمي الن�صح

واالر�ش���اد لتقومي عم���ل ال���وزارة وترقيته .و�ض���م املقرر
ع���ددا من امل�س�ؤولني الثانويني ب�صفة م�ساعدين كالعراقي
�سكرتري الوزير ،فهو مدي���ر مكتب الوزير ومن�سق اعماله
 ،ووا�سطةاالت�ص���ال والتن�سيق بينه دوائ���ر الوزارة ،كما
كان مكلف���ا بح�سابات الوزارة البلديات و�ش�ؤون املوظفني
املحلييني وطالب الوظائف وال�صحف املحلية و�أ�ستح�ضار
�أقرتاح���ات ملجل�س الوزراء ،والنظر يف التقارير املرفوعة
اىل الوزير م���ن قبل البلديات وجمال�س االلوية ،والأمالك
امل�ضبوط���ة ،وكان يعاون���ه يف مهام���ه مع���اون �سكرت�ي�ر
عراق���ي ،وم���ن امل�ساعدي���ن اي�ض���ا الربيطاني���ان  ،مع���اون
امل�ست�ش���ار ،والقائ���م باعم���ال امل�ست�ش���ار ،نظ���ر االول يف
�ش����ؤون املوظف�ي�ن االجان���ب ،واملطبوع���ات والنقلي���ات
وال�شرطة واجلي�ش والثقافة وال�سجون وق�ضايا الع�شائر
والدور امل�شغولة م���ن احلكومة واملرا�سالت ال�سرية ،فيما
نظ���ر االخ���ر يف الزراع���ة واال�سق���اء (الري) وال���واردات
وامليزانيات وجوازات ال�سفر و�ش�ؤون منطقة كرد�ستان .
و�ض���م املقر اي�ضا ثالث���ة موظفني هن���ود بعناوين مالحظ
عام  ،وكاتبا �سريا ،ومالحظ الق�سم ال�شخ�صي.
.2مديرية االدارة العامة:وه���ي الدائرةاملركزية الوحيدة

يف ال���وزارة ،وكان���ت تتوىل االعم���ال الأداري���ة للوزارة،
وت�ألف���ت م���ن مدي���ر عراق���ي ( �سكرت�ي�ر الوزي���ر) واربعة
وع�شرين موظف���ا موزعني عل���ى �شعبهاالثمانية ،االوراق
والذاتي���ة والرتجم���ة واملحا�سب���ة والطابع���ة وال�ص���ادرة
وال���واردة والتجليد.وبواق���ع ارب���ع موظف�ي�ن يف كل
�شعبة وبه���ذا كان مالك وزارة الداخلي���ة يف �سنة /1920
 1921يتك���ون م���ن  16عراقي ًا و 14بريطاني��� ًا و 11هندي ًا
وم�صريان  ،وايراين واحد ومئة وثالثني م�ستخدم ًا .
ام���ا الدوائ���ر الرئي�سي���ة فقد ا�شتمل���ت على دوائ���ر ا�صيلة
كال�شرط���ة وال�سج���ون والزراع���ة وال���واردات والبيط���رة
ومطبع���ة احلكومة والقرطا�سي���ة والأمالك ودوائر احلكم
املحل���ي واخ���رى م�ستحدث���ة كمديري���ة ال�صح���ة العام���ة
والتفتي�ش االداري وامانة بغداد وجلنة ا�سالة املاء ملدينة
بغداد ومديرية النفو�س العامة.
ان ادارة ال�شرط���ة وه���ي �أحد �أه���م االدارات االمنية ،ومن
املكون���ات الأ�سا�سي���ة ل���وزارة الداخلي���ة من���ذ تا�سي�سه���ا،
وكان���ت ان���ذاك ت�سم���ى ب���ـ ( مفت�شي���ة ال�شرط���ة) وتخ�ضع
ال�ش���راف مع���اون امل�ست�ش���ار .وت�ألف���ت من دائ���رة مركزية
وع���دد م���ن الدوائ���ر التنفيذي���ة والأخت�صا�صي���ة امللحقة،

