ملحق أس��بوعي يصدر عن مؤسسة

الم��دى لإلعالم والثقاف��ة والفنون

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

العدد ( )5111السنة التاسعة عشرة االثنين ( )24كانون الثاني 2022

www.almadasupplements.com

عراقية

عندما أقترب خطر الموت من

الملك فيصل الثاني

2

العدد ( )5111السنة التاسعة عشرة
االثنين ( )24كانون الثاني 2022
www.almadasupplementscom

حرية الصحافة في العراق
قبل تأسيس الدولة العراقية..
طرائف ومؤاخذات

ً
تعار�ضا وا�ضحً ا ،و�إذا كان غر�ض احلكومة من ت�شريعه
اتقاء القدح واالنتقاد على �صفحات اجلرائد واملجالت،
فمعن ��ى ذل ��ك �أنه ��ا ترم ��ي �إىل �إخم ��اد الأذه ��ان وتك�سري
الأق�ل�ام وحمو احلريات ،ثم تت�ش� �دَّق بعد ذلك بحمايتها
للد�ستور ومت�سكها بروحه.
ومم ��ا قال ��ه جمي ��ل �صدق ��ي الزه ��اوي نائب بغ ��داد يف
جمل�س املبعوثان العثماين يف هذه اجلل�سة:
لق ��د �أثبت تاري ��خ الأمم �أنه كلما ا�شت ��د ت�ضييق اخلناق
عل ��ى �أ�صح ��اب الأق�ل�ام والأف ��كار كلم ��ا كان االنفج ��ار
عظي ًم ��ا و�سريعًا ،وه ��ا نحن اليوم ن�ش ��رع قانو ًنا يرمي
�إىل حماكم ��ة الك َّت ��اب واملفكرين قب ��ل حماكمة املجرمني
والل�صو�ص.
وق ��د كان ملوقف الن ��واب العراقيني وغريه ��م من نواب
البالد العربية يف مقاومة هذا القانون �صداه البعيد يف
ال�صحافتني الرتكية والعربية يف ذلك الوقت.

رف�������ائ�������ي�������ل ب���ط���ي

لم يكن في القطر العراقي في العهد العثماني
قبل الدستور غير صحف رسمية حكومية ثالث
في بغداد والموصل والبصرة ،وكانت الزوراء
التي أسسها الوالي مدحت باشا في بغداد سنة
 ،١٨٦٩كما مر في المحاضرات السابقة ،تتفوق
على زميلتيها ليس من ناحية القدم فحسب،
بل في تاريخها الحافل؛ إذ إنها في عهد منشئها
رغما عن
مدحت باشا أدت الواجب الصحافي
ً
كونها صحيفة رسمية ،فبحثت في أحوال الوالية
وشئونها المختلفة بشيء من الحرية ملتزمة
جادة الحق ،فلما ذهب مؤسسها من هذه الديار
بعد ثالث سنوات تبدلت لهجتها ،وال سيما عندما
شدد العهد الحميدي الخناق على الصحف
َّ
وحطم أقالم الكتَّاب.
وأخرس ألسنتها الناطقة
ومن الطريف أن نورد ونحن بصدد الصحافة في
العراق بعض القيود التي كانت مفروضة في عهد
السلطان عبد الحميد على صحف البالد العثمانية
ومنها العراق.

تعليمات إلى الصحف:

 .1قب ��ل كل �شيء يجب تنوير ال�شع ��ب عن �صحة جاللة
موالنا امللك الغالية ،ثم البحث عن املح�صوالت الزراعية
وعن تقدم التجارة وال�صناعة يف اململكة.
.2حمظ ��ور عل ��ى ال�صح ��ف ن�ش ��ر �أي �ش ��يء مل يق�ت�رن
مب�صادقة �صاح ��ب الدولة وزير املعارف ،عدا ما ال يرى
دولته مانعًا من ن�شره من الوجهة الأخالقية.
.3حمظور على ال�صحف ن�ش ��ر �أبحاث مطولة مهما كان
نوعها� ،أدبية كانت �أم فنية،بحيث ال يت�س ��نى لل�صحيفة
�أو املجلة ن�شرها مرة واحدة ،وال يجوز مطل ًقا ا�ستعمال
كلم ��ة �أو غريه ��ا من التعاب�ي�ر التي تد ُّل عل ��ى �أن للبحث
�صلة.مل ��ا كان ت ��رك الف ��راغ �أو و�ض ��ع نق ��ط متتابعة يف
املق ��ال مما ي�سب ��ب الت�شوي� ��ش ويرتك املج ��ال لتقوالت
وفر�ضيات ال طائل حتتها ،فال ن�سمح با�ستعمال ذلك يف
املقال مطل ًقا.
 .4يج ��ب �أن ال يُعطى �أي جمال للطعن يف ال�شخ�صيات،
و�إذا �أ�سن ��دت تهم ��ة ال�سرق ��ة �أو الر�ش ��وة �أو القت ��ل �إىل
�أح ��د ال ��والة �أو �إىل �أح ��د املت�صرف�ي�ن ،فينبغ ��ي كتمانها
ب�سب ��ب عدم �إمكان �إثبات �صحة تل ��ك التهم؛ لذلك ينبغي
ع ��دم �إف�ساح املج ��ال مطل ًقا لن�شر �أمثال ه ��ذه الأمور يف
ال�صحف.
 .5حمظ ��ور على ال�صحف ن�شر ظالمة �أي �أو �أية جماعة
م ��ن ال�شعب ت�ش�ي�ر �إىل �سوء ت�صرف ��ات موظفي الدولة،

في عهد االحتالل البريطاني

كما �أنه حمظور على ال�صح ��ف الإ�شارة �إىل �أن �شكاوى
من هذا القبيل طرقت م�سامع الذات امللكية املقد�سة.
 .6ممن ��وع عل ��ى ال�صح ��ف ب�ص ��ورة قطعي ��ة ذك ��ر كلمة
« �أرمن�ست ��ان» وم ��ا ماثله ��ا م ��ن الكلم ��ات اجلغرافي ��ة
والتاريخية.
 .7مب ��ا �أن �شعبن ��ا ال�ص ��ادق الآم ��ن يج ��ب �أن ال يطل ��ع
عل ��ى �أي خرب يتعلق مبح ��اوالت االغتي ��ال التي قد تقع
�ض ��د امللوك يف الب�ل�اد الأجنبي ��ة� ،أو على �أي ��ة م�شاغبة
�أو مظاه ��رة يق ��وم بها املف�س ��دون يف تل ��ك املمالك ،فمن
ال�ض ��روري احليلول ��ة دون ت�سرب �أمثال ه ��ذه الأخبار
�إىل ال�شعب ب�صورة مطلقة.
 .8مب ��ا �أن البح ��ث عن هذه التعليم ��ات �أو التطرق �إليها
يف ال�صحف ي� ��ؤدي �إىل �أن ي�ستغلها بع�ض االنتهازيني،
فيجب منع ن�شر �أي �شيء يتعلق بها.
فلما ان ��زاح ظالم اال�ستب ��داد و�أ�شرق ��ت �شم�س احلرية،
و�أعل ��ن الد�ستور العثم ��اين �سن ��ة ١٩٠٨ا�ستب�شر النا�س
خريًا وطفقوا ين�شئون ال�صحف يف عراقنا �ش�أنهم �ش�أن
�سائر البالد العثمانية يف ذلك الطور ،ونعمت ال�صحافة
العثماني ��ة بحري ��ة فرتة م ��ن حياتها ،وانطلق ��ت الأقالم
م ��ن عقالها ،و�أخذت ت�صول يف ميادي ��ن النقد والبحث،
ومعاجل ��ة املو�ضوع ��ات يف جوف�سيح ،وتكت ��ب ما يعنُّ
للكات ��ب م ��ن الأف ��كار الإ�صالحي ��ة واملطال ��ب التي يرى
ٍ اّ
م�ستظل بظل الد�ستور وقانون
فيها فائدة لبني قوم ��ه،
املطبوعات ال�صادر يف  ١٦متوز �سنة (١٣٣٦رومية).
ولك ��ن احلكومة العثمانية بعد بره ��ة ق�صرية مل تتحمل
حت ��ى يف العه ��د الد�ست ��وري ال�صحف احل ��رة واجلر�أة
الت ��ي بدت على �أقالم الأدباء والكتاب ،ف�أخذت ُتعدِّل يف
هذا القانون ،و�ش َّرعت لذلك خم�سة قوانني معدلة �أحكام
القان ��ون الأول ،مم ��ا كان ل ��ه �ضجيج يف ب�ل�اد ال�سلطنة
العثماني ��ة ،وقوبل ب�صخب �شدي ��د يف الربملان (جمل�س
املبعوثان) بالآ�ستانة،وانربى بع�ض النواب العراقيني
ين ��ددون بالت�شديد عل ��ى ال�صحف وخن ��ق حريتها بهذا
الت�شريع اجلديد.
ومما قاله نائب الب�صرة �سليمان في�ضي يف هذا املوقف:
تري ��د احلكوم ��ة �أن تعامل �أبن ��اء الأمة الذي ��ن ا�ستنارت
�أذهانه ��م بالعلم واملعرفة ب�أ�شد مم ��ا تعامل به املجرمني
والقتلة� ،إننا نقتل �أذكى كتابنا ونخر�س الأقالم ون�سلب
النا� ��س حري ��ة ال ��كالم ،ث ��م ندعي �أنن ��ا نعي� ��ش يف بالد

د�ستوري ��ة حرة ،فما ه ��ذا املنطق؟ مل ��اذا ت�شدد احلكومة
ه ��ذا الت�شدي ��د على �أرب ��اب الأقالم واملنوري ��ن منا ،ف�إذا
كانت احلكوم ��ة تريد من �سن هذا القان ��ون اتقاء القدح
وال ��ذم يف ال�صحف ،فلماذا ترج ��ح حقوق ه�ؤالء النا�س
على حقوق الآخرين ،لتو�ضح لنا الأ�سباب التي حملتها
عل ��ى تقيي ��د حري ��ة ال�صحاف ��ة تقيي� �دًا ال ينطب ��ق عل ��ى
القواع ��د الد�ستوري ��ة� .أود �أن �أ�س� ��أل احلكوم ��ة ومقرر
اللجن ��ة احلقوقية ،ملاذا ال ت�ش ��دد احلكومة هذا الت�شديد
على املجرم�ي�ن والقتلة ب ��دل الكتَّاب القديري ��ن و�أرباب
الأق�ل�ام احل ��رة�.إن ه ��ذا القان ��ون الذي ي�ضي ��ق اخلناق
عل ��ى حري ��ة الن�شر وال�صحاف ��ة يتعار�ض م ��ع الد�ستور

