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بغداد في أواخر القرن التاسع عشر

بواكير النهضة العلمية في نهايات العهد العثماني
د .ن��اب��ل��ي��ون ال��م��اري��ن��ي
دار الكتب العمومية في بغداد

لقد جتلى يف �ساحة االمل دليل وا�ضح يعد على ان بغداد قد
ع ��اد عليها الربء وال�صحة التامة و�أخ ��ذت بالإفاقة التي هي
اخر ال�سالم ��ة وانقذت من علة اجلهل املنحو�سة التي اتليت
به ��ا منذ مدة وك�سبت حال العل ��ة املزمة مبر االيام ومتاديها
وان ظالم اجلهل الذي تتوىل على افاق ًا قد انق�ش ��ع باال�ش ��عة
النورية التي ن�ش ��رتها املعارف وبثتها على االطراق و�ص ��ار
يبتدل بال�ضياء والنور �شيئ ًا ف�شيئ ًا.
وان من جملة االثار ال�سامية ملوجبة لالفتخان حل�صرة ذلت
الب�ل�اذ الوالية ال ��ذي له املعارف �س ��مات الوا�ص ��ل اىل اوج
الكم ��ال .واملرت ��د يف رداء الزه ��د والكرم واالف�ض ��ال انه قد
ت�ش ��كلت يف بغداد دار كتب منتظمة ثمرة امل�س ��اعي اجلميلة
امل�ش ��هورة يف امر ترقي املعارف لدى الف�صلة املكارم االنيلة
ح�ض ��رة حممد افن ��دي �آل جمي ��ل راده مدير معارف وال�ش ��ا
الذي هو للف�ص ��ائل �س ��مري واملوجود بامل�سارعة بكل �صورة
اىل امتث ��ال االوامر واالفكار اجلليلة للوايل العايل امل�ش ��ار
اليه ال�ش ��اعي باقتنا .واتباع افكاره وبيانه التي هي املعايل
ايات املعطوفة على فتح وان�شاء باب �سعادة ومعرفة يف كل
يوم.
وان م ��ن اثر حمية ذي الع ��زة علي بك جنل لطف الله بك انه
اهدى لدار الكتب املذكورة �ستة او �سبعة جملدات من الكتب
وهذه الدار هي يف املدر�س ��ة امل�ش ��هورة يف بغداد يف جامع
احلي ��در خانة وهي االن حتتوي على خم�س ��مائة وع�ش ��رين
جملد ًا من كتب الفقه والتف�س�ي�ر واالدب وغريها من الفنون
وعليها حافظات موظفات بذلك.
اال وان فوائ ��د ه ��ذا االث ��ر اجلمي ��ل الت ��ي حت�ص ��ل للعم ��وم

وا�ض ��حة وجلي ��ة ج ��د ًا :فل ��ذا ال ت ��رى حاج ��ة الي�ض ��احها
وتعداده ��ا �س ��وى ان يقول هذا وان ��ه اذا مل متنح املعاونات
من طرف ا�ص ��حاب احلمية من االهايل لتو�س ��يع دار الكتب
ه ��ذه وانتظامه ��ا وتكث�ي�ر كتبه ��ا املوج ��ودة ف ��ان فوائده ��ا
املنتظرة واملامولة تتزاي ��د بدرجة تكون يف كل حالة جالية
ملح�س ��وبية اجلميع وافادتهم .وهذه الق�ضية الفيدة العربية
التي ان�ش ��دها االديب الكامل املو�س ��وم بالنجابة �ضائل ،ذو
املكرمة احلاج علي افندي �ش ��بل ذي الف�ض ��يلة ال�سيد نعمان
خ�ي�ر الدين افندي �آل الآلو�س ��ي احد علم ��اء بلدتنا االعالم.
وا�ش ��رافها الك ��رام ،م�ؤرخ ��ا بها فت ��ح وتا�س ��ي�س دار الكتب
العمومية املذكورة.
ولعمري انها قد ا�ش ��تملت على الفاظ رائقة ..ومعاين فائقة
تدل على ادب من�شئها وف�ضل حمربها ومو�شيها..
يا حبذا مكتبة قد جمعت العلم فيها كتب لطائف
نعم ارباب العلوم ينفعها
فكل طالب عليها عاكف
كانها للطالبني مور ٌد
راو من نداها غارق
فكل ٍ
انعم بها من نعمة قد عرفت
للطف والينا بها عوارف
ال�سيد التقى والقزم الذي
قد �شهدت بحزمه الطوائف
العارف اخلائف مواله ومن
بعد له يلقى االبان اخلائف
احيا ببغداد العلوم بعدما تخطفتها للبلى خواطف
معارف بدت لنا بف�ضله
بف�ضله بدت لنا معارف
زاد له الف�ضل على حممدة
يبقى لها �شكر بها مرادف
�شيدت بعزم ماجد ذي همة
يعجز عن درك مداها الوا�صف

حممد جنم جميل من له
�صنع اجلميع تالد وطارف
قد ا�س�ست بعزمه فا�ست�أن�ست
لها الورى وا�ستي�أ�س املخالف
تبا�شر النا�س بها وارخوا مكتبته جددها املعارف
يف مدار�سها وا�شهر معلميها
ان �س ��كان بغ ��داد ال يعتن ��ون اب ��دا بالعلم وال ي�ش ��تغل به اال
القليل .فلذا ال يوجد فيها مدار�س كثرية �س ��وى ت�سع ع�شرة
مدر�س ��ة .وما نخ�ص بالذكر ما �ش ��اع وا�ش ��تهر منها وعددها
ثمان اربع منها حتت ادارة احلكومة ال�سنية وهي:
او ًال :املدر�س ��ة االعدادي ��ة اي احلربي ��ة ويدر� ��س فيها اللغة
الرتكي ��ة والفرن�س ��ية والفار�س ��ية والعربي ��ة واجلغرافي ��ة
واحل�س ��اب واملنط ��ق والهند�س ��ة واجل�ب�ر والتاري ��خ
والت�صوير.
ثاني� � ًا :املدر�س ��ة الر�ش ��دية الع�س ��كرية وتدر� ��س فيه ��ا اللغة
الرتكية والعربية والفرن�س ��ية ومبادئ بع� ��ض العلوم التي
تدر�س يف املدر�سة االعدادية النها كمدر�سة ابتدائية لها.
ثالث ��ا :املدر�س ��ة الر�ش ��دية وتدر� ��س فيه ��ا اللغ ��ة الرتكي ��ة
والعربية والفار�سية وبع�ض العلوم
رابع� � ًا :مدر�س ��ة ال�ص ��نائع ويعل ��م فيه ��ا بع� ��ض ال�ص ��نائع
كاحلياكة وال�سكافة واخلياطة وغري ذلك.
وارب ��ع مدار� ��س لأهل الوطن اوالها علما وا�ش ��هرها �ص ��يت ًا
مدر�س ��ة االباء الكرمليني اعلم ان هذه املدر�س ��ة بناها االباء
املذك ��ورون �س ��نة  1859فا�ش ��تهرت كل اال�ش ��تهار كنار على
علم بعلومها وادابها وفنونها وا�ساليبها .وهي مل تزل حتى
االن ناجحة وفاحلة بل وموردة بني الوطن النبل .ومربئة
مو�ض ��هم اجلهل ،وقد خرج منها كثري من الكتاب واالدباء..
والعقالء واجله�ل�اء اال وهي التي قد فاقت واعتلت مدار�س
العراق ،وباتت يح�س ��ن تعليمها �ش ��نقناق ،وق ��د ت�أتيها ابدا
التالمذة من كل االرجاء ملا قد نالت هذه املدر�سة من االعتبار
والقدر وال�شهرة ،ولكن ل�سنا نت�صدى يف هذا املقام لو�صف

