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العدد )1669( ال�سنة ال�سابعة االثنني )7( كان�ن االول 22009

وقد قم���ت بالتحقيق يف مو�ص���وع م�صرع نوري 
الع�صكري���ة  اال�صتخب���ارات  مبن���ى  يف  ال�صعي���د 
الع�صكري���ة  اال�صتخب���ارات  مع���اون  وبغرف���ة 
اال�صت���اذ املوؤرخ خليل ابراهيم، وباأمر من احلاكم 

الع�صكري انذاك. 
ال ادري ماذا حل باال�صبارة التحقيقية، واين هي 
االن؟ ولكني ا�صتعني بالذاكرة وبع�ض املالحظات 
املعروف���ة لدي الأروي ما تو�صل اليه التحقيق يف 
م�صرع نوري ال�صعي���د، اظهارا للحقيقة كما مرت 
عل���ي واي�صاحا ملا طم�ض م���ن التفا�صيل الر�صمية 
حوله���ا، م�صاركة للجه���د الذي بذل���ه ال�صيد هادي 

ح�صن عليوي م�صكورا. 
اوال: باأم���ر م���ن احلاك���م الع�صك���ري الع���ام انذاك 
املرح���وم احمد �صال���ح العبدي ابلغن���ي املرحوم 
اال�صتخب���ارات  مدي���ر   � �ص���ري  احل���اج  رفع���ت 
الع�صكري���ة � حيث كنت احلاكم )القا�صي( املنتدب 
للتحقيق يف مقر مديرية اال�صتخبارات الع�صكرية 
بالتحقيق م���ع رجلني لهما معلوم���ات عن م�صرع 
ن���وري ال�صعيد جلبه���ا ال�صيد حام���د جا�صم الذي 
قدم���ه يل لي���ال � ماج���د حمم���د ام���ني على ان���ه اأخ 

الزعيم عبد الكرمي قا�صم.
فب���داأت بتدوي���ن اق���وال حام���د جا�ص���م يف غرف���ة 
مع���اون مدي���ر اال�صتخبارات الع�صكري���ة الرئي�ض 
االول خلي���ل ابراهيم يف املديرية املجاورة لغرفة 
املدي���ر وبح�ص���وره وح�صور ماج���د حممد امني 
ادخ���ل عل���ي وكان يرتدي عب���اءة �ص���وداء وعقاال 

وي�صماغا واأدىل مبا يلي: 
ك���رادة م���رمي م���ن  اثن���ني م���ن جريان���ه يف  "ان 
�صي���ادي ال�صم���ك ا�ص���م اولهم���ا ح�ص���ن واخ���وه 
املدع���و ح�ص���ني هما الل���ذان اركبا ن���وري ال�صعيد 
م���ن الق�ص���ر ذي "امل�صناي���ة" وه���ي �صرف���ة الدار 
العائ���دة اىل الدكتور �صالح الب�ص���ام القريبة من 
دار ن���وري ال�صعيد ولقد ا�صتقدم املذكوران ح�صن 
وح�ص���ني ل�صب���ط اقوالهما مع حام���د جا�صم الذي 

جلبهما معه اىل وزارة الدفاع".
وكان ماج���د حمم���د ام���ني ينبهن���ي اىل ان حام���د 
جا�صم هو اخ���و الزعيم عبد الكرمي قا�صم، واللغة 
الدارج���ة )اللهجة( جت���وز النطق بح���رف اجليم 

قافا فجا�صم هو قا�صم كما هو معروف. 
�صبطت افادة االخوين وهما مبالب�صهما الب�صيطة 
)الد�صدا�ص���ة والي�صم���اغ امللفوف عل���ى عرقجني( 

وحزام جلدي يلف الو�صط من ج�صيهما. 
وقد �صهدا بانهما فجر يوم الثورة يوم 14/ متوز 
1958 كان���ا بعد مللمة �صباك ال�صي���د يف زورقهما 
ق���رب م�صناية � �صرف���ة دار الدكتور �صالح الب�صام 
التي لها باب على النه���ر وبعد �صماعهما اطالقات 
نارية كثيف���ة يف حمل قريب منهما فوجئنا برجل 
يرت���دي بجامة زرقاء ويحمل بيده م�صد�صني وقد 
نادى عليهما وهما قرب اجلرف طالبا الركوب يف 

زورقهما حتت التهديد ومل يعرفاه. 
وكان يف حم���ل احل���ادث رج���ل طاع���ن يف ال�ص���ن 
ي�صب���ح يف النه���ر واآخ���ر يرت���دي �ص���دارة واقف���ا 
قرب �صي���ارة تنتظر ال�صابح الذي ت���رك ال�صباحة 
يف النه���ر لل�صبب نف�ص���ه. وقد ظه���ر ان ال�صخ�ض 
ال�صاب���ح ه���و اال�صتاذ داود �صم���رة رئي�ض حمكمة 
التميي���ز انذاك وه���و يهودي، كلي���ل الب�صر تعود 
ان ي�صب���ح هن���اك كل �صب���اح ومع���ه �صائقه احلاج 
ابراهي���م يعين���ه يف الولوج اىل امل���اء واخلروج 

ل�صب���ط  ذل���ك  بع���د  ا�صتقدامهم���ا  فق���ررت  من���ه.. 
�صهادتهما. 

وا�صتم���ر االخوان ح�صن وح�ص���ني يف افادتيهما، 
حام���ل  الزرق���اء  البجام���ة  الب����ض  وج���دا  انهم���ا 
ان  منهم���ا  وطل���ب  زورقهم���ا  داخ���ل  امل�صد�ص���ني 
ال�صرط���ة.  مرك���ز  اىل  ليو�ص���اله  �صم���اال  يجدف���ا 
فاأطاع���اه خوفا وابتعدا عن ب���اب يطل على النهر 
ل���دار ن���وري ال�صعيد عن���د �صعودهم���ا يف النهر. 
ثم قب���ل و�صولهما خمفر ال�صرط���ة طلب منهما ان 
يع���ودا اىل ق�ص���ر الدكت���ور الب�صام بع���د ان اخذ 
�ص���وت لعلعة الر�صا�ض ي�صتد وهو يدمدم "ماكو 
فايدة.. �صي�صوي �صعيد قزاز؟".. )وزير الداخلية 

انذاك(. 
وفع���ال عن���د و�صول���ه م�صناي���ة الدكت���ور الب�صام 
�صعدها ووج���د هناك مرت�صى اخ الدكتور �صالح 
الب�ص���ام املوظ���ف يف ال�ص���كك وال���ذي ا�صرع اىل 
بي���ت اخي���ه بعد ان �صم���ع ب���دوي الر�صا�ض قرب 
بي���ت اخيه. لينقل���ه وعائلت���ه اىل داره وملا �صاهد 
مرت�صى ن���وري ال�صعي���د ي�صعد امل�صناي���ة قال له 
"�صكو بعد.. كل�صي خل�ض" فدخل نوري ال�صعيد 
حديق���ة ال���دار وخلفه مرت�ص���ى الب�ص���ام و�صاهد 

الدكتور �صالح واهله على اأهبة ترك الدار..
فطل���ب منه���م ان يو�صل���وه اىل دار اال�صرتابادي 

يف الكاظمي���ة وفع���ال اخذ مرت�ص���ى الب�صام 
يف  كان���ت  الت���ي  الدكت���ور  �صي���ارة  مفت���اح 
الكراج وه���ي امريكية �ص���وداء ليدخل بدلها 
�صيارت���ه املر�صيد����ض احلمراء..وبعد امتامه 
يف  ال�صعي���د  ن���وري  ادخ���ل  العملي���ة،  ه���ذه 
�صندوق �صيارت���ه املر�صيد�ض احلمراء وبعد 
انط���الق الدكتور الب�صام وعائلت���ه ب�صيارته 
ال�ص���وداء فت���ح مرت�صى باب الك���راج وخرج 
به���ا ويف �صندوقها نوري ال�صعي���د متوجها 
احل���اج حمم���ود  بي���ت  الكاظمي���ة واىل  اىل 
اال�صرتاب���ادي.. الواق���ع يف حمل���ة القطان���ة 
حيث ق�صى ليلة هن���اك. وهو �صديق للعائلة 
وكان مرتب���كا خ�صو�ص���ا بع���د ان �صدر بيان 
القي���ادة العامة للق���وات امل�صلح���ة واذيع من 
حمط���ة اذاعة بغداد باأن من يلق القب�ض على 
اخلائن نوري ال�صعيد حيا او ميتا فله جائزة 

قدرها ع�صرة االف دينار.. 
ثانيا: ماذا ح���دث للقوة املكلفة من قبل قيادة 

الثورة بالقب�ض على نوري ال�صعيد..؟..
لق���د كان دلي���ل الق���وة املهاجم���ة ل���دار نوري 
ال�صعيد على ال�صفة القريبة لنهر دجلة � الكرخ 
� املق���دم و�صف���ي طاه���ر لكونه مرافق���ا �صابقا 
لنوري ال�صعيد يعرف الدار مدخال وخمرجا 
فلم���ا و�صلت القوة املكلف���ة باملهمةوانت�صرت 

دار  فيه���ا  املج���اورة مب���ا  وال���دور  ال���دار  ح���ول 
الدكتور اال�صرتاب���ادي و�صل و�صفي طاهر الدار 
وفت����ض عن ن���وري ال�صعيد ال���ذي كان وحيدا يف 
داره ليلتئ���ذ فل���م يج���ده فظ���ن و�صفي ان���ه هرب 
من النف���ق امل���وؤدي اىل النهر حي���ث يوجد زورق 
بخاري لن���وري ال�صعي���د فلم يج���د و�صفي طاهر 
�صيئا واك���ر الظن انه يف تلك اللحظة كان نوري 
ال�صعي���د يف الزورق مع �صي���ادي اال�صماك ح�صن 
وح�ص���ني مغربا يف النه���ر قا�صدا مرك���ز ال�صرطة 
لالت�صال ب�صعيد ق���زاز بالتلفون ملعرفة ما يجري 
وعندما يئ�ض و�صف���ي طاهر عاد للدار يفت�صه هو 
ومن معه وبذلك متكن نوري ال�صعيد من االفالت 
من قب�ص���ة القوة  التي كانت حتا�صر الدار بداللة 
و�صف���ي طاهر، واله���رب من دار الدكت���ور �صالح 
مهدي الب�ص���ام ب�صيارة اخيه مرت�صى املر�صيد�ض 
احلم���راء.. كما ذكرنا.. متابع���ا طريق ال�صاحلية 
فالكاظمية، ف���دار اال�صرتاب���ادي القدمية الكبرية 

حيث ق�صى ليلة الرعب الكبري هناك.
وعندم���ا �صعر نوري ال�صعيد ب���ان ال جندة للحكم 
امللك���ي م���ن اخل���ارج وتيقن م���ن �صيط���رة الثوار 
اجلمهوريني على البلد، ق���رر الهروب.. اىل اين؟ 
وكي���ف؟.. هنا جاءت االف���ادات التي �صبطت اخر 
التحقي���ق مف�ص���رة له���ا.. فلق���د ظه���ر م���ن االقوال 

دار  ت���رك  التحقيقيةان���ه  املدون���ة يف اال�صب���ارة 
حممود اال�صرتابادي ب�صحبة زوجة اال�صرتابادي 
� بيبية �صيد علي قطب، وخادمتها الفار�صية زهرة 
حيدر بعد ظهر ي���وم 15/متوز 1958 يف �صيارة 
تعود الآل اال�صرتابادي. مبالب�ض الن�صاء � العباءة 
والبو�ص���ي � ليك���ون ن���وري ال�صعي���د خمتفي���ا عن 

االنظار فكان ككاعبات عمر بن ابي ربيعة. 
ثالث���ة ا�صخا�ض كله���م كاعب املظه���ر ق�صدوا دارا 
بالبتاويني تعود الخ الوزير �صياء جعفر ولكنهم 
تركوه���ا وطل���ب ن���وري ال�صعيد التوج���ه اىل دار 
ال�صيخ االقطاع���ي املعروف انذاك حممد العريبي 
�صيخ الب���و حممد يف العمارة يقي���م يف بغداد مع 
زوجت���ه يف احلجية فتنة الن���ه ع�صو يف الربملان 
ومع���ه � املل���ه � وه���و �صكرتري وكات���ب احل�صابات 
ومدي���ر البيت وكان ه���ذه املره موكبه���م ما�صيا.. 
ولع���دم التاأكد من الدار �ص���اروا يرك�صون ف�صقط 
ال���رداء اال�ص���ود � العب���اءة م���ن على راأ����ض نوري 
ال�صعيد ف�صحبها لف���وق وظهر �صعر راأ�صه وطرف 
بجامته الزرقاء ف�صاح االطفال "هذا رجال يلب�ض 
لب����ض ن�ص���وان" فتجمع رج���ال املحل���ة ون�صاوؤها 
وطاردوه���م وكان ن���وري ال�صعيد يق���اوم ويطلق 
الن���ار عل���ى مالحقي���ه ويحتمي مبداخ���ل البيوت 
وهي يف حملة البتاويني تكون فوق وخلف عتبة 

مرتفعة قليال، وانه ا�صيب بطلق ناري...
وا�صيب���ت زوج���ة حمم���ود اال�صرتاب���ادي � بيبية 
قط���ب بطلقة قاتلة م���ن املهاجمني من اهل املنطقة 
وا�صيب���ت اخلادم���ة االيراني���ة يف غ���ري مقتل ثم 

ح�صر اهل املحلة اىل موقع احلادث. 
وبع���د ح���وايل الرب���ع اىل الن�صف �صاع���ة ح�صر 
املق���دم و�صفي طاهر مع قلة م���ن اجلنود.. فوجد 
ن���وري ال�صعيد مطروحا م�صاب���ا بطلق ناري يف 

راأ�صه ال يعرف الذي قتله. 
لذل���ك جاء ال�صك باأنه انتح���ر ومل يخرج التحقيق 
بنتيج���ة وا�صح���ة متام���ا ه���ل قت���ل ام انتح���ر؟.. 
ل�صب���ب وا�صح ب�صيط ه���و ان و�صفي طاهر افرغ 
عت���اد ر�صا�صته يف ج�صد نوري ال�صعيد وهو ميت 
وق���د يكون مب�صاركة اجلنود الذين معه وقد طلب 
و�صف���ي م���ن اجلمه���رة املوج���ودة �صح���ب اجلثة 
اىل �صاح���ة الن�ص���ر القريب���ة وو�ص���ع اجلث���ة يف 
�صيارت���ه الع�صكري���ة � ال�صتي�ص���ن � اىل باب وزارة 
الدف���اع حيث تالقفها غ�صب اجلماهري و�صحلوها 
واحرقت ق���رب حملة الف�صل ومل يب���ق من �صهود 
احلادث حي���ا �صوى اخلادمة زهرة حيدر وقد فقد 
التحقي���ق اه���م عن�صر فني لك�ص���ف احلقيقة وهو 
التقري���ر الطبي العديل الذي يو�صح �صبب الوفاة 
يف كل حادثة قت���ل وهو دليل التحقيق يف ق�صايا 

القتل عموما ومبختلف انواعه. 
وق���د ادىل و�صف���ي بحدي���ث �صحف���ي يومه���ا اىل 
مرا�صل جريدة االهرام القاهرية اذ كان يف بغداد 
ون�ص���ر عل���ى ال�صفح���ة االوىل يف عدده���ا الوارد 
بعد احلادث مع �ص���ورة كبرية لو�صفي طاهر مع 
مان�صيت باللون االحمر "انا قتلت نوري ال�صعيد" 
وحي���ث اين كن���ت اراق���ب املطبوع���ات يف دائرة 
اال�صتخب���ارات الع�صكري���ة معاون���ا لرفعت احلاج 
�ص���ري فقد ا�صتقدم���ت و�صفي طاه���ر وافهمته ان 
ه���ذا الن�صر حدث بدون اذن لتقدي���ر اهمية ن�صره 
واعالن���ه اليجوز له وامنا للجه���ة العليا. ومنعت 

توزيع ذلك العدد ومل يوزع فعال. 
اين اال�صبارة التحقيقية االن؟.. ال ادري.. واغلب 
الظ���ن انها كانت مع اال�صابري التي جمعتها ثورة 
مت���وز 1958 يف وزارة الدف���اع وبع���د ان هوجم 
عب���د الك���رمي قا�صم يف مق���ره ب���وزارة الدفاع يف 
ي���وم 8/ �صب���اط 1963 ودك املقر رمب���ا احرتقت 
اال�صب���ارة او تلف���ت م���ع مثيالته���ا ورمب���ا تكون 

مازالت موجودة يف مكان ما.
واع���رب عن �صكري للكاتب املح���رتم الذي جت�صم 
عن���اء البح���ث.. اذ جم���ع �ص���ت رواي���ات مل�ص���رع 
نوري ال�صعيد احلقه���ا بخامتة � �صماها نهاية هي 
ا�صتنتاجات���ه. وكان قريب���ا مم���ا عر�صن���اه �صالفا 
معتمدي���ن عل���ى الذاك���رة ع���ن ا�صب���ارة حتقيقية 
عمره���ا )31( �صنة ولو ان ه���ذا اجلهد بدا ناق�صا 
لع���دم اطالعه عل���ى ما ن�ص���ر يف العددين 1، 2 من 
جملة اف���اق عربية ل�صن���ة 1986 وال�صفحة )73( 
م���ن الع���دد الثاين �صب���اط 1986 بال���ذات لكان قد 
اغنان���ا عن هذا التعليق ال���ذي �صميناه )املفيد يف 

م�صرع نوري ال�صعيد(.
وقان���ا الل���ه الزل���ل يف الق���ول وا لعم���ل م���ن اجل 
احلقيق���ة اظه���ارا او ا�صه���ارا علق���ت عل���ى ه���ذا 

التحقيق. 

عن جملة افاق عربية 1977

م�شرع نوري ال�شعيد 
كما جاء يف اال�شبارة التحقيقية

كتب روايات عدة عن م�سرع ن�ري ال�سعيد اال ان معظم الباحثني فاتهم  
م�سدر مهم ه� اال�سبارة التحقيقية التي كانت حتت ت�سرف مديرية 

اال�ستخبارات الع�سكرية ب�زارة الدفاع بعد ث�رة 1958، ومن احلقائق ان 
حاكم التحقيق الذي اجرى التحقيق

 يف م�سرع ن�ري ال�سعيد، ه� انا..

ا�سيبت زوجة حمم�د 
اال�سرتابادي ـ بيبية قطب 
بطلقة قاتلة من املهاجمني 
من اهل املنطقة وا�سيبت 

اخلادمة االيرانية يف غري 
مقتل ثم ح�سر اهل املحلة 

اىل م�قع احلادث. 

كيف كانت جتري االنتخابات النيابية يف العراق؟
يحيى الدراجي
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كان���ت االنتخاب���ات النيابي���ة يف الع���راق 
مثار اهتم���ام البالط امللك���ي وكل ال�صا�صة 
العراقي���ني موؤيدين كان���وا ام معار�صني.. 
وقد تدخلت احلكوم���ات املتعاقبة لت�صمن 
االكرية املوؤي���دة لها ال�صباب تبدو للوهلة 
االوىل وجيه���ة ح�صب تعب���ري ال�صيد خليل 
كن���ه، لكن ه���ذا التدخ���ل ال�صاف���ر كان احد 
ث���ورة  تفج���ري  يف  الرئي�صي���ة  العوام���ل 
14 مت���وز 1958.. خلي���ل كن���ه ال�صيا�صي 
املع���روف ال���ذي ظل �صامتا عل���ى مدى 31 
�صن���ة ي���روي هنا جوان���ب مهمة م���ن لعبة 
االنتخابات الت���ي احرتق ب�صببها اكر من 
�صيا�ص���ي ال�صيما اولئك الذين ايدوا نوري 
واخلفي���ة  املعلن���ة  �صيا�صت���ه  يف  ال�صعي���د 
ط���وال م���دة حكم���ه وكان كنه اح���د هوؤالء 
وه���و يعرتف هن���ا ب�صراحة فيق���ول )نعم 
تدخلنا ل�صالح االكرية ولن�صمن و�صول 

املثقفني اىل املجل�ض(..

ابن املحلة!.
يق���ول خليل كنة وهو يتح���دث عن احلياة 
مل  انه���ا  الع���راق  يف  ال�صليم���ة  النيابي���ة 
تتحق���ق ب�صبب غي���اب الوعي اجلماهريي 
النن���ا ل���و نظرن���ا اىل احلي���اة النيابية يف 
اورب���ا وامريكا لوجدناها قد تدرجت �صنة 
بع���د اخ���رى حت���ى و�صل���ت اىل �صيغته���ا 
النهائي���ة املثالي���ة.. وماح���دث يف بغ���داد 
وبقية االلوية )املحافظ���ات( كان العك�ض، 
ف���اىل �صن���ني قليل���ة قب���ل اندالع ث���ورة 14 
مت���وز كان الوع���ي مفقودا ب���ني اجلماهري 
ولف���رتة طويل���ة بدلي���ل ان ابن���اء املحل���ة 
الواح���دة يف بغداد مثال كان���وا ينتخبون 
اح���د ابن���اء حملته���م بغ����ض النظ���ر ع���ن 
اجتاه���ه ال�صيا�صي الذي يدب���ن له، فما دام 
املر�صح هو ابن املحلة وهو جيد ومر�صي 
عن���ه فالبد من ان يف���وز بالنياب���ة وعندما 
ت���رتك امل�صاأل���ة عل���ى ه���ذا ال�ص���كل �صتج���د 
ن���واب بغداد وهي العا�صمة كلهم يفوزون 
وهن���ا اليجد املتعلم جماال له كي ي�صهم يف 
العملي���ة االنتخابي���ة علم���ا ان يف املجل�ض 
عدة جلان وكل القوانني قبل الت�صريع البد 
من ان متر على املجل�ض النيابي ملناق�صتها 
فيقت�ص���ي واحلالة هذه ان ي�ص���م املجل�ض 
املنتخب نخبة م���ن املتعلمني با�صتطاعتهم 
درا�ص���ة ومناق�ص���ة هذه القوان���ني واجراء 
التعدي���ل عليه���ا قب���ل اقراره���ا وعل���ى هذا 
اال�صا����ض البد من التدخ���ل يف االنتخابات 
لن�صم���ن داخ���ل املجل����ض كف���اءات يعتم���د 

عليها!.

)نايب( يف االرياف!.
بعد كل هذا ا�صيف )احلديث مازال لل�صيد 
كن���ه( ان احلكوم���ة اذا ارادت ان تفر����ض 
�صخ�ص���ا م���ا وجتعل���ه نائب���ا ف���ان املر�صح 
االخ���ر املناف����ض ل���ه الي�صتطي���ع املقاوم���ة 
فيقب���ل بالهزمي���ة دون ان مت����ض كرامت���ه، 

ف�صال عن ذل���ك فان مفو�ض ال�صرطة خارج 
كف���ة  يرج���ح  ان  با�صتطاعت���ه  كان  بغ���داد 
مر�صح م���ا على غريه وعلى ه���ذا اال�صا�ض 
ت���رتك  مل  املتعاقب���ة  احلكوم���ات  كل  ف���ان 
االنتخابات حرة ب���ل تدخلت اكر من مرة 
لت�صمن جم���يء عنا�صر موؤيدة ومثقفة لها 
اذك���ر م���رة اثن���اء قي���ام وزارة ن���ور الدين 
حمم���ود انن���ا ار�صلن���ا على خي���ون العبيد 
وه���و م���ن �صي���وخ النا�صري���ة وطلبنا منه 
الرت�صيح فقال لنوري با�صا )ميخالف ب�ض 
الزم ا�ص���وي حلف مع روؤ�ص���اء الع�صاير لو 

ما ار�صح(..
قلن���ا ل���ه.. ال احن���ه منقب���ل.. احن���ه دائم���ا 
املثقف���ني  بع����ض  الع�صاي���ر  عل���ى  نفر����ض 
الن يف املجل����ض جلان���ا تتطل���ب الدراي���ة 

والكفاءة..
قال: زين اتفقنا.. ولك���ن بعد التي واللتيا 
قال لن���وري ال�صعيد )خل���ي االمري يكلي(! 
وهنا فقد نوري �صوابه فزجره قائال )انت 
مت�صتح���ي لي����ض خليتني احج���ي كل هذه 

املدة اذا كنت تعتقد ان االمري مري�صه(!.

امل�سلحة اقت�ست التدخل!.
م���اذا تنتظر –يقول كن���ه- من هذا الو�صع 
ممثل���وه  كان  اذا  بغ���داد  وخ���ارج  داخ���ل 
على ه���ذا ال�صكل.. واذك���ر ان نوري وقف 

م���رة بني النواب داخ���ل جمل�صهم وخاطب 
كان���ت  اذا  )ا�صتقيل���وا  قائ���ال  املعار�ص���ة 
لك���م �صعبية خ���ارج املجل����ض( واعتقد انه 
بكالمه هذا كان يتحدث بواقعية ويعرتف 
طبيع���ة  الن  االنتخاب���ات،  يف  بالتدخ���ل 

الو�ص���ع القائ���م ان���ذاك و�صم���ان امل�صلحة 
العامة كانتا تتطلبان التدخل، لكن ال�صيء 
الذي يوؤاخذ عليه رجال احلكم يف العراق 
انه���م ماكانوا يوؤمن���ون بالدميقراطية ومل 

يحاول���وا توعية املواطن���ني على ال�صعور 
باملواطن���ة ب���دال م���ن ال�صع���ور بالع�صرية 
او املحل���ة )ه���ذي م�ص���ارت م���ع اال�ص���ف 
ال�صديد( وكانت املعار�صة تطالب باجراء 
االنتخابات ب�صكل مبا�صر وهذا غري ممكن 
يف البداي���ة الن الل���واء )املحافظ���ة( كان 
منطقة انتخابية واحدة وكانت اال�صوات 
تاأتي من خارجه لتحقق فوز فالن وفالن.. 
وبع���د ذل���ك تطورت بغ���داد ف�ص���ارت فيها 
13 منطق���ة انتخابية مبعن���ى ان كل 3- 4 
حمالت ا�صبحت منطقة انتخابية وعندما 
ج���اءت وزارة ن���ور الدي���ن حممود حتقق 
مطل���ب املعار�ص���ة يف االنتخ���اب املبا�صر 
لك���ن امل�صكلة مل حتل م���ادام الوعي قد ظل 

غائبا!.