ت�ألف���ت الدائ���رة املركزية م���ن املقر الع���ام ،وق�س���م االدارة
املركزية امللح���ق باملقر وق�سم التفتي�ش ،وتالف املقر العام
م���ن مفت�ش ال�شرط���ة العام (مدير ال�شرط���ة العام) اللفتنت
كرن���ل (عقي���د) �س���ي� .أي�.أي.بري�سك���وت.وكان يتقا�ضي
راتب���ا مقداره  2120روبي���ة �شهري ًا ،وموظف اخر بدرجة
خ�صو�صية يدعى اي���ج �.أم.كونز ،وتال���ف الق�سم الأداري
م���ن مميز ال�شرط���ة وحما�سب ومع���اون حما�سب .وكاتب
طابع���ة ومع���اون كات���ب طابع���ة وم�أم���ور �أوراق ومعاون
م�أم���ور �أوراق ،فيما ت�ألف ق�س���م التفتي�ش رئي�س املفت�شني
واثنني و�سبعني مفت�شا .و�أ�شتملت الدوائر التنفيذية على
مفت�شي���ات من ال�شرطة امللحقة باملقر العام وعددها ثمانية
مفت�شي���ات يف كل م���ن بغ���داد الك���وت والب�ص���رة واملنتفك
ودي���اىل واحللة والدليم و�سامراء.وق���د تالفت كل واحدة
منها من مدير بدرجة ( قومندان ) الدارة �ش�ؤونها بالنيابة
ع���ن املدير الع���ام ،وي�شرف عل���ى م�أموري���ات ال�شرطة يف
االق�ضي���ة والنواحي .اما الدوائ���ر االخت�صا�صية فهي كل
من مديرية التحريات ومدر�س���ة ال�شرطة ومديرية �شرطة
ال�س���كك .ومبوج���ب االرادة امللكية ال�ص���ادرة يف  9كانون
الث���اين  1922الغي���ت مفت�شي���ه ال�شرط���ة وع���دت مديرية
عام���ة ،وعهد برئا�ستها مديرعام عراق���ي ( نوري ال�سعيد)
ين���وب ع���ن وزي���ر الداخلي���ة يف ادارة �ش�ؤونه���ا مبوجب
القوانني واالنظمة  ،وله ان يقرتح مايراه منا�سبا لتطوير
عم���ل املديرية ب�ش���رط ا�ستح�صال موافق���ة وزير الداخلية
على ذلك.
لق���د حظيت ال�شرط���ة باهتمام حكوم���ي كبري،وهي نتيجة
طبيعي���ة ل�سيا�سة بريطانية مدرو�س���ة ارادت �أن جتعل من
ال�شرط���ة اجلهاز االمني الرئي�سي بدال عن اجلي�ش الذي ال
ترغ���ب ان تراه قوي ًا  ،حت���ى ال ي�صبح خطر ًا يهدد الوجود
الربيط���اين عل���ى ار����ض الع���راق  ،وان يبق���ي العراقي�ي�ن
بحاج���ة دائم���ة اىل دع���م وم�سان���دة الربيطاني�ي�ن ،وعليه
اخذت ت�شكي�ل�ات ال�شرطة بالتو�س���ع والتنوع واالنتظام،
حتى �أ�ستقرت يف نهاية عه���د االنتداب على دائرة مركزية
(مديري���ة ال�شرط���ة العام���ة) ،ودوائر تنفيذي���ة  ،وعدد من
لدوائ���ر االخت�صا�صية امللحقة ،ت�ألفت الدائرة املركزية من
املقر العام ،و�شع���ب  ،االدارة واحلركات  ،واملرية ،وهي�أة
التفتي����ش وبا�ستثناء �شعبة التفتي����ش تالفت كل �شعبة من
�ضاب���ط بدرجة مع���اون مدير عام  ،ينوب ع���ن املدير العام
يف ادارة �ش�ؤونها  ،كما تالفت من عدد من �ضباط ال�شرطة
واملرات���ب لتم�شي���ة اعمالها  ،فيما ت�ألف���ت �شعبة التفتي�ش ،
م���ن هي�أة تفتي�شي���ة م�ؤلفة من الربيط���اين مفت�ش ال�شرطة
الع���ام العقي���د (بري�سكوت)رئي�س��� ًا ،وع���دد م���ن املفت�ش�ي�ن
الربيطاني�ي�ن والهن���ود العراقيني لتفتي����ش دوائرال�شرطة
ومركزه���ا وكتاب���ة التقاري���ر عنه���ا اىل رئي����س املفت�ش�ي�ن
م�ست�شار الداخلية.
و�أ�شتملت الدوائر التنفيذية على مديريات �شرطة االلوية
ومعاونيات �شرطة االق�ضية وم�أموريات �شرطة النواحي.
وفيم���ا ا�شتمل���ت الدوائراالخت�صا�صي���ة عل���ى مدر�س���ة
ال�شرط���ة ومدر�س���ة ال�شرطةالعالي���ة ،ودوائ���ر التحقيقات
اجلنائي���ة ومديرية قوة �شرطة ال�سي���ارة ومديرية �شرطة
�سكك ومديرية �شرطة امليناء ومديرية �شرطة الكمارك.
عن رسالة
(النظام االداري في العراق  1920ــ ) 1939
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كمال يلدو
اليع���رف له���ا ت�أريخا حم���ددا ،لكنه���ا بالت�أكي���د مرتبطة
ب�شارع الر�شيد وج�سر الأحرار معا،ولهذا حكاية  .فلقد
بنى الأنكلي���ز ج�سرا يربط منطق���ة ال�صاحلية(الكرخ)
مبنطق���ة ر�أ����س القرية(الر�صافة) من احلدي���د وحمّلوه
عل���ى مراك���ب يف عر�ض النه���ر ،وذلك يف الع���ام 1918
و�سم���ي اجل�س���ر بج�سر "اجل�ن�رال م���ود" ،اذ كان يطل
علي���ه من جه���ة الك���رخ ،متث���ال القائد "م���ود" و�ساحته
التي حملت نف�س الأ�سم .يف العام  1941افتتح اجل�سر
الذي م���ازال قائما لليوم ،و�س ـم���ي بج�سر "امللك في�صل
الأول" ،وال�ساح���ة الت���ي تقابل���ه م���ن جه���ة الر�صاف���ة،
ب�ساح���ة املل���ك في�ص���ل الأول .بعد قيام ث���ورة  14متوز
عام  1958و�أع�ل�ان اجلمهورية ،ا�ستب���دل ا�سم اجل�سر
ب " ج�سـ ـ���ر الأحرار"  ،وحمل���ت ال�سـاحة ا�سما جديدا،
و�صارت�سـ ـم���ى "�ساح���ة الوثبة" منذ ذل���ك الزمان ،على
ان البع����ض ي�سميه���ا "�ساح���ة حاف���ظ القا�ض���ي" ن�سبة
للمحالت امل�شهورة واملطلة على ال�ساحة.
تتو�سط"�ساح���ة الوثب���ة" منطق���ة ،حتول���ت اىل مركز
جت���اري مه���م ،وه���ي اي�ض���ا وجه���ة الق���ادم م���ن جه���ة
ال�صاحلي���ة والك���رخ ،و نقط���ة التق���اء قريب���ة ب�ش���ارع
اجلمهورية ،و�أ�سرتاحة الناظ���ر الذي اليلبث ان تلهيــه
البناي���ات والعمارات العالية بعيدا عن افق التحليق مع
الطيور وال�سماء.
ومل���ن يق�صده���ا م�شيا من �ص���وب الكرخ وح���ال انتهاء
اجل�س���ر :على اليم�ي�ن كان هناك نادي ن���واب ال�ضباط،
 ،ومدخ���ل اح���د الب���ارات ،ث���م حم���ل خياط���ة ابراهيم
القزاز ،ثم فـرع �ضي���ق يف�ضي ل�سوق �شط العرب ،تليها
عدة حمالت �صغرية ،وعن���د ا�ستدارة الر�صيف ب�أجتاه
�سيد �سلطان عل���ي ،كان هناك حمل"�شربت ابو حممد"
امل�شه���ور بع�صري الربتق���ال والليم���ون ،ومرتا�صا معه
كانت هناك �صيدلي���ة ،ثم مطعم الن�صر امل�شهور برائحة
الك����ص والدج���اج امل�ش���وي ،ومال�صق���ا لفن���دق الن�صر
وفن���دق �ش���ط الع���رب امل�شه���ور ببالكونات���ه املطلة على
ال�ساح���ة وال�شارع ،بعدها مدخ���ل �سوق "�شط العرب"،
ث���م حملني �صغريين او ثالثة احده���ا كان خمت�صا ببيع
انواع (معاجني الأ�سنان) امل�ستوردة من اخلارج ،حتى
ت�أتي واجهات حمالت "اوروزدي باك" احد اهم موالت
ذل���ك الع�صر ،ثم تنته���ي البناية ب�ش���ارع فرعي يو�صل
ملوق���ف �سي���ارات الأوروزدي ب���اك ،واجلام���ع املوجود
يف ذل���ك الف���رع .ويف اجلهة الثانية من �ش���ارع الر�شيد،
كان هن���اك �شارعا عري�ض���ا ن�سبة للقيا�س���ات املعروفة،
ميث���ل بداية منطقة "�سيد �سلط���ان علي" حيث كان احد
املح�ل�ات يبيع انواع التم���ور املح�شوة باللوز ،وبجنبه
حم���ل لقل���ي الأ�سم���اك ،و�صيف���ا كان���وا يبيع���ون الرقي
الذي كانت تق����ص ا�شيافه باملن�شار! ثم ت�أتي يف اجلهة
الثانية ،عدة حمالت للخياطة والآي�س كرمي واحللوى
وحم���ل الفالف���ل والعمب���ة العراقي���ة ومعر����ض �أحذي���ة
"�صادق حمقق" ،ثم بوابة "�سينما الوطني" ومال�صقا
له���ا اح���د حم�ل�ات بي���ع ال�سكائ���ر الأجنبي���ة والكرزات
والن�ست�ل�ات ،تليه���ا بوابة"�سينم���ا الر�شي���د" .بعده���ا
ب�أجت���اه �ساحة الوثب���ة ،كان هناك معر�ض���ا كبريا تابعا
لل�شرك���ة العام���ة للخياطة،بعده حم�ل�ات " نعيم نعمو "
للكمالي���ات ،ث���م ي�أت���ي "�صالون حالق���ة اجلابى" ،ومن
بع���ده ي�أتي "مطع���م النهر" .وعند ا�ست���دارة الر�صيف،
كان���ت بوابة "�سينم���ا الر�شيد" لفئ���ة ال  40فل�سا،واىل
جان���ب �شب���اك التذاكر كان يجل�س "امل�ص���ور ال�شم�سي"
امل�شه���ور بكامريته ،ث���م حمالت �صغ�ي�رة ومنها مطعم
�صغ�ي�ر م�شهور بالفط���ور ،و�أح���د الأف���رع املغلقة الذي
ينتهي بفن���دق حمورابي ،ثم "م�ص���رف الرافدين" فرع
الوثب���ة  ،وال���ذي كان مال�صق���ا ملرك���ز �شرط���ة العبخانة
الكبري والوا�سع مبر�آبه وبناياته.اما يف اجلهة املقابلة
للمرك���ز ف���كان هن���اك ب���ار "ال�سم���ان" ،ثم حم�ل�ات بيع

ذكريات منطقة حافظ القاضي وساحتها

أين تقع ساحة الوثبة؟!

تقع في قلب بغداد وش��ارعها  ،في الثلث األول من ش��ارع الرش��يد مبتدءا من الباب الشرقي،
بمواجهة جس��ر األحرار من جانب الرصافة .كانت المس��ــاحة الخض��راء( العامة) الوحيدة في
كل شارع الرشيد .تتزين بأشكال الزهور عبر مواسمها المختلفة على األسيجة ،ممزوجة مع
ش��تالت اآلس الفواحة ونخلتين من النوع القصير .أما ما ميزها طوال تأريخها،فهي مظلتها
المركونة على حافتها المالصقة لش��ارع الرش��يد لحماية ش��رطي المرور من حر الش��مس،
فيما تعلوها س��ـــاعة تعلن التوقيت المحلي للمدينة .لم تحتوي طوال تأريخها على اية ارايك
للجل��وس او مالعب لألطف��ال ،لكنها كانت تمثل الرئة التي تنقي هــواء الش��ارع ،مازجة عبق
الريح اآلتية من دجلة الجميل  ،برائحة ياسها وورودها الحلوة.

