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نص نادر

المدائن أو طاق كسرى أو سلمان باك
ك�����اظ�����م ال���دج���ي���ل���ي
1ــ2

نشرنا في الجزء الثالث من لغة العرب
مقالة لألستاذ الشماس فرنسيس جبران
عنوانها (تطواف في جوار بغداد والمدائن) أبدع
في أسلوبها منشئها كل اإلبداع وأجاد في وصف
زوايا دجلة (دوراتها) ومنعطفاتها كل اإلجادة
ولكنه قد غلط في تسمية بعض األعالم ونسبة
بعض العشائر إلى غير قبائلها وفاته أيض ًا الكثير
من التلول واآلثار المبثوثة في تلك األرجاء وإتماماً
للبحث والفائدة نأتي بنبذة ننبه فيها على أغالط
الكاتب ونصف فيها ما فاته من تلك الرسوم
الدوارس فنقول:

لأه ��ل بغداد عادة جارية يعملون بها يف كل عام وهي �إنهم
يذهبون �إىل زيارة �س ��لمان الفار�سي ومو�سم تلك الزيارة
يك ��ون دائم ًا يف �أول ف�ص ��ل الربيع ومتت ��د مدته �إىل نحو
�ش ��هرين يتعاق ��ب فيها الزائ ��رون من �أهل بغ ��داد وغريهم
و�أكرثهم م ��ن �أهل (ب ��اب ال�شيخ) ويعرفون (بال�ش ��يخلية
ن�سبة تركية �إىل حملة ال�ش ��يخ عبد القادر الكيالين �إحدى
حمالت بغداد) وال�س ��نة التي ال يذهب فيها ال�شيخلية �إىل
امل ��زار املذكور ال يقوم ملو�س ��مها كال�س ��نة الت ��ي قبلها� .أما
كيفي ��ة تهي�ؤهم لل�س ��فر وظعنهم �إىل امل ��زار ف�إنهم ي�أخذون
خي ��ام القط ��ن ذوات ال�س ��رادقات املزرك�ش ��ة باحلري ��ر -
وي�سمونها (جوادر) والكلمة تركية الأ�صل  -وي�ضربونها
بج ��وار الإم ��ام عل ��ى نه ��ر هن ��اك ي�سمى (بدع ��ة �أحم ��د
�أفندي) وقد حفر قبل �سنني وجتري جداوله و�سواقيه من
ب�ي�ن تلك امل�ض ��ارب ويجتمعون يف ط ��ريف النهار وهم يف
عدة ال�س�ل�اح الكاملة ويكون اجتماعهم هذا كحلقة واحدة
ال يعرف طرفاه ��ا وي�سمون ذلك االجتماع (الآي والبع�ض
ه�ل�اي وه ��ي م�أخ ��وذة م ��ن الآي الرتكية) وي�ضرب ��ون
نوع� � ًا من الطب ��ول �صغ�ي� ً
را ي�سمونه (دمام� � ًا) وزان �شداد
ويجمعونه على (دمامات) ويقع ��ون على ال�ضرب بهو�سة
ي�سم ��ون طريقتها (عقيلية) ن�سب ��ة �إىل عقي ��ل م ��ن جن ��د
و�أم ��ا عقي ��ل في�سمونها (هجيني) ن�سب ��ة �إىل الهج�ي�ن من
الإب ��ل  -وينزل رجالن م ��ن اجلمع يف �ساح ��ة تلك احللقة
يلعب ��ان بال�س�ل�اح والنا� ��س م ��ن حولهم ��ا يطلق ��ون �أثناء
اللع ��ب الر�صا� ��ص وال يزال ��ون كذلك مق ��دار �ساعتني على
الأق ��ل ويف الأخ ��ر ينترث عق ��د اجلمع ب�سالم ث ��م يذهبون
يف ع�ص ��ر كل يوم بهذه ال�صورة �إىل (�إيوان ك�سرى) وهم
ي�سمونه (طاق ك�سرى) وهو ف�صيح وهناك �أي�ض ًا يطلقون
الر�صا� ��ص على ج ��دران الط ��اق وعقده ويبق ��ون ثمة �إىل
�آخ ��ر النه ��ار ث ��م يرجع ��ون زراف ��ات ووحدان ��ا .و�إذا جن
اللي ��ل تراهم يجتمعون جماع ��ات جماعات وي�ضربون يف
�آالت الله ��و والطرب (كالعود) و (القانون) و (الكم ��ان)
و (الدنبك) و (الدف) وغ�ي�ر ذلك ويغن ��ون �أنواع الأغاين
ويرق�ص ��ون �شيب� � ًا و�شبان� � ًا� ،أ�شراف� � ًا و�أراذل ،و�ضعف ��اء
ورفعاء ،وال يرون يف ذلك ب�أ�س ًا وال حتا�شي ًا وكذلك قل عن
الن�س ��اء فيما بينهن ويعدون جميع ه ��ذه الأعمال الفا�سدة
ح�ل� ً
اال ،فيها لل ��ه وللإمام ر�ض � ً�ى لأنهم يزعم ��ون �أن الإمام
�سلمان كان يف حياته من �أهل للهو والطرب و�إمنا يعملون
هذه الأعمال ت�أ�سي ًا به فهي ال �شك جتلب مر�ضاته عنهم.
وكنت �أذهب يف بع� ��ض ال�سنني مع الذاهبني لأجل التفرج
والت�سل ��ي ويف احلقيقة �إن ال ��ذي يح�ضر هذا املو�سم يجد
م ��دة ح�ض ��وره ان�شراح ًا� ،إال �إن ه ��ذا االن�شراح متولد مما

ويبي ��ت خايل البال من الهواج� ��س والأفكار يطرب �سمعه
�إذا م ��ر هزي ��ع م ��ن الليل �أن�ي�ن النواع�ي�ر وحن�ي�ن الكرود
وخرير املياه وحفيف الأ�شجار وتغريد الأطيار.
وكنت �أدون جميع ما �أ�شاهده من الآثار والتلول والر�سوم
وما �أ�سمعه من حكايات الأعراب النازلني يف تلك الأطراف
عنه ��ا يف مذكرت ��ي و�آخر عهدي يف تل ��ك الرحالت كان يف
 12ربيع الث ��اين �سنة 1331ه� �ـ � 20 -آذار 1913م و�إليك
و�صف ما �شاهدته و�سمعته:
سلمان الفارسي أو سلمان باك

ي�شاه ��ده هن ��اك ال غ�ي�ر �إذ ي ��رى ال�سم ��اء ال�صافي ��ة الأدمي
وي�ش ��رب املاء ال ��زالل وي�سرح طرفه يف امل ��روج اخل�ضرة
الن�ضرة وي�ستن�شق الن�سيم العليل البليل املنع�ش للأرواح
هبوب ��ه ويرتوى من اللنب املخي� ��ض ويتغدى الزبد اللذيذ

�سلم ��ان باك واق ��ع يف اجلن ��وب ال�شرق ��ي من بغ ��داد على
بعد �س ��ت �ساعات للراكب وهو عب ��ارة عن بهو كبري مربع
الأركان يبل ��غ ط ��ول كل جان ��ب من ��ه نحو  40م�ت� ً
را مبني
باجل� ��ص والطاباق وقد جدد ذل ��ك البناء يف �سنة 1322هـ
 1904م وبابه جتاه القبل ��ة ويف وجوه جدرانه الثالثةما خال ال�شمايل منها حجر واواوين معدة للزائرين وعند
اجلان ��ب ال�شمايل قبة معقودة قدمية البناء يظهر من طرز
بنائه ��ا �أنها من �أبنية الق ��رن ال�ساد� ��س �أو ال�سابع للهجرة
يبل ��غ ارتفاعه ��ا ب�ي�ن 14و  18م�ت� ً
را ويف باطنه ��ا نقو� ��ش
بديعة ب�أ�شكال ثالثية دقيقة وهي يف �أ�صل البناء ي�شابهها
م ��ا ي�سميه اليوم بناءو العراق (مقرن�ص) وقد غ�شيت تلك

النقو�ش ب�صب ��غ لونه كلون الزعفران ور�س ��م منه �أ�شجار
و�أزه ��ار والرائ ��ي ال يق ��در �أن يعرف �أن تل ��ك الر�سوم هي
�أ�صب ��اغ �إال بع ��د ت�أمل طوي ��ل و�إال يقطع �أنه ��ا �صنعت كما
ت�صن ��ع الف�سيف�س ��اء .وه ��ذه القب ��ة معق ��ودة عل ��ى حجرة
طولها نحو � 9أمتار يف عر�ض مثل ذلك قد غ�شيت جدرانها
الأربع ��ة بالقل�ش ��اين الأزرق والأبي� ��ض �إىل عل ��و � 4أمتار
وق ��د فر�شت �أر�ضها بالرخام النا�ص ��ع امللون ويف و�سطها
م�شب ��ك م ��ن النحا�س الأ�صفر طوله نح ��و � 3أمتار وعر�ضه
زه ��اء  2م�ت�ر وارتفاع ��ه ق ��راب  1مرت وحت ��ت امل�شبك دكة
عليها �ستار من احلرير الأخ�ضر املق�صب ومما يلي الر�أ�س
عمامة خ�ضراء كبرية ملفوفة على ثالثة �أعواد وقد ن�صبت
عل ��ى �شكل ثالثي لتل ��ف عليه تلك العمام ��ة ويف �أعلى باب
احلجرة �أو احل ��رم مكتوب بالقا�ش ��اين الأبي�ض والأزرق
امل�شج ��ر احلديث امل�شهور(�سلمان منا �أهل البيت) و�أبيات
م ��ن ال�شعر نظمت يف تاريخ بن ��اء الرواق وال�صحن وهي
مكتوب ��ة عل ��ى القرطا� ��س ومعلقة على لوح ��ة من اخل�شب
وتاري ��خ ذلك يف �سن ��ة 1322هـ و�أمام الب ��اب من اجلنوب
رواق طول ��ه نح ��و  12مرت ًا وقد �صرف عل ��ى هذا التعمري
حممود �أفن ��دي املتويل �أحد �أ�شراف بغ ��داد وهو القيم �أو
الكلي ��دار هناك واملتويل �أي�ض ًا ل�سائر �أوقاف الإمام نفقات
باهظ ��ة وقد نال ه ��ذه التولية بالإرث عن �أبي ��ه و�أبوه عن
جده حتى يرتقي هذا الت�سل�سل �إىل �أحد ع�شر �صلب ًا.
�أم ��ا الأرا�ض ��ي التي هي وقف ل�سلم ��ان فهي� :أر�ض باوي،
و�أر� ��ض ال�سم ��رة ،و�أر�ض �ص ��ايف و�أر� ��ض عريفية وهذه
كله ��ا يف اجلانب ال�شرقي و�أر� ��ض دزدي ،و�أر�ض املناري
وهات ��ان يف اجلان ��ب الغربي وتغل جميعه ��ا يف العام من
� 600إىل  700ل�ي�رة عثماني ��ة ك ��ذا �أخربن ��ا رئي� ��س كتاب
الوقف الأ�سبق يف بغداد عبد اجلبار �أفندي.
وكان ��ت �أر� ��ض �سلمان قب ��ل ع�شرين �سنة قاع� � ًا �صف�صف ًا ال
ي�سكنه ��ا �أحد م ��ن �أهل املدر �س ��وى �أعراب م ��ن �أهل الوبر
ينزل ��ون بالق ��رب منه ��ا وه ��م بط ��ة (وزان كنة) والدلي ��م
واملنا�ص�ي�ر وغريه ��م وكان يبلغ عدد بي ��وت اجلميع قاب
 500بي ��ت �أم الي ��وم فتجد حول قبة �سلم ��ان دور ًا و�سوق ًا
فيه ��ا ما يحت ��اج امل�سافر �إليه وخانات وقه ��وات وقد بد�أت
العمارة وال�سكنى فيها منذ خم�س �سنني.
جملة لغة العرب ل�سنة 1913
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من حوادث العراق في ربيع 1926
بع ��د �أن مت ��ت مدة عمل جمل� ��س النواب القان ��وين� ،أفتتح
نه ��ار الثالثاء � 3أيار افتتاح� � ًا جديد ًا ليعقد اجتماعات غري
م�ألوفة تدوم �أ�سبوعني تب�س ��ط فيها مناق�شة امليزانية وما
يقوم عليها.
الربى يف العراق و�ضرورة �إن�شاء م�صرف زراعي
ذكر حم ��دي الباجه ج ��ي يف جمل�س الن ��واب�( :أن الزراع
العراق ��ي ي�ستقر�ض بالرب ��ى على ح�ساب � 30أو � 40أو 50
�أو مائة يف املائة و�إذا قلت �أي�ض ًا �ألف ًا يف املائة ف�صدقوين،
�صدقوين� ..آمني.

