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ن����ازك اىل  يف بداي����ة مت����وز 1947 �ساف����رت 
بل����ودان يف �سوريا كان����ت اقامتها يف بلودان 
حافل����ة باللق����اءات والدعوات غ����ر ان حادثة 
مفاجئ����ة جميل����ة اترع����ت فوؤاده����ا بروعته����ا، 
وترك����ت فيها �سع����ادة التن�س����ى، كانت مت�سي 
يف مم����ر الفن����دق واذا به����ا ت����رى عل����ى مقربة 
منه����ا املو�سيقار حممد عبدالوه����اب، وزوجه 
نهل����ة القد�س����ي، غم����ر الف����رح قلب ن����ازك لهذا 
اللقاء ال����ذي جاء على غر موع����د والذي كان 
حلم����ا م����ن احالم الطفول����ة امتد ع����ر ال�سنني 
الط����وال وجت�س����د امامها حيا مفعم����ا بالهناء، 
خفت خطواتها عفوي����ا نحوه، وقدمت نف�سها 
بتوا�س����ع وم����دت يدها م�سافحة اي����اه، انتقل 
الب�س����ر وال�سعادة منها اىل وج����ه مو�سيقارنا 
الكبر، فامام����ه تقف �ساعرة العرب امل�سهورة 
احلاملت����ني  وعينيه����ا  الهادئ����ة  بابت�سامته����ا 
ب�س����ره،  ي�س����دق  الي����كاد  وه����و  الذكيت����ني 
اع����رب له����ا ع����ن �سعادت����ه الغام����رة اللتقائ����ه 
به����ا، بال�ساعرة الت����ي هي ا�سهر م����ن نار على 
عل����م، على حد تعب����ره، واجابت����ه بتوا�سعها 
امل�سهود وابت�سامتها الهادئة، انها مهما بلغت 
من ال�سهرة ف�سيظل ا�سهر منها الن ا�سمه ميالأ 
اجواء الع����امل العربي وبيوت����ه منذ عقود من 
ال�سنني غ����ر ان حممد عبد الوهاب ا�سر على 

ان نازك اكرث منه �سهرة.
كان املو�سيق����ار الكب����ر قد و�س����ل اىل بلودان 
قبي����ل ي����وم واحد م����ن التقائه����ا ب����ه، راأته بعد 
ذل����ك م����رات عديدة وجل�س����ت مرة مع����ه �ساعة 
بكامله����ا واخ����ذا يتحدث����ان يف مو�سوع اثر 

عليهم����ا، يحمل معنى البق����اء والوجود نف�سه 
يف فكرهما، انه مو�س����وع ال�سعر واملو�سيقى 
والغن����اء والتمثيل فن����ازك حتب اغاين حممد 
عبدالوهاب من����ذ طفولته����ا، حتفظها وتعزف 
والنا�����س  اهله����ا  ام����ام  مو�سيقاه����ا وتغنيه����ا 
املقرب����ني منهم او ترتمن بها مبفردها، فالغناء 
واملو�سيقى كاملاء والهواء وال�سعر الت�ستطيع 
نازك ان تعي�س بدونه����ا، وكانت حتمل العود 
معه����ا يف جتوالها وترحالها، وها هي االن قد 
حملت����ه معها من الكويت اىل بل����ودان لتعزف 
عليه كل �سباح وتغني بع�سا من اغاين حممد 

عبدالوهاب او فروز او عبداحلليم حافظ.
حتدث����ت ن����ازك م����ع حمم����د عبدالوه����اب ع����ن 
واجلدي����دة  القدمي����ة  اغاني����ه  م����ن  ع�س����رات 
ع����ن احلانه����ا وتاأليفه����ا ومو�سيقاه����ا، اب����دت 
مالحظاته����ا عنه����ا وكان����ت تتلو ا�سط����را منها 
احيان����ا، في�ساحبه����ا حمم����د عبدالوه����اب يف 
الت����الوة ويبت�سم او ي�سح����ك كان ي�سغي اىل 
ن����ازك باهتمام �سديد وف����رح غامر وهو يراها 
حتي����ط احاطة �سامل����ة باغاني����ه، وت�ستوعبها 
وتتذوقه����ا وحتفظه����ا، ولها اراوؤه����ا املتفردة 

فيها.
بدت علي����ه ال�سعادة التي تغم����ر الفنان عندما 
ي����رى م�ستمعا عميق الت����ذوق والفهم واحلب 
الغاني����ه، فال اح����ب لنف�س الفنان م����ن م�ستمع 
مت�سل����ع مبعرف����ة فن����ه، ب����دا عليه ان����ه يعي�س 
�ساع����ة رائعة من ال�ساعات الن����ادرة امل�سهودة 
يف عم����ره، لقد طاب له ان يتحدث اىل �ساعرة 
رقيقة احل�س وا�سعة االطالع على فنه يف زمن 

اجته����ت فيه املو�سيقى واالغني����ة العربية اىل 
التدهور والهبوط ح�س����ب راأيه، قال لها �سار 
امل�ستم����ع يت����ذوق املو�سيقى بي����ده الب�سمعه، 
ويق�سد بها الهو�س����ات والت�سفيق وال�سخب 
امل�ساحب لالغاين، ا�سافة اىل ذلك كان يعاين 
م�ساألة اخرى ترتبط بالغناء واملو�سيقى، فقد 
كان يفتقد وجود ناظمني جيدين لالغنية مثل 
احم����د �سوقي ال����ذي غنى كثرا م����ن ق�سائده 
وكانت تربطه به رابطة فنية وروحية قوية.

واب����داء  بالتعلي����ق  اغاني����ه  تناوله����ا  بع����د 
مالحظاته����ا عنه����ا، حدثت����ه ن����ازك ع����ن املكانة 
الت����ي ي�سغله����ا يف منزله����م  الرفيع����ة  الفني����ة 
وع����ن م�ساع����ر احل����ب واالعجاب الت����ي يكنها 
ل����ه اف����راد ا�سرته����ا وال�سيم����ا اخته����ا اح�سان، 
حدثته عن انتظارها ملوعد اغانيه يف الراديو 
يف ال�سن����وات البعي����دة املا�سي����ة وكيف كانتا 
ت�سه����ران مع����ا حتى ال�ساع����ة الثاني����ة �سباحا 
او  ان����ت(  )حيات����ي  يغن����ي  وه����و  لت�سمعان����ه 
)اغني����ة الفن( او لي����ايل كيليوبرتا، بوغرها 
م����ن اغانيه اجلميلة طاب له ان يعرف بوجود 
م�ستمع����ة ثانية �سغوفة باغانيه ومقدرة لفنه، 
ف�ساألها عما تعمل اح�سان، اخرته انها مدر�سة 
للغة العربية وانها اديبة لها ابحاث كثرة يف 
االدب العرب����ي، �سم����ت املغن����ي الكبر حلظة 
وكاأن����ه يعم����ل التفكر فيما حدثت����ه به، ثم قال 
لها فجاأة ، ارج����و ان تبلغيها حتياتي، ا�ساف 
وق����د بدا علي����ه ال�س����رور والر�س����ا وارت�سمت 
ابت�سام����ة عذب����ة عل����ى وجهه انت����م م�ستمعون 
ممتازون، مل تك����ن فرحة نازك الكبرة بروؤية 
حممد عبدالوه����اب مكتملة، كانت يف اعماقها 
تتنغ�����س الح�سان لع����دم م�ساركته����ا لها فرحة 
اللق����اء ال����ذي ميث����ل امني����ة عزيزة م����ن اماين 
العم����ر، ان اح�سان اق����رب اخواتها اىل نف�سها 
من����ذ الطفولة ورفيقتها يف درب االدب والفن، 
وقد م����ر امام ناظريه����ا �سخ�س اخته����ا عندما 

كانت تتحدث مع املو�سيقار الكبر.
ج����رى لقاء ث����ان بينهم����ا اثن����اء وجودهما يف 

بلودان. 
م�سك عبدالوهاب بخي����ط احلديث هذه املرة، 
بع����د ان كان����ت نازك ق����د ف�سل����ت احلديث عن 
فن����ه يف جل�ستهم����ا االوىل، تكل����م عبدالوهاب 
على نازك، وكان �سديد االعجاب با�سمها، قال 
له����ا انه اجمل ا�س����م �سمعه يف حياته والميكن 
ان يوج����د اجم����ل منه، تغ����زل بجمالي����ة لفظه 
و�ساعريت����ه ح����وايل خم�����س دقائ����ق وبعده����ا 
اخ����ذ يت�س����اءل كي����ف ميك����ن ان يجتم����ع هذان 
اال�سم����ان معا: ن����ازك واملالئك����ة، نطقهما مرة 
اخرى ببطء وت����وؤدة كاأنه ي�ستمتع مبو�سيقى 
حروفهما وروعتهما ويتاأمل حقيقتهما، فرمبا 
يكونان من ابتكار ن����ازك وابداعها!، وبعد ان 
لفظهم����ا بتمهل اعرب ع����ن �سكه باأن يكون هذا 
ا�سمه����ا احلقيقي، و�ساأله����ا، احقا انه ا�سمك ام 
ه����و اال�سم االدب����ي امل�ستعار ال����ذي حتبني ان 
يعرف����ه النا�س به، �سحك����ت نازك وردت وهي 
مات����زال ت�سحك: ان����ه ا�سمي احلقيق����ي فقال، 
عجب����ا،! مرة واحدة ن����ازك واملالئكة معا، هال 
اخرتني مل����اذا �سماك ابواك بن����ازك؟ روت له 
حكاي����ة الثائ����رة ال�سوري����ة ن����ازك العابد التي 
كان والده����ا معجبا بها، ق����ال، طيب ومن اين 
ات����ت املالئك����ة، ياله م����ن ا�سم جمي����ل! هل هو 
ا�سم العائلة او ا�س����م االب؟ اجابته ان جارهم 

ال�ساع����ر عبدالباقي العم����ري هو الذي اطلق 
عليه����م ه����ذا اللق����ب الن اجداده����ا كان����وا 

بهدوئهم �سبيهني باملالئكة.

حت����دث الدكتور عبدالهادي ع����ن موهبة نازك 
الغنائية فقال للمو�سيقار حممد عبد الوهاب: 
ا�ستاذنا، ان نازك جتيد تقليد اغانيك، وتغنيها 
باتقان مثلك متاما، ولكن التت�سور انها فنانة 
مبدع����ة يف جم����ال االغني����ة، فه����ي تقدرعل����ى 
التقليد اجليد ل�س ااّل، اجاب عبدالوهاب تريد 
ان تقول انها الت�سيف �سيئا جديدا من عندها 
اىل االغني����ة ق����ال الدكت����ور عبداله����ادي، هذا 
م����ا ق�سدت الي����ه متاما، اعرت�����س عبدالوهاب 
قائ����ال: هل تريد ان تكون نازك هامن كل �سيء 
يف ال�سع����ر ويف املو�سيقى والغناء! لتبقي لنا 
�سيئ����ا اخ����ذ ي�ساألها عن الطريق����ة التي ت�سبط 
بها ع����زف احلانه على الع����ود، وهل هناك من 
يعلمه����ا فقال����ت، انه����ا تعتمد على عل����ى نف�سها 
فق����ط والت�ستع����ني بالغ����ر، فه����ي ت�ستمع اىل 
االغني����ة ب�سع مرات وحتفظها، ولديها قابلية 
عل����ى احلف����ظ ال�سريع، بعد ذلك تق����وم بعزفها 
كاملة مع مو�سيقاه����ا، قال، انك تعتمدين على 
اذن����ك وحدها؟ فردت بااليجاب واو�سحت ان 
بو�سعه����ا ان تعزف اي����ة اغني����ة ت�سمعها مهما 
بلغ����ت من ال�سعوبة، وان اخ����ر اغنية عزفتها 

له كاملة هي )انت عمري( الم كلثوم..
كان عبدالوه����اب يتكل����م ب�سوت واطئ، وكان 
يلذ لن����ازك ان ت�سغي اىل كالم����ه وتتطلع اىل 
حركاته فكاأنها تراه امامها يف فيلم )ر�سا�سة 

حم�س����ن،  ب����دور  يق����وم  وه����و  القل����ب(  يف 
داخلها ال�سرور واح�س����ت بالغبطة وهي 

ترى حم�سن����ا وتتحدث مع����ه، غر ان 
حم�سن����ا ال�س����اب املعاف����ى ب����دا االن 
مري�س����ا ومتعبا التقت����ه به مرة عند 
امل�سع����د الكهربائ����ي، وكان امل�سعد 
عاط����ال والحميد م����ن ال�سعود على 

ال�سلم، وج����د عبدالوهاب م�سقة يف 
�سعوده، بدا وكاأنه يت�سلقه، اذ ي�سعد 

درجة واحدة ويقف قلي����ال لياأخذ �سيئا 
م����ن الراحة، كانت ن����ازك وزوجته نهلة 
القد�سي ت�سعدان خلفة احرتاما له، بيد 

انهما وجدتا م�سقة يف اال�ستمرار على 
هذا النحو من البطء يف ال�سعود، 

وما ان و�سل الدرجة الثالثة حتى 
جتاوزت����اه، عل����ق عبدالوه����اب 

عل����ى ذلك قائال: انت����م ال�سباب 
اجاب����ت  رك�س����ا،  ت�سع����دون 
ن����ازك، ا�ست����اذ عبدالوه����اب 
لق����د جتاوزن����ا نح����ن عم����ر 
ال�سب����اب، اجاب: ال والله، 

انا �سرت �سيخا، وانتم 
�سب����اب، ظ����ل الدكتور 

يرافق����ه  عبداله����ادي 
خط����وة،  خط����وة 

وتقديرا  جماملة 
له.

يف خت����ام تل����ك 
ت  ا ء للق����ا ا
ب����ني  اجلميل����ة 

مبدعي االأغنية واملو�سيقى واالغنية وال�سعر 
بح����روف  اثارهم����ا  وت����ركا  العرب����ي  والنق����د 
حمفورة عميق����ا على �سفح����ة تاريخه، اهدت 
ن����ازك ل����ه ن�سخ����ة م����ن ديوانه����ا ال����ذي �س����در 
مبجلدي����ن عن دار الع����ودة يف لبنان، اعجبت 
مو�سيقارن����ا ال�س����ورة املر�سوم����ة على غالفه 
رغم ان نازك اعترتها �س����ورة رديئة اخذتها 
عل����ى عجل����ة م����ن امره����ا بن����اء على طل����ب دار 
الع����ودة له����ا ب�س����كل مفاج����ئ فا�سط����رت اىل 
اخذه����ا دون ان ت�ستع����د له����ا، ظن����ت ال�ساعرة 
امتداح����ه  يف  يجامله����ا  كان  عبدالوه����اب  ان 
ال�سورة، غر انه كان يف حقيقة االمر �سادقا 
فيم����ا يقول����ه، كان ذهن����ه ق����د ر�سم له����ا �سورة 
جميلة، �سورة ال�ساعرة املرهفة االحا�سي�س، 
ذات ال����ذوق الفني الرفيع الت����ي جتيد العزف 
والغناء وتتمتع بثقافة عميقة وم�ساعر دافئة 
�سافية، امراأة قل نظرها، وقد مّن القدر عليه 
بلقائه����ا، راأى املو�سيق����ار على �س����ورة غالف 
ديواهه����ا كل هذه ال�سم����ات التي ارت�سمت يف 
ذهنه وا�ستق����رت فيه اىل االبد، فظهرت امامه 

جميلة رائعة.
جريدة اجلمه�رية اذار 1982

د. حياة �سرارة

الوهــاب عبــد  مبحمــد  االول  اللقــاء 
�سفحات من حياة نازك املالئكة

نازك املالئكة

حممد 
عبد الوهاب
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حممد �سعيد احلبوب���ي �ساعر جميد، غني عن 
التعريف، نظم ال�سع���ر يف �سدر �سبابه وابان 

ن�ساأته، ثم هجره.
وال�سب���ب ال���ذي اجل���اأه اىل ت���رك ال�سع���ر انه 
كان يح�س���ر جمل�س احد العلم���اء لطلب العلم 
فعر�ست م�سكلة ا�سولية احتدم حولها اجلدل 
ب���ني احلبوب���ي وا�ست���اذه، كل منهم���ا يتم�سك 
براأيه وينافح عن���ه، واخرا قال له اال�ستاذ ما 
معناه: اين ان���ت من هذا! امنا انت حت�سن ان 
تق���ول )ياغزال الكرخ واو وجدي عليك( وهو 
�سطر م���ن مو�سح رقي���ق للحبوب���ي، فتاأمل من 

قوله، وعده تنق�سا وازدراء فرتك ال�سعر.
ه���ذا ما �سمعت ال�سديق )�سعد �سالح( يرويه، 
وه���و ثقة يف هذا الباب النه من ابناء النجف، 
والن���ه �ساع���ر، والن���ه ادرك احلبوب���ي نف�سه، 
ومن جمع هذه ال�سفات البد ان يكون حميطا 
باخبار ال�سعراء النجفيني ونوادرهم وال�سيما 

معا�سريه منهم..
وال���ذي يبدو يل من جم���رى احلديث او الذي 
ا�ستنتجته من���ه ان احلبوبي كان هو امل�سيب 
فيم���ا ذهب اليه، وان���ه كان على حق يف جداله 
ومت�سك���ه براأي���ه، وانه كان احل���ن بحجته من 
اال�ستاذ وان اال�ست���اذ حني راأى نف�سه حمرجا 
اراد ان يج���د بجدل���ه خمرج���ا ينت�سله مما هو 
في���ه، وان يرم���ي الطال���ب ب�سكات���ه، ويو�سد 
ب���اب اجل���دل يف وجهه فجابه���ه بتل���ك الكلمة 
ال�ساخ���رة، وكم م���ن كلمات مثله���ا ق�ست على 

كثر من املواهب!.
ارى ان اال�ست���اذ والتلمي���ذ كليهم���ا ملوم���ان، 
وانهم���ا كليهما جني���ا عل���ى االدب، ذاك ت�سبب 
يف ا�سكات �ساعر لو ظل ميار�س ال�سعر الغنى 
االدب ب�سعره، ول���كان له يف عامل ال�سعر �ساأن 
اي �ساأن، وهذا ا�سكتته كلمة كان يف و�سعه ان 
يتغا�س���ى عنها، وحملته عل���ى ان يق�سي على 

موهبته ال�سعرية فيخمد جذوة ح�سه، ويكبت 
اوار �سعوره، ويعق ال�سعر بغر ذنب اقرتفه، 
وال جري���رة جرها ي�ستح���ق ان يوؤاخذ عليهما 

هذه املوؤاخذة القا�سية.
وان���ا، بعد ه���ذا، ا�سك كل ال�س���ك يف ان �ساعرا 
ح�سا�س���ا، متقد العاطفة ملتهب ال�سعور يقوى 
عل���ى ان يكبح جماح عاطفت���ه ويذرها �سجينة 
جتي�س يف نف�س���ه دون ان جتد لها منطلقا اىل 

عامل ال�سعور. 
امتنى ان تقي�س يل االيام من يبدل �سكي يقينا 
اما باأن يثبت باحلجة القاطعة ان احلبوبي مل 
ينظم من ال�سعر – بعد ان �سمم على هجره – 
مما ينف�س به عن ال�سيق النف�سي الذي يولده 
جي�سان ال�ساعرية وثوران العاطفة، واما باأن 
يوؤيد ان���ه ا�ستجاب لداعي عاطفت���ه و�سعوره 
فنظ���م دون ان ي�ستطي���ع ل�سلطاتهما ردا، فمن 

هو ياترى؟!..

االدب واملادة
عل���ى ذكر ال�سدي���ق )�سعد( وعلى ذك���ر ال�سعر 
ترج���ع ب���ني الذاك���رة اىل �سن���ة 1930، فق���د 
�سادفته ذات يوم وبيدي كتاب ادبي فبادرين 

�سائال: ما هذا؟.
-كتاب يف االدب.

-ام���ا كف���اك! ات���رك ه���ذا ووجه وجه���ك �سطر 
ناحية مادية جتدي عليك.