حافظ القا�ضي
واجه���ة املعر����ض و�ص���ورة جن���اة ال�صغ�ي�رة وقد كتب
عليهما (اخلريف والربيع).
وعندما ينحن���ي الر�صيف ب�أجتاه اجل�س���ر كانت هناك
حمالت "كيك وزب���ادي ال�سماوي" وتعلو املحل كازينو
�صيفي مطلة على الر�شيد وال�ساحة واجل�سر ،وبجنبها
ب���ار "�شــريف وح���داد" ومال�صقا ل���ه كان هناك حمالت
بي���ع الرثي���ات وامل�صابي���ح ال�ضوئي���ة ،مقاب���ل فن���دق
"جبهة النهر" ومعمل "خياطة قري�ش" واملال�صق ملحل
بي���ع امل�شروبات وعرب���ة بيع و�شوي الكب���اب العراقي،
ونقط���ة الأم���ن املكلفة بحرا�س���ة اجل�سر وكم���ا يقولون
عن���د "رقب���ة اجل�س���ر" .وبالع���ودة اىل ال�ساح���ة ،ف����أن
�شارع���ا و�سطيا كان يقع خلفه���ا مبا�شرة ويف واجهته
يرتفع "فندق امليناء" ،فيما تقوم خلفه ع�شرات املكاتب
املخت�صة بالنقل الربي مث���ل نقليات الأقت�صاد ونقليات
حداد ونقلي���ات ال�سعيد والتي كان���ت تنظم ال�سفريات
للمحافظات وللخارج.
يف عق���د الت�سعين���ات ،تفت���ق عق���ل بع����ض "ح�ل�ايل
امل�شاكل" ،وبغي���ة تخفيف الأختناق���ات املرورية ،دعوا
للتخل����ص م���ن ال�ساحات العامة ،وكان���ت �ساحة الوثبة
م���ن �ضمن البع�ض الذي���ن حكم عليهم بالأع���دام (�ساحة
مي�سل���ون يف الغدي���ر ،وال�ساح���ة املقابل���ة لل�شورج���ة
وال�س���وق العربي من جهة �ش���ارع اجلمهورية)  ،وهكذا
حتولت ه���ذه ال�ساحة اخل�ض���راء واجلميلة اىل منطقة
ج���رداء ،ب�أر�ض ا�سفلتية تت�صاعد منها الأبخرة ال�سامة
يف مو�س���م ال�صي���ف الالهب .وعقب الع���ام  2003ويف
ظ���ل حالة الفو�ض���ى والفلتان ،حتول���ت ال�ساحة  ،مثلها
مث���ل مناط���ق كث�ي�رة يف �ش���ارع الر�شيد و�ش���ارع النهر
(�ش���ارع العرائ�س) اىل موقف لعرب���ات التحميل والتي
ي�ســحبه���ا الب�ش���ر ه���ذه امل���رة ،يف منظر يع�ب�ر حقا عن
امل�ست���وى الذي و�صل اليه الأن�س���ان العراقي وم�ستوى
التطور الأنتاجي واخلدمي .
أين تقع ســـاحة الوثبة؟

التبوغ (التنت) ثم حمالت "ججاوي" لت�أجري الكرا�سي،
ثم مدخل حملة "العاجلني" ومعمل �سكائر تركي ،وبائع
الكفتة ال�شهريجرجي�س  ،ثم حمل بيع الثلج ،ثم دربونة
"اجللبة"  ،تليها �صيدلية "الأثري" وبعدها ت�أتي حمالت
"نوفيك�س" التي كانت ت�ضاهي حمالت اوروزدي باك،
وعن���د ركن ال�ش���ارع وقبل ا�ست���دارة الر�صي���ف ب�أجتاه
منطقة ر�أ�س القرية كانت ت�أتي �شركة "حافظ القا�ضي"
والت���ي حتول ا�سمه���ا الحق���ا اىل �شرك���ة "كتانة" حيث
كان���ت خمت�صة ببيع الطباخ���ات الأمريكية ،ويف �شارع
الر�شي���د كان هناك حم���ل بيع احذية ،ث���م حمل نظارات
�آ�سي���ا ودربون���ة مغلقة فيه���ا معمل "الزنكوغ���راف " ثم
دربون���ة "ابراهيم ابو اجلنب" باجلنب من معمل "�سيد

ح�س�ي�ن" للألب�س���ة اجلاه���زة ،بعده���ا �صيدليةث���م حمل
اخت�صا�ص ببيع "ملبات التلفزيون���ات" ل�صاحبه ال�سيد
ودي���ع احلريري ،بعدها حم���ل "حمودي نعم���ان" لبيع
ال�سندويج���ات ،ث���م مطع���م ن���ادر يف بداية ه���ذا الفرع.
وبالعبور اىل اجلهة الثانية من �شارع الر�شيد وب�أجتاه
اجل�س���ر ،كانت هن���اك " عمارة الب���دوي " و " مقام �أبو
�شيب���ة" ث���م جمموعة حمالت لبي���ع املالب����س والأحذية
ومن بينها خمزن "ليدو" امل�شهور ببيع قم�صان (نينو)
اح���د �أ�شهر قم�صان معمل "الف���ا" العراقي  ،حتى ت�أتيك
عم���ارة "الت�أمني" ومال�صقا له���ا كان هناك فرعا �صغريا
يقع في���ه م�صرف الرافدي���ن  -فرع�ش���ارع النهر -بعدها
"�ستودي���و �أر�ش���اك" و�ص���ور الزه���اوي امل�شهورة يف

انه���ا تقع يف قل���وب و�أفئدة وعيون وعق���ول اهل بغداد
الأ�ص�ل�اء ،احبابه���ا .اولئ���ك الذين ارتبط���ت بوجدانهم
و�أحا�سي�سه���م وم�شاعره���م وذكرياته���م ،اولئ���ك الذي���ن
تدم���ع عيونه���م اذا ذك���ر ا�سمه���ا امامه���م ،ويبك���ون اذا
�سمع���وا اجلالغي البغدادي او املقامات العراقية،اولئك
امل�سكون�ي�ن بع�شقه���ا ،وجماله���ا ،وكل ح���ي وط���رف
ودربونة وبناية وحمل وبيت منها ....هذه بغداد التي
�ستغ�ســل يوما نف�سها من الرتاب والأو�ساخ التي علقت
به���ا عل���ى يد الغرب���اء ،يف العه���د البائد ،وه���ذا الأ�سوء
الذي تاله.
الكاتب من ابناء محلة رأس القرية
في شارع الرشيد
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عب���د الجب���ار الدراج���ي

خالصة جيل من المطربين

في جانب الكرخ من بغداد ولد
عبدالجبار الدراجي عام ،1936
وفي الثالثة والعشرين من عمره
بدا أن الحظ قد حالفه حين
وضعته أغنيته األولى “تانيني
صحت عمي يا جمال” على سلم
الشهرة ،لقد صارت تلك األغنية
هي الزمة لكل غنـــاء في كل مكان
مثلهــا مثل “ال خبر” لفاضل
عــواد أو “يا نجمة” لحسين
نعمة أو “يا طيـــور الطايرة”
لسعـــدون جابر.