وبع ��د �أن تق َّل�ص ظل احلك ��م العثم ��اين واحتل اجلي�ش
الربيط ��اين الع ��راق ،ث ��م تغ�َّي�رَّ احلك ��م الع�سك ��ري
الربيط ��اين يف الع ��راق �إىل حك ��م الراف َدي ��ن يف خ�ل�ال
هذه امل ��دة الق�صرية معامل ��ة فيها الكثري م ��ن الت�ساهل،
و�إف�س ��اح املجال لإب ��داء ال ��ر�أي على �صفحاته ��ا ،مع �أن
ال�شع ��ب الواع ��ي مل يك ��ن را�ضيًا عن تلك احلال ��ة � ً
أي�ضا،
وكان يطال ��ب ب�إطالق حرية ال�صحاف ��ة وقدم املندوبون
اخلم�س ��ة ع�شر الذين قابلوا احلاكم امللك ��ي العام » ،كما
ج ��اء يف بيان ال�س ��ر �أرنول ��د ول�سن يف دائرت ��ه ببغداد
ي ��وم  ٢حزيران (يونيو) �سنة  ١٩٢٠؛ فقد �سلموه مذكرة
مبطال ��ب ال�شعب من �سلطة االحت�ل�ال ،تدور حول ثالث
م�سائ ��ل جوهرية ال ب�أ�س م ��ن �إيراده ��ا بن�صها؛ لتعرف
مق ��دار �شع ��ور العراقيني بقيمة احلري ��ة ال�صحافية ذلك
اليوم:
 .١الإ�سراع يف ت�أليف م�ؤمتر ميثل الأمة العراقية ليعني
م�صريها فيقرر �شكل �إدارتها يف الداخل ونوع عالقاتها
باخلارج.
 .٢منح احلرية للمطبوعات ليتمكن ال�شعب من الإف�صاح
عن رغائبه و�أفكاره.
 .٣رف ��ع احلواجز املو�ضوعة يف طري ��ق الربيد والربق
ب�ي�ن �أنحاء ال ُقط ��ر �أولاً  :وبينه وبني الأقط ��ار املجاورة
له واملمالك الأخ ��رى ،ليتمكن النا�س هنا من التفاهم مع
بع�ضه ��م ومن االط�ل�اع على �سري ال�سيا�س ��ة الراهنة يف
العامل.
ومل َت� � َر �سلط ��ة االحت�ل�ال ب � ٍ�دّا جتاه ه ��ذا الإ�ص ��رار من
من ��ح امتياز جلري ��دة (اال�ستق�ل�ال) �أ�صدره ��ا القائمون
باحلركة الوطنية يومئذٍ وق ��د كتبت مقاالت عنيفة ،ندر
�أن �ساعدت احلكومة بعد ذلك ويف �سني اال�ستقالل على
�أن جتاريه ��ا �صحفن ��ا العراقي ��ة م ��ن حيث �ش ��دة اللهجة
و�صرامة االنتقاد.
فلم ��ا ت�ألفت احلكومة امل�ؤقتة و�أ�س�س ��ت الدولة العراقية
اتخ ��ذ املب ��د�أ العام الذي �أق ��ره بعد ذلك ،وه ��و �أن جميع
القوان�ي�ن العثماني ��ة الت ��ي « ق ��د ن�ش ��رت قب ��ل تاري ��خ ٥
ت�شري ��ن الث ��اين (نوفم�ب�ر) �سن ��ة  ١٩١٤والقوانني التي
ن�ش ��رت » ،يف ذل ��ك التاري ��خ �أو بعده وبقي ��ت مرعية يف
الع ��راق �إىل ح�ي�ن ن�ش ��ر تبقى ناف ��ذة في ��ه �إىل �أن تبدلها
�أو تلغيه ��ا ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة .وهك ��ذا �أخذت حكومة
الع ��راق تنف ��ذ قانون املطبوع ��ات العثم ��اين املعدل على
ال�صحاف ��ة العراقي ��ة ،ويف ه ��ذا القان ��ون ت�شدي ��د لي�س
بالقليل كما �أملعنا �آن ًفا.
عن كتاب (ال�صحافة يف العراق)
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عندما أقترب خطر الموت من الملك فيصل الثاني..
د .محمد حسن سلمان

من الذكريات التي لم تنس ،يمر بها المرء كثيرا
وتبقى راسخة في الذهن ،واغلب هذه الذكريات
تتضمن احداثا جسيمة ،ال ينبغي ات تترك ولم
تسجل في سجل الذكريات الهميتها التاريخية
وحتى السياسية ،ومن ذلك الحادثة التالية التي
اذكرها لما فيها من حراجة وخطورة كادت تؤدي
بسيد البالد ومليكها.

مل اك ��ن اعل ��م انني �ساواجه امللك في�ص ��ل الثاين وهو يف
حال ��ة مر�ضي ��ة خطرية للغاية وان خط ��ر املوت يلوح يف
االف ��ق عندم ��ا كلمن ��ي احده ��م م ��ن الق�صر امللك ��ي (ق�صر
الرحاب)يف �إحدى الليايل ويف مطلع عام 1951ورجاين
�أن �أح�ضرلال�شرتاك يف عالج امللك.
ح�ض ��رت �سي ��ارة م ��ن الب�ل�اط وحملتن ��ي �إىل الق�صر مع
حقيبتي الطبية .فدخلته و�أنا منده�ش لهذه املفاج�أة غري
املتوقع ��ة ،فل ��م �أكن على �صل ��ة بالب�ل�اط ،وال �سبق يل �أن
عاجل ��ت امللك .كما �أنني ل�ست الأخ�صائي الوحيد يف مثل
هذه الأمرا�ض ،لأفتقد يف مثل هذه الظروف.
مل �أ�س ��ال يف وقته عن ذل ��ك .ومل يه ٌمني يف تلك اللحظات
�إال �أن اق ��دم م ��ا �أ�ستطي ��ع م ��ن خدم ��ة طبي ��ة واجب ��ة كما
�أقــدٌمه ��ا لأي مري� ��ض �أخر .تلق ��اين الدكت ��ور عبدالهادي

الباجه جي وال�سيد حت�سني قدري ،ودلفا بي �إىل املكتبة،
فوجدت كلآ من الأمري عبد الإله ،نوري ال�سعيد ،وطبيب
العائل ��ة اخلا� ��ص وكان �إنكليزي� ��آ ،وبع�ض رج ��ال الدولة
والب�ل�اط .فــبادر ال�سيد حت�سني ق ��دري بقولة� :سيدي...
ه ��ذا الدكتور حمم ��د ح�سن �سلمان .فق ��ال الأمري وعيناه
مغرورقت ��ان بالدموع :ا�صعدوا �إىل غرف ��ة امللك .وكانت
يف الطاب ��ق الثاين ،يف نهاية املم�ش ��ى� ..صحبني ال�سيد
م�سجى يف
حت�سني ق ��دري و�أدخلن ��ي غرفة املل ��ك ،وكان
ً
فرا�شه ،وهو يتنف� ��س ب�صعوبة بالغة ،وقد احتقن وجهه
وعين ��اه ،و�صدره يعل ��و ويهبط و�أرنبت ��ا �أنفه ترجتفان،
وق ��د وٌ�سً َد بع� ��ض الو�سائد ،منحن ��ي الر�أ�س ،وهو و�ضع
كل م ��ن مت ��ر ب ��ه ه ��ذه الأزم ��ة ،ف�أ�ش ��ار �إ ً
يل بي ��ده �إ�شارة
يفهمني بها �أن ال فائدة من العالج.