ما ا�ش ��تملت عليه من كيفية تعلي ��م تالمذتها واخراجهم منها
فهن ��ا حل وامنا مقت�ص ��ر من ذلك على ما ه ��و من غر�ض هذه
املجلة وما هو ادل على مقامها وان كانت غنية ب�شهرتها عن
الدلي ��ل .واما درو�س ��ها فهي تعلم اللغة الفرن�س ��ية والعربية
واالنكليزي ��ة والتعالي ��م الدينية واجلغرافية والريا�ض ��يات
وبع� ��ض مب ��ادئ العل ��وم كالفل�س ��فة والطبيعة وعل ��م الهيئة
والكيمياء وعلم النبات واملو�سيقى وغري ذلك.
هذا هو تعداد درو�سها احلقيقي بدون ادنى مبالغة وازدياد
كما هو د�أب بع�ض املعلمني عند مدة مدر�س ��تهم وهذه العادة
قد ف�شت يف كتاب بغداد.
ث ��م ان ��ه ق ��د دخله ��ا معلم ��ون كث�ي�رون ،علم ��اء م�ش ��هورون
واعظمهم �ش ��هرة بالفرن�سية االب دميانو�س الكرملي واالب
ج ��ان جوزي ��ف الكرملي واالن فيه ��ا االب بطر� ��س الكرملي
وه ��ذا عالمة جهي ��ذ در�س يف كلي ��ة مدينة بردو الي�س ��وعية
ول ��ه مقاالت جمة ..ورواي ��ات لطيفة ،ت�أخذ ر�ش ��اقة الفاظها
جمامع القلوب .وتثلج ال�صدور وت�أتي يف املغموم االبتهاج
واحلبور.
وام ��ا االن فبق ��ي علين ��ا ان نذك ��ر ا�ش ��هر معلميه ��ا العربي ��ة
فاوالهم علما وا�ش ��هرهم �ص ��يتا واجلذير بذكر ا�سمه البارع
االدي ��ب والكات ��ب التحرير االري ��ب املعلم بطر� ��س املاريني
خم�ت�رف القاعدة ال�س ��هلة ملعرفة حركة عني امل�ض ��ارع ،غري
ان احل ��ق احق يق ��ال انه قد احي ��ا يف هذه املدر�س ��ة العلوم
والفن ��ون العربية ،بل قد ن�ش ��رها من املوت التي كان قد حل
ا�ض�ل�اعها وال�شاها احد املعلمني الذين قد وجلوها قلة ،وقد
در� ��س عليه كثري من الكت ��اب ،والي�س ��مح يل ان اذكر علمهم
الن الع�صا من الع�صية ،ولكن فلنذكر واحد ًا منهم ليكتفي به
القارئ ،ابرعهم وا�ش ��دهم ذكاء جنيب افندي �سيحا �صاحب
مقالة التبلور والر�س ��وب املدرجة يف العدد  886من جريدة
ال�شري املنرب وغريه من االذكياء والنخباء.
ثانيا :مدر�س ��ة االنفاق الكاثوليكي ويعلم فيها اللغة العربية
والكلداني ��ة وال�س ��ريانية واحل�س ��اب والهند�س ��ة ،وه ��ذه
املدر�س ��ة كانت يف قدمي الزمان قليلة ال�ش ��هرة واما االن فقد
انحط ��ت عما كان ��ت عليه قبال م ��ن النجاح والفالح و�س ��بب
انحطاطه ��ا خروج مديرها منها وهو العامل العالمة واخلرب
الفهامة ال�ش ��ما�س فرن�س ��ي�س اوغ�س ��طني جربان الذي ذكره
يغن ��ي عن و�ص ��فه ،وه ��ذا قد خ ��رق اجلرائ ��د واملجالت من
مقاالته امل�ش ��هورة باملنطق وطي املعاين خ�صو�ص� � ًا جريدة
الب�شري الذي طبع فيه مقالته ال�سحرية �ضد املقتطف.
االلبائب بر�ش ��اقة كالمها .وقنع الب�صائر املغناطي�س معناها
وغريه ��ا من املق�ل�ات ذات الكالم وامل�س ��تظرف الذي اذا حل
يف القل ��وب اح ��دث فيها حركته وهزه .واذا �س ��معه ذو ذكاء
وجد له ح�س ��ا ودي ًا وق�ش ��عريرة فهذا هو اذن �س ��بب ت�أخرها
وانحطاطها.
ثالث ��ا :مدر�س ��ة االتفاق اال�س ��رائيلي وتدر�س فيه ��ا العربية
والفرن�سية واالنكليزية والرتكية.
رابع ًا :مدر�س ��ة االرمن غ�ي�ر الكاثوليك وتعل ��م فيها االمنية
والفرن�س ��ية والعربية واالنكليزية والرتكية وفيها خم�س ��ة
معلم�ي�ن وثمانون تلميذا وقد ابتنى يف هذه االيام القا�ص ��د
ال�س ��يد اجلليلي .وراعي الرعاةة ال�س ��بل ،الذي له يف العلم
ا�ش ��تهار .ول ��دى الكاثوليكيني كرب اعتبار والذي رن ا�س ��مه
بايدي ��ه يف االقط ��ار ،ذو الغبط ��ة ه�ن�ري الطم�ي�ر امل�ش ��هور
باح�س ��اناته ودهائه .وف�ض ��له وبذله قاعة امل� ��أوى املعروفة
عن ��د الفرن�س ��ي�س به ��ذه اللفظ ��ة ( )Salle d›asileوه ��ي
رحب ��ة جيدا .ويف و�س ��طها عام ��ودان من املرم ��ر ،وقيل انه
�ص ��رف عل ��ى ابتنائه ��ا نح ��وا من ثالث�ي�ن الف فرن ��ك .وكان
مهند�س ��ها ومهندمها االب اجلليل ه�ن�ري برنار الدومنكايف
كامت ا�سراره امل�شهور بفن الفوتغرافية والهند�سة ،وا�ستمر
البن ��ا�ؤون زه ��اء �س ��تة ا�ش ��هر يقتنونها حتى جن ��زت .واما
معلميها فالراهبات من رهبنة اخوات املحبة ،غري ان اهايل
االوالد مل ��ا �ش ��اهدوا ه ��ذا احلي ��ز العظيم العائ ��دة وقد ذهب
�سمعة يف النا�س ف�صارت له �شقة فيهم.
ع ��ن كت ��اب (تن ��زه العب ��اد يف بغ ��داد) ـ� �ـ ب�ي�روت  ،1887والدكتور
املاريني هو �أخو االب ان�ستا�س ماري الكرملي.
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ذكريات سينمائية في الستينيات

صراع السينما السوفييتية واالمريكية
في الجمعية البغدادية
ب����ل����ق����ي����س ش���������رارة

مل يك ��ن يف البداي ��ة م ��كان خا� ��ص لعر� ��ض الأف�ل�ام يف
اجلمعي ��ة البغدادي ��ة .لذا ع ُِر َ
�ض �أوّ ل فل ��م يف اجلمعية يف
ال�ش ��رفة /الطارم ��ة الوا�س ��عة املطل ��ة على احلديق ��ة .كان
الفلم (اجلميلة و الوح� ��ش  )La Belle et la Bêteللكاتب
الفرن�سي جان كوكتو ،وقد زوّ دنا املعهد الربيطاين بالفلم
مع الربوجكرت العر�ض و ال�شا�شة ،و ذلك قبل �أن يتم بناء
قاعة للعر�ض .جلب الفلم املعمار يا�سر عبد املجيد ،و �ألقى
على احلا�ضرين الذين مل يتجاوز عددهم ع�شرين �شخ�ص ًا،
مت�ض �إال
كلم ��ة عن فح ��وى الفلم و �أهميته التاريخي ��ة .مل ِ
ب�ض ��عة دقائق حتى ع�ص ��فت الريح بال�شا�ش ��ة املتح ّركة ،و
تهب فيه
�ألقت بها �أر�ض� � ًا .كان ذلك يف ف�ص ��ل الربيع الذي ّ
�أحيان� � ًا ري ��اح عنيفة مفاجئ ��ة .لكن بعد �أن خف ��ت الريح و
تال�ش ��ت العا�صفة التي مل تدم �إال ب�ض ��عة دقائق ،عدنا �إىل
تثبيت ال�شا�ش ��ة ،و جل�سنا ثانية يف كرا�س ��ينا نتابع الفلم
ب ��كل اهتم ��ام ،و بعد �أن انتهت البك ��رة الأوىل قام اجلميع
مللء �أقداحهم ،و عادوا �إىل مقاعدهم ،و �إذا بهم ي�ش ��اهدون
البك ��رة الثالث ��ة ب ��دل البك ��رة الثانية .ب ��د�أ القلق ي�س ��اور
“يا�سر” ،و انهمك يفت�ش عن البكرة الثانية فلم يجدها،
و يظه ��ر أ� ّنه جلب بكرتني بدل ثالثة من املعهد الربيطاين.
ف�ضاع بذلك على امل�شاهدين و�سط الفلم ،ف�شاهدنا البداية
و النهاية.
هكذا كانت بداية عر�ض �أوّ ل فلم يف اجلمعية ،و كل بداية
ق�ص ��ة ،و مل نن� � َ�س بعد ذلك ه ��ذه احلادثة ،ب ��ل جت ّنبنا
له ��ا ّ
تكراره ��ا .فق ��د �أخذت جلنة ال�س ��ينما على عاتقه ��ا اختيار
و جل ��ب الأف�ل�ام م ��ن املو ّزع�ي�ن ،بالإ�ض ��افة �إىل االت�ص ��ال
بال�سفارات املختلفة لتزويدنا ب�أفالم بالدهم.
جلنة ال�سينما
كان ��ت تت�ألف كل جلن ��ة من �أربعة �أع�ض ��اء ،فكانت ت�ض� �مّ:
مق ّرر اللجنة حممود عثمان و ال�سيّد وليد �صفوة ،و يا�سر
عبد املجيد و بلقي�س �شرارة.
كان �أوّ ل فيل ��م عر�ض عن احل ��رب العاملية الثانية و الدمار
ال ��ذي �أحدثت ��ه القنبل ��ة الذري ��ة يف الياب ��ان ،بعن ��وان:
( )Hiroshima Mona Moreللمخرج الفرن�سي (Alan
 ،)Resnaisو ه ��و من املخرجني الذين كان لهم دور ًا مهم ًا
يف قي ��ادة احلركة احلديثة يف ال�س ��ينما .ثم �أعقبتها �أفالم
�إىل خمرجني من �أهم قادة ال�سينما احلديثة.
و ن�شطت اللجنة يف �إقامة مهرجان ال�سينما ،فكانت تت�صل
بال�س ��فارات للح�ص ��ول على الأفالم الفني ��ة التي لها �أهمية
يف عامل ال�س ��ينما .فات�ص ��لت بال�س ��فارة ال�س ��ويدية ،التي
زودت اجلمعية ب�أربعة �أفالم للمخرج ال�س ��ويدي (انغمار
برغم ��ان  )Ingmar Bergmanو هي امل� � ّرة الأوىل التي
يعر� ��ض يف الع ��راق �أفالم� � ًا �س ��ويدية ،و افتت ��ح العر�ض
ه ��ذه امل� � ّرة حممود عثم ��ان ،مقرر جلن ��ة ال�س ��ينما ،بكلمة
ع ��ن �أهمية املخرج �إنغمار برغم ��ان و الدور الذي لعبه يف
عامل ال�س ��ينما احلديثة .و الأفالم التي ع ُِر َ�ضت متثل كانت
فرتة اخلم�سينيات و هيThe Spring Virgin, Wild :
Strawberries, Smiles of a Summer’s Night,
 .Seventh Sealو املخ ��رج �إنغم ��ار برغم ��ان �أوّ ل خم ��رج
يظه ��ر الت�أث�ي�ر ال�س ��يكولوجي العميق على ال�شا�ش ��ة ،فال
ميكن �أن يكون �أكرث منه ت�أثري ًا يف �إظهار الناحية النف�سية
عل ��ى وجه رقيق ميلأ ال�شا�ش ��ة مواجه ًا موقف� � ًا �أو فكرة �أو
جتربة.