ابت����كار �أغنية عراقية جدي����دة ،عناء يعفي
الدراج����ي نف�س����ه من����ه ،فق����د كان����ت بغداد
ح��ي�ن ظه����ر فيه����ا تع����ج مببدعيه����ا الكبار:
عبا�س جميل وناظ����م الغزايل ور�ضا علي
ومائ����دة نزه����ت وعفيفة �إ�سكن����در ووديع
خون����ده وناظ����م نعي����م وحمم����د نو�ش����ي،
وكلهم بغدادي����ون �أ�صالء ،فما الذي ميكن
�أن يفعله ريفي هناك؟
�أما ح��ي�ن غنى املطرب امل�ص����ري �إ�سماعيل
�شبانة �أغنيته “نازل يا قطار ال�شوق” فقد
ب����دا وا�ضح����ا �أن لأداء الدراج����ي �إمكانية
عل����ى ا�ستدراج الآخري����ن �إىل الإعجاب به
وتقلي����ده .البع�ض ي�ؤكد �أن �أغنية “خي ال
ت�سد الباب” التي غنتها فائزة �أحمد وهي
م����ن �أحل����ان ر�ض����ا عل����ي كان الدراجي هو
�أول من غناها.غري �أن الدراجي مل ي�سعفه
احلظ يف الغناء خارج العراق ،كما حدث
م����ن قبله مع ناظم الغ����زايل ومن بعده مع
فا�ض����ل ع����واد .بق����ي مطرب����ا حملي����ا ،ومل
يتوق����ف عن الغناء حتى ع����ام  2004حني
فج����ع مبوت ابنه ،فكانت تلك بداية غربته
التي ق�ضاها يف الأردن �إىل �أن توفاه الله.
�سرية الدراج����ي يف الغناء هي عبارة عن
جمموع����ة متالحقة من الأغنيات الناجحة
ح�����س فطري
الت����ي ينط����وي جناحها على ّ
عميق بالكلمة كم����ا يف اللحن� .صحيح �أن
�صوت الدراجي مل يكن خارقا يف متيزه،
غري �أن متيّز الدراجي كان يكمن يف �أدائه
التلقائ����ي امل�شحون بالعاطف����ة التي يغلب
عليها طابع ال�س�ؤال الرجويل.
كل �أغنية منه كانت وقفة يف تاريخ الغناء

العراق����ي .مل يغن الدراجي �أغنية مل ت�أخذ
حقها من ال�شه����رة؛ "ما ريد املا يردوين"،
"علمتني ا�شلون �أحبك"“ ،دكتور جرحي
االويل عوف����ه”�" ،شك����ول للنا�����س لو عنك
ي�س�ألوين" و"�صبحة"� ،إ�ضافة �إىل �أغنيته
"نازل يا قطار ال�شوق" التي تخلى عنها
ل�صديقه عبدالزهرة مناتي الذي �أبدع يف
�أدائه����ا ،ح��ي�ن وهبتها بح����ة �صوته الكثري
من �أمل احلن��ي�ن الريفي .و"ه����ي �أغنيتك"
قالها الدراجي بكرم فا�شتهر مناتي بها.
مل يك����ن مطلوب����ا م����ن الدراج����ي �أن يبتكر
�أغني����ة عراقي����ة جديدة ،كان����ت بغداد حني
ظه����ر الدراج����ي تع����ج مببدعيه����ا الكب����ار:
عبا�س جميل وناظ����م الغزايل ور�ضا علي
ومائ����دة نزه����ت وعفيفة �إ�سكن����در ووديع
خون����ده وناظ����م نعي����م وحمم����د نو�ش����ي،
وكلهم بغدادي����ون �أ�صالء ،فما الذي ميكن
�أن يفعله ريفي هناك؟
�أغني����ة عبداجلب����ار الدراجي كان����ت نوعا
م����ن التبغ����دد ،وه����و الدر�����س ال����ذي كان
�صعب����ا بالن�سب����ة �إىل الكثري م����ن امللحنني
واملطرب��ي�ن الذي����ن ظه����روا يف �سبعين����ات
الق����رن الع�شري����ن والذي����ن �أث����ر ظهوره����م
نهاية احلقبة البغدادية يف الغناء ،لي�سود
بعده����ا غناء ريفي� ،أعاد العاطفة العراقية
�إىل �ساب����ق عهده����ا يف احل����زن الأ�س����ود،
وكان �إليا�����س خ�ضر ه����و رمز ذلك التحول
ال����ذي ق�ضى عل����ى كل رج����اء يف ا�ستعادة
الأغني����ة البغدادية�.أح����دث عبداجلب����ار
الدراجي �شقا يف جدار الأغنية العراقية،
ت�سلل م����ن خالله الري����ف �إىل املدينة ،لكن

بح����ذر �أني����ق ،وكان املعنى كل����ه يكمن يف
خلق �أغنية مدنية ال تن�سى من يقيمون يف
الهام�����ش ،وهم ع�شاق حقيقيون ومبتكرو
حقائ����ق جديدة يف احلي����اة العراقية التي
كانت يومها مفتوحة على الأمل.
متكن من �أن يت�سلل �إىل الأغنية البغدادية
ب�أبجدي����ة غنائ����ه الريف����ي ،كان معلوم����ا
بالن�سب����ة �إىل �أباطرة الغن����اء البغدادي �أن
تلك املحاولة �إمنا تنطوي على �إ�ضافة ،قد
ال يكون الدراجي نف�سه مدركا لأ�سرارها،
وه����و م����ا ح����دث فع��ل�ا .كان الوج����دان
البغ����دادي قد متدد بت�أث��ي�ر مبا�شر من لغة
ريفية مت�أنق����ة� ،أ�صابها الغ����رام البغدادي
ب�سح����ره .كان �ص����وت املغن����ي يق����ول
“مثلم����ا علمتني احلب ،عليك �أن تعلمني
الن�سي����ان” .رح����ل عبداجلب����ار الدراج����ي
غريب����ا ويف قلبه ال�شيء الكثري من بغداد،
التي كان واحدا من �صانعي عاطفتها.
مل يك����ن عبداجلب����ار الدراجي وحيدا حني
ظه����ر مطربا ،كان هناك من حوله جيل من
املطرب��ي�ن الذي����ن ال ينتم����ون �إىل املدر�سة
الريفي����ة القدمي����ة ،بالرغم م����ن �أنهم كانوا
تالميذه����ا .لق����د �سحرته����م بغ����داد ،فق����رر
البع�����ض �أن يقاوم ال�سح����ر واقفا كما فعل
عبدال�صاحب �شراد ،وهناك من جل�س على
الأر�ض م�ست�سلما ل�ش����روط ثيابه الريفية
كما فعل الثنائي جواد وادي وعبدالواحد
جمع����ة� ،أو حائرا بني الوقوف واجللو�س
كما فعل عبدالزهرة مناتي.
�أما يف ما يتعلق ب�سلمان النكوب وعبادي
العم����اري ،الثنائ����ي الباك����ي فلي�����س لهم����ا

ن�صي����ب ،ال يف الوقوف وال يف اجللو�س،
لذل����ك كان غنا�ؤهم����ا جنائزي����ا ،مب����ا يكفي
ال�ستع����ادة املراث����ي ال�سومري����ة كلها ،كان
املوت حا�ضرا يف كل حلظة طرب.
يف ذلك اجليل م����ن املطربني مل يكن هناك
م����ن يناف�����س الدراجي عل����ى مكانته �سوى
عبدال�صاح����ب �ش����راد .غري �أن �ش����راد كان
مغ����رورا وه����و م����ا دف����ع ب����ه �إىل ارت����كاب
حماق����ة الغناء بعجالة ،فل����م ترتك �أغنياته
�أث����را م����ن بعدها ،ب����ل مرت كما ل����و �أنها مل
تك����ن ،بالرغ����م م����ن �أن املط����رب نف�سه كان
يتمي����ز بح�ض����وره اجل����ذاب ح��ي�ن الغناء،
كان هناك �شيء من االفتعال يف �شخ�صية
عبدال�صاح����ب �شراد وهو م����ا ا�ستفاد منه
عبداجلبار الدراج����ي املعروف بتوا�ضعه
وتلقائيته و�صدقه.
كان الدراج����ي خال�صة جيل من املطربني،
كان الظرف التاريخي الذي عا�شه العراق
يومه����ا ق����د وهبه����م حا�ضن����ة للتجري����ب،
فكانت خمتربات الغناء مفتوحة للمواهب
القادمة من كل مكان وكان ال�سباق �صعبا.
ذلك لأن����ه مل يكن �سباقا خمت�ص����ا بالأغنية
الريفي����ة ،كان التحدي يكم����ن يف اخرتاع
�أغنية ريفية تك����ون منا�سبة ملزاج املدينة،
لذل����ك جنحت "علمتني �شل����ون �أحبك" يف
ا�ستقط����اب املعجب��ي�ن من حوله����ا ،وهناك
م����ا مل يكن يفهمه �أبناء املدين����ة من �أ�سرار
احلب الريفي فكانت الأغنية تك�شف عنه.
عن مجلة فنون