وبع���د اع���وام حفل���ت باح���داث ج�س���ام تقل���ب 
خالله���ا ب���ني املحام���اة، والنياب���ة، واالدارة، 
والوزارة ا�سيب مبر�سه الع�سال الذي اودى 
بحياته فخ�سرت البالد مبوته �سيا�سيا جريئا، 

وخ�سر ا�سدقاوؤه �سديقا ودودا..
ومل���ا �سع���ر بالياأ�س م���ن ال�سف���اء مل يجد حمى 
يلج���اأ اليه، وال الفا يبثه لواع���ج ا�سجانه، وال 
حميم���ا يف�س���ي اليه ب���ذات نف�س���ه اال ال�سعر، 
فجمع بني اآمال���ه واآالمه، وبني ارائه وخوالج 

عاطفته واودعها )ا�سباحه الثالثة(..
هذه الق�سيدة ذاع ذكرها قبل وفاته، وملا زرته 
بعد �سماعي به���ا راأيته يف و�سع �سحي �سيئ 
وان كان يب���دي جتل���دا و�س���را، ويظهر قوة 
و�سجاعة يف لقاء امل���وت، حتى انه اعتذر اىل 
زائري���ه ع���ن ان ي�ستقبلهم واقف���ا، الن املر�س 
اقع���ده ف���ال ي�ستطي���ع ان ينه����س قائم���ا م���ن 

مكانه..
اذ ذاك تذك���رت قولته يل، وهمم���ت باأن اذكره 
به���ا، واق���ول ل���ه: ان���ك جف���وت االدب اعواما 
مدي���دة، ونحوت نحوا مادي���ا فعملت حماميا، 

ثم ان�سرفت اىل النيابة واالدارة والوزارة.
ون�سحتن���ي ان اتر�س���م خط���اك فاتبعه���ا يف 
حيات���ي، ثم انك مل جت���د، االن، من ي�سغي اىل 
�سكواك، وال من يت�سع لت�سجيل اهاتك واناتك 

ااّل ال�سعر.
همم���ت ثم عدلت خ�سي���ة ان ا�سبب له �سيئا من 
االمل، فاأن���ا ال ادري م���اذا �سيك���ون وقع كالمي 

يف نف����س مري����س ع���ز علي���ه ال���دواء، ويئ�س 
م���ن احلياة، وا�سب���ح يف حاجة اىل ما يخفف 
عنه اعب���اء ال�سقم، واىل ما يريح���ه، وي�سليه، 
ال اىل م���ا يحتمل ان ي�سبب له ع�سرا ي�سيق به 

�سدره..

غرام يف غري حمله
يف احل���رب العاملي���ة االوىل متك���ن اجلي����س 
اجلي����س  وج���ه  يف  يق���ف  ان  م���ن  العثم���اين 
اىل  االول  زحف���ه  دون  فيح���ول  االنكلي���زي 
بغ���داد، ث���م حا�س���ره يف الكوت ح�س���ارا دام 
امدا طويال ح���اول خالله مرات عديدة ان يفك 
طوق���ه ويفلت منه فلم يفل���ح، حتى ا�سطر اىل 

رفع العلم االبي�س فا�سره اجلي�س العثماين.
وقي���ل: ان ع���دده كان يني���ف على ثالث���ة ع�سر 
األفا، فاأقامت البالد العثمانية وال�سيما العراق 
حفالت كثرة اعلنت فيها م�سراتها وافراحها، 
وانطلق���ت ال�سنة ال�سعراء واقالم الكتاب بهذا 

الن�س���ر امل���وؤزر، وتثن���ي على ب�سال���ة اجلي�س 
العثماين.. 

م���ن تلك الق�سائد، او م���ن ذلك ال�سيل ال�سعري 
املتدف���ق ق�سي���دة ال اتذك���ر االن مل���ن كان���ت بل 
اتذكر منها بيتني علق���ا بذهني لن�سوزهما عن 
الغر����س ال���ذي دع���ا اىل نظ���م الق�سي���دة، فقد 
�ساع ان بني اولئ���ك اال�سرى �سيدات واوان�س 
انكليزي���ات،، وبي���دو ان ه���ذا النب���اأ ا�ستهوى 
�ساحبن���ا، وح���رك يف نف�س���ه عوام���ل الوج���د 
والغرام، وايقظ في���ه دوافع ال�سوق واحلنني 
اىل الغ���زل والن�س���ب ورمب���ا كان �سعوره هذا 
تنفي�س���ا للكرب الذي اورثت���ه اإياه تلك احلرب 

ال�سرو�س، فلم يتمالك ان قال:
تهادى بينهم تلك العذارى

مهفهفة املعاطف واخل�سور
وكم قمر منر لندين 

فوا�سوقاه للقمر املنر

تاريخ بارع
يف حم���رم 1333 للهجرة امل�سادف ت�سرين 
الثاين 1914 للميالد، اي يف اوائل احلرب 
العاملية االوىل طغى نهر دجلة فاأغرق اجلهة 
ال�سرقي���ة من جان���ب الر�سافة، وهو طغيان 
يف غ���ر مو�سم���ه، الن ه���ذا النه���ر وراف���ده 
)الفرات( يفي�سان، ع���ادة، يف ف�سل الربيع 
من كل عام، وقد اأرخ عبدالرحمن البناء هذا 

الفي�سان تاأريخا بارعا فقال:

عوذت داري ومن قد حل �ساحتها 
بقل اعوذ برب النا�س والفلق

عام به املاء يف ت�سرين حني طغى 
على الر�سافة قد ارخت )بالغرق(

جملة بغداد كان�ن االول 1964

ه�اج�س �ساخنة

ــر احلــبــوبــي الــ�ــســعــر؟ ــج ملــــاذا ه

ال�شاعر احلبوبي مع بع�ض رجال الدين

من اوراق م�سطفى علي

م�شطفى علي�شعد �شالح



العدد )1675( ال�سنة ال�سابعة االثنني )14( كان�ن االول 42009

كتب الكثر عن �ساع���ر العرب الكبر معروف 
الر�س���ايف، وتن���اول الكتاب جوان���ب خمتلفة 
من �سرت���ه و�سعره، وعلى الرغ���م من كرثتها 
وتنوعه���ا فق���د بقيت حلق���ات مهمة م���ن حياة 
�ساعرن���ا، بعيدة عن اقالم الكتاب وحتقيقاتهم 
الفا�س���ل  ال�ستاذن���ا  ولع���ل  كث���رة،  ال�سب���اب 
عبداحلمي���د الر�س���ودي يف كتاب���ه االخر عن 
الر�س���ايف، الع���ذر الوا�س���ح يف ع���دم ولوجه 
تفا�سيل �س���رة ال�ساعر واآرائ���ه، النه اراد ان 
يقدم �سورة عامة للمرتجم له ماال ي�سع االديب 
جهل���ه، كما ان بع�س كتابنا االفا�سل، ابتعد – 
بق�سد- ع���ن احلديث حول مو�سوعات معينة 
يف حياة الر�سايف درءا للتقوالت )كذا(، مع ان 
الر�سايف عا�س ومات ف���وق ال�سبهات وبعيدا 
عن كل ماي�سني وطنيت���ه وحبه لوطنه وامته، 
ف�س���ال ع���ن ان حيات���ه �س���ارت مل���كا للتاري���خ 

وجمردة من احل�سا�سيات ال�سخ�سية.
وم���ن ه���ذه املو�سوع���ات حيات���ه يف فل�سطني 
وق�سيدته الذائعة التي القاها يف القد�س �سنة 
1920، وم���ا اثر حولها م���ن �سبهات، ومقالنا 
حماول���ة اولية، لبي���ان )حقائ���ق( و)طرائف( 
من حياة الر�سايف يف القد�س، وك�سف بع�س 

ال�سفحات املطوية منها.
انتهت احل���رب الكونية االوىل، وانهار احلكم 
العثماين يف ب���الد ال�سام والعراق، وتاأ�س�ست 
دول���ة عربي���ة يف �سورية تراأ�سه���ا احد اجنال 
ال�سري���ف ح�س���ني هو االمر في�س���ل ويف هذا 
الوقت كان مع���روف الر�سايف يف ا�سطنبول، 
ف�س���ر �س���رورا كب���را لقي���ام الدول���ة العربي���ة 
و�سع���ر ب���اأن من�سب���ا كب���را يف ه���ذه الدول���ة 
الع���رب  �ساع���ر  ينتظ���ره، الن���ه كان  العربي���ة 
وق�سائ���ده يف الع���رب واجماده���م �سارت بني 
النا����س م�س���ار االمث���ال، لكنه مل يف���ز مبا كان 
ياأمل���ه، ومل يظفر ب�س���يء ي�سر. لق���د لقي من 
احلكوم���ة العربية يف ال�س���ام اعرا�سا ب�سبب 
موقف���ه املعار�س لث���ورة ال�سريف ح�سني �سنة 
1916 ونظمه ق�سيدته امليمية )الديوان/ 3/ 
59(. واكاد اعتق���د ب���اأن حا�سية امللك هي التي 
لعب���ت دورا كبرا يف عدم االهتم���ام بال�ساعر 
العربي الكبر، ورمبا ا�س���روا للملك مايذكره 
ب���اأن ه���ذا ال�ساع���ر كان ق���د تعر����س البيه يف 
منا�سب���ات �سابقة، وا�سي���ب الر�سايف بخيبة 
امل كبرة، واأح�س بال�سيق والياأ�س، وملا كان 
�ساعرنا من الذين فطروا على عدم اال�ستجداء 
والرتاج���ع ع���ن مواقف���ه ال�سيا�سي���ة، فقد قرر 

العودة اىل وطنه العراق.
ويف غمرة ا�ستعداده اىل العراق، ت�سله دعوة 
كرمي���ة مل تك���ن يف احل�سب���ان، فت���دارك امره 

ا�سدق���اوؤه يف فل�سطني، ا�سع���اف الن�سا�سيبي 
وخليل ال�سكاكيني وعادل جر وكانوا يومئذ 
يتولون ام���ر التعليم يف فل�سطني فرتامت اىل 
ا�سماعه���م اخب���ار �سديقهم الر�س���ايف فدعوه 
للتدري����س يف دار املعلم���ني بالقد����س، فوافق 
عل���ى دعوته���م وو�س���ل القد����س ي���وم )3 اآذار 
1920( وا�س���اب يف وظيفت���ه اجلديدة بع�س 
الراح���ة واال�ستقرار، حي���ث خ�س�س له راتب 
ق���دره ثالث���ون جنيه���ا، و�سكن الئ���ق يف احد 
اجنح���ة دار املعلم���ني، وقد ذكر ه���ذه احلقيقة 
رفائي���ل بط���ي )ت 1956( نق���ال ع���ن ا�سع���اف 
الن�سا�سيب���ي )جمل���ة القلم اجلدي���د العمانية، 

ايار 1953(.
عا����س الر�س���ايف يف القد�س يف دع���ة ورخاء، 

حماطا بعناية اهلها الكرام وهو القائل:
ا�سبحت بالقد�س يف امن ويف دعة

وكدت من قبلها يف ال�سام اعتفد
)االعتفاد: ان يغلق الرجل بابه عليه فال ي�ساأل 
اح���دا حتى ميوت جوعا وكان���وا يفعلون ذلك 

ايام اجلدب(. 
ومن مظاهر ه���ذا الرخاء، قي���ام طلبة مدر�سة 
الر�س���ايف يف  بتك���رمي  القد����س  ال�سب���ان يف 
الفني���ة يف  )االجتاه���ات  رقي���ق  ادب���ي  حف���ل 
ال�سع���ر الفل�سطين���ي، كام���ل �سواف���ري ����س 
27(. وقد اقتنت نظ���ارة املعارف يف فل�سطني 
ال���ف ن�سخة م���ن دي���وان الر�س���ايف املو�سوم 
)االنا�سي���د املدر�سية( الذي نظم���ه يف القد�س 
عل���ى اق���رتاح الدكت���ور خلي���ل طوط���ح، وكان 
ي�ست�س���ر بع�س املو�سيقيني قب���ل ان يبدي له 
مو�سوع الن�سيد لين�سج���م اللفظ والنغم، كما 
افادن���ا ا�ستاذنا عبداحلمي���د الر�سودي )ذكرى 
الر�س���ايف، بغ���داد 1950، ����س 84( وقد بقي 
الر�س���ايف يذك���ر باج���الل واعج���اب كبري���ن 

حفاوة الفل�سطينيني:
قد كان يف ال�سام لاليام مذ زمن

ذنب حمته الليايل يف فل�سطني
اذ كان فيها الن�سا�سيبي ي�سعفني

وكنت فيها خليال لل�سكاكيني
وكان فيها ابن جر اليق�سر يف 

جر انك�سار غريب الدار حمزون
واوحت فل�سطني للر�سايف بعدد من الق�سائد، 
هي: يف �سبيل الوطن، يف ايلياء، دار االيتام، 
احلمد للمعلم، حتية �سركي�س، وخالل وجوده 
يف فل�سط���ني، ن�س���رت اجلرائد مق���اال ل�سكري 
غ���امن املقي���م يف باري�س �س���رح في���ه بالتروؤ 
من االمة العربي���ة، فغ�سب الر�سايف وظهرت 
غ�سبته يف ق�سيدته )�سبح االماين( ورد على 
املق���ال ردا المزي���د علي���ه )الدي���وان/ 3/ 91( 

وعندم���ا القى القائد الفرن�سي )غورو( خطابه 
ال�سه���ر الذي ت�سم���ن روح الت�سف���ي واحلقد 
عل���ى العرب، نظ���م الر�سايف ق�سي���دة لت�سفيه 
اخلطاب، �سماه���ا: الع�سبية يف ع�سر املدينة 

)الديوان/ 99/3(.
ومم���ا ه���و طري���ف ان نذك���ر هن���ا، ان اال�ستاذ 
�سعيد العي�سى ذكر ان الر�سايف والن�سا�سيبي 
وال�سكاكين���ي وجر، كان���وا ي�سمرون كل ليلة 
يف بي���ت ال�سكاكين���ي، حي���ث تهي���ئ له���م ربة 
البي���ت )ام �س���ري( ا�سب���اب الراح���ة وقد ظلت 

�سورته���ا وعليه���ا بيتان للر�س���ايف معلقة يف 
�س���در �سال���ون ال�سكاكين���ي يف القد�س، حتى 

حلت النكبة يف فل�سطني..
اأاأم �سري انت �سلطانة اليها

اطاعك منه ما ع�سى النا�س اجمعا
ومل يَر نق�سا يف حمياك ناظري
�سوى ان كل احل�سن فيه جتمعا

يف اواخ���ر �سنة 1920 ج���اء القد�س م�س�سرق 
يهودي ا�سباين يدعى )بن يهودا( وحل �سيفا 
على )هربرت �سموئيل(، املندوب ال�سامي يف 
فل�سطني، وقد القى ه���ذا امل�ست�سرق حما�سرة 
االندل����س(  يف  الع���رب  )ما�س���ي  مو�سوعه���ا 

ح�سرها عدد كب���ر من اهايل املدينة، تزعمهم 
راغ���ب الن�سا�سيب���ي رئي����س البلدي���ة، ولك���ي 
الينحاز مقالنا اال اىل احلقيقة وحدها ن�سوق 
ما رواه �ساهد ثب���ت لهذه احلادثة التي رددها 
اك���رث م���ن منا�سب���ة،  خ�س���وم الر�س���ايف يف 
و�ساهدن���ا ه���و االدي���ب الفل�سطين���ي الكب���ر 
عجاج نويه�س، وقد ذكرنا اال�ستاذ عبداحلميد 
الر�سودي باأم���ره وامر مقال���ه )الر�سايف كما 
عرفت���ه( املن�س���ور يف الع���دد الراب���ع من جملة 
)الفكر العربي( يف 15 حزيران 1962 فلنطلع 

على ما كتبه من هذه احلادثة:
))..وكان الر�س���ايف وال�سكاكين���ي وع���ادل 
جر يجل�سون معا يف �سدر القاعة وانتهت 
املحا�سرة ولي�س فيها مما ينتقد �سيء، يذكر 
غر ان اخليرية اخذت تدب عقاربها من فم 
هربرت �سموئيل، ملا نه�س ي�سكر املحا�سر 
واحل�سور واملحا�سرة، ثم اخذ يتطرق اىل 
ماكان يف راأ�س���ه وينقر نقرات ح�سا�سة هي 
عن���ده بيت الق�سي���د، ومما قال���ه �سموئيل: 
واالن م���ا لن���ا وللذه���اب اىل االندل�س لرنى 
اث���ار الع���رب، فهن���ا يف فل�سط���ني، جند من 
اثاره���م الناطق���ة بح�سارته���م م���ا ينطب���ق 
عل���ى �سحة كالم املحا�س���ر، فتلك بالد كانت 
لال�سب���ان فقدوه���ا ثم ع���ادوا اليه���ا، قال يل 
ع���ادل جر م���ا ا�ستطيع نقله بتم���ام حروفه 
تقريبا: مل���ا نط���ق �سموئيل به���ذه العبارة، 
ال�سكاكين���ي  ب���ني  وه���و  الر�س���ايف  ح���ار 
يتكه���رب ويتململ ثم راح يدمدم ا�سياء غر 
مفهوم���ة وكاد ميتق���ع ل���ون وجه���ه ومغزى 
�سموئيل او�سح من ان يو�سح اذ مراده ان 
اليهود عائدون اىل فل�سطني عودة اال�سبان 

اىل ا�سبانيا.
وذه���ب كل اىل بيته، واعتكف الر�سايف يف 
غرفت���ه اخلا�سة يف دار املعلمني وا�ستبد به 
القلق تلك الليلة، ويف ال�سباح ا�ستفاق على 
ق�سيدة رد فيها على مغزى ما قاله �سموئيل 
يف الي���وم ال�ساب���ق ولكن���ه، وه���و �ساعر حر، 
ولي����س ب�سيا�س���ي ياأل���ف الروغ���ان، رد عل���ى 
املجامل���ة مبثله���ا وبعد ذلك ق���ال كاأنه جزء من 

النبوءة ال�سيا�سية ومنها هذا البيت: 
ولكننا نخ�سى اجلالء ونتقي 

�سيا�سة حكم ياأخذ القوم بالقهر 
وبع���د �سب���ع وع�سرين �سنة �س���اء الله امتحانا 
للع���رب ان تتحق���ق ه���ذه الروؤي���ا.. و�سرع���ان 
م���ا اث���رت عل���ى الر�س���ايف عا�سف���ة هوج���اء 
احتجاج���ا عل���ى ماقال���ه م���ن ابي���ات جماملة، 
وال�سحيح ان ابيات املجاملة هذه كانت زائدة 
عل���ى املق���دار، ومل ينتبه الر�س���ايف اىل ما يف 

ذل���ك من �سطط اليف�سر باأنه �سرب من �سروب 
املجامل���ة، ولك���ن العا�سف���ة التي اث���رت عليه 
مل تك���ن تخل���و هي االخ���رى من �سط���ط، النها 
كان���ت تريد النيل م���ن راغ���ب الن�سا�سيبي من 
فوق راأ����س الر�سايف ال�سب���اب حزبية �سيقة، 
كم���ا �سويق الر�سايف وهو الرجل احل�سا�س، 
ن�س���ر عادل ج���ر يف جريدة )فل�سط���ني( كلمة 
ب���نّي فيه���ا م���ا للر�س���ايف م���ن ح�س���ن مق�سد، 
وح�س���ر املجاملة يف مقت�ساه���ا ال اكرث ونّوه 
مبواق���ف الر�سايف يف �سبي���ل العرب من ايام 
اال�ستان���ة، فتال�ست العا�سف���ة ولكن اثرها املر 

بقي يف نف�س الر�سايف((..
ون�ست���درك على ماقاله اال�ست���اذ الكبر عجاج 
نويه�س موؤرخ احلركة الوطنية الفل�سطينية، 
ان جريدة )الف باء( املقد�سية، ن�سرت ق�سيدة 
الر�س���ايف غ���ر كامل���ة، مم���ا اث���ار بع�س من 
ع���د ذل���ك غريبا يف باب���ه، حتى ان اح���د الذين 
ردوا عل���ى الر�سايف، اظه���ر ندمه اىل العالمة 
ال�سي���خ عبدالق���ادر املغرب���ي وق���ال: ان الذنب 
ذنب مرا�سل الف ب���اء الذي مل ين�سر الق�سيدة 
كامل���ة من اول االمر فلم نعرف ماقاله معروف 
فيها..وب�سب���ب هذه ال�سج���ة التي اثرت �سد 
الر�سايف فارق القد�س م�سطرا، واحلقيقة ان 
ال�سج���ة مل تكن �سوى )زوبع���ة داخل فنجان( 
كم���ا يقول���ون، ف�سرع���ان م���ا انته���ت وتال�ست 
اآثاره���ا، وفارق الر�س���ايف القد�س ل�سبب اآخر 
اليتعل���ق باحلادث���ة ب���اأي �س���كل م���ن اال�سكال 
وق���د ذك���ره الر�سايف فيما بع���د ل�سديقه كامل 

اجلادرجي..
فح���واه ان الر�سايف تلقى برقي���ة من �سديقه 
اىل  للع���ودة  فيه���ا  يدع���وه  �سليم���ان  حكم���ة 
العراق ال�سب���اب وطنية، وتب���ني ان جبهة من 
ال�سيا�سي���ني العراقي���ني امللتفني ح���ول )طالب 
النقيب( وزي���ر الداخلية يف الوزارة العراقية 
املوؤقت���ة �سن���ة 1921، ارادت ا�س���دار جري���دة 
�سيا�سي���ة لتك���ون ل�س���ان ح���ال اجلبه���ة الت���ي 
ن���ادت بفكرة )الع���راق للعراقي���ني( وملا و�سل 
الر�س���ايف اىل بغ���داد وجد ان طال���ب النقيب 
ق���د انته���ى �سيا�سي���ا بنفيه اىل خ���ارج العراق 
وت�ستت موؤيدوه وموت امل�سروع يف مهده.. 