تقدمت كـطبيب ،وب�إح�سا�س غريب ،هو مزيج من ال�شفقة
واحلن ��ان والرتدد واخلوف ،والي�أ� ��س والأمل ،ورجوته
�أن ي�سمح يل بالك�شف عليه ،ف�أوما بر�أ�سه موافق�آ.
ب ��د�أت الفح� ��ص ،فوج ��دت �أن احلالة تن ��ذر باخلطر و�أن
الأزمة �شديدة والقلب ي�ضعف ،وهي مان�سميها يف الطب
حال ��ة (�ستات� ��س ا�سماتيك� ��س) فت�أث ��رت كث�ي�ر�آ ،ومل �أجد
�إال �أن �أك ��ذب علي ��ه كذبة الأطباء البي�ض ��اء ،حيث طم�أنته
وه ٌون ��ت عليه .فابت�سم غري م�صدًق! ثم ا�ست�أذنته للنزول
�إىل الطاب ��ق الأول لأرى الأم�ي�ر .فدخل ��ت املكتب ��ة ثاني ��ة
حيث الي ��زال اجلميع فيها ،ف�أعلنت ر�أي ��ي ب�أن احلالة مع
الأ�سف خط�ي�رة .وقد ت�أكد يل ب�أن الزمالء الأطباء عملوا
كل م ��ا يف و�سعه ��م وعلمه ��م يف هذا اخل�صو� ��ص ولي�س
عن ��دي م ��ا �أ�ضيفه ،ث ��م اتبعت ق ��ويل هذا بكلم ��ة ر�أيت ال
ب ��د يل كـطبي ��ب �أن �أقولها� ،إذ �سب ��ق يل �أن �شاهدت �أمثال
ه ��ذه احلاالت املر�ضي ��ة يف عيادة الدكت ��ور (براون) يف
برلني �أثناء وجودي �أي ��ام احلرب .وكان هذا الأخ�صائي
ي�ستعم ��ل حقن ��ة خا�صة ه ��ي مزيج م ��ن مادت�ي�ن قويتني
خا�صت�ي�ن بع�ل�اج ه ��ذا املر�ض تك ��ون نتيجة زرقهم ��ا �أما
انح�س ��ار النوبة و�إما الإ�ض ��رار بالقلب مما قد ي�ؤدي �إىل
امل ��وت .ثم تابع ��ت احلديث قائ�ل��آ :ل ��و كان املري�ض غري
امللك لتحملت املخاطرة وامل�س�ؤولية ،ولكن املري�ض لي�س
كذل ��ك ،فال �أ�ستطي ��ع حتمل م�س�ؤولية ع ��دم النجاح .خ َيم
ال�صمت على احل�ض ��ور ،ونظر كل يف وجه الأخر ،فقطع
الأم�ي�ر حب ��ل ال�صمت وق ��ال :ال ب ��د من عمل �ش ��ئ ،اعمل
الالزم يا دكتور (وعلى الله االتكال) .خرجت من املكتبة،
وق ��د �شعرت وك�أن جب ��الآ �سقطت عل � َ�ي� ،إذ و�ضعني قرار
الأم�ي�ر يف مو�ض ��ع ال �أح�سد علي ��ه ،وحمّلن ��ي م�س�ؤولية
تاريخية عظيمة .فرفعت وجهي �إىل ال�سماء ودعوت الله
�أن يعينني على ما �أنا قادم عليه.
�صع ��دت �إىل غرفة امللك مرة ثاني ��ة فوجدت حول �سريره
جدت ��ه امللك ��ة (نفي�س ��ه) بخماره ��ا الأبي� ��ض جال�سة فوق
�سجادة لل�صالة ،وخاالته الأمريات ي ُِحطن به ،ف�أخربتهن
ب�أنني �س�أحقنه الآن �أملآ بال�شفاء �إن �شاء الله.
ه ��ز املل ��ك ر�أ�سه ليق ��ول �أن ال فائ ��دة من ذل ��ك ..و�سلمني
ذراع ��ه ،فمزج ��ت احلقنت�ي�ن وزرقته ��ا يف وري ��د ال ��ذراع
الناح ��ل ويداي ترجتفان ،وقلبي ي ��كاد يقف عن اخلفقان
�إذ مل مت ��ر ب ��ي حال ��ة كهذه م ��ن قب ��ل ،وكان ��ت �أب�صار من
ح ��ويل �شاخ�صة واجفة مبتهلة �إىل الل ��ه القدير �أن ير�أف
بهذا املري�ض املحبوب .جل�ست خلف املري�ض �أ�سند ر�أ�سه
�إىل �ص ��دري حتى �أخذت ��ه �إغماءة ،فو�سدت ��ه ثم افرت�شت
الأر� ��ض ل�ص ��ق �سري ��ره ،و�آلة �ضغ ��ط ال ��دم مربوطة �إىل
ذراعه ،و�أنا �أراقب �ضرب ��ات قلبه التي وهنت ،و�ضربات
قلبي التي ت�ضاعفت ،وك�أنها تريد التعوي�ض�.صورة حية
م�أ�ساوي ��ة ال تر�سمها ري�ش ��ة وال ي�صورها خيال انطبعت
يف ذاكرت ��ي ،ال متحوها الأي ��ام وهي ال تزال �أعظم ما م َر
يف حياتي من �صور ور�ؤى و�أحالم.
ب ��د�أ ال�ضغط الدموي يهبط والقلب ي�ضع ��ف ،فبد�أ ي�أ�سي
ي ��زداد ،وقد ن�سيت كل �شئ �إال تعلقي بال�سماء ،والإ�شعاع
من الإميان بال ��ذي هو �أقرب من حبل الوريد .وبعد زمن
ه ��و دهر من ال�سنني ،عاد ال�ضغ ��ط تدريجي�آ �إىل االرتفاع
وق ��وي القلب وانتظ ��م النب�ض وه ��د�أت النف� ��س ،وكدت
ال �أ�ص ��دق عالئ ��م اخل�ي�ر ه ��ذه ،ف�أن�ص ��ت جم ��دد�آ لأت�أكد،
حت ��ى متلمل اجل�س ��د امل�سجً ى ،وفتحت الهين ��ان ،وتلفت
الوج ��ه احلزي ��ن ،يت�صف ��ح الوج ��وه املدق ��ة ،وارت�سمت
االبت�سامة الرقيق ��ة ،و�أ�شرق الأمل بعد الي�أ�س ،وحتركت
الي ��د و�أم�سك ��ت بي ��دي �ضاغطة برق ��ة معربة ع ��ن ال�شكر
واالمتنان.
حاول ��ت �أن �أنه�ض من جمل�س ��ي على الأر�ض ،فلم �أجد يل
�أرج�ل��آ لأقوم ،فقد كان ��ت خمدرة �شب ��ه م�شلولة من طول
اجللو� ��س واالنط ��واء ،فمددته ��ا و�ضغطته ��ا حتى جرى
ال ��دم فيه ��ا ،وقم ��ت لأجل�س على ط ��رف ال�سري ��ر لأواجه
عودة احلياة �إىل ذلك الوجه الذي غرق يف �سكرات املوت
ث�ل�اث �ساعات طوال هي يف ح�ساب القلق والرتقب ثالثة
�أع ��وام �أو يزي ��د .جل� ��س امللك يف فرا�شه وطل ��ب الطعام،
ف�أم ��رت ل ��ه ب�شيء من ال�ش ��اي والب�سكويت ث ��م ا�ست�أذنت
باالن�صراف.
عن مذكرات حممد ح�سن �سلمان

4

العدد ( )5111السنة التاسعة عشرة
االثنين ( )24كانون الثاني 2022
www.almadasupplementscom

من أيام بغداد الدموية

مذبحة المماليك وإنتفاضة األهالي سنة 1832
بيته عل ��ى ت�سع وخم�سني �ألف قطعة م ��ن الذهبّ ،
مت نقلها
اىل خزينة الإيالة.
م ��ن جانب �آخ ��ر ف�شل علي جن ��اب افن ��دي يف العثور على
�أم ��وال داود با�شا� ،إذ كانت ق ��د نهبت من الأهايل يف �أثناء
حادث ��ه قا�سم �أغا �أو �أمنتْ عند ال�شيخ عجيل �شيخ املنتفك.
�أَ ّك ��د ال�سلطان حممود الثاين ( )1839-1808وجوب بذل
اجله ��ود الالزم ��ة للعثور عل ��ى �أموال الوايل املع ��زول� ،إذ
�أن اختفاءه ��ا يلح ��ق �ض ��رر ًا بخزينة الدولة .فت ��م ت�شكيل
جلن ��ة برئا�سة عارف �أفندي للبحث عن الأموال املذكورة،
�ضم ��ت عنا�صر اللجنة ال�سابقة (جلنة علي جناب �أفندي)،
ُ
و�ش ِّكل ��تَ جلن ��ة ثاني ��ة يف ا�ستانبول للتحقي ��ق مع الوايل
املعزول� .أ َّكد داود با�شا �أنه ال ميلك من الأموال �شيئ ًا ،و�أن
اخلم�س ��ة �آالف كي�س ،التي كان ميلكه ��ا ،قد نهبها الأهايل،
بينم ��ا يذكر بع�ضهم �أن تلك الأموال ق ��د �أر�سلها داود با�شا
اىل الهند بوا�سطة القن�صل الربيطاين.
وف�ض�ل ً�ا ع ��ن اهتمامه مبمتل ��كات ال ��وايل ال�ساب ��ق� ،أهتم
ال�ل�اظ بالق�ض ��اء عل ��ى حرك ��ة مت�س َّل ��م الب�ص ��رة اململوكي
عزي ��ز �أغا� ،إذ كان عزيز �أغا ق ��د هرب من الب�صرة يف �أثناء
دخ ��ول قا�سم �أغا اىل بغداد ،اث ��ر نزاعه مع الزهرييني ،ثم
ع ��اد على ر�أ�س ق ��وة متكن من حت�شيدها م ��ن ع�شائر كعب
وحا�ص ��ر الب�صرة ،لكنه ا�ضطر اىل رفع احل�صار عنها بعد
دخول عل ��ي ر�ضا بغداد ،و�أخذ يع ِّك ُر �صف ��و الأمن وي�شيع
�أن با�شوي ��ة بغ ��داد قد وجهت �إلي ��ه .وكان الباب العايل قد
�أ�ص ��در فرمانا يق�ضي ب�إعدام عزيز �أغ ��ا �أينما وجد ،فطلب
عل ��ي ر�ض ��ا من احلكوم ��ة االيراني ��ة ت�سلي َم ُه �إلي ��ه مراعاة
لبن ��ود معاهدة عام  1823التي تن� ��ص على عالقات ح�سن
اجلوار ب�ي�ن الدولتني .ف�أذعنت طه ��ران للطلب العثماين،
و�س َّلم ��ت عزيز �أغ ��ا اىل وايل بغ ��داد ،مع تو�صي ��ة بالعفو
عن ��ه� ،إ َّال �أن ال�ل�اظ َن َّفذ حكم الإعدام بح ِّق ��ه ومل يلتفت اىل
التو�صية.

رنا عبد الجبار الزهيري

ارتقى علي رضا الالظ باشوية بغداد والبصرة
وشهروز ،فضال عن باشوية حلب ،في  27أيلول
عام  ،1831وبغداد تعيش أسوأ أَيّامها ،اذ لم
تسترجع عافيتها بعد من كارثتي الطاعون
والفيضان ،ومؤيدو الوالي المعزولداود باشا ما
يزالون على قوة ال يستهان
أن تأسيس حكومة مركزية على
بها .فوجد الالظ ّ
دعائم راسخة ،يتط َّلب أوال القضاء على المماليك،
َّ
ن حكمة بتلطيخ يديه بدمائهم ،فذبحهم
فدش َ
بمكيدة دبرها لهم ،اذ دعاهم ،في  30أيلول ،الى
التجمع لسماع قراءة الفرمان السلطاني ،وبعد
ُّ
نس َّ
ل من مكان االجتماع،
ان اكتمل جمعهم ،اْ َ
قواته بإمطار المجتمعين بوابل
ليأذن لث ّل ِة من َّ
فق َ
من رصاص بنادقهم ،طبق ًا التفاق مسبقَ ،
تل
أحد عشر شخص ًا
عدداً كبيراً منهم ،بضمنهم نحو
َ
من رؤسائهم ،وكان صالح أغا (القائممقام) على
رأسهم ،إذ َقتل في طريقه الى مكان