6

العدد ( )4848السنة الثامنة عشرة
االثني��ن ( )11كان��ون الثاني 2021

المجمع العلمي العراقي في أيام تأسيسه االولى
عبد الرحمن طارق محسن
َ
مت ا�ص����دار نظ����ام ت�أ�سي�س املجم����ع العلمي العراق����ي  ،بعد �أن
ر�أت وزارة املع����ارف �أن تتحوَل جلنة الت�ألي����ف والن�شر التي
�أن�ش�أتها يف عام 1945م اىل جممع  ،و�أخذت �إ�سمه من جممع
دم�شق ف�سمته ( املجمع العلمي العراقي ).
وبذل����ك �صدر نظام املجمع العلمي العراقي ذو الرقم ()62
لع����ام � ،1947إ�ستناد ًا اىل الفقره ال�ساد�س����ة من املادة الأوىل
من قانون املعارف العامة رقم ( )57لعام  1940بناء ًا على ما
عر�ضه وزير املع����ارف ووافق عليه جمل�س الوزراء ويتكون
هذا النظام من ت�سع وع�شرين مادة  ،وذكر فيه �أن له �شخ�صية
معنوية و ا�ستقالل مايل ح�سب امليزانية  ،و�أن يكون مرتبط ًا
بوزي����ر املع����ارف وم����ن �أهدافه �أن يعم����ل على العناي����ة باللغة
العربي����ة  ،والبحث يف �آدابه����ا ويف ت�أريخ العرب والعراقيني
ولغاتهم  ،ودرا�سة عالقات ال�شعوب الإ�سالمية ون�شر الثقافة
العربي����ة  ،وحفظ املخطوطات و�إحيائه����ا وت�شجيع الرتجمة
والت�ألي����ف  ،و م����ن و�سائ����ل حتقي����ق ه����ذه الأه����داف ا�ص����دار
جمل����ة للمجمع وان�شاء دار للطباع����ة  ،واي�ضا ان�شاء مكتبة ،
واملر�سوم �أعطى للوزير ح����ق انتخاب �أربعة اع�ضاء عاملني،
وينتخ����ب ه�����ؤالء الأع�ض����اء ثالثة ث����م ينتخب ال�سبع����ة ثالثة
�آخرين  ،ويجتمع الأع�ضاء الع�شرة العاملون النتخاب رئي�س
له����م باالق��ت�راع ال�سري  ،وكذل����ك انتخاب نائب��ي�ن له وبجانب
ه�����ؤالء الأع�ضاء العامل��ي�ن ن�ص املر�سوم عل����ى ثالثة �أ�صناف
م����ن الأع�ض����اء � ،أع�ض����اء م�ساعدون م����ن العراقي��ي�ن و�أع�ضاء
فخري����ون من العراقيني وغريهم  ،و�أع�ض����اء مرا�سلون �أي�ض ًا
م����ن العراقي��ي�ن وغريهم وي�ش����رف عل����ى ادارة املجمع ديوان
للرئا�س����ة ال����ذي يتالف من رئي�����س ونائبني ويتج����دد انتخابه
ك ّل ع����ام  ،وق����د َ
مت �إ�صدار هذا النظام يف بغ����داد يف ال�ساد�س

والع�شرين من ت�شرين الثاين 1947م .
وقامت وزارة املعارف بتنفيذ �أحكام املادة الثامنة  ،فاختار
توفيق وهبي وزير املعارف �آنذاك �أربعة �أع�ضاء عاملني وفق
الفقرة (�أ) من املادة املذكورة  ،وهم الأ�ساتذة-:
 -1ال�شي����خ حمم����د ر�ض����ا ال�شبيبي-2الدكت����ور حمم����د فا�ضل
اجلمايل -3الدكتور ها�شم الوتري-4الدكتور متي عقراوي.
واجتم����ع ه�����ؤالء الأع�ض����اء لتنفي����ذ ما جاء بالفق����رة (ب) من
املاده املذكورة من نظام املجمع فانتخبَوا الأ�ساتذة -:
 -1توفيق وهبي – وزير املعارف -2حممد بهجة الأثري-3

الدكتور جواد علي ثم �إنتخبَ الأع�ضاء ال�سبعة ثالثة �آخرين
 ،وه����م الأ�سات����ذة -1:ن�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ����رة الفار�س����ي -2منيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ����ر
القا�ضي -3الدكتور �شريف ع�سريان.
وبذل����ك �أ�صب����ح ع����دد العاملني ع�ش����رة �أع�ض����اء ،ويف الرابع
م����ن كان����ون الثاين م����ن ع����ام 1948م �ص����درت الإرادة امللكية
باملوافقة على هذا االنتخاب.
وعق����د اع�ضاء املجمع العلمي جل�ستهم الأوىل يوم االثنني
الث����اين ع�شر من كانون الث����اين 1948م من اجل تنفيذ املادة
التا�سع����ة من نظام����ه ،النتخاب �أع�ضاء دي����وان الرئا�سة ،و َ
مت