وبع���د فه���ذه �سفحة مطوي���ة من حي���اة �ساعر 
العرب الكبر معروف الر�سايف، مل ي�سر اليها 
الكّت���اب ااّل عر�س���ا، كتبتها و�س���وال اىل غاية 
رئي�سي���ة، هي دف���ع ال�سبهة، الت���ي طاملا رددها 
بع����س النا����س دون ترّو وحتقي���ق، راجيا ان 

تكون عند ح�سن ظن القّراء.
 جريدة االحتاد / ت�سرين االول 
1986

�سيء عن الر�سايف يف القد�س �سنة 1920

واوحت فل�سطني للر�سايف 
بعدد من الق�سائد، هي: 

يف �سبيل ال�طن، يف ايلياء، 
دار االيتام، احلمد للمعلم، 

حتية �سركي�س، وخالل 
وج�ده يف فل�سطني، ن�سرت 

اجلرائد مقاال ل�سكري غامن 
املقيم يف باري�س �سرح فيه 
بالتربوؤ من االمة العربية، 

فغ�سب الر�سايف وظهرت 
غ�سبته فـــي  ق�سيدتــه

 )�سبح االماين( 
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 ان الهيئ���ة العلي���ا حل���زب االم���ة اال�سرتاك���ي ارادت 
ان تقل���د اح���زاب )املعار�س���ة احلقيقي���ة( فطلب���ت م���ن 
االع�س���اء الذين مل تعار����س وزارة نور الدين حممود 
فوزهم بالنيابة، ان ي�ستقيلوا من النيابة تاأييدا لطعن 
احل���زب املذك���ور بنزاه���ة االنتخابات الت���ي قامت بها 
ال���وزارة املذكورة وا�سفرت عن ف���وز االكث�رية املطلقة 
م���ن اع�س���اء املجل����س ب�)التزكية( وه���و املجل�س الذي 
ا�سم���اه فايق ال�سامرائي يف مق���ال افتتاحي له الحدى 
اجلرائد الناطقة بل�سان حزب اال�ستقالل باأنه )جمل�س 

اجلرنال(!..
ولك���ن الن���واب الذي���ن طولب���وا باال�ستقال���ة واعلن���وا 
املوافق���ة عل���ى ان ي�ستقي���ل ق���ادة احل���زب م���ن جمل�س 
االعيان النه جزء من ال�سلطة الت�سريعية، اال ان القادة 
اعرت�س���وا على ذلك بانهم معينون من قبل امللك، ولهذا 
فانه���م الي�ستطيع���ون اخل���روج عل���ى )االرادة امللكية( 
فقال �سوادي احل�سون، احد ه���وؤالء الفائزين بالنيابة 
)ونحن اذن الن�ستقيل الن �سمو الو�سي هو الذي اوعز 
بانتخابن���ا( لذل���ك فقد ا�ستقال���وا من احل���زب موؤثرين 
ع�سوي���ة جمل�س النواب، وقد كوفئ �سوادي احل�سون 
عل���ى جوابه ه���ذا باأن ظ���ل حمتك���را لكر�سي���ه النيابي 

طوال وجود املجل�س النيابي يف العهد امللكي!.
ويب���دو ان مثل هذه املواق���ف مل تكن االوىل من نوعها 
فق���د �سبقته���ا مواق���ف مماثلة، فح���ني ق���اد ر�سيد عايل 
الكي���الين معار�سة وزارت���ي املدفع���ي وااليوبي التي 
حال���ت دون فوز اعوانه من حزب االخاء الوطني طلب 
الكي���الين م���ن القل���ة القليلة م���ن اعوانه الذي���ن فازوا 
بالنياب���ة ان ي�ستقيل���وا فا�سرتطوا علي���ه ا�ستقالته من 
جمل����س االعي���ان فقال لهم انه معني م���ن امللك فرد عليه 
النواب املعرت�سون ونحن كذلك معينون من البالط!.

وهك���ذا فقد كان���ت احلي���اة النيابية يف بع����س العهود 
فارغة م���ن حمتواها الدميقراطي احلقيق���ي، وااّل فاأي 
منط���ق هذا ال���ذي يجعل )الع���ني( يرف����س تنفيذ قرار 

حزب���ه باال�ستقال���ة م���ن العيني���ة لين���زع ال�سرعية عن 
ال�سلطة الت�سريعية يف حني يطالب اعوانه من النواب 
باال�ستقال���ة يف ح���ني ان )التواطوؤ( عل���ى �سرورتهم 
اع�ساء يف جمل�س النواب او االعيان هو الذي مكنهم 

من هذه الع�سوية!.
بق���ي ان نق���ول ان مت�سك الع���ني بع�سويت���ه باعتباره 
معين���ا من قب���ل امللك يخالف روح الد�ست���ور، الن امللك 
امللكي���ة  امن���ا يحك���م بوا�سط���ة وزرائ���ه وان االرادة 
بتعي���ني اع�س���اء يف جمل����س االعي���ان الب���د ان تك���ون 
م�ستهل���ة بالكلي�س���ة املعروف���ة )بن���اء عل���ى م���ا عر�سه 

رئي�س الوزراء(..
والب���د ان تكون خمتومة بتوقيع رئي�س الوزراء الذي 

ينوب عن وزرائه يف اقرتاح التعيني!.
وكان املوق���ف الد�ستوري ال�سليم فيما اعلم هو موقف 
روؤوف اجلادرجي وزير املالية يف وزارة عبداملح�سن 

ال�سعدون الثانية فلقد ذكر يف ا�ستقالته )ان حق تعيني 
االعيان من احلقوق املمنوحة اىل امللك مبوجب احكام 
القان���ون اال�سا����س، اال ان���ه نظ���را اىل ع���دم م�سوؤولية 
املل���ك، وحيث ان���ه يقت�س���ي ان ت�س���در االرادة امللكية 

حتت م�سوؤولية الوزراء ذوي ال�ساأن وملا مل يكن تعيني 
االعي���ان من االم���ور العائدة لوزارة واح���دة، فاالرادة 
امللكي���ة التي ت�سدر به���ذا الباب يتحت���م ان تكون بناء 
عل���ى ق���رار ي�سدر م���ن جمل����س ال���وزراء اي يجب ان 
تعر�س على ه���ذا املجل�س وتوؤخذ موافقته قبل عر�سه 

على امللك ال�سدار ارادة ملكية!..
وقد احتف���ظ ال�سع���دون با�ستقال���ة روؤوف اجلادرجي 
ال���ذي اكدها بعد �سهر م���ن تقدميها فاجاب���ه ال�سعدون 
بقبول ا�ستقالت���ه باجلواب التايل.. )بع���د التحية: ان 
القان���ون اال�سا�س���ي �سريح ج���دا يف خ�سو�س تعيني 
االعي���ان، اي ان ه���ذا االم���ر م���ن حق���وق جالل���ة املل���ك 
وح���ده، ولذل���ك ال ارى اعرتا�سكم عل���ى تعيني )هوؤالء 
االعي���ان( ااّل عب���ارة ع���ن خ���الف بيني وبينك���م، رمبا 
التزالون م�سري���ن على اال�ستقالة فال ي�سعني واحلالة 

هذه ااّل قبولها(..
وم���ن الطري���ف، ان االعي���ان الثالثة ال���ذي مت تعيينهم 
مبوجب ه���ذه االرادة التي ا�ستقال روؤوف اجلادرجي 
ب�سببه���ا ق���د جوبهت بعراقي���ل مل تك���ن باحل�سبان فقد 
ذهبت االرادة بتعيني عبداحل�سني الكليدار يف كربالء 
اىل مدي���ر اوق���اف كربالء، يف ح���ني كان املق�سود فيها 
الكليدار احلقيقي الذي يحمل نف�س اللقب – وقد مت�سك 
االول بالع�سوية، كما وج���ه الطعن بعدم بلوغ الثاين 
ال�س���ن القانوني���ة وك���ون الثال���ث من اآب غ���ر عراقي، 
ولك���ن االمور )�سوي���ت( على النحو ال���ذي كان ماألوفا 
يف ت�سوي���ة مثل هذه االمور وذكر بع�س امل�ساغبني ان 
روؤوف اجلادرجي كان يريد ان ت�سند ع�سوية االعيان 
لغ���ر من ا�سندت اليهم، ولكن هذا مل يتاأكد، فقد اعتزل 
اجلادرج���ي العمل ال�سيا�سي يف العراق وانتقل للعمل 
يف مقر �سركة النفط )العراقية( يف لندن، وهو من�سب 
كان يطمع بنواله املجاهد املعروف عزيز علي امل�سري 
ولك���ن االنكليز الذين كانوا يرتابون منه وامللك في�سل 
االول ال���ذي كان الياأم���ن جانبه وميل���ك االنطباع الذي 

كان يحمله عنه والده امللك ح�سني حاال دون ذلك!.
والغري���ب ان االعي���ان الذين ينكر عليه���م ال�سيا�سيون 
ال�س���كل  ناحيت���ي  م���ن  العراق���ي  بالد�ست���ور  امللم���ون 
واملو�سوع بقوا ميثل���ون الطبقة احلاكمة ويرتاأ�سون 
الوزارات يف ح���ني كان املفرو�س ان تتاألف الوزارات 
م���ن النواب املنتخبني من ال�سعب، وقد اعرت�س نوري 
ال�سعيد على ال�سي���خ حممد ر�سا ال�سبيبي باأنه الميثل 
ال�سع���ب الن���ه من االعي���ان حني عار����س االخر ميثاق 
بغ���داد، فاجابه ال�سبيبي باأنه )وانك كذلك من االعيان( 
و�سحك بع�س االع�ساء وع���اد الع�سوان  اىل ال�سفاء 

بعد املعركة التي مل تدم اكرث من ع�سر دقائق!.

جريدة اجلمه�رية / حزيران 1977

املـلـكيـة االرادة  فـي  خطــاأ 

ذكريات )ايام زمان( 
عبد القادر الرباك

حني تخا�سم الن�اب من اجل متثيل ال�سعب

مــن الطرائــف التي اوردها املرحــ�م ال�سيخ حممــد مهدي كبة يف اجلــزء االول من 
مذكراتــه )يف �سميم االحداث(، والذي علمت ان كبــة انتهى قبل وفاته با�سهرمن 

و�سع اجلزء الثاين ومن الطرائف التي اوردها كبة:

امللك في�شل الثاين

امللك ال�شريف بن احل�شني

عبد الإله امللك في�ض الول
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ومن و�سائ����ل الت�سلية احلديث����ة اجتماع النا�س 
مل�ساه����دة مباريات كرة الق����دم وغرها وكان من 
و�سائ����ل الت�سلية عنده����م كذل����ك اجتماعهم على 
م�ساه����دة �سباقات اخليل يف �ساحات خم�س�سة 
لهذا الغر�س.. وق����د ازيلت هذه من بغداد قريبا 
ملا كان ي�ساحبها من املقامرات وتعري�س النا�س 

للخ�سائر املادية الكبرة..
ام����ا العاب الرجال ف����ان منها ما يجري يف ليايل 
�سهر رم�سان من نحو لعبة املحيب�س وال�سينية، 
ويت�سلى الرجال ببع�س و�سائل اللهو يلعبونها 
يف املقاه����ي واالندي����ة من نحو الط����اويل الذي 
يلعبون����ه بطرائق متع����ددة والدومن����ة والدامة 
وال�سط����رجن واملنقل����ة، فمنهم م����ن يبا�سر اللعب 

ومنهم من يتطلع اىل الالعبني..
وق�س����اء الرجال وال�سب����اب لكثر من الوقت يف 
املقاه����ي من اب�س����ط و�سائل الت�سلي����ة وااللتقاء 
باملعارف واال�سدقاء.. وغالبا ما ميكث جل�ساء 
املقاهي ال�ساعات الطوال يف املقهى اذ يتخذونها 
اماك����ن دائمية للتخل�س من اوقات الفراغ اململة 

�سواء اأكان ذلك ليال ام كان نهارا..
ومم����ا يتعاط����اه انا�����س م����ن و�سائ����ل الت�سلي����ة 
مناق����رة الديكة الهراتية، حي����ث يهار�سون بينها 
ويحار�س����ون ويتخ����ذون على ذل����ك املراهنات.. 
فيدمى الدي����كان، ورمبا تعر�����س احدها للموت 
او فقئت عينه.. وتقع هذه املناقرة يف الطرقات 
املك�سوفة وامام املقاه����ي والنا�س ينظرون اىل 

هذه امل�ساهد فيتحم�سون لها ويت�سلون بها..
والقائم����ون مبث����ل ه����ذه االمور يعن����ون برتبية 

الديكة وتدريبها على املناقرة، ويتعاطون كذلك 
بيعه����ا ال لغر�����س الذب����ح واالكل وامن����ا لغر�س 
املناق����رة اذ ان له����م ارباح����ا يربحونه����ا وفخارا 
يفخ����رون به.. وكانوا كذل����ك يناطحون الكبا�س 
عل����ى عج����ل يجعلون����ه وره����ن يتفق����ون علي����ه، 

فتتناطح الكبا�س والنا�س تتفرج عليها..
وم����ن و�سائ����ل الت�سلي����ة عنده����م اجتماعه����م يف 
املقاه����ي ح����ول ق�سا�س يق�����س عليه����م ب�سوت 
جه����وري، ق�سة )عنرت بن �س����داد( او ق�سة )ابو 

زيد الهاليل( وغرهما من ال�سر امل�سهورة..
ويجل�����س الق�سخ����ون على كر�س����ي مرتفع فيقراأ 
يف كت����اب ال�سرة قراءة م�سحوب����ة باال�سارات 
واالمياءات ت�سويرا للموقف الذي تتحدث عنه 
وقائع ال�سرة و�سح����ذا لنفو�س امل�ستمعني لكي 
ي�ستد انتباههم اىل ق����راءة القا�س.. فاذا حتقق 
ذلك �سخوا عليه بالعط����اء واملكافاأة.. وقد زالت 
هذه الو�سيلة املعروف����ة عندهم بوجود الراديو 
املقاه����ي  يف  حديث����ا  و�سيوعه����ا  والتلفزي����ون 

وغرها من االماكن العامة..
تربيته����ا  عل����ى  والعك����وف  بالطي����ور  واللع����ب 
واملباه����اة به����ا، م����ن الهواي����ات املعروف����ة ل����دى 
فري����ق من النا�����س، وهم يطرون ه����ذه الطيور 
يف ج����و ال�سم����اء ا�ستئنا�س����ا مب�سهده����ا وه����ي 
تتجول يف اجل����و وت�ستدير وتتقل����ب.. وكثرا 
ما ترى ا�سراب منها متعددة، تطر هنا وهناك، 
وكل �س����رب منها حمتفظ مبجموعت����ه اليختلط 
مبجموعة اخ����رى، واليندر طر من طيوره عن 
بقية اجلماعة.. وللنا�س يف هذه امل�ساهد ت�سلية 

وا�ستمتاع..
وم����ن و�سائ����ل لهوه����م وت�سليته����م ال�سباحة يف 
ال�س����ط، وه����ي هواي����ة ي�س����رتك فيه����ا الرج����ال 
اي����ام  يخرج����ون  وه����م  واالح����داث.  وال�سب����ان 
ال�سي����ف اىل املقاه����ي واجلرادي����غ التي تن�سب 
عل����ى �سواط����ئ االنهار لق�س����اء االما�سي احلارة 

القائظة وتناول اكالت من ال�سمك امل�سكوف.
واجتم����اع النا�����س يف املقاه����ي واجلايخان����ات 
وق�س����اء الوق����ت الطوي����ل فه����ذا ه����و اي�س����ا من 

�سروب الت�سلية وازجاء الوقت..
وم����ن و�سائل الت�سلية الت����ي كان يولع بها فريق 
من ال�سباب، خروجهم يف ليايل ال�سيف خا�سة 
وجتوله����م يف الطرق����ات واالزقة، وه����م يغنون 
باعل����ى ا�سواتهم حيث النا�س نيام على �سطوح 
بيوتهم.. وقد او�سكت هذه االمناط من الت�سلية 

ان تزول يف ايام النا�س هذه.. 
االب����الم  ورك����وب  ال�سواط����ئ  اىل  واخل����روج 

ونحوه����ا م����ن و�سائط النق����ل النهري����ة، يعد من 
خرة و�سائ����ل الت�سلية ال�سيفي����ة التي يرفهون 

بها عن نفو�سهم..
وهن����اك طبق����ات م����ن رج����ال و�سبابه����م كان����وا 
يخرج����ون اىل الب�سات����ني امل�سه����ورة يف بغ����داد 
فيجتمع����ون عل����ى الكاأ�س والغن����اء، ومن هاتيك 

الب�ساتني ب�ستان اخل�س والكاوورية..
االجتماعي����ة  القواع����د  م����ن  جمموع����ة  وهن����اك 
ال�سعبية تدخ����ل يف عداد الت�سلي����ة منها حفالت 
النبوي����ة  واملوالي����د  العر�����س  وزف����ة  الطه����ور 
وحفالت الذكر، فان الذين كانوا يح�سرون هذه 
احلف����الت او ي�سهدونها ويح�سرون من بيوتهم 
اىل م�ساهدتها امنا كان ي�سوقهم اىل ذلك الرغبة 

يف الت�سلية وق�ساء الوقت.
وم����ن و�سائ����ل الت�سلية الت����ي يغرم به����ا ال�سبان 
نح����و  م����ن  املفرقع����ات  ا�ستعم����ال  وال�سبي����ان، 
البوتاز والطرق����ات والزناب����ر و�سخاط رحلو 

ال�سم�����س وغره����ا يف موا�س����م معين����ة  وع����ني 
وخا�سة ليايل املحية التي تقع يف �سهر �سعبان 

احد ال�سهور القمرية.
ومما يت�ساغل ب����ه ال�سبيان من و�سائل الت�سلية 
ما ي�سمى باحلزازير- جمع حزورة- وهي الغاز 

يحفظونها فيمتحن كل منهم ا�سحابه بحلها..
وكان م����ن اظه����ر و�سائ����ل الت�سلي����ة ال�سعبية ان 
تخرج الن�س����اء بعد انتهاء العي����د ب�سع جمعات 
اىل مناط����ق معينة يف بغ����داد و�سواحيها، وهم 
ي�سم����ون ذل����ك بالك�س����الت فتكون له����م ك�سلة يف 
جام����ع االمام االعظم وك�سل����ة يف ح�سرة االمام 
الكاظ����م واخ����رى يف جام����ع ال�سي����خ عبدالقادر 
الكي����الين واخ����رى يف ال�سيد ادري�����س بالكرادة 
ال�سرقية. ومن ك�سالته����م اي�سا ك�سلة يف رابعة 

بنت �سيخ جميل..
وتاأخ����ذ الن�س����اء اطفاله����ن ومعه����ن ال�سماورات 
والقدور واالفر�سة ليق�سوا نهارهن هناك حيث 
يطبخن الطبيخ وي�سنعن ال�ساي وياأن�سن بذلك 

اجلو هن واطفالهن.
ومن و�سائل الت�سلية لدى الن�ساء ان يخرجن كل 
خمي�س اىل مقابر البلد املعروفة كمقرة ال�سيخ 
عم����ر ال�سهروردي ومقرة ب����اب املعظم ومقرة 
الكرخ����ي  مع����روف  ال�سي����خ  الغ����زايل ومق����رة 
فيق�س����ني هناك �سيئا من الوقت يف الرتحم على 

موتاهم وعقد االجتماعات فيما بينهن.
ولك����ن الطابع الع����ام لهذه الزي����ارات يغلب عليه 
ابتغ����اء الت�سلي����ة والف����رار م����ن احلي����اة البيتية 

الدائمة امل�سئمة.