التجم ��ع�،إذ �أ�سرع الي ��ه جمع من اجلنود بينم ��ا كان راكب ًا
ح�صانه ،وانهال ��وا عليه �ضربا وطعن ��ا فنطق بال�شهادتني
ثم خ� � َّر اىل االر�ض �صريع ًا ،فتقدَّموا من ��ه ،وج َّزوا ر�أ�سه،
ثم تركوا جثته عارية يف �أحد الأزقة،
�أعقب ��ت هذه املكي ��دة عمليات مط ��اردة للممالي ��ك يف بقية
ُ
القب�ض على
�أنح ��اء �إاليال ��ةَ ،قتل خاللها م ��ن ُقتل ،و�ألق ��ي
الآخري ��ن ،وجن ��ا منه ��م من كان ��ت ل ��ه عالق ��ات وثيقة مع
البيوت ��ات البغدادية ال�شهرية ،و َمنْ َف َّر اىل الب�صرة ملتج�أً
اىل مت�س ّلمها عزيز �أغا.
عفا علي ر�ضا عن الوايل داود با�شا ،وقد ّ
علل بع�ضهم هذا
العفو ب� ��أنّ الالظ رف�ض حتمل م�س�ؤولي ��ة القتل ،وال�سيما
ان حادث ��ة قت ��ل خور�شي ��د با�ش ��ا ،لعلي با�ش ��ا وايل يانية،
كان ��ت ماثلة �أما َم ��ه� ،إذ مل يتم َّكن خور�شيد من تربئة نف�سه
منها حتى مماته.
وي ��رى �آخ ��رون �أَنَّ داود جن ��ا م ��ن غ�ض ��ب ال�سلط ��ان ،لأنّ
ال�سلط ��ان مل يُر ْد �أن يُنف َر حمم ��د علي با�شا وايل م�صر� ،أو
�أنه �أ�شفق عليه لعلمه بخدماته التي ّقدمها للدولة
العثماني ��ة� ،إ ّال �أَنّ الأح ��داث ال َّالحق ��ة ت�ؤك� � ِّد �أنَّ ال�سلط ��ان
العثماين ووالي ��ه اجلديد يف بغداد� ،أبقياه ح ّي ًا ،ع�سى �أَن
�رح خمابئ ثروات ��ه ،وال�س َّيم ��ا �أَنَّ التعليمات املوجّ هة
ي ُّ�ص � َ
تن�ص عل ��ى �ضبط
م ��ن ا�ستانب ��ول اىل عل ��ي ر�ض ��ا كان ��ت ُّ
جميع الأموال واملمتل ��كات املنقولة لدواد با�شا واملماليك،
وت�سجيلها ،و�إر�سالها اىل العا�صمة ا�ستانبول.
وق ��د �أُ�شي ��ع �أَنَّ داود ميل ��ك �أم ��واال طائل ��ة ونفائ�س كثرية
وجموهرات ،قدَّرها البع�ض ب�أكرث من اربعمائة �ألف كي�س
اقجه ،مت َّكن من جمعها خالل �أرب َع ع�شرة �سنة من
با�شويت ��ه .لذل ��ك ب ��ذل ال�ل َّ�اظ جه ��ود ًا حثيثة لو�ض ��ع اليد
عل ��ى تل ��ك الأم ��وال ،ف�أر�س ��ل رج ��اال ذوي كفاي ��ة حلمايته
خ�ل�ال رحلته اىل ا�ستانبول ظاه ��ر ًا ،وللك�شف عن خمابئ
ال�ص َّراف
تل ��ك الأموال باطنا .وقد توقع يو�سف ب ��ن عزرا َّ
اليه ��ودي �أ َّن ��ه من املمك ��ن �أن يق ��ود الرج ��ال املق ّربون اىل
داود ّ
املطلع ��ون عل ��ى �أ�س ��راره ،اىل خمابئ ثروت ��ه �إذا َّ
مت
التحقي � ُ�ق معهم .وقد َك َّل ��ف علي ر�ضا ،علي جن ��اب �أَفندي

َحمل ��تْ �أعم ��ا ُل ال ��وايل اجلدي ��د �أه ��ايل بغ ��داد عل ��ى مقته
وكره ��ه� ،إذ �سك ��تَ ع ��ن ق�سوة رجال ��ه املفرط ��ة يف جتريد
النا� ��س من ممتلكاتهم ،فم ��ا كادت تنق�ضي املدة التي كانت
ت�سم ��ح مبرورها الفطن ُة ويحتمها احل ��ذ ُر ،حتى �صودرت
جمي ��ع ممتل ��كات الذي ��ن كان له ��م �أدن ��ى ارتب ��اط بالبا�شا
كي
ال�ساب ��ق .وكان موظفو ال�ل�اّ ظ ال يتورع ��ون حتى عن ِّ
الن�س ��اء و�ضربه ��نَّ لإجبارهن عل ��ى االدالء مبعلومات عن
االم ��وال الت ��ي ِّ
يخبئه ��ا �أزواج ُه ��ن �أو �آبا�ؤهَّ ��ن .يف وق ��ت
َع� � َّد في ��ه بع�ض الأه ��ايل الوايل اجلدي ��د مر ّتد ًا ع ��ن الدين
اال�سالم ��ي الرتدائه ال� � َّزيَّ الغرب ��ي اذ لب�س ال ��وايل الزيَّ
املذكور تنفيذا لقانون القيافة (اللبا�س) ،الذي �صدر يف 3
اذار عام  ،1829الذي ن�ص على وجوب ارتداء كل موظف
حكومي مدين ورجل دين اجلاكيت (ال�سرتة) والبنطلون
(ال�س ��روال) وغط ��اء الر�أ� ��س (الطربو� ��ش) .ف ��زادت هذه
الأَعمال من �ص ��ورة الغ�ضب التي كانت ت�ستع ُر يف نفو�س
الأه ��ايل ،حتى جاءت حادثة �أّرملة ر�ضوان �أغاَ ،ف َف َّجرتها،
وه ��ي �سي ��دة علوية من �أ�س ��رة نقيب من ��ديل� .أّمّا ر�ضوان
�أغ ��ا فكان م ��ن املماليك ،ت ��وىل رئا�سة احد اف ��واج اجلي�ش
االنك�شاري يف بغداد .ثم عُينّ َ رئي�سا لقواتها النظامية ،له
جمل� ��س وحرمة عند �أهل بغ ��داد ،وقد بط�ش به علي ر�ضا،
و�أخذ �أمواله ،ونهب داره ،فقد التج�أت اىل بيت املفتي
عب ��د الغني اجلمي ��ل ل ُتودعَ عندهم طفله ��ا البالغ من العمر
�ست �سنوات ،قبل فرارها
م ��ن رجال ال ��وايل ،لكنَّ رجال ال ��وايل انتهكوا حرمة بيت
املفتي فدخلوه عنوة ،بحث ًا
عنها ،ممِ َّ ا �أغ�ضب املفتي .وهو « رجل �شجاع كرمي ذو دهاء
وح َّمية على �أهل وطنه ،يحمي ال َن ّزيل ،وال يعطي الدّخيل،
ويطعم البائ�س الفق�ي�ر» ،فطلب من الوايل ،يف  28ماي�س
عام َّ ،1832
الكف عن مثل هذه االعمال ،وعندما اخفق يف
فج َر انتفا�ض َة �شع َّبي ًة �ضدَّه.
احل�صول على جواب قطعي َّ
بتثبي ��ت ث ��روات داود با�ش ��ا يف �سج�ل�ات خا�ص ��ة ،ف�أغلق
�أب ��واب بيوت �أبناء داود با�ش ��ا ورجال با�شويته ،وختمها

بال�شّ مع .باع علي ر�ض ��ا موجودات بيت �صالح �أغا باملزاد
العلني ،بح�ضور قا�ضي بغداد حممد تقي الدين ،وعرث يف

ع ��ن ر�سال ��ة (�إيالة بغداد يف عهد ال ��وايل علي ر�ضا الالَّظ (-1831
.))1842
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ال مشروع قبل الغراف..

قصة سد الكوت بين الفكرة والتنفيذ
ص������ال������ح ال����ط����ائ����ي

بعد وقيام الدولة العراقية اجلديدة ،ا�ستهوت الكوت ملك
الع ��راق املغفور له في�صل الأول الذي زارها يف العا�شر من
ني�سان �سنـ ��ة  1922واجتمع �إىل وجهاء املدينة و�شيوخها
الذي ��ن حتدث ��وا مع ��ه ع ��ن �شح ��ة امل ��اء وج ��دب الأرا�ض ��ي
الوا�سعة ب�سبب عدم �صعود مياه دجلة �إىل نهر الغراف يف
�أي ��ام ال�صيهود ال ��ذي يحدث يف منت�صف الع ��ام وميتد �إىل
مو�س ��م اخلريف ،فوعدهم خريا وقال جملته امل�شهورة( :ال
م�شروع قبل الغراف) ومن هنا بد�أت ق�صة بناء �سد الكوت.
الموقع والمناخ

الك ��وت منطق ��ة �سهلي ��ة مناخه ��ا انتق ��ايل بني من ��اخ البحر
الأبي� ��ض املتو�سط واملن ��اخ ال�صحراوي احل ��ار واجلاف.
�أمطاره ��ا قليل ��ة وحرارته ��ا عالي ��ة ،وتب ��د�أ احل ��رارة فيه ��ا
باالرتف ��اع اعتب ��ارا من �شهر �آذار وتبل ��غ ذروتها يف �شهري
مت ��وز و�آب و�صوال �إىل �أوا�سط �أيل ��ول .وب�سبب الظروف
الطبيعية واملوقع اجلغرايف متيز الري فيها بانق�سامه �إىل
ع ��دة طرق منه ��ا :الري �سيح ��ا ،الري بالك ��رود والنواعري،
ال ��ري الآيل :بامل�ضخ ��ات واملكائ ��ن ،و�أول ماكنة ري دخلت
الك ��وت ع ��ام  1922بق ��وة  15ح�ص ��ان .هذا وق ��د �أنقر�ض
الن ��وع الأول ب�سب ��ب انخفا� ��ض م�ست ��وى امل ��اء يف دجل ��ة،
وانقر� ��ض النوع الثاين ب�سبب عدم جدواه وب�سبب دخول
املكننة احلديثة يف ال�سقي ،وبق ��ي الق�سم الأخري ي�ستخدم
بنف�س الطرائق التقليدية القدمية التي تت�سبب بهدر كميات
كبرية من املياه.
�أما �سدها الكبري �أو ما يعرف ب�سد الكوت �أو (�سد الغراف)
فهو واحد من �أهم ال�س ��دود العراقية والعاملية نظرا ملوقعه
وت�صميم ��ه وطريقه �إجن ��ازه وقدرته عل ��ى التحكم بحركة
امل ��اء .وال�س ��د لغ ��ة :ه ��و احلاجز ب�ي�ن �شيئ�ي�ن والبناء يف
جمرى املاء ليحج ��زه .وال�سدود بع�ضها يحمل �صفة املذكر
وي�سمى (�س ��دا) وهو ال�سد الكبري ال ��ذي يبنى خلزن املياه
وتنظي ��م �سريه ��ا وتولي ��د الطاق ��ة الكهربائي ��ة يف بع� ��ض
الأحي ��ان .وبع�ضه ��ا يحم ��ل �صف ��ة امل�ؤنث وي�سم ��ى (�سدة)
وهي �أ�صغر كثريا من ال�سد ولكنها ال تقل عنه �أهمية.
بتاريخ � /29آذار � 1939أعرتف امللك غازي يف حفل افتتاح
ال�س ��د �أن بناء �سد الكوت كان حل ��م امللك في�صل الأول الذي
�صم ��م على �إجنازه قب ��ل �أي م�شروع �آخر� .أما مل ��اذا �أ�سماه
املل ��ك في�صل بهذه الت�سمية فلأنه يقع عند تفرع نهر الغراف
الذي يتفرع من دجلة بعد مرور الأخري بالكوت.