إع���داد  :ذاك���رة عراقية

نتيجة محاربة الجراد ..دبس مسموم

بذل ��ت حكومتنا كل ما يف طاقتها لإتالف اجلراد قبل بلوغ
�أ�شده وهجوم ��ه على مزروعاتنا .فكان ��ت النتيجة ح�سنة
يف �ألوي ��ة املو�صل و�أربي ��ل و�سليماني ��ة وكركوك وبغداد
ودي ��اىل والك ��وت والدليم لك ��ن يف الوقت عين ��ه �أ�صيبت
املا�شي ��ة ب�أ�ض ��رار ل�س ��وء ا�ستعم ��ال الأطعم ��ة امل�سموم ��ة
فق ��د م ��ات منه ��ا بع� ��ض اخلي ��ل وال�سامل ��ة لأن تل ��ك املواد
املق�شوبة (املخلوط ��ة بال�سم) و�ضع ��ت �أكوام� � ًا ب ��د ًال م ��ن
�أن تب ��ذر عل ��ى الأر�ض بذر ًا .ب ��ل �سم بع�ض ال ��زراع لأنهم
�سرقوا �شيئ ًا م ��ن علب الدب�س امل�سم ��وم لفقرهم وعوزهم
ف�أكلوا منه خل�سة وملا ظهرت فيهم �أعرا�ض ال�سم نقلوا �إىل
امل�ست�شفيات فعوجلوا فتعافوا.

مصير المدرسة الزراعية في بغداد

كان ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة خ�ص�صت للمدر�س ��ة 490 .84
ربي ��ة ومل يك ��ن يف املدر�س ��ة �سوى  13طالب� � ًا بينهم واحد
فق ��ط م ��ن الثانوية والبقية م ��ن مدر�سة �أدن ��ى منها .وكان
ق ��د �أعل ��ن �أن الدرو�س تك ��ون بالعربية فانقلب ��ت �إنكليزية
والكث�ي�رون يجهلونه ��ا .ومل تع� ��ش املدر�س ��ة �إ َّال ثالث ��ة
�أ�شه ��ر لي�س �إ َّال من بعد فتحها .ث ��م �أعلمت �إدارتها التالميذ
البغدادي�ي�ن �أن يغادروها و�أما ال�ستة الآخرون فينتظرون
ع ��ودة افتتاحه ��ا .وكان ي�ص ��رف عل ��ى كل تلمي ��ذ 600 .7
ربي ��ة ما عدا ما هناك من نفقات الأبنية والأدوات والأثاث
بحيث �أن نفقة كل تلميذ كانت تبلغ ع�شرة �آالف ربية.

افتتاح مصفى الوند

م�صف ��ى الوند هو م�صفى نف ��ظ قائم على �ضفة نهر الوند
اجلنوبي ��ة يف الأرا�ضي (املحولة) على بعد �أربعة �أميال
م ��ن خانق�ي�ن وكانت �شركة النف ��ط الإنكليزي ��ة الفار�سية
ق ��د با�ش ��رت �إن�شاءه من ��ذ �سن ��ة  1926وكان ��ت يف �سنة
 1904ق ��د ب ��د�أت بالبح ��ث والتنقي ��ب من غ�ي�ر �أن تبدي
عم�ل ً�ا خط�ي� ً
را .وق ��د مت بن ��اء ه ��ذا امل�صف ��ى وجتهي ��زه
بجمي ��ع الآالت والأدوات الالزم ��ة و�أن�ش� ��أت يف حمط ��ة
خانقني معامل وم�ستودعات عظيمة لنقل النتاج ال�سائل
امل�صفى.
وتاري ��خ �أول حف ��ر يف تلك الأنح ��اء كان يف �شهر �شباط
من �سن ��ة  1904ويف مت ��وز حفر �إىل عم ��ق  1720قدم ًا
وا�ست�أن ��ف العم ��ل يف �شباط  1921حت ��ى حفر �إىل عمق
 2477قدم� � ًا يف البئ ��ر املرقومة بع ��دد  6ومتكن الرجال
م ��ن �إجراء النفط من هذه البئر �إىل مركز الت�صفية.ويف
م�س ��اء الأح ��د � 1أي ��ار �سار قط ��ار من بغ ��داد �إىل امل�صفى
وفي ��ه �أكرث من مائة راك ��ب من املدعوي�ي�ن بينهم الوزير
والعني والنائب وامل�ست�ش ��ار والقن�صل ورئي�س الدائرة
وال�صحف ��ي والتاج ��ر وال�س ��ري والوجي ��ه .ويف نه ��ار
االثنني كان االفتتاح بح�ضور ملكنا املحبوب.

قدم الحضارة في العراق

ع ��اد الأ�ست ��اذ وويل �إىل لندن بع ��د �أن توىل احلفر يف اور
لل�سنة اخلام�سة فقال يف حديث له :نعلم اليوم �أن ح�ضارة
الع ��راق كان ��ت يف درج ��ة رفيعة حينم ��ا كان �س ��كان م�صر
القدماء يف حالة الهمجية.
سقوط برد في بغداد

كان �أق ��ل حرارة نهار اجلمعة  1ني�سان  19درجة باملقيا�س
املئ ��وي .ف�أرتف ��ع فج� ��أة نه ��ار ال�سب ��ت �إىل  22ف ��دل ه ��ذا
ال�صع ��ود الفجائ ��ي يف ال�صب ��اح انحدار ب ��رد .ولقد �أثبت
الواقع ما نب�أ به تغري اجلو ف�سقط يف م�ساء  2ني�سان عند
نح ��و ال�ساعة العا�ش ��رة برد �ضخم بحج ��م بي�ضة احلمام.
ونبه ��ت جلب ��ة ت�ساقط ��ه م ��ن كان نائم� � ًا و�أزع ��ج م ��ن كان
�ساهر ًا يف امل�سارح واملراق� ��ص وبعدذلك �سقطت احلرارة
�إىل م�ألوفها .ويف �أي ��ار عادت احلرارة �إىل االرتفاع فج�أة
�إىل  22درجة وكانت النتيج ��ة �أن ال�سماء فاج�أتنا بربدها
يف نح ��و ال�ساعة العا�شرة ون�ص ��ف م�ساء لكنه كان بحجم
احلم�ص.
وفاة الكنتس سيدي أصفر

جالء الجنود اإلنكليزية من العراق

يف ال�ساعة ال�ساد�سة بعد الظهر من يوم الثالثاء  5ني�سان
انتقل ��ت �إىل ج ��وار ربه ��ا الكنت� ��س �سيد �أ�صف ��ر من �ضعف
قلبه ��ا وا�شتداد التهاب ال�شعبت�ي�ن والربو عليها وكانت قد
تعمدت يف � 15أيار من �سنة  1846فيكون عمرها نحو 81
�سنة ق�ضتها يف املربات ومكارم الأخالق .وكانت من �أكرب
املن�شط�ي�ن لن�شر هذه املجل ��ة منذ �أول بروزه ��ا �إىل عهدنا
ه ��ذا وهي �أول ابنة عراقية تهذبت على الأ�صول الع�صرية
�أي �أنه ��ا تعلم ��ت الق ��راءة والكتاب ��ة واللغ ��ة الفرن�سية يف
املدر�س ��ة ثم ذهبت �إىل بريوت م ��دة تنيف على �سنة لتكمل
درو�سها وتتقن �أ�شغ ��ال الإبرة وال�صنائع املتعلقة بالإناث
و�س ��وف ن�أتي على ترجمته ��ا يف �أحد �أجزاء املجلة رحمها
الله رحمة وا�سعة!

غادرت اجلنود الإنكليزية العراق يف الثلث الأول من �آذار
بع ��د احت�ل�ال دام ع�شر �سن ��وات ومل يبق �س ��وى �سرية من
اجلنود الهندية وقوى الطريان.
نسف المحفى ( المجمع العلمي )

كانت احلكومة العراقية �أر�صدت يف ال�سنة املا�ضية ع�شرة
�آالف ربي ��ة لإنعا� ��ش العلم يف هذه الأدي ��ار ،ف�أن�شئ حمفى
يق ��وم �أع�ض ��ا�ؤه بو�ض ��ع م�صطلحات جديدة مل ��ا �أحدث من
الأم ��ور والأدوات وحاج ��ات الع�ص ��ر ،فد�أب �أولئ ��ك النفر
�أح�س ��ن د�أب� ،إ َّال �أنه نه�ض يف الوق ��ت عينه بع�ض احل�ساد
و�أخ ��ذوا يعمل ��ون يف حتلي ��ل ع ��راه ف�أدع ��ى بع�ضه ��م �أن
الأع�ض ��اء غ�ي�ر �أكف ��اء وذهب �آخ ��رون �إىل نف� ��ض حجارته
لأنه ��م مل ينتخب ��وا اركن ًا ل ��ه ،وم�ضى نفر منه راكب� � ًا ر�أ�سه
ليه ��دم مابناه غريه لأنه مل يكن هو الباين .وما زال ه�ؤالء
جميعا من وزير املعارف يقتلون يف الذروة والغارب حتى
�أ�ص ��در وزيرها ال�سيد عب ��د املهدي ر�سالة �إىل كل ع�ضو من
الأع�ضاء ملتم�س ًا من ��ه �أن يعمل للوطن والعلم بغري �أجرة،
م ��ع �أن تلك الأج ��رة مل تكن �إ َّال خم�س ع�ش ��رة ربية على كل
جل�سة وهي نفقة ت�ص ��رف على �شراء بع�ض احلاجيات ملن
يكون ع�ضو ًا يف مثل هذه املجال�س .ف�أنت ترى �أن غاية تلك
الر�سالة كانت حمل �أولئك العاملني على اال�ستعفاء ب�أ�صول
ال ي�أباها الأدب .فخنق ذلك املحفى وهو بعد يف القمط.
فتذكرن ��ا �أن هذه البالد ال تنه�ض طامل ��ا ينق�سم �أبنا�ؤها �إىل
ق�سمني :طائف ��ة تبني وطائفة تهدم ،وهك ��ذا ذهبت �ضياع�أً
الع�ش ��رة �آالف ربية لأن لي�س هناك من يفكر وال من يناق�ش
احل�ساب!