و�سائل الت�سلية 
ال�سعبية يف بغداد

ال�سيخ جالل احلنفي

كثرية هي و�سائل الت�سلية التي يت�ساغل 
النا�س بها، من اجل قطع ال�قت والطريق 
وا�سغال النف�س بها يخفف عنها عناء احلياة 
ومتاعب االعمال..
وكان ي�سل اىل بغداد بني فرتة واخرى 
بع�س متعاطي االلعاب ال�سحرية، فيتعاط�ن 
اعمالهم هذه يف املقاهي والطرقات، فيجتمع 
النا�س عليهم لي�سهدوا حركاتهم ال�سحرية 
وت�سرفاتهم الغريبة املده�سة، لقاء �سيء 
ي�سري من النقد يدفع�نه يف مقابلة ذلك.. 
فكانت النا�س تتحدث بهذا، فمن ت�سامع به 
ذهب اىل حيث يلعب ال�ساحر العابه فيجد يف 
ذلك ت�سلية لنف�سه وت�سرية عن همه..
ومن و�سائل الت�سلية عندهم االلعاب 
البهل�انية التي ت�ؤدي ح�سب نظم وتقاليد 
معينة، يف حمال معدة لذلك يقال لها 
)الزورخانات( فيجتمع البهل�انية للقيام 
بحركاتهم اجل�سمية والبط�لية ويح�سر 
اجتماعاتهم هذه عدد من النا�س للتفرج.. 
واحيانا ياأتي اىل بغداد بع�س بهل�انية العجم 
وغريهم، فيطلب اىل بهل�انية بغداد منازلته 
وم�سارعته فاذا اتفق�ا على ذلك اعلن�ا على 
النا�س وقت امل�سارعة وحملها فيجتمع خلق 
كبري مل�ساهدة هذا ال�سراع واجدين يف ذلك 
ت�سلية طيبة يق�س�ن بها ال�قت الط�يل..

المام ال�شيد حممد

الزوارق يف دجلة وا�شطة الت�شلية

ومــن و�سائــل الت�سليــة عندهــم اجتماعهــم يف املقاهي حــ�ل ق�سا�س 
يق�ــس عليهم ب�ســ�ت جه�ري، ق�ســة )عنرت بن �ســداد( او ق�سة )اب� 

زيد الهاليل( وغريهما من ال�سري امل�سه�رة..
ويجل�ــس الق�سخ�ن على كر�سي مرتفع فيقــراأ يف كتاب ال�سرية قراءة 
م�سح�بة باال�ســارات واالمياءات ت�س�يرا للم�قف الذي تتحدث عنه 

وقائع ال�سرية.
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برغم ان ا�سمها نرج�س والرنج�س ا�ستعان به علماء النف�س ال�ستعماله 
كدلي���ل على الرنج�سية وهي يف عرفهم االناني���ة وحب الذات اىل حد 
التحول اىل مر�س نف�سي.. ااّل ان اال�سم هنا الياأتي مطابقا للم�سمى.. 
فرنج����س �سوق���ي املطربة القدي���رة كانت ب�سيطة وطيب���ة وتعمل بكل 
طاقته���ا لكي تقدم لالخرين فنا وطرب���ا ومتعة نف�سية وذلك عن طريق 
البح���ث عن الكلمة احللوة واللحن التطريبي  اجلميل، مبا ي�ستجيب 
مع الذائقة ال�سعبية ولي�س ادل على ذلك اكرث من �سيوع اغنياتها التي 
يردده���ا امل�ستمعون �سغارا وكبارا، ولي�س ا�سدق تعبرا عن ذلك من 

اغنية:
�سدعيلك يللي احركت كلبي

كون ابلوتي يبالك ربي
مهدوم حيلك �سهران ليلك
تتح�سر وولفك ما يجيلك

من���ذ ثالثني عام���ا تقريبا ومل تفقد ه���ذه االغنية حالوته���ا و�سعبيتها 
ل���دى جمهور امل�ستمع���ني ونرى يف هذه الكلمات مي���زة �سعرية يفتقر 
اليه���ا الكثرون م���ن �سعراء االغنية ه���ذه االيام.. فلو ق���راأمت ال�سطر 
ال�سابق من هذه االغني���ة لوجدمتوها من حيث االيقاع وكاأن ال�ساعر 
اوحى للملحن بالنغم املطلوب.. وهذه احدى ميزات االأغنية العراقة 
وال�سدق واال�سالة لدى ال�ساعر وامللحن.. اما نرج�س �سوقي املغنية 
فاحلدي���ث عنها يث���ر الت�ساوؤل حق���ا.. فهي فنانة م�سري���ة، قدمت من 
ح���واري القاه���رة ال�سعبي���ة.. حي���ث ترعرع���ت فيما بع���د وعملت يف 
ماله���ي �سارع عم���اد الدين، �س���ارع الفن الذي تخرج في���ه كبار فناين 
وفنانات م�سر من اهل املو�سيقى والغناء وامل�سرح وا�ساطني الدراما 
وامل�سارح اال�ستعرا�سية يكفي ان نذكر منهم جنيب الريحاين وبديع 

خري وعلي الك�سار ويو�سف وهبي وال�سيخ �سيد دروي�س..
و�سل���ت نرج�س �سوقي اىل بغ���داد ومل يخطر يف باله���ا انها �ستمكث 
فيها اكرث من �سهر وهي فرتة العقد )عقد العمل( الذي وقعته مع احد 
ا�سح���اب املالهي، واذا بالفرتة تطول لتبلغ ع�سرين عاما، وا�ستقبلت 
االذاع���ة العراقي���ة ع���ام 1947 ه���ذه املطرب���ة امل�سري���ة وا�سهمت يف 

وا�سبح���ت  امل�ستمع���ني  ب���ني  �سهرته���ا  بة ات�س���اع  ملطر ا
املطلوبة دائما يف احلف���الت العامة واخلا�سة، 
ث���م ات�س���ع نط���اق عمله���ا لي�سم���ل املحافظ���ات 
يف الع���راق، واحب���ت نرج����س �سوق���ي بغداد 
اجلمه���ور  ه���ذا  واحرتم���ت  والبغدادي���ني، 
حظي���ت  لكونه���ا  العراقي���ني  م���ن  الوا�س���ع 
بالنج���اح واالعج���اب ال���ذي مل يخط���ر على 
بالها وكان���ت نرج�س توظ���ب خالل فرتات 
راحته���ا عل���ى زي���ارة املراق���د واال�سرح���ة 
الدينية وتوزع عل���ى املحتاجني �سيئا من 
املال، كما انها وزعت الكثر من عواطفها 
عل���ى م���ن ا�ستحقه���ا وعل���ى م���ن تنك���ر 
له���ا.. اال ان عواطفه���ا جت���اه امللحن���ني 
واملو�سيقي���ني كان���ت متوازنة فعال الن 
ه���وؤالء الفنانني منحوا نرج�س �سوقي 
الفه���م املو�سيق���ي واالدراك الدقيق���ني 
ملعن���ى الغن���اء والنغ���م، كم���ا منحه���ا 
ال�سع���راء ال�سعبيون احل�س املرهف 
التلف���ظ  وكيفي���ة  الكلم���ة  مبعن���ى 
ال�سحي���ح للهجة البغدادي���ة، واذا 
كان هن���اك ما مييز نرج�س �سوقي 
عن املطربات العربي���ات اللواتي 
ف�سلن يف اداء االغنية البغدادية 
حلنا ولفظا وايقاعا فان نرج�س 
ه���ذه  كل  جت���اوز  ا�ستطاع���ت 

املراح���ل اللحنية واللفظية وال�سر م���ع االيقاع العراقي ال�سعب جدا 
املعروف ب�)جورجيا(.. 

لقد ا�سحت نرج�س �سوق���ي املطربة الوحيدة القادرة على �سد الفراغ 
ال���ذي تركت���ه )�سليمة مراد( بع���د اعتزالها الفن، ب���ل تفوقت عليها يف 
احي���ان كثرة، اذ انها مل تر�َس لنف�سها ان تظل تراوح يف مكانها فهي 
التوؤم���ن بالتوقف، لذلك انتقل���ت اىل مرحلة لي�ست �سهلة كانت مرحلة 
الق�سي���دة ال�سعري���ة املغن���اة، وقد �سار معه���ا يف هذا ال�سبي���ل الفنان 
العراق���ي املبدع )يحي���ى عبدالقادر( الذي ابدل ا�سم���ه الثاين فا�سبح 
معروف���ا با�سم )يحيى حمدي( حي���ث حلن لها ق�سيدة )ياجرة البان( 
وه���ي من �سعر املديح لل�سرة النبوية ال�سريف���ة وقد �سار فيها يحيى 
حمدي عل���ى نهج الفنان العبق���ري القدير ريا����س ال�سنباطي �ساحب 
املالحم اللحنية وال�سعري���ة يف مدح الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( 
وبرغ���م ان هذه الق�سيدة قد جنحت واخذت م���ا ت�ستحقه من الذيوع 
وال�سه���رة فان احلقيقة الت���ي ينبغي لنا ان نذكرها يف هذا ال�سدد هي 
ان ه���ذه املطرب���ة املوهوبة كان���ت امية التق���راأ والتكت���ب وحظها من 
الثقاف���ة واالط���الع وقراءة ال�سع���ر �سئيل جدا، وبرغ���م هذه احلقيقة 
ميكنن���ا القول ان االرادة والت�سميم اليعرتفان بامل�ستحيل.. وقد بذل 
الفن���ان يحيى حمدي جه���ودا م�سنية يف حتفيظها �سع���را لي�س �سهال 
وحلن���ا مركبا خمتلطا بلوازم مو�سيقية و�س���روب عديدة من االيقاع 
ومع ذلك وبف�سل التمرين���ات العديدة امل�ستمرة مع الفرقة املو�سيقية 
فان نرج����س �سوقي املطربة املوهوبة ا�ستطاع���ت تقدمي هذه االغنية 

بنجاح.
ان ق�سي���دة )ياجرة البان( التي حتدثنا عنها وغنتها املطربة نرج�س 
�سوق���ي مازال���ت م�سجلة على �سريط مغناطي�س���ي، بعد ان �سجلت يف 
البداي���ة على )�سلك مغناطي�سي( وهو اجله���از الذي دخل اىل االذاعة 

�سنة 1951.
ام���ا زواجها فق���د مت بعد ان جاء املط���رب ال�سعبي حمم���د عبداملطلب 
اىل بغ���داد للعمل فيها، وبعد مرور ع���دة ا�سهر مت زواجهما يف بغداد 
وعمال يف حمافظة كركوك.. وقد ا�ستغرب كل من �سمع بنباأ العمل يف 
كرك���وك وتف�سيله على العمل يف بغداد وهي العا�سمة.. و�سرعان ما 
زال ا�ستغرابن���ا حني اخرنا بع����س الرا�سخني يف العلم ان 
عبداملطلب ونرج�س ميتلكان ر�سيدا 
عاليا م���ن املعجبني يف 
كرك���وك وق���د تاأكد ذلك 
يف  ا�ستمراره���ا  بع���د 
العم���ل هن���اك اك���رث من 
�سن���ة.. وقد تب���ني لنا يف 
ما بع���د ان نرج�س �سوقي 
وحمم���د عبداملطل���ب قررا 
الع���ودة اىل م�س���ر النت���اج 
فيلم غنائ���ي �سعبي يقومان 
با�س���م  وظه���ر  ببطولت���ه، 
)تاك�سي حنطور( من اخراج 
وعندم���ا  بدرخ���ان(  )احم���د 
ن�سيب���ه  كان  الفيل���م  عر����س 
الف�س���ل الذري���ع، وهك���ذا �ساع 
امل���ال وتبع���ه �سي���اع احلب بني 
االثنني، وع���ادت نرج�س �سوقي 
اىل عادتها القدمي���ة، وهي تندب 
حظها العاثر يف الزواج وال�سينما 

ثم هاجرت اىل بروت..

االذاعة والتلفزي�ن 
�سباط 1970

ذكريات

نرج�س �سوقي 

من �سارع عماد الدين اإىل مالهي بغداد
حافظ القباين 

وهناك اأي����ام خم�س�سة لزيارات ا�سرحة االئمة 
خ����الل ال�سن����ة، وم����ن ذل����ك اي����ام ال�سب����ت الت����ي 

اتخذوها لزيارة الكاظم..
واعت����اد �سكان املحالت القدمي����ة اتخاذ جمال�س 
له����م امام بيوتهم وعلى قارعة الطريق وال�سيما 
الن�س����اء فانه����ن يجتمعن على �س����كل جمموعات 
�سغ����رة ام����ام اب����واب بيوتهن يق�س����ني ما بعد 
الع�س����ر او اوائل الليل باحلديث.. وال مينعهن 
م����ن ذل����ك ان تك����ون الطرق����ات ق����ذرة مت����ر منها 
جم����اري املي����اه الو�سخ����ة واليهمه����ن ان تك����ون 

�سيقة او وا�سعة..
وخ����روج اهل بيت من الن�س����اء لزيارة اهل بيت 
اخري����ن م����ن ا�سدقائه����ن او ذوي قرباه����ن امر 
م�سهور وله عنده����ن تقاليد وا�سول.. فان هذه 
الزي����ارات كان����ت تقع مع ب����دء الع�س����ر.. ولكن 
الزائ����رات بع����د �س����رب ال�س����اي وتن����اول الكعك 
وتكريز حب الركي يرجع����ن اىل بيوتهن لطبخ 
التم����ن ال����ذي كان يطب����خ بع����د الع�س����ر اذ كانت 
وجب����ة الع�س����ار تتن����اول اث����ر �س����الة املغ����رب.. 
ث����م ح����ل نظ����ام جدي����د يف الزي����ارات الن�سائي����ة 
اطل����ق عليه ا�سم )القبول( وجتم����ع اللفظة على 
)قب����والت( حي����ث تع����ني كل عائلة م����ن العوائل 
يوم����ا ت�ستقبل في����ه زوارها.. وكان����ت اال�سول 
ال�سعبي����ة القدمي����ة الحت����ول دون تقب����ل الزوار 

يوميا وبال �سابق موعد..
وم����ن امله����م اال�س����ارة اىل ان و�سائ����ل الت�سلي����ة 
ال�سيم����ا  االعي����اد  اي����ام  يف  تن�س����ط  ال�سعبي����ة 
بالن�سب����ة لل�سبي����ان حي����ث ت�ستغ����ل ال�ساح����ات 
املك�سوف����ة املرتوك����ة يف احياء البل����د فتقام فيها 
املراجي����ح ودوالي����ب اله����وا، لركبه����ا ال�سبيان 
و�سغ����ار ال�سبايا فيقطعوا اي����ام العيد باأمثالها 
م����ن و�سائ����ل الت�سلي����ة الت����ي متت����از برتوي�����س 

اجل�سم وتعويده على خفة احلركة..
ومن تلك الو�سائل ا�ستخ����دام احلمر يف العيد 
اي�سا لركوب االحداث ا�ستمتاعا بلذة الفرو�سية 

امل�سطنعة، وال يقع هذا ااّل يف االعياد..
وهناك م����اآكل تباع لل�سبي����ان التخلو من بع�س 
ا�سالي����ب الت�سلية كاجلقجق����در مثال فانه يب�سط 
كل  يف  يك����ون  خان����ات  اىل  مقط����ع  وع����اء  يف 
خان����ة منها لون من ال����وان اجلقجقدر امل�سبوغ 
باحلمرة او ال�سفرة واخل�سرة وغرها.. ويف 
منت�س����ف الوعاء عمود ق�سر تعل����ق عليه قيدة 
م����ن احلدي����د مثقوبة م����ن منت�سفه����ا وعلى احد 
طرفيه����ا خ����رزة م�س����دودة بخيط لت����وؤدي مهمة 

املوؤ�سر..
فاذا جاء ال�سب����ي لي�سرتي من اجلقجقدر لطعة 
فم����ن اج����ل ان اليحت����ار يف تخ����ر الن����وع الذي 
يري����د �س����راءه فانه يف����ر القيدة ح����ول حمورها 
فاذا وقفت عند خانة من خانات اجلقجقدر باعه 
البائع م����ن النوع الذي فيها.. واحيانا يفرها له 

البائع بنف�سه..
وهن����اك عرب����ات ب�سيط����ة مك�سوفة تدف����ع باليد 
ي�ستعمله����ا احلمالون لنقل االمتعة واالثقال يف 
�سائر ايام ال�سن����ة ولكنهم يتخذونها يف االعياد 
و�سيل����ة للتك�س����ب ع����ن طري����ق ت�سلي����ة االطفال 
وال�سبي����ان ال�سغار حيث يتكد�����س فيها العديد 
منه����م فيدفع احلم����ال العربة بهم م����ن نقطة يف 
ال�س����ارع اىل اخ����رى تبع����د عنها دقائ����ق قليلة.. 
ولي�����س غر�����س ال�سبي����ان م����ن ه����ذه النقل����ة اال 
التباه����ي برك����وب العرب����ة واال�ستئنا�س باجلو 
املرح الذي يكونون فيه وهم جلو�س مبالب�سهم 

اجل����رداء  اخل�سبي����ة  لوحته����ا  عل����ى  الزاهي����ة 
ي�سفقون ويت�ساحكون.. فاذا او�سلهم احلمال 
اىل النقط����ة الثاني����ة من ال�س����ارع طلبوا العودة 
م����ن حي����ث ات����وا باأج����ور جدي����دة وق����د ينزلون 

لركب غرهم.
اما احلدائق املتخ����ذة الجتماع النا�س من ن�ساء 
واطف����ال وغرهم فقد كان اول ما اتخذ منها يف 
بغدد حديق����ة املجيدية التي ان�ساأها وايل بغداد 
مدحت با�سا �سنة 1286ه� فكانت حديقة �سعبية 
عام����ة وه����ي الي����وم م�ست�سفى وعلى ج����زء اآخر 
منه����ا اقيم����ت حديثا مدينة الط����ب التي مل يكمل 

بناوؤها بعد..
وقب����ل �سن����وات ي�س����رة ب����داأت البلدي����ات تتخذ 
يف ع����دد من املحالت �ساح����ات مك�سوفة جتعلها 
حدائ����ق م����زودة ب����ادوات اللع����ب ليجتم����ع فيها 

النا�س وتلعب ال�سبيان.
وا�سهر احلدائق العام����ة املعروفة لهذا الغر�س 
حديق����ة ب����ارك ال�سع����دون يف حمل����ة ال�سع����دون 
وحديق����ة  االعظمي����ة  يف  النعم����ان  وحديق����ة 
املعر�����س يف ب����اب املعظم غ����ر ان ه����ذه �سغلت 
مبراف����ق وموؤ�س�س����ات اخ����رى خرج����ت به����ا عن 

كونها حديقة عامة..
وهن����اك عدة متنزهات حديقة ا�س�ست يف اماكن 
متع����ددة من بغ����داد تخرج اليه����ا النا�س اما�سي 

ايامهم منها حدائق ال�سكك وحدائق القناة.
وم����ن و�سائ����ل ت�سلي����ة ال�سبيان واالح����داث ما 
يقال ل����ه )�سندوك الواليات( وه����و خزانة فيها 
ع����دة �س����ور ملت�سق بع�سه����ا ببع�����س يعر�سها 
�ساح����ب ال�سندوق عل����ى امل�ساهدي����ن يعر�سها 
م����ن  امل�ساهدي����ن  عل����ى  ال�سن����دوق  �ساح����ب 
ال�سبيان بطريقت����ه اخلا�سة لقاء اجور ب�سيطة 
زهي����دة في�ستمت����ع اولئ����ك امل�ساه����دون بالتطلع 
اليه����ا ويغلب على هذه ال�سور ان تكون خا�سة 
مبلكات اجلمال وبع�س االبطال وال�سخ�سيات 
التاريخي����ة ومناظ����ر الطبيعة و�ساح����ات الغزو 

والقتال وغر ذلك..
واذا كان����ت االلعاب تعد من و�سائل الت�سلية فان 

لهم كثرا من امناطها و�سروبها.
وق����د الفت كت����ب يف ه����ذه النواحي منه����ا كتاب 
تاألي����ف  الع����راق   ل�سبي����ان  ال�سعبي����ة  االلع����اب 
االلع����اب  وكت����اب  غ����ويل  الق����ره  عبدال�ست����ار 
يون�����س  تاألي����ف  �سام����راء  ل�سبي����ان  ال�سعبي����ة 
ال�سامرائ����ي وكت����اب الع����اب �سبي����ان العم����ارة 
تاألي����ف عبداملح�س����ن املفوع����ر وكت����اب االلع����اب 

الب�سرية وهذا اليزال خمطوطا لدى موؤلفه.
وكان م����ن و�سائ����ل ت�سلي����ة النا�����س اقام����ة م����ا 
ي�سم����ى بال�سرك�س وهو ا�ستخ����دام احليوانات 
فتقب����ل  والفيل����ة  ال�سب����اع  ومنه����ا  االلع����اب  يف 
النا�����س على م�ساهدة ذل����ك ب�سغف كبر.. وهذه 
ال�سرك�سات يق����وم بها انا�س من االجانب تكون 
معه����م احليوان����ات املرو�سة حي����ث يحلون يف 
البل����د مل����دد حم����دودة يتك�سب����ون فيه����ا م����ن ريع 

مدخوالت ال�سركي�س.
واحيان����ا كانت تق����ام يف بغداد مدين����ة لاللعاب 
وو�سائ����ل الت�سلية.. ورمب����ا عددنا بع�س انواع 
املقام����رات م����ن و�سائ����ل الت�سلي����ة، وان و�سائل 
الت�سلي����ة ال�سعبية اك����رث مما ذكرن����ا ويف ما مر 

يغني عما اغفلنا..