فكرة بناء السد الحالي

�أم ��ا فكرة بناء ال�سد احلايل يف مكانه املعروف حاليا فتعود
�إىل �أي ��ام حك ��م العثماني�ي�ن للع ��راق ،حيث كلف ��ت احلكومة
الرتكية مهند�س الري الإنكليزي املعروف (وليم ولكوك�س)
بو�ض ��ع ت�صاميم لبناء ال�سد ،فقدم تقريرا عام  1911يقرتح
في ��ه �إن�ش ��اء قناط ��ر يف هذه املنطق ��ة لتنظيم ال ��ري ،غري �أن
ن�شوب احلرب العاملية الأوىل وان�شغال احلكومة العثمانية
بهذه احلرب ومن ث ��م �سقوطها وتفككها �ألغى الفكرة .ونام
امل�ش ��روع منذ عام  1911ولغاية زيارة امللك �إىل وا�سط عام
 1922حيث طرح الوجهاء عليه فكرة �إقامة ال�سد.
ث ��م نام امل�ش ��روع ثانية منذ ع ��ام  1922ولغاي ��ة عام 1934
حي ��ث وافق جمل�س الوزراء العراق ��ي بجل�سته املنعقدة يف
ال�ساد� ��س من �أيلول  1934على مقاولة بن ��اء ال�سد� ،أي بعد
م ��رور �أكرث من ( )12عاما على تعه ��د امللك ،وبو�شر بالعمل
ي ��وم 10كانون الأول  1934و�أجن ��ز العمل رغم املعرقالت
واخل�سائ ��ر التي �أ�صيبت به ��ا ال�شركة املنف ��ذة و�أفتتح يوم
� /29آذار  1939لتك ��ون املدة بني التفك�ي�ر ببنائه و�إجنازه
�أكرث من ( )28عاما
حركة التاريخ الواسطي

هن ��ا �أ�شري �إىل ناحي ��ة مهمة وهي بطء حرك ��ة �سري التاريخ
الوا�سط ��ي قدمي ��ا وحديث ��ا ،فاملعروف تاريخي ��ا �أن احلركة

البطيئ ��ة رافق ��ت التاريخ الوا�سطي ب�ش ��كل غريب يف الأقل
منذ بناء مدينة الكوت حتى هذا التاريخ ،حيث جند املدينة
تكتف ��ي لزم ��ن طويل بج�س ��ر ال�سد م ��ع حاجته ��ا امللحة �إىل
ج�س ��ور �أخرى فمن ��ذ افتتاح ال�س ��د ع ��ام  1939ولغاية عام
 1962-1961مل يبن ��ى فيه ��ا �أي ج�سر ،ث ��م بعد مرور ()24
عام ��ا على بناء اجل�سر الأول وافق الزعيم عبد الكرمي قا�سم
عل ��ى بناء ج�سر جديد للمدينة فتم بن ��اء اجل�سر امل�ؤدي �إىل
حمافظ ��ة مي�س ��ان .ثم غف ��ت املدينة مرة �أخ ��رى وبقيت تئن
م ��ن م�شكل ��ة التنق ��ل ب�ي�ن ال�ضفت�ي�ن �إىل ما بع ��د التغيري يف
 2003حيث مت بناء اجل�س ��ر الثالث الذي �أفتتح عام 2011
بع ��د مرور �أكرث من خم�سني عاما عل ��ى بناء اجل�سر الثاين،
واملدينة ال زالت بحاجة �إىل ج�سور �أخرى ولكن متى �سيتم
بنا�ؤه ��ا �إذا م ��ا كانت مواعد الت�أخ�ي�ر ت�صاعدية بهذا ال�شكل
املرعب؟
الكلفة والتنفيذ

�شرك ��ة «بلف ��ور بيت ��ي» الإنكليزي ��ة ه ��ي الت ��ي �أجن ��زت هذا
امل�ش ��روع العم�ل�اق بكلفة �إجمالي ��ة مقداره ��ا ()1119430
مليون ومائة وت�سع ��ة ع�شر �ألفا و�أربعمائة وثالثون دينارا
مبدة جتاوزت الأربع �سنوات ،وكان �آية من حيث الت�صميم
والإتقان .ويقال �أنه ��ا تعر�ضت �إىل خ�سارة مقدارها مليون
دين ��ار وبالرغم م ��ن ذلك �أجنزت امل�شروع به ��ذه املوا�صفات
اجلميل ��ة الرائع ��ة بينما جند ال�ش ��ركات الوطني ��ة العراقية

املعا�ص ��رة التي م ��ا �إن تتعر� ��ض �إىل خ�س ��ارة ب�سيطة حتى
ترتك العمل وتهمل امل�شروع وتهرب �إىل مكان جمهول دون
التفكري بالأمل الذي تلحقه باملواطن العراقي والت�أخري الذي
حتدثه يف م�سرية الإعمار والبناء.
المواصفات

يبل ��غ ط ��ول ال�س ��د ب�ي�ن ال�ضفت�ي�ن ( )500م�ت�ر ،ول ��ه �ست ��ة
وخم�سون فتحة ط ��ول الواحدة منه ��ا (� )6أمتار وارتفاعها
( )9،5م�ت�ر وهي عبارة عن بوابات تتحكم بحركة املاء من
خالل �أبواب فوالذية.
وق ��د روعي يف بن ��اء ال�س ��د �أن ال يعيق حرك ��ة املالحة التي
كان ��ت نا�شطة �آنذاك ب�ي�ن الب�صرة وبغ ��داد فجعلت له فتحة
كبرية متحركة مل ��رور ال�سفن طولها ( )80مرتا وعر�ضها ما
يقارب ( )17م�ت�را يتم التحكم بها �آليا يف الفتح والغلق مع
احلفاظ على منا�سيب املياه يف م�ستوياتها.
الممر الواحد

كان ت�صمي ��م طريق ال�ســـد (اجل�سر) مبم ��ر واحد ي�ستوعب
م ��رور �سي ��ارة واح ��ده وه ��ذا م ��ا كان يعي ��ق حرك ��ة مرور
ال�سي ��ارات عرب ال�ضفتني حيث ن�صب ��ت �سيطرة يف كل جهة
تقط ��ع ال�س�ي�ر من جانبه ��ا لت�سمح مبرور �سي ��ارات اجلانب
الآخ ��ر ،ومب ��رور الزم ��ن وم ��ع كرثة احلرك ��ة ب�ي�ن جانـــبي
املدينة وازدياد ع ��دد ال�سيارات والعربات �أ�صبحت احلاجة
ملح ��ة لتعري�ض طري ��ق ال�سد مب ��ا ي�سمح مب ��رور املركبات
باجتاه�ي�ن ذهابـــ ��ا و�إياب ��ا وفعال نف ��ذ امل�ش ��روع يف �أواخر
�ستين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ومت تو�سع ��ة املم ��رات با�ستثن ��اء
منطق ��ة بوابة ممر ال�سفن وال ��زوارق التي بقيت على حالها
�إىل يومنا احلا�ضر ال�ستحالة تو�سعتها.
هن ��ا ت�ضرب لنا هذه ال�شركة مثال رائعا �آخر فحينما عر�ضت
مناق�ص ��ة تو�سع ��ة اجل�س ��ر عل ��ى ال�ش ��ركات العاملي ��ة جاءت
العط ��اءات ب�أرق ��ام خيالية تره ��ق امليزانية العام ��ة حتى �أن
احلكوم ��ة فك ��رت يف �إلغاء م�ش ��روع التو�سع ��ة ولكن �شركة
(بلف ��ور بيت ��ي) التي بن ��ت ال�س ��د تقدمت بعط ��اء يقل كثريا
عن عط ��اءات ال�شركات الأخرى وحينم ��ا ا�ستف�سر منهم عن
�سبب ذلك قال ��وا �أنهم ميلكون خمطط ��ات للتو�سعة و�ضعها
املهند�س ��ون الذي ��ن �صمم ��وا ال�س ��د متوقعني وج ��ود حاجة
م�ستقبلي ��ة للتو�سعة فر�س ��ا العطاء عليهم و�أجن ��زوا العمل
ك�أح�سن ما يكون.
السد الرديف

هناك �س ��د �آخر يرتبط ب�سد الكوت ه ��و ناظم الغراف الذي
يق ��ع �شم ��ال �س ��د الك ��وت مب�ســاف ��ة كيلومرت واح ��د ويقوم
بتنظيم توزيع املياه ل�شط الغراف وعمله ي�أتي مكمال لعمل
�سـد الكوت الذي يقوم يحجب مرور املاء مما ي�ؤدي �إىل رفع
منا�سيب ��ه مبا ي�سمح مب ��روره يف نهري الغ ��راف والدجيلة
اللذان يرويان م�ساحات زراعية كبرية جدا.
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من تاريخ بغداد العمراني..بناية مكتبة االوقاف العامة
في الباب المعظم ..كيف شيدت وكيف نقضت ؟
رفعة عبد ال��رزاق محمد

في ما يسمى بوسائل التواصل االجتماعي اليوم
حديث طويل ومتجدد عن التراث المعماري
المندرس في بغداد ،وقد طلب بعض االفاضل
التعريف ببناية جميلة تظهر في صور منطقة باب
المعظم القديمة ولم تبق منذ اوائل الستينيات اذ
نقضت بقرار متعجل ــ لألسف ..بناية بقبة كبيرة
بطراز غربي جميل تسمى لدى الناس بأسم بناية
المكتبة العامة ،اود هنا التعريف بهذه البناية
الرائعة ومآلها.

بد�أ التفكري الن�شاء مكتبة عامة جتمع الكتب املوقوفة
يف م�ساجد بغداد ومدار�سها الدينية يف القرن التا�سع
ع�ش ��ر ،ومن ا�شه ��ر الداعني للفك ��رة كان ال�شيخ حممد
اجلمي ��ل) ابن عبد الغني اجلمي ��ل العامل الثائر) را�س
اال�س ��رة اجلميلية ببغداد (حمل ��ة قنربعلي)الذي كان
متحم�س ��ا لالمر بعد ان تناهى الي ��ه ما �آلت اليه الكتب
املوقوفة واغلبها من النوادر والفرائد ،وبعد ان كتب
ال�شي ��خ نعمان خري الدي ��ن االلو�سي كتاب ��ه التوثيقي
(فهر�س ��ت مكتب ��ات بغ ��داد املوقوف ��ة) ..غ�ي�ر ان ه ��ذا
املطلب الثقايف الرائ ��ع مل ير النور اال يف ع�شرينيات
القرن املا�ضي على النحو الذي نذكره يف هذه املقالة.
عندما توىل ال�سيد عبد اللطيف املنديل من�صب وزير
االوق ��اف يف ع ��ام ،1922كان يح ��ز يف نف�سه ان يرى
بغداد خالية من مكتبة عامة جتمع ما تفرق من الكتب
املخطوطة او الن ��ادرة يف امل�ساجد واملدار�س الدينية
الكثرية املنت�شرة ببغداد او املدن االخرى .وكان مدير
اوقاف بغ ��داد ال�سيد عبد اللطيف الثنيان ،وهو اديب
وكات ��ب قدي ��ر ،ي�شاطر وزيره الراي يف ه ��ذا وم�ؤيدا
له ��ذه الفكرة .وكان املنديل ي ��رى ان تكون املكتبة يف
جام ��ع اخلا�صك ��ي ،غ�ي�ر ان ثني ��ان راى ان تكون يف
م�سج ��د امل�ل�ا حمم ��د يف حملة ب ��اب االغ ��ا ،اذ كان يف
امل�سج ��د هذا جزء متهدم ال فائدة منه ،فاجتمع جمل�س
االوقاف برئا�سة ال�سيد �صالح امللي وقرر �صرف مبلغ
 70000ال ��ف روبي ��ة لبن ��اء املكتبة وجتدي ��د امل�سجد
املذك ��ور .ومت بن ��اء بناية كبرية م ��ن طابقني ،اال�سفل
للم�سجد واالعلى للمكتبة ،غري ان االمر مل يتم ومل تر
املكتبة النور ف�أج ��رت البناية اىل اجلمعية اال�سالمية
الهندية .وملا توىل ال�سيد حممد امني العبا�سي (من ال
با�ش اعيان) وزارة االوقاف جتدد احلديث عن ان�شاء
املكتبة العامة لالوقاف .واق�ت�رح العديدون ان يكون
موقعه ��ا يف املدر�س ��ة امل�ستن�صري ��ة (كان ��ت يوم ��ذاك
مو�ض ��ع خالف ب�ي�ن االوقاف ودائرة الآث ��ار) ،غري ان
الهمة تقاع�ست حتى ا�ستقالت الوزارة وذهبت الفكرة
ادراج الرياح.