إخفاق مشروع نهر الحيرة

كان ي�ص ��ل احل�ي�رة بالنج ��ف وبك�سك ��ر نه ��ر ع ��رف
بنه ��ر احل�ي�رة .وكان ال�سدي ��ر ما ب�ي�ن نهر احل�ي�رة �إىل
النج ��ف كم ��ا �ص ��رح بكل ذل ��ك اب ��ن الفقي ��ه الهمذاين يف
كتابه (البلدان) � ��ص 187وكان عب ��د املح�سن �شال�ش يف
عهد الوزارة الع�سكرية قد توفق فجمع ثالثة الكاك ربية
لإحي ��اء ذلك النهر الذي �سماه عبد املح�سن �شال�ش( ترعة
ال�سدي ��ر للخورنق �أو ترعة �سعد ابن �أبي وقا�ص (؟ كذا.
ومل جند لهذه الأ�سماء ذكر ًا يف التاريخ مع �أن هذا النهر
كان قب ��ل ف ��احت املدائن بق ��رون) �إ َّال �أن ال ��وزارة احلالية
�أحبط ��ت حتقيق ذلك امل�شروع لأ�سب ��اب مل يبح بها وزير
املالية حا ًال ي�س الها�شمي .فبقي �أهل النجف يت�ضورون

عط�ش� � ًا لأن م ��اء نه ��ر بن ��ي ح�سن (وطول ��ه احل ��ايل 36
كيلومرت) ال يكفيهم.
الفيصلية بدل السوارية

�أبدل ��ت احلكوم ��ة �أ�سم ال�سوارية  التابع ��ة لأب ��ي �صخ�ي�ر
با�سم الفي�صلية.
الدول المعترفة بالعراق دولة

ه ��ي هذه مرتب ��ة عل ��ى ح ��روف املعجم� :أملاني ��ة و�إيطالية
وتركية وال�سويد (�أو �أ�سوج) وفرن�سة ونروج واليونان.
إطالة مدة دأب مجلس النواب

طرادة (سفينة صغيرة) تغرق في حمام علي

بينم ��ا كانت ت�س�ي�ر ط ��رادة يف النهر ا�صطدم ��ت ب�صخرة
كان ��ت هن ��اك قرب حم ��ام علي فدخ ��ل املاء من خ ��رق كبري
ح ��دث فيه ��ا فغرق ��ت يف النه ��ر والثالث ��ة الذين كان ��وا قد
ركبوها وهم رجل وامر�أة وابنتهما .وقد متكن النا�س من
ن�شل املر�أة �أما الرجل وابنته فغرقا.
إلغاء مخصصات الدخن والقهوة

ق ��رر جمل� ��س وزرائن ��ا �إلغ ��اء خم�ص�ص ��ات
الدخن (ال�سكائر) والقه ��وة يف جمي ��ع دواوي ��ن احلكومة
ابتداء من �أول ال�سنة املالية احلالية بغية االقت�صاد.
م  .لغة العرب يف االول من ماي�س 1926

4

العدد ( )5266السنة العشرون
االثنين ( )19ايلول 2022
www.almadasupplementscom

في الحرب العالمية األولى

كيف دخل البريطانيون البصرة ؟
د .ح���م���ي���د ح���م���دان
  نتيج ��ة للهزائم وملوقف الق ��وات العثمانية ال�ضعيف بد�أ
العثماني ��ون االن�سح ��اب م ��ن الب�صرة يف ليل ��ة  19ـ / 20
 ، 1914 / 11بطريق ��ي القرن ��ة والنا�صري ��ة  ،وق ��د بد�أت
مغ ��ادرة الق ��وات العثماني ��ة  ،م ��ع امل�أموري ��ن يف الليل ��ة
نف�سه ��ا و�صباح اليوم التايل  ،وقد ترك ��ت الب�صرة بدون
�أي �سلط ��ة �إدارية ر�سمي ��ة  ،الأمر الذي عر�ضها للكثري من
اال�ضطراب ��ات الأمنية  ،وقد دعا ذلك رئي�س البلدية �صالح
ب ��ك �آل عبد الواحد وع ��دد من كبار امل�ل�اك �إىل ت�أليف قوة
حملية م�ؤقتة للحفاظ على الأمن يف املدينة .
   وق ��د علم الربيطانيون باالن�سح ��اب العثماين من خالل
ال�شي ��خ خزع ��ل ليل ��ة  ، 1914 / 11 / 20ويف �صب ��اح
الي ��وم الت ��ايل توجه جماع ��ة بينهم رئي� ��س البلدية واحد
كب ��ار اجلار ويدعى حممد �آغا جعف ��ر كازروين مع ال�سيد
تومل�س ��ن وكي ��ل حمل ح ��وك الأمريك ��ي وال�سي ��د ويل�سن
وكي ��ل حمل بريت�ش انديا الربيطاين  ،يف �سفينة �صغرية
�إىل منطق ��ة العائ ��ق النه ��ري حي ��ث �أك ��دوا للربيطاني�ي�ن
باالن�سحاب العثماين وعر�ضوا لهم حالة اال�ضطراب التي
ت�س ��ود الب�صرة وعلى الأثر حترك ��ت ال�سفن الربيطانية (
ا�سبي ��كل و�أدون ) نح ��و الب�صرة  ،وقد و�صلتا يف ال�ساعة
اخلام�سة والن�صف م�ساء ًا .
   و�أعل ��ن رئي�س البلدية  ،حينذاك عن جميء الربيطانيني
�إىل الب�ص ��رة وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �إن ع ��دد ًا م ��ن اجلن ��ود
الربيطاني�ي�ن نزلوا �إىل املدينة يف حين ��ه � ،إال �أنهم عادوا
�إىل �سفنه ��م يف الليل ��ة نف�سه ��ا وكان نزوله ��م ب�شكل كبري
يف ليل ��ة ( 22ت�شري ��ن الثاين ) الذي و�صل ��ت فيه القوات
الربيطانية الزاحفة بر ًا  ،وجرى احتالل املراكز الر�سمية
فيها ورفع العلم الربيطاين عليها  .وا�سر القن�صل الأملاين
وكاتبه و�أربعة من الأملان و�سفروا �إىل الهند .
   لق ��د كان الدف ��اع العثم ��اين عن الب�ص ��رة دفاع� � ًا �ضعيف ًا
ات�سم ب�ضعف التح�شي ��د وكذلك نق�ص التجهيزات و�ض�آلة
املعلوم ��ات املتوف ��رة ل ��دى القي ��ادة العثماني ��ة �س ��واء ما
يتعلق منه ��ا بالأرا�ضي العراقية التي كانت حتارب عليها
ـ م ��ن خرائ ��ط وغريه ��ا ـ وما تعل ��ق ـبالق ��وات الربيطانية
الزاحف ��ة  ،وق ��د �أ�ض ��اع ه ��ذا عليه ��ا الدق ��ة املطلوب ��ة يف
تقدي ��ر حجم الق ��وات املقابلة الالزم توفريه ��ا والو�سائل
الت ��ي حتتاجه ��ا يف ال�ب�ر والنه ��ر وكذل ��ك قلل م ��ن �صحة
تقديراته ��ا حلج ��م الق ��وات الربيطانية املهاجم ��ة ونظر ًا
لك�ث�رة �أعوان الربيطاني�ي�ن يف املنطق ��ة وال�سيما ال�شيخ
خزع ��ل ـ �شي ��خ املحم ��رة ـ وجدن ��ا �إن الربيطاني�ي�ن كانوا
يح�صلون عل ��ى املعلومات الع�سكرية الالزمة عن اجلانب
العثم ��اين  ،ب�شكل اقرب ما يكون �إىل احلقيقة  .ولقد عزز
الربيطاني ��ون قواتهم التي �أنزل ��ت يف الفاو ( يف 11 / 6
) بق ��وات �إ�ضافي ��ة حترك ��ت من الهن ��د يف الأي ��ام الثالثة
التالي ��ة للإن ��زال على �إن جته ��ز بقوات �أخ ��رى تلحق بها
بع ��د ذل ��ك وق ��د و�صل ��ت التعزي ��زات �إىل �ش ��ط العرب يف
 11/13بقي ��ادة الفريق �آرث ��ر باريت Sir A . Anold
 Bbarrettقائد الفرقة ال�ساد�سة الهندية .
   وتوىل القي ��ادة حني و�صوله  ،وكانت ه ��ذه التعزيزات
مب�ست ��وى جيد يتنا�سب مع التقديرات املطلوبة وات�سمت
عملياته ��ا الع�سكري ��ة بالتن�سي ��ق ب�ي�ن الق ��وات الربي ��ة
والنهري ��ة  ،وا�ستطاعت �إن حتقق الفوز يف املعارك بينما
مل ي�ستطي ��ع العثماني ��ون ا�ستخ ��دام الأه ��ايل كث�ي� ً
را يف
معاركهم عل ��ى الرغم من �أنهم ح�صل ��وا على متطوعني �إال
�إن ه�ؤالء كانوا اقل خربة وتدريب ًا وا�ضعف ان�ضباط ًا من
اقر�أنهم الع�سكريني وت�سببوا يف معركتي �سيحان و�سهل
( ك ��وت الزي ��ن ) يف �أح ��داث ا�ضط ��راب داخ ��ل ال�صفوف
العثماني ��ة و�أ�ضاع ��وا عليه ��ا عن�صر املباغت ��ة يف املعركة
الأوىل  ،ورغ ��م التعاط ��ف ال ��ذي كان يف �صف ��وف غالبية
ال�س ��كان مع العثمانيني �إال �أنه ��م مل ي�ستطيعوا �إن يقدموا
الكثري رغم توزيع القيادة العثمانية ال�سالح عليهم ب�سبب