)لي�س ثرت�ا علينه(!.
اذكر ايام �صجني يف زمن عبدالكرمي قا�صم 
ان جاءين �صابط �صجني برتبة رئي�ض اول 
ركن )رائد( جاء لي�صتحم يف ردهتنا وبعد 
االنتهاء م���ن اال�صتحم���ام تبادلت احلديث 

معه مطوال.. قلت له: 

-انتوا لي�ض ثرتوا علينا؟.
*اجاب:

-احلكومة ار�صلتن���ا اىل امريكا وانكلرته 
وبعد انتهاء درا�صتنا اطلعنا على االو�صاع 

هن���اك و)�صفن���ا الدنيا حل���وة( وقررنا بعد 
عودتنا اىل الوطن تغيري الو�صع لنما�صي 

تلك ال�صعوب التي تنعم باحلرية!.
*قاطعت���ه: ه���ل عرفت ع���دد ال�صن���ني التي 
قطعته���ا ه���ذه ال�صعوب حت���ى و�صلت اىل 
ماه���ي علي���ه.. ان النظ���ام ال���ذي ار�صل���ك 
للخارج كي تتعل���م وت�صبح اكفاأ منهم كان 
يتوخ���ى ان تع���ود اىل وطنك م���ع زمالئك 
لتعمل���وا عل���ى التطوي���ر نح���و االح�ص���ن، 
وه���ذا لن يتحقق باالنقالب���ات بل بالتدرج 

الطبيعي!.
)وه�ص���ه  قائ���ال  نح���وي  التف���ت  وهن���ا 

�صن�صوي(؟.
-اجبت���ه: ان���ت متكل���ي �صن�ص���وي وان���ت 

�صجني االن!.
خاليف معه

*قلت لكنه.. ومتى بداأ اخلالف بينك وبني 
ال�صعيد؟ اجاب:

-كانت خط���ة نوري ان يك���ون هو احلاكم 
ه���و  �صط���رجن  ادوات  ونح���ن  املطل���ق 
)يح�صرن���ه ويوجهنه( والبد من ان نطلب 
ر�ص���اه دائما ولك���ن اذا اخذنا حرية الراأي 
ف���ال! واحلقيق���ة ان���ه وظ���ف كل امكانياته 
ود�صائ�صه البعادي ع���ن امل�صرح ال�صيا�صي 
اخره���ا ي���وم وافقت احلكومة عل���ى اعادة 
النظ���ر بقان���ون تن�صي���ق موظف���ي الدولة، 
وكان املفرو����ض عل���ى وزي���ر العدلي���ة ان 
الالئح���ة  ه���ذه  ق���راءة  يذه���ب اىل جلن���ة 
يف جمل����ض الن���واب وفوجئ���ت بالوزي���ر 
يرف����ض الذه���اب اىل املجل����ض ويب���دو ان 
ذل���ك مت باالتف���اق م���ع احمد خمت���ار بابان 
وكان يومه���ا ي�صغ���ل من�ص���ب نائب رئي�ض 
الوزراء فطل���ب االخري مني ان ا�صارك يف 
مناق�ص���ة الالئحة ب���دال من وزي���ر العدلية، 

قلت لبابان:
-انت تعرف ان النواب حني ياأتون ملناق�صة 
الئحة ما يتوخون اجراء تغيريات جذرية 
فيه���ا خدمة مل�صاحلهم وم�صال���ح اقربائهم 
وا�صدقائه���م فما موقف ال���وزارة من هذه 

الطلبات؟.
*اجاب بابان:

-احن���ا من حي���ث املبداأ قبلنا اع���ادة النظر 
بقانون تن�صيق موظفي الدولة! وعلى هذا 
اال�صا����ض �صاركت يف املناق�صة لكني عرفت 
يف مابع���د ان احم���د خمت���ار باب���ان اخرب 
ن���وري ال�صعيد ب���اأن خليل كن���ه وافق على 
ادخ���ال تعدي���الت جوهرية عل���ى القانون 
وتطوع عبدالل���ه الق�صاب ليزيد الطني بلة 
ح���ني ق���ال لل�صعي���د، ان خليل كن���ه غريرّ كل 

ماجاء يف القانون من اوله اىل اآخره.. 
وثار ال�صعيد و)زعل( عليرّ وكانت املناق�صة 

حادة معه!.

ح�ار اجراه ال�سحفي الراحل 
ر�سيد الرماحي ن�سر يف جملة الف 
باء ني�سان 1973

بعد 31 �سنة من �سمته الدائم

خليل كنة يروي احداث املا�شي

كيف كانت جتري االنتخابات النيابية يف العراق؟
ر�سيد الرماحي 

تدخلت ل�سمان و�س�ل املثقفني اىل املجل�س
)البا�سا( يتحدى املعار�سة قائال: ا�ستقيل�ا اذا كانت لديكم �سعبية خارج املجل�س

احمد خمتار بابان

املجل�س النيابي ايام زمان
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فه����ل كان هنال����ك م�ص����در ال نعرفه ا�صتن����د اليه 
كات����ب )�صيناريو( الفيلم، ام ان����ه كان من بنات 
خيال����ه، ا�صافة رغب����ة يف ادخال عن�صر عاطفي 
كاد الفيلم � بحك����م مو�صوعه � يخلو من �صواه؟ 
ويف ه����ذه احلال����ة، لن����ا ان نت�صاءل ه����ل يجوز 
لكات����ب )ال�صيناريو( او خمرج الفيلم ان يدخل 
فيه ام����را لي�ض له ا�صا�ض تاريخ����ي، وما حدود 
الت�صرف امل�صموح به يف احلقائق التاريخية؟

امله����م ان م�����ض بي����ل زارت العراق قب����ل احلرب 
العاملي����ة االوىل مرت����ني، خ����الل رح����الت قامت 
به����ا يف �صوري����ة وا�صي����ا ال�صغ����رى للتنقي����ب 
ع����ن اآثاره����ا، وكان����ت اوالهما يف �صن����ة 1909 

والثانية يف �صنة 1911. 
ويف امل����رة الثانية قام����ت بتنقيبات اثرية مهمة 
يف "االخي�ص����ر" ن�ص����رت نتائجه����ا يف درا�ص����ة 
بعنوان "ق�صر االخي�صر وجامعه" وهو كتاب 
�صخ����م �ص����در يف �صن����ة 1914، وكان اه����م م����ا 

ن�صرته م�ض بيل من درا�صات اثرية.
ويف �صن����ة 1916 � ح����ني كانت احل����رب العاملية 
االوىل يف عنفوانه����ا � ر�صح����ت م�ض بيل للعمل 
وه����و  القاه����رة،  يف  العرب����ي"  "املكت����ب  يف 
مكت����ب ا�صتخب����ارات ان�صاأت����ه بريطاني����ا هناك. 
وكان رئي�����ض ه����ذا املكت����ب اجل����رال "كالينت" 
"لورن�����ض" و  "هوغ����ارث" و  وم����ن اع�صائ����ه 
رئي�صا  بعد  فيما  ا�صبح  "كورنوالي�ض" ال����ذي 

للمكتب.
وخالل عمله����ا يف "املكتب العربي، اوفدت اىل 
)دله����ي( بطلب م����ن حكوم����ة الهند الت����ي كانت 
تع����د معجما جغرافي����ا للبالد العربي����ة، فرغبت 
يف اال�صتعان����ة مب����ا لديها م����ن معلومات وفرية 
يف ه����ذا املو�ص����وع. فلما اجن����زت مهمتها طلب 
اليه����ا ان مت����ر بالب�ص����رة بطري����ق عودتها، يف 
مهم����ة �صغرية، وكانت "احلمل����ة اال�صتطالعية 
و�صوله����ا  ف����كان  احتلته����ا.  ق����د  الربيطاني����ة" 
اىل الب�ص����رة، فيم����ا اري����د ب����ه ان يك����ون زيارة 
ق�صرية، بداي����ة �صلة جديدة لها بالعراق. �صلة 
ق����در لها ان متتد ع�صر �صن����وات، وت�صتمر حتى 

نهاية حياتها. 
احلقت م�ض بيل بهيئ����ة موظفي اال�صتخبارات 
الع�صكرية اوال، وبعد ثالثة ا�صهر ان�صمت اىل 
هيئة �صكرتاري����ة ال�صر بر�صي كوك�ض، واخذت 
تقوم بواجب����ات ال�صكرتري ال�صرقي. وعلى اثر 
احت����الل بغ����داد يف اذار �صن����ة 1917، وانتقال 
�صلط����ة االحت����الل اليه����ا، طل����ب ال�ص����ر بر�ص����ي 
كوك�����ض ح�صوره����ا للعم����ل مع����ه، فو�صلت يف 
15 ني�ص����ان 1917، وكان����ت يف ذلك الوقت يف 

الثامنة واالربعني من عمرها.
ولي�ض ب����ني املعلومات املتواف����رة حتى االن ما 
ي����دل عل����ى ان م�ض بي����ل كونت  عالق����ة عاطفية 
ب����اي رجل يف العراق، �ص����واء من العراقيني او 
االنكلي����ز. وعل����ى الرغم من انه����ا كانت حت�صر 
جمال�ض الرجال يف وقت مل يكن فيه االختالط 
ب����ني اجلن�ص����ني ماألوف����ا، وكان����ت له����ا �صداقات 
كثرية م����ع العراقيني واالجانب. مبا فيهم امللك 
في�ص����ل االول وال�صي����د عب����د الرحم����ن النقي����ب 
وغريهم����ا، فان هذه ال�صداق����ات كانت ر�صمية، 

ومل تتجاوز عالقات املجاملة والعمل. 
وكان م����ن ا�صدقائه����ا )احلاج ناج����ي( وهو من 

وجه����اء بغ����داد ومزارعيه����ا، ول����ه ب�صات����ني يف 
الك����رادة. وكان����ت م�ض بيل ت����زوره يف ب�صتانه 
م����ن وقت الخ����ر، وق����د و�صفت����ه يف ر�صالة اىل 
باأن����ه   )1919/11/30 يف  )موؤرخ����ة  ابيه����ا 
"�صخ�����ض طي����ب، وم����زارع ممت����از، و�صدي����ق 
خمل�����ض، وكان ما يهمه ان ي����رتك و�صاأنه، وان 
يعي�����ض يف ظ����ل حكومة حمرتم����ة تدعه يجني 
ثم����ار تعب����ه..." وقال����ت عن����ه يف ر�صالة اخرى 
)موؤرخ����ة يف 1922/2/26( انه "على طريقته 
اخلا�صة � من اكر الرجال الذين اعرفهم حكمة، 

و )جنتلمان( عظيم. �صريف وكرمي".
ام����ا �صديقه����ا االخ����ر ف����كان )فائ����ق ب����ك( وه����و 
م����زارع يف  ول����ه  اي�ص����ا،  بغ����داد  م����ن وجه����اء 

)الفحامة(.
وكان كال الرجلني بعيدا عن ال�صيا�صة، ال عالقة 
لهم����ا به����ا قط، كم����ا انهما كانا رجل����ني وقورين 
متقدمني يف ال�صن، وكان من املعروف للجميع 
ان عالقتهم����ا بامل�ض بيل ا�صب����ه بعالقة االب او 

العم.
وا�صافة اىل �صداقة م�ض بيل مع هذين الرجلني، 
كان����ت له����ا )عالقة عم����ل( مع كثري م����ن رجاالت 
البل����د و�صا�صت����ه، بينهم )عبد املجي����د ال�صاوي( 
ال����ذي كان معروف����ا بروح����ه اخلفيف����ة ونكات����ه 
ف�ص����ال عن عالقاتها مع االنكليز املوجودين يف 
الع����راق يف ذلك الوقت من املنتمني اىل القوات 

امل�صلحة  او االدارة املدنية. 
ولكن م�ض بي����ل عرفت احلب يف حياتها مرتني 
قب����ل جميئه����ا اىل الع����راق، وق����د انته����ت كلت����ا 
العالقتني العاطفيتني اجلاحمتني نهاية موؤملة. 
ومل����ا ج����اءت اىل الع����راق كان����ت ام����راأة قاربت 
اخلم�صني من عمرها، لي�صت فيها م�صحة كبرية 
م����ن اجلم����ال، ومل يع����د للح����ب او لل����زواج يف 

تفكريها او حياتها مكان.
احلب االول

كان����ت م�ض بيل قد فقدت امه����ا وهي يف الثالثة 
م����ن عمرها. ومل����ا بلغ����ت الثامنة ت����زوج ابوها 
"فلوران�����ض  ثاني����ة م����ن فت����اة جذاب����ة ا�صمه����ا 
اولي����ف" وكان����ت اخ����ت ه����ذه الفت����اة متزوجة 
م����ن دبلوما�صي بريط����اين مرموق ه����و "ال�صر 
فرانك ال�صلز". وملا �صبت عن الطوق كانت فتاة 
تع�ص����ق اال�صفار، ولذل����ك كانت اللي����دي ال�صلز � 
اخ����ت زوج����ة ابيه����ا � تدعوه����ا اىل زيارتها يف 
العوا�ص����م الت����ي يعمل فيه����ا زوجه����ا، فتق�صي 
معه����م عطالتها وقد زارته����م يف رومانيا، حيث 
كان "ال�ص����ر فرانك" وزي����را مفو�صا لربيطانيا. 
وملا نقل اىل من�صب مماثل يف طهران يف �صنة 
1891 كان نقل����ه اليها م�صجع����ا كبريا لغرترود 
بي����ل  عل����ى حتقي����ق اح����دى امنياته����ا الكربى، 
وه����ي القي����ام برحل����ة اىل ال�ص����رق. ويف ربيع 

عام 1892 ذهبت لزيارتهما وق�صت يف طهران 
ب�صع����ة ا�صهر م����ع هذه اال�ص����رة وكانت يف ذلك 

الوقت يف الثالثة والع�صرين من عمرها. 
تعرف����ت م�����ض بي����ل خ����الل ه����ذه الزي����ارة على 
"ه����ري  دبلوما�ص����ي بريط����اين �ص����اب ا�صم����ه 
املفو�صي����ة،  يف  �صكرت����ريا  وكان  كادوغ����ان"، 
ويكربه����ا بع�ص����ر �صن����وات. وق����د و�صفت����ه يف 
ر�صال����ة كتبتها اىل ابيها بع����د و�صولها بيومني 
فق����ط قائلة انه" "طويل القامة، احمر، ونحيف 
ج����دا، لطيف املع�صر، ذك����ي، العب تن�ض  عظيم، 
الع����ب بليارد عظيم، متحم�ض للعبة )البيزيك(، 
مول����ع بركوب اخلي����ل، حاذق، نظي����ف املظهر، 
انيق امللب�ض، ينظر الين����ا � تق�صد نف�صها وابنة 
ال�ص����ر فران����ك � وكاأننا ممتلكات����ه اخلا�صة، وان 

عليه رعايتنا وت�صليتنا. انني اأوده".
ويبدو ان هذا ال�صاب كانت لديه معظم ال�صفات 
الت����ي جتذب اليه فتاة مث����ل غريترود بيل. ومل 
يط����ل االمر بها حتى من����ت مودتها له اىل �صيء 

اقوى. 
وبعد ايام قالئل كتب���ت اىل ابيها مرة اخرى: 
"انن���ا على و�صك ان نك���ون ا�صدقاء حميمني 
م���ع روزن وزوجت���ه. ولك���ن م�ص���رت كادوغان 
هو الكن���ز احلقيقي. انه حقا مل���ن غري املنتظر 
ان يقط���ع امل���رء كل هذه امل�صاف���ة فيجد اخريا 

�صخ�صا رائعا بهذه الدرجة.."
وكان االعج���اب ب���ني غريت���رود بي���ل وهري 
كادوغ���ان متبادال ب�ص���ورة وا�صح���ة، ووجد 
االثن���ان خالل النزه���ات اليومي���ة على ظهور 
اخليل الفر�صة دائما للهرب من جماعتهم فرتة 

من الوقت لقراءة ال�صعر او تبادل احلديث.
وال�ص���ك ان ال�ص���ورة الت���ي تقدمه���ا م�ض بيل 
لكادوغ���ان يف ر�صائله���ا يج���ب ان توؤخذ بقدر 
م���ن التحف���ظ، الن م���ا كتبته عنه كان���ت تلونه 
حتم���ا م�صاعر احلب الت���ي كانت طاغية عليها، 
فه���ي تنظر الي���ه بعني املحب، وه���ي كليلة عن 
العي���وب. ولكن لدين���ا و�صفا اخ���ر لكادوغان 
كتب���ه "روزن" الذي ا�ص���ارت اليه م�ض بيل. و 
"فري���د ريك روزن" هو قن�صل املانيا والقائم 
باعمال مفو�صيتها يف طهران يف ذلك الوقت. 
وق���د ن�ص���ر يف �صن���ة 1930 مذكرات���ه بعنوان 
"ذكريات �صرقية لدبلوما�صي املاين" وحتدث 
فيه عن غرترود بيل، وه���ري كادوغان، وان 
مل ي�ص���ر اىل ما كان بينهما م���ن حب، ولعله مل 

يكن له علم به او مل ي�صاأ ان يتحدث عنه. 
وهو ي�صف كادوغان قائال انه كان ".. �صخ�صا 
خارج���ا عل���ى التقالي���د ج���دا، وبالت���ايل غ���ري 
حمب���وب من زمالئ���ه..." ويذك���ر روزن اي�صا 
ان���ه كان كب���ري املي���ل اىل املو�صيق���ى وال�صعر 

وكان �صخ�صا كرميا جدا. 

خ�اطر واحاديث يف التاريخ

ك�شف النقاب عن حياة 
بيل" العاطفية "م�س 

جندة فتحي �سف�ة

ظهر يف فيلم )امل�ساألة الكربى( الذي 
اخرجه الفنان حممد �سكري جميل 

م�سهد عاطفي بني "م�س بيل" و "ليجمان" 
تق�ل له فيه:

احبك" ملاذا  ادري  وال  م�ستحيل...  "انت 
وينتهي امل�سهد بقبلة ق�سرية لي�حي 

ب�ج�د عالقة عاطفية، او قل غرامية، 
بني م�س بيل وليجمان، وذلك امر مل 

ت�سر اليه اية درا�سة كتبت عنهما، وال 
يظهر له اثر يف الكمية الهائلة من ر�سائل 

م�س بيل امل�سه�رة التي كانت تبعث بها 
تباعا من بغداد اىل اب�يها وا�سدقائها. 

بل هنالك ـ على العك�س من ذلك ـ 
ا�سارات تدل على انها مل تكن را�سية 

عن ت�سرفات ليجمان يف العراق، وال عن  
ا�سل�به يف التعامل مع اهل البالد. 

ان م�س بيل �سعرت با�سمى درجات ال�سعادة يف حياتها 
حينما كانت حتب "كادوغان".

 ويف ر�سائلها اىل ابيها وزوجته مقاطع �سعرية ت�سف 
فيها  ع�اطفها وال�سعادة التي ت�سعر بها معه.

امل�س بيل
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ويب���دو ان م�ض بي���ل �صعرت با�صم���ى درجات 
حت���ب  كان���ت  حينم���ا  حياته���ا  يف  ال�صع���ادة 
"كادوغان". ويف ر�صائلها اىل ابيها وزوجته 
مقاطع �صعرية ت�صف فيها  عواطفها وال�صعادة 

التي ت�صعر بها معه. 
واخ���ريا اتفق االثن���ان على ال���زواج. وكتبت 
م����ض بي���ل ر�صال���ة اىل زوج���ة ابيه���ا تخربها 
بذل���ك. وبعد ايام كتبت اىل ابيها تتو�صل اليها 
ان يح�صر اىل طهران او ير�صل اخاها. وبقيت 
تنتظ���ر جوابهما يف قلق �صدي���د، فلما و�صلت 
الر�صال���ة الت���ي كان���ت تنتظرها بتله���ف كبري، 
وبتخ���وف غ���ري قلي���ل، حتقق���ت خماوفها كان 
والداها ال يوافقان على زواجها من كادوغان، 
ويطلبان اليه���ا ان ترتيث يف االمر على االقل 
اىل ان يثب���ت الزم���ن، وابتع���اد احدهم���ا ع���ن 
االخر، ان رابطتهما قوية وحقيقية. فان دخل 
هري كادوغ���ان ال يكفيهما، وما �صمعه ابوها 

وزوجته عنه يدل على انه قد ال ي�صعدها. 
وع���ادت، غريت���رود بي���ل اىل لن���دن، وح�ص���ر 
ابوها من "يورك�صر" ال�صتقبالها، فا�صتطاعت 
ان ت�صك���ب يف اذني���ه امل�صغيت���ني بعط���ف كل 
وامانيه���ا.  و�صكوكه���ا  وخماوفه���ا،  اماله���ا 
ام���ا ع���بء اتخ���اذ الق���رار النهائي فق���د حملته 

االقدار. 
كان "ال�ص���ر فران���ك ال�صلز" بعد مغ���ادرة م�ض 
بي���ل، قد نقل �صف���ريا لربيطاني���ا يف العا�صمة 
الرو�صي���ة "�صن���ت بطر�ص���ربغ"، و�ص���ادف ان 
كان كادوغان ح���ني و�صول قرار النقل يق�صي 
اجازة يف ا�صفهان. فلما بلغه النباأ، ار�صل اىل 

ال�صر فرانك الربقية الغريبة االآتية:
 16 االي���ة  االول.  اال�صح���اح  "راع���وث. 

كادوغان".
فتعجب ال�صر فرانك وحار يف معناها، ثم نظر 
االآي���ة يف الكت���اب املقد�ض فاذا ه���ي تقول: "ال 
تل���ح علي ان اتركك، وارج���ع عنك، النه حيثما 

ذهبت اذهب. وحيثما بت ابيت".
اىل  ينق���ل  ان  يري���د  كان  كادوغ���ان  ان  ففه���م 
العا�صم���ة الرو�صي���ة معه. ولكن ه���ذه الرغبة 
مل يكت���ب لها ان تتحقق، فق���د ا�صيب كادوغان 
ب���ربد �صدي���د وه���و يف اجازت���ه، بينم���ا كان 
االنه���ار  اح���د  مي���اه  يف  ال�صم���ك  ي�صط���اد 
املثلوج���ة، وم���ات يف خيمت���ه بعد اي���ام قالئل 
املفو�صي���ة  طبي���ب  عناي���ة  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
الفائق���ة ب���ه. ونقلت جثته اىل طه���ران ملفوفة 
بخيمت���ه. وكان ذل���ك بع�����������������������د ت�������������������صعة 
بي���ل.                                                                                                                                              غريت���رود  مغ���ادرة  م���ن  ا�ص�������������������ه���ر 

كانت م�س بيل قد فقدت امها وهي يف الثالثة من عمرها. 
وملا بلغت الثامنة تزوج اب�ها ثانية من فتاة جذابة ا�سمها 
من  متزوجة  الفتاة  هذه  اخت  اوليف" وكانت  "فل�ران�س 
دبل�ما�سي بريطاين مرم�ق ه� "ال�سر فرانك ال�سلز". وملا 
�سبت عن الط�ق كانت فتاة تع�سق اال�سفار، ولذلك كانت 

الليدي ال�سلز ـ

يف �صنة 1920.. ن�صرت ال�صحف املحلية االعالن التايل:
"طبي���ب العي���ون الدكتور �صيد فائق �صاكر" املتخرج يف مدر�صة الطب 
العلي���ا يف اال�صتانة. يقب���ل املراجعني يف االجزخان���ة العمومية الكائنة 
يف راأ����ض القرية.. ويداوي جميع االمرا����ض.. خ�صو�صا امرا�ض العني 

على اختالف انواعها. 
ويف �صنة 1926.. ن�صرت ال�صحف املحلية االعالن التايل:

)الدكتور ال�صيد فائق �صاكر( 
االخ�صائي بامرا�ض العيون 

عاد اىل العا�صمة الدكتور فائق �صاكر افندي بعد اكمال ممار�صته العملية 
يف امل�صت�صف���ى امللكي يف لندن و�صرع بقبول املراجعني يف حمل العيادة 

الكائنة يف ال�صارع العام قرب جامع احليدرخانة رقم 1 � 44 .
ويف �صن���ة 1938 عني د. فائق �صاكر مت�صرفا للواء كركوك وكنت تلميذا 
يف ال�صاد����ض االبتدائ���ي باملدر�ص���ة االبتدائي���ة املركزي���ة. ويف اح���دى 
احلفالت التي ح�صرها منحني جائ���زة تقديرية لرباعتي يف قيادة فرقة 
الن�صي���د التي كانت توؤدي انا�صيد وطني���ة باللغة الرتكية � وانا من بغداد 
� ث���م ا�ص���اف اىل الهدية قلم���ه احلرب بعد ان علم من مر�ص���د �صفنا ح�صني 

افندي انني اتقن الكردية. 
راح���ت ايام وج���اءت ايام فاذا ب���ي يف غرفة الدكتور فائ���ق �صاكر عندما 
كان امينا للعا�صمة ومعي )الوا�صطة( ح�صب اال�صول اطلب وظيفة واذا 
به يتذكرين قائال )ياب���ه فخري افندي انت و�صغل البلدية كجه مرحبه.. 
روح �صري �صابط مثل ابوك( وامام رغبتي يف �صبيل اكمال درا�صتي يف 
معهد الفنون اجلميلة عينن���ي بوظيفة جابي مال ب�صوانيه )ا�صتح�صال 
ر�ص���وم احلرا�ص���ة( واراد بذل���ك ان ارف�ض واترك العم���ل باالمانة لكنني 

ا�صتمررت وكان ذلك بتاريخ 1947/4/2. 
ويف اح���د االي���ام من تلك ال�صن���ة جمعنا نحن اجلب���اة يف غرفته بديوان 
االمان���ة ووزعن���ا على افران وخمابز العا�صمة عل���ى اثر �صائقة الطحني 
وقل���ة اخلب���ز وال�صمون.. وعج���ز الكثري م���ن املواطنني ع���ن احل�صول 
عليهما ب�صهولة.. واراد منا ان ننام يف هذه املخابز على ان جتري عملية 
العج���ن وعمل اخلبز وال�صمون امامن���ا. وكذلك بيعه على املواطنني من 
قبلنا بعد ان نكتب ا�صم املواطن ورقم داره والكمية املزودة لهذه العائلة 
او تل���ك.. وبعدان عملنا مق���دار ما يجهز به كل فرن م���ن اكيا�ض احلنطة 
للتاأك���د م���ن ان الطحني يكفي اله���ل بغداد فعال � او ان���ه يت�صرب للتهريب 

وبيعه المور اخرى غري اخلبز وال�صمون:
كان رحمه الله ي�صاأل كال منا عن موقع �صكنه حتى يثبت ا�صمه يف خمبز 
قري���ب م���ن داره. وملا جاء دوري و�صاألني عن موق���ع بيتنا. قلت له وكان 

املو�صم �صيفا:� 
� اآين نا�صب جرداغ باجلزرة لكبال العلوية بال�صط

ف�صحك وقال: 
� اآين جن���ت حاي���ر املن اخل���ي ابفرن ال�صم���ون مال هذا الهن���دي لب�صف 
)ال���واي. ام. �ص���ي � اي(.. ان���ت ب�صف ال�صاد�ض ابتدائ���ي اتعلمت اب�صنة 
ترك���ي وكردي.. عاد هاي الليلة.. لو راح اتع���دل ال�صانه للهندي وتعلمه 

عربي.. لو هو يعلمك هندي..!!
وما ان اطل ال�صباح الباكر حتى كان رحمه الله عند باب الفرن و�صاهد ما 
قمن���ا به ف�صر كثريا واهداين وردة قرنفل مع دينا. �صاأن اقراين املجدين 

باالفران االخرى.. وقال يل بالهندية: 
كي�صة هال هي رفيك..

فاأجبته: 
� تيك �صاحب )ومعناه ا�صلونك يا �صديقي واجلواب زين يا �صيدي(.

كنت ق���د عزمت على تق�صي وت�صجيل كافة احل���وادث الفكهه لهذا االمني 
اثن���اء توليه م�صوؤولية االمان���ة. وفعال ا�صتن�صخت العدي���د من تعليقاته 
عل���ى الكت���ب املدر�صية. او التي فاه به���ا �صفاها وكان م���ن جملة ذلك هذا 
التقدي���ر الذي �صبق ان وثقته بن�صره امان���ة العا�صمة �صنة 1968 عندما 

كنت مديرا للعالقات العامة فيها.. واليكم:� 
)امني عا�صمة جديد(

اول تقرير وجده امني العا�صمة اجلديد الدكتور فائق �صاكر �صنة 1946 
عل���ى من�صدت���ه بديوان���ه الر�صمي ويف الي���وم االول من دوام���ه كان من 
الطبيب البيط���ري بامانة العا�صمة. اىل ام���ني العا�صمة... وعند دخول 
املهنئ���ني م���ن وجه���اء بغ���داد عليه.. وج���دوه متاأث���را.. فلم���ا �صاألوه عن 

ال�صبب متعجبني.. اجاب: 
� راح اق���راأ لكم ه���ذا التقرير اللي ا�صتفتحت ب���ه وظيفتي اجلديدة كاأمني 
للعا�صم���ة بغ���داد. حتى يبط���ل عدك���م العج���ب.. ا�صمع���وا..!.. وتناول 

الكت���اب من على املن�صدة ولب�ض عويناته رحم���ه الله وبداأ يقراأ والزوار 
م�صدودون اليه بلهفة ملا عرف عنه من دعابة وفكاهة هادفة. 