ومن حما�سن االي ��ام ان يتول وزارة االوقاف ال�شيخ
احم ��د الداود �سنة  1928الذي قرر تنفيذ الفكرة مهما
كل ��ف االم ��ر ،و�شكل جلنة جلم ��ع الكتب م ��ن امل�ساجد
واملدار� ��س وغريه ��ا يف حزي ��ران  ،1928كم ��ا اعي ��د
اختيار بناية باب االغا لتكون مكتبة االوقاف العامة.
وبع ��د ان مت جم ��ع الكت ��ب م ��ن امل�ساج ��د واملدار� ��س
الديني ��ة ،اراد الوزير نق ��ل مكتبة جامع االمام االعظم
اىل املكتب ��ة اجلدي ��دة ،لك ��ن االعظميني وقف ��وا بوجه
ذل ��ك وقدم ��وا االحتجاج ��ات ث ��م اقام ��وا التظاهرات،
ووجه ��ت االتهام ��ات اىل الوزي ��ر ،ووقع ��ت مع ��ارك
كالمية بني النائب حممود رامز ووزير االوقاف ،غري
ان الوزير �صمد اما منتقديه ووقف وقفة را�سخة امام
التحدي ��ات ،ولهذا يكون لل�شيخ احم ��د الداود الف�ضل
االكرب يف ت�أ�سي�س مكتبة االوقاف العامة.
جمعت املخطوط ��ات واملطبوعات النادرة من مكتبات
املدر�س ��ة ال�سيمانية واخلزانة االلو�سي ��ة (النعماين)
يف جام ��ع مرج ��ان وجام ��ع الكهي ��ه وم�سج ��د اجلنيد
البغدادي وم�سجد الروا� ��س وجامع امل�صرف وجامع
احليدرخان ��ة والتكية اخلالدية وجام ��ع نائلة خاتون
وجامع القبالنية وجامع اال�صفية وم�سجد الباججي
وجامع االمام االعظم.
افتتح ��ت املكتب ��ة م�ساء اجلمع ��ة � 11صف ��ر 1347هــ
املواف ��ق  27مت ��وز 1928م ،ورع ��ى االحتف ��ال املل ��ك
في�ص ��ل االول ،وح�ض ��ره ع ��دد كب�ي�ر م ��ن ال ��وزراء
واالعي ��ان والنواب والعلماء واالدب ��اء وال�صحفيني.
كان ب ��اب املكتبة مقفال بقفل من ذهب ،ومفتاحه ذهبي
اي�ض ��ا .وتليت كلم ��ات الوزير ال ��داود وال�شيخ حممد
ر�شيد مدر�س احليدرخانة ،ثم تال الر�صايف ق�صيدته:
لقد جمع ال�شيخ هذه الكتب
فانقذها من اكف العطب
ثم القى ال�شاعر عبد الرحمن البناء ق�صيدته:
ان رمت ان تزداد �سلطانا
كن للعلى واملجد عنوانا
والقى املحامي عبا�س العزاوي كلمة ،واختتم احلفل

بكلم ��ة لال�ست ��اذ عب ��د اللطيف ثني ��ان ،واه ��دي القفل
واملفتاح الذهبيان اىل امللك في�صل االول.
وافتتح ��ت املكتب ��ة للمطالع�ي�ن يف  29مت ��وز 1928
بتوقي ��ت م ��ن ال�ساع ��ة 9،5اىل ال�ساع ��ة 12 ،5وم ��ن
ال�ساع ��ة  4ع�صرا اىل ال�ساع ��ة 5،7م�ساءا .واول امني
له ��ا هو ال�سي ��د �شفيق بك ال ��ذي كان كاتبا يف املحكمة
ال�شرعي ��ة ث ��م حمافظا ملكتب ��ة االمام االعظ ��م ثم امينا
ملكتب ��ة االوقاف العام ��ة .ومن ال�شخ�صي ��ات املعروفة
يف املكتب ��ة كان املرحوم عي�س ��ى االلو�سي (ت)1968
ال ��ذي عني موظفا يف املكتب ��ة تنفيذا الحد بنود وقفية
جام ��ع مرج ��ان التي تن�ص عل ��ى ان يكون اح ��د افراد
اال�س ��رة االلو�سية م�شرفا عل ��ى اخلزانة االلو�سية يف
جام ��ع مرج ��ان ،وعي�سى هذا ابن ثاب ��ت بن نعمان بن
ابي الثناء االلو�سي.
بناية املكتبة يف الباب املعظم:
مت بن ��اء هذه البناية اجلميل ��ة املتميزة ببنائها وقبتها
اواخر�سن ��ة  1931وانتقل ��ت اليه ��ا مكتب ��ة االوق ��اف
العام ��ة عندم ��ا كان ال�سيد نوري القا�ض ��ي مديرا عاما
لالوق ��اف .وكان ب ��دء الت�شييد يف �صي ��ف عام 1929
عندم ��ا كان ال�سي ��د جمي ��ل ال ��وادي (ت )1957مديرا
عام ��ا لالوقاف،فامر بذلك وعه ��د اىل مهند�س املديرية
ال�سي ��د حممد علي افن ��دي واىل معماره ��ا ال�سيد عبد
اجلب ��ار اجل ��دة بت�صمي ��م البناي ��ة وبنائه ��ا .وق ��درت
كلفته ��ا ب� �ـ ( 76200ال ��ف روبي ��ة) .وق ��د �صممت على
ط ��راز ا�سالمي جميل ،جتلت فيه روعة الفن املعماري
ودقت ��ه ،وهي على �شكل مربع ويف و�سطها قبة جميلة
�شبيهة بقبة باب ال�سراي بجوار الق�شلة.
افتتح ��ت ه ��ذه البناية اجلميلة ي ��وم  9كانون الثاين
 1932باحتفال كبري ح�ضره الفريق جعفر الع�سكري
نائ ��ب رئي�س ال ��وزراء وع ��دد غفري م ��ن ال�شخ�صيات
احلكومي ��ة وال�شعبية ،ويف هذا االحتفال قر�أ ال�شاعر
الر�صايف ق�صيدة عنوانها خزانة االوقاف ومطلعها:
للم�سلمني على نزورة وفرهم
كنز يفي�ض غنى من االوقاف
وفيه بيت التاريخ:
ناديت طالب العلم م�ؤرخا
حجوا بنا خزانة االوقاف
املكتبة الوطنية يف البناية نف�سها:
وكان ��ت املكتبة العامة التي �سميت بالوطنية فيما بعد
تفتق ��د اىل بناي ��ة منا�سب ��ة ،ففاحت ��ت وزارة املعارف
امل�س�ؤول ��ه عنه ��ا مديري ��ة االوق ��اف العام ��ة با�ش ��راك
مكتبته ��ا العامة يف هذه البناي ��ة ،وبقيت فيها متخذة
من اجلناح االمين لها حت ��ى اواخر �سنة  1956حيث
انتقلت اىل بناية خا�صة يف �شارع الزهاوي.
وبع ��د �سنوات ا�ضي ��ف عدد من اخلزائ ��ن ال�شخ�صية
اىل املكتبة العامة مثل :مكتبات عا�صم اجللبي ،حممد
�سعي ��د الطبقجلي ،علي حي ��در الباججي ،عبد احلليم
احلافات ��ي ،ح�سن االنكريل ،من�ي�ر القا�ضي،ا�سماعيل
ال�صف ��ار ،املحام ��ي مه ��دي الكاهج ��ي ،احم ��د زك ��ي
املدر�س ،مكي اجلميل ،جمال الدين االلو�سي.
ازيل ��ت ه ��ذه البناي ��ة الرائع ��ة �سنة  1960م ��ع بناية
اخرى ال تقل عنها جماال هي بناية املدر�سة امل�أمونية،
فانتقل ��ت املكتب ��ة اىل بناي ��ة ه ��ي دار الطبقجل ��ي يف
منطق ��ة الك�س ��رة وبقي ��ت حت ��ى انتقاله ��ا اىل بنايتها
اجلديدة .ومن امل�ؤ�سف ان تبقى ار�ض البناية جرداء
اىل �سن ��وات بعد هدمها بقرار مت�سرع مل يرع للتاريخ
والف ��ن املعماري حرمة .يف ال�ستيني ��ات ان�ش�أت بناية
جدي ��دة ملكتب ��ة االوق ��اف العام ��ة مب�ساع ��دة م�ؤ�س�سة
كولبنكي ��ان اذ فوحتت م ��ن قبل مدير االوق ��اف العام
ال�سي ��د حبيب الفتيان فواف ��ت امل�ؤ�س�سة املذكورة على
من ��ح مبلغ  50ال ��ف ديناروبو�شر بالتفي ��ذ عام 1966
على ار�ض حديق ��ة املعر�ض بجوار وزارة اخلارجية،
وافتتحت بعد اربع �سنوات.
وللحديث بقية..
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في ذكرى الراحلين مصطفى جواد وسالم االلوسي