واق ��ع الق ��وات العثماني ��ة غري املنظ ��م بامل�ست ��وى الالزم
لطبيعة الظروف الع�سكرية القائمة .
  دخ ��ل الفري ��ق باري ��ت الب�ص ��رة ر�سمي� � ًا � ،صب ��اح اليوم
الثال ��ث والع�شرين من �شه ��ر ت�شرين الث ��اين �سنة 1914
 ،وا�ستعر�ض ��ت الق ��وات الربيطانية يف �ش ��وارع الب�صرة

وانته ��ت �إىل م ��كان عند ج�س ��ر الع�شار  ،حي ��ث دعي كبار
ال�شخ�صي ��ات الب�صرية املتنف ��ذة اقت�صادي� � ًا واجتماعي ًا ،
وق ��د رف ��ع العلم الربيط ��اين  ،و�ألقى نع ��وم عبو  ،مرتجم
القن�صلية الربيطاني ��ة ال�سابق ( بعد �إخراجه من ال�سجن
العثم ��اين ) خطاب ًا �سبق وان �أع ��ده �سري بر�سي كوك�س ،

وهو ي�ؤكد امل�ضامني ال�سابق ��ة ذاتها للبيانات الربيطانية
 ،وطل ��ب تع ��ون اجلمهور ووعد بحرية احلي ��اة والعبادة
ون ��دد بال�سلط ��ة العثماني ��ة وحمله ��ا كل �أوزار اخلراب ،
ويف م�س ��اء اليوم نف�س ��ه �أر�سل الفريق باري ��ت �إىل �شيخ
الزب�ي�ر �إبراهيم �آل عبد الل ��ه االبراهيم ب�ضرورة اعرتافه
وخ�ضوع ��ه لل�سلط ��ة الربيطانية  ،وقد فع ��ل الأخري ذلك ،
وم ��ع هذا �أر�سل الربيطاني ��ون �إىل الزبري ثلة من جندهم
للت�أكد من وجودهم .
  بع ��د �إن ا�ستق ��ر املوق ��ف يف الب�ص ��رة  ،ر�أى باري ��ت �إن
تعزي ��ز املوق ��ف الع�سكري يتطلب �إقام ��ة وجود قوي عند
القرن ��ة و�آخ ��ر عن ��د ال�شعيب ��ة ـ الواقعة على بع ��د خم�سة
�أمي ��ال �إىل ال�شمال م ��ن الزبري ـ واثر املرا�سالت دارت بني
القيادة الع�سكري ��ة الربيطانية يف الب�صرة والهند ولندن
لتقييم املوقف الع�سك ��ري بعد يوم احتالل الب�صرة ـ ( يف
 23و  25و  27و  ) 1914 / 11 / 29ووجد املوقع الأول
يق ��دم �سيطرة على ملتقى نه ��ري دجلة والفرات وخطوط
احلرك ��ة عندها بينم ��ا يواجه املوقع الأخ�ي�ر �أية هجمات
بري ��ة حمتملة على الب�ص ��رة ـ انتهى الأم ��ر باملوافقة على
التقدم نحو القرنة .
  لقد بد�أ اال�ستطالع الربيط ��اين باجتاه القرنة بعد ثالثة
�أي ��ام م ��ن احت�ل�ال الب�ص ��رة ( �أي  ) 11 / 25و�صاحب ��ه
�ص ��دام مدفعي ق�صري مع العثمانيني  ،والفت قوة الهجوم
الربيط ��اين بقي ��ادة املق ��دم فري ��زر يف  11 / 30و�أم ��رت
بالتح ��رك يف  12 / 3وحترك ��ت فع�ل� ًا يف الي ��وم التايل (
ويف اليوم نف�سه �أر�سلت قوة ع�سكرية بريطانية الحتالل
ال�شعيب ��ة ) و�أ�سن ��دت ع�سكري� � ًا يف  12 / 6وب ��د�أ الهجوم
الفعل ��ي يف �صب ��اح اليوم الت ��ايل وقد مت احت�ل�ال منطقة
املزيرع ��ه ويف  12 / 8عربت القوة الربيطانية نهر دجلة
واحتل ��ت القرن ��ة الأم ��ر ال ��ذي �أدى �إىل ا�ست�س�ل�ام القوة
العثماني ��ة فيه ��ا �إىل الربيطاني�ي�ن يف  12 / 9م ��ع قائدها
الزعي ��م �صبحي بك بعد �إن ف�شل ��ت كل جهودها يف الدفاع
عن املنطق ��ة وحو�صرت فيها رغ ��م �إن العثمانيني حاولوا
بع ��د احت�ل�ال الربيط ��اين يف الب�ص ��رة تعزي ��ز مواقعه ��م
وتقوي ��ة حت�شداتهم يف املزيرعة والقرن ��ة ولكنها مل تكن
مب�ستوى متطلب ��ات املوقف الع�سك ��ري وان جاويد با�شا
القائ ��د العثماين العام يف العراق ان�سحب من املنطقة مع
قواته ومل يحاول �إجن ��اد قوته التي حو�صرت يف القرنة
.و  لق ��د حقق احتالل القرنة تقدم� � ًا ا�سرتاتيجي ًا مهم ًا � ،إذ
هي ��ئ خط ًا متقدم ًا حلماية �إج ��راءات توطيد االحتالل يف
الب�صرة .
عن بحث ( الب�صرة يف احلرب العاملية االوىل  1914ـ ) 1918
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كربالء ووثبة كانون الثاني 1948
ب��اس��م اح��م��د الغانمي

مدينة الحسين وقبلة أنظار الوافدين ،حاضرة
الفداء ،كان ألبنائها أن ورثوا شرف الشهادة
والبطولة والشجاعة من إمام قد خص بهذه
الصفات ،وحملوا على أكتافهم تاريخا مشرفا
ومشرقا كان امتدادا للتاريخ البطولي لإلمام
الحسين(عليه السالم).

عل ��ى الرغم من �إن التاريخ مل ين�ص ��ف �أبناء هذه املدينة
وال حت ��ى بطوالتهم التي ر�سمت خارطة ال�سيا�سة فيها،
الأم ��ر الذي يجعلها �أمام الطري ��ق الأوحد وهو كتابة ما
ي�ستحق ��ه ه�ؤالء الأبطال من تاريخ يت�شرف به �أحفادهم
من بعدهم بل ويت�شرف به كل �أبناء هذه املدينة و�أهلها،
وان ه ��ذه املدي ��ن ت�شرف ��ت ب�أنه ��ا احت�ضن ��ت خط ��وط
ال�سيا�سة العراقية يف جميع �أزماتها ،بلى �إنها كانت يف
�أوقات خمتلفة ذات الباع الأطول يف ميدان ال�سيا�سة.
ملا رمت احلرب العاملية الثانية �أوزارها عام  1939وقف
�أبن ��اء املدينة املوقف الند والراف� ��ض ل�سيا�سة احلكومة
واملتمثل ��ة بن ��وري ال�سعي ��د والقا�ضي ��ة ل ��زج الق ��وات
العراقي ��ة يف احل ��رب بعده ��ا حليف ��ة لربيطاني ��ا ،ب ��دال
م ��ن �أن يعمل ن ��وري ال�سعي ��د على �إيج ��اد احللول التي
تخف ��ف الأزم ��ة االقت�صادية التي اجتاح ��ت العراق على
وجه اخل�صو�ص باعتباره حلي ��ف بريطانيا واجتاحت
الع ��امل على وج ��ه العموم �أبان احل ��رب العاملية الثانية،
وقد امتازت الأزمة االقت�صادية التي طر�أت على كربالء،
ب�أنه ��ا كانت �أهون مما كانت علي ��ه يف باقي مدن العراق
ك ��ون �أن املدينة متتاز بخ�صوبة تربته ��ا ووفرة مياهها
بالإ�ضافة �إىل زراعته ��ا بالعديد من املحا�صيل الزراعية
الت ��ي �ساهمت ب�شكل �أو ب�آخ ��ر بتقليل ال�ضغط عن كاهل
�أبناء املدي.
ملا انته ��ت احلرب العاملية الثاني ��ة كان البد للحكومة �أن
تفتح متنف�سا �سيا�سي ��ا لأبناء العراق والعمل على �إلغاء
الأح ��كام العرفي ��ة وتو�سي ��ع حرك ��ة ال�صحاف ��ة و�إعطاء
فر�ص ��ة ت�شكي ��ل الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة حي ��ث �أج ��ازت
احلكوم ��ة خم�س ��ة �أح ��زاب �سيا�سي ��ة ح ��زب اال�ستقالل
واحل ��زب الوطني الدميقراطي وح ��زب ال�شعب وحزب
االحت ��اد الوطني وحزب الأحرار كان له ��ذا القرار الأثر
البالغ يف نفو�س �سيا�سي املدينة الذين فتحوا فروع لهذه
الأحزاب كان من �أهمها فرع حزب اال�ستقالل الذي متثل
ب� �ـ :عبد املهدي القمرب و�صربي احلر وح�سن �أبو طحني
و�ص�ب�ري حممود القم�ب�ر وح�سن عا�ش ��ور� ،أما احلزب
الوطن ��ي الدميقراط ��ي فق ��د متث ��ل ب يحي ��ى ن�ص ��ر الله
وحممد �صالح عبود احلر وال�سيد جواد ر�ضا ال�شرويف
وعبا�س �أبو الطو�س وح�سن الرميالتي وغريهم �إ�ضافة
�إىل احل ��زب ال�شيوعي العراقي ال ��ذي متثل بالعديد من
الطلب ��ة الكربالئيني �أمث ��ال جا�سم القهوات ��ي و�إبراهيم
عبا� ��س كرما�ش ��ة ومه ��دي كباب ��ي و�صاح ��ب ال�سع ��دي
وح�سن جلي ��ل وح�سن عبا�س ،وعندما �أرادت بريطانيا
ا�ستبدال معاهدة عام 1930مبعاهدة جديدة يكون فيها
حتقيق او�س ��ع مل�صاحلها يف الع ��راق وال�شرق الأو�سط
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ،خ�صو�صا وان هناك
خط ��ر ًا جدي ��د ًا بد�أ يهدد ه ��ذه امل�صال ��ح متمثال باالحتاد
ال�سوفيت ��ي و�أمري ��كا ،ف ��كان الطري ��ق الأوح ��د �أم ��ام
بريطاني ��ا للحفاظ على هذه امل�صال ��ح هو االلتجاء لعقد