لقد َ
الق عر�ض تلك الأفالم ا�ستح�سان ًا �شديد ًا و تق ّب ًال وا�سع ًا
من ِقبَل �أع�ض ��اء و جمهور اجلمعية ،الذي كان ي�شمل عدد ًا
م ��ن الأجانب و من بينهم �أع�ض ��اء من ال�س ��فارة الأمريكية
الذين كانوا من زوّ ار اجلمعية .و �أثارت تلك الأفالم نقا�ش ًا
عن �أهمية ال�س ��ينما ك�أداة تثقيفية و لي�ست للمتعة فقط .و
منذ ذلك احلني �أخذت منا�سبات ال�سينما ّ
حتتل مكان ًا كبري ًا
يف ن�ش ��اط اجلمعية .ف�أقيم احتف ��ال خا�ص بعر�ض للأفالم
الياباني ��ة التي زودّتن ��ا به ال�س ��فارة اليابانية ،للمخرجني
اليابانيني �إي�شكاوا و كورو�س ��اوا (;Ishikawa &amp
 ،)Kurosawaم ��ن الأفالم التي عر�ض ��ت فلم ًا عن مكبث،
بعن ��وان (عر� ��ش م ��ن الدم ��اء  )Throne of Bloodو
(را�شامون  )Rashamonو(كويدان .)Kwidan
كان ت�أثري تلك الأفالم بالغ ًا و عميق ًا على جمهور اجلمعية،
فكان ��وا يجهلون امل�س ��توى العايل الذي ارتق ��ى �إليه الفلم
الياباين ،و منهم من �ش ��اهد الأفالم اليابانية لأوّ ل م ّرة� .إذ
مل تكن الأفالم اليابانية جتارية ،و كان توزيعها حمدود ًا،
خا�ص ��ة يف تلك احلقبة �أي ال�س ��تينيات من القرن املا�ضي.
فل ��م تكن تعر�ض الأفالم الياباني ��ة حتى يف الغرب� ،إال يف
ال�س ��ينمات ال�ص ��غرية الفنية �أو نوادي ال�سينما املقت�صرة
على الفئة التي تتبع الفلم كهواية و ك�أداة ثقافية.
كان لوجود وليد �صفوة و زوجته هناء برتو �أثر كبري يف
الت�أثري على �أع�ضاء اجلمعية يف مفهوم ال�سينما احلديث.
فقد ق�ض ��يا �س ��تة �أعوام يف جنيف ،كانا من هواة ال�سينما

احلديث ��ة ،متتبعني لآخر التطوّ رات ،و �س ��اعدا يف اختيار
الأفالم اجليّدة التي كانت تعر�ض يف اجلمعية.
كم ��ا زوّ دتن ��ا ال�س ��فارة الرو�س ��ية بالأفالم،عندم ��ا �أقمن ��ا
مهرجان� � ًا عن املخ ��رج الرو�س ��ي (�س�ي�رغي ميخائيلوف�ش
�آيزن�ش ��تاين )Sergei Mikhailovich Eisenstein
ال ��ذي هو من ب ��ذر الن ��واة الرئي�س ��ة يف تطوير ال�س ��ينما
يف االحت ��اد ال�س ��وفييتي .و مل يقت�ص ��ر ت�أث�ي�ره عل ��ى
االحتاد ال�س ��وفييتي� ،إنمّ ��ا كان ت�أثريه العاملي كبري ًا حتى
عل ��ى خمرج ��ي �س ��ينما هولي ��ود .وق ��د �أثر عل ��ى خمرجي
ال�س ��ينما يف ابتكاره ا�ستعمال املونتاج ،لذا لقلب بـ “�أبو
املونت ��اج  »montageو ع َ
ُر�ض يف اجلمعي ��ة �أه ّم �أعماله:
(Battleship Potemkin, Ivan The Terrible
.)&amp; Alxender Nevesky
كان ذل ��ك يف منت�ص ��ف ال�س ��تينيات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي،
عندما كانت احلملة يف �أ�ش ��دها �ض ��د االحتاد ال�س ��وفيتي،
ل ��ذا وجهت بع� ��ض التعليقات العدائية للجنة ال�س ��ينما� ،إذ
اعت�ب�ر بع�ض احلا�ض ��رين �أنّ تلك الأف�ل�ام دعاية و ترويج
لل�ش ��يوعية .و جتاهل ��وا الناحي ��ة الف ّني ��ة امله ّم ��ة يف تل ��ك
الأفالم و مل يحاولوا �أن ي�ش ��اهدوا ما قام به هذا العبقري
م ��ن تطوي ��ر لل�س ��ينما .ف ��كان �أوّ ل م ��ن ا�س ��تعمل عد�س ��ة
الكامرية املقربة ( )Close upمل�ش ��اركة امل�ش ��اهد ب�ش ��عور
املتج�س ��م عل ��ى وج ��ه املمث ��ل .لق ��د جنح ��ت
الأمل العمي ��ق
ّ
اجلمعية تدريجي ًا يف تغيري نظرة جمهورها ال�س ��ائدة عن

الفلم ،عندما قامت بعر�ض ذلك النوع من الأفالم ،و �أثبتت
له ��م �أنّ هنالك جوانب �أخرى للفلم ال تقت�ص ��ر على اللهو و
الت�س ��لية اللطيفة ،و �إنمّ ا الفلم هو درا�س ��ة و معرفة �أي�ض ًا،
كما �إنه من بني �أهم الفنون� .إذ �أن فنّ ال�سينما ك�أيّ فنّ �آخر
م ��ن الفنون الذي يحتاج �إىل تتبّع و مطالعة كي ي�س ��تطيع
امل�شاهد �أن يتم ّتع مبا يحاول املخرج �أن يو�صله من �آراء و
�أفكار معقدة من خالل ال�صور املرئية املتتابعة على �شا�شة
ال�س ��ينما .فهو فنّ كالر�س ��م و النحت و امل�سرح يحتاج �إىل
درا�سة و تتبّع للح�صول على املتعة.
لذا كانت تلقى كلمة من قبل �أحد �أع�ض ��اء اللجنة لتلخي�ص
فح ��وى الفل ��م قبل البدء بعر�ض ��ه ،كي يتمكن امل�ش ��اهدون
معرفة مغزى الفلم و �س ��هولة فهمه .ك ّنا يف بع�ض الأحيان
نقتط ��ف املقاالت الت ��ي ُتك َتب عن تلك الأف�ل�ام يف املجالت
الأجنبية ،و نعلقها على الئحة �إعالنات اجلمعية.
ك ّن ��ا يف بع�ض الأحي ��ان نعر� ��ض �أفالم ًا بال ترجم ��ة ،كفلم
“احل ��رب و ال�س ��لم « War &amp; Peaceللكات ��ب
الرو�س ��ي” ليو تول�س ��توي  »Leo Tolstoyالذي �أخرجه
املخ ��رج الرو�س ��ي ( )Bogdanovichو اكتفين ��ا بتعلي ��ق
النقد ع ��ن الفلم على الئحة اجلمعية� ،إذ �أن معظم �أع�ض ��اء
اجلمعية كان لهم معرفة بالكتاب و بع�ض ��هم من قر�أ رواية
”احلرب و ال�سلم“ .و ا�ستغربنا من الإقبال ال�شديد على
الفل ��م ،فامتلأت القاعة باحل�ض ��ور بالرغم م ��ن طول الفلم
عدة �ساعات.
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ذكريات هندسية

من عمارة الدفتردار الى ملعب الشعب الدولي
د .إح����س����ن ش����ي����رزاد

ا�س ���س عمارة الدفرتدار فحو�ص الرتبة وح�ساب الهبوط
املحتم ��ل حدوث ��ه يف
املن�ش� ��آت العالية ن�ش ��رت
يف جمل ��ة املهند� ��س
الت ��ي ت�ص ��درها جمعي ��ة
املهند�س�ي�ن العراقي ��ة يف
ايلول .1956
ارتكزت عمارة الدفرتدار
على  300ركيزة من نوع
Comprect

عندما كنت مشرف ًا على إنشاء أبنية مخافر شرطة
في منطقة شانيدار قرب كهف شانيدار المعروف
في شمال العراق ،تعرفت على مقاول العمل
رشيد عارف الذي عرض علي ترك الوظيفة والعمل
معه في شركته التي كانت قد باشرت بعملها ألول
مرة في حقل الركائز الكونكريتية .وعند انضمامي
اليه في المكتب الهندسي ،تعرفت على المهندس
المدني االستشاري المعروف نيازي فتو ،الذي
كان يعمل كمستشار له على مشروع إنشاء بناية
أساسات خزائن مصرف الرافدين الجديدة ،حيث
عملت كمهندس مقيم على هذا المشروع من
تاريخ الى كما عملت على مشروع بناية شركة
العراق االوسط ،والمصرف الشرقي والعثماني،
وفندق بغداد ،واعمال انشائية اخرى تحت اشراف
االستاذ نيازي فتو ،الذي يعد أول مهندس مدني
عراقي يؤسس اول مكتب هندسي في العراق.
كان دقيق ًا نشط ًا وجاداً في عمله وقد تعلمت منه
الكثير ،ترك الحقا العمل مع رشيد عارف ،وعمل
لصالح نفسه بشكل مستقل.