� �صعادة امني العا�صمة املحرتم
املو�ص���وع/ التقرير اليومي للحيوانات التابع���ة المانة العا�صمة والتي 
ت�صتخ���دم يف نقل االزب���ال واالو�ص���اخ واالنقا�ض وجر عرب���ات الكري.. 
ال���خ.. م�صاء البارحة وبعد  غ���روب ال�صم�ض بقليل.. ق���ام البغل اال�صود 
رق���م 73 مبمازح���ة رفيق���ه احلم���ار االبي�ض رق���م 201 املرب���وط بجانبه 
يف اال�صطب���ل الواق���ع بالنزي���زة م���ال �صيخ عم���ر.. وقد ادى ه���ذا املزاح 
)ال�صق���ة( على غري عادتهم كل يوم اىل الع���راك امام زمالئهم. وا�صفر مع 
اال�ص���ف ال�صديد عن ف�صخ احلمار بكوكة راأ�صه نتيجة �صربة زوج ارداف 
قوي���ة ومتعاقبة من البغ���ل.. مما دفع زميله احلم���ار ان يخرج عن جادة 
ال�صواب وميلخ البغل بع�صة قوية �صلعت و�صلة من كتفه االمين. وعند 
قي���ام النوبج���ي )ال�صاي�ض رقم 11 جب���ار لعور( مبفازعته���م امام انظار 
بقي���ة احليوان���ات.. اتته �صربة اتياه غري مق�ص���ودة على بطنه وانطرح 
عل���ى الف�صقي يتلوى من �ص���دة االأمل.. وقد ادخل امل�صابان يف امل�صت�صفى 
البيط���ري مبوجب ورقة الفح�ض الطبي 93 بتاريخ 1946/9/25.. اما 

ال�صاي�ض فقد قام بعدها �صالمات. 
تق���دم للتف�ص���ل باالط���الع واالم���ر مب���ا يل���زم واعالمن���ا واالم���ر من���وط 

ل�صعادتكم
التوقيع الطبيب البيطري

 1946/9/16
فانفجر الزوار بال�صحك.. فقاطعهم االمني قائال:

� تندل���ون ا�صكتبتل���ه للطبيب عل���ى تقريره.. ا�صمع���وا.. وا�صتمر يقراأ ما 
كتبه من هام�ض على التقرير:

اوال: احلمد لله على �صالمة ال�صاي�ض جبار لعور.
ثاني���ا: يغ���رم كل من البغل والزم���ال بقطع العليج عنهم مل���دة ثالثة ايام. 
حت���ى يتاأدبوا م���ن االن ف�صاعدا ويكونا عربة لغريه���م من احليوانات.. 
وليفه���م كل من ت�ص���ول له نف�صه باخلربط���ة.. ان احلكومة �صاهرة وفاكه 
عينهه علزغرية واجلبرية. وال يت�صورون الدنية عفرتة وكلمن ابكيفه.

ثالث���ا: مينع ال�صق���ة بني احليوان���ات بال�صغ���ل واثناء الراح���ة منعا باتا 
باأمري وتعلق قطعة بذلك يف اال�صطبل.

رابع���ا: يرب���ط الطبيب البيطري ب���ني الزمال والبغل حت���ى ا�صعار اآخر � 
حت���ى يتاأكد الطبيب وهو االب امل�ص���وؤول عن ابنائه.. ان البغل واحلمار 

قد �صفت قلوبهم وما بقى بيناتهم عداوة قد توؤدي للكاتل واملكتول.
خام�ص���ا: على مدي���ر االدارة بامانة العا�صمة ان ي���ربق اىل معايل وزير 
الداخلي���ة ان يف���احت اجلهات امل�صوؤول���ةه لنقلي فورا اىل اي���ة وظيفة ما 
ع���دا امان���ة العا�صمة.. الن ما  عندي خلك الزماي���ل واالبغال.. احنه ويه 

االوادم هله هله.. عاد ويه احلواوين.
فائق �صاكر

امني العا�صمة 
 1946/9/26

كتاب بغداد/ فخري الزبيدي 1988

د. فائق �شاكر... الفكه البغدادي
وامني العا�شمة عام 1946 

من اوراق فخري الزبيدي

د. فائق �شاكر
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مهمة  واليات  ثالث  اإحدى  املو�صل  ت�صكل 
والب�صرة  بغداد  بعد  العثماين  العهد  يف 
على  اجلغرافية  االأهمية  هذه  امتدت  وقد 
هذه املدينة بعد اإعالن احلكم امللكي ونيل 
اإىل  ال��والي��ة  ا�صم  وغ��ري  اال�صتقالل 
اجلمهوري  العهد  ويف  ل���واء 
اإىل  ل������واء  ك��ل��م��ة  غ�����ريت 
مفهوم  وظ��ل  حمافظة 
ال����والي����ة وال����ل����واء 
واحدا  واملحافظة 
ي�����ع�����ن�����ي اك������رب 
اإداري  ت�صكيل 
ت  حيا ل�صال با
امل��������ن��������وط��������ة 
���ص��خ�����ض  يف 
املت�صرف الذي 
غري اإىل حمافظ 
ول����ع����ل م���ف���ردة 
تكت�صب  حم��اف��ظ 
م��ف��ه��وم��ا وم��دل��وال 
وطنيا يقرتن باحلفظ 
وال�صون واالأمانة وهي 
تربوية  �صلوكية  ���ص��ف��ات 
منذ  ال�صخ�ض  اإع��داد  يف  ت�صهم 
الطفولة يف املدر�صة االبتدائية ليكون 
مواطنا �صاحلا قبل ان تكون هذه املفردة 
عنوانا مل�صوؤولية اإدارية ر�صمية فيما بعد . 
وعليه وبدوافع وطنية بحتة ت�صكل اأول 
حزبني �صيا�صيني يف املو�صل يف 
عامي 1924و1925 هما : 1- 
 : العراقي  اال�صتقالل  حزب 
 1924 اأيلول  يف  تاأ�ص�ض 
االإداري��ة  هياأته  وكانت 
ا�صف   : م��ن  تاألفت  ق��د 
و�صعيد   ، اأغ���ا  ق��ا���ص��م 
واإب���راه���ي���م   ، ث���اب���ت 
عطار با�صي والدكتور 
حممد حمفوظ عبد الله 
الفاروقي  علي  احل��اج 
ال�صابوجني  و�صريف 
بيان  اأول  احلزب  .ا�صدر 
ل���ه اأك����د ف��ي��ه ال��ت��ن��ظ��ي��م هو 
الطريق االأق�صر لال�صتقالل وان 
: )حزبكم هو احلزب الذي اليفتح 
اأبوابه اإال للوطنيني اخلل�ض ويدعو اإىل 
اال�صتقالل التام(  ثم دعا احلزب يف بيانه 
العربية  واالإخ���وة  العربية  ال��وح��دة  اإىل 
ال��راأي  تهياة  احل��زب  ه��ذا  منجزات  وم��ن 
التي  ال��دول��ي��ة  اللجنة  ال�صتقبال  ال��ع��ام 
و�صلت املو�صل يف منت�صف كانون الثاين 
1925 حيث قاد احلزب تظاهرات وطنية 
مبا  املو�صل  اأه��ايل  فيها  ا�صرتك  حا�صدة 
فيهم طالب املدار�ض وعقد اجتماعا مو�صعا 
26/كانون  يف  املو�صل  بلدية  ق��اع��ة  يف 
واعيان  وج��وه  وح�صره  ال��ث��اين/1925 
املو�صل ومت انتخاب هياأة موؤلفة من)15( 
الوطني(  الدفاع  )جمعية  �صميت  ع�صوا 
من  الوطني  الدفاع  جمعية  وتكونت  هذا 
امل�صلمني وامل�صيحيني  )150( �صخ�صا من 
ومثقفون  ووج���ه���اء  دي���ن  ع��ل��م��اء  بينهم 
من:  لها  اإداري��ة  هيئة  اجلمعية  وانتخبت 
احمد فخري رئي�صا ؛وحبيب األعبيدي نائبا 
للرئي�ض؛وار�صد العمري �صكرتريا وثابت 
عبد النور واإبراهيم كمال اأع�صاء وا�صرتك 
معهم من حزب اال�صتقالل العراقي: ا�صف 

قا�صم اأغا وحممد �صديق �صليمان وجميل 
داليل كاأع�صاء يف الهيئة االإدارية للجمعية 
واأخ������ذت اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا مهمة 
تقريرا  وقدمت  الدولية  باللجنة  االت�صال 
6�صباط  يف  املو�صل  ق�صية  ع��ن  مف�صال 
1925 وعاد الهدوء اىل املو�صل واأ�صيب 
بعد  اخلمول  من  بحجم  احلزبي  الن�صاط 
مغادرة اللجنة الدولية املو�صل . بعد هذا 
الهدوء او اخلمول ن�صطت عوامل التهيئة 
حما�ض  وت�صاعد  الربملانية  لالنتخابات 
املعركة االنتخابية وفاز عن لواء املو�صل 
واحمد  اأغ��ا  قا�صم  وا�صف  ثابت  :�صعيد 
العراقي  اال���ص��ت��ق��الل  ح���زب  ع��ن  ف��خ��ري 
ع�صوان  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع  جمعية  وم��ن 
قرار  �صدور  وعند   . االأعيان  جمل�ض  يف 
االأول 1925  كانون  االأمم يف 16  ع�صبة 
العراقية  ال��دول��ة  �صمن  املو�صل  باإبقاء 
وجمعية  العراقي  اال�صتقالل  حزب  ابرق 
الدفاع الوطني اىل ع�صبة االأمم �صاكرين 
لها موقفها االيجابي جتاه ق�صية املو�صل 
معاهدة  عقد  ال��ق��رار  ل��ه��ذا  الثمن  وك���ان   .
ج��دي��دة م��ع ب��ري��ط��ان��ي��ا ق��دم��ت��ه��ا ال����وزارة 
ال��ث��اين 1926  ك��ان��ون  ال�����ص��ع��دون��ي��ة يف 
ممثلها  واأي��ده��ا  اال�صتقالل  ح��زب  رف�صها 
قا�صم  ا�صف  ال�صيد  االأع��ي��ان  جمل�ض  يف 
اأغا فقرر احلزب ف�صل ال�صيد ا�صف قا�صم 

وجرت  ع�صويته  من  اأغا 
انتخابات جديدة للحزب 
عطار  اإبراهيم  بها  ،ف��از 
با�صي رئي�صًا وعبد الله 
للرئي�ض  نائبًا  العمري 
داليل  جميل  والدكتور 
وعبد  ل��ل�����ص��ر  اأم���ي���ن���ًا 
القدو  ح��م��و  ال��ع��زي��ز 
توحلة  وحممد  كاتبا 

حما�صبا .
الراف�ض  ول��ل��م��وق��ف 
ل��ل��م��ع��اه��دة اأوق���ف���ت 
ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
����ص���ح���ي���ف���ة احل�����زب 
)العهد ( عن ال�صدور 
فا�صدر احلزب بديال 
عنها �صحيفة ) فتى 

العراق ( .
ب����داأ  احل�������زب  اإن 
ي��ف��ق��د اأع�������ص���اوؤه 
حزب  ت��األ��ي��ف  بعد 
برئا�صة  ال��ت��ق��دم 
ع����ب����د امل���ح�������ص���ن 
ال�صعدون وحزب 
برئا�صة  ال�صعب 
الها�صمي  يا�صني 
حيث ان�صم ق�صم 
من اأع�صائه اإىل 
احلزبني  هذين 
طمعا باملنا�صب 
احل����ك����وم����ي����ة 
وع���������ص����وي����ة 
جم�������ل���������������ض 
االأمر  ال��ن��واب 
الذي اأدى اإىل 
ن�صاط  جتميد 
احل������������������زب 
واإ��������ص�������دال 

ال�������������ص������ت������ار 

:انه  العراقي  الوطني  احل��زب   -2. عليه 
متم�صك  ،فهو  �صابقه  كثرياعن  اليختلف 
وقد  التام  واال�صتقالل  العراقية  بالوحدة 
اإن�صيء احلزب بدعم من امللك في�صل االأول 

واحلكومة يف بغداد وكان ذلك يف اأوا�صط 
 : من  االإداري���ة  هيئته  وتاألفت   1925 عام 
عبد الله �صليمان رئي�صا وعبد الله العمري 
واحمد  ال��ع��م��ري  وجم��ي��د  للرئي�ض  نائبا 
اجلليلي واحمد األ�صربتي وجمدي النائب 
والدكتور حممد حمفوظ والدكتور اأ�صتار 
جيان وتوفيق النائب اأع�صاء وجاء يف 

بيانه االأول اإن الغاية من تاأ�صي�ض احلزب 
 ) �صعيد  �صعداء يف وطن  نعي�ض  ه��ي:)اإن 
حديقة  يف  له  افتتاح  حفل  احل��زب  واأق��ام 
البلدية يوم اخلمي�ض 1925/5/21 ...... 

اإجراء  م��ع  احل��زب  تاأ�صي�ض  �صادفت  لقد 
من  اإي  يفز  ومل  ال��ربمل��ان��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
مر�صحيه باأي مقعد يف الربملان اأو جمل�ض 
االأعيان وعليه جرى انتخاب هيئه اإداريه 
جديدة فاز فيها : الدكتور حممد حمفوظ 
للرئي�ض  نائبا  اأجلليلي  واح��م��د  رئي�صا 
ال�صربتي  واحمد  معتمدا  فائق  الله  وعبد 
اأ�صتار جيان كاتبا  كاتب ا�صرار والدكتور 
اجلميل  وع��ل��ي 
اأمينًا لل�صندوق 
وال������دك������ت������ور 
ي���ح���ي���ي ن��زه��ت 
خريي  وحممود 
وجميد  ال��ن��ائ��ب 
 . اأع�صاء  النائب 
مل يتمكن احلزب 
م������ن م���وا����ص���ل���ة 
ن�����ص��اط��ه ح��ي��ث مل 
و�صعه  ي�����ص��ت��ق��ر 
ب�صبب  ال�صيا�صي 
ان�صحاب الكثري من 
وانتمائهم  اأع�صائه 
اأح��زاب جديدة  اإىل 
و�صع  يف  ت�صكلت 
ه������ي اق����������رب ف��ي��ه 
مثل  ال�صلطة  لت�صلم 
وحزب  التقدم  حزب 
اأنهى  وق���د  ال�����ص��ع��ب 
احلزب بطلب حله من 
قبل وزارة الداخلية . 
اإن  ي���الح���ظ  وع���ل���ي���ه 
ت�صكلت  التي  االأحزاب 
ك��ان��ت  امل����و�����ص����ل  يف 
اأنية  ملرحلة  ا�صتجابة 
املو�صل  ق�صيه  وه���ي 
وان��ت��ه��ت ب��ان��ت��ه��اء هذه 
اجلانب  ل��ك��ن  ال��ق�����ص��ي��ة 
ال���وط���ن���ي ع���ل���ى ن�����ص��اأة 
ه����ذي����ن احل����زب����ني ك���ان 
يف  وم�������وؤث�������را  واردا 
الوطنية  احل��رك��ة  تنمية 
وتوظيف اأهدافها مل�صلحة 

اال�صتقالل الوطني .   

اأوائل االأحزاب ال�شيا�شية يف املو�شل
فاخر الداغري

احلزب ال�طني العراقي :انه اليختلف 
كثرياعن �سابقه ،فه� متم�سك بال�حدة 

العراقية واال�ستقالل التام وقد اإن�سيء احلزب 
بدعم من امللك في�سل االأول واحلك�مة يف 

بغداد وكان ذلك يف اأوا�سط عام 1925

يا�شني الها�شمي

ار�شد العمري
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وب���داأت احلديث مهنئا اال�صت���اذ اخلليلي على 
النجاح الذي احرزته دار التعارف يف الدعاية 

واالعالن، بف�صل ذكائه ون�صاطه، وقلت له.
-ان ال�صبغة االدبية تطغ���ى على اعالنات دار 

التعارف فعلق على ذلك يقول:
-ومل ال.. ان االع���الن جزء م���ن العمل االدبي، 
وكان م���ن مهم���ات ال���دار امل�صارك���ة يف طب���ع 
الكتب االدبية ون�ص���ر االثار الثقافية وطرحت 

عليه ال�صوؤال االول.
اىل  واجته���ت  االدب  ع���ن  ان�صرف���ت  *مل���اذا 

التجارة؟.
-فالتفت ايلرّ بكل ج�صمه حماوال ان يكتم زفرة 

عالية بابت�صامة خفيفة، وقال:
-يج���ب ان يكي���ف االن�ص���ان نف�ص���ه للحي���اة، 

مادامت احلياة التكيف نف�صها له.
وح���اول ان يق���ول �صيئا غري هذا، ل���وال انه مل 
ي�ص���اأ االعرتاف بالهزمية الت���ي مني بها االدب 
يف العراق، ولوال ما عرف عنه من اباء ونف�ض 
عزيزة تاأبى ال�صك���وى، لقد حاول ان يقول ان 
االدب الميك���ن ان يكون م�صدرا للرزق يف هذا 

البلد، ولكنه مل يقل ذلك على اية حال.
وب���ادرت اىل حتوي���ل جم���رى احلدي���ث اىل 

مو�صوع اخر ف�صاألته.
*هل يف نيتك ا�صدار جملة ادبية كالهاتف.

-فتوقف هنيهة مفكرا ثم قال.
-كانت هناك حماولة الع���ادة الهاتف كجريدة 

�صيا�صية ادبية، ولكن املحاولة مل تتم.
*وعلى ذكر جملة الهاتف ما راأيك يف ال�صحافة 

العراقية؟.
وكن���ت يف توجيه هذا ال�ص���وؤال قد وقعت على 
اخلبري فع���ال، وقد افا�ض يف اجل���واب معددا 
اخلطوات التي اجتازته���ا ال�صحافة العراقية 
م�صام���ري الف���ن ال�صحف���ي وتق���دم االخ���راج، 

ولكنه ا�صاف اىل ذلك قوله:
-بالرغ���م من تق���دم ال�صحاف���ة العراقية، فاين 
ادب  ه���و  ينق�صه���ا  واح���دا  �صيئ���ا  ان  اعتق���د 
الريبورت���اج ال���ذي اليح�صن���ه اال نخب���ة م���ن 
ال�صحفي���ني املاهرين.ث���م اثن���ى عل���ى جريدة 
ال�صع���ب وعناي���ة حمرريه���ا بالريبورتاج���ات 
االدبي���ة واالجتماعي���ة وال�صيا�صي���ة.. وعم���م 
كالمه عن مو�ص���وع الريبورتاج ومكانته يف 

�صحافة العراق قائال:
-ان الكثري مما قراأته من هذه الريبورتاجات 
وطامل���ا  الفني���ة،  الدوات���ه  م�صتكم���ل  غ���ري 
تخ���رج ه���ذه الريبورتاج���ات وه���ي م�صوب���ة 

بالنواق�ض.

فقل���ت ل���ه: ان ادب الريبورت���اج جدي���د عل���ى 
ال�صحاف���ة العراقي���ة وم���ن غ���ري املعق���ول ان 
ي�صتكمل الريبورت���اج ادواته الفنية وهو بعد 
يف مراحل���ه االوىل كطف���ل الي���زال يحب���و يف 

املهد.
*مت���ى ا�صتغلت بال�صحافة وم���ا اول �صحيفة 

ا�صدرتها ومتى كان ذلك؟.
وكان���ت طبيعة هذا ال�صوؤال ت�صتدعي االفا�صة 
واال�صه���اب الن تاريخ���ا طوي���ال ي���كاد اك���ره 
يكون وقفا على خدمة ال�صحافة.فكانت خاللة 

اجلواب:
-كان عه���دي بال�صحاف���ة اول م���رة يع���ود اىل 
العراقي���ة،  الث���ورة  عقي���ب  اي   1921 �صن���ة 
وقد كن���ت يف ذل���ك الوقت مرا�ص���ال خا�صا يف 
النجف جلريدتي اال�صتقالل والعراق، وكانت 
جري���دة اال�صتقالل باخل�صو����ض ممنوعة من 
قب���ل ال�صلطات االنكليزي���ة، فكنت ا�صطر لذلك 
ان اتلق���ى اعدادها �صرا واوزعه���ا على النا�ض 

�صرا.
واول �صحيف���ة ا�صدرته���ا ه���ي جمل���ة احلرية 
باال�ص���رتاك م���ع اال�صت���اذ ال�صي���خ عبدامل���وىل 
الطريحي، وكان ذل���ك �صنة 1926 ثم ا�صدرت 
مبف���ردي )الفج���ر ال�ص���ادق( �صن���ة 1929 ث���م 
)الراعي( �صن���ة 1934 حيث عطلتها احلكومة 
بع���د �صن���ة فا�ص���درت مكانه���ا )الهات���ف( �صنة 
1935، وبقي���ت الهات���ف ت�صدر م���دة ع�صرين 
�صن���ة دون انقطاع ومبواعي���د م�صبوطة جدا، 
حت���ى يف اي���ام احل���رب العاملي���ة الثانية حيث 
بل���غ �صع���ر بن���د ال���ورق يف ال�ص���وق ال�صوداء 
)11( دين���ارا، وهك���ذا ظل���ت الهات���ف تتخطى 
االعوام واح���دا واحدا اىل ان �ص���در مر�صوم 
املطبوع���ات فعطلت الهاتف كم���ا عطلت جميع 

ال�صحف العراقية.
وعدت به اىل حديث االدب والق�صة ف�صاألته.

*هل لديك م�صروع ق�ص�صي جديد؟
-عن���دي اجل���زء الث���اين م���ن كت���اب )تاري���خ 
الق�صة العراقية( وكن���ت قد قدمته اىل الطبع، 
وخرجت بع����ض مالزمه، لوال امل�صاغل واملهام 
الت���ي ا�صطرتن���ي اىل وقف الطب���ع، واوقفت 

الطبع ريثما اتفرغ للكتاب مرة اخرى.
*ماه���ي مو�صوعات اجلزء الث���اين من كتابك 

هذا؟.
-تناولت يف هذا اجلزء رواد الق�صة العراقية 
االوائل، وهم اربعة �صليمان في�صي وحممود 
احم���د ال�صي���د وان���ور �صاوؤول وخل���ف �صوقي 
ال���داوود وحتدثت عن ع�صره���م والبيئة التي 
كون���ت كل واحد منه���م، وكيف ظه���ر اثر هذه 
البيئ���ة يف اثارهم الق�ص�صي���ة، و�صوف تتلوه 
اج���زاء اخ���رى اكمل فيه���ا البحث ع���ن الق�صة 

والق�صا�صني يف العراق.
*متى عاجلت الق�صة وما اول ق�صة ن�صرتها؟

-عاجل���ت كتاب���ة الق�ص���ة وعمري مل ي���زد على 
17 �صن���ة، واول ق�صة ن�صرته���ا هي )التع�صاء( 
وكان ذل���ك �صن���ة 1920، ومل ت�ص���در حتى ذلك 
احلني اي���ة ق�ص���ة حديثة، ع���دا ق�ص���ة ملحمود 

احمد ال�صيد.
*من هو يف راأيك عميد الق�صة العربية؟

-توفي���ق احلكيم ه���و عمي���د الق�ص���ة العربية 
ب���ال من���ازع.. واعج���ب كث���ريا بالق�صا�ص���ني 
جنيب حمف���وظ و�صعي���د عب���ده وعبدال�صالم 
العجيلي، وانا ا�ص���ع هوؤالء يف الرعيل االول 

من الق�صا�صني العرب. 
*كي���ف ت�صجل الق�صة عندم���ا تختمر حوادثها 

يف ذهنك؟
-اذا اختم���رت الق�صة يف ذهن���ي مل يبَق بيني 
وبني اخراجها االرّ �صاعة واحدة، وقد التختمر 
عن���دي فكرة الق�صة اال يف م���دة �صهر، حيث ال 
اظف���ر ب�ص���يء، ومتى ظفرت بالفك���رة ا�صرعت 
اىل ت�صجيلها تلك ال�صاعة، ما مل يقطع �صل�صلة 
افكاري �صغل عاجل او امر مهم فارجئ الكتابة 

اىل وقت اآخر.
*ما اهدافك يف الق�صة؟

-الق�ص���ة ك�صائ���ر ال���وان االدب املق�ص���ود به���ا 
م���ن  النف�صي���ة  اخلواط���ر  ع���ن  التعب���ري  ه���و 
جه���ة، وت�ص���ور الواق���ع ت�صوي���را �صادقا من 
جه���ة اخ���رى، ولذل���ك تتن���وع اه���داف ال�ص���ة 
بتن���وع مطاليب احلي���اة ومفاهيمها، والق�صة 
الفني���ة ه���ي التي ت�ص���ور الواق���ع بحذافريه، 

وا�صخا����ض الق�ص���ة يجب ان التنف���رد حياتهم 
ع���ن حياة النا�ض وال نن�ص���ب لهم عمال او فكرا 
لي�ض ل���ه ا�صل وال �صبيه يف واقع احلياة التي 

تعر�صها الق�صة.
*امل�صهور يف مدينة النجف ان )طبيخ املا�ض( 
يعو����ض عن ال�صينما وامللهى، فهل عو�صك عن 

ال�صينما وامللهى وانت يف بغداد؟
-ح���ني انعدمت املالهي وال�صينمات يف مدينة 
النجف، ا�صطر اهلها للتعوي�ض عنها باالخيلة 
وال�صور الت���ي يخلقها طبيخ املا�ض خ�صو�صا 
يف اي���ام ال�صي���ف، ولذل���ك ف���ان اه���ل النجف 
يكرون م���ن اكل هذا الطبي���خ. اما ونحن يف 
بغ���داد حيث تتوفر املاله���ي وتكر ال�صينمات 
فلي�ض هناك من حاجة للتعوي�ض عنها باملا�ض 

او بغريه.
وهن���ا �ص���رد اال�صت���اذ اخلليل���ي تاري���خ طبيخ 
املا����ض والندوات االدبية التي عقدت من اجله 
وامل�صاج���الت ال�صعرية الت���ي جرت بينه وبني 
ا�صدقائ���ه االدباء النجفيني، حتى �صارت لديه 
من ذل���ك جمموع���ة ادبية كب���رية �صماه���ا )من 
وح���ي املا����ض( وق���راأ به���ذه املنا�صب���ة ق�صيدة 
ال�صاعر النجف���ي ال�صيد حممد جمال الها�صمي 
الت���ي يق���ول فيها خماطب���ا اخلليل���ي وحمددا 

كمية املا�ض: 
ثلثاه ما�ض وباقيه رز 

�صبطت عنك هذه الكمية
*م���ا راأيكم يف فنية احل���وار الق�ص�صي، وهل 

ت�صت�صاغ فيه اللغة العامية.
-ا�صتعمال بع����ض الكلمات العامية يف الق�صة 
امر م�صت�صاغ مقبول: خ�صو�صا ان بع�ض هذه 
الكلمات ذات وقع خا����ض ولي�ض لها نظري يف 
الف�صح���ى، كما يف اال�صطالح ال�صعبي )طياح 
احل���ظ( مث���ال، ف���اذا ج���اءت منا�صبت���ه ا�صطر 
القا����ض اىل و�صع���ه كما هو، ملا في���ه من داللة 
عميق���ة، بل لي�ض هناك كلم���ة ف�صيحة تعو�ض 

عن هذا اال�صطالح تعوي�صا مقاربا.
اما ان يزج القا�ض بالكلمات العامية مبنا�صبة 

وبال منا�صبة فهذا هو الغلط.
*عل���ى ذكر اللغة العامية فاين �صمعت ان لديك 

جمموع���ة م���ن ال�صع���ر ال�صعب���ي، فه���ل تنوي 
طبعها؟. 

-كان �صديق���ي ال�صاعر ال�صي���د احمد ال�صايف 
النجف���ي ق���د اقرتح عل���يرّ منذ �صن���ة 1936 ان 
اقوم بدرا�صة االدب ال�صعبي العرابي، ويدعي 
ال�ص���ايف انني اح�صن من يوؤل���ف يف مثل هذا 
املو�صوع وق���د �صاهم بع�ض ا�صدقائي االدباء 
يف تزوي���دي بالكث���ري م���ن الوان ه���ذا االدب، 
حت���ى �ص���ار عندي م���ن ذل���ك ب�صع���ة دواوين 
كب���رية وقد �صرفتني عن اكم���ال درا�صتي لهذا 
االدب م�صاغ���ل كث���رية، وفكرة اكمال���ه مازالت 

تراودين بني حني واخر.
*ما ابلغ بيت من ال�صعر العامي يف راأيك.