معاه ��دة بورت�سم ��وث �أو ت�سمى مبعاه ��دة جرب -بيفن
املعقودة يف  15كانون الأول . 1948
و َك ��ردة فع ��ل لأبن ��اء مدين ��ة كرب�ل�اء �ضد ه ��ذه املعاهدة
الت ��ي حتاول النيل من تطلعات �أبناء العراق ،راح �أبناء
املدينة ينظمون مظاهرة عارمة اجتاحت �شوارع املدينة
مثل ��ت م�ساندة حقيقي ��ة للمظاهرات الت ��ي عمت العراق
والتندي ��د بقرار احلكومة القا�ض ��ي ب�ضرب �أي مظاهرة
�أو �أي �إ�ض ��راب مهم ��ا كان ��ت �صفت ��ه حي ��ث �إن احلكومة
العراقي ��ة ق ��د �أ�صدرت يف  19كانون الث ��اين  1948هذا
الق ��رار م ��ن اج ��ل كبح جم ��اح اجلماه�ي�ر الهائج ��ة �ضد
�سيا�سة احلكومة.
�س ��ار �أبن ��اء املدين ��ة يف ه ��ذه املظاه ��رة م ��ن ال�صح ��ن
احل�سين ��ي ال�شريف بعد �أن �ألقى فيه كل من ال�سيد حممد
ه ��ادي ال�سعيد وال�سيد �ضي ��اء ال�سعيد خطبتني �ألهبا بها
حما� ��س املواطنني وقد متيزت ه ��ذه املظاهرة بال�صالبة
ور�س ��وخ الأه ��داف الت ��ي خرجت م ��ن اجله ��ا وبقيادتها
الر�صين ��ة املتمثلة بالعديد من العنا�ص ��ر الوطنية �أمثال
عب ��د امله ��دي احلاف ��ظ وحمم ��د ح�س�ي�ن �أب ��و املحا�س ��ن
وكاظ ��م عبا� ��س كرما�ش ��ة وحممد ج ��دوع وعب ��د املهدي
القم�ب�ر ويحي ��ى ن�ص ��ر الله وج ��واد ال�ش ��رويف وح�سن

ه ��ادي ال�صراف وتقي امل�صبح ��ي و�صالح جواد الطعمة
و�ص�ب�ري حمم ��ود القم�ب�ر وج ��واد �أبو احل ��ب وغريهم
�س ��اروا باملظاه ��رة متوجه�ي�ن نح ��و دار املت�صرفي ��ة يف
نهاية �شارع العبا�س وقد رفعت املظاهرة الفتات مطالبة
ب�سقوط بريطاني ��ا واال�ستعمار وتطالب ب�إ�سقاط وزارة
�صال ��ح ج�ب�ر وحماكم ��ة ن ��وري ال�سعي ��د ،وق ��د تخلل ��ت
املظاه ��رة الأهازيج واخلطب احلما�سية التي كان يلقيها
الطال ��ب ن ��زار احل�س ��ن ،باملقاب ��ل عمل ��ت ال�شرط ��ة على
تفريق املظاهرة والقب� ��ض على قياداتها الأمر الذي �أدى
�إىل الت�صادم بني الطرفني وجرح العديد من املتظاهرين
والقي القب�ض على حممد ح�سن الكليدار و�ضياء ال�سعيد
وتقي امل�صبح ��ي حيث �أحيل ��وا �إىل املجل�س العريف يف
الديوانية.
تنثن
وعل ��ى الرغم م ��ن ذل ��ك �إال �إن عزمية العراقي�ي�ن مل ِ
وكان ��ت اكرب م ��ن طموح ��ات احلكومتني حي ��ث �أجربت
�صال ��ح جرب عل ��ى تقدمي ا�ستقالت ��ه يف  27كانون الثاين
 1948والتج�أ �إىل �أقاربه �آل جريان على �شاطئ الفرات .
وكنتيج ��ة وا�ضحة له ��ذه الأعمال البطولي ��ة التي قامت
به ��ا اجلماه�ي�ر العراقي ��ة من ج ��راء رف�ضها مل ��ا حاولت
احلكوم ��ة القي ��ام ب ��ه بعق ��د اتفاقي ��ة ال متث ��ل طموحات

ال�شع ��ب ،ومن اجل دمل اجلراح العميق ��ة التي �أحدثتها
ه ��ذه اجلماهري يف واقع العراق ،راحت احلكومة تعمل
على تكليف ال�سيد حممد ال�صدر لت�شكيل حكومته كونه
يتمت ��ع بالعديد من امل�ؤهالت الت ��ي ت�ساعد على ت�ضييق
الفجوة املحدثة بني ال�شعب واحلكومة .
�إن ه ��ذا االختي ��ار قوبل بف ��رح �شديد من قب ��ل الأو�ساط
العراقية عموما ومن قبل الأو�ساط الكربالئية خ�صو�صا
ج ��اء ذلك لعالقة هذه ال�شخ�صي ��ة بامل�ؤ�س�سة الدينية يف
كرب�ل�اء والنج ��ف فقد كان احد طالبه ��ا والدار�سني على
ي ��د علماءها ،وله ��ذا فقد اب ��رق العديد من رج ��ال الدين
وال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية يف كربالء والنجف الربقيات
الت ��ي حتمل التهاين معربين عن عظي ��م فرحتهم بت�سنم
ال�سي ��د حمم ��د ال�ص ��در ه ��ذه امل�س�ؤولي ��ة ،كم ��ا وبادلهم
ال�سي ��د حممد ال�ص ��در بربقيات ال�شك ��ر والعرفان  ،وقد
�ص ��ادف بعد ه ��ذه الأح ��داث �أن بد�أت جثام�ي�ن ال�شهداء
الذي ��ن �سقطوا يف تلك الأحداث ت�صل �إىل مدينة كربالء
وكان من �ضمنها جنازة ال�شهيد جعفر اجلواهري الذي
�سقط خالل �أحداث الوثب ��ة يف بغداد ،حيث �أنزلت هذه
اجلنازة يف جامع املخي ��م ومنه �شيعت �إىل مرقد الإمام
احل�س�ي�ن (عليه ال�سالم) وفيه �ألقى ال�شاعر حممد مهدي
اجلواهري ق�صيدته امليمية امل�شهورة :
�أ تعلم �أم �أنــت ال تعلـــم
بان جراح ال�ضحايا فم
فم لي�س كاملدعي قوله   
وليـ�س ك�آخر ي�سرتحم
   ثم ردد قائال :
�أخي جعفـر يا رداء الربيع  
�إلـى غ�صـــن بـــارد ت�سـلم
   و�أخت ت�شق عليك اجليوب
فيربز يف �صدرها مع�صـم
وق ��د �أثرت ه ��ذه الق�صيدة يف جم ��وع امل�شيعني فتحول
الت�شيي ��ع �إىل مظاه ��رة �س ��ارت باجتاه الإم ��ام العبا�س
(عليه ال�سالم) ثم توجهت نحو �شارع قبلة العبا�س ومن
ث ��م طافت �ش ��وارع املدينة الأخ ��رى ،وقد ع ��م الإ�ضراب
الكام ��ل مدين ��ة كرب�ل�اء ،ث ��م ودع ��ت اجلن ��ازة م ��ن قبل
امل�شيع�ي�ن الكربالئني قرب منطقة ال ��وادي القدمي حاليا
�سالكة طريق النجف.
م  .الفرات  ،العدد الثالث
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معهد الطب العدلي في العراق ..
البدايات والتأسيس
د.ح����ي����در ح��م��ي��د رش��ي��د

كانت أعمال الطبابة العدلية قبل تأسيس معهد الطب
العدلي ،وقبل تأسيس شعبة الطبابة العدلية ،تناط
إلى أطباء مديرية الصحة العامة إلى جانب وظائفهم
الرسمية ،وكان يجري عادة تشريح الجثث في بنايات
غير مستوفية للشروط الصحية والفنية ،حتى شيدت
بناية خاصة للعيادة الخارجية في المستشفى الملكي
عام  ،1928وكانت اول بناية حديثة أضيفت إلى األبنية
القديمة ،وقد خصص فيها قسم صغير للطب العدلي
مكون من غرفتين صغيرتين وصالة تشريح غير
مزودة بجهاز تبريد.

وتع ��ود فك ��رة ت�أ�سي� ��س الطباب ��ة العدلية يف الع ��راق �إىل مدير
ال�شرطة العام �صبيح جنيب الذي �أ�صدر يف عام  1931تعميم ًا
�إىل �أطب ��اء م�صلحة ال�صحة ،مفاده عزم مديرية ال�شرطة العامة
�إيف ��اد عد ٍد من الأطباء �إىل �أورب ��ا للتخ�ص�ص يف جمال الطبابة
العدلي ��ة ،غري �أن دعوته تلك مل جتد ا�ستجابة تذكر من الأطباء،
فت ��م عر� ��ض الأمر على الدكت ��ور �أحمد عزت القي�س ��ي الذي كان
حينه ��ا يدر�س الطب يف فرن�سا ،فطلب ��ت �إليه املديرية املذكورة
التخ�ص� ��ص يف مي ��دان الط ��ب العديل عل ��ى نفقته ��ا فا�ستجاب
لطلبها ،وبعد �أن �أنهى درا�سته عاد �إىل القطر ،وعني بتاريخ 22
�أيل ��ول  1932طبيب� � ًا عدلي ًا على مالك مديري ��ة ال�شرطة العامة،
وانتدب للعمل يف امل�ست�شفى امللكي رئي�س ًا ل�شعبة الطب العديل
فيها.
وهكذا بذرت �أول نواة لهذا الفرع املهم من فروع الطب املختلفة
ومل تنقط ��ع بع ��د ذلك مطالب ��ات الدكت ��ور احمد ع ��زت القي�سي
اجله ��ات املعني ��ة بالأم ��ر بت�أ�سي� ��س معهد خا�ص للط ��ب العديل
ليكون مرجع ًا ملختل ��ف الأطباء القائمني ب�أمور الطبابة العدلية
يف العراق ،ويبدو ان مطالباته تلك قد وجدت جتاوب ًا حمدود ًا
من لدن القائمني ب�أمور ال�صحة يف ذلك الوقت ،فوافقت مديرية
ل�صحة العامة على �إجراء تو�سيع بناية �شعبة الطبابة العدلية،
وذل ��ك ب�إ�ضاف ��ة اربع غرف جديدة �إليها ،كم ��ا قررت بتاريخ 11
�آب  1935تعني الدكتور و�صفي حممد علي م�ساعد ًا له.
وفت ��ح يف ع ��ام � 1938أول خمت�ب�ر طب ��ي ع ��ديل داخ ��ل �شعب ��ة
الطباب ��ة العدلي ��ة ،وبتاري ��خ 12حزي ��ران  1939انف�صل ��ت
�شعب ��ة الطباب ��ة العدلية عن مديري ��ة ال�شرطة العام ��ة و�أحلقت
مبديرية ال�صح ��ة العامة بعد ارتباط الأخرية بوزارة ال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة امل�ستحدث ��ة ف�أطلق عليه ��ا لأول مرة �أ�س ��م “ معهد
الطب العديل «.
ويف ع ��ام  1941انتق ��ل املعه ��د �إىل بنايته اجلدي ��دة يف منطقة
ب ��اب املعظ ��م (يتو�سط حالي ًا وزارة ال�صح ��ة وكلية الطب) وقد
�شيد املبنى على وفق طراز فني حديث ،زودت من�ش�أته ب�أجهزة
التهوي ��ة والتربيد ،وبكل ما يحتاج ��ه املعهد من �أدوات ولوازم
وم�ستلزمات عمل الطبابة العدلية.
تكون ��ت بناي ��ة املعهد م ��ن طبقت�ي�ن م ّق�سمت�ي�ن �إىل �شع ��ب تكاد
تك ��ون منف�صل ��ة بع�ضها عن بع� ��ض حتى ب�أبوابه ��ا اخلارجية،
ول ��كل �شعب ��ة موظف ��ون وم�ستخدمون يختل ��ف عددهم بح�سب
الواجب ��ات املناطة به ��م ،ف�ض ًال عن الغرف الأخ ��رى املخ�ص�صة
للقائم�ي�ن ع ��ن �إدارته م ��ن مالح ��ظ وحما�سب وعدد م ��ن الكتبة
املخت�ص�ي�ن بطبع تقارير املعه ��د �أو ا�ستن�ساخها ،ث ��م �أ�صدارها
وحفظه ��ا وفق الأ�ص ��ول املتبعة ،وقد ت�ألف ��ت الطبقة االوىل من
املعهد من الأق�سام الآتية:
�أ -ق�س ��م الت�شري ��ح� :أخت� ��ص هذا الق�س ��م بالإ�صاب ��ات املر�ضية