انتخاب ال�شيخ حممد ر�ضا ال�شبيبي بالإجماع  ،لي�صبح �أول
رئي�س للمجمع العلمي العراقي.
ليكون ديوان الرئا�سة متالف ًا من-:
 -1ال�شيخ حممد ر�ضا ال�شبيبي – رئي�س ًا
 -2الأ�ستاذ توفيق وهبي – نائبا �أول للرئي�س
ثان للرئي�س
 -3الدكتور ها�شم الوتري – نائب ٍ
 -4الدكتور جواد علي – �سكرتري ًا
وبع����د �ص����دور نظ����ام املجم����ع العلم����ي العراق����ي ذي الرقم
( )62لع����ام  1947م ظه����ر تف�سري للفقرة ( )3م����ن املادة ()30
م����ن القان����ون الأ�سا�س����ي  ،وهو مين����ع اجلمع ب��ي�ن الع�ضوية
يف املجم����ع العراق����ي وال����وزارة �أو الع�ضوي����ة يف املجل�����س
الت�شريعي  ،وبني �أي عمل �آخر من �أعمال الدولة.
فتخل����ى ال�شي����خ حمم����د ر�ض����ا ال�شبيب����ي عن رئا�س����ة املجمع
العلم����ي العراقي يف الث����اين ع�شر من �شب����اط 1949م ،حيث
كان ال�شبيب����ي يومئ����ذ ع�ض����و ًا يف جمل�����س الن����واب ،وتخلى
النائ����ب الأول الأ�ستاذ توفيق وهبي كذلك حمتفظ ًا بع�ضويته
يف جمل�����س الأعي����ان ،وقبل����ه تخلى الع�ض����و الأ�ست����اذ ن�صرة
الفار�س����ي لل�سب����ب ذات����ه � ،إذ كان ع�ض����و ًا يف جمل�����س النواب
وا�ستق����ال الدكت����ور ها�ش����م الوت����ري يف الث����اين م����ن ني�سان
1949م من نيابة الرئي�س مقت�صر ًا على ع�ضويته يف املجمع,
وعق����دت جل�سه لأع�ضاء املجم����ع العلمي يف الثامن من كانون
الثاين 1949م مل����لء ال�شواغر بانتخاب �أع�ضاء جدد فاُنتخبَ
الأ�ست����اذ حمي����ي الدي����ن يو�س����ف  ،والدكت����ور م�صطفى جواد
والأ�ستاذ �شيت نعمان �أع�ضاء عاملني.
وج����رت �إنتخاب����ات جدي����دة لدي����وان الرئا�س����ة يف اجلل�س����ة
نف�سها ,فكان كما ي�أتي -:
 -1الأ�ست����اذ من��ي�ر القا�ض����ي – رئي�س���� ًا  -2الدكت����ور �شري����ف
ع�سريان – نائبا �أول للرئي�س -3الأ�ستاذ حممد بهجة الأثري
ثان للرئي�س -4جواد علي – �سكرتري ًا.
– نائب ٍ
وق����رر املجم����ع العلم����ي يف اخلام�����س ع�ش����ر م����ن ت�شرين
الأول 1949م� ،أن ي�ضي����ف الدكتور ناجي الأ�صيل والدكتور
�أحمد �سو�س����ة ع�ضوين عاملني بد ًال من الدكتور حممد فا�ضل
اجلم����ايل والدكت����ور متي عق����راوي اللذين �ساف����را اىل خارج
الع����راق ملدة طويل����ة  ،وكان ه����ذا �أ�ستناد ًا اىل امل����ادة الرابعة
ع�ش����رة من نظ����ام املجمع العلم����ي العراقي التي تع����د الع�ضو
م�ستقي ًال �أذا تخلف عن ح�ضور �ست جل�سات متواليات بدون
عذر �شرعي .
و�أم����ا عن مرجعية املجمع العلمي العراقي فقد ارتبط بوزارة
املعارف وكما �أ�شري اىل هذه املرجعية يف النظام الذي �صدر
ع����ام 1947م  ،وبع����د قيام انق��ل�اب ع����ام 1963م مت ا�ستبدال
وزارة املع����ارف بوزارة الرتبية والتعليم  ،حيث �صدر قانون
جدي����د للمجم����ع برق����م ( )49لع����ام 1963م ومبوجب����ه �إرتبط
املجم����ع بالوزارة اجلدي����دة  ،وبعد �سن����ة 1968م ا�ستحدثت
وزارة التعلي����م العايل والبحث العلم����ي  ،فتقرر ربط املجمع
العلمي العراقي بها.
بع����د �ص����دور نظام املجمع العلمي العراق����ي املرقم ( ) 62
لعام 1947م  ،ومبا�شرة املجمع اعماله  ،اتخذ اع�ضاء املجمع
يف بداي����ة الت�أ�سي�����س دار ال�سيد عبد الل����ه لطفي الواقعة قرب
مديري����ة االوقاف العامة خلف جامع املل����ك  ،يف حملة (جديد
ح�س����ن با�ش����ا) مقرا لعمله����م  ،وقد لبثوا فيها عام����ا كامال  .ثم
بق����ي املجم����ع مثابرا عل����ى ايجاد بناي����ة له  ،ففك����ر يف ا�شغال
املدر�سة امل�ستن�صرية  ،وذه����ب عدد من اع�ضاء املجمع ولدى
الك�ش����ف عنه����ا وجدوه����ا غ��ي�ر مالئمة  ،مم����ا ا�ضط����ر املجمع
ال�ستئجار دار وا�سع����ة يف الوزيرية تعود اىل ورثة املرحوم
ر�ؤوف الكبي�س����ي ببدل قدره ال����ف ومئة وخم�سون دينار لك ّل
ع����ام .وملا خف�ضت ميزانية املجم����ع من ع�شرة االف دينار اىل
ثماني����ة االف دين����ار � ،أ�صبح عليه من ال�صع����ب دفع هذا البدل
الع����ايل  ،ف�أ�ضطر ان ي�ساير الو�ضع املايل وبحث عن دار اقل
من هذة الدار اجرة كراء  ،فانتقل اىل الدار التي كان ي�سكنها
الأ�ست����اذ �ساطع احل�ص����ري الواقعة يف �ش����ارع جميل �صدقي
الزهاوي ،وا�ستمر االمر اىل �سنة . 1956
عن رسالة ( المجمع العلمي العراقي 1947م – 1970م
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هوسة أهاليها المثيرة سنة :1953

(هذا الكاتل غازي اشلون اتأمن تمشي اوياه )

مدينة الرفاعي وزيارة الملك فيصل الثاني وولي عهده

راغب رزيج العقابي

يف ع���ام 1953م زار مل���ك الع���راق في�ص���ل الث���اين مدينة
الرفاع���ي برفقة خاله االمري عبد االل���ه الو�صي على عر�ش
الع���راق ليم�ضي يوم جميل وليلة هانئة يف �ضيافة ال�شيخ
موح���ان اخلري الله و �أوالده الك���رام  .حدثت هذه الزيارة
يف نف����س ال�سن���ة التي ت���وج فيها في�صل الث���اين ملكا على
الع���راق بع���د بلوغه �س���ن  18عام عق���ب وفاة وال���ده امللك
غ���ازي يف ح���ادث �سي���ارة ع���ام 1939م وال الي���ه عر����ش
الع���راق وهو طفل �صغ�ي�ر يف الرابعة من عم���ره وا�صبح
خاله االمري عبد االله و�صيا على هذا العر�ش .
تعترب هذه الزيارة هي الثانية ل�شخ�صية مهمة وكبرية يف
حكومة اململكة العراقية تزور مدينة الرفاعي بعد الزيارة
التي قام بها رئي����س الوزراء اال�سبق يا�سني الها�شمي اىل
ه���ذه املدينة ع���ام 1935م  ,والها�شمي هو �صاحب مقرتح
تغري�أ�س���م الق�ضاء اىل (ق�ضاء الرفاعي ) بعدما كان ي�سمى
ان���ذاك ب�أ�سم املدينة القدمي ( الك���رادي ) �أ�شتقاقا وتكرميا
لالم���ام ال�ص���ويف ال�سيد احمد الرفاع���ي املوجود �ضريحه
املقد����س اىل ال�ش���رق منه���ا يف منت�ص���ف الطري���ق الع���ام
الرابط بني مدينة الرفاعي ومدينة العمارة .
خرجت مدينة الرفاعي ب�صوبيه���ا ال�شويالت وبني ركاب
عن بكرة ابيها م�ستقبلة ومرحبة بالزائر القادم اليها امللك
في�صل الثاين بن امللك غازي وهم الذين �أحبوه حبا فطريا
كحبه���م لوال���ده الراح���ل  ,وكان���وا يعتربون املل���ك غازي
مل���كا وطنيا خمل�ص���ا ل�شعبه ووطن���ه ومل يحابي االنكليز
ومل يخ�ض���ع لهم وما عرفوا عن ميول���ه العربيه والوطنيه
املناه�ضه للنفوذ الربيطاين امل�ست�شري على ار�ض العراق
واملعط���ل لبناء الدول���ه العراقية الفتي���ة والناهب لرثوات
الع���راق  ,لذل���ك اعتقد الكثري م���ن العراقيني ب����أن االنكليز
ه���م الذين ت�أم���روا على املل���ك وقتلوه يف ح���ادث ال�سيارة
الغام����ض يف � 14أيلول عام 1939م وبالتعاون مع االمري