ويف هذه الفرتة اعلنت وزارة املعارف عن بعثات درا�سية
خارج القطر ،ومت تر�ش ��يحي من قبل جلنة البعثات ،ويف
اب  1949تركت العمل يف �ش ��ركة ر�ش ��يد عارف والتحقت
بالبعث ��ة الدرا�س ��ية وبع ��د عودت ��ي من امريكا ع ��ام 1950
ات�ص ��ل بي ر�ش ��يد عارف للعم ��ل معه يف جمال اال�ش ��راف
ك�أ�ست�ش ��اري مل�ش ��اريع خمتلفة ،ال�س ��يما فيم ��ا يتعلق بدق
الركائ ��ز ،ولكنن ��ي و�ض ��عت ل ��ه �ش ��روطا م�ستع�ص ��ية كان
الغر� ��ض منها التهرب م ��ن تبعات املهند� ��س املقيم ،ولكني
تفاج� ��أت بقب ��ول جميع �ش ��روطي م ��ن دون اي اعرتا�ض،
فوافق ��ت على العمل كمهند�س م�ش ��رف ب�ص ��ورة دائمة من
تاري ��خ » » اىل » » وم ��ن ثم اىل نهاي ��ة  1953خارج اوقات
الدوام الر�س ��مي حيث �صدر �أمر تعييني يف » » مدر�سا يف
وزارة املعارف العراقية.
عمارة الدفتردار ــ بغداد

عمل ��ت كمهند� ��س مقي ��م ا�ش ��رفت فيها عل ��ى ركائ ��ز عمارة
الدف�ت�ر دار وكان ه ��ذا املبنى اعلى مبن ��ى يف مدينة بغداد
يف اخلم�س ��ينيات ويت�ألف من  15طابقا ويقع على �ش ��ارع
ال�س ��مو�أل ومدخل �ش ��ارع امل�ستن�ص ��ر ،وقد ف ��ازت بعطاء
الركائ ��ز �ش ��ركة فرانكي باب ��ل االنكليزي ��ة ـ� �ـ الهولندية ملا
تتميز به من خربة يف هذا املجال ،حيث مل ي�س ��بق للعراق
ممار�س ��ة جتربة من هذا الن ��وع ،معظم املهند�س�ي�ن الذين
عملت معهم كانوا من اال�ست�شاريني االملان ،وقد ا�ستمتعت
بعمل ��ي وكنت اعمل لي ��ل نهار يف مرحلة فح� ��ص الركائز،
وكانت هذه املهمة التي انيطت يل مميزة ورائدة.
كنا ن�ض ��ع اكيا�س اال�سمنت املر�ص ��وفة لقيا�س التثبت يف
الركيزة وت�س ��تمر ا�ش ��هرا عدة ويل درا�س ��ة اعت ��ز بها عن

Franki

 pileالكونكربت امل�سلح
وبقط ��ر ثماني ��ة ع�ش ��ر
اجن ��ا البع� ��ض منها كان

مائال ،وقد و�صلت اىل اعماق  17ــ  20مرتا حتت م�ستوى
االر�ض.
ربطتني باملهند�س حممد خمزومي ابو ح�سن
زمال ��ة مهن ��ة يف التدري�س والعم ��ل املهني اىل
جانب ال�ص ��داقة العائلية ،فكان نعم ال�ص ��ديق
ميتلك عاطفة جيا�شة ،تدمع عيناه يف املواقف
االن�س ��انية وهذا ارق واجمل ما ميكن ان ينعم
بهعلينا �س ��بحانه وتعاىل .كان ميتلك ا�س ��لوب ًا
يف االقن ��اع ال ميك ��ن جتاوزه متم�س ��كا بطلب
الكم ��ال يف التنفي ��ذ ،م ��ا جعل ��ه حري�ص ��ا على
االنتاج الأمثل وباال�ض ��افة اىل كونه مهند�س ��ا
كبريا فه ��و حالل امل�ش ��اكل بهدوئ ��ه ،وتفكريه
العلم ��ي يتبعه ��ا وكالع ��ادة بنكت ��ة و�ض ��حكة

مدوية.
كن ��ا اع�ض ��اء يف نقاب ��ة املهند�س�ي�ن ،وكانت جلن ��ة تكوين
املهند� ��س جتمعن ��ا مع ��ا يف النقاب ��ة ويف غ ��رف االجتماع
نعم ��ل مع ��ا لو�ض ��ع االط ��ر العلمي ��ة ال�ص ��حيحة للتوجيه
الهند�س ��ي ،كان حممد خمزومي يدر�س يف كلية الهند�س ��ة
عندم ��ا تعين ��ت معيدا فيه ��ا ع ��ام  1950ويف ال�س ��تينيات
عندما �شكلت نقابة املهند�سني جلنة تكوين املهند�س عملنا
مع ��ا يف هذه اللجنة ومنها تكونت لدينا عالقة زمالة مهنة
فقد كنا متوافقني يف توجهاتنا الفكرية يف جمال ا�س ��لوب
تكوي ��ن املهند� ��س يف العراق ب�ش ��كل خا� ��ص ،ويف العامل
العربي ب�ش ��كل عام ،اتذك ��ر عند انعقاد امل�ؤمتر الهند�س ��ي
التا�س ��ع لنقابة املهند�س�ي�ن يف بريوت ،كنا انا و�أبو ح�سن
ن�ش ��كل فريقا قويا يف املناق�شات التي جرت حول املهند�س
وتكوينه.
ملعب الشعب الدولي  1962ــ 1966

وم ��ن ذلك احل�ي�ن وانا اتابع ��ه يف كلية الهند�س ��ة واحاول
ان اتفهم ا�س ��لوب تدري�س ��ه ملادة االن�ش ��اء ،هذه املادة التي
كنت اميل اىل تدري�س ��ها اىل جان ��ب تطبيقات الكونكريت
امل�س ��لح .وعند توزيع احل�ص ���ص الدرا�س ��ية كنا نتقا�س ��م
ال�شعب واحدة لـ �أبو ح�سن ،واالخرى يل للمادة الدرا�سية
نف�س ��ها ،كنا ن�ش ��كل فريق ًا اكادميي ًا متميز ًا ت�شهد له قاعات
مادة الهند�سة االن�شائية لل�صفوف املنتهية.
يف » » �ش ��اركنا مع ��ا يف جلنة الهيئ ��ة الهند�س ��ية العراقية
الحتاد املهند�سني العرب حيث كان اال�ستاذ خمزومي نقيب
املهند�س�ي�ن رئي�سها� ،شاركنا معا يف جل�ستني مهمتني .وقد
كنت مكلفا بجم ��ع القوانني واالحكام والقرارات العراقية
ال�س ��ائدة ،ومراجعته ��ا واعداد مقرتح ��ات لتنظيم مزاولة
املهنة ،وحتديد م�س� ��ؤولية املهند�س ،ويف م�ش ��روع ملعب
ال�ش ��عب الدويل �شاركت مع �أبا ح�سن كم�ست�شار حملي يف
درا�سة الت�صاميم االن�شائية للملعب ،كما و�ضعت موا�صلة
و�شروط التعهد الكاملة للم�شروع ،وا�شرفت على تنفيذه.
ملع ��ب ال�ش ��عب ال ��دويل هدي ��ة م�ؤ�س�س ��ة كولبانكيان اىل
مدينة بغداد
بد�أ العمل فيه بتاريخ » » وانتهى العمل » ».
م�ص ��مم امللعب املهند�س املعماري الربتغ ��ايل دي امريال،
وق ��ام مكت ��ب اال�ست�ش ��اري العراق ��ي مبهمة اال�ست�ش ��اري
املحل ��ي ،اما تنفيذ العمل فق ��د نفذه املقاول املهند�س حممد
خمزومي بعد فوزه باملناف�سة.
يتكون امللعب من ثالثة اق�سام رئي�سية وهي:
الق�س ��م االول امل�س ��بح وملحقاته ،الق�سم الثاين ملعب كرة
ال�س ��لة ،وكرة الطائرة ،اما الق�س ��م الثالث ،فهو ملعب كرة
القدم والعاب ال�س ��احة وامليدان ،وي�ض ��م ملعب كرة القدم
مدرج�ي�ن احدهم ��ا مغطي واالخر مك�ش ��وف ،وعلى �ش ��كل
ه�ل�ال دالل ��ة على الط ��راز اال�س�ل�امي ،اجن ��ز العم ��ل بايد
عراقية �صرفة ،تنفيذا تخطيطيا وا�شرافا.
مت افتتاح امللعب يف خريف �سنة 1966باقامة مبارة ودية
ب�ي�ن ن ��ادي بنفي ��كا الربتغ ��ايل واملنتخب العراق ��ي ،وكان
الهدف االول يف امللعب عراقي ًا احرزه الالعب قا�سم زوية،
وبعد مرور اكرث من ع�شرين عاما على ان�شاء امللعب ،ويف
جمل ��ة املق ��اول يف العدد ال�س ��ابع ،كتب املهند�س حت�س�ي�ن
نعم ��ان رفعة ،مدير م�ش ��روع امللع ��ب ورئي�س املهند�س�ي�ن
التنفيذي
كان يق ��ود فرقة اال�ش ��راف اال�ست�ش ��اري العراقي اال�س ��تاذ
اح�سان �شريزاد ،ا�س ��تاذنا وزميلنا و�صديقنا ،تعلمنا على
يديه ونحن طالب على كرا�س ��ي اجلامعة ،واكت�س ��بنا منه
اخلربة يف موقع العمل ،فهو وا�ض ��ح الر�ؤيا جرئ الر�أي،
ب�س ��يط ال�ش ��رح يو�ص ��لك ب�س ��رعة اىل ما يري ��د ان يقوله،
�ش ��عاره الدقة يف التنفيذ والت�أين يف القرار ،ي�شعرك بلذة
الهند�س ��ة ،وقيم ��ة املهند�س فني� � ًا وقانوني ًا .كانت فر�ص ��ة
عظيم ��ة عندما يتناق�ش املق ��اول املهند�س حممد خمزومي
مع امل�ش ��رف املهند�س اح�س ��ان �ش�ي�رزاد حول ق�ضية فنية،
انها حما�ضرة علمية ،كنا نن�صت اليها بكل لهفة.
عن مذكرات �إح�سان �شريزاد
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في أربعينيات القرن الماضي

ساره خاتون (الزنكينة) تعلن إفالسها
ن����ج����ي����ب ال����ص����ائ����غ

سارة اوانيس اسكندر المعروفة في األوساط
البغدادية باسم (سارة الزنكينة) او (سارة خاتون)
كما يحلو لبعضهم ان ينعتها ،كانت تعتبر من
أغنياء العراق المشهورين لما تملكه من عقارات
واسعة و شاسعة في عدة مواقع من بغداد
احدها (كمب سارة) كما لها مقاطعات زراعية
كبيرة في اغلب المدن العراقية ورثتها عن أبيها
وزوجها إال إنها لسوء تصرفها بهذه االمالك الكبيرة
وعدم تبصرها بعواقب االمور فقد وضعت ثقتها
بسماسرة واشخاص مستغلين طامعين في
ثروتها فقد كانوا مستعدين القراضها المبالغ التي
تحتاج اليها