والعوار� ��ض م ��ن اجلروح القاطع ��ة والواخزة ،وغ�ي�ر ذلك من
الإ�صابات .وكان الق�سم يتك ��ون من �صالة وا�سعة �أحتوت على
جه ��از مُربد لله ��واء و�أجهزة �أخ ��رى �ساحبة لله ��واء ،ون�صبت
داخ ��ل ال�صالة ث�ل�اث منا�ض ��د للت�شريح ثبت بجواره ��ا �أنابيب
خا�ص ��ة للمياه ال�ساخنة والباردة ،واحت ��وت على مدرج وا�سع
جللو�س طلب ��ة الكلية الطبية لتقلي الدرو� ��س العملية للتدريب
عل ��ى كيفية الت�شري ��ح وم�شاه ��دة املظاهر الت�شريحي ��ة ور�ؤية
خمتلف ال�صور بعد عر�ضها بوا�سطة جهاز الفانو�س ال�سحري.
ات�صل ��ت ب�صال ��ة الت�شري ��ح غرفة �أخ ��رى ن�صبت فيه ��ا من�ضدة
خزفي ��ة لو�ض ��ع اجلثث عليه ��ا ،وللق�س ��م باب خارجي ��ة وا�سعة
ا�ستخدم ��ت لإدخال ال�سي ��ارات لت�سهيل عملي ��ة ت�سليم اجلثث،
وعل ��ى مقرب ��ة م ��ن ب ��اب الت�شريح خ�ص�ص ��ت غرف ��ة ملبيت خفر
املعه ��د ،وقد زودت الغرفة مبا يقت�ضي م ��ن �ضروريات ال�سكن،
ف�ض�ل� ًا عن جه ��از هات ��ف ي�سهل عملي ��ة االت�صال عن ��د احلاجة،
وات�صل ��ت ب�صال ��ة الت�شري ��ح باجله ��ة املعاك�س ��ة لغرف ��ة املوتى
غرفة م�ب�ردة� ،شيدت عام  1947حلفظ اجلثث يف املعهد ،وهي
ت ّت�سع لثماين جثث يف �آن واحد بغية حفظها �إن كانت جمهولة
الهوية ،وا�ستخدمت الغرف ��ة حلفظ اجلثث لعدة ايام بنا ًء على
طلب ال�سلطات الق�ضائية.
ب -ق�س ��م املخت�ب�ر :ت�أل ��ف ه ��ذا الق�سم م ��ن ثالث غ ��رف وا�سعة

بداخله ��ا ع ��دد كاف م ��ن اخلزان ��ات اخل�شبي ��ة حلف ��ظ العينات
واملالب� ��س والأدوات الت ��ي تر�سلها ال�سلط ��ات التحقيقية حلني
امت ��ام فح�صها .وزود املخترب بعدد من املجاهر العادية وجمهر
للمقارن ��ة ،و�أخر للطيف ال�شم�س ��ي املعاك�س ،وجهاز للأ�شعة ما
وراء البنف�سجي ��ة و�أدوات �أخ ��رى م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ت�سهّل �إجراء
جتارب ت�شخي�ص البقع الدموية واملنوية وتعيني جمموعاتها،
وفح�ص ال�شعر والبقايا الن�سيجية).
ج -ق�س ��م الت�صوي ��ر والأ�شع ��ة� :أن�شئ ه ��ذا الق�سم ع ��ام 1938
وجه ��ز مب ��ا يلزم من م ��واد و�أدوات للقيام مبهمت ��ه .كان الق�سم
يق ��وم ب�أخ ��ذ ال�ص ��ور ال�شم�سية للجث ��ث وما عليها م ��ن �أ�ضرار
خمتلف ��ة ،وامل�صابني يف احل ��وادث اجلنائية ،وما يف مالب�سهم
الت ��ي كانوا يرتدونها خالل احل ��ادث من �أ�ضرار �أو بقع دموية،
ويق ��وم مب�ساع ��دة امل�ست�شف ��ى التعليم ��ي يف الوق ��ت نف�س ��ه
بت�صوي ��ر الوقائع النادرة خللو امل�ست�شفى هذا �آنذاك من �شعبة
خا�صة بالت�صوير ،وكان املعهد يلبي طلبات امل�ست�شفى املذكور
بدافع خدمة العلم وروح التعاون و�شيد للق�سم جناح خا�ص به
يف العام .1948
وا�ضطل ��ع الق�سم �أي�ض ًا بوظيفة �أخذ ال�ص ��ور ال�شعاعية لبع�ض
املتهم�ي�ن واملجن ��ي عليه ��م لإظه ��ار املراك ��ز التعظيمي ��ة لبع�ض
عظامه ��م بغي ��ة تقدي ��ر �أعمارهم ،و�أ�س ��دت ه ��ذه ال�شعبة خدمة

كب�ي�رة للعدالة م ��ن خالل م�ساعدة احل ��كام واملحققني على �أداء
مهامهم على الوجه الأكمل� ،إذ �أن الطبيب كان يرفق مع تقريره
�ص ��ورة �شم�سي ��ة للقتي ��ل �أو ال�شخ� ��ص امل�ص ��اب وم ��ا عليه من
�إ�صابات.
د -ق�س ��م ق�ضايا ال�شرط ��ة اليومية :توىل ه ��ذا الق�سم �أمر ت�سلم
خمتلف ال ��رزم الربيدية اخلا�صة بالوقائ ��ع الطبية العدلية من
�إ�صاب ��ات وجرائ ��م التع ��دي الأخالقي ��ة ،وللق�سم غرف ��ة خا�صة
للطبيب الفاح�ص و�أخ ��رى للفح�ص الطبي جمهزة مبا ي�ستلزم
من �أدوات ومواد طبية.
اما الطبقة الثانية فقد �أحتوت على الوحدات الآتية:
�أ -املتح ��ف :وكان عبارة ع ��ن قاعة وا�سعة ن�صبت فيها خزانات
قنان زجاجية
خ�شبي ��ة خا�صة �صفت بجوار جدرانه ��ا ،بداخلها ٍ
و�أخ ��رى م�صنوع ��ة من مادة غ�ي�ر قابلة للك�سر حلف ��ظ النماذج
الت�شريحي ��ة املمثل ��ة ملختلف اجلروح اجل�سمي ��ة ،ويف املتحف
جمموع ��ة كبرية من ،ال�صور ال�شم�سي ��ة ،متثل خمتلف الوقائع
الطبي ��ة العدلي ��ة الن ��ادرة وزجاج ��ات فوتوغرافي ��ة �صفت على
خزان ��ة خا�صة بداخله ��ا م�صابيح كهربائية كافي ��ة بحيث تتيح
ر�ؤي ��ة م ��ا يف الزجاج ��ات ال�شم�سية من �صور ملختل ��ف الوقائع
املهم ��ة .لق ��د زار املعه ��د الكث�ي�ر م ��ن الوف ��ود الطبي ��ة وا�ساتذة
الط ��ب العديل م ��ن البل ��دان العربي ��ة والأجنبية ،وق ��د ا�شادوا
بح�س ��ن تنظي ��م املعهد ومب�ست ��واه العلم ��ي الرفي ��ع ،ومن بني
ه� ��ؤالء الدكت ��ور �س ��دين �سمث عمي ��د جامع ��ة �أدن�ب�رة وا�ستاذ
الط ��ب العديل فيها ورئي�س الطباب ��ة ال�شرعية يف م�صر �سابق ًا،
�سج ��ل �أث ��ر زيارته يف �شه ��ر ني�سان  1956يف �سج ��ل املعهد ما
يل ��ي� “ :شاه ��دت كثري ًا م ��ن �أعمال هذا املعه ��د واكت�سبت كثري ًا
من املعلومات املتعلقة بكيفية قيامه بالتعليم والبحث والأعمال
الطبي ��ة للقطر العراقي وت�أثرت ج ��د ًا بامل�ستوى العايل ب�أعماله
وما لدى موظفيه من �أحدث املعلومات الطبية «.
�إىل جان ��ب “ معه ��د الط ��ب الع ��ديل “ ف� ��إن العدي ��د م ��ن املعاهد
ال�صحي ��ة الأخرى كانت قد �شه ��دت هي الأخرى تطور ًا لأ�سباب
فر�ضه ��ا التطور الذي ح�صل يف القط ��اع ال�صحي ،وا�ستحدثت
معاهد �صحية منها “ معهد الأمرا�ض املتوطنة».
عن ر�سالة (الأو�ضاع ال�صحية يف العراق)1958 – 1945
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ذكر كت ��اب احوال بغداد يف القرنني الثامن ع�شر والتا�سع
ع�شر لفلك�س جونز
ان حمل ��ة قن�ب�ر علي ع ��ام  1846كانت تتكون م ��ن (جامع
قن�ب�ر علي – قهوة ا�سماعيل كهية – قهوة الوقف – قهوة
تخت ��ه بند – حمام قنرب عل ��ي ،عقد م�سجد عبدالغني ،عقد
احلمام ،عق ��د ال�سيد عبدالله ،عقد التكية ،عقد ال�ضيق عقد
اليه ��ود ،عقد النجاجري ،عقد اجلنائ ��ز ،عقد القلوغ) .فيما
اورد املعج ��م اجلغرايف ملحمد ر�ؤوف طه ال�شيخلي ( :يف
الر�صاف ��ة حملة تقع ب�ي�ن املحالت – امام ط ��ه ،العاقولية،
عبا� ��س �أفن ��دي ال�س ��ت هدي ��ة ،البو �شب ��ل حن ��ون الكبري،
الت ��وراة ،م�سج ��د بالق ��رب م ��ن ال�ش ��ارع املمت ��د اىل �سوق
حن ��ون من اجلن ��وب وحمل ��ة عبا�س �أفن ��دي م ��ن ال�شمال
وترب ��ه تق ��ع بالق ��رب م ��ن امل�سجد املذك ��ور فتف�صل ��ه عنه،
وت�شم ��ل هذه املحل ��ة اثني ع�ش ��ر �شارعا وذل ��ك بني عامي
(1360-1270هـ).
تتو�س ��ط حمل ��ة قن�ب�ر علي :حم�ل�ات البو مف ��رج واملهدية
وحت ��ت التكية وباب االغ ��ا وامام طه وتن�س ��ب اىل جامع
به ��ذا اال�س ��م وه ��و جام ��ع كان معروف ��ا  1469-874كما
ورد يف وقفيت ��ه .وكانت املحلة تع ��د يف الع�صر العبا�سي
ج ��زءا من حمل ��ة املختارة .واورد يف كتاب ��ه (معامل بغداد
يف الق ��رون املت�أخ ��رة) ن�سب ��ت حملة قنرب عل ��ي اىل مرقد
م ��ن يدعى قنرب عل ��ي .وكان ��ت معروفة بن�سبته ��ا هذه يف
الن�ص ��ف االخري من القرن التا�سع الهج ��ري ثم عرفت بعد
بن ��اء اجلام ��ع عند املرق ��د املذكور مبحلة جام ��ع قنرب علي
كم ��ا يف �سجالت املحكمة ال�شرعية يف بغداد يف ال�سنوات
(1233 -1231-1929هـ).
ومن مع ��امل املحلة (زق ��اق البا�ش ��ا و�شارع عبا� ��س افندي
و�سلط ��ان حم ��ودة حي ��ث اقام ��ت اال�س ��رة املعروف ��ة بهذا
اال�س ��م) .وكان الزق ��اق ميثل امت ��داد ًا ملحلة حت ��ت التكية
حي ��ث يقع م�سج ��د ح�سب الله.اما بعد فت ��ح �شارعي غازي
(الكف ��اح) واخللف ��اء (اجلمهورية) فقد احتف ��ى ق�سم كبري
م ��ن املنطق ��ة وا�صبح ��ت حدوده ��ا �ش ��ارع غ ��ازي و�شارع
االمني و�شارع اخللفاء وقا�ضي احلاجات (عقد امل�صطنع)
وت�شم ��ل اال�س ��واق والدرابني �سوق حن ��ون الكبري ،حتت
التكي ��ة ،عك ��د البح ��ر ،عك ��د خ�ض ��ر ب ��ك ودراب�ي�ن �صغرية
اخرى.
جامع قنبر علي