عبد االله لي�ست�أثر بال�سلطه .
وكم كانت �شدة احلزن والت�أثر عند و�صول خرب وفاة امللك
غ���ازي عند �أهل ه���ذه املدينة  ,ففي الي���وم الثاين من وفاة
املل���ك وبعد اع�ل�ان احلكومة العراقي���ة الرواي���ة الر�سمية
ل�سبب الوفاة ( نتيجة ل�سقوط عمود الكهرباء على �سيارة
املل���ك الت���ي ارتطم���ت به ق���رب اجل�س���ر ) مل ي�ص���دق ابناء
مدين���ة الرفاعي ه���ذه الرواية عن وفاة املل���ك ومل يقتنعوا
به���ا النهم يعتقدون ب�أن االنكليزهم الذين قتلوه ويقولون
ب�أنهم �سمعوا اخبار وفاته احلقيقية بعد �ساعات من مقتله
 ,لذل���ك خرج���وا يف اليوم الثاين يف مواك���ب حزن وعزاء
طاف���ت �ش���وارع مدينته���م ( �أ�شب���ه باملواك���ب احل�سينية )
حامل�ي�ن الراي���ات ال�س���وداء واالع�ل�ام العراقي���ة املنك�سة
مرددي���ن هتاف���ات و�شع���ارات ت�سخر من رواي���ة احلكومة
الت���ي تناق�ض ما �سمعوه ي���وم �أم�س من اخبار حول مقتله
هاتف�ي�ن ومرددين بع�ض ال�شعارات والعب���ارات ال�ساخرة
منها ( طاح العمود من اجل�سر وانكلبت ال�سيارة  ....وملك
غ���ازي من �أم�س جتن���ه �أخباره ) بينم���ا �أنطلقت يف اليوم
االول و ال�ساع���ات االوىل ل�سم���اع خرب وفاة امللك تظاهرة
ن�سوي���ة عفوي���ة عارم���ة لن�س���اء ال�شرط���ة يف ه���ذه املدينة
والتح���ق بها عدد كبري من الن�ساء االخريات تقودها املر�أة
البارع���ة ( �أم جبار ) زوجة ال�شرطي ( ر�سن ) متجهة نحو
�سراي احلكومة حيث يتواج���د �أزواجهن ال�شرطة وكانت
ت�سميته���م �أنذاك ( البولي����س ) � ,صارخات باكيات الطمات
عل���ى موت املل���ك و ن�صنب ل���ه م�أمتا ن�سائيا ق���رب ال�سراي
وزاد م���ن ذلك احل���زن والت�أثر ما �أ�شيع م���ن دعايات تقول
ب�أن مبلغ ( الربيه ) التي منحها امللك غازي لن�ساء ال�شرطة
بعد تن�صيبه ملكا على العراق  ,ت�ضاف �شهريا اىل رواتب
ازواجه���ن ال�شرطة ( ا�شب���ه مبخ�ص�صات الزوجية احلاىل
) ب�أنه���ا �سوف تقطع بعد موت املل���ك  ,وتلهب حما�سهن �أم
جب���ار بق�صائد وارج���وزات حزن تزيدهن ب���كاءا وعويال
و�ش���دة يف اللطم عل���ى ال�صدور وهي تردد لهن ( دكن حيل
ن�سوان البولي�سيه  ....غازي مات وانكطعت الربيه ) ....
والروبي���ة �أو( الربي���ه ) كم���ا ي�سمونها ه���ي ( عملة نقدية
هندي���ة م�صنوعة من الف�ضة متداول���ة ب�صورة ر�سمية يف

الع���راق منذ دخ���ول االنكليز ع���ام 1917م حت���ى بعد �سك
العملة الوطنية العراقية ب�سنوات قليلة .
ولطامل���ا ظ���ل �أهايل مدين���ة الرفاع���ي يحملون حق���دا على
االنكلي���ز ومل متح���ى من ذاكرته���م اعماله���م امل�شينة معهم
وم���ا فعلوه بهم يوم اغارت الطائرات الربيطانية من نوع
(هوك���ر هن�ت�ر ) ع���ام 1920م على غ���رب مدينته���م �صوب
ع�شائر بني ركاب وق�صفت قرية (ال�شيخ مزعل احلمادي )
�شيخ عموم بني ركاب ومنزله وم�ضيفه فت�صدى لها ابناء
الع�شائرواطلقوا عليها الر�صا�ص وا�صابوا احداها و�أدت
هذا الغارات اىل خ�سائر ب�شرية ب�سكان القرية ومن بينهم
( ال�شيخه موزه احلمادي ) �شقيقة ال�شيخ مزعل احلمادي.
لذلك كرث كره �أهايل هذه املدينة لالنكليز ولرجال احلكومية
املتعاون�ي�ن معهم وظهر ذلك جليا مع االمري عبد االله �أثناء
تل���ك الزي���ارة ففي الوقت ال���ذي تو�شحت مدين���ة الرفاعي
ب�أحل���ى حلله���ا وظهرت يف اجمل �صورة له���ا فرحة بقدوم
املل���ك في�صل الثاين ون�صبت ( اقوا�س الن�صر ) يف مداخل
املدينة بالوانها الزاهية وانت�شرت على جانيتها امل�صابيح
الكهربائي���ة امللونة وفوقها اع�ل�ام عراقية مرفرفة ليمر من
حتته���ا موك���ب املل���ك  .وزينت اغ�ص���ان اال�شج���ار اليانعة
و�سع���ف النخيل واجه���ة الدوائر الر�سمي���ة ودوراالهايل
ال�سكنية واملحالت واملقاهي  ،وو�ضعت على جميع �أعمدة
الكهرب���اء عل���ى طول ال�ش���ارع الرئي�سي امل����ؤدي اىل ق�صر
ال�شي���خ موحان اخلري الله حتى �أ�صبح ذلك ال�شارع وك�أنه
غابة خ�ضراء زاهية وعلقت الالفتات وال�صور على امتداد
ج���دران هذا ال�شارع وفر�ش ال�سج���اد املحلي امل�صنوع من
ال�ص���وف اخلال�ص من مكان ترج���ل امللك من �سيارته حتى
مداخل الق�صر  ,و�ش���ق موكب امللك طريقة ب�صعوبة بالغة
م���ن ب�ي�ن النا����س امل�ستقبلني ل���ه والذي���ن كادوا ان يرفعوا
�سي���ارة املل���ك عن االر����ض ب�أيديه���م احتف���اءا وترحيبا به
وه���م يهتف���ون ويهزج���ون ويتغن���ون باملل���ك بق�صائده���م
ال�شعبي���ة الرائعة ويبدون مبايعته���م له وفرحتهم الكبرية
بقدوم���ه  ,بينما كانت هناك ق�صائ���د واهازيج و( هو�سات
) �شعبي���ة اخ���رى ردده���ا بع����ض امل�ستقبلني للمل���ك والذي
و�صفوه بالط�ي�ر الوديع ويحذرونه م���ن خاله االمري عبد

االل���ه وال���ذي نعتوه بالثعل���ب املاكر الغ���ادر ويطلبون من
املل���ك ب�أن الي�ؤمن على نف�سه من خاله ه���ذا قاتل ابيه امللك
غازي وعلت ا�صواتهم م���رددة ( يطوير احتذر من خالك )
وردد اخرون على م�سامع امللك ( هذا الكاتل غازي ا�شلون
ات�أمن مت�شي اوي���اه )  ,واثار ذلك امتعاظ االمري عبداالله
وانكفائه داخ���ل الق�صر بينما ظهر املل���ك باديا عليه الفرح
واالن�ش���راح حل�س���ن اال�ستقب���ال و�شدة الرتحي���ب  ,واطل
مبفرده من �شرف���ة الق�صر ليحي اجلماهري املحت�شدة امام
الق�ص���ر ملوحا بيدي���ه للت�سلي���م عليهم ( كم���ا يف ال�صورة
ادناه ) وهم ي�ستقبلونه بالهتافات واالهازيج املرحبه .
وام�ض���ى املل���ك ليلة هانئة يف تل���ك املدينة ب�ي�ن م�ستقبليه
وم�ضيفيه من ال خري الله ا�صحاب الق�صروال�ضيافة وبني
املرحب�ي�ن به والقادم�ي�ن للت�سليم عليه من وجه���اء املدينة
ور�ؤ�س���اء ع�شائر املنطقة وكبار موظف���ي الدولة وغادرها
يف الي���وم الث���اين مودعا مبثل م���ا ا�ستقبل ب���ه من حفاوة
وتكرمي .
ومل مت����ض عل���ى زي���ارة املل���ك �س���وى �شه���ور قليل���ة حتى
�شاه���د النا�س ن���وع من االعمار والبناء ب���د�أ يعلو يف هذه
املدين���ة وخا�صة يف ال�شارع الرئي�س���ي الذي مر به موكب
املل���ك واملبا�شرة بتنفيذ م�شاريع للدولة من ابنية حكومية
ومدار����س وغريها ومن هذه االبني���ة مدر�سة ذات طابقني
يف امل���كان الذي جتمع فيه امل�ستقبل���ون للملك امام الق�صر
واىل الق���رب منها حمكم���ة �ضخمة ا�شب���ه ببنايات املحاكم
الكربى ال يوجد يف ذلك الزمن مثيل لها يف مدن املحافظة
االخ���رى  ,ولي�س بعي���دا عنها ويف منت�صف ه���ذا ال�شارع
�شي���د �س���راي احلكوم���ة الكبري وال���ذي �ضم معظ���م دوائر
الدول���ة مبا فيها القائممقامية وال�شرطة والتجنيد واملالية
والبلدي���ة والنفو�س  ,بعدم���ا كانت هذه الدوائر تداوم يف
بي���وت م�ست�أجرة و�شيدت �أي�ضا اعدادي���ة وا�سعة وكبرية
للبن�ي�ن وغريها من ابنية عديدة �أخ���رى  ,لذلك فقد �شهدت
ه���ذه املدينة م���ا مل ت�شهده من اعمار من���ذ تاريخ ت�أ�سي�سها
ع���ام  1880م حتى زيارة املل���ك لها عام 1953م ويف فرتة
ق�ص�ي�رة ال تتج���اوز خم�س �سن���وات منذ زيارت���ه لها حتى
مقتله عند قيام ثورة  14متوز عام 1958م .