– وم ��ا اك�ث�ر ما كانت حتتاج – لق ��اء فائدة عالية
جد ًا ويرهن اح ��د عقاراته ��ا او مزارعها بحيث عند
ا�س ��تحقاق اجل ت�س ��ديد الدين وعدم متكنها من ذلك
بعم ��د الدائن اىل بيع املرهون حي ��ث يتملكه مببالغ
تق ��ل كث�ي�ر ًا ع ��ن قيمت ��ه احلقيقي ��ة (ان كيفي ��ة متلك
دارها يف امل�س ��بح ومتلك مقاطعة الدبوين ال�شهرية
يف الك ��وت وم ��ن متلكها معروفة ل ��دى املطلعني يف
العراق).
ي�ضاف اىل ذلك تبذير ابنها الوحيد املدعو (بر�سي)
واملقي ��م يف اوروب ��ا بحج ��ة الدرا�س ��ة وطلبات ��ه
امل�س ��تمرة بتوزي ��ده مببال ��غ كب�ي�رة لينفقه ��ا عل ��ى
ملذاته و�س ��فاهاته وعندم ��ا تكون املبال ��غ املطلوبة
غري متوفرة لديها تعمد اىل اال�ستقرا�ض من مرابني
جاهزي ��ن وحميط�ي�ن به ��ا دائم ��ا بفائدة عالي ��ة جد ًا
وب�ض ��مان رهن ملك كما هو مو�ض ��ح يف مقدمة هذا
الكالم.
اعتادت �س ��ارة ان توكلني يف اغل ��ب الدعاوى التي
تقيمه ��ا او تق ��ام عليها منذ �س ��نة  1942ويف اواخر
هذه ال�س ��نة طلبت �إ ّ
يل اقامة الدعوى على ابن عمها
(هاي ��ك) الذي يدي ��ر ويت�ص ��رف باملقاطعة امل�س ��ماة
عنان ��ة الواقعة يف مدينة احللة والتي متلك ا�س ��هم ًا
فيها مطالبة ببدل ح�ص ��تها الذي قدرته مببلغ 1500
دينار و�سبب اقامتها هذه الدعوى هو خ�صو�صيتها
مع ابن عمها وكرهها ال�ش ��ديد له ورغبتها يف احلاق
ال�ضرر به مهما يكلفها ذلك من م�صاريف.
دفع ��ت يل  150دينار ًا كمقدم ��ة اتعاب حماماة حيث
ان الدع ��وى تقام يف حمكمة احلل ��ة ،اقمت الدعوى
يف حمكم ��ة ب ��داءة احللة وكان ��ت م�ؤلفة م ��ن ثالثة
حكام وكان رئي�سها انكليزيا على ما اتذكر .وح�ضر
املحامي �سلمان ال�شيخ داود وكي ًال عن املدعى عليه.
قررت املحكمة تاجيل الدع ��وى لأجل انتخاب ثالثة
خري ًا لتقدير البدل املطالب به.
وقبل ان ي�أزف موعد املرافعة راجعتني �سارة قائلة
ان وكيل مايك �سلمان ال�شيخ داود من نافذي الكلمة

يف ه ��ذه االي ��ام وهو �ص ��ديق لالنكليز لذل ��ك ارغب
بتوكيل املحامي جنيب الراوي الذي له نفوذ و�صلة
بامل�س� ��ؤولني وباالنكليز ليقف جتاه �س ��لمان ال�شيخ
داود .فقل ��ت لها �أن ال حاجة لذلك حيث �أن مو�ض ��وع
الدعوى �أ�ص ��بح متوقف ًا على تقدي ��ر اخلرباء الذين
�س ��تعينهم املحكمة .ف�أجابتني لأج ��ل �أن اطمئن من
نتيج ��ة الدع ��وى ارغ ��ب يف توكيله مع ��ك علما بان
�أجورك ال تت�أثر بتوكيله .جتاه �إ�صرارها وحيث �أن
جنيب الراوي �ص ��ديقي ات�ص ��لت به هاتفيا وطلبت
ح�ض ��وره الن �س ��ارة تنتظره ،فلما جاء و�شرحت له
مو�ض ��وع الدعوى وقرار املحكم ��ة بتعيني اخلرباء
وافق على التوكل ارتاحت �سارة لذلك و�سلمته �صك ًا
مببلغ  150دينار ًا مقدمة �أتعاب املحاماة.
ويف املوع ��د املح ��دد للمرافع ��ة ذهبن ��ا اىل احلل ��ة
جنيب ال ��راوي و أ�ن ��ا و�س ��ارة ب�س ��يارتها و�أعلمتنا
املحكمة بانتخ ��اب خرباء ثالثة معروف�ي�ن بالكفاية
واال�س ��تقامة كان احده ��م عب ��د ال ��رزاق مرجان وال
�أتذكر الآخرين.
ذهبن ��ا م ��ع هيئة املحكم ��ة واخل�ب�راء واملدعى عليه
ووكيله اىل موق ��ع املزرعة ،فلما جتول اخلرباء يف
ارجائه ��ا واطلعوا عل ��ى او�ض ��اعها وظروفها وغري
ذل ��ك اع ��دوا تقريره ��م وعن ��د عودتن ��ا اىل املحكمة
�س ��لموا التقري ��ر وكان م�ض ��مونه ان م ��ا ت�س ��تحقه
موكلتن ��ا مبل ��غ ق ��دره  600دين ��ار ب ��دال م ��ن االل ��ف
واخلم�س ��مائة دين ��ار املطال ��ب به ��ا ف�س ��جلنا بع�ض
املالحظات واالعرتا�ضات ثم عدنا اىل بغداد وكانت
�س ��ارة متاث ��رة م ��ن ق ��رار املحكم ��ة ال ب�س ��بب املبلغ
املحكوم به بل النها اعتربت ان القرار �صدر ل�صالح
هايك واتفقنا معها على متييز القرار.
وقب ��ل تنظي ��م الالئح ��ة التميزي ��ة راجعتني �س ��ارة
قائل ��ة :ان داود احليدري قد ا�ص ��بح وزي ��ر ًا للعدلية
وهو �صديق ن�ص ��رة الفار�سي ون�س ��يبه لذلك ارغب
يف توكيله لي�شرتك معكما يف التوقيع على الالئحة
التميزية.

قل ��ت له ��ا ال يوج ��د م�ب�رر لطلبك ه ��ذا اذ ان ن�ص ��رة
الفار�سي ال يقدم على مفاحتة �صديقه وقريبه وزير
العدلية يف مو�ضوع اية ق�ضية مهما كانت مهمة ولو
فر�ض ��نا انه �س ��يفعل ذلك فان وزي ��ر العدلية ال ميكن
ان يفاحت حكام حمكمة التمييز يف ق�ض ��ية مثل هذه
ي�ض ��اف اىل ذل ��ك حتى ان ��ه لو اقدم عل ��ى مفاحتتهم
فانهم ال ي�ستجيبون له ان كان الطلب باط ًال.
ورغ ��م ذل ��ك فان �س ��ارة ا�ص ��رت على توكيل ن�ص ��رة
وه ��و اي�ض ��ا �ص ��ديقي فخابرت ��ه قائ ًال ان �س ��ارة يف
مكتب ��ي وهي ترغب يف توكيلك يف ق�ض ��ية فح�ض ��ر
ن�صرة و�شرحت له مو�ضوع الدعوى واملرحلة التي
و�ص ��لت اليها واخربته باننا اتفقنا على متييز قرار
حمكمة ب ��داءة احللة وان �س ��ارة ترغب با�ش�ت�راكك
يف تنظي ��م الالئحة التميزية فوافق ن�ص ��رة فقدمت
له �س ��ارة �ص ��ك ًا مببلغ  150دين ��ار ًا كمقدم ��ة اتعاب
املحاماة.
نظمنا الالئح ��ة التميزية طالبني نق�ض قرار حمكمة
البداءة لوجود بع�ض االخطاء عند تعيني اخلرباء،
ث ��م ان اخل�ب�راء باال�س ��لوب ال ��ذي اتبع ��وه اثن ��اء
الك�ش ��ف والتقدي ��ر مل يتمكن ��وا م ��ن الوق ��وف على
الوارد احلقيقي للمزرعة.
�ص ��دقت حمكمة التمييز قرار حمكمة البداءة وبذلك
تكون �سارة قد �صرفت على هذه الدعوى بني اتعاب
حماماة ور�س ��وم واجور خرباء وم�ص ��اريف �س ��فر
مبلغ� � ًا يزي ��د على املبل ��غ املحكوم به كل ذلك ب�س ��بب
كرهها البن عمها هايك ورغبتها يف ازعاجه واحلاق
االذب ب ��ه ب�ص ��رف النظر عما يلحقها ج ��راء ذلك من
نفقات وخ�سائر.
ه ��ذا منوذج ب�س ��يط عن ت�ص ��رفات �س ��ارة التي ادت
بالنتيجة اىل افال�سها يف اواخر ايام حياتها بحيث
بعد وفاتها تربع لها بع�ض معارفها بنفقات الت�شييع
والدفن وغريها.
عن كتاب (ذكريات) للمحامي والنائب جنيب ال�صائغ
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من أسرار العائلة المالكة في العراق

كراهية األسرة للدكتور سندرسن (باشا)
د .ك��م��ال ال��س��ام��رائ��ي

كان ��ت �س ��مو الأم�ي�رة راجح ��ة ابن ��ة املل ��ك في�ص ��ل االول
املتزوجة من ال�سيد عبد اجلبار حممود احد طياري القوة
اجلوي ��ة العراقي ��ة ت�س ��كن يف بي ��ت ماجور متوا�ض ��ع يف
منطقة الكرادة داخل قريب جدا من بيت �ش ��وكت الر�سام.
ومرت �ش ��هور حملها دون �شكوى االزيادة يف الوزن ومن
االرق .وحت ��ى هذه كانت طفيفة مل ت�ض ��طرين اىل عالجها
اال بتنظي ��م الغداء كم ��ا ونوعا كما كان ��ت االمرية راجحة
متفهم ��ة و�ص ��بورة وال تطلين ��ي اىل زيارتها .ويف م�س ��اء
يوم الع�ش ��رين من �ش ��هر حزي ��ران �س ��نة  1940حان وقت
و�ض ��عها .وكان ذل ��ك الي ��وم قري ��ب ج ��دا من الي ��وم الذي
حددته لوالدة جنينها .فول�ص ��ني نداء تلفوين من زوجها
ال�سيد عبد اجلبار الزورها .واحتقق من طبيعة �شكواها.
وح�ي�ن دخل ��ت خم ��دع االم�ي�رة كان اىل جانبه ��ا االم�ي�رة
�ص ��احلة اخت امللك في�صل االول ،و�سيدة اخرى هي اخت
زوجه ��ا عبد اجلبار .واكت�ش ��فت بعد فح� ��ص االمرية انها
يف حال ��ة خما�ض �ص ��ادق .وفح�ص ��ت مو�ض ��ع اجلنني يف
رحمه ��ا ف ��اذا هو يتق ��دم بر�أ�س ��ه يف احلو� ��ض ال برجليه.
وهو االعت�ل�ان الطبيعي ال ��ذي كنت اتابعه يف ال�ش ��هرين
االخريين م ��ن احلبل .فطمنت االمرية عل ��ى طبيعة حالها
وحال ��ة جنينها .وكان زوجها ال�س ��يد عبد اجلبار يقف اىل