ا�ش�ي�ر اليه امل ��رة االوىل يف ن� ��ص يرقى اىل �سن ��ة 874هـ
(تاري ��خ الغياث ��ي لل�شي ��خ عبدالل ��ه الغياث ��ي) بو�صفه من
مع ��امل بغ ��داد عه ��د ذاك ولك ��ن مل ي�شر اىل هدي ��ة املعلم ان
كان مق�ب�رة او جامع� � ًا او تكي ��ة ويكفي الن� ��ص بالقول ان
بقرب ��ه مق�ب�رة .ويف وقفية خواجة امني الدي ��ن لطف الله
اخل ��ازن ..انه اوقف على مرقد قنرب علي ومعي�شة الفقراء
وامل�ساك�ي�ن وذلك يف غ ��رة 894هـ وقد ج ��دده واىل بغداد
�سليم ��ان با�ش ��ا 1222ه� �ـ ثم اعي ��د جتديده ع ��ام 1976م.
واجلام ��ع تقام في ��ه ال�صلوات اخلم� ��س واجلمع واالعياد
وق ��د بنيت له قبة يف زمن رئي� ��س ديوان االوقاف اال�ستاذ
ناف ��ع قا�س ��م وذل ��ك برج ��اء م ��ن احد ابن ��اء حملت ��ه جا�سم
القي�سي التوتوجني – ويف الزاوية الي�سرى من اجلامع
قب ��ور (�آل اجلميل).يقع اجلامع يف حمل ��ة  115ز  56دار
 4عل ��ى ثالثة عق ��ود يف الرك ��ن االمين الداخل م ��ن �شارع
غازي يف الزقاق النافذ اىل عقد قنرب علي تتو�سط اجلامع
�ساح ��ة مك�شوف ��ة فيه ��ا غرفتان واح ��دة لالم ��ام واالخرى
خلادم اجلام ��ع وطارمة م�سقفة وواجهت ��ه بثالثة اقوا�س
كب�ي�رة ولي�س في ��ه مئذنة واملحراب م ��ن الطابوق وحوله
افري ��ز من الطابوق املنجور املزخرف وطاق ومقر ن�صات
وفوقه رتاج مزخرف.

ام ��ا الرتبة فتجد فيها ثمة نقود ترم ��ى من االهايل الزوار
عادة لل�شفاعة واليفاء النذور وتطالعك اي�ضا لوحة كبرية
وم�ؤط ��رة معلق ��ة عل ��ى احلائط م ��ن الداخل م ��ا معناه ان
احلج ��اج بن يو�سف الثقف ��ي امر بذبح قنرب موىل علي بن
ابي طالب (ع) وذبح ودفن يف هذه الرتبة! ويقال ان هذه
الرواي ��ة غري دقيق ��ة الن بغداد مل تكن ق ��د ان�ش�أت يف زمن
احلج ��اج وان املدفون يف هذا امل ��كان هو لي�س قنرب موىل
علي (ع).
وقد جاء يف كتاب تاج العرو�س :هو لقب ابي طالب ن�صر
املب ��ارك الكات ��ب ناظ ��ر اخلزينة وم ��ن املحتم ��ل ان يكون
الق�ب�ر من�سوب ��ا اىل رج ��ل متاخر زمنا ع ��رف بقنرب ..وقد
ا�ش ��ار ال�شيخ حممد �صال ��ح بن حممد �سلي ��م ال�سهروردي
يف خمطوطت ��ه املعنون ��ة (بغي ��ة الواح ��د يف اجلوام ��ع
وامل�ساج ��د) (والذي فرغ من حتقيقه ��ا د .عماد عبدال�سالم
ر�ؤوف) ان الق�ب�ر الب ��ي طالب ن�صر بن عل ��ي الناقد امللقب
قنرب من رجال اخلليفة امل�ست�ضيء بالله..
ام ��ا م�ساج ��د منطق ��ة قن�ب�ر عل ��ي وم ��ا جاورها فه ��ي على
التوايل:
م�سج ��د �آل اجلمي ��ل �سن ��ة 1319ه� �ـ وج ��دد ع ��ام 1973
وم�سجد حتت التكية ال ��ذي هدم ونقلت جهة االمامية اىل
تكريت با�سم تكية ال�سيد احمد الرفاعي فم�سجد خ�ضر بك
ب ��ن عبدالله جلبي ع ��ام  1200ه� �ـ 1785-م وقد جدد عدة
مرات اخرها عام  1999ويقع اجلامع يف حملة  115ز17
دار  6يف عق ��د خ�ض ��ر بك عل ��ى م�سار الداخ ��ل اىل الزقاق
النافذ اىل قنرب عل ��ي من جهة �شارع اخللفاء وهناك اي�ضا
م�سج ��د ح�س ��ب الل ��ه يف حتت التكي ��ة ولكنه ه ��دم وبنيت
حملة عمارة بابل (مقابل عمارة ال�ضمان) ثم م�سجد احمد
الدي ��واين وهو م�سجد �صغري يقع قبالة املدر�سة املحمدية
وم�سج ��د هداية الله احلنف ��ي ويقع يف العقد الرئي�سي يف
قن�ب�ر علي عل ��ى ميني الذاه ��ب اىل قا�ض ��ي احلاجات ومت
جتديده عام 1417هـ.
كنيس شيخ اسحق

ويف كت ��اب (م�ساج ��د بغ ��داد وم�شاهدها يف اخ ��ر الع�صر
العثم ��اين) للدكت ��ور عم ��اد عبدال�سالم يف و�صف ��ه للمكان
يق ��ول :ان ��ه تربة اتخ ��ذ عليها اليه ��ود معب ��د ًا ي�سمى دفني
تل ��ك الرتب ��ة ال�شي ��خ ا�سحق (ت ��وراة �شيخ ا�سح ��ق) وهو
معب ��د قدمي يقع �ضمن حملة التوراة قرب �سوق حنون وال
يعلم على التحقي ��ق دفينة ويذكر د .عماد بانه �شاهد القرب
قبل عقد من الزم ��ان و�شاهد املغ�سل كما ان ف�ضيلة ال�شيخ
املرحوم جالل احلنفي واال�ستاذ نافع قا�سم اخربا الكاتب
والباح ��ث الرتاثي اال�ستاذ رفعت مره ��ون ال�صفار ح�سب
ما ذكر يف تناول ��ه لبحث عن حمله قنرب علي وما جاورها
(بانهم ��ا �شاهدا القرب وهو على ط ��راز قبور امل�سلمني وان
الكني�س يقع يف عقد بحر حملة � 115سوق حنون .ويذكر
ال�صف ��ار “ وق ��د اخربين االهايل املج ��اورون للكني�س انه
كان هن ��اك معبد لليهود وان بع� ��ض النا�س الب�سطاء كانوا
يجلب ��ون ابناءه ��م ويطوف ��ون حول ��ه مبالب� ��س خ�ض ��راء
للتخل�ص من احل�صبة وان امل�س�ؤول عن املعبد كان يهوديا
يلق ��ب نف�سه ب�أبي فاطمةولكن عن ��د زيارتي لهذا املعبد يف
االونة االخرية مل اجد االخربة وال اثر الي تربة.
المدارس والكتاتيب

ام ��ا ا�شه ��ر املدار�س التي عرفته ��ا املنطقة من ��ذ وقت مبكر
م ��ن القرن املا�ضي فه ��ي على التوايل املدر�س ��ة املهدية يف
عكد خ�ضر ب ��ك وت�أ�س�ست ع ��ام  1926واملدر�سة املحمدية
 1936يف بي ��ت ال اجلميل فاملدر�سة الوطنية وتقع مقابل
دار ح�س�ي�ن جميل تليها مدر�سة موا�سات العميان فمدر�سة
الع�صم ��ة وا�س�س ��ت ع ��ام  1934وابدل ا�سمه ��ا اخري ًا اىل
مدر�سة املعت�صم ،وكذلك مدر�سة هدية ن�شي �صالح للبنات
ا�س�س ��ت  1931ومتو�سط ��ة مي�سلون.وا�ضاف ��ة اىل ه ��ذه
املدار� ��س عرفت املنطقة (قنرب علي) الكتاتيب ومنها كتاب
مال عبدالله كتاب م�ل�ا ابراهيم ويف جامع خ�ضر بك كتاب
مال �صالح الفر�ضي (يف مرقد قنرب علي) كتاب اللة هراتي
كت ��اب مال خليل اما من الن�س ��اء فكانت ملة دروي�شة ال�سيد
�صال ��ح ،وملة زكية ،املالية كرجية ام رزوقي قرب املدر�سة
الوطنية.
م  .الرواد ل�سنة 1998