-احلق انن���ي ال ا�صتطيع ان اقول ان هذا ابلغ 
بي���ت او ه���ذا اح�ص���ن بي���ت، ولكنن���ي اذكر لك 
هن���ا بيتا واحدا هو يف راأيي م���ن ابلغ ال�صعر 
ال�صعب���ي، وهو ق���ول ال�صاعر عل���ى ل�صاء املاء 

ال�صاخن بالقدر 
انا لل�صوج مني بالوادي �صريت

�صكيت العود وبناره ا�صطليت
مع���اين  تت�صم���ن  فه���ي  )الهو�ص���ات(  وهن���اك 
اللغ���ة  ان  ذل���ك  يف  وال�صب���ب  عالي���ة  بالغي���ة 
العامية الدارجة لها قابلية التعبري عن امل�صاعر 
والعواطف با�صدق �صورة واو�صحها، واين 
ا�صتطي���ع ان ا�صف بع����ض ال�صعراء ال�صعبيني 
بالعبقري���ة والنب���وغ كاحل���اج زاي���ر النجف���ي 
الذي ه���و يف راأيي وراأي ق���راء �صعره متنبي 
ع�ص���ره، وكان هذا ال�صاعر اميا، ومع ذلك فهو 
اذا اخ���ذ )الدنبك( بني يديه راح يرجتل ال�صعر 

ارجتاال مده�صا.
وهن���ا حانت مني التفات���ة اىل �صاعتي، فراأيت 
اجلل�ص���ة ق���د طال���ت كثريا حت���ى انن���ي مل اكد 
ا�صعر بالوق���ت وهو ين�صرم، فانهيت احلديث 

بال�صوؤال االخري:
*مباذا تن�صح كتاب الق�صة النا�صئني؟

-ان�صحه���م باأن يك���روا من ق���راءة الق�ص�ض 
الغربية لكبار االدباء العامليني، وكذلك ق�ص�ض 
الكتاب الناجحني يف الب���الد العربية، على ان 
تك���ون للنا�صئ القا�ض ملكة فطرية خا�صة، ثم 
ت�صقل ه���ذه امللكة بالدرا�صة االجتماعية وفهم 
تياراته���ا وعنا�صرها، وباملنا�صبة اذكر هنا ان 
اكر ما ق���راأت من ق�ص�ض ال�صب���اب العراقيني 
مل يك���ن يف احلقيقة �ص���وى مقاالت ادبية وهم 

يح�صبون انها ق�ص�ض. 

جملة  اال�سب�ع اذار 1957

ــــــــــة مـــــــع:  ــــــــــادئ ـــــة ه ـــــس ـــــ� ـــــل ج

جعفر اخلليلي

ـــــارة ـــــج ـــــت ـــــل ل مــــــكــــــتــــــب  فـــــــــــــــي  االدب  عــــــــــن  ــــــــث  ــــــــدي ح

وهل بني ع�ساق االدب والق�سة يف هذا البلد من اليعرف اال�ستاذ جعفر اخلليلي؟ فه� من 
اهم رواد الق�سة العراقية ومن ال�سحفيني البارزين الذين خدم�ا االدب العراقي وتبن�ا 
الق�سة العراقية ورافق�ها منذ ان كانت حتب� على يديها قبل اكثـر من ثالثني �سنة اىل 

ان ا�ستقامت او كادت ت�ستقيم يف ال�قت احلا�سر.
ذهبت ملقابلته يف مكتبه بـ)دار التعارف للن�سر واالعالن والدعاية( فا�ستقبلني 

بب�ساطة ولطف، وجرى بيننا حديث ط�يل كان ميزجه بني اآن واآخر ببع�س امللح 
والن�ادر التي عرف بها بني �سحبه وا�سدقائه حتى اخرج م��س�ع االدب والق�سة من 

جفافه ويب�سه اىل م��س�ع طري طريف.

االديب العراقي الي�ستطيع العي�س من ادبه
هل يع��س اكل املا�س عن م�ساهدة ال�سينما
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�سيخ غا�سب ياأتي اىل 
الق�سراجلمه�ري 

كنا يف الق�صر اجلمهوري قد ُانذرنا يف احد 
ايام منت�صف �صهر كان���ون االول )دي�صمرب( 
1964 عن احتمال حدوث حركة انقالبية، اذ 
يتطلب االمر اتخاذ احليطة واحلذر من لدن 
اجلمي���ع.. وكان من �صم���ن االجراءات التي 
نتخذه���ا يف مثل هذه املواقف حتديد دخول 

اال�صخا�ض غري املخولني اىل الق�صر.
املغي���ب  قب���ل  الت�صريف���ات  غرف���ة  يف  كن���ت 
عندما اأخربين اآم���ر حر�ض باب الدخول اىل 
الق�ص���ر هاتفيًا باأن �صخ�ص���ًا كبريًا يف ال�صن 
ا�صم���ه ال�صي���خ حمم���د ر�ص���ا ال�صبيب���ي )1( 
ي���روم الدخ���ول اىل الق�صر ب�صيارت���ه.. وملا 
كان ه���ذا ال�صي���خ العالم���ة قد قراأن���ا عنه يف 
مراحل درا�صتنا، وهو علم من اأعالم عراقنا، 
اأوعزت بدخوله فورًا قبل ان اخرج اىل باب 

الت�صريفات الأ�صتقبله.
توقفت �صيارته الفاخ���رة، وترجل من الباب 
االمي���ن اخللفي، فيما بقي �صائقه يف مقعده، 
قب���ل ان يتوج���ه ايل رحبة وق���وف �صيارات 
القام���ة  معت���دل  مهي���ب،  رج���ل  الزائري���ن، 
والبني���ة، ذو حلية خفيف���ة، يلب�ض قباء داكن 
اللون وعب���اءة �صوداء، وعل���ي راأ�صه عمامة 
بي�صاء، والوق���ار وا�صح عل���ي وجهه املائل 
ايل ال�صم���رة، يبلغ م���ن العمر نح���و �صبعني 
�صنة او يزيد، رحبت مبقدمه بحرارة، ولكن 
مل يك���رتث ب���ي كث���ريًا، فق���د كان غا�صبًا ايل 
ح���د كان���ت معه ي���ده اليمنى ترجت���ف ب�صكل 
ملحوظ، حتي �صاح ب�صوت عال غري معتاد 

يف الق�صر اجلمهوري: اأين احلجي..؟
ا�صتغرب���ت من ت�صرف ال�صي���خ العالمة، فقد 

كان الذين يح�ص���رون ايل غرفة الت�صريفات 
الدول���ة  م�ص���وؤويل  كب���ار  م���ن  ومعظمه���م 
يجاملونن���ا كث���ريًا اىل درج���ة نخج���ل م���ن 
اأنف�صنا يف بع�ض املرات.. وملا �صكتُّ وبانت 
���اي، �صاح للم���رة الثانية:  احلرية علي حميرّ

اأين احلجي..؟ 
توقع���ت ان م�صكل���ة كب���رية ق���د حدث���ت ل���ه. 
رج���وت منه الدخول اىل غرف���ة الت�صريفات، 
فتوج���ه اليها وهو يتمتم بعب���ارات مل اأتبني 

مق�صده منها.

الرئي�س ي�ستقبل ال�سيخ 
ال�سبيبي

فوجئت ب�الرئي����ض عبد ال�صالم عارف يدخل 
ايل غرفة الت�صريفات م�صرعًا، وهو يقول:

� اهالآً.. اهالآً ب�صيخنا العزيز.
� ال هل���ه وال مرحب���ا.. نطقه���ا ال�صيخ وهو ال 

يزال واقفًا. 
الرئي����ض  �صاأل���ه  الل���ه؟..  �ص���اء  ان  خ���ريًا   �

م�صتفهما..
� وه���ل تتوقع خريًا م���ع مثل هذه الت�صرفات 

يا حجي؟ رد ال�صيخ ال�صبيبي. 
� خ���ريًا ان �صاء الل���ه.. قالها ال�صي���د الرئي�ض 

مرة اخرى واردف مت�صائال: ماذا حدث؟
ورد ال�صي���خ: حجي.. هذه ه���ي املرة الثانية 
التي اح�صر فيها اىل ق�صركم العامر ولل�صبب 
نف�ص���ه، فقبل �صن���ة ون�صف تقريب���ًا ح�صرت 

الأ�صكو لك ت�ص���رف ا�صخا�ض ارادوا تفتي�ض 
�صيارت���ي يف �ص���ارع ع���ام، وكان الو�صع يف 
الع���راق غ���ري م���ا ه���و علي���ه االن.. والي���وم 
يجابهني موقف م�صابه متام���ًا، فقد اوقفني 
بع�ض ال�صباب، مدع���ني انهم من افراد االمن 
واال�صتخب���ارات، ومل يخجل���وا ح���ني طلبوا 
ب���كل وقاحة تفتي�ض �صيارتي، على الرغم من 
ك���ون عائلت���ي وبناتي مع���ي، واين قد بلغت 
من العمر ما يرون.. ان اقل و�صف ملثل هذه 
الوقاحة ميك���ن ان ن�صميه �صقوطًا اخالقيا.. 
فاأين ال�ص���رف واين القيم؟ رد عليه الرئي�ض: 
�صحي���ح ذلك، وانت���م ال�صادقون، وانتم علي 

حق، فلي�ض من حقهم ذلك يا �صيخنا. 
وهنا هداأ ال�صيخ ال�صبيبي قليال وجل�ض على 
مقع���د، وراح يتكل���م بينما ظ���ل الرئي�ض عبد 
ال�ص���الم واقفًا: اأود ان ُاو�ص���ح لك يا حجي: 
ع���ي ت�صحي���ح االو�ص���اع ال�صيا�صية  اإن���ك تدرّ
يف البل���د، فما الفرق االآن ع���ن �صرطة نوري 
ال�صعيد و�صعيد القزاز وعن احلر�ض القومي 
البعث���ي.. هل هناك تغيري، يف الوجوه ويف 
اأم���ور  القائم���ني عل���ي  �صف���ات اال�صخا����ض 

الدولة؟
� ال ي���ا �صيخنا.. اأرجوك ال تتعدى على، قالها 

عارف! 
وا�صتط���رد ال�صي���خ ال�صبيب���ي يق���ول: بالل���ه 
علي���ك.. هل تنبيهك يا حج���ي، نحو �صلبيات 
اأو اأخط���اء تقرتف، هو اعتداء عليك!؟.. اأنت 

امل�ص���وؤول عن هذه االم���ور، وال بد من و�صع 
حدرّ له���ا.. مواط���ن ي�صري بال�ص���ارع يف اأمان 
ون باأم���ره ملجرد ال�صك،  الله، وجماع���ة ي�صكرّ
فيوقفونه ليفت�ص���وه دون موجب او �صبب.. 

والله اإنه الكفر بعينه.
ح�صن���ا.. اإح�صبه���ا عل���يرّ ي���ا �صيخن���ا.. فاأنت 
ا�صتاذنا، وقبل ان يكم���ل عبد ال�صالم كالمه، 

قاطعه ال�صيخ ال�صبيبي قائال: 
تك���ن  فاأن���ت ان مل  طبع���ًا اح�صبه���ا علي���ك.. 
امل�صوؤول االخري، فاإنك امل�صوؤول االأول.. اأمل 
يقل اخلليفة عمر: اإن عرت بقرة يف العراق 
ب�صخ���رة فاإنه حُما�صب على ذل���ك، وقد قالها 
عن الع���راق وه���و يف دار اخلالف���ة باملدينة 
املنورة، بينما تقع مث���ل هذه الت�صرفات يف 
�صوارع بغداد وانت جال�ض يف حكم بغداد.. 

فكيف ال اأح�صبها عليك؟

الرئي�س عبد ال�سالم عارف 
ي�سلي وراء ال�سبيبي

�صحيح جدًا ما تف�صلتم به، قال الرئي�ض عبد 
ال�ص���الم م�صيفا: هدئ من روعك، و�صلرّ علي 
النب���ي واآل���ه.. فلنق���م اىل ال�ص���الة التي قال 
عنها الر�صول (�صلى الله عليه و�صلم ) اأرحنا 

بها يا بالل.. فقد قرب حلول الظالم.
� انا ال اأ�صلي معك.. رد ال�صيخ ال�صبيبي على 

الرئي�ض عبد ال�صالم!
ولك���ن عبد ال�ص���الم خاطب ال�صي���خ قائال: قم 

يا �صيخ وا�صتعذ بالله من ال�صيطان الرجيم، 
فمث���ل ه���ذا )الزع���ل( ال ميك���ن اأن ي�صدر من 
عالم���ة و�صيخ واأ�صت���اذ، ومن اأحف���اد �صيدنا 
عل���ي كرم الله وجهه.. فاإنن���ا نعتربك معلمنا 
وا�صتاذن���ا ومربين���ا، ق���م يا �صي���خ لتكن اأنت 

االإمام وانا تابعك.
اأ�صتغف���ر  عب���ارة  ال�صبيب���ي  ال�صي���خ  ردد 
الل���ه العظي���م م���رات ع���دة، قب���ل ان ي�صب���ق 
الرئي����ض عبد ال�صالم يف اخل���روج من غرفة 
الت�صريف���ات، بينما تابعتهم���ا بنظري، وهما 
ي�ص���ريان نحو اجلناح اخلا����ض يف الق�صر، 
وان���ا م�صتغ���رب مم���ا ح���دث خ���الل الدقائق 
املا�صي���ة ام���ام عين���ي، وم���ا �صمعت���ه اذناي، 
فعبد ال�صالم ال���ذي طرقت اأ�صماعنا �صرا�صته 
ومزاج���ه احلاد، وجدته اأمامي ودودًا وديعًا 
مع ال�صيخ العالمة، الذي كان رئي�صًا للمجمع 

العلمي العراقي.

عبد الرحمن البزاز يف الق�سر
كن���ت جال�ص���ًا يف غرفة الت�صريف���ات بالق�صر 
اجلمه���وري م�صاء يوم االح���د، ال�صاد�ض من 
كان���ون االول )دي�صم���رب( 1964 بينم���ا كان 
دور امل���الزم عب���د اجلب���ار ج�ص���ام بالتجوال 
على نق���اط احلماي���ة كالع���ادة. وكان رئي�ض 
اجلمهوري���ة قد طل���ب ح�صور اال�صت���اذ عبد 
الرحمن البزاز �صفري العراق يف لندن، وكان 
ي�صغ���ل يف الوق���ت نف�صه من�ص���ب ال�صكرتري 
العام ملنظمة الدول امل�صدرة للنفط )اوبك(، 
وذل���ك يف مكتب���ه الرئا�ص���ي ملناق�ص���ة بع�ض 

االمور يف متام ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء.
مل اأر اال�صت���اذ عب���د الرحم���ن الب���زاز ل���دى 
دخول���ه ايل الق�ص���ر اجلمه���وري، ولكن يف 

عبد ال�شالم عارف يرحب بال�شيخ حممد ر�شا 
ال�شبيبي وي�شتقبله بـ )اأهال اأهال �شيخنا العزيز( 

,وال�شبيبي يرد عليه: )الهله وال مرحبا!(

عبد ال�سالم حممد عارف.. كما راأيته

ما ان دخل عبد ال�سالم عارف اىل جناحه اخلا�س حتى هرعت 
الخراج مذكرتي ال�سخ�سية ال�سجل هذه االحاديث

عارف ال�شبيبي
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ح���دود ال�صاع���ة الثامنة م�صاء ط���رق �صمعي 
ز يطلقه �صخ�ض ما يف املمر  ق ومركرّ كالم منمرّ
املوؤدي من اجلناح الرئا�صي اىل باب الق�صر 
اجلانبي قرب غرفة الت�صريفات، وملا نه�صُت 
�صاهدت اال�صتاذ البزاز يتحدث وعبد ال�صالم 
ع���ارف ين�ص���ت الي���ه، وذلك قب���ل ان يخرجا 
ايل ال�صاح���ة الت���ي تط���ل عليها ناف���ذة غرفة 
الت�صريفات وانا اجل����ض فيها، ليظال ذاهبني 
واآيبني علي مقرب���ة من النافذة التي كنت قد 
فتحتها م�صبقًا لغر�ض تهويتها للحرارة التي 
�صع���رت به���ا، على الرغ���م من ب���رودة طق�ض 

العراق يف تلكم االيام من ف�صل ال�صتاء.
وملا كن���ت معجب���ًا اأ�ص���د االإعج���اب ب�صخ�ض 
يف  الدكت���وراه  ودرج���ة  الب���زاز  اال�صت���اذ 
القان���ون الت���ي يحملها � ح�ص���ب اعتقادي يف 
حين���ه � فقد زاد ف�ص���ويل، الأحت���ول كليًا اىل 

اآذان �صاغية )3(. 

التاأميم يف العراق واال�سالح 
الزراعي

ان���ك تعلم يا حج���ي مواقف���ي ال�صابقة � هكذا 
ب���داأ البزاز حديث���ه مع الرئي����ض عبد ال�صالم 
وهم���ا يتم�صي���ان � �صواًء خ���الل العهد امللكي 
او اإب���ان حك���م عب���د الك���رمي قا�ص���م، ولكن���ي 
اق���ول اإن اخلط���وة الت���ي اتخذمتوها ب�صدد 
التاأمي���م كان���ت خاطئ���ة وغ���ري مدرو�ص���ة.. 
فالع���راق املعا�ص���ر ال���ذي تاأ�ص����ض من���ذ عام 
1921 دول���ة مل تك���ن راأ�صمالي���ة مطلق���ًا لكي 
نطب���ق اال�صرتاكي���ة ونوؤمم م�صال���ح النا�ض 
فيه���ا، فالدول���ة كانت متل���ك جمي���ع امل�صالح 
اال�صا�صي���ة وروؤو����ض اموالها تبل���غ ع�صرات 
املالي���ني ل���كل موؤ�ص�ص���ة علي ح���دة. اذن فهل 
كان هن���اك داع لتاأمي���م معامل غ���زل ون�صيج 
و�صركات �صغ���رية؟ واقولها لك���م �صراحة، 
ان ال���ذي تو�صل���ت الي���ه، اإنك���م اأقبلتم علي 
خط���وة التاأمي���م واتخذمتوه���ا �ص���ريًا على 
)م���ودة( اجتاحت دول العامل النامي ب�صكل 
ع���ام، وانكم تاأثرمت بالتجرب���ة امل�صرية يف 
ه���ذا ال�ص���اأن. فم���ا دام الرئي�ض جم���ال عبد 
ت���م، كان عليكم  النا�ص���ر ق���د اأممرّ فاإنك���م اأممرّ

قبل كل �صي، ان تدر�ص���وا بعناية، ما اآل اليه 
التاأمي���م من نتائج يف م�ص���ر، وما اأحدثه من 
وي���الت وانتكا�ص���ات يف املجتم���ع امل�ص���ري 

واقت�صاده قبل ان توؤمموا.
وحتى بالن�صبة لال�صالح الزراعي � واحلديث 
ما زال للب���زاز � واأنت غري م�صوؤول عنه، فقد 
ب���ات وبااًل عل���ى الع���راق، فبلدنا ال���ذي كان 
م�ص���درًا الأنواع احلب���وب وال�صم�صم والذرة 
املرتبط���ة  املا�صي���ة  وغريه���ا، وم���ن بعده���ا 
ا�صا�صا بالزراعة، فاإنه ا�صبح م�صتوردًا لها. 

حينما �صمع الرئي�ض عبد ال�صالم البزاز ياأتي 
عل���ي ذكر عب���د النا�صر اأكر م���ن مرة، بادره 
قائ���ال: ولكني ما زلت معجب���ًا باالخ الرئي�ض 
جم���ال واأعتربه اأخًا كب���ريًا، ونحن �صائرون 

يف طريق الوحدة معه باإذن الله.
ورد الب���زاز به���دوء ي���ا حجي اإ�صم���ح يل اأن 
اأك���ون مع���ك يف غاي���ة ال�صراح���ة، فالرئي�ض 
جمال ق���اد ث���ورة اأفاقت اجلماه���ري العربية 
تنتك����ض  م�ص���ر  جع���ل  ولكن���ه  واأبهرته���ا، 
اإحداهم���ا: احت���الل  انتكا�صت���ني خمجلت���ني 
اأ�صرائي���ل ل�صح���راء �صين���اء وبلغ���ت قواتها 
قن���اة ال�صوي����ض خالل اأي���ام مع���دودات عام 
اإعالم���ه  بو�صائ���ل  ا�صتط���اع  ولكن���ه   1956
املقت���درة اأن ي���ربر ذلك حتت غط���اء العدوان 
الثالث���ي، وثانيتهم���ا انف�ص���ال �صوري���ة عن 
اجلمهوري���ة العربي���ة املتحدة، وف�ص���ل اأول 
جتربة وح���دة عربية يف التاري���خ املعا�صر، 
ليها  اإذ كانت ت�صرفات القيادة امل�صرية وممثرّ
ح���اول  وق���د  االنف�ص���ال،  وراء  ال�ص���ام  يف 
عب���د النا�ص���ر تربير ذل���ك باإلقاء الل���وم علي 
اال�صتعم���ار واالمربيالية والرجعية العربية 
كعادته دائم���ا، ولكني علي يقني ب���اأن القادة 
ال�صيا�صي���ني والع�صكري���ني امل�صريني الذين 
نه���م الرئي����ض عب���د النا�ص���ر بنف�ص���ه، هم  عيرّ
الذي���ن ت�صبب���وا يف تاأجي���ج امل�صاع���ر الت���ي 
اأدت ايل االنف�ص���ال، ف���اإن كان �صيادت���ه علي 

دراي���ة بذلك فتلك م�صيب���ة، واإن كان ال يدري 
فامل�صيب���ة اأعظم، ثم اإن الرئي�ض عبد النا�صر 
يحك���م بالن���ار واحلدي���د، وباالره���اب الذي 
تفر�ص���ه املباح���ث ت���ارة، واملخاب���رات تارة 

اأخري، واالحتاد اال�صرتاكي تارة ثالثة.
وما راأيك يا دكتور ب�صدد تاأميم النفط اذا ما 
اتخذنا مثل هذه اخلطوة �صاأله الرئي�ض عبد 

ال�صالم م�صتفهما؟
تاأمي���م النف���ط مو�ص���وع مغاي���ر، رد الب���زاز 
قائ���ال: ان���ه يتطلب ق���رارًا �صيا�صي���ًا تتوجب 
درا�صت���ه م���ن جمي���ع نواحي���ه، وتقدي���ر م���ا 
�صتتخذه ال���دول االخري من مواقف حمددة 
جتاه���ه، وخ�صو�صًا الدول العظمي املتنفذة 
يف امور العامل املعا�صر � �صئنا ذلك اأم اأبينا � 
اإذ ان النفط يعترب �صريان احلياة املعا�صرة، 
وق���د ُا�صيف���ت اليه���ا البرتوكيمياويات التي 
ًادخلت يف �صناعات الن�صيج واملواد املنزلية 
واالبنية اجلاه���زة و�ص���واًل ايل ال�صناعات 
الثقيل���ة، ه���ذا ناهي���ك عن االآل���ة احلربية يف 
كل دول���ة، لذلك فاإن احلي���اة تتوقف فعاًل يف 
اأي بل���د �صغ���ري ب���دون النفط، فكي���ف احلال 
لذل���ك  كب���رية؟  الدول���ة �صناعي���ة  كان���ت  اذا 
فاإنهم لن ي�صكت���وا مطلقًا وال ميكن اأن يقفوا 
نا النفط، ال �صيما  مكت���ويف االيدي اذا ما اأممرّ
وانه���م يعت���ربون انف�صه���م ا�صح���اب ف�ص���ل 
علين���ا وعلي دول )اوب���ك(، ولوالهم � ح�صب 
راأيه���م � مل���ا ُاكت�صف النفط ومل���ا ُا�صتخرج من 
باطن االر����ض او البحر، ويف اعتقادي اأنهم 
ل���و �صكت���وا جت���اه اأي ق���رار لتاأمي���م النفط، 
فاإنه���م �صيخططون لالنتق���ام م�صتقباًل، ومن 
راأي���ي � ا�ص���اف الب���زاز � ما دمن���ا منتلك اكر 
م���ن خم�صني باملائ���ة من ح�ص����ض ال�صركات 
النفطي���ة االجنبي���ة العاملة يف الع���راق، اأن 
نكتف���ي باإج���راء املفاو�ص���ات الدائ���رة حاليًا 

ق���در  اأق�ص���ي  لزي���ادة ح�ص�صن���ا ايل  معه���م 
ممكن، واإذا مل ننجح فال اأري مع�صلة كبرية 
يف ذل���ك، وال داع���ي الإث���ارة م�ص���اكل كث���رية 
وعميقة، وعلينا ان نتوكل علي الله، ون�صري 
بخطي ر�صينة ولكنه���ا مدرو�صة، ومن دون 
تطبي���ل اأو تزم���ري، وال داع���ي اأي�ص���ًا خلطي 

ثورية قد جتلب االأذي.
وهنا �صكت الرئي����ض عبد ال�صالم عارف بعد 
اأن توقف عن امل�صري، وظل ينظر بعيدًا نحو 
ال�صم���اء املتالألئ���ة مباليني النج���وم، قبل اأن 
يدق���ق يف �صاعته اليدوي���ة، ويقول: اآه.. لقد 
قاربت ال�صاعة العا�صرة، لقد مت�صينا يف هذا 
الطق����ض البارد ما يقارب ال�صاعتني، �صكرًا يا 
دكت���ور علي هذه االأفكار والطروحات، اإنني 

فخور بك.. �صاحبتك ال�صالمة.
ا�صتق���ل عب���د الرحم���ن الب���زاز �صيارت���ه 
بواب���ة  نح���و  وقاده���ا  ال�صخ�صي���ة، 
اخلروج من الق�ص���ر، بينما كان رئي�ض 
اجلمهوري���ة يودعه واقف���ًا بالقرب من 

باب الت�صريفات.
ع���ارف  ال�ص���الم  عب���د  دخ���ل  اإن  وم���ا 
ايل جناح���ه اخلا����ض، حت���ي هرع���ُت 
اُلخرج مذكرت���ي ال�صخ�صية ال�صنوية 
لعام 1964 الأ�صج���ل يف �صفحة يوم 
ال�صاد�ض من كانون االول )دي�صمرب( 
منه���ا روؤو����ض نق���اط الحادي���ث عبد 
الرحم���ن الب���زاز م���ع عب���د ال�ص���الم 
ع���ارف، قب���ل اأن اأرج���و م���ن زميلي 
امل���الزم عبد اجلب���ار ج�ص���ام اإتاحة 
الفر�صة يل ه���ذه الليلة كي ُا�صجل 
تفا�صيله���ا الت���ي ا�صتم���رت حت���ي 
الثالث���ة فج���رًا، بينم���ا كان زميلي 
عب���د اجلب���ار يتج���ول عل���ي نقاط 
ح���وايل  واحلماي���ة  املراقب���ة 
الق�صر اجلمه���وري، وعندما عاد 
وا�صتق���ر عل���ي مقع���ده يف غرفة 
الت�صريفات، ووجدين غارقًا يف 
الكتاب���ة ظلرّ يلومن���ي علي هذا (
اجلن���ون( بداًل من اأداء �صلوات 

د. النافلة والتهجرّ

�سكرتري عام دي�ان 
رئا�سة اجلمه�رية

كان الرائ���د عب���د الل���ه جمي���د 
ي�صغ���ل ه���ذا املن�ص���ب الرفيع 
وحت���ي   1964 ع���ام  من���ذ 
 .1966 )اأبري���ل(  ني�ص���ان 