جانبها وي�س ��مع ما ذكرته لالمرية – و�س ��رعان ما ا�شتدت
االم الطلق .وانح�ش ��ر ر�أ�س اجلن�ي�ن يف مدخل احلو�ض.
غري انه مل يتقدم اىل داخله ب�س ��رعة حم�سو�س ��ة و�س� ��ألني
ال�س ��يد عبد اجلب ��ار :كم يط ��ول هذا احلل لت�ض ��ع االمرية
وليدها؟ فاجبته قد يطول �ساعات ،وهذا غري مهم طاملا كل
�ش ��يء طبيعي يف ه ��ذه الوالدة ،فقال يل معرت�ض ��ا .ولكن
االمرية تتامل ولو ان ذلك ال تظهر عالئمه عليها ،فهي هكذا
دوما �ص ��بورة وكتوم ��ة .فقلت ل ��ه ان االم الطلق الوالدي
�ض ��رورية النح ��دار اجلن�ي�ن ووالدت ��ه .ولواله ملا ح�ص ��ل
ال ��والدة ،وا�ص ��ف اق ��ول :وانا ب ��اق هن ��ا الرى متى يحني
�ضرورة تداخلي لراحتها و�سالمتها ،وان القابلة التي اىل
جانبه ��ا كفوءة لتهت ��م بامرها .وقد اخربته ��ا متى تطلبني
العادة فح�صها .واقتنع ال�سيد عبد اجلبار وبدا عليه �شيء
من االطمئنان ،وتوجهنا معا اىل حديقة بيته لنجل�س على
مرجوحة يف احد اركانها غري ان القلق مازال يطوف على
وجه ��ه بالرغم م ��ن ظاهر هدوئ ��ه وقلة حتدث ��ه ايل .ورفه
على خاطره واراد ان يتكلم ،ف�س ��الني ان كان ي�ستطيع ان
ي ��رى االمرية فاجبت ��ه :ال مانع ان تبق ��ى اىل جانبها حتى
يح�ي�ن الوقت الذي ي�س ��بق اندفاع اجلن�ي�ن .فنه�ض ودلخ
داره ومل يط ��ل فيه حتى عاد وهو يحمل بيده �س ��بتا مليئا
بالفواك ��ه ،ومل ميكث طوي�ل�ا اىل جانبي عل ��ى املرجوحة
حت ��ى نه� ��ض ودخل الدار م ��رة اخرى ثم ع ��اد وهو يحمل
طبق ��ا من احلل ��وى ،وانا اع ��رف معنى ما يفع ��ل فقلت له:
اهد�أ يا�س ��يد عبد اجلبار فلي� ��س يف حالة االمرية ما يقلق،
وطال ��ت االم االمرية وزوجها اىل جانبه ��ا ،وكنت وحدي
يف املرجوح ��ة فغلبن ��ي النعا� ��س فنلت منه نوم ��ا متقطعا

وانا ا�سمع يف خالل ذلك حني ان�صت برتكيز اىل مايجري
داخل البيت .اال ان ذلك مل يزح عن عيني الو�س ��ن و�صرت
بني اليقظ والنائم حني ند�س ��تني باط ��راف اناملها القابلة
وه ��ي تق ��ول يل :اعتقد ان فح�ص االمرية ق ��د وجب االن،
اذ ق ��د م�ض ��ى وق ��ت كاف دون ان يتقدم ر أ�� ��س اجلنني يف
احلو�ض .كما بدا التعب على االمرية .فنه�ضت من مكاين
اتبع القابلة اىل خمدع االمرية ،وبعد فح�ص ��ها ارتايت ان
ا�س ��حب اجلنني بامللقط الوالدي الوفر لالمرية اطالة االم
املخا�ض.

وكن ��ت اىل هذه ال�س ��نة امار�س التولي ��د بامللقط يف بيوت
املواخ� ��ض على طريق ��ة ا�س ��تاذي الدكتور حيق ��اري دون
ا�س ��تعمال التخدي ��ر بدع ��وى ان االم الطلق ا�ش ��د من االم
تطبي ��ق عملي ��ة امللق ��ط .ف�ض�ل�ا ع ��ن ع ��دم توفر م ��ن يعمل
بالتخدي ��ر من االطباء يف تلك االيام وتطبيق هذه العملية
يف غ�ي�ر امل�ست�ش ��فى ال تخل ��و م ��ن االذى وق ��د ال تخلو من
اخلط ��ورة اي�ض ��ا ،غ�ي�ر انها كان ��ت متار�س به ��ذه الكيفية
بطل ��ب ملح م ��ن اهله ��ا ليتحا�ش ��وا حملها اىل امل�ست�ش ��فى
ال ��ذي مل يلم�س ��وا منافعه بعد ،ويف حال ��ة االمرية راجحة
كان لزاما عل ��ي ان اطلب طبيبا خمدرا .كما يتعني علي ان
اخرب الدكتور �سندر�سن باعتباره طبيب العائلة الها�شمية
يف بغ ��داد عن ق ��راري بتوليد االم�ي�رة بامللقط ،ورايت ان
اخرب االمرية اوال بهذا القرار .وملا قلت لها انني �س ��اطلب
الدكتور �س ��ندر�س لي�ش ��اركني يف هذه امل�س� ��ؤولية .قالت
يل بامتعا� ��ض ،ابع ��د عن ��ي هذا الرج ��ل يادكت ��ور فاين ال
اري ��د ان اراه ،فقل ��ت له ��ا اذن �س ��اكتفي باخب ��اره فق ��ط.
فقالت ،وال اريد ذلك اي�ض ��ا .وانا اقرر م�ص�ي�ري بنف�س ��ي.
وعمت ��ي االم�ي�رة �ص ��احلة وزوج ��ي ي�ش ��هدان عل ��ى ذلك،
وحاول ��ت تلفونيا ان اح�ص ��ل على طبيب خم ��در فاخفقت
فل ��م يكن يومها ثمة اخت�ص ��ا�ص يف التخدي ��ر .فكل طبيب
ي�س ��تطيع ان ينه�ض بعملي ��ة التخدير بالطريق ��ة البدائية
التي كنا منار�س ��ها بر�ش مزيج م ��ن الكلوروفورم وااليرث
عل ��ى قن ��اع يغط ��ي ان ��ف املري� ��ض وفم ��ه .ف�ش ��رحت ذل ��ك
لالمرية و�ضرورة ا�س ��تدعاء الدكتور �سندر�سن ا�ضطرارا
فاجازتني على م�ض�ض ال�ستدعائه ليقوم بعملية التخدير،
وحني ا�ستدعيت الدكتور �سندر�سن تلفونيا كانت ال�ساعة
قد اقرتبت من اخلام�س ��ة �ص ��باحا .ونقلت اليه قراري يف
تطبيق امللقط .وملا �س� ��ألني :وم ��ا حاجتك بي؟ وكفاية انك
اخربتني بذلك ،واالمر من اخت�صا�ص ��ك ،فقلت له ولكنني
احتاج اىل من يخدر االمرية ،و�سمعت الدكتور �سندر�سن
يق ��ول يل� :س ��اتوجه اليك ح ��اال .و�س ��امر يف طريقي اىل
�ص ��الة العمليات يف امل�ست�ش ��فى امللكي ال اخ ��ذ منها قنينة
املخدر وقناعه و�س ��اقوم انا بتخدير االمرية وا�س ��تدركت
اق ��ول له ان ياتي اي�ض ��ا بادوات امللقط الوالدي .وو�ص ��ل
�سندر�س ��ن بيت االمرية ب�س ��رعة مل اتوقعه ��ا ،وهو بكامل
لبا�سه وكانه ذاهب اىل حفلة �ساهرة او عائدة منها .وحيا
االم�ي�رة راجحة فردت علي ��ه بتحية تخلو من ال�ص ��ميمية
واحل ��رارة .وجتاه ��ل �سندر�س ��ن موقفه ��ا وت�ش ��اغل عنها
بخل ��ع �س�ت�رته .و�ش ��رع بر� ��ش املخدر عل ��ى القن ��اع الذي
غطى به ان ��ف االمرية .وهذا املخدر ق ��وي الرائحة خانق
فقاومت ��ه االم�ي�رة بق ��وة خارقة م ��ن يديه ��ا .وحاولت ان
تنه�ض فاعدناها اىل فرا�ش ��ها .وحاول �سندر�س مبع�سول
ال ��كالم ان يخ�ض ��عها لت�س ��تلقي هادئة وت�ستن�ش ��ق املخدر
بارتياح وهدوء .وقال لها (كوين فتاة طيبة وا�س�ت�رخي)
فما �س ��معت االمرية هذه العبارة حتى م�سكت قناع املخدر
ورمته على وجه �سندر�سن ،فا�ستغربت من قوتها املفاجئة.
وهي على و�شك ان تغط نائمة حتت تاثري املخدر ،وزارت
كاللب ��وة اجلريحة تخاطب د� .سندر�س ��ن بلغ ��ة خليط من
العربية واالنكليزية (كن ��ا م�ؤدبا يارجل ،وخاطبني بلقب
امرية ،وال نن�س انني بنت امللك في�ص ��ل االول ،ول�ست اي
بنت ،واف�ض ��ل امل ��وت على ان ال تخاطبني بكامل ا�س ��مي)
وبهت ��ت �س ��حنة الدكتور �سندر�س ��ن وتهدل حنكه فا�س ��رع
اىل االعت ��ذار منه ��ا غري انها بقي ��ت خانقة خميف ��ة فر�أيت
ان ا�ش ��رح لالمرية ما قاله الدكتور �سندر�س ��ن وان عبارته
عانوف ��ة عن ��د ملته االنكليزي ��ة ،وانه ال يق�ص ��د بها االهانة
ب ��اي حال .ف ��ردت االمرية تقول (بل هي االهانة بالن�س ��بة
يل واي ��ة اهان ��ة) وع ��اد الدكت ��ور �سندر�س ��ن يعت ��ذر منها
وهو يعلم ان من �س ��لوك املهنة ان يحتمل الطبيب �ش ��تيمة
املري�ض .فكيف اذا جاءت ال�شتيمة من هذه االمرية .وعاد
تبوج� ��س املخدر على القناع حت ��ى نامت االمرية وامتمت
عملية التوليد ب�سالم .وكان الوليد بنتا �سميت «حزينة.
من مذكرات ال�سامرائي (حديث الثمانني)  /اجلزء الثاين
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هكذا رأيت محالت الكرخ وأسواقها في الثالثينيات
المحامي أنور عبد عبد الحميد السامرائي