عندما كانت المخطوطات النادرة
تباع في سوق السراي
ق��اس��م م��ح��م��د ال��رج��ب

كان سوق السراي في أوائل الثالثينيات زاخراً
بالمكاتب الصغيرة منها والكبيرة أمثال المكتبة
الوطنية لعبد الحميد زاهد والمكتبة األهلية لعبد
األمير الحيدري والمكتبة العصرية لمحمود حلمي
ومكتبة الشرق لعبد الكريم خضر وهناك مكتبات
صغيرة منتشرة من أول السوق إلى آخره ومنهم
من يعرض بضاعته على الرصيف وذلك أمثال
حسين الفلفلي واحمد كاظمية والحاج محمد
وسامح إسماعيل ومن المكاتب الصغيرة التي
ما زالت صغيرة حتى اليوم مكتبة التجدد لحقي
بكر صدقي ومكتبة الشبيبة لرشيد عبد الجليل
والمكتبة الحديثة للحاج محمد ومكتبة الزوراء
لحسين الفلفلي ،إذ لم تتقدم هذه المكتبات
بالرغم من وجود طاقات من الذكاء عند البعض
منهم ومن حسن المعاملة عند اآلخرين.

وكان ��ت املكتب ��ة العربي ��ة اك�ب�ر تل ��ك املكات ��ب يف ال�سوق
والع ��راق كاف ��ة و�صاحبه ��ا نعم ��ان االعظم ��ي ،كان عارف ًا
بالكت ��ب ذواق� � ًا باختيار م ��ا ين�ش ��ره ويطبعه م ��ن الكتب
القدمية وعامل ًا بالكتب اخلطية بل كان الوحيد الذي يفهم
هذا الفن ويعتن ��ي بت�سويق الكت ��اب املخطوط وعر�ضه،
عل ��ى �إن الرج ��ل مل يك ��ن يحب املطالع ��ة ولك ��ن املمار�سة
الطويل ��ة ورحالته الكث�ي�رة �إىل �إيران وم�ص ��ر والتقاءه
ب�أك�ب�ر خب�ي�ر يف الكتب اخلطية وهو ال�سي ��د حممد �أمني
اخلاجني الذي يعترب ال ��وراق الوحيد يف العامل العربي
يف تل ��ك الأي ��ام ،وكان �سوق الكتب �ضعيف� � ًا واملطبوعات
قليل ��ة والأمية متف�شي ��ة كما �إن الكت ��ب اخلطية ال تتحرك
ف�ل�ا �سوق لها ،ف� ��إذا �أحرز نعمان االعظم ��ي بع�ض حزمها
و�ساف ��ر م ��ن �أجله ��ا �إىل م�صر ليبيعه ��ا �أو يبدله ��ا بالكتب
املطبوع ��ة وكان الهاوي الوحيد ل�ش ��راء املخطوطات يف
بغ ��داد املحامي عبا� ��س العزاوي م ��ع �إن نعمان االعظمي
كان ال يعر� ��ض علي ��ه �إال م ��ا يح�ص ��ل علي ��ه م ��ن التواف ��ه
وم ��ا يبق ��ى من اجلي ��د ير�سل ��ه �إىل م�ص ��ر (تعت�ب�ر مكتبة
خمطوط ��ات عبا� ��س الع ��زاوي الي ��وم م ��ن �أك�ب�ر و�أ�شهر
املكتب ��ات يف الع ��راق ،فت�أمل عزي ��زي الق ��ارئ �أية نوادر
وجواه ��ر كان يبيعها نعمان االعظمي يف م�صر) ،وكانت
الكت ��ب رخي�ص ��ة �سواء املطب ��وع منه ��ا �أو املخطوط فهي
تب ��اع ب�أ�سعار زهيدة ج ��د ًا �إذ لي�س هناك جه ��ة ر�سمية �أو
علمية تهتم ب�شراء الكتب وال مرا�سالت �أو جتارة منظمة
بني بغداد واخلارج.

ونعم ��ان االعظم ��ي كان الوحيد الذي ي�ست ��ورد الكتب ما
خ�ل�ا بع� ��ض التوافه الت ��ي ت�صل �إىل غ�ي�ره وال �سيما �إىل
حمم ��ود حلمي� ،إما الباقون فكان ��وا يعي�شون على الكتب
املدر�سي ��ة امل�ستعمل ��ة �أو على الرتكات التي تب ��اع �أحيان ًا
بامل ��زادات بالبي ��وت �أو امل�ساج ��د ،والكت ��ب الرائجة يوم
ذاك كان ��ت الكت ��ب الديني ��ة والق�ص�ص واملوال ��د النبوية
وكان نعمان االعظم ��ي ي�سافر كل �سنة �إىل م�صر في�شحن
معه �إليها م ��ا جمعه من املطبوعات احلجرية ومطبوعات
بغداد والنجف والكتب اخلطية ليعر�ضها مب�صر وال�شام
وي�ستب ��دل بثمنها مطبوعات �أخرى ،وال ت�صله من الكتب
طوال ال�سنة �إال بع�ض امل�صاحف كما �إن املفردات كانت ال
ت�صل ��ه �إال قلي�ل ً�ا مما يح�صل عليه م ��ن املبادلة وكنت �أرى

وللم ��رة الأوىل املطبوعات العربية التي تطبع يف �أوربا،
وكان يغايل ب�أثمانها ويفتخ ��ر بها طوال مكوثها عنده �إذ
مل يك ��ن �أحد عل ��ى علم مبثل هذه املطبوع ��ات ومل تكن قد
و�صل ��ت �إىل الأ�س ��واق ببغداد وم ��ا كان باملكتبات العامة
واخلا�ص ��ة منه ��ا فه ��و يعود �إىل وج ��ود بع� ��ض الأجانب
�أو�صل ��ه بع�ض امل�ست�شرقني �أمثال الأب ان�ستا�س الكرملي
ويعق ��وب �سركي�س ،وبيع بع�ض ت ��ركات العلماء املغاربة
�أمثال ال�شنقيطي وغريهم.
وكان ي�ت�ردد �إىل الأ�س ��واق كث�ي�ر م ��ن العلم ��اء والأدب ��اء
وال�شعراء �أمثال جميل �صدقي الزهاوي الذي كان يكرتي
الروايات با�ستمرار من نعمان وغريه فيدفع له �أجرة عن
ق ��راءة كل جمموع ��ة منه ��ا ربي ��ة واح ��دة �أي م ��ا ي�ساوي

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

الي ��وم ( )75فل�س ًا ،وط ��ه الراوي ال ��ذي كان �أكرب م�شجع
ومرغ ��ب للكتاب يف جمي ��ع جمال�سه الر�سمي ��ة والبيتية،
ون ��وري ال�سعي ��د ويو�س ��ف العطا وبه ��اء الدي ��ن ال�شيخ
�سعيد النق�شبن ��دي و�إ�سماعيل الواعظ وحممد ال�سماوي
وم�صطف ��ى عل ��ي وغريه ��م ،وكان اك�ب�ر زب ��ون لل�س ��وق
وللكت ��اب هو عبا� ��س العزاوي املحامي ،ف ��كان يرتدد �إىل
�أربع مرات �أو �أكرث يف كل يوم فال يفوته كتاب مطبوع �أو
خمط ��وط وب�صحبته �أخوه علي غالب العزاوي املحامي،
وكان رج ًال ذكي ًا مهذب ًا ،ف ��كان عبا�س العزاوي ي�ست�شريه
عن ��د كل �صفق ��ة يق ��ع عليها اختي ��اره ،و�إذا م ��ا وقع كتاب
خط ��ي ولن ي�شرتيه العزاوي فان ��ه يبقى �سنوات دون �أن
يب ��اع �إذ مل يكن هناك يومذاك من يت�سوق الكتاب ،وهناك
ك�ث�رة من �أ�صح ��اب الأقالم مل �أرهم قد دخل ��وا ال�سوق �أو
ا�شرتوا كتاب ًا وهذا �أمر عجيب؟.
وكان ��ت ت�صل �إىل بغداد املخطوطات من كربالء والنجف
اال�شرف وهي �أجود ما يعر�ض من املخطوطات و�أندرها،
وكان يت�سوقه ��ا الكتب ��ي ال�شي ��خ مه ��دي رئي� ��س وغ�ي�ره
ويعر�ضه ��ا عل ��ى نعمان االعظم ��ي �أو ان�ستا� ��س الكرملي
ف ��ان مل يوفق يف بيعها لهما عر�ضها على عبا�س العزاوي
ال ��ذي �سرع ��ان م ��ا ي�شرتيها ،وم ��ن كرك ��وك كان يت�سوق
املخطوط ��ات املال �صابر حافظ وهو رجل ح�سن املعاملة،
و�أذك ��ر �أن نعم ��ان االعظم ��ي �ساف ��ر ،ذات م ��رة �إىل �إيران
فا�ش�ت�رى بع� ��ض املخطوطات وملا عاد به ��ا احتجزت منه
يف احلدود ومل يتمكن من �إخراجها و�إعادتها ،ولكنه عند
رجوع ��ه �أخرب احمد حامد ال�ص ��راف املحامي مبا وقع له
ليتو�س ��ط له لدى ال�سلطات الإيرانية مبا لديه من عالقات
ودي ��ة مع كثري من �سا�ستها وعلمائه ��ا و�أدبائها ،فا�شرتط
عل ��ى نعمان انه �إذا وفق يف �إعادة ه ��ذه املخطوطات �إليه
ف�إن ��ه ي�أخذ احداها يختارها هو مم ��ا يعجبه منها ،فوافق
نعمان على ذلك ،وقام الأ�ستاذ ال�صراف مب�ساعيه فح�صل
عليه ��ا كامل ��ة واختار منه ��ا دي ��وان (حاف ��ظ ال�شريازي)
حملى بالذه ��ب ومزوق ًا� ،إال �إنه بع ��د �أن �أ�شبع رغبته منه
عاد فباعه �إليه ثاني ًة مببلغ ال ب�أ�س به.
عن كتاب ( مذكراتي يف �سوق ال�سراي )
رئيس التحري��ر التنفيذي :علـي حس��ـين
سكرتير التحرير :رفعة عبد الرزاق
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