في حضرة ( طوب ابو خزامة )

امين الريحاني
يف ال�سن���ة  ١٦٢١م فت���ح بغ���داد �ش���اه فار����س عبا�س
ال�صف���وي ،وملك �أرب���ع �سنوات ،فخلف���ه ال�شاه �صفي
خ���ان ،ثم �صفي الدي���ن ،وما جت���اوز حكماهما الإاحد
ع�شر �سن���ة؛ ذلك �أن �سلط���ان العثمانيني م���راد الرابع
زح���ف بجي�ش���ه عل���ى بغ���داد ليط���رد منه���ا الفر����س.
فحا�صره���ا يف ت�شري���ن الث���اين  ١٦٣٨ودخلها ظاف ًرا
يف ال�شه���ر التايل ،ثم �أقام عليه���ا واليًا من قبله ،وعاد
�إىل الأ�ستان���ة ،تار ًكا ببغداد للدف���اع عنها املدافع التي
غنمها م���ن ال�ش���اه ال�صف���وي ،وتلك الت���ي كانت معه،
ومنها طوب �أبو خزامة.
ه���ذه هي رواية التاري���خ ،ولي�س فيها �شيء من �سرية
املدف���ع العجي���ب و الف�ضل يف فتح بغ���داد� .إنها لق�صة
عجيب���ة ق���د جتده���ا يف خمطوط���ة م���ن خمطوط���ات
املدر�س���ة املرجاني���ة ،وقد تظفر يف �أح���د املقاهي مبن
ي�ستطي���ع من الق�صا�ص�ي�ن �أن يكمل التاري���خ .وبينما
كن���ت �أ�سع���ى له���ذا الغر�ض لقي���ت �صديق���ي الدجيلي
علي الطريق ب�أن
ال�شيخ كاظم ،الناثر الناظ���م ،فق�صر َّ
ج���اءين يف الي���وم التايل مبجلة لغة الع���رب وفيها ما
ابتغيته ،مكتوب بقلمه ،وم�ؤيد بوافر علمه.
ام���ا �إكلي���ل املعج���زات يف تل���ك امللحمة العظم���ى فقد
�أح���رزه الطوب �أب���و خزامة ال���ذي �أ�ضح���ى بعد ذلك،
يف نظ���ر العام���ة ،ول ٍيّ���ا م���ن الأولياء .فه���م يزورونه،
ويتربك���ون ب���ه ،ويعقدون اخل���رق ب�سل�سل���ة احلديد
التي تطوق قاعدته ،وينذرون له النذور ،وي�سرجون

ال�شموع حوله كل ليل���ة جمعة� .أكرم به من و ٍّ
يل! ق َّلما
يخيب طلب زواره ،و�أكرثهم من الن�ساء.
فاملر�أة العاقر والفتاة العا�شقة ،والعم�شاء والعرجاء،
و�أم البن�ي�ن املعلول�ي�ن — كله���ن يجئن���ه طالب���ات
داعيات .الأم التي ال يعي�ش لها ولد ت�أتي �إليه باملولود
يف يومه ال�سابع ،و ُتدخل���ه يف فوهته وتخرجه ثال ًثا
ل�صح���ة املول���ود — عل���ى م���ا �أظ���ن — و�شجاعت���ه
وط���ول عمره .واملر�أة التي بعينها رم���د ُتدخل ر�أ�سها
يف فوهت���ه وتخرجه ثال ًث���ا وتغ�سل �شي ًئ���ا منه �أو من

ال�سال�س���ل حول���ه باملاء ،ث���م تغ�سل بذاك امل���اء عينها،
وتن���ذر النذور .ومما ه���و جدير بالذك���ر �أن الناذرات
ال يف�ي�ن بنذوره���ن �إال �إذا ا�س ُتجيب���ت طلباتهن .وعلى
الط���وب �أبو خزامة زبو ٌر ورم���و ٌز ال يح�سن تف�سريها
غري املت�ضلعني بالعلم من الرواة.
ق���ال ال���راوي ال���ذي تلط���ف وكان دليلن���ا :ت���رى هذه
البعج���ة يف ظه���ره؟ ق���د توق���ف ع���ن ال�س�ي�ر يف ي���وم
احل���رب ،فغ�ض���ب علي���ه ال�سلط���ان ،ف�ضرب���ه �ضرب���ة
بكف���ه بعجت ظه���ره .ملاذا ُ�سمي �أب���و خزامة؟ اجلواب

عن���دي .انظ���ر �إىل الفوه���ة َتر يف داخله���ا �صدعً ا ،هو
م���كان �أنفه ال���ذي كانت فيه اخلزام���ة — �أبو خزامة!
وملا ا�ستع�صى علي���ه ال�سري نتله ال�سلطان من خزامته
���اق �إىل الي���وم� .أما
فخ���رم �أنف���ه .وه���ذا �أثر اخل���رم ب ٍ
ال�سم���كات الأرب���ع املنقو�ش���ة عل���ى ظهره ف����إن ق�صتها
عجيب���ة .هي ترم���ز �إىل ما كان م���ن غ�ضبه — غ�ضب
�أبو خزام���ة — و�سمو ق�صده ،فعندما خرم ال�سلطان
�أنف���ه ،توقف عن احل���رب — �أبى القتال — �صار من
�أن�صار �أه���ل ال�سالم .ول�شدة غ�ضب���ه وحتقيق ق�صده
يف رف�ض احلرب و�شجبها �ألقى بنف�سه يف دجلة.
فخا����ض ال�سلطان النهر لينقذه ،فجره �إىل الرب ،فر�أى
�ص���ورة ال�سمكات منقو�شة على ظهره لت�شهد �أنه رمى
بنف�سه يف النهر فرا ًرا من ال�سلطان ومن احلرب.
كل هذا من ف�ضل الدليل وعلمه� ،إال �أنه ن�سي �أن ي�شري
�إىل الكتاب���ة املزب���ورة عل���ى املدفع ،وك�أن ب���ه — �أي
الدلي���ل — يق���ول :فقه���تُ م���ا ُ�صنع بر�س���م ال�سلطان
م���راد خ���ان » وه���ي �أن���ه تلم���ح �إلي���ه .و�إين �أرد كي���د
امل�شكك�ي�ن بنحرهم .فه���ل ترى يف الكتاب���ة املزبورة،
كم���ا تق���ول ،كال� .إذن ،ما ُ�صنع بالأ�ستان���ة بل ؟« ُ�صنع
بر�س���م ال�سلط���ان مراد خان » غري ما ق���ر�أت؛ �أي �صنع
ها هنا ببغداد ب�أمر موالنا عبد القادر ،قدَّ�س لله �سره،
وبعون���ه تعاىل.ويبلغ ط���ول هذا املدف���ع �أربعة �أمتار
ون�صف مرت وقطر فوهت���ه نحو ن�صف مرت م�ضطجع
عل���ى مرق���د من ج���ذوع النخ���ل يف حمل���ة امليدان يف
ال�ص���وب ال�شرقي من الآن بغداد �أمام باب القلعة التي
فيها اليوم وزارة الدفاع.
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