رأيت الكرخ تبدأ حدوده من محلة الجعيفر (ساحة
حماد شهاب حاليا) وتنتهي بمحلة الشواكة «ساحة
جمال عبد الناصر حاليا» واحدد جانب الرصافة حيث
يبدأ من ساحة باب المعظم وينتهي بساحة التحرير
حالي ًا.
وساتحدث عن جانب الكرخ الذي ولدت فيه تاركا جانب
الرصافة الى حديث آخر.

كان يف حمل ��ة اجلعيف ��ر ثالثة مقاه ��ي اثنان يقعان يف بدايت ��ه واحدة على نهر
دجل ��ة والآخر يف الطرف املقابل وبجنب املقهى مدر�س ��ة الكرخ االبتدائية التي
كان مدي ��را فيها اال�س ��تاذ عزت �ش ��اكر اخلوج ��ة وجماور املدر�س ��ة دار الدكتور
االن�س ��اين احمد �صميم ال�صفار عميد كلية الطب حيث كان هذا الطبيب الوحيد
فيالكرخ واخت�صا�ص ��ه االطفال وكان يداوي الفقري منهم جمانا ويعطي الدواء
من كي�س ��ه اخلا�ص لهم وكان ان�س ��انا بكل معنى الكلمة و�شكرا حلكومة الثورة
حيث اطلقت على جناح من مدينة الطب ل�سمه خلدماته االن�سانية اجلليلة وبعد
م�س ��افة ق�ص�ي�رة جتد يف و�سط ال�شارع تقريبا ن�س ��اء يبعن الروبة بثمن بخ�س
وا�ص ��حاب اخلبز يجل�س ��ون على قارعة الطريق ومقابلهم تق ��ع علوة والد عبد
احلميد العلوجي يتو�س ��ط ال�ش ��ارع �س ��كة تراموي بغداد – الكاظمية وي�سمى
الكاري وكان مدير هذه املحطة هو والد الدكتور فا�ضل اجللبي.
ندخ ��ل االن حمل التكارتة وفيها املقاهي ال�ش ��عبية اللطيفة اجلميلة وا�ص ��حاب
املو�س ��يقى ال�ش ��عبية اي عندما يبدا ختان اطفال هذه املحالت ي�ستدعى اجلوق
املو�سيقى وكان يف هذه املحلة العطار الطبيب الذي ي�صف احل�شائ�ش للمر�ضى
ه ��و عب ��د الله العطار رحم ��ه الله وخمتار ه ��ذه املحلة هو ال�ش ��يخ عبد الرحمن
الدوري والد مدير ال�شرطة عبد احلميد ومدر�س الريا�ضة احمد الدوري وامام
م�س ��جد التكارته الذي يقع على نهر دجلة وال زال هذا امل�س ��جد الذي يقع بجنبه
دار املمثل ال�ش ��هري يو�س ��ف العاين او بني اخلاجني والل ��واء ابراهيم الراوي
وال�س ��يد يو�س ��ف عز الدين النا�ص ��ري والد الدكتورة ثامرة النا�صري وبجنبه
دار العالمة طه الراوي والتاجر ال�ش ��هري عبد اجلبار الدهان والد حميد الدهان
وخل ��ف حمط ��ة التكارت ��ه حملة تدع ��ى مبحلة �س ��وق اللنب ومن كتابه ��ا مدر�س
االوالد عل ��ي احل�ب�ر وهذه املحلة ي�س ��كنها مغت ��ي الديار العراقي ��ة احلاج جنم
الدي ��ن الوع ��ظ والدكت ��ور مكي ور�ؤوف وعب ��د االله الواعظ تدخ ��ل االن حملة
ال�ش ��يخ عل ��ي حيث ي�س ��كنها ع�ش ��ائر اجلبور ال�ش ��يخ حمد الزرك ��ه وكانت لعبة
ال�س ��ا�س العربية تلع ��ب باالعياد حيث تو�ض ��ع املراجي ��ح ودوالب الهواء ويف
بداية �س ��وق حمادة تقع مقهى ام احلديثة ومقابلها املقهى ال�ش ��توي ثم مت�ش ��ي
يف �س ��وق حمادة حيث يباع اخل�ضار والقيمر واخلبز واللحوم والفواكه وهو

�سوق حافل باخل�ضروات وتقع بالقرب منه مقهى ديبان ومقهى يا�سني ال�شهرية
ومقه ��ى الكين ��اوي ومقهى عكي ��ل حيث يجتمع فيه ��ا اهل جند (ال�س ��عوديون)
ومنه ��م الدكتور عبد الله خ�ض�ي�ر وزير الوحدة ال�س ��ابق واحلاكم عبد الرحمن
خ�ضري وال اجلمهور واخلنيني وعبد الله الر�شودي وه�ؤالء هم من جند.
ثم بجانبها تقع مدر�سة دار ال�سالم االبتدائية ومديرها عبد اجلبار املدلل وعبد
اجلبار �ش ��ريدة وال�ش ��ريف ابراهي ��م احلجازي وم ��ن تالمذتها املمثل ال�ش ��هري
يو�س ��ف العاين ث ��م تتفرع طرق منها ت� ��ؤدي اىل تكية االجودي والعيدرو�س ��ي
وبيت املال جا�س ��م �س�ل�امة احلجازي املق ��رئ االول يف اذاعة بغ ��داد عام 1936
والد اال�ستاذ عادل ودار ال�سيد ح�سني العاين مدير مدار�س التفي�ض.
طري ��ق يتفرع اىل ال�ش ��يخ معروف وهن ��اك دور تعمل التنانري الطينية ل�ص ��نع
اخلب ��ز ث ��م جتد طوالت اخلي ��ول لرتبي ��ة اخليول العربي ��ة اال�ص ��يلة ويقع دار
الكاتب ال�ش ��هري عبد الرزاق احل�صان بالقرب منها ثم نعرج على عالوي ال�شيخ

�ص ��ندل حيث توجد عالوي احلنطة والتمن والدهن وال�شعري ثم بجنبهم �سوق
احلداح ��دة وحمام ��ان كبريان حمام �ش ��امي وحمام ايوب ث ��م منطقة الفالحات
ومنه ��م الكاتب وال�ص ��حفي ال�ش ��هري عب ��د الرحم ��ن الفالحي خ ��ال حار�ض طه
ال ��راوي ثم ندخل حملة امل�ش ��اهدة وهي مقابل مقربة ال�ش ��يخ معروف الكرخي
وفيها جامع ال�ش ��يخ مو�س ��ى اجلب ��وري وفيها املقاهي اجلميلة وحمام ال�ش ��يخ
مع ��روف و�س ��ينما زبي ��دة الت ��ي ان�ش� ��أت اخريا ث ��م حملة ال�ش ��يخ ب�ش ��ار وفيها
احل�س ��ينيات التي تقر�أ تعازي احل�سني ايام �ش ��هر حمرم احلرام وبالقرب منها
حم ��ام الن�س ��اء وحمالت �ص ��نع اجل ��اون والزناجي ��ل احلديدية لرب ��ط االغنام
وامل�س ��احة والف�ؤو�س التي ي�س ��تعملها البنا�ؤون تاتي حملة باب ال�سيف وفيها
مدر�سة باب ال�س ��يف االبتدائية ومقابلها ال�سفارة الربيطانية ومتثال اجلرنال
مود الذي ازيل يف �صباح ثورة  14متوز  1958وبالقرب من متثال امللك في�صل
االول ال ��ذي ازيل ه ��و االخر يوم  14مت ��وز وكانت مقاهي ال�ص ��احلية بالقرب
من هذا اجل�س ��ر اخل�شبي وامل�سمى ج�سر مود وي�سمى االن ج�سر االحرار الذي
ا�س ��تبدل حمل اجل�س ��ر اخل�ش ��بي ملود وللر�صايف ق�صيدته ال�ش ��هرية وقفة على
ج�سر مود من �شاء فليطالعها يف ديوانه وهي ق�صيدة جميلة جدا.
نات ��ي اىل �س ��وق ال�ش ��واكة وه ��و �س ��وق جميل ج ��دا جت ��د فيها اجل�ب�ن واللنب
واللح ��وم وكل مال ��د وطاب وم ��ا ت�ش ��تهي االنف�س.ثم تقع الع�ل�اوي ومن بينها
ع�ل�اوي اخلاجني وهم عائلة كرمية طيبة ومنهم يو�س ��ف ا�س ��ماعيل اخلاجني
(يو�س ��ف العاين) وكل كاتب هذه العلوة ال�ش ��اعر القومي الكبري عبد احل�س�ي�ن
امل�ل�ا احم ��د وال ��ذي ديوان ��ه املخطوط حمف ��وظ ل ��دى الدكتور عب ��د الله حممد
اجلبوري ع�س ��ى ان يرى النور وامام هذه اخلانات مقهى البريوتي ال�ش ��هرية
حيث كنا نطالع درو�س ��نا املدر�س ��ية فيها وكانت مقهى جميلة جدا وكان زوارق
�صيد اال�سماك واجلنائب (الدوب).
االن نح ��ن يف حمل ��ة خ�ض ��ر اليا�س وهي حملت ��ي التي ول ��دت فيها.هذه املحلة
كانت حتوي العلماء والقادة الع�س ��كريني ورجال ال�سيا�سة ومن ه�ؤالء العلماء
الدكت ��ور احمد �سو�س ��ة وط ��ه الراوي ويو�س ��ف العط ��ا مفتي الدي ��ار العراقية
والع ��امل الهندي الكبري ا�س ��تاذ احلاج جنم الدين الواعظ ال�ش ��يخ غالم املدفون
يف مقربة ال�ش ��يخ معروف الكرخي.ويو�سف عز الدين النا�صري وحمي الدين
النا�ص ��ري ورئي� ��س الوزراء ن ��وري ال�س ��عيد وال اخلوجة الكرام منهم ر�ش ��يد
اخلوجة امني العا�ص ��مة وعبد احلميد اخلوجة مدير ادارة وزارة الدفاع وعبد
الق ��ادر اخلوجة وع ��زت اخلوجة وعبد الكرمي اخلوج ��ة واحمد اخلوجة.ومن
الن ��واب عبد الرزاق منري والد املهند�س ال�ش ��هري ه�ش ��ام عبد ال ��رزاق منري وال
ال�س ��ويدي منهم رئي�س الوزراء توفيق ال�س ��ويدي وناجي ال�س ��ويدي وعارف
ال�س ��ويدي و�شاكر ال�س ��ويدي وثابت ال�سويدي اوالد يو�س ��ف ال�سويدي الذي
خرج ��ت من داره ثورة الع�ش ��رين يف بغداد و�ض ��ربت املداف ��ع االنكليزية داره
و�سقط من القتلى من ال�سامرائيني �سبعة �أ�شخا�ص.
عن خمطوطة على الآلة الطابعة بعنوان (قلعة الكرخ)