يبلغ م���ن العمر )35( �صن���ة، �صعيف البينة، 
متو�صط القام���ة ومائل ايل الق�ص���ر، اأبي�ض 
اللون، دائ���م االبت�صامة، قلي���ل الكالم، يبدو 
عل���ي حمياه الذكاء وبع�ض املكر، وقد علمت 
مب���رور االيام اأن���ه كان �صابط���ًا يف اجلي�ض 
برتب���ة رئي����ض )نقي���ب( يف مت���وز )يوليو( 
1958 عندم���ا ا�ص���رتك م���ع العقي���د الرك���ن 
عب���د ال�صالم حمم���د عارف يف الث���ورة التي 
اطاحت باحلكم امللك���ي، ورافقه يف زياراته 
جن���اح  بع���د  الع���راق  )حمافظ���ات(  الألوي���ة 
الثورة، وحركة 18 ت�صرين الثاين 1963 اإذ 
عين���ه عبد ال�صالم بهذا املن�ص���ب ذي الدرجة 
اخلا�صة مبر�صوم جمهوري، فاُعترب � طوعًا 
� حم���ااًل علي التقاعد.. اأما �صنفه يف اجلي�ض 

فقد كان الهند�صة االآلية الكهربائية. 
كان ن�صط���ًا يف عمل���ه، م�صيط���رًا ب�صخ�صيته 
عل���ي عم���وم املوظفني العاملني حت���ت اإمرته 
يف املكت���ب اخلا����ض ودوائ���ر ال�صكرتاري���ة 
الر�صم���ي  ال���دوام  ايل  يح�ص���ر  االخ���ري، 
ان  دون  وين�صغ���ل  املح���دد،  موع���ده  يف 
يتمت���ع باأي���ة ا�صرتاحة حتي انته���اء �صاعاته 
املق���ررة، ب���ل طامل���ا كان يتاأخر حت���ي الثالثة 
او الرابع���ة ع�ص���رًا ومبع���دل يوم���ي، حت���ي 
يف حالة مغادرة رئي����ض اجلمهورية الق�صر 
اجلمه���وري ايل بيت���ه، فيم���ا كان ي�صاحب���ه 
دائم���ًا يف جمي���ع زيارات���ه خ���ارج بغ���داد او 
الع���راق. كان متوا�صعًا بع�ض ال�صيء، اأنيقًا 
ج���دًا يف مالب�ص���ه وحري�ص���ًا عل���ي تنا�ص���ق 
األوانه���ا، تنقل���ه �صيارته الر�صمي���ة من واإيل 
الق�صر اجلمهوري قب���ل وبعد انتهاء الدوام 
الر�صم���ي.. ولكن���ه كان يح�ص���ر ب�صيارات���ه 
)اوب���ل  ط���راز  م���ن  ال�صغ���رية  ال�صخ�صي���ة 
ها ب�صكل مطلق، كان  1964( والت���ي مل يغريرّ
اأقرانه وزمالوؤه من ال�صباط امل�صتمرين يف 
خدم���ة القوات امل�صلحة، وكذل���ك بع�ض كبار 
�صب���اط اجلي�ض وقادته من الذين يح�صرون 
ايل الق�ص���ر اجلمه���وري، يح�صدون���ه عل���ي 

من�صبه.
حدث مرة اأن كنُت يف زيارة ل�صديقي املالزم 
عبد مطل���ك اجلبوري يف غرف���ة الت�صريفات 
م�ص���اًء، عندم���ا دخلها عب���د الله جمي���د طالبًا 
من كلينا اأن نرافقه حل�صور جمل�ض الفاحتة 
املقام���ة عل���ي روح والد املق���دم الركن ر�صيد 
حم�ص���ن مدير االم���ن العام، وذل���ك يف جامع 
14 رم�ص���ان قرب ن�صب اجلن���دي املجهول، 
فق���اد �صيارت���ه ال�صخ�صي���ة وق���د جل����ض عبد 
مطلك قربه يف املقعد االمامي، بينما جل�صت 

انا يف املقعد اخللفي.
كان جمل����ض الفاحت���ة مزدحم���ًا باملوؤا�ص���ني 
بطبيع���ة احل���ال، رحب به ا�صح���اب املتويف 
اه الع�ص���رات من اجللو�ض  كثريًا، بينم���ا حيرّ

ة  ر بعب���ا
)م�صاك���م الل���ه باخل���ري(، فيم���ا تق���رب اإلي���ه 
ع�ص���رات اآخ���رون ي�صافح���وه ويح�صنون���ه 
ويقبلون���ه بحرارة، �صدق���ا، اأو تقربا، وعند 
املغ���ادرة، كن���ا من�ص���ي خلف���ه مبا�ص���رة حتي 
و�صل ايل ر�صيد حم�ص���ن لي�صافحه ويقبله، 
وبع���د عب���ارات املوؤا�صاة االعتيادي���ة ترحمًا 
عل���ي وال���ده، اأخرج ظرف���ًا ر�صمي���ًا من جيب 
�صرتت���ه االأنيق���ة، ليقول: ي���ا اأخ ر�صيد.. هذا 
مبلغ متوا�صع من املال، اأر�صله ال�صيد رئي�ض 
اجلمهورية لكم. رد ر�صي���د م�صتغربا وملاذا؟ 
ق���ال عبد الل���ه لتغطي���ة م�صاري���ف الفاحتة. 
اأجاب مدير االمن العام نحن يا اأخ عبد الله، 
ل�صن���ا بحاج���ة ايل مث���ل هذه االم���ور، واأنت 
اأعل���م بذل���ك. ورد �صكرت���ري الرئي����ض: لكن���ه 

عرف �صائد. 
ح�صن���ًا.. قال املقدم ر�صيد و�ص���األ: هل املبلغ 
م���ن عند الرئي�ض ومن مال���ه اخلا�ض؟ اأجاب 
الرائ���د عبد الله: كال انه من )نرية الق�صر(. 
وهن���ا قال: لذل���ك فاإنني ال اأتقبل���ه، و�صالمي 
م���ع حتيات���ي اىل رئي����ض اجلمهوري���ة، وقل 
ل���ه اإنه متي ما اأ�صبح ق���ادرا علي اإكرامنا من 
ماله اخلا����ض، فاإننا �صنتقبله ممتنني. ومرة 
اأخ���ري راح الرائ���د عب���د الله يق���ول: لكن يا 

ر�صيد ال يجوز ان ترده، فذلك �صيء معيب.
رد املق���دم ر�صي���د بح���زم: كاًل وق�صم���ًا بالل���ه 

العظيم، اأرجو اعتبار املو�صوع منتهيا.
اأعاد عبد الل���ه جميد الظرف املغلف ذا اللون 
اال�صم���ر ايل جيبه خائبًا، وخرجنا ب�صحبته 
م���ن ذل���ك اجلام���ع وه���و ممتع����ض م���ن ذلك 
الت�ص���رف، فيم���ا ظ���ل ي���ردد ط���وال الطريق 
بع����ض عبارات الغ�ص���ب، ومل ن�صتطع � نحن 
ال�صابطني املرافقني له � تقدير اإن كان موقف 
ر�صي���د حم�صن نابعًا م���ن حر�صه علي اأموال 
الدولة، اأم من �صوء عالقته غري الظاهرة يف 
حينه م���ع رئي�ض اجلمهوري���ة، حتي ا�صرتك 
فيم���ا بعد م���ع عميد اجلو الرك���ن عارف عبد 
ال���رزاق يف حرك���ة لقل���ب نظ���ام حك���م عب���د 
ال�ص���الم عارف يف ايل���ول )�صبتمرب( 1965، 

التي �صنورد تفا�صيلها الحقا.
ف�سل من مذكرات د. �سبحي 
ناظم ت�فيق

مدير االمن العام يرف�س م�ساعدة مالية 
ار�سلها عبد ال�سالم عارف ثم يق�د انقالبا عليه عام 1965

عبد الرحمن البزاز
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احت����ل هذا ال�ص����ارع مكانه و�ص����ار مت�صعا 
للمارة والدواب والعربات ثم ا�صتبدل من 
)خليل با�صا جاده �صي( اىل �صارع الر�صيد 
لريبط حا�صر بغ����داد مبا�صيها التاريخي 
وبهذا الوقت ولد �صديق جديد لنهر دجلة 
يالزم����ه من ب����اب املعظم ويف����رتق عنه يف 

الباب ال�صرقي.
بني����ت حوادث����ه  ال����ذي  املق����ال  ه����ذا  ويف 
االجتماعي����ة بعيدا عن البح����ث التاريخي 
والذي تتداخ����ل فيه الوقائع العثمانية مع 
وقائ����ع العهد امللكي، �ص����وف اتعقب خطى 
�صارع الر�صيد حملة حملة ثم اتوقف ل�صرد 
بع�ض الوقائع يف هذه املحالت ابتداء من 
ب����اب املعظم فاجلان����ب االي�ص����ر منه حملة 
ال�صور باب الطوب )طوبليان( ثم الف�صل 

وامليدان بينهما كوك ن����زر )قائد عثماين( 
املنطق����ة  م����ن اجلان����ب االمي����ن  يقابلهم����ا 
العبا�صي����ة العري�صة وعليها �صيدت وزارة 

الدفاع ثم )البقجة( وامليدان اي�صا.
كب����ار  الي�ص����رى  املنطق����ة  ي�صك����ن  وكان 
املوظف����ني  وكب����ار  العثماني����ني  ال�صب����اط 
وي�صتيقظ �صكان املحل����ة على وقع حوافر 
اخليل و�صهيلها ورنني املهماز حيث اعتاد 
املرافق����ون وال�صيا�����ض اح�ص����ار اخلي����ول 
املطهم����ة امل�صرج����ة اىل ال�صباط مع الفجر 

لاللتحاق باعمالهم.
ويف هذه املنطقة ي�صكن حممد الداغ�صتاين 
وحر�صه اجليجان الق�ص����ار اال�صداء الذي 
كان����وا يخيفون املارة م����ن املرور يف هذه 
املنطقة وي�صطر �صكنة املحلة من الدخول 

واخلروج من بيوته����م من االزقة اخللفية 
وكاأن الالفتة تقول للعثمانيني فقط.

ويف منطق����ة ك����وك ن����زر ي�صك����ن االرم����ن 
التاريخي����ة  الكني�ص����ة  وقربه����م  اال�ص����داء 
العريق����ة وهن����ا حدثت مذبح����ة كبرية دمر 
فيه����ا الفر�ض بقيادة القائ����د نزار وجنوده 

االرمن.
حمم����د  انتخ����اب  طبخ����ة  عا�����ض  املي����دان 
العجم����ي والي����ا لبغ����داد وكان����ت الطام����ة 
الك����ربى لوال نخوة الكرخي����ني وعبورهم 
اىل الر�صافة للق�ص����اء على هذه املوؤامرة، 
وعلى اثرها هرب حممد العجمي واتباعه 
)اق����راأ ر�صال����ة عبدالله ال�صوي����دي( اخريا 
�صكن منطقة ال�صور جعفر الع�صكري ويف 
منطق����ة الف�ص����ل ي�صك����ن يا�ص����ني الها�صمي 

ونوري ال�صعيد.
م����ن  الكث����ري  الف�ص����ل ي�صك����ن  يف منطق����ة 
ع�ص����رية العزة ويقال عنه����م عندما يحدث 
ن����زاع بينهم الينتخي اال بح�صور �صيخهم 
بال�ص����وارع  فيم�ص����ي  اخلي����زران  حبي����ب 

وينتهي النزاع.
ام����ا اجلان����ب االمي����ن ف����وزارة الدف����اع ثم 
البقج����ة ويف البقجة مدر�ص����ة ال�صنائع ثم 
جمل�صا النواب واالعيان ويف هذا ال�صارع 
ا�صرار كثرية �صهدتها اروقة املجل�ض ويف 
هذا ال�صارع ت�صكن ريجينة واختها �صليمة 
م����راد واالخرى روزة ويف بيتها يتم كثري 
من االجتماعات يقال عن ريجينة انها تفك 
امل�صلوب وت�صكل الوزارة يف بيتها ويقال 
ان ن����وري ال�صعيد ا�صت����دان منها عند بناء 

بيته ثم يقال ان����ه �صاهم يف قتلها والعهدة 
على الراوي.

ويف املقط����ع الث����اين م����ن ال�ص����ارع عل����ى 
اجلان����ب االي�صر احليدرخانة وفيها جامع 
احليدرخان����ة ال�صهري حي����ث ا�صتطاع هذا 
اجلامع ان ي�صد العراقيني بع�صهم ببع�ض 
وجتلت االخوة والتع����اون بابهى �صورة 
اثن����اء ث����ورة الع�صري����ن وام����ام باب����ه قتل 

النجار االخر�ض.
يف اجلان����ب االمي����ن جدي����د ح�ص����ن با�ص����ا 
وفيه����ا يقع مقهى الزه����اوي حيث يتبارى 

ال�صعراء هناك.
جت����اور احليدرخان����ة حمل����ة اخل�ص����االت 
والعاقولي����ة وبها مدر�صة التفي�ض يقابلها 
�صوق االمانة ويف هذا ال�صوق تباع ارقى 

�شارع الر�شيد وخزين الذاكرة
حممد ج�اد الغرابي 

عندما �ساق �سارع النهر بال�سابلة والدواب تقرر فتح �سارع جديد ي�ازيه وارتاأى ال�ايل انذاك ان يك�ن �سارعا 
وا�سعا وم�ستقيما، وفعال ب��سر بالتنفيذ بعد ان مد حبل من باب املعظم اىل الباب ال�سرقي وعلى امتداد احلبل 

يتم الهدم، والذي حدث ان ا�سحاب االمالك بداأوا يبعدون احلبل عنهم وعندما يحل امل�ساء يرتفع الهرج واملرج 
بني النا�س، فعائلة ترمي احلبل واخرى تبعده اىل ان جاءت جادة خليل با�سا مائلة وملت�ية حتت تاأثريات 

مراكز الق�ى من ا�سحاب االمالك
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اعالنات ايام زمان
بغ����داد  ل�صخ�صي����ات  الفواك����ه واخل�ص����ر 
ن�صتم����ر يف اجلانب االي�صر �صاحة االمني 
و�ص����ارع االمني ثم ب����اب االغا وال�صورجة 
يقابله����ا من اجلانب االمين ج�صر املاأمون 
و�صوق ال�صفافري وعلى هذا اجل�صر هرع 
الكرخي����ون ثاني����ة ليدعم����وا الر�صافة يف 
ا�صق����اط معاه����دة ب����ورت �صم����وث وكانت 
واقعة اجل�صر والوثب����ة )1948( و�صقط 
�صه����داء كان����وا وراء اط����الق ا�صمهم على 
اجل�ص����ر وال�صاحة، نتابع اجلانب االي�صر 
نعرب امليدان ثم باب االغا وال�صورجة اما 
ال�صورجة فتعر�صت لعدة حتوالت اهمها 
هجرة اليهود بعد ا�صقاط جن�صيتهم �صمن 
خمطط �صهيوين لئيم وحل حملهم جتار 
ج����دد، وم����ن اب����واب ال�صورج����ة خرج����ت 
تظاه����رة �ص����د ال�صاه عند جلوئ����ه للعراق 

يف عهد م�صدق.
االث����ر  ه����ذا  مرج����ان  جام����ع  يق����ع  وهن����ا 
التاريخ����ي الثم����ني، واهل بغ����داد يحبون 
اجلوام����ع فهي اماك����ن لقائه����م وم�صارب 
عندم����ا  اتذك����ر  اين  حت����ى  اجتماعاته����م 
�صقط����ت قب����ة جام����ع �ص����وق الغ����زل تناقل 
النا�����ض يف حينه����ا ان �صقوط قبة اجلامع 
دليل عل����ى قرب قيام ال�صاعة، كان ذلك يف 
االربعيني����ات، ونتاب����ع اجلان����ب االي�ص����ر 
لن�صل را�ض القرية و�صارع الكنائ�ض )عكد 
الن�ص����ارى( وهن����ا تكر الكنائ�����ض ومنها 
كني�ص����ة الالت����ني حي����ث مق����ر االب االديب 
ان�صتا�ض م����اري الكرملي وه����ذه املناطق 
قدمية ويذكر التاريخ ان للن�صارى حاليا 
ويف الزم����ن العبا�ص����ي احرتام����ا خا�����ض 
وكان للرهب����ان والق�صاو�ص����ة باب خا�ض 
للدخ����ول عل����ى اخلليفة العبا�ص����ي واعتاد 
اه����ل بغ����داد تق����دمي الته����اين يف اعي����اد 
املي����الد وراأ�ض ال�صن����ة ويقرعون الطبول 

والعراقيون يحيون املهرجانات.
االمي����ن(  )وه����و  اجلان����ب  ه����ذا  يقاب����ل 
ث����م  التجاري����ة  املح����ال  وبه����ا  امل�صبغ����ة 
حتول����ت اىل امل�ص����ارف ويحت����ل م�صرف 
الرافدي����ن وامل�ص����رف املرك����زي مركزهما 

الالئق عمرانيا..
اجلان����ب االي�صر تقع حمل����ة اجلنابيني ثم 
حافظ القا�ص����ي و�صارع العاجلني يقابلها 

)اجلانب االمين( العمار.
ي�صك����ن  والثوي����رات  ال�صويف����ات  يف 
اجلنابي����ون وقد تعر�صت ه����ذه الع�صرية 
حلج����ز وابع����اد روؤ�صائها اثن����اء االحتالل 
واحل����رب العاملي����ة االوىل، الق����ي القب�ض 
على عبود الزيدان واحمد الكرمي ويا�صني 
اخل�صريي وخمتار املربعة وابعدوا اىل 
هنجام وقام����ت ن�صاء اجلنابي����ني باللطم 
والع����زاء داخ����ل االزق����ة احتجاج����ا عل����ى 
االبع����اد، وبع����د انتهاء االبع����اد ا�صتقبلوا 
اعز اال�صتقب����ال، ويف العم����ار بيت اللنج 
وهو املرك����ز االول للن�صاط االنكليزي يف 
الع����راق الذين اتخذوا من البواخر حرفة 
وكانت الباخ����رة العثمانية تقطع امل�صافة 
من بغ����داد اىل الب�صرة ب�صه����ر واالنكليز 
جاءوا ببواخر تقطعها با�صبوع علما باأن 

الربيد بني بغداد والب�صرة كان راجال..
وبجوار او يف نف�ض املنطقة ي�صكن الباجه 
جي����ه وتدور ق�صة يتداولها اهل بغداد ان 
ن�صاء الباجه جيه ل�صن بحاجة اىل عباءة 
عند الت����زاور حيث ان بيوته����م متال�صقة 
وابوابه����ا مفتوح����ة فال يخرج����ن لل�صارع 
وله����ذا متي����زن به����ذا املثل، ويق����ال ان يف 

احد هذه البيوت �صردابا �صجن به االمام 
مو�ص����ى بن جعف����ر وت�صعل في����ه ال�صموع 
يوم اجلمع����ة ويزار وك����ذا يتبارك اهايل 
بغ����داد وه����ذه املنطقة بكرام����ة العامل ابو 
�صيبة الذي يق����ع �صريحه بنف�ض املنطقة، 
وعل����ى اجلانب االي�ص����ر اي�ص����ا العبخانة 
وفيه����ا �صركة الكهرباء ثم املربعة وبعدها 
�ص����ارع ال�صيخ وبه كني�ص����ة باتري بري ثم 
ال�صن����ك ويف هذه املنطق����ة ب�صاتني عامرة 
غن����اء اهمها ب�صت����ان ام الرياحني ومكانه 
االن الربي����د املركزي ثم ب�صت����ان الواوي 
وال�صرداجي����ة وب����ه ال�صينم����ات ويف هذه 
املنطقة اي�ص����ا امالك املال حمادي واهمها 

املقهى العامر..
يقابله����ا م����ن اجلان����ب االمين فن����دق �صط 
الع����رب وقدمي����ا مله����ى ث����م اورزدي ب����اك 
واالن املخ����ازن العراقي����ة وحم����ال عم����ر 
عل����ي  �صلط����ان  �صي����د  ث����م جام����ع  افن����دي 
وبعده����ا بيوت �صكني����ة وحمالت جتارية 
وحمال �صرب وقمار �صابقا وهذه املنطقة 
تاريخية عريقة، حيث هنا مزارع العالمة 
ح�صني الغرابي ومدر�صته التي در�ض بها 
كث����ري م����ن العلم����اء )وال�صقاخان����ة( وهي 
جم����اورة جلام����ع ال�صي����د �صلط����ان عل����ي، 
وهذا العامل �صاحب الكرامة كان حمبوبا 
من اهايل بغ����داد فعندما قدم الوايل علي 
ر�صا لياأخذ مكان����ه امتنع الوايل املعزول 
وع�ص����ى وخرب القت����ال بينهما واجمعت 
بغ����داد النتخاب العالمة ح�ص����ني الغرابي 
ممث����ال عنها ليفاو�����ض ال����وايل باالمتناع 
عن احل����رب داخل بغ����داد وجنح بواجبه 
وقي����ل ان ه����ذه احلالة فري����دة يف اجماع 

بغداد الختيار �صخ�ض ميثلها.
ث����م ننته����ي بب����اب ال�ص����ور وفي����ه اخلندق 
وكان مق����ربة و�صابق����ا حديق����ة غ����ازي ثم 
حديق����ة االم����ة وبجواره����ا �صينم����ا غازي 
التي ا�صتبدل����ت ب�صينما اخليام ولل�صباب 
تعل����ق كبري بهذه ال�صينم����ا حيث يبحثون 
عن االفالم املث����رية التي ا�صتهر منها فيلم 
اب����ن حرام ورم����ال حتت ال�صم�����ض والرز 
امل����ر وفتاة النهر وذهب م����ع الريح ورمل 

ودم.
ويف ه����ذه النقطة يفرتق دجلة اخلري عن 
�صديق����ه �ص����ارع الر�صي����د، �ص����ارع الر�صيد 
االن عزي����ز عرب����ي عراق����ي بع����د ان كانوا 
ي�صك����و الغربة حيث ان املح����ال التجارية 
وكان  اجنبي����ة  ا�صم����اء  يحم����ل  معظمه����ا 
ال����ذي مي�صي يف �ص����ارع الر�صي����د يالحظ 
كان بع�����ض االجان����ب يتح����دون العرب����ي 

والعراقي بالفتاتهم الكبرية.
وح�صن����ا فعل����ت امان����ة العا�صم����ة عندم����ا 
اعادة النظ����ر با�صماء ال�صركات واملحالت 
وو�صعت اال�صماء العربية لتعود ب�صارع 
الر�صي����د اىل عراقيت����ه فريب����ط حا�ص����ره 

مبا�صيه التاريخي.
ويبق����ى �صم����ن االم����ال ان يك����ون �ص����ارع 

الر�صيد للراجلة فقط. 
قب����ل ان اخت����م كالم����ي فاتن����ي ان اذكر ان 
البناية املتخ����ذة كمتحف واملقابلة للربيد 
املرك����زي هي دار احلاكم ال�صيا�صي �صابقا 
وقريب����ا منه����ا كرد امل����اء الذي تن����زل منها 
�صاقي����ة ماء مت����ر عرب املح����الت اىل حملة 
راأ�����ض ال�صاقي����ة لياأخذ االه����ايل منها املاء 
لل�صرب واالغرا�ض االخرى حيث التوجد 

ا�صالة �صابقا.

يف �صي���ف 1955 كن���ت وع���دد م���ن اال�صدق���اء بينه���م االدي���ب 
وال�صاع���ر والفن���ان والرتاث���ي، ن���زالء اح���د فن���ادق )بحمدون( 
بلبن���ان اال�ص���م، ويف ام�صية من اما�صيه���ا اخلالبة، وكنا جنل�ض 
يف الرو�ص���ن- عل���ى راأي املرح���وم ا�صتاذن���ا الدكت���ور م�صطفى 
ج���واد وه���ي )ال�صرف���ة( املطلة على ال���وادي الف�صي���ح، نتجاذب 
اط���راف احلديث، يف �صوؤون االدب و�صج���ون الفن، و�صراعات 
ال�صعر، ويف ال���رتاث والتاريخ، الم�صت ا�صماعنا نغمات �صجية 
من ا�صداء وتر ناطق وتر العازف امللهم �صامي ال�صوا، ف�صغلتنا 
لعذوبته���ا اال�ص���رة عن احاديثن���ا ومناق�صاتن���ا ال�صائعة، ودفعنا 
حبن���ا للفنان ان نه���رع اليه، وان ندع���وه اىل جمل�صنا ونخرجه 
م���ن وحدته التي ماكان ي�صاركه فيه���ا غري كمانهن فرحب وه�ض 
وب�ض، واجاب الدعوة وكانت �صويعات ذهبية ا�صتعاد كل واحد 
من���ا ذكرياته مع هذا الفنان املبدع ال���ذي يعرفه اهل بغداد جيدا 
كما كان يعرفه العرب يف كل ديارهم – فما كان بيتا والمقهى يف 
بغداد ميتلك )الكرامفون( والتوج���د بني جمموعة ا�صطواناته، 
ا�صطوانة )رق�ض الهوامن( لل�صوا فكنا ن�صمعها يف االفراح ويف 
االعي���اد ويف املنا�صب���ات ال�صعي���دة النه���ا كانت حت���رك ال�صغار 
والكب���ار، الفتيات والفتي���ان، فريق�صون عل���ى نغماتها اخلفيفة 

اللطيفة وي�صتعيدونها عدة مرات يف اليوم الواحد.
وال�ص���وا اول فنان �صرقي عربي �صور )مو�صيقيا( �صوت املوؤذن 
وهو يدع���و مكربا من فوق املاأذن بحن���ان وخ�صوع اىل ال�صالة 
واىل الفالح، كما قلد ا�صوات البالبل واحلمام والطيور املغردة 

بدقة وبراعة، حاكاه غريه من املو�صيقيني فيما بعد!.
وه���و اول من احي���ا )ال�صماعي الثقي���ل البيات���ي العربي( الذي 
يعت���رب من اقدم املوؤلف���ات املو�صيقية الرتاثي���ة اخلالدة، التي مل 
يع���رف موؤلفها احلقيقي بكل ا�ص���ف حتى االن! فقد �صمعه �صامي 
ال�صغري عن والده املو�صيقار انطوان ال�صوا وهو يعزفه على الة 
القان���ون وكان هذا بدوره قد اخذه ع���ن والده يو�صف انطوان، 
وقد �صبقنا االخ الفنان عبدالوهاب بالل التي ن�صر هذه املعلومة 
بتفا�صي���ل او�ص���ع يف جملتن���ا املحبوبة )ال���رتاث ال�صعبي( قبل 

ب�صعة اعوام.
ف���كان ه���ذا الفنان يع���زف ذلك ال�صماع���ي وهو م���ن تراثنا الفني 
الن���ادر عل���ى كمان���ه املنف���رد، ث���م �صجله عل���ى ا�صطوان���ة خ�صية 
�صياع���ه حيث مل يك���ن التدوي���ن املو�صيقي قد ع���رف بعد وكتب 
عل���ى وج���ه اال�صطوان���ة االول )ب�ص���رف �صماع���ي ثقي���ل بياتي- 
الكمنجاين ال�صه���ري �صامي افندي ال�صوا( وعل���ى الوجه الثاين 
)تقا�صي���م بياتي( له اي�صا، ومن ح�صن احل���ظ ان ينفرد اال�صتاذ 

بالل باالحتفاظ بن�صخة من هذه اال�صطوانة النادرة!!.
يتذكر اهل بغداد- من بقي منهم على قيد احلياة – �صامي ال�صوا 
ي���وم زار مدينتن���ا العظيم���ة يف بداية اخلم�صيني���ات وتذكر هو 

اي�ص���ا يف جمل�صنا املتوا�ص���ع ذلك، بغداد. واه���ل بغداد، وقال: 
�صدقوين اذا قلت لكم انها كانت من ا�صعد ايام حياتي، فقد زرت 
بلدان���ا عدي���دة يف ال�صرق والغرب، فلم اج���د الطف وال اكرم وال 

احب للمو�صيقى من اهل هذا البلد ال�صريف امل�صياف!.
كان ال�ص���وا اىل جان���ب احيائ���ه حف���الت متتابع���ة يف االندي���ة 
واجلمعي���ات وامل�ص���ارح واالذاع���ة، ويلتق���ي بالبغ���اددة وجه���ا 
لوج���ه، فان���ه كان ينته���ز الفر����ض للتج���ول يف ا�ص���واق بغ���داد 
وحمالته���ا و�صوارعه���ا وطرقاتها، وكم كان يحل���و له ان يجل�ض 
يف مقاهيها يتحدث اىل روادها ويق�صي معهم ال�صاعات فين�صى 
نف�ص���ه، وكان مو�صع اريحية اجلمي���ع ولطفهم وكرمهم، قال عن 

اهل بغداد اي�صا:
-انه���م فاقوا اه���ل بلدنا- حل���ب- بح�ص���ن �صماعه���م للمو�صيقى 
فه���م يدركون )اجلملة املو�صيقية( ويح�ص���ون بها حتى لو كانت 
حم�ص���ورة بني جمموعة من االالت املختلف���ة، وعرب عن اعجابه 
ال�صديد باملقامات العراقية وباالغنيات املحلية ال�صميمة، فقال: 
ان املق���ام العراقي تراث عربي عراقي مو�صيقي وغنائي النظري 
ل���ه يف املو�صيقى العربية وال�صرقية قاطبة، وهو الدائه ال�صعب 
والدقي���ق والثاب���ت، ق���ل مطربوه ومغن���وه، بخ���الف اال�صاليب 

الغنائية االخرى التي يغنيها كيفما اتفق كل من هب ودب!.
الفن���ان �صام���ي ال�صوا م���ن مواليد حل���ب ع���ام 1880، �صافر اىل 
م�ص���ر وهو يف ال�صابعة م���ن عمره وعا�ض هن���اك واثبت مقدرة 
ونبوغ���ا حتى �ص���ار يف م�صاف كبار وم�صاه���ري الفنانني، وهو 
وان رح���ل عنا بعد جتاوزه الثمانني من العمر، ترك للفن �صروة 
مو�صيقية لي�صت بال�صخمة، االرّ انها عملة نادرة �صنبقى نعتز بها 
ونرج���ع اليها على الدوام، لق���د كان ال�صوا مو�صع تقدير االدباء 
وال�صع���راء اي�صا، فذكروه يف ادبياته���م وا�صعارهم، منهم امري 

ال�صعراء احمد �صوقي، فكان مما قال فيه:
يا�صاحب الفن هل اوتيته هبة

وهل خلقت له طبعا ووجدانا؟.
وهل وجدت له يف النف�ض عاطفة

وهل حملت له يف القلب اميانا؟
فن تعطل منه ال�صرق اونة

وكان �صغل بني العبا�ض ازمانا!.