العامل�ن يف النفط كان�ن االول 
1965

من متنزهات بغداد
�شليمة مراد
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ومم��������ا   
يف  زاد 

���س��غ��ف��ي ه��ذا 
م���ا وج���دت���ه يف 

بغداد  )لهجة  كتاب 
للم�ست�سرق  ال��ع��ام��ي��ة( 

ما�سينيون  ل��وي�����س  ال��ف��رن�����س��ي 
فقد  فا�سل،  اك��رم  الدكتور  املرحوم  وترجمة 
امل�سري  ال�سحفي  ان  اىل  ما�سينيون  ا�سار 
املقيم ببغداد عبدالرحمن الهندي الدندي، ترك 
للخطة  امل�سرية  )الهدية  بعنوان  ادبيا  اث��را 
اعتره  عندما  ما�سينيون  وتوهم  العراقية( 
من كتب اللهجة البغدادية، بينما هو جمموعة 
من كتاب ادبي �سغر، طبع ببغداد عام 1909 

ولي�ست له عالقة بلهجة بغداد..
وموؤلف هذه الهدية الطريفة هو )عبدالرحمن 
الدندي  بالهندي  ال�سهر  امل�سري  اب��راه��ي��م 
�ساحب جريدة عفريت احلمارة مب�سر(، هكذا 

ورد على الغالف مع بيتني من ال�سعر:
حقوق الطبع للم�سري

بعني العدل ملحوظة
ل�ساحبها مدى الدهر

حقوق الطبع حمفوظة
�سكن  هنديا  الظريف  ال��رج��ل  ه��ذا  وال��د  ك��ان 
بناتها  احدى  وتزوج  امل�سرية  )دمياط(  بلدة 

وتويف عن 
قيدت  اب��ن��اء 

تبعة  ا����س���م���اوؤه���م 
ان  وبعد  بريطانيا،  ل��دول��ة 

توفيت والدته تفرق اجلميع واتخذ 
عبدالرحمن مدينة القاهرة موطنا من 

انه  نف�سه  �سنة 1899، ولهذا يقول عن 
هندي  اال���س��ل  دمياطي  ال��وط��ن  )م�سري 

اجلن�س( وعمل يف القاهرة يف حترير جمالت 
)حمار  وجريدة  مهل�س(  )با�س  اولها  هزلية 
الهزلية  جريدته  با�سدار  انفرد  ثم  منيتي(، 
)عفريت احلمارة( يف 31 ت�سرين االول 1905 
ال�سحافة  تاريخ  يف  طرازي  فيليب  يذكر  كما 
�سنوات  خم�س  �سدورها  وا�ستمر  العربية، 
هو  اغالقها  و�سبب   1908 ع��ام  اواخ��ر  لغاية 
ابعاده من م�سر اىل )بومبي( لن�سره ق�سيدة 
هزلية يف نقد احلكومة امل�سرية يومذاك جاء 

فيها: 
حكومة اليوم يف �سيء من العطل

وحالة القوم التخلو من العلل
وم�سر يف �سبط والع�سر يف لبط

والدهر يف عبط والنا�س يف �سكل

م�سر  ا���س��رار  ي��ط��ارد  )النفي(  �سالح  وك��ان 
لل�سبب  ن��ف��وا  ال��ذي��ن  فمن  ال�سنني،  تلك  يف 
)ابو  جريدة  �ساحب  �سنوع  يعقوب  نف�سه 
الهزلية، ومراد ببنتوا �ساحب  نظارة زرقا( 
جريدة )الن�سنا�س( الهزلية وح�سن الرو�سي 
�ساحبنا  ونفي  )اخلالعة(.  جريدة  �ساحب 
اىل بومبي، ااّل انه تركها و�سافر اىل الب�سرة 

ثم اىل بغداد..
عالقات  عقد  حتى  بغداد  يف  ا�ستقر  ان  وم��ا 
يف  وال�سحفيني  االدب����اء  م��ن  مثقفيها  م��ع 
م��ق��دم��ت��ه��م م����راد ���س��ل��ي��م��ان ���س��اح��ب جريدة 

عبدالرحمن  وال�����س��اع��ر  )ب���غ���داد( 
البناء وعبداللطيف ثنيان �ساحب 

جريدة )الرقيب( وغرهم..
وق����د ن�����س��رت ج���ري���دة )ب���غ���داد( 
التي  االدبية  الذكريات  من  الكثر 
ت��رك��ه��ا ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ه��ن��دي يف 
ن�سر �ساحب جريدة  بغداد، فعندما 
ق�سيدته  الهزلية  ال��ك��ردي(  )ج���راب 
عبداحلميد  ال�سلطان  خلع  مبنا�سبة 
وانهى  الق�سيدة  الهندي  خم�س  الثاين، 

التخمي�س بقوله:
كل عدل جاء ي�سمى بعدكم 

قائال يف احل�سر تلقوا وعدكم
)وجراب الكردي( نادى با�سمكم

ياحميد اخللع ارخنا )لكم(
)وقد خلعتم واتى يوم احل�ساب( 1909

ويف عام 1909 فتح النادي الع�سكري ببغداد 
الهندي  عبدالرحمن  امل��دع��وي��ني  م��ن  وك���ان 
الكلمة  يف  ذك��ر  وق��د  وق�سيدة  كلمة  فالقى 
)الد�ستوري(  العهد  يف  ب��غ��داد  حتتاجه  م��ا 
)املكاتب(  وتكثر  لالمن  زي��ادة  من  اجلديد 
الكرخ  ج��ان��ب  يف  خ�����س��و���س��ا  االب��ت��دائ��ي��ة 
امل���راأة  وتعليم  الدينية  امل��دار���س  وا���س��الح 
مكاتب  من��ط  ع��ل��ى  ط��ب��ي  مكتب  وت��اأ���س��ي�����س 
اوربا، تو�سيع التجارة بتعاون التجار على 

انواع  وجلب  كبر  م��ال  ب��راأ���س  �سركة  عقد 
وان�ساء طرق  والن�سيج  للغزل  )الفابريكات( 
فقد  ق�سيدته  اما  الخ  )�سمندفر(...  احلديد 
اهلها  وف�سل  بغداد  يف  اقامته  فيها  تناول 

ومثلها:
مهما اقول فما يف القول اغراء

االب اآدم اما االم حواء
من م�سر جئت وقد القيت يف �سفري

ماقد يقل يف الو�سف اح�ساء
وقد اتيت اىل بغداد اعجبني 

فيها الهواء �سفي الزاد واملاء
دار ال�سالم لها يف الكون منزلة 

نعم املقام لنا والو�سف اطراء
الف�سل حائدها والعدل �سادبها

واليمن رائدها والباء والراء

اما ذكره �ساحب )العقد الالمع( فقد ذكرناه 
 1332  =1913 عام  يف  انه  وفحواه  �سابقا 
هبت ريح �سديدة على بغداد فاطارت الق�سم 
حد  اىل  اال�سفية  جامع  منارتي  من  االعلى 
احلو�س ورمت بهما اىل االر�س وملا �ساهد 

ال�ساعر ال�سيد خري الهنداوي ذلك قال: 
ومن العجائب والعجائب جمة

امر عرا ومن االمور النادر

�سحفي م�سري هزيل ظريف يف بغداد
من مهمالت التاريخ

ــة الـــعـــراقـــيـــة(؟ ــط ــخ ــل ـــة املـــ�ـــســـريـــة ل ـــدي ـــب: )الـــه ـــت مــــن ك

رفعة عبدالرزاق حممد

عندمــا اطلعت قبل �سن�ات على خمط�طة )العقــد الالمع باثار بغداد واجل�امع( للم�ؤرخ 
عبداحلميــد عبــادة )ت-1930(. وجــدت طريفة ادبية وقعــت ببغداد كان مــن اطرافها 
�سحفــي يدعــى عبدالرحمن الــذي كان ي�سدر يف م�ســر جريدة هزليــة ا�سمها )عفريت 
احلمــارة( فعرفــت ان �سحفيــا م�سريــا كان يقيــم يف بغــداد عــام 1909، وكان االمر غري 

ف  و للكثريين-كما اعتقد- فقد وددت التحقيق يف االمر معــر
والتنقيب عن تفا�سيله،

عبد اللطيف ثنيان

خريي الهنداوي

*عندم���ا تقرر اذاع���ة احلفالت الغنائية م���ن اذاعة ق�سر 
الزهور اقت�سرت تلك احلفالت على املغنني الرجال دون 
الن�س���اء اما الفرقة املو�سيقية الت���ي كانت ت�ساحبهم يف 
الغن���اء فكانت ه���ي نف�سها فرقة اذاعة بغ���داد املو�سيقية 
اخلا�س���ة لن���درة املو�سيقي���ني اجليدين يف ذل���ك الوقت 
وكان���ت �سيارة خا�س���ة تابع���ة لق�سر الزه���ور تاأخذهم 
م���ن بغداد وتعود بهم اليهم���ا بعد انتهاء عملهم وقد قدم 
ح�سني علي وعلي الدبو منولوجاتهما من تلك االذاعة.

*ام���ا التمثيلي���ات فق���د ا�سطلع���ت به���ا فرق���ة املرح���وم 
عبدالله الع���زاوي فكانت تقدم م�س���اء الثالثاء والثانية 
�سب���اح يوم اجلمع���ة ومعظمها من التمثيلي���ات املحلية 
كما قدمت االذاعة بع�س احاديث االطفال من قبل بع�س 
حمدثي االطفال كعمو ك���رمي وعمو زكي وكان املرحوم 
ا�سماعي���ل ح�س���ني اإ�ساف���ة اىل عمله كمهند����س لالذاعة 

يت���وىل تقدمي مواد املنهاج اليوم���ي ويف اول ايام عمل 
االذاع���ة كان امللك غازي اليرى خ���را يف اال�سرتاك يف 

تقدمي بع�س تلك املواد.
*ويف عام 1939 اذاع امللك غازي يف 21 اآذار منه خطابا 
مبنا�سبة عيد ميالده ف���كان بذلك اول خطاب يذيعه ملك 
يف الع���راق من االذاعة وقد تعر����س هذا اخلطاب لقطع 
بع�س العبارات الحتوائه على عبارات تندد بال�سيا�سية 
االنكليزية وعندما علم امللك بذلك ار�سل ا�سماعيل ح�سن 
ومعه اخلط���اب العادة اذاعته من اذاع���ة بغداد فا�ستمع 

اليه املواطنون كامال..!
*وق���د خ�س�س���ت اذاعة ق�س���ر الزهور اح���دى موجاتها 
العاملة العادة اذاعة منهاج اذاعة بغداد يف فرتة ال�سهرة 
الي�سال �سوتها اىل العامل اخلارجي اذ كانت قوة موجة 
اذاع���ة بغ���داد املتو�سطة تع���ادل ن�سف كيل���ووات وهي 

�سعيفة ج���دا وكانت اذاعة بغداد تذيع من بني ما تذيعه 
م���ن برامج ال�سهرة مو�سيق���ى غربية لن�سف �ساعة فكان 
امللك غ���ازي يرف�س اذاعة هذه املو�سيق���ى وتذيع اذاعة 
ق�س���ر الزه���ور عو�سا عنه���ا اغاين عربية وبع���د انتهاء 
املو�سيق���ى الغربي���ة يف اذاعة بغداد تع���ود موجة اذاعة 

ق�سر الزهور اىل نقل ما تبقى من برامج اذاعة بغداد.
*ويف �سهوره���ا االخرة ا�سدرت اذاع���ة ق�سر الزهور 
جملة اذاعي���ة ا�سمها راديو ق�س���ر الزهور حتتوي على 
معلومات االذاعة نف�سه���ا وبع�س االحاديث ومعلومات 
ع���ن اذاع���ة بغداد وفق���رات علمية وادبي���ة منوعة.. ومل 
يكت���ب لهذه املجلة الدوام فقد توقف���ت عن ال�سدور بعد 
غل���ق اذاع���ة ق�سر الزه���ور.. فف���ي م�س���اء 3/ 4 ني�سان 
ت���ويف امللك غازي اثر ا�سطدام �سيارته بعمود كهربائي 
فطلب���ت امللكة عالي���ة ايقاف االذاعة ع���ن العمل ووزعت 

مر�سالته���ا الق�سرة عل���ى اذاعة بغ���داد ووزارة الدفاع 
ومديري���ة ال�سرط���ة العامة، ف���كان ن�سيب اذاع���ة بغداد 
مر�سلت���ني وكذا وزارة الدفاع واخ���ذت مديرية ال�سرطة 
العام���ة املر�سلة اخلام�س���ة.. اما اال�سطوان���ات العربية 
والغربية التي كانت متتلكها اذاعة ق�سر الزهور فكانت 
من ن�سيب اذاعة بغداد وكانت التقل عن 300 ا�سطوانة 
اإ�ساف���ة اىل جه���از الرادي���و ال�سخم غر الع���ادي حيث 
اخذت اذاع���ة بغداد ت�ستعمله يف نق���ل حفالت ام كلثوم 
الغنائية يف القاهرة مبا�سرة.. وهكذا مل يتجاوز العمل 
يف اذاع���ة ق�س���ر الزه���ور ال�سنت���ني تقريبا ه���ذه بع�س 
املعلوم���ات ع���ن اذاعة ق�س���ر الزهور احبب���ت ان ادونها 

لعل فيها بع�س الفائدة ملن ي�ساأل عن هذه االذاعة..

جملة فن�ن 1981

ــــــــورذكريات اإذاعية  ــــــــزه اذاعــــــــــــــــــة قـــــ�ـــــســـــر ال
حممد علي كرمي
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من قتل امللك غازي؟!.
وكان���ت  عدي���دة  م���رات  ط���رح  طامل���ا  �س���وؤال 
االجاب���ات عنه غام�سة مبهم���ة تثر ال�سكوك.. 
دون ورود ج���واب واح���د ي�س���ع النق���اط على 
احل���روف ب�س���كل �سري���ح ووا�س���ح.. وبق���ي 
ال�سرد فنيا!! وبقي مقتل امللك غازي مادة غنية 

بالتاأويالت.
ولعل ما �ساأذكره هنا هو من باب احلقائق التي 
ذهب���ت تفا�سيلها مع حامله���ا املرحوم )يون�س 
بحري( املذيع العراقي ال���ذي كنا ن�سمعه اإبان 
احلرب العاملية الثانية من االذاعة العربية يف 
برل���ني وه���و يردد ه���ذه العبارة )هن���ا برلني.. 

حي العرب(!.
ولك���ن نت�س���اءل: كي���ف ح���دث ه���ذا؟!.. وكيف 
ام�س���ى )يون�س بح���ري( مذيعا يف اذاعة ق�سر 
الزه���ور.. ثم يف اذاع���ة احلكومة العراقية يف 
بغ���داد.. ي���وم )4/ني�سان/1939( ث���م ا�سبح 
مذيع���ا يف االذاعة العربي���ة يف برلني يوم )7/

ني�سان/1939( اي بفارق ثالثة ايام فقط؟!
لن���دع )يون����س بح���ري( يحدثن���ا ع���ن ذلك من 
بروت ي���وم مر بها، يف اوا�س���ط �سهر اآب من 
ع���ام 1954 وه���و يف طريقه اىل مك���ة املكرمة 
الداء فري�سة احلج قادما من باري�س حيث كان 
ي�سدر فيها جري���دة )العرب( باللغتني العربية 

والفرن�سية.
 يق���ول )يون����س بح���ري( لل�سحف���ي اللبن���اين 
ح�سن خليفة مرا�سل جملة )الفن( امل�سرية يف 
لبن���ان ون�سر ن����س احلديث يف الع���دد )209( 
م���ن املجل���ة ال�س���ادر يف )6/ايل���ول/1954( 
جواب���ا على �سوؤال عن كيفي���ة تاأ�سي�س االذاعة 
العربي���ة يف برل���ني: )لق���د بلغت ح���رب االثر 
ا�سدها بني املحور واحللفاء يف �سنة 1938.. 
وركزت بريطانيا دعايتها على القطاع العربي 
م���ن ال�س���رق االو�س���ط يف وقت كان���ت الدعاية 
االملاني���ة فيه مل ت�سل درج���ة ال�سمول على هذا 
القطاع العربي.. فقال )غوبلز( موجه الدعاية 
االملاني���ة، ب���اأن مواق���ع الع���رب اال�سرتاتيجية 
�ستلع���ب الدور احلاكم يف حال���ة وقوع حرب، 
وم���ن اجل ذلك راح –غوبل���ز- يدر�س م�سروع 
املاني���ا  ب���ني  العالق���ات  تق���وي  �سل���ة  ايج���اد 
والع���رب، وكان بديهي���ا ان يفكر –غوبلز- يف 
ان�س���اء اذاعة عربية خا�س���ة وان اذاعات لندن 
وباري�س باللغة العربي���ة وجدت اقباال الباأ�س 

به لدى ال�سامع العربي..
وي�سي���ف )يون�س بحري( )..وكنت يف هاتيك 
للحكوم���ة  االذاع���ة  حمط���ة  يف  اذي���ع  االي���ام 
العراقية واذيع من حمطة اذاعة ق�سر الزهور 
امللكي���ة التي ا�س�سه���ا املغفور ل���ه امللك غازي.. 
ومل يك���ن يخال���ف عل���ى االنكلي���ز والفرن�سيني 
�س���دة هجمات املل���ك العربي عليه���م يف اذاعته 

اخلا�سة وميله ال�سديد الملانيا!.
ياترى.. ما ال�سر ال���ذي جعل امللك غازي ياأخذ 
ه���ذا املنح���ى ليوؤلب علي���ه االنكلي���ز واذنا بهم 
وه���و يف قم���ة ال�سلطة العراقية اآن���ذاك؟!. وما 

ا�سباب ذلك؟!.
يق���ول )يون�س بح���ري( )ان املاني���ا تظاهرات 
مرارا عديدة مبنا�سرتها لق�سايا العرب وعلى 

راأ�سها ق�سية فل�سطني العربية(. 
اذن ه���ذا ه���و ال�س���ر ال���ذي جع���ل م���ن غ���ازي 
�سخ�سي���ة وطني���ة يف نظ���ر معظ���م املوؤرخ���ني 
الذي���ن كتب���وا ع���ن الف���رتة الت���ي كان فيها هذا 

ال�ساب الطموح ملكا على العراق..
وع���ن كيفي���ة اختي���ار االمل���ان ليون����س بحري 
بال���ذات لتاأ�سي����س االذاع���ة العربي���ة يف برلني 
يق���ول )كان، الدكت���ور غوري���ا، وزي���ر املاني���ا 
املفو����س لدى بالط العراق وب���الط اآل �سعود، 
م���ن اك���رث الدبلوما�سي���ني الغربي���ني اختالطا 
باملحاف���ل العربي���ة ومعرف���ة خلفاي���ا ال�سيا�سة 
العربي���ة و�سلت���ه ب���ي ترج���ع اىل ع���ام 1930 
وقد زارين الدكت���ور غروبا يف حمطة االذاعة 
العراقي���ة وق���ال يل: ان االتفاق ب���ني )�سيدنا( 
ويعني امللك غ���ازي- وبينه – اي غروبا – قد 
مت عل���ى ايف���ادي اي ايف���اد يون����س بحري اىل 

برل���ني لتاأ�سي�س اذاع���ة عربي���ة، وكان ذلك يف 
الي���وم العا�س���ر من �سه���ر مار�س �سن���ة 1939، 
ولكن���ي طلب���ت – م���ن غروب���ا- مهل���ة النه���اء 

اعمايل ببغداد..
ويقول )يون�س بحري(: )ويف ليلة الرابع من 
�سهر ني�س���ان 1939، خاطب���ت الدكتور غروبا 
تلفونيا وطلب���ت منه طائرة )يف احلال( لنقلي 

بدون امهال اىل برلني..
وم���ن املع���روف ان ه���ذه الليلة.. )ليل���ة الرابع 
م���ن ني�س���ان / 1939( كان���ت فجيع���ة ال�سعب 
العراقي مب�س���رع ملكهم ال�ساب غازي االول.. 