األلوسي :هكذا تعرفت على مصطفى جواد سنة 1944
س������ال������م االل������وس������ي

بع ��د ح�صويل على ال�شه ��ادة الثانوية -الف ��رع العلمي -عام
 1943كان املق ��رر الدخول اىل كلية الط ��ب �أو كلية الهند�سة
اال �أن ظ ��روف احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة جال ��ت دون حتقيق
ه ��ذه الرغبة وازاء هذا الو�ضع تقدم ��ت بطلب التوظيف يف
(دائرة اىلثار القدمية) بناء على حاجتها ملوظفني يح�سنون
االنكليزي ��ة فدخلت االمتحان وكان ��ت النتيجة ح�صويل على
الأولوية بني  85ممتحن� � ًا ف�صدر االمر االداري بتعييني يف
ه ��ذه املديري ��ة العامة ابت ��دا ًء م ��ن  18/10/1944ف�أم�ضيت
فيه ��ا اكرث من ع�شرين عام� � ًا �شغلت عدد ًا من الوظائف الفنية
منه ��ا :عمليات ت�سجيل االثار يف ال�سج�ل�ات الفنية ومرافقة
الوف ��ود الأجنبية التي كانت ت ��زور املتحف واملواقع الأثرية
وامل�شاركة يف �أعم ��ال التنقيب يف مواقع عديدة منها الكوفة
(ق�ص ��ر االم ��ارة) وت ��ل حرمل واحل�ض ��ر وامل�شارك ��ة يف عدد
م ��ن م�ؤمترات الآثار التي عقدت يف بغ ��داد وعوا�صم عربية
اخرى مث ��ل مدينة (فا� ��س) يف املغرب ع ��ام  1959و�صنعاء
 1989اىل جان ��ب الإ�سهام يف �أعمال �صيانة الآثار يف �شارع
املواك ��ب يف بابل .و�أخري ًا �شغل ��ت وظيفة �سكرتارية حترير
جمل ��ة �سومر الثاري ��ة  1964-1958ون�ش ��رت فيها عدد ًا من
البحوث والدرا�سات الآثارية باللغتني العربية واالنكليزية.
كان العالم ��ة الدكت ��ور م�صطف ��ى جواد رحمه الل ��ه غني عن
التعريف ،فكتاباته ودرا�سات ��ه منذ �أوائل الع�شرينيات حتى
الأ�سب ��وع االول قبل وفات ��ه يف  1969معروفة لدى اخلا�ص
والع ��ام واملحافل العلمية واللغوي ��ة داخل العراق وخارجه،
وكنت معجب ًا به �أ�ستمع اىل �أحاديثه يف الإذاعة واقر�أ له يف

املجالت وال�صحف العراقية والعربية.
ويف  20/11/1944كان يل �ش ��رف التع ��رف الي ��ه �شخ�صي ًا
بع ��د تعيين ��ي يف دائ ��رة الآث ��ار يف الع ��ام املذك ��ور ،وكان
يعمل فيه ��ا بعنوان(مالحظ فن ��ي) والذي قدمن ��ي اليه هما:
الأ�ست ��اذان ح�س�ي�ن ع ��وين عطا(رحم ��ه الله) مع ��اون املدير
الع ��ام لدائرة الآثار واال�ست ��اذ كوركي�س عواد مالحظ مكتبة
املتح ��ف العراقي يومذاك ،وقد توط ��دت �صلتي به حني كنت
�أرجع �إليه م�ستف�سر ًا عن املواقع الآثارية يف بغداد وخارجها
وكان ير�ش ��دين اىل امل�صادر الباحثة عنها .ف�أعجبت بذاكرته
العجيبة ف ��كان ي�شري اىل امل�ؤلف وا�س ��م الكتاب واىل املجلد
و�أحيان� � ًا اىل رقم ال�صفح ��ات التي فيه ��ا املو�ضوع املبحوث
عن ��ه ،ذات ي ��وم م ��ن ع ��ام  1945عر�ض ��ت علي ��ه وريقات من
كت ��اب جمهول مطبوع على احلجر يتن ��اول م�سائل تاريخية
وذكر بع�ض الرجال واملدن ،فما ان وقع ب�صره عليه �إ ّال وقال
مبت�سم ًا �أنه الكتاب الفالين وم�ؤلفه فالن ومطبوع يف حيدر
�آباد(الهند) ،ويف مكتبة املتحف العراقي ن�سخة منه ،فذهبت
اىل املكتبة وطلب ��ت الكتاب وقارنت ال�صفحات فوجدتها كما
�شخ�صه ��ا ،ه ��ذه القابلية الف ��ذة العجيب ��ة زادت يف اعجابي
واحرتامي لهذا العالمة اجلهبذ ثم توطدت ال�صلة بيننا �أكرث
ف�أك�ث�ر عند ا�ص ��دار العدد الأول من جمل ��ة �سومر عام 1945
حي ��ث عملت فيها مع الأ�ستاذ عبد الوهاب االمني(رحمه الله)
واال�ست ��اذ �سام ��ي ال�صق ��ار و�أول مقابل ��ة �أجريته ��ا كانت مع
الدكت ��ور م�صطف ��ى جواد حول (الق�ص ��ر العبا�سي يف القلعة
ببغداد) وه ��و دار امل�سناة العتيقة من �آثار النا�صر لدين الله
العبا�س ��ي ،وق ��د ن�شرت يف املجل ��د الأول م ��ن املجلة .1945
وكان ه ��ذا العمل ق ��د �أفادين كثري ًا يف كيفي ��ة كتابة البحوث
والدرا�س ��ات اخلططي ��ة والآثاري ��ة ،كما علمتن ��ي الكثري من
الأمور التي تت�صل بالتحرير والن�شر و�ش�ؤون الطباعة.

ويف ع ��ام  1960ع ��ادت �صالتنا القدمية ،حي ��ث �شاركت مع
الدكت ��ور م�صطف ��ى ج ��واد يف الربام ��ج الثقافي ��ة من حمطة
تلفزي ��ون بغ ��داد وكان النجم الالم ��ع يف الربنامج الذي كان
يل �ش ��رف تقدمي ��ه يف التلفزيون(الن ��دوة الثقافي ��ة) الت ��ي
ا�ستمرت قرابة ( )12عام ًا متوا�صلة ،وقبل وفاته رحمه الله
طل ��ب �إيل �أن �أكتب مقدم ��ة كتابه (رحلة �أبي طالب خان) وقد
توثقت �صالتنا الأخوي ��ة �أكرث ف�أكرث مبرور الأيام ،وقد عبرّ
ع ��ن هذه ال�صلة يف كثري من املنا�سب ��ات كان �آخرها (ق�صيدة
حتية)�سجله ��ا بقلمه على �أحد م�ؤلفاته ،وهي خري ما �أعتز به
يف ذكرياتي مع العالمة جواد رحمه الله.
هل هو امتحان؟
�إن احلدي ��ث ع ��ن العالمة الدكت ��ور م�صطفى ج ��واد �صاحب
طويل ومتعب بالنظرلتعدد مواهبه الفذة وحدّة ذكائه وقوة
حافظت ��ه .ومه ��ن ذكرياتي عنه يف منهاج (الن ��دوة الثقافية)
الت ��ي ا�ستمرت اكرث من اثنتي ع�شرة �سن ��ة ،كان دائم الت�ألق
ومو�ضع اهتمام اجلماهري على اختالف م�ستوياتها الثقافية
واالجتماعية.
ويف اوا�س ��ط ال�ستيني ��ات كن ��ا :الدكت ��ور ج ��واد واال�ست ��اذ
ناج ��ي مع ��روف و�س ��امل الآلو�س ��ي نتحدث ع ��ن مو�ضوعات
ثقافية وتاريخي ��ة ومع�ضالت لغوية ،وبعد مرور نحو ع�شر
دقائ ��ق عل ��ى بدء الن ��دوة ،دخ ��ل اال�ستوديو به ��دوء اال�ستاذ
دريد الدملوجي مدير ع ��ام وكالة االنباء ووكيل املدير العام
للإذاع ��ة والتلفزي ��ون يوم ��ذاك وا�ش ��ار �إلينا ا�ش ��ارة خا�صة
وكانت بي ��ده ورقة �أر�سلها الينا مع خمرج الربنامج اال�ستاذ
كمال عاكف ،ثم حيانا بيده وخرج من اال�ستوديو بهدوء لئال
يحدث �صوت ًا ي�ؤثر على البث.
ق ��ر�أت الورقة -باعتباري مقدم الربنام ��ج -وقد جاء فيها ان
جماع ��ة من الأ�سات ��ذة ي�ستمعون اىل الن ��دوة يف دار�أحدهم
وه ��م يطلبون من الدكت ��ور م�صطفى ج ��واد� -إن كان �صادق ًا
يف كالم ��ه ومعلوماته!! �أن يذكر ا�سم ��اء خلفاء بني العبا�س
بالت�سل�س ��ل .وعندم ��ا كان الأ�ست ��اذ ناج ��ي مع ��روف يتحدث
قدم ��ت الورق ��ة اىل العالم ��ة ج ��واد وكان ق ��د ف ��رغ لتوه من
حديث ��ه ،فالتف ��ت �إ ّ
يل مبت�سم ًا وهز ر�أ�س ��ه داللة على موافقته
على �إجابة ما جاء يف الورقة.
وا�سته ��ل اال�ستاذ جواد كالم ��ه م�ستف�سر ًا من مر�سل الورقة:
هل ه ��و امتح ��ان �أيه ��ا الأخ؟ �أو حماول ��ة اح ��راج ل�شخ�صي
واختب ��ار معلوماتي وا�ستجابة لطل ��ب املر�سل وارجو �أن ال
يخي ��ب ظنه� ،أقدم املعلوم ��ات التي طلبه ��ا �إن كان جاد ًا ذاكر
ا�سم ��اء خلفاء بني العبا�س ابتدا ًء م ��ن �أبي العبا�س عبد الله
بن حممد بن علي بن عبد الله بن العبا�س امللقب بال�سفاح.
�أمه ربطة بنت عبد الله بن عبد املدان احلارثي ،ولد بال�شراة
�سن ��ة خم�س ومئ ��ة ،وقد بويع باخلالفة ي ��وم اجلمعة لثالث
ع�ش ��رة ليلة خل ��ت من �شهر ربيع الأول �سن ��ة اثنتني وثالثني
ومئ ��ة وهو اب ��ن �سبع وع�شري ��ن �سنة .وكان طوي�ل ً�ا �أبي�ض