رح���م الله �صام���ي ال�صوا، وكل فنان���ا واديبا �صاغ م���ن م�صاعره 
واحا�صي�صه فنانا وادبا تتذوقه االجيال ويخلد على مر الزمان.

ناجي ج�اد ال�ساعاتي / جريدة كل �سيء 1967

ا�سخا�س يف الذاكرة

�شامي ال�شوا.. ببغداد!

امليدان عا�س طبخة انتخاب حممد العجمي واليا لبغداد 
وكانت الطامة الكربى ل�ال نخ�ة الكرخيني وعب�رهم 

اىل الر�سافة للق�ساء على هذه امل�ؤامرة، وعلى اثرها هرب 
حممد العجمي واتباعه )اقراأ ر�سالة عبداهلل ال�س�يدي( 
اخريا �سكن منطقة ال�س�ر جعفر الع�سكري ويف منطقة 

الف�سل ي�سكن يا�سني الها�سمي ون�ري ال�سعيد.
�شامي ال�شوا يجل�س بني ال�شاعرين الر�شايف والزهاوي 
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ما ان ي�صمع مثل ذلك الكالم حتى يعود في�صتنجد 
بكبري وزرائه )طه با�صا( ووعده بتفريق القادة 
وت�صتيت �صملهم كخطوة اوىل ريثما ينتهي اىل 

خطة يبعدهم فيها عن اجلي�ض متاما. 
وم���ع ان ط���ه الها�صم���ي كان يتل���كاأ يف تنفي���ذ 
تل���ك املهمة التي يعل���م حق العل���م انها حمفوفة 
باملخاط���ر، وق���د تفج���ر الو�ص���ع يف العراق من 
اق�ص���اه اىل ادن���اه، اال ان���ه ا�ص���در ام���را بنق���ل 
العقي���د كام���ل �صبيب م���ن بغ���داد اىل الديوانية 

لقي���ادة الفرق���ة الرابع���ة فيه���ا ب���دال م���ن )ام���ري 
الل���واء( الرك���ن ابراهيم الراوي. وم���ا ان �صاع 
ام���ر النقل حتى وقع املحذور حيث مترد القادة 
على رئي�ض الوزراء الذي كان وزيرا للدفاع يف 
الوقت نف�ص���ه وا�صروا على بقاء رفيقهم �صبيب 

يف بغداد.
وهن���ا هدد طه الها�صم���ي باال�صتقالة. اما القادة 
فل���م يكرتث���وا لذلك بع���د ان ات�صح له���م ان نقل 
كام���ل �صبيب اىل الديواني���ة لي�ض غري اخلطوة 

االوىل على طريق ابعاده���م عن اجلي�ض ابعادا 
تاما. 

يف ت���ل االثن���اء انطوى االم���ري عب���د االآله على 
نف�صه. لق���د حاول ان يج�ض االر����ض التي يقف 
عليه���ا فوجده���ا رخ���وة وانه غري ك���فء ملنازلة 

القادة بقوته الذاتية يف اأية معركة.
املوت���ى،  الرح���اب يخي���م علي���ه �صم���ت  ق�ص���ر 
فاالم���ريات اخواته وكذلك والدت���ه امللة نفي�صة 
اآث���رن ق�ص���اء �صهرته���ن يف ق�صر الزه���ور رمبا 
للحدي���ث ع���ن احلف���ل العائل���ي ال���ذي يجب ان 
يق���ام ملنا�صب���ة عيد تتوي���ج امللك في�ص���ل الثاين 
بعد ثالث���ة ا يام من تلك الليل���ة.  واخلدم الذين 
حتت���م عليه���م واجباته���م البق���اء يف الق�ص���ر ال 
يكاد احدهم ياأت���ي بناأمة خوفا من اثارة غ�صب 
االم���ري الذي ب���دا مكفهر الوج���ه، تت�صم حركاته 
بالع�صبي���ة واالنفع���ال. اخذ �صع���وره بالوحدة 
يطب���ق عل���ى انفا�صه كلم���ا تقدم ب���ه الليل، حتى 
انه "عندما انتهى واج���ب املرافق املالزم االول 
قا�ص���م واراد االن�ص���راف اىل ق�ص���ر املرافق���ني 
لي�صي���ب ق�صط���ا م���ن الراح���ة ا�صتبق���اه االم���ري 
اىل جانب���ه" وبعد ان تناوال طع���ام الع�صاء معا 
الق�ص���ر جيئة وذهابا"  "اخ���ذا يذرعان حديقة 
دون ان يح�ص���ا ب���ربد ال�صت���اء ال���ذي تاأخر قليال 
يف تل���ك ال�صن���ة. وبالرغ���م م���ن انن���ا ال نع���رف 
جلية احلديث ال���ذي جرى بني االمري و مرافقه 
ال���ذي كان ا�صغر من ان يطلع على هموم �صيده 
الكب���رية، اال انن���ا نحد����ض انه كان ي���دور حول 
متاع���ب االم���ري ال�صيا�صي���ة واالزم���ات احل���ادة 
املتتالي���ة الت���ي اخذت تن�ص���ب بينه وب���ني قادة 
اجلي����ض ومعهم اال�صت���اذ ر�صيد عايل الكيالين، 
ورمبا �صرح ذهنه � يف بع�ض نوبات �صمته � يف 
املوازنة بني قوته وقوتهم لو انه اراد منازلتهم 
يف �ص���راع مك�صوف على ان مث���ل تلك املوازنة 

كان���ت تزي���د يف كمده وجتعل���ه يغ����ض بريقه. 
ان���ه مل يق���ف مكت���وف اليدي���ن ازاء  �صحي���ح، 
االزم���ة املتنامية. لق���د زوده ال�صفري الربيطاين 
يف بغ���داد مببال���غ م���ن امل���ال � مت ذل���ك بوا�صطة 
الدكت���ور �صندر�ص���ن لي�صرتي به���ا بع�ض الذين 
و�صعوا ذممهم يف �ص���وق النخا�صة ال�صيا�صية. 
كان داعيته يف الف���رات االو�صط ال�صيد حم�صن 
ابو طبيخ، الذي اف���رتق على رفيقه القدمي عبد 
الواح���د امللي فيدف���ع اليهم ال�صي���د باقر �صر�صك 
)باق���ر بالط( ثمن والئهم املعل���ن لالمري بعد ان 
ي�صتحلفهم على كتاب الله بالوفاء للو�صي على 
العر�ض. كما اخذ مرافقه الرئي�ض االول )الرائد( 
عبي���د بن عب���د الل���ه امل�صايفي ي���زور الوحدات 
الع�صكري���ة فيوؤل���ب ال�صب���اط لالنق�صا�ض على 
قادته���م. ولكن���ه مل ي�صتطع تاأم���ني والء حقيقي 
ل���ه ب�صبب انحيازه اىل  اجله���ة املعادية لل�صعب 
ومثل هذا الوالء يكون يف العادة حم�صورا يف 
طبقات حمدودة ذات دائرة �صيقة النه ال ميتلك 
املنط���ق ال���ذي يكفل له االت�ص���اع واالنت�صار بني 

النا�ض. 
قبل �صهرين ردد الفريق امني زكي وكيل رئي�ض 
الدي���ن  العقي���د �ص���الح  اركان اجلي����ض ومع���ه 
ال�صباغ اكر من مرة امام ال�صيد حممد ال�صدر 

رئي�ض جمل�ض االعيان قولهما:
� "ان هذا الولد � ويريدان اأن اأالمري بالذات � اذا 

مل ي�صاأ ان يرحم نف�صه فلريحم امه واخواته".
غري انه ال اخوات���ه العائدات من ق�صر الزهور، 
وال �صائق ال�صيارة الذي عاد بهن الحظوا �صيئا 
غري اعتيادي على الطريق بني الق�صرين اللذين 
يقعان يف اربا�ض املدينة، وال يبعد احدهما عن 
االآخر �ص���وى غلوة �صه���م، لقد ب���دا للجميع كما 
ل���و ان ليلتهم تلك �صتم�ص���ي �صاأنها يف ذلك �صاأن 
�صبيهاته���ا من اللي���ايل الفائتة. لكن تل���ك الليلة 

كان���ت حبلى فع���ال وه���ي يف املخا����ض  على ما 
يريبه يف الطريق هو االآخر. 

وتنف����ض ال�صائق ال���ذي ام�صه التع���ب واأجهده 
ال�صه���ر ال�صعداء بعد عودته من مهمته االخرية 
عندم���ا ح�ص���ب ان ا�صغاله لذلك الي���وم قد انتهت 
ول���ه بعدها ان يخلد اىل الراحة فادخل ال�صيارة 
امللكية اىل الك���راج ودلف اىل غرفته يف الق�صر 
حيث ن�صا عن���ه مالب�صه واأوى اىل �صريره. اما 
االأم���ري فق���د دخ���ل اىل غرف���ة نومه حامل���ا خرج 
املراف���ق و اغلق الباب علي���ه والبد انه اأوى اىل 

�صريره هو االآخر. 
وم���ا ان او�ص���ك ال�صائ���ق املك���دود ان ي�صرح يف 
اغف���اءة هانئ���ة بع���د ي���وم م�ص���ن حت���ى اقتحم 
علي���ه خمدع���ه )ط���ه( اخل���ادم اخلا����ض ل�صم���و 
االمري ومعه )ا�صطه عثم���ان( طباخ جاللة امللك 
واحد م�صاع���دي الطباخ وطلب من���ه اي�صالهما 
بال�صيارة امللكية اىل ق�صر الزهور بعد ان تقدم 

الليل وانقطعت ال�صابلة يف الطريق. 
كان الوق���ت ق���د امع���ن يف تقدمه يف ع���رف تلك 
االأيام، ويف امل���كان املنقطع الذي يقع الق�صران 
امللكي���ان فيه وبحالة ال تخلو م���ن �صيق، نه�ض 
ال�صائ���ق م���ن فرا�ص���ه وه���و يلعن يف �ص���ره كل 
الطباخ���ني الذي���ن اأبطرته���م النعم���ة حتى �صق 
عليه���م ان ي�صريوا على اقدامهم ب�صع مئات من 
االمت���ار حيث ينكبوا بعده���ا يف فر�صهم وبئ�ض 
امل�ص���ري، ومل���ا مل يج���د حيل���ة يف ي���ده، نه����ض 
متثاقال وارتدى مالب�صه على م�ص�ض مرة ثانية 
واجته اىل املراآب )الكراج( ومعه الطباخان. و 
ق���د اأفاد فيما بعد ان خروج���ه من ق�صر الرحاب 
هذه امل���رة كان يف متام ال�صاع���ة الثانية ع�صرة 
عند منت�صف الليل. واو�صل الطباخ وم�صاعده 

اىل جناح اخلدم يف ق�صر الزهور. 
مزارع احلارثية املرتامية االطراف متتد بعيدا، 

ا�شرار هروب االمري عبد االله من ق�شر الرحاب
كان االمري عبد االله ي�سعر بال�ح�سة والقلق يف م�ساء 
الي�م االول من ني�سان 1941. واملعروف انه مل يبا�سر مهام 
من�سبه و�سيا على العر�س يف البالط امللكي يف ذلك الي�م. 
قبل ذلك بايام ام�سى وقتا يف املزارع امللكية يف البغيلة 
)النعمانية( وعندما عاد بادر اىل االجتماع مبجل�س 
ال�زراء �سخ�سيا ثم اجرى بعدها عددا من االت�ساالت 
التلف�نية مع بع�س ال�سا�سة، ومع ذلك بقي قلقا م�ستتا 
حيث مل يعثـر حتى ذلك ال�قت على امل ميالأ �سدره 
باالأمن ونف�سه بالهدوء. 
كانت م�سكلته مع )القادة( تتفاقم ي�ما بعد ي�م. ويف 
االحيان القليلة التي يخلد فيها اىل ق�سط من الطماأنينة 
كان ال�سا�سة الذين اخذ ات�ساع نف�ذ )القادة( يتهددهم 
بالبطالة يجهزون على دعته تلك بق�س�ة متناهية. 
لقد �سمع اكثـر من واحد منهم يرددون هذا الن�س:

ـ "ال ميكن ان تك�ن امريا، والقادة على راأ�س اجلي�س، انهم 
ي�ستهدف�ن حياتك قبل اي �سيء.. يا �س� االمري."

ن�سر الباحث وامل�ؤرخ الراحل عبد اجلبار العمر  عددا من امل��س�عات عن تاريخ العراق ال�سيا�سي اطلق عليها ا�سم ملفات عراقية يف عدد من ال�سحف 
واملجالت العراقية والعربية .. ا�سرار هروب عبد االله تن�سرها ذاكرة عراقية يف حلقتني و�سبق وان ن�سرت يف جريدة االحتاد عام 1986 

الق�شم االول
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وبغ���داد نف�صه���ا تق���ع يف بقعة نائية ث���م منطقة 
ج�ص���ر اخل���ر ف���ال ي���كاد امل���رء يتب���ني ا�صواءها 
اخلابي���ة اال بع���د جهد جهي���د، وال�صمت املطبق 
مي���زق جنباته عواء بن���ات اآوى بني حني واآخر 
في�صكته���م فجاأة نباح الكالب املرتب�صة يف قرى 
الفالحني املتناثرة هنا وهناك والتي تبدو، وقد 
اأحاطت بها الب�صاتني وكاأنها بقع �صود داكنة يف 
الف�ص���اء الف�صيح. وثمة �صرط���ي حار�ض يغالب 
النعا����ض واملالل وهو يقف بب���اب خمفر �صرطة 
ج�ص���ر اخلر الذي ينبعث من���ه �صوء خافت، وال 

�صيء غري ذلك.
ويذك���ر ال�صائ���ق، وا�صم���ه فا�ص���ل ح�ص���ني، ا نه 
بعدان او�صل اخلادمني اىل مكانهما ويف اثناء 
ا�صتدارت���ه للع���ودة اىل ق�ص���ر الرح���اب الح���ظ 
وج���ود �صيارت���ني م�صلحتني يف راأ����ض ال�صارع 
املوؤدي اىل ق�صر الزهور، وعندما اقرتب منهما 
ت�ص���دى له جنديان ن���زال من امل�صلحت���ني فوقفا 
�صيارت���ه، وق���د �صه���ر كل واحد منهم���ا م�صد�صه 
بيده، و بعد ان �صلطا �صوءا كا�صفا من م�صباح 

يدوي اىل داخل ال�صيارة �صاأله احدهما بحدة!
� اين كنت؟ 

اأجابه ال�صائق: 
� يف ق�صر الزهور. 

ح���دق اجلن���دي بوج���ه ال�صائ���ق قليال وق���ال له 
بازدراء: 

.) � )يا لله روح ويلرّ
عقدت الده�صة ل�ص���ان ال�صائق فلم يجب ب�صيء، 
لكن���ه ا�صتغرب من احلادث متام���ا، حقا انه كان 
على و�صك النوم قبل قليل ولكنه اح�ض وبوعيه 
التام بان���ه لي�ض ازاء حلم فيما ي���راه وي�صمعه، 
م���اذا يدور االآن حوله؟ انه يقود �صيارة الو�صي 
عل���ى العر�ض الر�صمية ومثلها ال ميكن ان تخفى 
على �صواد النا�ض، وال�صلطات الع�صكرية احرى 
ان تعرفه���ا م���ن غريه���ا مب���ا عليه���ا م���ن �صمات 
االم���ارة فلم يبق اأمام���ه اال ان يفكر بان ما وقع 
ل���ه بداية ا ح���داث فوق العادة �ص���وف تتمخ�ض 
عنها ه���ذه الليلة بالذات. وعندم���ا ملك ال�صائق 
روعه تقدم ب�صيارته ب�صعة امتار، ومع انه األف 
الت�صيار ب���ني الق�صرين يف مثل تلك ال�صاعة من 
اللي���ل واأدنى منها وابع���د اال انه مل ي�صبق له ان 
راأى مثل تلك الظاهرة. ول�صبب ال يدريه توقف 
ق���رب �صرطي ملحه واقفا امام بناية خمفر ج�صر 
اخلر، ف�صاأله وهو كاملاأخوذ عما اذا اعتادت مثل 
ه���ذه امل�صلحات الوقوف هن���ا كل ليلة. وقبل ان 
يدي���ر ال�صرطي ل�صان���ه بجواب م���ا، و�صل اليه 
�ص���وت �صابط او جن���دي، مل ي�صتط���ع ال�صائق 
ان يلمح رتبته، كان يقف على بعد خم�ض ع�صرة 

خطوة منهما ياأمر ال�صرطي: 
� "ا�صربه را�صدي او خلرّه يويل"

لك���ن ال�صرطي بقي جامدا يف مكانه حيث انه مل 
يحرك ي���ده لي�صرب ال�صائق، كم���ا انه مل ينب�ض 

ببنت �صفة ليجيبه عما �صاأله عنه. 
ويق���ول فا�ص���ل ح�صني ه���ذا: "ذهبت ف���ورا اىل 
ق�ص���ر الرح���اب، ومل���ا كانت ه���ذه احل���وادث قد 
اوجب���ت انتباهي بوج���ود نية غ���ري ح�صنة، اال 
انن���ي مل يخط���ر بب���ايل بان هن���اك �ص���وء ق�صد 
املل���ك. ولكن���ي  �ص���د �صم���و االم���ري او جالل���ة 
وج���دت من املنا�صب ان يعل���م �صمو االمري بهذه 

احلوادث..".
فج���اأة اعرت�صته عقبة مل تخط���ر بباله من قبل. 
ذل���ك ان االم���ري يغ���ط االن بنوم���ه.. بع���د نهار 
مره���ق ثقيل فكي���ف ي�صل اىل جناح���ه ليخربه 
بح���ادث ق���د ي���راه تافه���ا وال اأهمية ل���ه.. وماذا 
ميك���ن ان تك���ون عاقبته؟ اعني عاقب���ة ال�صائق � 
ال�صك انه���ا �صتكون وخيمة، ورمبا اكر وخامة 
مما يت�صورها. متثل االمري غا�صبا حمنقا وهو 
ي�ص���ب كل الغي���ظ وامل���رارة الت���ي يتجرعها من 

جراء املعاك�صات ال�صيا�صية على راأ�صه هو. 
وحت�ص�ض لذع ال�صياط تنهال على ظهره وراأ�صه 
ج�ص���ده  م���ن  مو�ص���ع  وكل  واكتاف���ه  و�صاقي���ه 
و�صوت االمري املرتع�ض من احلنق ي�صل اليه: 
نومي؟"  من  ايقظتني  ال�صبب  األه���ذا  "..كلب.. 
يف  مقتنع���ا  كان  االخ���رى  الناحي���ة  م���ن  لك���ن 
ق���رارة نف�صه � رمبا ب�صبب الظ���روف ال�صيا�صية 
امل�صطرب���ة وال�صائع���ة بني النا����ض يومئذ � بانه 
الب���د ان يو�صل حكايته اىل االم���ري دون ابطاء 
الن عاقب���ة التاأخ���ري، اذا كان���ت حكايته تنم عما 

وراءه���ا، اك���ر وخام���ة من اي عق���اب ميكن ان 
ي�صيب���ه فيما ل���و كانت غ���ري ذات �ص���اأن. واذ مل 
يج���د يف نف�صه اجل���راأة الكافية القتح���ام غرفة 
ن���وم االم���ري حم���ل حكايت���ه اىل )ط���ه( وطل���ب 
من���ه نقله���ا اىل )�صيدن���ا( كما وقعت ل���ه "فرتدد 
ط���ه � والكالم لل�صائ���ق فا�صل ح�ص���ني � النه كان 
)يالحظ( من ازعاج �صمو االمري فاأحلحت عليه 
فل���م يذه���ب.."، حت���ى ا ذا يئ�ض م���ن حمله على 
ايق���اظ الو�ص���ي توج���ه اىل ا براهي���م وهو من 
اخلدم اخلا�صني بالو�صي وي�صتطيع الو�صول 

اىل جناحه. 
يق���ول ابراهيم بن جبار، وعم���ره يومذاك �صت 
وع�ص���رون �صن���ة، ح���ول دوره يف تل���ك الليل���ة: 
"ال اتذك���ر التاري���خ بال�صب���ط، اال انني اعرف 
ان �صيدن���ا الو�ص���ي ذه���ب اىل الن���وم ح���وايل 
ال�صاع���ة الثاني���ة ع�ص���رة، وبعد ذل���ك ذهبت اىل 
حمل نومي. وبعد برهة جاءين �صائق ال�صيارة 
وايقظن���ي من النوم واخربين مب���ا �صاهده من 
�صي���ارات م�صلح���ة ق���رب ق�ص���ر الزه���ور، وان 
اجلنود اوقفوا ال�صيارة وفت�صوها ثم طلب مني 
ان اخ���رب �صيدنا الو�صي بهذه احلادثة فايقظت 

�صيدنا من النوم".
ال�صك ان ال�صائ���ق فا�صل ح�صني كان خمطئا يف 
تقدي���ر م�صلحة الو�صي عندما ت���ردد يف ايقاظ 
االمري من نوم���ه، وان كانت تقاليد الق�صر على 
م���ا يبدو متنعه من الو�صول اىل جناح الو�صي 
عل���ى العر����ض، وطه ه���و االآخر خمط���ئ عندما 
)الحظ( م���ن ازعاج �صيده يف مث���ل تلك ال�صاعة 
م���ن اللي���ل.. وكان زياد اب���ن ابيه اك���ر معرفة 
مب�صلح���ة احلك���م عندما اكد عل���ى حاجبه ان ال 
مينع طارق ليل من الو�صول اليه فالبد ان مهما 

جاء به...
وم���ا ان �صمع الو�صي من خادم���ه ابراهيم نبذا 
مما حكاه له ال�صائق حتى طار النوم من عينيه، 
فقد وج���د فيما وقع لل�صائق نذي���ر �صوء يخ�صه 
ه���و بالذات.. ف���رتك خادمه ابراهي���م الذي كان 
منهمكا يف �صرد احلديث وبادر � وقد ن�صي وهو 
يف غم���رة اهتمام���ه عزة امللك وكربي���اء االمارة 
و�ص���ورة ال�صباب وتقاليد الق�صر � بلبا�ض النوم 
اىل حيث يوجد ال�صائق لي�صتجلي منه الواقعة 
�صخ�صي���ا، ف�صاأله � واحلدي���ث هنا لل�صائق � "عن 
ال�صي���ارات امل�صلحة، فاأخربته انه���ا واقفة قرب 
ق�ص���ر الزه���ور، وامرين ان او�ص���ل �صموه اىل 
ق�صر االمرية �صاحل���ة" الواقع على �صارع ابي 

نوا�ض يف جانب الر�صافة. 
ولكي ت�صل �صيارة االمري اىل �صارع ابي نوا�ض 
كان عليه���ا ان تدرج عل���ى الطريق الذي يحاذي 
ال���زوراء  حديق���ة  )موق���ع  الو�صا����ض  مع�صك���ر 
يف الوق���ت احلا�ص���ر( ث���م تنح���در من���ه باجتاه 
ال�صاحلية، خمرتقة ال�صارع الذي تقطعه ال�صكة 
احلدي���د املوؤدية اىل حمطة قط���ار الب�صرة، وقد 
اقيم���ت يف موق���ع التقاط���ع عوار����ض خ�صبي���ة 
لتق���ي ال�صابل���ة وال�صي���ارات من م���رور القطار 
املفاج���يء يف الوقت الذي ميك���ن فيه ا�صتخدام 
ه���ذه العوار����ض مبثاب���ة عن���ق قنين���ة )خانق( 
لل�صيط���رة على طريق���ي الف���رات االعلى )حيث 
قاعدة احلبانية الربيطاني���ة( واالو�صط )حيث 
روؤ�ص���اء القبائ���ل املوزع���ي ال���والء بين���ه وبني 
ر�صيد ع���ايل الكيالين(، ويعني اي�صا ال�صيطرة 
عل���ى الق�ص���ور امللكي���ة اذا اعتربن���ا منفذ ج�صر 

اخلر مبثابة فوهة القنينة. 
وكان العقي���د كامل �صبيب قائ���د الفرقة االوىل، 
ومقره���ا يف مع�صك���ر الو�صا����ض، قد ب���ث مفارز 
م���ن فرقته معززة ب�صي���ارات م�صفحة من القوة 
االآلي���ة. فا�صتق���رت مف���رزة منه���ا عن���د عار�ص���ة 
ال�صك���ة التي تقع قريبا م���ن مطار املثنى )املطار 
امل���دين( وم���ر بنا ان مف���رزة ا خ���رى كانت عند 
ج�ص���ر اخلر. وق���د اعت���ذر العقيد كام���ل �صبيب 
اثن���اء حماكمت���ه ام���ام املحكم���ة الع�صكرية بانه 
فعل ذلك لل�صيطرة على مع�صكر الو�صا�ض )وهذا 
ممك���ن اي�ص���ا( ليح���ول دون اخت���الط االهليني 
بجن���ود فرقت���ه يف ليل���ة م�صطربة كتل���ك. لكنه 
قبل ان يبث مف���ارزه كان قد جمع اآمري االلوية 
والوح���دات و�صباط ركن فرقت���ه وذكر "لهم ان 
وزارة الها�صمي عجزت عن اجراء اال�صالحات 
ال�صروري���ة يف الب���الد و�صيطل���ب ا�صتقالتها". 
كم���ا ت���زودت املف���رزة القريبة من مط���ار املثنى 

)املط���ار املدين( بتعليمات وا�صحة "ان مينعوا 
ال�صخ�صيات ال�صيا�صية من اجتياز نقطة املفرزة 

خروجا او دخوال اال باذن من القائد..".
ولت�صهي���ل مهمته���ا ه���ذه زودت بهات���ف ن�ص���ب 
على عج���ل يت�صل بدوره مبراف���ق العقيد كامل 
�صبي���ب مبا�ص���رة، وكان العقي���د كام���ل �صبي���ب 
يت�ص���ل بدوره � لل���راأي و امل�صورة � ببقية القادة 
املوجودين يف مع�صك���ر الر�صيد يف تلك الليلة. 
كما ع���ززت املفرزة التي كان���ت عند ج�صر اخلر 

بجهاز هاتف هي االخرى للغر�ض نف�صه. 
ح���دد "الرئي����ض االول" الرائ���د الرك���ن ح�صيب 
الربيع���ي رئي�ض رك���ن الفرق���ة  االوىل عدد تلك 

املفارز ونقاط متركزها كما ياأتي:�
1� مفرق طريق الو�صا�ض � املطار املدين )املثنى( 

� طريق �صامراء. 
2� ج�صر اخلر

 � بغ���داد  الكاظمي���ة بطري���ق  ملتق���ى طري���ق   �3
�صامراء العام. 