لماذ سميت (مليكة غناء العرب)

لقاء مع منيرة الهوزوز في الخمسينيات
وح������ي������د ال����ش����اه����ر
�ص ��ارت مو�ض ��ة تلك االعوام م ��ن الثالثيني ��ات ان املقاهي
كانت ترغب باملزيد من الرواد ،فعليها �شراء جهاز احلاكي
واال�س ��طوانات ،ومتابعة اجلديد الذي تعر�ض ��ه ال�شركات
من تلك اال�سطوانات!.
هذا ا�ضافة اىل اال�س ��طوانات التي كانت جتيء من اقطار
عربية مثل �سوريا ولبنان وم�صر!
وبع ��د ان كربت ،و�ص ��رت م ��ن رجال ال�ص ��حافة ،،ر�ض ��ي
“ابو رييا�ض” ام مل ير�ض ،ويف ليلة كنت اق�ض ��يها يف
“مقهى ابي ن�ؤا�س” يف الباب ال�شرقي ،فوجئت مبن جاء
يدعوين اىل ح�ض ��ور حف ��ل زفاف احد الزم�ل�اء ،وقال يل
ان “العري� ��س” يرجوك احل�ض ��ور ،فذهبت اىل �ش ��قة تقع
قريبا من امللهى ،وهناك وجدت “العري�س والعرو�س ��ة”..
وكان ��ت العرو�س احدى الفنان ��ات ،وعرفوين على احدى
احلا�ض ��رات وقال ��وا انه ��ا “من�ي�رة اله ��وزوز” ف�س ��ررت
مبعرفته ��ا ،ال�س ��يما بع ��د ان عرف ��ت انه ��ا ذات عالق ��ة
بالعرو� ��س! .وكان ��ت “منرية” قد ترك ��ت املالهي ومل تعد
تعمل فيها ،وكان ذلك �سنة  1947على ما اذكر!
وم ��رت ال�س ��نوات ،ويف اوائل اخلم�س ��ينات ح ��ل ببغداد
اح ��د االطباء االجان ��ب الذين تخ�ص�ص ��وا باجراء عمليات
جتمي ��ل الوج ��وه ،وكان ��ت اح ��دى الفنان ��ات العربي ��ات
اللوات ��ي عرفته ��ن ،قد اج ��رت عملية لدي ��ه ومل اعرف ذلك
اال بع ��د ايام م ��ن اجرائها ،فقد كنت بعيدا ع ��ن بغداد ،وملا
عدت اليها و�س ��معت بالعملية رايت من املنا�س ��ب زيارتها،
ف�س ��الت عن مكان �س ��كناها ،وملا قيل يل انه ��ا حتل يف دار
ا�ست�أجرتها منرية الهوزوز يف منطقة البتاوين ،غري بعيد
عن “�سينما االورفه يل” قلت:
 منرية اذن تقوم االن بادارة بان�سيون ،كي تعي�ش؟وذهب ��ت اىل “بان�س ��يون منرية” و�ض ��غطت عل ��ى جر�س
الب ��اب ،وفتحت ��ه امر�أة تق ��دم بها العم ��ر تغطي ر�أ�س ��ها بـ
“الفوط ��ة واجلرغ ��د” وملا اخربتها مب ��ا جئت من اجله،
قال ��ت ان التي جئت الراها قد خرجت اليوم الول مرة بعد
�شفائها ،ولكنها �ستعود بعد �ساعة على اكرث تقدير!
فقلت ملنرية الواقفة امامي :انا فالن ..اتذكريني؟
فرحبت بي ،ورجتن ��ي ان ادخل النتظر الفنانة التي جئت
الراها!
احاديث...
* وجل�س ��ت م ��ع “بنت الهوزوز” يف غرفته ��ا التي جتاور
باب الدار ،ورحنا نتحدت ف�سالتها:
 ملاذا تركت العمل مبكرا؟فابت�س ��مت وقالت قال ��وا :كل لعب وراه راح ��ة ،وقد لعبت
كفاية!
ف�سالتها :واين كانت دور اللهو يوم عملت فيها؟
ففك ��رت ب�ض ��ع حلظ ��ات قبل ان جتي ��ب قائلة كان ��ت معظم
املالهي تق ��ع يف منطقة املي ��دان ،وكان كل ملهى هو ملهى
نه ��ارا ،ومن هنا ج ��اءت االغني ��ة التي تقول فيه ��ا ناظمها
“ياكهوتك عزاوي بيها املدلل �سهران” ،وعندما يقولون
“مقهى �س ��بع” فهم يق�ص ��دون “تخوت املقهى” .ومعظم
امل�س ��ارح مل تكن غري “تانكيات” �ص ��ار عليها االخ�ش ��اب،

ومبرور الوقت تطورت املالهي وارت كما تراها اليوم.
 وهل تذكرين ا�سماء املالهي التي كانت؟ اذك ��ر منها يف الثالثينات “اجلواهري” ونزهة البدور،واواتيل الهالل وكوكب ال�شرقية ودار ال�سالم!
كم ��ا اذكر انن ��ي عن ��د ذهاب ��ي اىل امللهى الذي كن ��ت اعمل
في ��ه ،وعن ��د عودت ��ي من ��ه اىل بيتي غ�ي�ر البعي ��د ،ان احد
اال�شخا�ص كان ي�سري امامي وهو يحمل الفانو�س النفطي
الذي ي�ض ��يء يل الدرب ب�ض ��وئه وذلك ان بغداد مل تكن قد
عرفت الكهرباء يف بع�ض االماكن!
وملا توقفت �س ��التها ومن هم رواد تل ��ك املالهي ،وهل كان
عدد يكفي لت�ستمر على العمل ،وخا�صة ان العمل كان قليل
املوارد غالبا؟!
والحظ ��ت وه ��ي �س ��اكنة انها تاب ��ى االجابة فقل ��ت :ااذكر
ا�سماء بع�ض من اعرفهم فهم؟
فقالت فورا :ال ...ال ...دعنا منهم ،فبع�ضهم رحلوا اىل دار
البقاء ،وبع�ضهم االخر تزوجوا وعندهم اليوم العديد من
االوالد والبنات فما لنا واحلديث عنهم؟؟
فعقب ��ل فورا وقلت :ولكن الر�ص ��ايف مل يتزوج ،واال�ص ��ح
تزوج وطلق ولي�س له خلف؟
وهزت را�سها موافقة و�سكتت مرة ثانية
*
فقلت :كي ��ف تعرفت على ناظم املقطوع ��ة التي جعلك فيها
“مليكة غناء العرب”؟
قال ��ت :تعرفت علي ��ه يف املله ��ى ،وقد اعجب ب ��ي كمطربة
فج ��اءين بق�ص ��يدةته التي ن�ش ��روها يف اجل ��زء االول من
ديوان ��ه ،وق ��د �س ��معت عدة ق�ص ��ائد اخ ��رى من ال�ش ��عراء
املعجبني ولكن تظل ق�ص ��يدته تلك ذات مكانة يف نف�س ��ي،
وان كنت ل�ست بقارئة وال بكاتبة!
* ف�س� ��ألتها :وما راي املطربة منرية الهوزوز يف ال�ش ��اعر
معروف الر�صايف الذي فارق احلياة منذ �سنوات؟
قالت :ب�ص ��راحة ..الر�صايف كان يتغزل
ب ��ي كمغني ��ة فه ��و يح ��ب الغن ��اء القدمي
وكان يط ��رب لغنائي كم ��ا يطرب ملغنني
عراقيني وعرب من اجلن�سني!
قلت :فقط؟
قال ��ت :نع ��م ،وكان يت�ص ��ف بال�ص ��راحة
يف اجوبت ��ه ،وكان يب ��دو يل يف احايني
كثرية انه غاية يف اخل�شونة!
ف�سالتها :وهل التقيت به نهارا؟
ف�ض ��حكت وقالت :كثريا فقد كنا ن�س ��كن
يف دكان �ش ��ناوه ،وكان يعي� ��ش يف دار
جتاو “الله ابراهيم»!
وهن ��ا رن جر�س الباب ،فنه�ض ��ت لتفتح
للقادم ��ة ..وه ��ي الفنان ��ة الت ��ي جئ ��ت
لزيارتها!.
عن كتاب (زيارات ولقاءات)
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