اال ان )يون�س بح���ري( مل يتطرق اىل ذلك ومل 
يذك���ر اي �سيء عن احل���ادث املفجع الذي قالت 
عن���ه )اللطمية( ال�سعبي���ة العراقية )الله واكر 
ياعرب غازي انفكد م���ن داره، وارجتت اركان 

ال�سما من �سدمته ال�سيارة(..
وقيل يف حينها ان ال�ساعر )مال عبود الكرخي( 

كان وراء هذه )اللطمية(..
ونع���ود اىل )يون����س بحري( ونت�س���اءل فقط: 
هل كان يف طلبه املّل���ح للطائرة لنقله حاال اىل 
برل���ني قبل حلظ���ات من مقت���ل امللك غ���ازي ام 
بع���ده؟! اذ يبدو ان خطرا ما كان يهدد )يون�س 

بحري( فاراد ان ينجو بنف�سه!!.
ان )يون����س بح���ري(، ب���دال م���ن ان يذك���ر ذلك 
يق���ول: )ويف ال�ساب���ع م���ن ني�س���ان / 1939، 
اي بع���د ثالثة ايام من مغادرت���ي العراق �سمع 
الع���رب يف خمتلف اقطارهم: هنا برلني.. حي 

العرب..
ونعود مرة اخرى ونت�س���اءل: هل كان يون�س 
بحري يعرف من قتل امللك غازي اأو اليعرف؟! 
وهل احلقيقة ذهبت اىل القر معه اأو ان هناك 
من اف�سح له ب�سيء عما �سيحدث للملك ال�ساب 

ففر بجلده؟!.

ــــــــــــك غـــــــــــــــــــازي؟ ــــــــــــل ــــــــــــــن قــــــــــتــــــــــل امل م

يون�س بحري: هاي هتلر

�سر و�س�ل املذيع العراقي اىل برلني قبل �ساعات من مقتل امللك!
وحيد ال�ساهدي

عبود الكرخي

غروبا

�شورة نادرة ليون�ض بحري يف املعتقل امللك غازي
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ان امانة التاريخ تقت�سي حتري احلقيقة ولقد وجدت نف�سي 
امللم �سفحات مط�ية، مل يتطرق اليها امل�ؤرخ�ن عن احلركة 
االنقالبية التي قام بها الفريق بكر �سدقي �سباح ي�م اخلمي�س 
امل�سادف 29 ت�سرين االول �سنة 1936 بالتعاون �سرا مع امللك 
غازي وحكمت �سليمان وجماعة االهايل )احلاج جعفر اب� التمن 
وكامل اجلادرجي وغريهما( وكان املرح�م ج�تاد ح�سني مرافق 
امللك غازي من تنظيم ال�سباط امل�ؤازرين لالنقالب

االنقالب  اله��داف  املتحم�سني  االقطاب  ومن 
باعتباره من اال�سدقاء املقربني للملك غازي 
�سليمان  بحكمة  وثيقة  �سلة  املت�سلني  ومن 
وكان لولب احلركة بني الع�سكريني واملدنيني 
التي كتبها بخط  ح�سبما يظهر من املذكرات 
التي  ح�سني  ن��ا���س��ر  امل��رح��وم  اخ���وه  ي��دي��ه 
قدمتها خمطوطة اىل االمانة العامة للوثائق 
– اال�سلية بخط يده  امللك غازي  مع ر�سالة 
واالخرى بخط يد املرحوم جعفر الع�سكري 
وزير الدفاع انذاك مع �سور ووثائق اخرى 
وفعال  واملوؤلفني  للموؤرخني  مرجعا  لتكون 
موؤخرا  الفت  التي  املوؤلفات  يف  اليها  ا�سر 

حول �سخ�سيات العهد امللكي وامللك غازي.
االنقالب

االول/  ت�سرين   28 ي��وم  م�ساء  النا�س  ن��ام 
1936 بكل طماأنينة، وا�ستيقظوا �سباح يوم 
اخلمي�س املوافق 29 ت�سرين االول / 1936 
وم�ستقبلني  ال�سيف  قي�س  مودعني 
اع���ت���دال اخل���ري���ف ويف ح���وايل 
من  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة 
�ساهد  ال���ي���وم  ذل���ك  ���س��ب��اح 
على  ���س��اب��ط��ني  ال���ن���ا����س 
دراج�����ت�����ني ب��خ��اري��ت��ني 
على  املنا�سر  ي��وزع��ان 
ال�����س��وارع،  امل�����ارة يف 
�سارع  االخ�����س  وع��ل��ى 
امل��ت��ن��ب��ي امل������وؤدي اىل 
احلكومية،  ال���دوائ���ر 
هما  ال�سابطان  ك��ان 
غالب  )علي  الرئي�س 
احل�������اج ع����ري����ان( 
وال������رئ������ي�������������س 
)���������س��������ع��������دي 
 ) م�سطفى
وع������ل������ى 
االث��������������ر 
ك�������ان�������ت 
ت  ا ئر لطا ا
ت����������ن����������رث 

ت  ا ر ملن�سو ا
������س�����م�����اء  يف 
اطلع  وقد  العا�سمة 
املن�سور  على  ال�سعب 
من  )ن����داء  وك����ان  االول 
قائد  �سدقي  بكر  ال��ف��ري��ق 
اال�سالحية  الوطنية  القوة 
ال���ع���راق���ي  ال�������س���ع���ب  اىل 

من  القي  ال��ذي  ال��ث��اين  واملن�سور  ال��ك��رمي(، 

ال��ط��ائ��رات ي��وم االن��ق��الب ه��و ك��ت��اب موجه 
بكر  الفريقني  قبل  من  االول  غازي  امللك  اىل 
حانت  ان  وما  ن��وري،  وعبداللطيف  �سدقي 
ال�����س��اع��ة احل���ادي���ة ع�����س��رة وال��ن�����س��ف واذا 
بانفجار �سديد هز مباين احلكومة يف �سراي 
ب��غ��داد، وام��ت��الأت ال��غ��رف ب��دخ��ان كثيف يف 
االنظار  حجب  حيث  الداخلية  وزارة  بناية 
يرى  ي��ع��د  ف��ل��م  مكاتبهم  يف  اجل��ال�����س��ني  ع��ن 
دوائرهم  من  املوظفون  وخ��رج  االخ��ر  اح��د 
روؤو�سهم  راف��ع��ني  ال��ع��ب  اب��ن��اء  و���س��اه��دوا 
اجلي�س  ط��ائ��رات  اىل  لينظروا  ال�سماء  اىل 
العراقي وهي حتلق فوق دواوين احلكومة 
الوزراء  جمل�س  بناية  على  بقنابلها  وترمي 
فاأ�سابت بناية وزارة الداخلية املجاورة لها 
ال�سظايا  اح��دى  ا�سابت  كما  منها،  بواحدة 
قبل مدير  م��ن  امل���ارة وق��د �سمد  اح��د  ���س��اق 
عبداحلميد  ال�سيد  اآن����ذاك  ال��ع��ام  الداخلية 
رفعت مبنديله وار�سل اىل امل�ست�سفى، وظل 
يرتكون  هل  امرهم  من  حرة  يف  املوظفون 
يظلون  ام  روؤ���س��اه��م  وي��خ��ال��ف��ون  ال���دوائ���ر 
تتطاير  وال�����س��ظ��اي��ا  دوائ���ره���م  يف  ق��اب��ع��ني 
الدوائر  روؤ���س��اء  بع�س  ام��ر  وق��د  ام��ام��ه��م، 
للموظفني  وال�سماح  الدوائر  املوظفني برتك 
بالذهاب اىل منازلهم ويف ع�سر ذلك اليوم 
بكر  ال��ف��ري��ق  ب��ق��ي��ادة  ب��غ��داد  اح��ت��ل اجلي�س 
جواد  مرافقه  ب�سحبة  توجه  ال��ذي  �سدقي 
ملواجهة  الداخلية  وزارة  دي��وان  اىل  ح�سني 
موجودا  ك��ان  ال���ذي  �سليمان  حكمة  ال�سيد 
ذلك  تاأليف وزارة جديدة ع�سر  لغر�س  فيها 

اليوم.

مقتل جعفر الع�سكري:

يف  جمتمعني  �سابطا  ث��الث��ني  ح���وايل  ك��ان 
�سواحي  م��ن  �ساحية  يف  �سدقي  بكر  مقر 
يهم�س  له  املقربني  من  بجندي  واذا  بغداد 
التاأثر  عالمات  وجهه  على  فظهرت  اذن��ه  يف 
ال�سديد ومل يتمالك �سعوره وبني  واالنفعال 
للحا�سرين من ال�سباط ان جعفر قادم اليهم 
احد  يجب  فلم  لقتله  يتقدم  من  عن  و�ساألهم 
وكان  اي�سا  اح��دا  يجبه  فلم  ال��ق��ول  ك��رر  ث��م 
واقفا  ح�سن  ح�سني  جواد  الرئي�س  املرحوم 
اذنه  يف  فهم�س  فتاح  جميل  املقدم  بجانب 
امل يكن هناك اجراء غر القتل كالنفي؟ فرد 
به(؟  نعمل  )وم��اذا  غا�سبا  �سدقي  بكر  عليه 
واوم��اأ بكر �سدقي اىل كل من امل��الزم جمال 
فتاح  جميل  واملقدم  الزار  والرئي�س  جميل 
الذهاب  والرئي�س جواد ح�سني وطلب منهم 
فورا لقتل جعفر با�سا الع�سكري وبناء على 
�سدور هذا االمر الع�سكري من قائد االنقالب 
�سيارة  يف  فتاح  وجميل  ح�سني  ج��واد  ركب 
املالزم  تنقل  التي  االوىل  ال�سيارة  متتبعني 
م�سرة  وبعد  الزار  والرئي�س  جميل  جمال 
توحله  ا���س��م��اع��ي��ل  امل����الزم  ك��ث��ب  ع��ن  راأوا 
فنزل  ويتم�سيان  الع�سكري  جعفر  متاأبطا 
املالزم جمال جميل وتبعه الرئي�س الزار اما 
ال�سيارة الثانية التي تنقل املقدم جميل فتاح 
وا�ستدار  وقفت  فقد  ح�سني  جواد  والرئي�س 
الي�ساهد  لكي  ح�سني  ج��واد  الرئي�س  حولها 
عملية االغتيال واذا بجمال جميل قد �سوب 
فوهة م�سد�سه نحو جعفر الع�سكري واطلق 
مرددا  ح��اال  جعفال  التفت  عليه  ناريا  عيارا 
�سريعا  خ��ر  ث��م  ي�ستغيث  وه���و  )ال(  كلمة 

ال�سباط  بقية  خ�سي  وق��د  بدمائه،  م�سرجا 

كل  فاطلق  االنقالب  قائد  اوام��ر  خمالفة  من 
القتيل  بجانب  طلقة  احلا�سرين  من  �سابط 
دفنت  الظالم  وحلول  ال�سم�س  غروب  وبعد 
اجلثة ب�سورة �سطحية وم�ستعجلة يف بقعة 
التي  املندر�س  الوزيرة  نهر  قريبة من  ار�س 
اال  البر  ال�سرطة يف خان  التبعد عن خمفر 
الوادي  �ساكر  ال�سيد  وك��ان  قليلة،  مب�سافة 
اقرتح  قد  االن��ق��الب  حركة  يف  ا�سرتك  ال��ذي 

حرق اجلثة الخفاء معامل القتيل.
وم��ق��ت��ل جعفر  االن���ق���الب  ع���ن  احل���دي���ث  ان 
املرحوم جواد ح�سني  الع�سكري ودونه بني 
واخ��ي��ه ن��ا���س��ر ح�����س��ني ودون����ه االخ����ر يف 
حياته  يف  يل  �سلمها  التي  اخلطية  مذكراته 
حق  وخولني  وفاته  بعد  ون�سرها  بطبعها 
املنا�سب  باال�سلوب  وعر�سها  بها  الت�سرف 
وقد قدم الرئي�س جواد ح�سني اىل اخيه بعد 
غازي ور�سالة  امللك  ر�سالة  احل��وادث،  �سرح 
ان  بعد  بخطهما  الع�سكري  جعفر  امل��رح��وم 
قراأهما بكر �سدقي و�سغطهما بيده ورماهما 
النه  ح�سني  ج��واد  مرافقه  فالتقطهما  ار�سا 
تكون  وق���د  االن��ق��الب  ق��ائ��د  ع�سبية  ���س��اه��د 
وثيقتني مهمتني وفعال ظهرتا كذلك، ونتيجة 
�سغط يده على ر�سالة امللك غازي فقد متزق 
الال�سق  بال�سريط  بعدئذ  وا�سلح  منها  ق�سم 
كما  للوثائق  العامة  االمانة  ار�سلت اىل  وقد 
اتابع  ���س��وف  الثانية  احللقة  ويف  ا�سلفت 
�سوء  على  عليها  التعليق  مع  املذكرات  ن�سر 
امل�سادر التاريخية االخرى مع اال�سارة اليها 
وراء  م��ن  وال��ل��ه  والتاأليف  النقل  يف  ام��ان��ة 

الق�سد.

ف�سل من مذكرات طيار امللك غازي

انقالب بكر �سدقي يف وثائق مرافقه اخلا�س!

وثيقتان تك�سفان ا�سرار م�سرع جعفر الع�سكري!

�سابطان ي�زعان املنا�سري على امل�اطنني قرب �سارع املتنبي

عدنان االمني

جعفر الع�شكري بكر �شدقي
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اعالنات ايام زمان
ولدت غر ترود مرغريت لوثيان بيل املعروفة 
مقاطعة  يف   1868 �سنة   ) بيل  امل�س   ( با�سم 
رجال  احد  ابنة  وهي  بريطانيا  يورك�ساير 
ال�سناعة املعروفني يف بريطانيا تلقت ثقافتها 
�سهادة  نالت  ان  وبعد  اك�سفورد  جامعة  يف 
ا�ستهوتها   1887 �سنة  التاريخ  يف  التفوق 
اللغة العربية فتعلمت �سيئا من قواعدها ف�سال 
واالملانية  الفرن�سية  اللغتني  يف  مهارتها  عن 
حينما   1892 ع���ام  يف  ن�ساطها  ب��ي��ل  ب���دات 
�سنوات  عدة  فيها  ومكثت  طهران  اىل  رحلت 
ويف �سنة 1899 جتولت على �سهوة جوادها 
االقاليم  ح��وا���س��ر  يف  االب���ل  ظ��ه��ور  على  او 
حيفا  يف  ���س��وه��دت  وق��د  وب��وادي��ه��ا  العربية 
درو�سها  تتلقى  وه��ي   1900 ع��ام  بفل�سطني 
العربية عل يد �سيخني من �سيوخ تلك املدينة 
ويف  �سوريا  انحاء  يف  ذل��ك  بعد  جتولت  ثم 
كتابها"�سوريا:البادية  ا�سدرت   1907 �سنة 
املدة  1914-1909  واملعمورة" جتولت يف 
املناطق  وزارت  وتركيا  و�سوريا  العراق  بني 
االثرية وقامت بجمع املعلومات عن الع�سائر 
فو�سعتها  ال�سبهات  حولها  وحامت  العراقية 
وا�سدرت  الرقابة  حتت  العثمانية  ال�سلطات 
الرحيل  لكنها افلحت يف  امرا بالقب�س عليها 
اىل  ع���ادت  وم��ن��ه  �سمال جن��د  ح��ائ��ل يف  اىل 
العراق.ا�سبحت امل�س بيل يف خريف 1915 
الريطانية  امل��خ��اب��رات  ادارة  يف  م��وظ��ف��ة  
مرتجمة  ب�سفة  العربي"  م�سراملكتب  يف 
املخابرات  برجال  عالقتها  وتوثقت  خبرة 
ديفيد  والدكتور  لورن�س  ومنهم  الريطانية 
هوكارت ويف �سنة 1916 جاءت اىل العراق 
والتحقت بقوات االحتالل الريطاين وعينت 
حزيران  يف  الب�سرة  فرع  العربي  املكتب  يف 
ومن تلك ال�سنة توثقت عالقتها باملقدم بر�سي 
كوك�س رئي�س احلكام ال�سيا�سيني كما تعرفت 
على جون فيلبي وحينما احتل الريطانيون 
اليها  بيل  انتقلت   1917 اذار   11 يف  بغداد 
ما  و�سرعان  ال�سنك  حملة  يف  بيتا  و�سكنت 
"اخلاتون" وللم�س  ا�ستهرت يف بغداد بلقب 
ال�سعيدين  بغداد حياة عري�سة على  بيل يف 
ت�سجلها  ان  �ساءت  واالجتماعي  ال�سيا�سي 
بنزاهة احيانا وبال نزاهة يف اغلب االحيان 
ال�سر  البيها  تبعث  كانت  التي  الر�سائل  يف 
وقد  بيل  فلورن�س  ابيها  وزوج���ة  بيل  هيو 
االأحد 12 متوز  توفيت اخلاتون �سباح يوم 
وخم�سني  ث��م��ان  ع��ن  ب��غ��داد  يف   1926 �سنة 
�سنة و�سيعت اىل املقرة املعروفة يف �ساحة 
ال�����س��رق��ي ح��ي��ث دفنت  ال��ب��اب  ال���ط���ران يف 
هناك. ن�سرت امل�س بيل التي �سجلت �سوؤونها 
ون�ساطها  االجتماعية  وعالقاتها  اخلا�سة 
بريطانيا  بلدها  ال�سيا�سي ودورها يف خدمة 
من جانب زوجة ابيها عام 1927 يف جملدين 
بعنوان ر�سائل امل�س بيل �سنة 1926-1914 
الر�سائل  هذه  من  خمتارات  اي�سا  ن�سرت  ثم 
للم�س  خمتارة  ر�سائل  بعنوان   1952 �سنة 
بطبع  بوركوين  اليزابيث  بعدئذ  وقامت  بيل 
لندن  يف  ف��ظ��ه��رت  ال�سخ�سية  ب��ي��ل  ر���س��ائ��ل 
غروترود  بعنوان  جملدين  يف   1961 ع��ام 
ا�ستمد  ومنها  ال�سخ�سية  ر�سائلها  بيل:من 
العربية  ال��رتج��م��ة  اخل��ي��اط  جعفر  امل��رح��وم 
كتاب  من  بيل:ف�سول  ترود  غر  امل�س  لكتاب 

تاريخ العراق القريب" والذي اعتمدنا عليه.