اقن ��ى الأن ��ف ح�س ��ن الوجه �سديد ال ��ر�أي ك ��رمي الأخالق ،ذا
ف�ض ��ل وحزم ويقظ ��ة و�سيا�س ��ة ..ثم جاء على ذك ��ر اخلليفة
الث ��اين �أبي جعف ��ر املن�صور وم ��ن جاء من بع ��ده من خلفاء
بن ��ي العبا� ��س واحد ًا واح ��د ًا وكانوا �سبع ��ة وثالثني خليفة
�أولهم ال�سفاح كم ��ا ذكرنا و�آخرهم امل�ستع�صم بالله وهو �أبو
احم ��د عبد الله ب ��ن �أبي جعفر املن�صور ب ��ن �أبي ن�صر حممد
الظاهر ب ��ن �أحمد النا�صر بن احل�سن امل�ست�ضيء بن يو�سف
امل�ستنج ��د بن حممد املقتفى ب ��ن احمد امل�ستظهر بن عبد الله
املقتدى بن حممد الذخرية بن عبد الله القائم بن احمد القادر
ب ��ن الأم�ي�ر ا�سحق بن جعف ��ر املقتدر بن احم ��د املعت�ضد ابن
االمري �أب ��ي احمد طلحة بن جعفر املت ��وكل بن حممد املهدي
ب ��ن عب ��د الله املن�ص ��ور بن حممد ب ��ن علي ال�سج ��اد بن حرب
الأمة عبد الله بن العبا�س بن عبد املطلب.
ومما يالح ��ظ ان الدكتور جواد ذكر اخلليفة العبا�سي الأول
م ��ع بع� ��ض املعلوم ��ات عنه مثل ذك ��ر تاريخ مي�ل�اده وتوليه
اخلالفة ووفاته ومدة خالفته وجرى على هذا املنوال مع كل
خليفة من اخللفاء مع ذكر اوالده ووزرائه وق�ضاته وحجابه
اىل غ�ي�ر ذلك من املعلوم ��ات ثم ختم كالمه بذك ��ر امل�ستع�صم
ب�ش ��يء م ��ن التف�صي ��ل معتذر ًا ع ��ن �ضيق الوق ��ت املخ�ص�ص
للندوة وقد خل�ص عند ذكر امل�ستع�صم ا�سماء اخللفاء ابتداء
وانتهاء.
ث ��م خاطب امل�ستمعني بقوله :هذا ما طلب ��ه امل�ستمع ولو كان
الوق ��ت ي�سمح باكرث من هذا لذكرت �أكرث .ثم خاطب �صاحب
الر�سالة :هل اجتزت االمتحان يا �أيها الأخ.
وعن ��د خروجنا من اال�ستودي ��و ظهرت عل ��ى الدكتور جواد
�إم ��ارات االنفع ��ال وه ��و ي ��ردد :م�ساك�ي�ن ه� ��ؤالء احل�س ��اد
املنافقون ،م�ساكني ب�ؤ�ساء.
ه ��ذه احلادث ��ة وع�ش ��رات م ��ن امثاله ��ا كان ��ت حت ��دث خالل
تقدمينا الربنامج اال�سبوعي (الندوة الثقافية).
وم ��ن املواق ��ف الأخ ��رى الت ��ي �أتذكره ��ا �أن ��ه كان ال يك ��رر
املعلوم ��ات� -أية معلوم ��ات تاريخية �أدبية ،لغوي ��ة �آثارية..
مرت�ي�ن �أب ��د ًا ،ب ��ل كان يف�ضل عن ��د ورود �س� ��ؤال اىل الندوة
اجابة ال�سائل حترير ًا.
وم ��ن الطرائ ��ف الت ��ي �أث ��ارت اجلمهوروال�صح ��ف املحلي ��ة
ان �أح ��د ال�سائل�ي�ن �س�أله عن �أن ��واع التم ��ور يف العــــــــــــراق،
فم ��ا كان من العالمة ج ��واد ا ّال و�أجابه بق�صي ��دة طويلة ذكر
فيه ��ا جميع �أ�صن ��اف التمور املعروفة يف الع ��راق مع بع�ض
التعليق ��ات الطريفة عل ��ى بع�ض الأ�سماء مث ��ل :الطربزد وال
تقل التربزل :والأزادي وال تقل الزهدي.
هذا قليل من كثري مما تختزنه الذاكرة عن �صديقنا وا�ستاذنا
العالمة الدكت ��ور م�صطفى جواد رحمه الل ��ه و�أ�سكنه ف�سيح
جناته.
من اوراق اال�ستاذ �سامل االلو�سي التي اودع بع�ضها ملحق ذاكرة
عراقية.

من منا ال يسمع بشاعر األغنية
البغدادية جبوري النجار ؟
إس������ل������ام خ�������زع�������ل ف����اض����ل

هوعب ��د اجلبار احم ��د امل�شايخي النج ��ار (– 1917
 )1976ول ��د يف منطق ��ة الفالح ��ات يف جانب الكرخ
ببغ ��داد ،لق ��ب بالنج ��ار كون ��ه يعم ��ل يف النج ��ارة،
وقدعم ��ل يف مدين ��ة الكاظمي ��ة جنارا متج ��وال يدفع
عربت ��ه خمرتقا �شوارعها وازقته ��ا بحثا عمن يحتاج
الي ��ه يف ا�صالح ما انك�س ��ر من ابواب او قطعة �أثاث،
وعمل لفرتة موظفا يف مديري ��ة الن�شاطات الطالبية
بجامع ��ة بغداد كان �شاعرا �شعبي ��ا مبدعا ترك وراءه
ب�صم ��ات فني ��ة رائع ��ة مل تن�سه ��ا االجي ��ال عل ��ى م ��ر
االزم ��ان والع�ص ��ور ويعترب من اهم �شع ��راء االغنية
البغدادية املعروفني يف العراق يف ثالثينييات القرن
املا�ض ��ي ويف ت�أري ��خ االغني ��ة العراقي ��ة ،ب ��دا يكتب
االغنية البغدادية ال�شعبية وعمره مل يتجاوز الثانية
ع�شرة عام ��ا ،لقد غنى املطربون العراقيون امل�شاهري
م ��ن ا�شعاره اجمل االغاين الت ��ي امتازت باجلمال و
الرقة و اال�صالة و الب�ساطة املتالئمة مع روح الع�صر
يق ��ول جبوري النج ��ار يف لقاء �صحف ��ي قبل وفاته:
(ا�صبح ��ت متخ�ص�ص ��ا يف نظ ��م ع�ش ��رة ان ��واع م ��ن
ال�شعر ال�شعبي وهي االبوذية و ال�سويحلي و املوال
و الناي ��ل و الدارمي والعتاب ��ة و ن�صو�ص االغاين و
املربعات و الركب ��اين و احلداء) ومن اجلدير بالذكر
ان املطرب�ي�ن (�شخ�ي�ر �سلطان ،ونا�ص ��ر حكيم ،وعبد
االمري الطويرجاوي ،وح�س�ي�ن امل�سيباوي ،وعبا�س
امل�سيب ��اوي ،وغريب ارحيم ��ة ،وم�سعود العمارتلي،

وح�ض�ي�ري ابو عزيز ،وحممد عب ��ود النجفي) غنوا
من نظم ال�شاعر جبوري النجار قبل تا�سي�س االذاعة
العراقية اي منذ كان الغناء يف املقاهي.
وكت ��ب ملطربي جيل الزمن اجلمي ��ل (ناظم الغزاىل،
وح�ضريي ابو عزيز ،وداخل ح�سن ،ووحيدة خليل،
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ومليعة توفيق ،و زهور ح�سني ،ومائدة نزهت ،وغادة
�س ��امل) اجم ��ل اغانيه ��م وق ��ال يف نف�س اللق ��اء( :لقد
احببت جميع املطربني ،ولكنني معجب كل االعجاب
باملرح ��وم ناظم الغزايل وذلك التقان ��ه اللغة العربية
و�صوت ��ه ال�شجي ولق ��د نظمت له اغل ��ب اغانيه التي
ه ��ي اليوم ثروة فنية من االغني ��ة العراقية املنت�شرة
يف انحاء العامل) وم ��ن االغاين التي نظمها جبوري
النج ��ار لناظ ��م الغ ��زايل اغني ��ة (م ��ا ري ��د الغلوبي،
ميحانة ميحان ��ة غابت �شم�سنا الكمر ما جانه ،طالعة
م ��ن بي ��ت ابوها ،فوك النخ ��ل ،مي العي ��ون ال�سود ما
اج ��وزن ان ��ا ،ت�صبح على خ�ي�ر� ،شرد اق ��دم لك هدية
بعي ��د ميالدك ي ��ا حبي يامرحب ��ا بالزارن ��ا) .لقد لعب
جبوري النجار دورا ا�سا�سيا يف ال�شهرة والنجومية
الت ��ي ح�صل عليها املطرب ناظم الغزايل يف منت�صف
اخلم�سينات عندما و�صلت �شهرته لالفاق يف االغاين
الت ��ي �سجلتها له �شركة جقماقجي ،ولعب اي�ضا دورا
مهما رياديا يف تطوي ��ر الفن الغنائي العراقي ب�شكل
عام قال ابنه الكب�ي�ر �ستار عنه يف لقاء �صحفي (كان
الفنانون يزورون والدي وهم املطرب ناظم الغزايل
وعبا� ��س جميل وها�شم الرجب ور�ضا علي ويف يوم
من االي ��ام جاءت املطربة زهور ح�سني اىل بيتنا ومل
جت ��د والدي وقلنا لها انه يف مقه ��ى من�صور القريبة
من بيتنا وذهبنا حي ��ث وجدت ابي يلعب الدومينو،
وقال لها والدي( :عيني زهور �شكو) ،قالت له( :اريد
تكت ��ب يل اغنية جميلة) فكت ��ب لها (خالة �شكو �شنهو
اخلرب دحجيلي فدوة رحتلج لي�ش ما تكليلي).
كان يتقا�ض ��ى ثالثة دنانري عن كل اغنية ثم ا�صبحت
فيما بعد ع�ش ��رة دنانري ،وا�صبح والدي نائب رئي�س
جمعي ��ة ال�شع ��راء ال�شعبي�ي�ن وع�ضو نقاب ��ة الفنانني
العراقي�ي�ن وق ��ال :مل يك ��رم اب ��ي اب ��د وال عائلته ومل
يزرن ��ا اي فن ��ان منذ  1976/ 10/ 4وه ��و يوم وفاة
وال ��دي) كت ��ب لناظ ��م الغ ��زايل :ريحة ال ��ورد ولون
العنرب خايف عليها ت�صبح على خري ميحانه ميحانه
�أحبك واحب كلمن يحبك� .سبع ليايل ماريده لغلوبي
طالع ��ة من بيت ابوها ف ��وك النخل مي العيون ال�سود
�شرد اقدملك هدية.
مل يك ��ن ج ّبوري النجار �شاعر �صدف ��ة �أو عابر �سبيل
عل ��ى م�ضمار الفن يف العراق .بل كان �صانعا لت�أريخ
جمد عراقي ور�سوال من ر�س ��ل الإبداع و�إن يكن ذلك
م ��ن خالل غريه.كت ��ب الكثري من الأغ ��اين للعديد من
ابن ��اء جيل ��ه من املطرب�ي�ن الكب ��ار .والزال ��ت النا�س
تتغن ��ى مبا كتب حتى يوما ه ��ذا عراقيا وعربيا دون
ان يتعرف عليه الكث�ي�رون �ش�أنه �ش�أن اغلب املبدعني
م ��ن الك ّت ��اب� .أم ��ام الكم الكبري م ��ن �أغاني ��ه العظيمة
منه ��ا (�سم ��راء م ��ن ق ��وم عي�سى)) حل ��ن م ��ن كلماته
كب ��ار امللحني�ي�ن ان ��ذاك امث ��ال ناظ ��م نعي ��م ،واحمد
اخلليل،وخزع ��ل مه ��دي وغريه ��م ..الذك ��ر الطي ��ب
لل�شاعر جبوري النج ��ار الذي ترك وراءه ثروة فنية
رائعة مل تن�سها االجيال على مر االزمان والع�صور.
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