ابراهي���م  �ص���ادق  )النقي���ب(  الرئي����ض  ويذك���ر 
�صاب���ط رك���ن الل���واء الثالث ب���اأن العقي���د كامل 
�صبيب اعطى "االوامر ال�صديدة بنف�صه اىل عدم 
التعر�ض ل���كل داخل او خارج من ق�صر الزهور 

وق�صر الرحاب".
املدرع���ات   � االآلي���ة  الق���وة  �صب���اط  ان  ويب���دو 
التابعني يف االأ�صل للعقيد فهمي �صعيد والذين 
احلقوا بالفرقة االوىل لتلك املهمة مل يقفوا على 
اوامر قائد الفرقة املذكورة، وامنا تعر�صوا لكل 
داخل وخ���ارج من ق�صري، الزه���ور والرحاب، 
فق���د مر بن���ا كيف تعر�ص���ت مف���رزة ج�صر اخلر 
وتتاأل���ف م���ن مدرعتني باأمر الرئي����ض )النقيب( 
مدل���ول عبا����ض ومع���ه امل���الزم فار����ض نا�ص���ر 
احل�ص���ن ب�صائق �صي���ارة الو�صي ال���ذي او�صل 

طباخ امللك وم�صاعده اىل ق�صر الزهور.
ع���ن املدرعات الت���ي احلقت بتلك املف���ارز يقول 
املالزم هندي �صالح "كنت اآمر للف�صيل الرابع" 
�صرية املدرعات، واقدم �صابط بعد امر ال�صرية 

الرئي�ض )النقيب( ر�صيد فليح. ويف يوم ال اذكر 
تاريخ���ه بال�صب���ط غ���ري ان الوق���ت كان حوايل 
ال�صاعة ال�صابعة والن�ص���ف م�صاء، جاءين احد 
اجلن���ود وطلب مني احل�صور اىل مقر ال�صرية، 
وعندم���ا و�صلت اىل رحبة املدرعات قال يل اآمر 

ال�صرية: 
� عليك ان تتهياأ االآن للحركة

ف�صاألته: اىل اين؟
ق���ال يل: "ال ادري"، واردف يق���ول: لي����ض م���ن 

واجبي ان ا�صاأل.
وبع���د رب���ع �صاع���ة لب�ص���ت جتهي���ز )ال�صفرية(، 
وكان االمر ال���ذي تلقيته كما ياأت���ي: "ان اذهب 
اىل مقر الفرق���ة )االوىل( يف الو�صا�ض وات�صلم 
االوامر من هن���اك". وهكذا حترك���ت وباأمرتي 
�صت مدرعات موؤلفة م���ن ف�صيلني: الرابع وهو 
باأمرتي مبا�ص���رة، والثاين، بقيادة املالز فار�ض 
نا�صر احل�صن. وحينم���ا و�صلت اىل  الو�صا�ض 
كان���ت مدرعاتي ال�صت تابعة لفرقة العقيد كامل 
�صبيب، وق���د اتفق جميع ال�صب���اط الذين انيط 
به���م تنفي���ذ واجبات االن���ذار يف تل���ك الليلة ان 
اأي ام���ر مل ي�ص���در اليهم ب�ص���اأن الو�صي بالذات 
وال ادري م���ا اذا ت���وارت خواطره���م عل���ى ذلك 
بع���د ف�ص���ل الث���ورة ولك���ن االم���ر يب���دو مقبوال 
اذا ا�صتنتجن���ا ان اجلي����ض اراد التثب���ت من ان 
الو�صي يف ق�صره وعدم ا�صتفزازه او ا�صتفزاز 
اح���د من افراد عائلته م���ع التزام جانب احليطة 
واحلذر واظهار القوة املنا�صبة حلمله على قبول 
مقرتحات اجلي�ض ال�صيا�صية، وتاأمني ال�صيطرة 

عليه يف حالة خمالفته لتلك املقرتحات. 
يق���ول الرئي����ض االول الركن "الرائ���د" ح�صيب 
�ص���درت  الت���ي  التعليم���ات  "كان���ت  الربيع���ي: 
اىل ه���ذه املف���ارز متنع اي���ة �صخ�صي���ة �صيا�صية 
م���ن اخلروج من بغ���داد او الدخ���ول اليها، ومل 
يذك���ر يف االمر �صيء يدل عل���ى حما�صرة ق�صر 

الو�صي".
ويقول الرئي�����ض "النقيب" �ص����ادق ابراهيم: 

"تلقى اللواء الثالث عدة اوامر �صفهية، منها 
ار�صال ح�صريتني مع �صابط اىل نقطة تالقي 
ط����رق الو�صا�����ض بطري����ق بغ����داد � ج�صر اخلر 
ق����رب املطار، واجبهما من����ع مرور اال�صخا�ض 
البارزي����ن ذهاب����ا واياب����ا. وال يج����وز املنع اال 
بعد اخبار املقر بذل����ك بوا�صطة التلفون الذي 

ربط حاال".
ويذك����ر امل����الزم هن����دي �صال����ح: "ان االوامر 
التي �صدرت كما ياأت����ي: مننع خروج النواب 
وال����وزراء االقدم����ني � لعل����ه يري����د ال�صابقني � 

ومنهم نوري وعلي جودة واملدفعي".
واف����اد الرئي�����ض "النقيب" مدل����ول عبا�ض عن 
واجب����ه يف تلك الليلة: "ممن����وع الأي �صخ�ض 
م����ا  �صخ�����ض  اأت����ى  واذا  وامل����رور.  اخل����روج 
اخاب����ر مق����ر الفرقة عنه وع����ن هويته، وتتخذ 
االج����راءات م����ن هن����اك تلفونيا وق����د مر عدة 
روؤ�ص����اء  او  الوجه����اء  يري����د  لعل����ه   � روؤ�ص����اء 
الع�صائر وال�صيد حممد ال�صدر، وكنت ات�صل 
بهم تلفوني����ا )مبقر الفرق����ة( وكان ي�صمح لهم 

باملرور. 
�ص����اء �صائ����ق �صي����ارة االمري االنف����راد ببطولة 
اخ����رتاق احل�صار ال����ذي �صربه اجلي�ض حول 
الق�ص����ور امللكي����ة، وم����ع ان اح����دا م����ن اتباع 
الق�صر ومنه����م ال�صائق فا�صل ح�صني ذكر بان 
االمري ت�صلل من الق�صر اىل ال�صيارة مبالب�ض 
ن�صائي����ة � عب����اءة ت�صرت مالب�����ض النوم وبرقع 
يغط����ي الوج����ه � غري ان �صندر�ص����ن با�صا ن�ض 
ب�صراحة، كم����ا �صياأتي على ان االمري متوجه 
اىل املفو�صية االمريكية ببغداد، وعلى ذلك فال 
ن�صتبعد تنكره يف تلك املالب�ض وهو ميرق من 
بني املفارز التي �صيط����رت على مفارق الطرق 
املحيطة بق�صره ب�صيارت����ه امللكية، بل ان ذلك 
ادنى اىل الواق����ع واقرب اىل طبيعة اال�صياء، 
نق����ول ذلك ال لالنتقا�ض م����ن االمري، ولكن الأن 
لدين����ا �صهادتني حول و�صول االمري اىل ق�صر 
عمت����ه يف �صارع اب����ي نوا�����ض: االوىل: افادة 

مدونة ل�صائق �صيارته فا�صل ح�صني. 
مل����الزم  ا  م����ع  �صوت����ي  ت�صجي����ل  والثاني����ة 
)املحام����ي( هندي �صالح، ال����ذي لو كانت لديه 
اوام����ر �صريح����ة باعتق����ال الو�ص����ي يف ح����ال 
هروب����ه لتمكن م����ن ت�صليم����ه اىل مق����ر الفرقة 
االوىل بع����د دقائ����ق معدودة م����ن خروجه مع 

ال�صائق املذكور.
� ه����ل تت�صور ان الو�ص����ي ت�صلل اىل دار عمته 

االمرية �صاحلة قبل ح�صاركم الق�صر؟
رد علي:

� ال.. وامن����ا مت ذل����ك بع����د احل�ص����ار. واأردف 
قائال: لق����د خرج الو�صي يف اح����دى �صيارات 
الق�ص����ر مبالب�ض امراأة ومع����ه احدى اخواته 
و�صائ����ق �صيارته. وكان امل����الزم فار�ض نا�صر 
ه����و امل�صوؤول ع����ن نقطة التفتي�����ض التي مرت 

ال�صيارة منها، فقال يل: 
� هذه �صيارة فيها ن�صاء فماذا تقول؟ 

اأجبته: دعني اخرب مقر الفرقة.
وهنا قاطعت كالم ال�صيد هندي و�صاألته:

� هل اوقف املالزم فار�ض ال�صيارة؟
اجابن����ي: نعم. اوقفن����ا ال�صيارة ولك����ن اثناء 
م����ا كنت منهم����كا باملخابرة انطلق����ت ال�صيارة 

ثانية؟
� وما اوامر الفرقة ب�صدد ال�صيارة؟

اجابني: "قالت خل يويل".
ه����ذه العب����ارة قاله����ا كام����ل �صبي����ب بال����ذات. 
وق����د ارتب����ت بحقيقة فهم العقي����د كامل �صبيب 
للموق����ف فا�صتو�صح����ت م����ن امل����الزم هن����دي، 
باعتب����ار ان املخاب����رة كانت ت����دور عن �صيارة 

وامراأتني ولي�ض عن االمري:
� هل كانت عبارته التي �صمعتها "خلي يويل" 
لالم����ري او "خل����ي ي����ويل" لل�صي����ارة وللمراأة 

التي فيها؟
� ال... ق����ال "خلي ي����ويل" اال انني قلت للقائد: 
انن����ا ن�صك ان عب����د االآله يف ال�صي����ارة، ولي�ض 
ام����راأة، وق����د حتركت ال�صي����ارة فه����ل تاأمرون 
"خل����ي   .. ال  ق����ال:  ب����ه؟  والع����ودة  بتعقيب����ه 

يويل".

البقية يف العدد القادم
في�شل الثاين برفقة عبد الإله



العدد )1669( ال�سنة ال�سابعة االثنني )7( كان�ن االول 142009

ال��س�ل اىل بغدد بالرتام�اي
كن���ا نركب الرتامواي )العرباي���ن( كل يوم �صباحا 
يف الذه���اب اىل بغ���داد وكان ي�صتغ���رق �صاعة بني 
الكاظمي���ة وبغداد وللرتام���واي وقفة ق�صرية جدا 
يف )الرب���ع( عند )ق�صر االي���ل( يف ب�صاتني احلاج 
عبداحل�ص���ني اجللبي وه���و ربع الطري���ق واخرى 
طويلة لتبدي���ل اخليل يف املنطقة قرب جامع براثا 
وه���و منت�ص���ف الطريق ث���م وقفة ق�ص���رية اخرى 
اي�صا قرب اجلعفيفر وكانت حمطة الرتامواي يف 
الكاظمي���ة )املركز( يف نهاية �ص���وق اال�صرتابادي. 
وهكذا حمطة بغداد ق���رب اجل�صر العتيق )مو�صع 

ج�صر ال�صهداء االن(.
كان يج���ر عرب���ة الرتام���واي اثن���ان م���ن اخلي���ول 
ال�ص���داد اما يف املوا�صم الديني���ة والزيارات وايام 
اجلم���ع واالعي���اد فق���د كان���وا يربط���ون عربت���ني 
جترهم���ا )طرزينة( وقد كان م�ص���ري الطرزينة مما 
يه���م النا�ض ويعج���ب االطف���ال وي�صته���وي الكبار 
وال�صغ���ار وه���و من االوق���ات امل�صه���ودة واملناظر 

املعدودة يف �صكة الرتامواي.
كنا ن�صلك طريق ال�صوق بني مركز الرتامواي قبالة 
بي���ت الن���واب ورقبة اجل�ص���ر ونعرب عل���ى اجل�صر 
العتي���ق وه���و من خ�صب يق���وم عل���ى )دوب( �صفن 
حدي���د – ومن���ر ب�صوق ال�ص���راي )�ص���وق الكتبية( 
ث���م بالق�صل���ة )ال�ص���راي( حت���ى ن�ص���ل اىل بناي���ة 

االعدادية.. 
ميزة االعدادية املركزية

كان���ت الدرا�صة يف االعدادية املركزية امرا مهما قد 
يحت���اج اىل )الوا�صط���ة( يف بع����ض االحيان وكان 
ا�صتاذته���ا من هم اع���الم العل���م االدب والثقافة يف 
البلد وقد �صادفنا منهم من ا�صتفدنا من علمه وادبه 

ومن غرفنا من ف�صله ومعرفته.
مدر�س� االعدادية

وكان���ت االعدادي���ة املركزي���ة حمتفظ���ة مبكانته���ا 
و�صيتها يف االربعينيات. 

وكان مدر�صوه���ا م���ن خي���ار مدر�صي الع���راق كان 
منه���م: اال�صت���اذ �ص���ادق املالئك���ة وال�صي���د �صادق 
االعرج���ي وفخ���ري �صه���اب ال�صعي���دي يف اللغ���ة 
العربية واال�صتاذ ج���واد علي وعبداحلميد العاين 
العط���ار  ها�ص���م  ال�صي���د  واال�صت���اذ  التاري���خ  يف 
ابراهي���م  واال�صت���اذ  الريا�صي���ات  يف  احل�صن���ي 
بيث���ون يف االقت�ص���اد واال�صتاذ جربائي���ل فتح الله 
ك�ص���اب يف الكيمي���اء واال�صت���اذ اوه���ان دنحو يف 
اجلرب واال�صت���اذ فوؤاد االنك���ريل يف علم احليوان 
واال�صت���اذ علي الوردي يف عل���م االجتماع وال�صيد 
�صامي خما�ض ال�صفار واال�صتاذ حممد علي �صدقي 
يف الريا�ص���ة البدني���ة كذل���ك وكث���ري غريه���م م���ن 

افا�صل املدر�صني.

مدير االعدادية اال�ستاذ ر�سيد �سلبي
درا�صتن���ا  اي���ام  املركزي���ة  االعدادي���ة  مدي���ر  وكان 
فيه���ا املرب���ي املع���روف اال�صت���اذ ر�صي���د �صلبي من 
رج���ال املعالرف الذين ي�صار اليه���م يف العراق فقد 
كان مدي���را قديرا ميت���از بالدقة واالناق���ة واملهابة 
واحلزم مع خف���ة احلركة و�صعة االنتق���ال لر�صاقة 
هيكله و�صعة خطوه كان اذا م�صى اليكاد يدركه من 
يري���د اللحاق ب���ه وكان يتخطى الط���الب ويجو�ض 
خالل الغرف وال�صاح���ات واملمرات يف دقائق وقد 
ادركن���ا قبل���ه اواخ���ر اي���ام ادارة اال�صت���اذ �صريف 

يو�صف )حفظهما الله(.
درو�س الفرع االدبي

اما درو�صن���ا يف الفرع االدبي فقد كانت �صبع مواد 
هي: اللغة العربية اللغ���ة االنكليزية والريا�صيات 
العام���ة والكيمياء والتاري���خ احليدث واجلغرافية 
واالقت�صاد وكانت اوقات الريا�صة يف ايام االثنني 
بع���د الظه���ر وكنت اق�ص���ي فرتة الظه���ر يف املكتبة 

العامة بعد الغداء اىل ان يحني وقت الدر�ض.
اال�صتاذ �صادق املالئكة يعلمنا التاأليف والبحث

 )1969  -1894( املالئك���ة  �ص���ادق  اال�صت���اذ  كان 
مدر�ص���ا فح���ال واديب���ا �صاعرا موؤرخا ج���م املعارف 
وا�ص���ع االط���الع وهو خال�ص���ة بي���ت عراقي قدمي 
ينت�صب اىل املناذرة وهم ا�صرة بغدادية معرقة يف 
االدب والف�ص���ل كان رحمه الله ينوه بكتابه الكبري 
)دائرة معارف النا�ض( يف 14 جملدا اقت�صب منها 
الطريف )ذوو الفكاهة يف التاريخ( وطبع يف �صنة 
1948م وه���و يحتوي عل���ى )64( ترجمة للظرفاء 

يف االدب العربي.
كانت درو����ض اال�صتاذ �صادق املالئك���ة ب�صاتني من 
الظرف���ة واالدب وا�صتاتا م���ن املعارف واملعلومات 
ول���ه ف�ص���ل كبري عل���يرّ فق���د كان دع���اين اىل تاأليف 
ارب���ع ر�صائ���ل يف درا�ص���ة اربعة من اعم���دة االدب 
ال�صع���ر العربي وه���م: املتنبي والر�ص���ي واملعري 
واب���ن زي���دون وه���ذه الدرا�صات هي م���ن جتاربي 
االوىل يف التاألي���ف والبح���ث وقد كانت يدر�ض يف 
ثانوي���ة البنات ببغداد وكان يع���رف باعمال طالبه 
فيه���ا ويطل���ع عليه���ا تلميذات���ه وملا التقين���ا يف دار 
املعلم���ني العالية كان البنات يف ق�صم اللغة العربية 

من طالباته يعرفننا ويحرتمننا.
وكان م���ن ع���ادة املالئك���ة ان ي�صحبن���ا اىل املكتبة 
العام���ة وكان���ت يف ب���اب املعظ���م ج���وار حدائ���ق 
املعر�ض وقد اطلعن���ا رحمة الله عليه على امل�صادر 
واملج���الت  اجلرائ���د  وراأين���ا  باملراج���ع  وعرفن���ا 
القدمي���ة هناك وت�صفحن���ا من الكت���ب ماكانت تلك 

املكتبة تنفرد به يوم ذاك.
�ص���ادق  اال�صت���اذ  املرح���وم  كلم���ات  م���ن  واتذك���ر 
املالئك���ة يف الطري���ق اىل املكتبة العام���ة قوله: لو 
اخ���رتع االن�صان يوما ما الة جتمع ا�صوات النا�ض 

وامواجه���ا املنت�ص���رة يف الف�ص���اء وكان يتمنى لو 
ا�صتطاع���وا جم���ع كالم النب���ي وخطب���ه واحاديثه 

خا�صة وال�صيما خطبته حجة الوداع.
رح���م الل���ه اال�صت���اذ املالئك���ة فق���د كان م���ن اركان 
الثقاف���ة والتدري����ض يف االعدادي���ة املركزي���ة ومن 
ذوي الف�ص���ل الذي���ن تبق���ى ذكراه���م طيب���ة عاطرة 
وم���ا ان�ص���ى ال ان�صى قوله يف خت���ام ق�صيدته التي 
اختاره���ا موؤلف جمموع���ة )مدر�صتنا( �صنة 1941 

يف املولد النبوي:
ينتهي الدهر والزمان وتبقى 

فيه ذكرى اليعرتيها انتهاء
اال�ستاذ �سادق االعرجي

مدر����ض  االعرج���ي  �ص���ادق  ال�صي���د  اال�صت���اذ  كان 
االعدادي���ة املركزي���ة من اع���الم ال�صحاف���ة ورجال 
الثقافة ومن قدامى مدر�صي بغداد وافا�صل ادبائها 
و�صعرائه���ا وكان يلق���ب ب�)دائ���رة املع���ارف( ل�صعة 
علمه وكرة موؤلفاته وهو �صاحب اجلزء االول من 
املجلد االول منها يف جمادي االوىل �صنة 1331 ه� 
1913 م قبل احلرب العاملية االوىل وطبع مبطبعة 
االداب يف بغ���داد وكان���ت الن�صخ���ة من ه���ذا العدد 
تب���اع بغر�ص���ني �ص���اغ يف والي���ة بغداد وق���د �صدر 

املجلة بهذين البيتني.
العلم يحيي قلوب امليتني كما

حتيا البالد اذا مام�صها املطر
والعلم يجلو العمى عن قلب �صاحبه

كما يجلي �صواد الظلمة القمر
ان���ا مل ا�صعد بالتتلمذ على ي���د �صادق االعرجي فقد 
كان يدر�ض الفرع العلمي ولكنني كنت اراه كل يوم 
يدخ���ل ال�صف���وف بحما�صة وميثل الدق���ة والنظام 
واحلر����ض عل���ى الوق���ت رغ���م �صيخوخت���ه وكربه 
وكان تالمي���ذه يطرونه ويثن���ون عليه ويرتاحون 
ملفاكهت���ه ونكات���ه وطرائف���ه وظرائف���ه وي�صي���دون 
مبعرفت���ه بالفلوكل���ور واملام���ه بال���رتاث ال�صعب���ي 

وحفظ النماذج اجليدة من االبوذية واملوال.
زيارة ال�فد امل�سري 

زار االعدادي���ة ذات ي���وم )الوف���د امل�ص���ري( �صن���ة 
1943 كم���ا اتذكر وكان يتاألف من اال�صتاذ الدكتور 
ابراهي���م �صالمة واال�صتاذ �ص���ادق جوهر واخرين 
من رجال املعارف.دخلوا �صفنا وكان مدر�ض اللغة 
العربي���ة اال�صتاذ عبدالرحمن عل���ي من م�صر وهو 
من املدر�صني الطيبني واالدباء االفا�صل املخل�صني 
وقد كان مو�صوع الدر�ض )الق�صر( واليخطر ببايل 
االن م���ن اق���رتح جملة امن���ا ال�صاع���ر �صوقي وهي 
عب���ارة موزونة فطل���ب الدكت���ور ابراهي���م �صالمة 
اجازتها و�صرع���ت يف اكمالها على الوزن والقافية 
وا�صتبط���اأ ال�صيف الط���الب وكان مما قاله اال�صتاذ 
ا�صالم���ة نف�ص���ه يف امتامه���ا )ذاك �صي���خ ال�صعراء( 
وه���و كالم موزون ولكن لي�ض في���ه من ال�صعر غري 

كلمة )ال�صعراء(..
ال�ص���ك ان هذه املالحظ���ة اذا �صرت املدر�ض فانها قد 

ت�صوء ال�صيوف فف�صلت طيها احرتامها للوفد.
كان عبدالرحمن علي يرتايح لل�صعر ويج�صع طالبه 

ويثني على افا�صلهم وي�صت�صدهم ا�صعارهم.
النظافة من �سروط العمل 

ال�سحفي
كان اال�صت���اذ ر�صي���د �صلبي )مدي���ر االعدادية( يهتم 
ب���اأدب الطال���ب ومظه���ره ولبا�ص���ه وترتيب���ه وكان 
يزعج���ه عدم اك���رتاث بع�ض الطلب���ة بحلق حلاهم 
مث���ال، اتذك���ر ان اح���د زمالئن���ا طل���ب ان ا�صاحبه 
لزيارة املدير وكان يعدين اف�صح منه ل�صانا- لياأذن 
له يف ن�صر �صحيفة يعلقها على جدار املدر�صة وكان 
يف املدر�ص���ة اكر من ن�صرة فن�صحه اال�صتاذ ر�صيد 

�صلبي ان يحلق حليته اوال..
�سحيفة الطلبة

ومن الن�ص���رات اجلداري���ة )�صحيف���ة الطلبة( وقد 
اعلن���ت ع���ن م�صابق���ة �صعري���ة يف بع����ض االع���داد 
ا�صرتكت فيها بق�صي���دة نظمتها يف 1944/2/28 

مطلعها:
االم تبقى وقد خارت بنا الهمم

والغرب يف معمعان العلم يخت�صم
وفازت االبيات بجائزة ال�صحيفة وهي ن�صخة من 
كتاب )الكون العجيب( تاأليف قدري حافظ طوقان 

وهو العدد )11( من �صل�صلة )اقراأ( اجليبية.
مغالطة مبنا�سبة اول ني�سان

واعلن���ت اح���دى الن�ص���رات اجلداري���ة الت���ي كان 
بالثقاف���ة  واملهتم���ون  الطلب���ة  اذكي���اء  ي�صدره���ا 
وال�صحافة منهم خربا م�صمونه ان )نا�صني تبذك( 
الفيل�ص���وف الهن���دي ي���زور الع���راق يف اول �صه���ر 
ني�ص���ان 1943 فانتبه���ت ان اال�صم مقل���وب كلمتي 
)كذب���ة ني�ص���ان( وكان اي�ص���اح حقيق���ة النب���اأ م���ن 

طرائف تلك ال�صحيفة.
وقل���د الف���رع العلمي ن�ص���رة الفرع االدب���ي فا�صدر 
جماعة من طالبه ن�صرة علمية كان من مو�صوعاتها 
)من امل�صوؤول(؟. و)ب�صتان يف �صجرة( بقلم حممد 
ج���واد كاظ���م العطي���ة ام���ا املو�صوع الث���اين فكان 
ان�صاءا ادبيا واما االول فقد ف�صره بع�ض االداريني 
مب���ا يت�صل بال�صيا�ص���ة وكان عدد الن�ص���رة العلمية 

هذا هو االول واالخري من اجل ذلك.
عطل الرتام يوؤخر امتحان الريا�صيات.

ومن الطرائف التي اتذكرها ان عجالت الرتامواي 
يف اواخ���ر ايامه كانت تتعر�ض للك�صر واالنف�صال 
يف الطري���ق وق���د انف�صل���ت العجل���ة الي�ص���رى يف 
ق���رب  الريا�صي���ات  امتح���ان  يف  ال���رتام  مقدم���ة 
املنطگة يف منت�ص���ف العام ونزل الركاب وقطعنا 
امل�صاف���ة م�صي���ا حت���ى و�صلن���ا اىل االعدادية وكان 

وقت االمتحان قد فات او كاد.

واك���د اخلل���ل مركز العرباي���ن )مرك���ز الرتامواي( 
يف حمط���ة الكرخ واجل امتحان املتاأخرين يف ذلك 

اليوم اىل موعد اآخر!.
مدر�س الكيمياء يعلمنا م�سح 

ال�سب�رة
كان مدر����ض الكيمي���اء اال�صتاذ جربائي���ل فتح الله 
ك�صاب وكان مبتلى مبر�ض مزمن يف ال�صدر وكان 
يتنف�ض برئة واح���دة ويعنى بنظافة اجلو ونقاوة 
الهواء وقد كان الط���الب مي�صحون ال�صبورة عادة 
مب���ا ي�صبه اخلبط فيهي���ج غبار الطبا�ص���ري وكاأنهم 
يث���ريون عجاج���ة.وكان اال�صت���اذ جربائي���ل يج���ر 
املم�صح���ة من ف���وق جرا ثم يرفع ي���ده وهكذا وهو 
ا�صل���وب يحاف���ظ عل���ى النظاف���ة واليث���ري الغب���ار 

والنزال ن�صتعمل تلك الطريقة.
عطا �سربي

املركزي���ة يف  االعدادي���ة  الر�ص���م يف  مدر����ض  كان 
االربعيني���ات ه���و الفنان الكب���ري الر�ص���ام اال�صتاذ 
عط���ا �ص���ربي وكنا منار����ض الدرو����ض العملية يف 
املر�ص���م وكان ي�صجعن���ا كث���ريا وال ازل اتذك���ر انه 
اجل�ض اح���د زمالئن���ا وا�صمه )حمم���د عبدالكرمي( 
وكان ن���دي ال�صوت يجيد الغناء وطلب ان نر�صمه 
وكان���ت حماولتي قريبة من �صكل���ه اعجب بها عطا 
�ص���ربي وربطتن���ا عالق���ة تقدير وم���ودة واحرتام 
وكان عط���ا �صربي يعتز ب�صورة )البلم والنخلتان 
وال�صاطئ( من ر�صومي وهذه ال�صورة مما احتفظ 

به يف مر�صم املدر�صة.
جام��سة هائجة!.