امل�س بيل واللقاء االول بـ )عبد 
الرحمن النقيب(

جاءت امل�س بيل للعراق يف عام 1909 للمرة 
االوىل ك�سائحة والتقت وقتذاك بعبد الرحمن 
النقيب نقيب ا�سراف بغداد اول مرة ويف 6 
لوداعه  النقيب  زارت اخلاتون  �سباط 1919 

مبنا�سبة �سفرها اىل انكلرتا ويف هذه الزيارة 
ت�سف امل�س بيل النقيب بالقول:النقيب رجل 
وقد  ال�سنون  ظهره  احنت  ال�سن  يف  متقدم 
ال�سيء  بع�س  ال��روم��ات��ي��زم  م��ر���س  اق��ع��ده 
بطولها  ت�سل  من جبة طويلة  لبا�سه  ويتالف 
من  ت�سنع  طويلتني  ردن��ني  ذات  قدميه  اىل 
الو�سط بطيات  الكتاب االبي�س حمزومة يف 
بعمامة  يعتم  وه���و  ع��ري�����س  اب��ي�����س  ن��ط��اق 
احمر"اما  ط��رب��و���س  ح��ول  ملفوفة  بي�ساء 
و�سفها لبيته:"كان النقيب منذ وقت االحتالل 
ي�سكن يف داره املقابلة لتكية عبد القادر التي 
ي�سغلها  كان  التي  ال��دار  ان  يراأ�سها هو حيث 
من"املقيمية"  بالقرب  النهر  على  العادة  يف 
كانت قد اخذت منه ل�سكن ال�سباط مبوافقته.
وتقع  باعتناء  ب�سيطا  ترتيبا  مرتب  وبيته 
الطابق  يف  زوراه  فيها  ي�ستقبل  التي  الغرفة 
�سغرة  حديقة  عل  تطل  �سبابيك  ولها  االول 
زرعت فيها ا�سجار الرتقال وقد �سفت حول 

جدران الغرفة ارائك �سلبة م�ستقيمة مغطاة 
باخلام االبي�س.

كيف كان النقيب ينظر
 اىل االنكليز؟

النه  باالنكليز  معجبا  النقيب  ك��ان 

يعتقد انهم معروفون يف العامل اجمع بالعدل 
واالن�ساف ويبدو انه كان يكن بغ�سا �سديدا 
قد  اجل��زائ��ر  يف  امل�سلمني  الن  للفرن�سيني 
كابدوا االرهاق حتت حكمهم فيها وكان يوؤمن 
"بان الريطانيني اذا و�سعوا قدمهم يف مكان 
ب�سيء  مت�سكوا  اذا  وه��م  يرفعونهاعنه  ال 
احتفظوا به اىل االبد.ويرر النقيب احتالل 
فتحوا  االنكليز  بالقول"ان  للعراق  بريطانيا 
كما  اجلها  م��ن  ثروتهم  وب��ذل��وا  ال��ب��الد  ه��ذه 

اراقوا دماءهم يف تربتها حيث ان 
واال�سرتاليني  االنكليز  دم��اء 

الهند  وم�سلمي  والكنديني 
وع���ب���دة اال���س��ن��ام قد 

خ�سبت تراب 
ال������ع������راق 

ول����ذل����ك 
فال 

وي�سيف  ب��ه  ف����ازوا  مب��ا  التمتع  م��ن  ل��ه��م  ب��د 
بانت�ساركم وانتم احلكام  قائال:انني اعرتف 
يف  راي���ي  ع��ن  ا���س��األ  وحينما  املحكوم  وان���ا 
من  بانني  اجيب  الريطاين  احلكم  ا�ستمرار 
تبدل والئه  النقيب  ي�سوغ  املنت�سر"ثم  رعايا 
من االتراك اىل االنكليز بالقول:انني ال اتردد 
الرتكية  احلكومة  احب  كنت  انني  القول  يف 
واذا  فيه  عرفتها  ال��ذي  بالو�سع  كانت  عندما 
حكم  اىل  للخ�سوع  اع���ود  ان  بو�سعي  ك��ان 
�سالطني االتراك كما كانوا يف الزمان الغابر 
واكره  اع��اف  لكنني  غرهم  اختار  ال  فانني 
احلكومة الرتكية احلالية والعنها"كان النقيب 
االت���راك  م���ات  وق���د  االحتاديني"  اىل  ي�سر 
رعاياكم. من  اكون  بان  را�س  وانا  وتال�سوا 
اذ  كوك�س  بر�سي  انبهاره  النقيب  واليخفي 
ومائة  الف  هناك  بيل:"خاتون  للم�س  يقول 
ال�سفارة  من�سب  ي�سغلوا  ان  بو�سعهم  رج��ل 
يف  لريطانيا  �سفرا  كوك�س  ايران"كان  يف 
للعراق  يليق  م��ن  ه��ن��اك  لي�س  طهران"لكنه 
معروف  فهو  كوك�س  بر�سي  ال�سر  �سوى 
كما  ال��ع��راق  اه���ايل  ثقة  ومو�سع  وحم��ب��وب 
انه رجل حنكته ال�سنون" وا�ساف قائال:"انه 
و�سيكون  ل��ن��دن  يف  ك��ب��ر  اع��ت��ب��ار  ذو  رج���ل 
ارادت احلكومة  فاذا  با�سمنا  املتكلم  حمامينا 
تعرف  الريطانية"ان  هناك"احلكومة 
باملعلومات  تزويدنا  بو�سعه  �سيكون  افكارنا 
واين  مقبولة  كلمته  و�ستكون  ال�����س��روري��ة 
كان  لو  كوك�س  بر�سي  ال�سر  ان  الله  ا�سهد 
حماقة  عن  غنى  يف  لكنا  بغداد  يف  موجودا 
البالد  النا�س عن راأيهم يف م�ستقبل  ا�ستفتاء 
لال�سطراب والقالقل  �سببا  كان  ذلك  ان  حيث 
و�سوف  لندن  اىل  ذاهبة  "انت  قائال  واردف 
تواجهني العظماء وتتحدثني اليهم فقويل لهم 
العراق  اىل  كوك�س  بر�سي  ال�سر  هذا:ليعد 
دوامه  ان  حيث  الع�سكري  احلكم  وتوليته 
غلط فاح�س.اما عن راأيه باجلرنال مود فيقول 
النقيب:"اننا مدينون له بعرفان اجلميل وقد 
انطباعه  عن  وع��ر  بغداد"  يف  حمبوبا  ك��ان 
ال�سر ويليام مار�سال"ان نبله ظاهر على  عن 
وجهه.وبرر النقيب 
اه����ت����م����ام����ه 
ب�����ع�����ودة 
ك�س  كو

بالقول:"القوة يجب ان تكون يف ايام ال�سلم 
يف اي����دي رج����ال ال���دول���ة ول��ي�����س يف اي��دي 
يف  بجي�س  حتتفظوا  ان  وعليكم  الع�سكريني 
هذه البالد للمحافظة على االمن لكن اجلي�س 
يجب ان يبتعد عن احلكم.اما عن راأيه ببنود 
ال��والي��ات  رئ��ي�����س  ال��رئ��ي�����س ودور وي��ل�����س��ن 
اعلنها  والتي  ع�سر  الرابع  االمريكية  املتحدة 
يف موؤمتر ال�سلح يف باري�س عام 1919 فقد 
علق النقيب عن ذلك بالقول:ما معنى كل هذا 
وما قيمته؟انني اعزو ذلك اىل امريكا وكاأين 
ا�سمع �سوت"الرئي�س"ويل�سن منه هل يعرف 
هو  ي��ع��رف  و���س��ع��وب��ه؟وه��ل  ال�سرق  ويل�سن 
االنكليز  تفكرنا؟انتم  وا�سول  حياتنا  طرق 
هو  وحكمكم  �سنة  ثالثمائة  ا�سيا  يف  حكمتم 
يف  ف�سروا  ال�سعوب  جميع  به  تقتدي  مثال 
طريقكم والتخ�سعوا الر�ساد ويل�سن فاملعرفة 
امل�س  ا�ستطلعت  دليلكم.وحني  هما  واخلرة 
بيل راأي النقيب برت�سيح ال�سريف ح�سني او 
احد اجناله ملن�سب االمارة يف العراق اجابها 
عبد الرحمن النقيب بالقول:"انني من اقارب 
ال�سريف وانحدر من ال�ساللة نف�سها وا�ساركه 
ان  ارج���و  فانني  ول��ذل��ك  ال��دي��ن��ي  مذهبه  يف 
االختالف  بدافع  مدفوعا  ل�ست  اين  تفهموا 
يف الدم والعقيدة عندما اقول لكم اين �سوف 
او  ال�سريف  تعيني  اوافق على  اوافق ولن  ال 
احد اجناله امرا يف العراق فان احلجاز غر 
بينهما غر عالقة  العراق ولي�س هناك عالقة 
كلها  وزراعتنا  وجتارتنا  ف�سيا�ستنا  العقيدة 
تختلف عن �سيا�سة وجتارة وزراعة احلجاز 
املقد�سة ويجب  اال�سالم  ان احلجاز هي بالد 
منها  ي�ستفيد  وحدها  م�ستقلة  دول��ة  تبقى  ان 
امل�سلمون كلهم وهي ا�سبه بالقد�س التي تعد 
للم�سلمني  بالن�سبة  القد�سية  غاية  يف  بلدا 
العراق  حكومة  ع��ن  ام��ا  اي�سا  وامل�سيحيني 
فان كرهي لالدارة الرتكية احلا�سرة معروف 
لديك لكنني اف�سل الف مرة عودة الرتك اىل 
بغداد على ان ارى ال�سريف او ابناءه ين�سب 
على  تر�سيحه  ام��ك��ان��ي��ة  ه��ن��ا.وع��ن  اح��ده��م 
�سرورتي  اجاب:"ان  العراقية  الدولة  را�س 
مبادئ  ا�سد  �سد  هي  للدولة  �سيا�سيا  رئي�سا 
القادر  عبد  ج��دي  اي��ام  ففي  تا�سال  عقيدتي 
كما  ا�ست�سارته  العبا�سيون  اخللفاء  اع��ت��اد 
لكنه  االن  م�سورتي  وزم���الوؤك  ان��ت  تطلبني 
ال�سوؤون  يف  اال���س��رتاك  على  ي��واف��ق  يكن  مل 
العامة وال اوافق انا وال اي احد من احفادي 
ان نفعل ذلك هذا جوابي من الوجهة الدينية 
ا�سباب  اإىل  ي�ستند  جوابا  �ساعطيك  لكنني 
ان  وارغ��ب  ال�سن  يف  متقدم  فانني  �سخ�سية 
اق�سي اخلم�س او ال�ست �سنوات التي بقيت 
انهما  حيث  والتامل  ال��در���س  يف  حياتي  من 
قلته  عما  اتراجع  وال  امل�ستدمية  م�سغوليتي 
ال��ع��راق من  انقاذ  ذل��ك  ك��ان يف  اذا  االن حتى 

الدمار التام.

عبد الرحمن النقيب واللقاء االأول بـ )امل�س بيل(
د. عبد اهلل حميد العتابي

كان النقيب معجبا باالنكليز النه يعتقد انهم معروف�ن يف 
العامل اجمع بالعــدل واالن�ساف ويبدو انه كان يكن بغ�سا 
�سديــدا للفرن�سيــني الن امل�سلمــني يف اجلزائــر قــد كابدوا 
االرهــاق حتت حكمهم فيهــا وكان ي�ؤمن "بان الربيطانيني 
اذا و�سع�ا قدمهم يف مكان اليرفع�نه عنه وهم اذا مت�سك�ا 

ب�سيء احتفظ�ا به اىل االبد.

م�ض بيل

عبد الرحمن النقيب
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رف�س قا�سي بغداد الوقوف فداعبه القن�سل قائال: 
انا امثل االمرباطور نابليون

تظهر ال�ثائق القن�سلية الفرن�سية العائدة اىل منت�سف القرن التا�سع ع�سر، خمتلف االو�ساع اجلغرافية وال�سيا�سية 
واالجتماعية واالقت�سادية والقن�سلية التي عرفها العراق يف اواخر احلكم العثماين للبالد الذي كانت مب�جبه البالد 

مق�سمة اىل ثالث واليات هي: امل��سل وبغداد والب�سرة، وت�سف هذه ال�ثائق عاملا انتهى ليحل مكانه عامل اآخر بعد اكت�ساف 
النفط الذي �ساهم م�ساهمة فعالة يف م�سح حالة الفقر ال�سابقة وبعدما تهياأ للبالد حكم عربي عرف بالتدريج كيف ينف�س 

عن البالد واقع التخلف االداري ال�سيئ الذي ا�سعف امل�ارد وفكك البالد ط�ال احلكم العثماين، وهذه ال�ثائق العائدة اىل 
�سل�سلة )املرا�سالت ال�سيا�سية للقنا�سل يف تركيا( اجلزء 1-12 )1830- 1840( واىل مرا�سالت قنا�سل بغداد وامل��سل جزء 5-1 

)1840- 1866( وبغداد ، جزء 6-7 )1867- 1895( وامل��سل ، جزء 2-4 )1868- 1895( ت�س�ر لنا امل�ا�سالت عرب ال�سحراء القاحلة 
وما يعرت�سها من ا�سطرابات امنية، وت�س�ر الق�افل البدوية واملدن ذات ال�س�ارع ال�سيقة وامل�حلة واال�س�اق ال�ساخبة التي 
تفتك بها االوبئة م��سميا وتع�سف ال�سراعات وتظهر العادات والتقاليد امل�غلة يف القدم وامل�ظفني الفا�سدين والطغاة ولئن 

�سدقت مرا�سالت القنا�سل او مل ت�سدق او كرثت فيها املبالغات واالفكار امل�سبقة، فهي تبقى �ساهدا حيا على ما�ٍس ذهب..

عراق القرن التا�سع ع�سر
يف تقارير قنا�سل فرن�سا
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كانت مهن����ة القن�سلية امرا �سعبا يف العراق، 
وال�سب����ب يف ذل����ك ان املوظف����ني يف االدارات 
الر�سمي����ة كان����وا متع�سب����ني و�سعاف����ا ام����ام 
التهدي����د والر�س����اوى وكان القنا�س����ل ب�سبب 
نظ����ام االمتي����ازات االجنبي����ة م�سوؤولني لي�س 
ع����ن حماي����ة رعاي����ا ال�سلط����ان م����ن الكاثوليك 
فق����ط، بل كانت لهم مداخ����الت مع االدارة وقد 
ا�س����اءت هذه الو�ساية اىل عالق����ات القنا�سل 
بامل�سلم����ني واث����ارت حفيظة بطان����ة ال�سلطان 
بال����ذات ال����ذي مل يتقبله����ا ااّل ب�س����ق االنف�س، 
ولذلك كانت ال�سفارات ت�سكو كرثة ال�سكاوى 
القن�سلي����ة على الو�سع القائ����م، وكانت دائما 
تدع����و اىل اله����دوء واىل ال�س����ر يف معاجلة 

امل�ساكل.
ويف ا�سا�س خالفات القنا�سل مع الوالة جند 
ال�سراعات على تطبيق الروتوكول، ففي عام 
1840 امتنع ال�سيد وميار، القن�سل الفرن�سي 
الع����ام يف بغداد، عن اقامة عالقات ر�سمية مع 
احلاك����م الن ه����ذا عند جميئ����ه اىل بغ����داد قام 
باأول زيارة له اىل امل�سوؤول الريطاين، الذي 
كان اقدم يف مركزه من زميله الفرن�سي، الذي 
كان يزع����م ب����اأن االمتيازات االجنبي����ة تعطيه 
ح����ق اال�سبقية، ومل تب����ادر ال�سفارة اىل تاأييد 
القن�سل يف �سكواه ااّل بطريقة مائعة، وكل ما 
�سنعته، احل�س����ول على ر�سالة تاأنيب للحاكم 
ال����ذي مل ياأب����ه لالم����ر، وعندما علم����ت وزارة 
اخلارجي����ة الفرن�سي����ة باالم����ر ب����داأت تو�سي 
القن�س����ل ب�سرورة الت�سام����ح فاأجاب القن�سل 

عليها قائال:
)واذا دخلتن����ي اراء �سيادتك����م الت����ي ت�سرفت 
االبتع����اد  دون  م����ن  اتوق����ف،  مل  ب�سماعه����ا، 
عن �س����رف الوظائ����ف التي احمل، ع����ن اقامة 
العالق����ات مع البا�سا، التي حتمل خطاأ انتهاك 
حقوق الت�سريف، والرتبة العالية واالقدمية، 
الت����ي قام بها ه����ذا املوظف ح����ني و�سوله اىل 
بغداد، ويل كل ال�سرور باأن اعلن على �سموكم 
باأن����ه بع����د مفاو�سات طويل����ة قب����ل البا�سا ان 
اخت����ار بني زي����ارة ر�سمي����ة للقن�سلي����ة ب�سكل 
ميح����و ما ج����رى او ب����ني ر�سالة اعت����ذار، وقد 
قبلت احلل االخر بعد ا�ست�سارة �سفارتنا(..