كن���ا اذا قاربنا امليدان جتذبنا )االعدادية املركزية( 
بع���د تخرجن���ا فيها فنف�ص���ل اختي���ار الطريق التي 
مت���ر بها على �ص���ارع الر�صي���د وفج���اأة ونحن قرب 
الربي���د املركزي قبالة االعدادي���ة ا�صطرب الطريق 
بالرك����ض وعج الدرب بالف���زع وال�صجيج وتعالت 
اجللب���ة واال�صوات وتداف���ع ال�صابل���ة والعابرون 
وعن���ت جامو�ص���ة هائج���ة ف�صعدت ان���ا ومن معي 
درج���ات ب���اب اح���د البي���وت يف جن���ب الربيد وال 
ادري كي���ف دخل���ت اجلامو�ص���ة �صاح���ة االعدادي���ة 
وتوجه���ت نحو اح���دى قاعات الدرا�ص���ة يف ي�صار 
املبنى ودخلت احلجرة االخرية وخرج اخر لطلب 
اذن حاك���م التحقيق واجلهات امل�صوؤولة يف اطالق 
النار يف املدر�صة وقتل���ت اجلامو�صة داخل ال�صف 

بثالث طلقات!!
ث���م �صمعنا من بعد ان ه���ذه اجلامو�صة حطمت يف 
طريقها من )تل حممد( حتى انتهائها يف االعدادية 
املركزية كثريا من املحالت وخربت بع�ض املن�صاآت 
تل���ك  بط���ن  وبق���رت  ذاك  وقتل���ت  ه���ذا  وجرح���ت 

وذلك!!.
جريدة اجلمه�رية 1984

من ذكريات ح�سني علي حمف�ظ

عندما كنت طالبا يف االعدادية املركزية
الدكت�ر ح�سني علي حمف�ظ

تع�د ذكرياتي يف )االعدادية املركزية( اىل العام الدرا�سي 1942- 1943 وقد 
م�سى على تخرجنا فيها اربع�ن �سنة وذكراها ثابتة يف قل�بنا وعق�لنا 
ولدرو�سها ومدر�سيها اثار باقية يف انف�سنا و�سريتنا.
�سحبنا من زمالء الثان�ية اىل دار املعلمني العالية من �سحبنا وفارقنا اىل كلية 
احلق�ق و�سائر الكليات من فارقنا و�سبقنا اىل النهاية الطبيعية من �سبقنا 
ولكنها رفقة طيبة النن�ساها ورابطة جميلة تظل ت�سدنا.
قد جتمعنا ببع�س خريجي االعدادية منا�سبات عامة من االفراح واالتراح 
ورمبا التقينا يف الطريق فرتان وكان احدنا القى احب النا�س اليه واقربهم 
منه ثم يحمل هذا اللقاء من جتديد العهد اطيب االنفا�س.

حمفوظ اخر حياته حمفوظ اثناء درا�شته يف العدادية املركزية
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اعالنات ايام زمان

�ص����د الوف����د العراق����ي رحال����ه اىل ب����ريوت 
بال�صيارات للم�صاركة يف �صباقات ال�صباحة 
امل�صاف����ة  ه����ذه  وملث����ل  املاحل����ة  املي����اه  يف 
الطويلة.. وكان����ت لعمري مغامرة وجتربة 

�صاقة..
�ص����كل الوف����د برئا�صت����ي، حيث كن����ت ا�صغل 
ال�صباح����ة  احت����اد  رئي�����ض  نائ����ب  من�ص����ب 
وع�صوية اال�صتاذ ا�صماعيل حمودي الغنام 
وال�صي����د �ص����ادق ال�صفار �صكرت����ري االحتاد 
ان����ذاك، ومعن����ا ثالث����ة �صباح����ني مل يجربوا 

الدي����ن  ال�صباح����ة يف البح����ر وه����م: ع����الء 
الن����واب وعبدالكرمي امل�صه����داين وال�صباح 

الع�صكري ناجي �صاكر.
�صيئ����ا  النع����رف  ونح����ن  ب����ريوت  و�صلن����ا 
عن طبيع����ة �صباق����ات البحر.. ففت����ح جميع 
امل�صارك����ني �صدورهم بل قلوبهم ال�صتقبالنا 
وكله����م رغب����ة يف ار�صادن����ا وافادتنا بكل ما 
نبتغي����ه.. ال�صيم����ا رئي�����ض االحت����اد الدويل 
ل�صباحة امل�صاف����ات الطويلة املرحوم اللواء 
الطبي����ب حممد �ص����ربي وال�صب����اح العربي 
 1928 �صن����ة  املان�����ض  ع����رب  ال����ذي  االول 
املرح����وم ا�صح����اق حلم����ي، حي����ث اجاب����وا 
على ا�صئلتنا املكثفة ح����ول جميع متطلبات 

ال�صباق ادارية وفنية.
نزلن����ا البحر يف اليوم الت����ايل من و�صولنا 
باملعلوم����ات  تزودن����ا  ان  بع����د  ب����ريوت 
االولية م����ن اخواننا ال�صباح����ني امل�صريني 
واللبناني����ني وال�صوري����ني ح����ول �ص����رورة 

ا�صتعم����ال النظارات و�ص����دادات االذن اثناء 
التمرين ويف ال�صباق.

نع����م نزلنا البح����ر غري هيابني م����ن امواجه 
املتالطم����ة ومياه����ه املاحل����ة.. نزلن����ا البحر 
وكلنا عزم وم�صاء بتحقيق نتيجة م�صرفة.. 
والب����د لن����ا م����ن اخ�ص����اع البح����ر بامواج����ه 
املتالطمة ومياهه الباردة اىل ارادتنا.. كان 
التمري����ن يف ذل����ك الي����وم مترين����ا جتريبيا، 
اعدن����اه يف امل�صاء وملدة اطول فكان مترينا 
جيدا وم�صجعا، وهك����ذا ا�صتمرت متاريننا 
اليومية وملدة ا�صبوع كامل قبل ال�صباق مع 
ال�صباح����ني امل�صري����ني وادارييه����م الذين مل 
يبخل����وا علينا بكل م����ا عندهم من معلومات 
يف عامل �صباقات البحار للم�صافات الطويلة 
�صمى كل �صباح من �صباحينا مرافقه االداري 
الذي �صريافقه اثناء ال�صباق، وقد اختارين 
ال�صب����اح عالء الدين الن����واب الكون مرافقه 
االداري وكان اال�صت����اذ ا�صماعي����ل حمودي 

مرافق����ا لل�صب����اح الع�صك����ري ناج����ي �صاكر، 
وال�صي����د �ص����ادق ال�صف����ار مرافق����ا لل�صب����اح 

عبدالكرمي امل�صهداين.
م�صتلزم����ات  لتهيئ����ة  اداري  كل  ا�صتع����د 
ال�صب����اق وم����ن اهمه����ا توف����ري كيلوي����ن من 
ال�صح����م اخلا�ض بدهن ج�ص����م كل �صباح يف 
البح����ر )كمعدل( وذلك حلفظ حرارة ج�صمه 
واملحافظ����ة على طراوة جل����ده ووقايته من 

تاأثري االمالح.
اما الطعام اخلا�ض الذي وفرناه لل�صباحني 
فل����م يتع����د الفاكه����ة وال�صاي املحل����ى ب�صكر 
الكلوك����وز للمحافظ����ة عل����ى ح����رارة ج�ص����م 
ال�صب����اح، والت����ني املجف����ف ال����ذي يحت����وي 
عل����ى مواد �صكري����ة عالية تعيد ل����ه احلرارة 
املفق����ودة مع كمي����ة من الع�ص����ل امل�صفى من 
ال�صم����ع والب�صك����ت وكمي����ة من امل����اء العذب 
ال����ذي ي�صتعم����ل النعا�����ض ال�صب����اح ب�صكب����ه 
على عينيه ووجهه بعد رفع النظارات، كما 
هي����اأ كل منا امل�صتلزم����ات التي يحتاجها كل 
اداري وهو يف زورقه بعيدا عن الياب�صة.

اىل  ب�صي����ارات خا�ص����ة  الوف����ود  حترك����ت 
�صيدا حي����ث �صيبداأ ال�صب����اق من هناك يف 

ال�صباح الباكر.
وق����د خ�ص�ض ل����كل �صباح ومراف����ق زورق 
خ�صب����ي )بل����م( كال����زوارق امل�صتخدمة يف 
نه����ر دجل����ة يرف����ع يف مقدمت����ه عل����م دولته 
االداري  املراف����ق  يجل�����ض  زورق  كل  ويف 
وحكم لبناين يراقب ال�صباح اثناء ال�صباق 
ويتاأك����د م����ن قطع����ه م�صاف����ة �صباح����ة دون 

�صحب او معاونة.
يطع����م  ال����ذي  فه����و  االداري  املراف����ق  ام����ا 
ال�صب����اح وير�ص����ده اىل الطري����ق ال�صحيح 

وي�صجعه ملقاومة تيارات البحر.
وبع����د   ..)7( الرق����م  يحم����ل  زورقن����ا  كان 
ا�ص����ارة االنط����الق توجهنا نح����و بريوت.. 
كان اجل����و هادئ����ا والبح����ر مظلم����ا رهيب����ا 
ب�صكون����ه ع����دا �صرب����ات جم����ذاف زورقن����ا 
البطيئة ونور )الفانو�ض( اخلافت.. وعند 
ب����زوغ خيوط الفجر كنا ق����د قطعنا م�صافة 
بعيدة عن �صيدا وامامنا باخرة كبرية تقل 
هيئ����ة ال�صب����اق متخر عب����اب البحر ونحن 

يف اثره����ا وعن����د انت�ص����اف النه����ار.. مل نر 
يف البح����ر احدا، وقد ابتعدن����ا عن ال�صاحل 
كث����ريا ومل ن����َر غري ال�صم����اء وامل����اء.. حتى 
باخ����رة هيئ����ة التحكيم اختفت ع����ن االنظار 
وعالء يف اوج قوته ي�صارع االمواج بقوة 
وع����زم وانا ا�صجعه والب����ي طلباته، اىل ان 
ا�ص����دل اللي����ل �صت����اره ثانية والح����ت انوار 
ب����ريوت �صاطع����ة وهاج����ة، وعن����د اقرتابنا 
من املن����ارة )راأ�ض ب����ريوت( كم����ا ي�صمونها 
ومرافقيهم����ا  �صباحين����ا  ا�ص����وات  �صمع����ت 
اللذي����ن ان�صحبوا من ال�صباق ومعهم بع�ض 
رجال ال�صف����ارة العراقي����ة ي�صجعوننا وهم 

على �صاحل البحر..
و�ص����ل البط����ل ع����الء الن����واب اىل النهاي����ة 
اله����واة  ال�صباح����ني  جمي����ع  دون  وح����ده 
الذي����ن �صارك����وا يف ال�صب����اق. و�ص����ل عالء 
اىل الياب�ص����ة بع����د ان قطع م�صاف����ة ال�صباق 
)50 ك����م( ب� )23 �صاع����ة و 82 دقيقة( تناول 
خالل ه����ذه املرحلة الطويل����ة ال�صاقة )ثمان 
تفاحات، وعلبة كلوكوز واحدة ولرتين من 
ال�ص����اي الدافئ ون�صف كيلو تني جمفف مع 
م����وزة واحدة(.. ومل ي�ص����رب املاء، وقد فقد 

من وزنه �صتة كيلوغرامات..
طار النباأ اىل بغ����داد، فاأذهلهم ذلك االعجاز 
ال�صح����ف  عن����ه  حتدث����ت  ال����ذي  العراق����ي 

وتناقلته اذاعات العامل.
وق����د اظهر ابن����اء ال�صعب عند ع����ودة الوفد 
وف����ود  ا�صتقبلت����ه  حي����ث  نبي����ال  �صع����ورا 
والفلوج����ة  احلباني����ة  م����ن  الريا�صي����ني 
ا�صتقب����اال حاف����ال يليق مبا حقق����ه الوفد من 
ن�صر المع بف����وز البطل ع����الء النواب، ذلك 
الن�ص����ر املوؤزر ال����ذي رفع ا�ص����م العراق يف 
املحاف����ل الريا�صي����ة ال�صيم����ا عل����ى �صعي����د 
�صباحة امل�صاف����ات الطويلة التي ي�صارك بها 
القطر الول مرة.. فاقامت االندية الريا�صية 
حفالت تكرميية للوفد املت�صر قدمت خاللها 
املوؤ�ص�ص����ات الريا�صي����ة الكوؤو�����ض والهدايا 

للبطل املنت�صر ومرافقه االداري..

جريدة املنار ت�سرين االول 
1966

من دفرت عزيز احلجية يف عامل الريا�سة

�شمكــة دجلة تناف�ــس متا�شيح البحر 
حتت هذا العن�ان وغريه 
من العناوين املثرية التي 
ن�سرتها �سحف بغداد 
باحلروف البارزة وعلى 
�سفحاتها االول عندما فاز 
البطل العراقي عالء الدين 
الن�اب يف اول م�ساركة 
البطال ال�سباحة يف 
العراق يف �سباقات امل�سافات 
الط�يلة يف البحر االبي�س 
املت��سط عندما لبى احتاد 
ال�سباحة العراقية دع�ة 
نادي اجلزيرة اللبناين 
للم�ساركة يف ال�سباق العربي 
الثاين ل�سباحة امل�سافات 
الط�يلة الذي اقيم يف 20/
ماي�س/1956 وكانت م�سافة 
ال�سباق )50 كيل�مرتا( بني 
�سيدا وبريوت.

عزيز احلجية وعالء النواب عزيز احلجية

عزيز احلجية مع امللك في�شل الثاين 
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املقاهي واالأدباء 
املاليا،  �صديقة  ح�صني،  زه��ور  م��راد،  �صليمة 
كثريا  ب��ه��ا  �صمعنا  ا���ص��م��اء  ال���ه���وزوز  م��ن��رية 
م��ن خ��الل االغ���اين واالحل���ان ال��ت��ي تبث بني 
احلني واالآخر لكن ما الذي بقى منهن؟ ا�صماء 
نختارها  اأوقات  يف  ن�صتعيدها  اغان  ح�صب.. 
بل  ول��د،  ج��دي��دا  جيال  ان  املنا�صبات.  يف  اأو 
�صيء. حتى  اي  عنهن  تعرف  ال  اجياال، وهي 
اولئك الذين يتذكرون ال يعرفون عنهن �صيئا. 
دون  وغ��ري��ب��ة  م��ت��ع��ددة  ب��ط��رائ��ق  لقداختفني 
يحدث  كما  بريقا  او  دوي��ا  رحيلهن  يحدث  ان 
م�صى  فيما  الراحلني  الفنانني  لبع�ض  ع��ادة 
ف�صديقة املالية انتهت يف غرفة �صيقة وحيدة 
اخلوايل،  ايامها  ذكريات  جترت  م�صتوح�صة 
الفقر  اح�صان  يف  �صقطت  ال��ه��وزوز  ومنرية 
ثم ماتت ميتة جمهولة،  فتحولت اىل �صحاذة 
من  مكاتب  تركن  ال��الآئ��ي  املطربات  وغريهن 
اال�صرطة واال�صطوانات لو ازحنا الغبار عنها 
والطرب  الغناء  من  عري�صا  تاأريخا  الكت�صفنا 
ومطرباتنا  مطربيبنا  بع�ض  ي���زال  ال  ال���ذي 
ي��غ��رف��ون م��ن��ه. ف��ه��ا ه��ي امل��ط��رب��ة ان����وار عبد 

الوهاب تعيد ب�صوتها البغدادي اغاين 
نحل  ه��م��ي  "من  م�����راد  ���ص��ل��ي��م��ة 

ج�صمي" و" يا �صاعة ا�صوف 
من  وغ���ريه���ا  اهواي" 

االغ����اين ال��ت��ي متثل 
وتراثنا  فولكلورنا 
ان  امل���و����ص���ي���ق���ي. 
م������ا اث����������ار ه����ذا 
امل�����و������ص�����وع يف 
�صعة  ه��و  نف�صي 
ال���ت���ك���رمي ال���ذي 
فنانو  ب��ه  حظي 
االول  ال��رع��ي��ل 

اعادت  والتي 

االعتبار اىل اال�صماء التي �صاهمت يف ار�صاء 
قاعدة الفن والغناء العراقي والعرب.. 

م�سرح املقهى: 
لنا  الب��د  مطرباتنا  عن  احلديث  نبداأ  ان  قبل 
بغداد  يف  املالهي  خطط  على  قليال  نعرج  ان 
العديد من  لعبته يف ظهور  الذي  للدور  نظرا 
اال�صوات واال�صوات الن�صائية بوجه خا�ض، 
الذي  نف�صه  ال��دور  لعبت  املالهي  ان  وال�صك 
لعبته امل�صارح يف القاهرة يف تقدمي الرق�صات 
الد�صتور  اع��الن  فقبل  الغنائية.  والو�صالت 
العثماين )1908( وانفتاح احلياة االجتماعية 
بع�ض ال�صيء كانت امل�صارح ت�صيد يف املقاهي 
ن��ظ��را الرت��ي��اد اجل��م��ه��ور ه��ذه االم��اك��ن طلبا 
امليدان من  "�صبع" يف  مقهى  للرتفيه ويعترب 
اول املقاهي التي �صيد ا�صحابها فوق �صطحها 
ال�صيفي م�صرحا قدمت عليه بع�ض العرو�ض 
زمن  بعد   � ب��غ��داد  بلدية  ارت���اأت  وق��د  الفنية، 
طويل � ت�صييد م�صرح للرق�ض والغناء ترفيها 
بغداد.  غربي  موقع   يف  فاقامته  ال�صكان  عن 
املغنيتان  م��رة  الول  فيه  العمل  با�صرت  وق��د 
"خامت  واخ��ت��ه��ا  الطي"  "بديعة 
فيه  العمل  وا�صتمر  الطي" 
ب�صعة ا�صهر حتى اأعلنت 
�صنة  العاملية  احل���رب 
هذا  فانقر�ض   1941

امللهى.
الد�صتور  اع��الن  ان 
العثماين كان فاحتة 
تدفق �صيل املغنيات 
وال������راق�������������ص������ات 
ف���ت���و����ص���ع���ت دائ������رة 
امل���ق���اه���ي وامل���اله���ي 
"ح�صن  م��ق��ه��ى  ف�صيد 
�صفو" "ال�صط" الكائن 
ويف  امل�صبغة،  حملة  يف 
ملهى  اأ���ص�����ض   1916 ع���ام 
كرت  وملا  ال�صط"،  "مقهى 
املقاهي  ا�صحاب  رغبة 
ب�����امل�����اله�����ي ���ص��ي��د 
مقهى  �صاحب 
"طويعة" 

الفنانة  فيه  عملت  حيث  مقهاه  يف  م�صرحا 
والدة  دمرتي"  "ماريكه  و  الرتكية"  "ال�صن 

املطربة "عفيفة ا�صكندر". 
باأ�صم  ملهى  ان�صيء  بغداد  احتالل  ب��دء  ويف 
"ماج�صتيك" واآخر باأ�صم )الهالل( وملهى اآخر 

يف �صوق ال�صورجة. 
بعد ذلك تعاقبت ا�صكال وا�صماء املالهي حتى 
بع�ض  يف  وم��ت��م��ي��زة  ب����ارزة  �صمة  ا�صبحت 
هذا  املالهي  فن  ان  علمنا  ومع  بغداد  مناطق 
كانت  اآن��ذاك  انه  اال  ع��ام،  ب�صكل  رخي�صا  كان 
االم��ك��ان��ي��ة ال��وح��ي��دة ل��ت��ط��ور واع����ادة انتاج 
منظم  ب�صكل  ال�����ص��ائ��ع��ة  واالحل�����ان  االغ����اين 
وف����ردي، ا���ص��اف��ة اىل ان���ه م��ن خ��الل��ه ظهرت 
حازت  التي  الغنائية  اال���ص��وات  م��ن  العديد 

ال�صعبية واالهتمام.
ا�سماء وت�اريخ: 

�صليمة مراد، كانت تلقب ب�صليمة با�صا اىل ان 
العثمانية،  االلقاب  العراقية  احلكومة  الغت 
هذه  وتعترب  م���راد،  �صليمة  ت��دع��ى  ف�����ص��ارت 
ادائها  يف  امل��ق��ت��درات  املغنيات  م��ن  امل��ط��رب��ة 
املحببة، حيث  البغدادية  النربة  و�صوتها ذي 
انها اتقنت الغناء والطرب منذ طفولتها فغنت 
النفو�ض، وقد  اثر يف  لغنائها  وان�صدت وكان 
حبها  دفعها  وقد  باالناقة،  �صواها  عن  متيزت 
وقد  باري�ض،  اىل  لل�صفر  واملالب�ض  ل��الزي��اء 
اخرى،  ناحية  عام 1934، ومن  فعال  �صافرت 
من  للعديد  ال��ه��ام  م�صدر  م��راد  �صليمة  كانت 

ال�صحفيني وال�صعراء املعروفني اآنذاك. 
االغ���اين  م��ن  ال��ع��دي��د  م����راد  �صليمة  وت��رك��ت 
موهبتها  على  تدل  التي  املهمة  والت�صجيالت 
الغنائية املتميزة، واهم اغانيها )مكدر اكولن 
و  جلمود(  �صخر  )كلبك  و  ايامي(  وتذكر  اآه 
)وي��ن امل��روه( و )ه��وه البالين( و )من همي 
تعي�ض  م��ازال��ت  اغ���اين  وه��ي  ج�صمي(  نحل 

بيننا ويعيد اداءها املطربون االحياء. 
�صوتها  برقة  منرية  عرفت  ال��ه��وزوز:  منرية 
وعذوبته، وقد عا�صرت منرية املطربة �صليمة 
الغناء  يف  لها  �صابقة  �صليمة  كانت  وان  م��راد 
زمن  يف  والطرب  الغناء  االثنتان  حملت  وقد 
مل يكن لهن من مناف�ض، وقد مالأتا العراق غناء 
�صعبيا اطرب النفو�ض، وتعترب منرية اول من 
غنت االغنية ال�صعبية "الهوزوز" حتى �صاعت 
وب��داأ  ل�صان  ك��ل  ف�����ص��ارت على  االغ��ن��ي��ة  ه��ذه 
النا�ض يدعونها ب� " منرية الهوزوز" بدال من 
املطربة  هذه  اث��رت  وقد  الرحمن،  عبد  منرية 
كمثيالتها بال�صعراء وقد خ�صها ال�صاعر الكبري 

معروف الر�صايف بق�صيدة قال فيها:� 
هل �صمعتهم منرية قد افا�صت ببديع الغناء 
كيما  ال��ع��ذب  �صوتها  الله  خلق  ف��ن  ك��ل  يف 

يعرف النا�ض كيف ح�صن التغي 
م�صتها  تعي�صة  املطربة  ه��ذه  انتهت  وق��د 
اخليبة  اىل  ا�صافة  مدقعا  فقرا  فقرية 
)يعيني   � اغانيها  ا�صهر  ومن  والياأ�ض 
ال��ده��ر يهواي(  )ط���ول  ال��ه��وزوز( و 
)ياحمام  و  ال��روح(  ا�صلي  )كلما  و 

الدوح(. 
زه�ر ح�سني: 

فار�صية  ان��ه��ا  ع��ن��ه��ا  ع���رف 
اال����ص���ل وت���دع���ى زه����رة، 
بداأت الغناء يف االعرا�ض 
الن�صائية كهاوية، بعد ذلك 
ب��داأت ت�صول وجتول يف 

ذي  ل�صوتها  وك��ان  كمغنية  احلفالت 
�صهرتها،  يف  ال��ب��ال��غ  اث���ره  ال��ب��ح��ة 

وقد دعتها االذاعة العراقية انذاك 
اىل  ون��ق��ل��ه  ���ص��وت��ه��ا  لت�صجيل 
املطربة  هذه  وكانت  املعجبني، 
العاطفي،  االي���ق���اع  اىل  م��ي��ال��ة 
وراءها  خلفت  توفيت  وعندما 

ومن  وا�صعة  �صهرة  ذات  اغ��اين 
 ، رح��م(  عدكم  ما  )ظ��الم  اغانيها، 

)تعاىل يل ييمه( )م�صكني يل طحت 
ابتعب( )اآه من هذا الوكت(. 

�سديقة املاليا: 
اال�صل،  بغدادية  عبا�ض،  بنت  فرجة  ا�صمها 
عرفت ب�صوتها الرنان الذي جربته يف باديء 
االمر يف جمال�ض التعازي احل�صينية الن�صائية 
فكانت )نارا على علم( وغلبت هذه املهنة على 

"�صديقة املالية" وكان  ب�  ا�صمها، فدعيت 
حتى  احل��ف��ظ  يف  خ��ارق��ة  موهبة  لها 

القدمية  االغ���اين  ك��ل  حفظت  ان��ه��ا 
واح���اط���ت ب��ه��ا ع��ل��م��ا، ف�����ص��ال عن 
ب���ع�������ض امل����ق����ام����ات ال���ع���راق���ي���ة 
الغناء  يف  ب��داأت  وق��د  اخلفيفة، 
عام 1918. ويف حوايل 1926 
على  واق��ت�����ص��رت  امللهى  ت��رك��ت 

ت�صجيل اال�صطوانات والعمل يف 
تاأ�صي�صها،  عند  العراقية  االذاع��ة 

ج�صر  )ع��ل��ى  اغانيها،  ا�صهر  وم��ن 
ال�صمج(.  )ي�صياد  �صيبوين(  امل�صيب 

)ربيتك زغريون ح�صن( )ياخ�صوف على 
اجلرية(. 

ام العباية: 
بدرية ان�ر

ب�صوت  تتمتع  كانت  ا�صيلة  عراقية  مغنية 
رخيم وجمال اأخاذ وكانت بدرية متمكنة 

وقد  القدمية،  العراقية  االغ��اين  من 
لت�صجيل  جرامفون  �صركة  دعتها 

بع�ض اغانيها غري ان املدرب يف 
ال�صركة عزوري العواد مل يف�صح 
اغانيها  لت�صجيل  امل��ج��ال  ل��ه��ا 
رواج  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ا  ال��ق��دمي��ة 
ومل  لل�صركة  اعدها  التي  اغانيه 
قطعة  �صوى  اغانيها  من  ت�صجل 

واح���دة ه��ي )ال��ن��ع��ي( ال��ت��ي حذت 
حذوها املطربة جليلة ام �صامي. 

ومن طريف ما ح�صل لبدرية انور يف 
اتفقت مع �صاحب ملهى  انها  اول حياتها 

على  جتل�ض  ان  على   1928 عام   � النهر  نزهة 
امل�صرح للغناء وهي مرتدية العباءة البغدادية. 

وما كان من �صاحب امللهى اال الر�صوخ لها. 
لها اغنية بعنوان  وعلى اثر ذلك نظمت 

ذلك  بعد  ا�صتهرت  العباية" التي  "ام 
وقداختفت اغانيها مع اختفائها..
تلك هي باخت�صار ق�صة مطربات 
�صيعت  ق�����ص��ة  زم�������ان..  اي�����ام 
تفا�صيلها االحداث واملالب�صات.. 
هذه االحداث التي �صيعت فيما 
بعد ابطالها وطوتهم يف غياهب 
اأفال  املوت،  ثم  البطيء  الن�صيان 

بع�ض  اليهن  نعيد  ان  ن�صتطيع 
االعتبار الذي ي�صتحققنه؟

ـــاء الـــقـــدمي  ـــن ـــغ ذكــــريــــات عــــن ال

ومـــطـــربـــات بـــغـــداد

�شديقة املالية

منرية الهوزوز

�شلطانة يو�شف

زكية جورج

كمال لطيف �سامل