ولك����ن االتف����اق بني االثن����ني مل يعّم����ر طويال، 
فا�ستكى البا�سا لل�سلطان عن الو�سائل ال�سيئة 
التي يعتمدها القن�سل الفرن�سي العام جتاهه 
وعلم����ت ال�سفارة والوزارة مب����ا جرى فانبت 
القن�س����ل الن الوقائع كانت �سحيحة، وطلبت 
من����ه عدم جت����اوز �سالحياته وب����اأن يعود اىل 
تطبيقه����ا وباأن يبتعد ع����ن تعقيد العالقات مع 

ال�سلطة اال�سا�سية يف الوالية.
امل�ساحل����ة مل توؤد اىل نتيجة حا�سمة، يف اول 
اي����ام رم�سان املبارك، ا�ستقب����ل البا�سا قن�سل 
انكل����رتا ب�سورة احتفالية كم����ا جتري العادة 
عن افتتاح ال�سراي، ورف�س ان ميار�س قن�سل 
فرن�سا هذا احلق كعمي����د لل�سلك القن�سلي يف 
بغداد فياأت����ي قبل قن�سل االنكليز الذي �سرب 
عر�����س احلائط بح����ق االقدمية ال����ذي و�سعه 
موؤمت����ر فيينا كما ان البا�س����ا رف�س ت�سريفات 

االمتيازات االجنبية.
وغ�س����ب البا�س����ا من ادعاء القن�س����ل عليه اىل 
فب����ادر اىل االدع����اء  �سفارت����ه يف ا�سطنب����ول 
عل����ى القن�س����ل ل����دى روؤ�سائه، وق����د ادت هذه 
اخلالفات املتاأتية من ا�سكاالت حول الزيارات 
الروتوكولي����ة والت�سريفات ورف����ع االعالم، 
اىل غ�سب غيزو وزي����ر خارجية فرن�سا الذي 
راأى فيه����ا حالة م�سكينة خ�سو�سا انه مل يكن 
راغب����ا يف قي����ام م�ساعب م����ع الق�سطنطينية، 

وان يكن ذلك على ح�ساب معتمده يف بغداد.
وازداد االم����ر �س����وءا ب����ني احلاك����م والقن�سل 
حتى ان جيو�����س االول يف عام 1846 دخلت 
ب�سالحها اىل حرم القن�سلي����ة ورف�س البا�سا 
البا�س����ا  وقاح����ة  ازدي����اد  وام����ام  معاقبته����ا، 
تراجعت ال�سف����ارة يف ا�سطنبول عن حتفظها 
وتدخل����ت بحزم اىل جان����ب قن�سلها فات�سلت 
بالب����اب الع����ايل ال����ذي ار�سل لوم����ا قا�سيا اىل 

البا�سا الن ت�سرفاته تغرت كليا.
وانته����ت امل�س����اكل �سلم����ا ب����ني االثن����ني ولكن 
النهايات ال�سعيدة مل تكن دائمة مع ال�سلطات 
املحلية ففي ع����ام 1866 اختلف قن�سل بغداد 

الفرن�س����ي م����ع البا�س����ا ال����ذي رف�����س تق����دمي 
الت�سريف����ات الع�سكري����ة ل����ه يف الوق����ت الذي 
وعندم����ا  الريط����اين،  لزميل����ه  يقدمه����ا  كان 
ا�ستك����ى على ه����ذا الواقع طلبت من����ه �سلطاته 
العلي����ا اللجوء اىل الهدوء فه����داأ خالل �سنتني 
ولكن يف عام 1868، اختلف مع قا�س ب�سكل 
علني بحي����ث ان احلكوم����ة العثماني����ة طلبت 
ا�ستدع����اءه، فطلب����ت ال����وزارة الفرن�سية منه 

تقدمي اي�ساحات، فاأجاب مبا يلي:
)يف ي����وم عي����د �ساح����ب اجلالل����ة ال�سلط����ان 
ذهبت، ح�سب العادة، بزيارة ر�سمية باللبا�س 
الر�سم����ي اىل عن����د احلاكم.. وعن����د خروجي، 
الع�سكري����ة..  الق����وات  ق����ادة  لزي����ارة  ذهب����ت 
فا�ستقبلني اجلرنال كالع����ادة بالرتحاب على 
مدخل ال�سال����ون.. وعند دخ����ويل اىل القاعة 
الحظت احدهم ظل جال�سا القرف�ساء دون ان 
يب����ادر اىل الوق����وف كاالخرين ل����دى دخويل، 
ومل يكن هذا الرجل ااّل القا�سي فاقرتبت منه 
بخطوات قليلة دون غ�سب وبهدوء كلي وبعد 
نظرت����ي اليه ب����رودة للحظات اخ����ذت حليته 
بلطافة بيدي، وقلت له هذه الكلمات: اال ترى 
قن�سل االمراطور نابليون؟ وابدى اجلرنال 
امتعا�سه م����ن �سلوك القا�س����ي، وترّجاين ان 
اجل�س فقاومت تو�سالته الن القا�سي مل يكن 
يب����دو عليه الوق����وف الجل����ي او اخلروج من 
القاعة، ثم ركبت ح�ساين ودخلت اىل منزيل 

ومعي �سباط القن�سلية(..
ولكن الف�سيحة كانت كبرة الن بع�س ال�سهود 
اك����دوا ب����اأن القن�س����ل مل ياأخذ حلي����ة القا�سي 
برفق بل بقوة الجب����اره على الوقوف، فقطع 
ال����وايل كل عالق����ة مع����ه وا�ستدعت����ه باري�����س 
اليها، ويب����دو ان الدولة العثمانية كانت تقدر 
كثرا احلكام الذين يتخا�سمون مع القنا�سل 

االأجانب فيقول احد التقارير:
)كان ه����ذا ال����وايل، م����ن اه����م ال����والة يف نظر 
الديوان يف ال�سلطن����ة النه كان من بني الذين 
تك����رث فيه����م ال�سكاي����ات م����ن جه����ة القنا�س����ل 

االجانب(..
ولك����ن ه����ذا الواق����ع كان يختل����ف م����ع تغي����ر 
البا�س����وات.. ففي ع����ام 1850 ا�ستقبل ال�سيد 
الفرن�سي����ة  اجلمهوري����ة  ممث����ل  تافرنيي����ه، 
الثاني����ة، ا�ستقب����اال جيدا بعد �سغ����ور املن�سب 
ط����وال ثالث �سن����وات فقد اعدت ل����ه ال�سلطات 
الرتكية يف املدينة ا�ستقباال حما�سيا و�سعائر 
تع����ر عن ال����ود جت����اه فرن�سا م����ن كل طبقات 
ال�سعب فاالت����راك واليهود والفر�����س ار�سلوا 
روؤ�ساءه����م لتهنئة القن�س����ل برجوعه ال�سعيد 
وع����ن ال�سعور بالر�سى الذي ت�سعر به املدينة 
ملجيء ممثل فرن�سا اىل البالد، والزم القن�سل 
املن����زل قرابة ثالث����ة اي����ام متتالي����ة ال�ستقبال 
ال����زوار، وكان النا�����س ق����د ب����داأوا يفهمون ان 

المطامع لفرن�سا يف بالد العراق.
نوعي����ة  دور يف  القنا�س����ل  ل�سخ�سي����ة  وكان 
يتخط����ون  كان����وا  منه����م  فالبع�����س  العالق����ة، 
ال�سوابط الروتوكولية وين�سجون عالقات 
خا�سة، كما فعل ال�سي����د بوفيه نائب القن�سل 
الفرن�س����ي يف املو�سل.. ففي ع����ام 1854 قام 
ه����ذا ال�سخ�س عن����د دخول����ه اىل دوائر البالد 
باعتم����اد احليل����ة وامله����ارة، فب����داأ يدع����و اىل 
�سرورة قي����ام تعاون بني القن�سلية وال�سلطة 
احلاكمة ومتكن من حتقي����ق ذلك، فكان كل ما 
يطلبه يتحق����ق ب�سرعة، ويف مرة كان بحاجة 
الر�سال مئ����ة خيال اىل ط����رف الوالية فتمكن 
م����ن اح�سار ذلك يف �ساع����ة.. حتى عندما كان 
مري�س����ا كان بامكانه طلب ما ي�ساء، كيف كان 
ال�سبي����ل اىل خل����ق ه����ذه ال�سداق����ات الغالية؟ 

اجل����واب ب�سي����ط فالهدايا يف احلك����م الرتكي 
تفع����ل فعلها ب�سكل دائم، ففي عام 1841 طلب 
قن�س����ل بغ����داد الع����ام الفرن�سي م����ن حكومته 
ار�س����ال هدية اىل الوايل هي عبارة عن �سيف 
وع����ن �س����ورة ل�ساح����ب اجلاللة مل����ك فرن�سا 
مزين����ة باملا�����س وعلبة م����ن اال�سلح����ة النارية 

اجلميلة.
وكان من واجبات القنا�سل حماية الن�سارى 
واالجانب الذين القن�سلي����ات لهم من البلدان 
االوربي����ة، وكان����ت ه����ذه احلماي����ة مرتبط����ة 
بنظام االمتي����ازات االجنبية الت����ي بداأ العمل 
بها مابني ال�سلط����ان الكبر �سليمان القانوين 
وملك فرن�سا فرن�سوا االول، وت�سف التقارير 
القن�سلية دواف����ع تدخل القنا�سل على ال�سكل 
االت����ي ح�سبما يذكر تقري����ر �سادر يف ت�سرين 

االول/ اكتوبر 1842:
االوربي����ة  التابعي����ة  م����ن  �سخ�س����ان  )وع����د 
زوجيهما واخواتهما بالنزهة ليال يف ا�سواق 
بغ����داد التي تبق����ى م�ساءة وماأهول����ة بالنا�س 
ح�س����ب العادة يف �سهر رم�سان املبارك، وكان 
ب�سحبتهن ابن احداه����ن وخادم م�سيحي من 
الب����الد، وعن����د خروجهن م����ن اح����د اال�سواق 
احاط بهن خدم ال�سابا واقتادوهم اىل رئي�س 
البولي�����س، وعندما علم اح����د االزواج باخلر 
رك�س اىل املكان ووجد �سعوبة بالغة ملقابلة 
رئي�س البولي�س ال����ذي اعتذر منه وطلب عدم 
ا�ساع����ة اخلر، متحججا باأن ه����وؤالء الن�سوة 
ك����ن يلب�سن حجاب الن�س����اء الرتكيات، فخالج 
بع�سه����م الظ����ن انهن ن�ساء م�سلم����ات يخرجن 
ب�سحب����ة ن�سراين، ولك����ن الزوج اعل����ن باأنه 
ل����ن ميتنع عن اخبار القن�سل العام الفرن�سي، 
حامي����ه، وا�س����رع اىل القن�سلي����ة الفرن�سي����ة، 
كان الوق����ت حوايل منت�سف اللي����ل، فار�سلت 
م�ساع����دي اىل ال�ساب����ا طالب����ا العدال����ة، وبعد 
بع�����س اعرتا�سات من البا�سا رف�سها امل�ساعد 
طلب من����ي رئي�����س البولي�س الذه����اب لتقرير 
اىل  ج����اء  ث����م  ب����ه  انزال����ه  الواج����ب  العق����اب 
القن�سلي����ة ومع����ه حا�سية وطل����ب مني العفو، 
فاعطيته له مبوافقة ال����زوج االخر، ولكن ملا 
كانت االهانة التي حلق����ت باالوربيني علنية، 
احتج����زوا  الذي����ن  توقي����ف  با�س����رار  طلب����ت 
الن�س����اء وو�سعه����م يف الزنزان����ة ويف الي����وم 
الث����اين كان الفلق ق�سا�س ه����وؤالء امام منزل 

البولي�س وبح�سور م�ساعد القن�سل(..
مث����ال اآخر من ع����ام 1852 تخرنا عنه ر�سالة 
مر�سل����ة م����ن القن�سلي����ة يف 15/ حزي����ران/ 
احلواني����ت  ا�سح����اب  اح����د  )اه����ان   :1852
االت����راك رج����ال م����ن التابعي����ة النم�ساوية يف 
الب����ازار، وكان����ت امل�سكل����ة ب�سب����ب كلمة حادة 
ا�ستعمله����ا النم�س����اوي يف جوابه على تركي، 
فوق����ف احلانوتي اىل جان����ب الرتكي وو�سع 
اليد عليه قائ����ال له باأنه اليجوز اهانة تركي.. 
فطلب����ت من البا�س����ا و�سع �ساح����ب احلانوت 
يف ال�سج����ن، وه����ذا م����ا مت بالفع����ل يف و�سح 
النه����ار يف و�س����ط البازار، وتدخ����ل عدد كبر 
من �سخ�سي����ات البلد عن����د النم�ساوي ل�سالح 
ال�سجني ال����ذي طلب كل االعت����ذارات املمكنة، 
فم����ا كان م����ن النم�س����اوي ااّل ان طل����ب من����ي 
امل�ساهم����ة يف اطالق �س����راح الرجل، فار�سلت 
للبا�س����ا ا�سك����ره عل����ى احلما�سة الت����ي ابداها 
لتلبي����ة طلبي بتوقيف الرج����ل معلما اياه باأن 
طلب����ي مل يك����ن ولي����د رغب����ة باالنتق����ام، ولكن 
باعطاء املثل على انه اليجوز اهانة االوربيني 

من دون �سبب.
ولكن هذه احلادثة تبدو غريبة يف ع�سر كان 
فيه االوربيون، حت����ى الديبلوما�سيون منهم، 

يتعر�سون لالهانة علن����ا ويتعر�سون لاللقاء 
يف ال�سج����ون واملحاكم����ة م����ن دون ان يك����ون 

بامل�ستطاع التعوي�س عن ذلك.
اي�س����ا  ت�سم����ل  القن�سلي����ة  احلماي����ة  وكان����ت 
موظفي القن�سلية حتى اخلدم فاأحد القنا�سل 
ي�ستك����ي يف ع����ام 1842 انه انتظ����ر 20 يوما 
للح�س����ول عل����ى حقه م����ن تركي تاج����ر وغني 
�س����رب اح����د خ����دم القن�سلية، واخ����را اقتيد 
بت�س����ريف،  وو�س����ع  القن�سلي����ة  اىل  املذن����ب 
وبعدم����ا وجه����ت الي����ه تاأنيب����ا قا�سي����ا، قبل����ت 
اع����ذاره املبني����ة على جهل����ه بان����ه يف ت�سرفه 
يتعر�����س خلادم موظف يف قن�سلية، وينبغي 
الق����ول ان حاك����م الوالية يف تل����ك احلقبة، اذا 
م����ا �سدق����ت تقاري����ر القنا�سل، كان م����ن ا�سل 
و�سي����ع كث����را، اليع����رف الق����راءة والكتابة، 
القواعد عنده، اليح����رتم �سيئا والحما�سة له، 
النه وح�����س بقدر ماهو خمب����ول، والقن�سلية 
يف ايام����ه كانت عر�سة لالعم����ال االكرث اثارة 

للحمق.
وكان القنا�س����ل يتدخل����ون ل�سال����ح الرعاي����ا 
امل�سيحيني فت����ارة يتدخلون لتخفيف مزاجية 
القوان����ني  لتطبي����ق  او  املحلي����ني  احل����كام 
اجلدي����دة الت����ي كان����ت ت�س����در ع����ن ال�سلطان 
وحكومت����ه، او التو�سط الرج����اع املخطوفات 
من الن�س����اء والفتيات على يد اجلنود ورجال 
الع�ساب����ات ويروي احد القنا�سل ق�س�سا عن 
ه����ذا املو�س����وع فيق����ول: ان����ه يف ع����ام 1840 
حتقي����ق  يف  بغ����داد  يف  القن�سلي����ة  جنح����ت 
حمايته����ا للكاثوليك عمال باح����كام االمتيازات 
االجنبي����ة، فق����د جن����ح يف حتري����ر ام����راأة من 
العبودية بعد خطفه����ا منذ خم�س �سنوات من 
زوجه����ا وم����ن عائلتها، حي����ث كانت يف حرمي 
البا�س����ا منذ ث����الث �سن����وات، ولئ����ن جنح يف 
تخلي�����س املراأة من البا�سا ال����ذي كان اليجروؤ 
اح����د على رفع �سوته بوج����وده، فهو قد ف�سل 
يف تخلي�س ابنتها فبادر خلفه اىل مفاو�سات 
�سعب����ة و�سرية واىل اط����الق �سراح الفتاة من 
ح����رمي البا�سا ليال وباعطائها لوالدها.. وكان 
للقن�سلية الفرن�سية احتفاالت واعياد كثرة، 
واالحتف����ال االك����ر بالن�سب����ة اىل الفرن�سيني 
يف الع����راق كان العيد الوطن����ي.. ويف القرن 
التا�سع ع�س����ر توقفت االحتفاالت بالعيد فرتة 
ممت����دة م����ن 1815 اىل 1841 لع����دم وج����ود 
ممث����ل لفرن�سا يف تلك البالد، ولكن يف 1941 
ا�ستلم القن�سلية )البارون دو وميار( كقن�سل 
ع����ام لفرن�سا فبادر اىل اع����ادة االحتفاالت منذ 
ال�سن����ة التالية وكانت اوىل احتفاالته يف عيد 
مل����ك فرن�سا، حي����ث ذهب اىل كني�س����ة الالتني 
ومع����ه اف����راد القن�سلي����ة والوطني����ون وكافة 
اعيان التج����ار الكاثولي����ك يف البالد، ويروي 
تقرير يف العام 1842 ق�سة اعادة االحتفاالت 
فيق����ول: و�سار املوكب يف املنطقة الرتكية من 
بغ����داد ومل يبد عل����ى ال�س����كان امل�سطفني على 
طول الطريق اي امتعا�س من املنظر اجلديد 
بالن�سبة اليه����م، ويف امل�ساء كان موجودا يف 
القن�سلية، رئي�س ا�ساقف����ة ال�سريان وروؤ�ساء 
والعائ����الت  املختلف����ة  املذاه����ب  اكلرو�����س 
اال�سا�سي����ة البالغة مئتي عائلة مما ي�سكل الف 
�سخ�س كله����م يف قن�سلية فرن�س����ا التي كانت 
م�ساءة بطريقة ممتازة حيث كانت املو�سيقى 
الع�سكرية للفرق الرتكية تعزف �سمفونية يف 
جزء م����ن الليل ر�سم امللك، كان م�ساء باحرف 
م����ن ن����ار، ومو�سوعا على راأ�س ه����رم م�ساء، 
وي����رى حتى يف ال�سح����راء وي�سد النا�س اىل 

�سفاف دجلة لروؤيته..
تتك����رر  احلفل����ة  كان����ت  الوق����ت  ذل����ك  ومن����ذ 

واملبعوثون الديبلوما�سيون يقدمون التقرير 
عنه����ا �سنويا ب�س����ورة دقيقة وبكلم����ات تكرر 
نف�سه����ا، وكانت احلفالت التخل����و من احداث 
م�سوؤوم����ة فمث����ال يف 1844، كان����ت احلامي����ة 
فانفج����رت  امللكي����ة،  التحي����ة  مداف����ع  تطل����ق 
احل�س����وة وقطعت ي����د املدفعجي وج����زءا من 
ذراع����ه وج����رح راأ�س����ه وحرق����ت عين����اه م����ن 

البارود.
وكان للقنا�سل يف العراق مواقف مما يجري 
يف فرن�س����ا م����ن تغ����رات �سيا�سية تعل����و فيها 
امللكية لتعود فتهبط لتحل مكانها اجلمهورية 
ففي عام 1848 ب����ادر قن�سل بغداد اىل اعالن 
احتاده باحلكوم����ة اجلمهورية ومعه اع�ساء 
ال�سل����ك واملواطن����ون الفرن�سي����ون ال�ساكنون 
قن�س����ل  ت�سجي����ع  كم����ا عم����د اىل  بغ����داد،  يف 

املو�سل على القيام بعمل مماثل.
وكان مل����رور �سخ�سي����ات مهمة يف بغ����داد اثر 
يف قيام احتف����االت �سخمة فمرور مثال �سفر 
فرن�سا يف طه����ران كان منا�سبة الحتفال كبر 

ت�سفه التقارير القن�سلية.
اجلالي����ة الفرن�سية يف الع����راق كانت �سعيفة 
الديني����ني  املرا�سل����ني  ت�سم����ل  وه����ي  اجم����اال 
والتجار والعلم����اء وعلماء االثار، واملوظفني 
وبع�����س  العثماني����ة  احلكوم����ة  خدم����ة  يف 
املوظف����ني اجلزائريني الن اجلزائ����ر كانت قد 
خ�سعت لفرن�سا وبع�س االجانب الذين تكفل 
فرن�سا رعاية �سوؤونه����م خارج بالدهم وبرغم 
قل����ة العدد كانت امل�ساكل موجودة بني اع�ساء 
ه����ذه اجلالية، خا�سة ب����ني قنا�سل ومعتمدي 
الوالي����ات الث����الث العراقي����ة، وكان للقنا�سل 
ح����ق العدالة على تابعيه����م عمال باحكام نظام 
االمتي����ازات االجنبي����ة، وكان لهم احلق بطرد 
مواطنيه����م ويف طرائ����ف ذل����ك، ان����ه يف نهاية 
الق����رن التا�س����ع ع�سر وقع����ت �سي����دة فرن�سية 
كب����رة يف غرام �سيخ عربي �ساب بعد اقامتها 
ب�سع����ة ا�سابي����ع يف عا�سمة الر�سي����د.. وادى 
ظهور هذه ال�سيدة علنا مع ال�ساب يف ا�سواق 
املدين����ة اىل ف�سيحة، فبداأت ال�سوقة باهانتها 
واحتارت االدارة املحلي����ة يف امرها واتعبت 
منه����ا  ارتاح����ت  الت����ي  الفرن�سي����ة  القن�سلي����ة 
بت�سجي����ع ذهابها اىل ب����الد فار�س بع����د انذار 
ال�سف����ر الفرن�سي يف طه����ران ب�سلوكها الذي 

�سيثر ال�سكوك حيثما حلت.
يف  يوج����د  كان  الفرن�سي����ني  اىل  وا�ساف����ة 
املو�س����ل وبغداد ممثل����ون لريطانيا العظمى 
ولفار�س، العالقات بني الفرن�سيني واالنكليز 
كان����ت �سيئة ولكنها ب����داأت متيل تدريجيا اىل 
ال�س����الم وال�سداق����ة يف نهاي����ة الق����رن وبع����د 
توقيع االتف����اق الودي الفرن�س����ي االنكليزي، 
ام����ا قنا�سل فار�س فكان����وا يهتمون بال�سيعة، 
ويف ع����ام 1883 ا�سبح لرو�سي����ا قن�سلها يف 
املو�سل ولكن هذا االخر مل يح�سن الت�سرف 
فاتهم بالتج�س�س ل�سالح دولته، اما املانيا فلم 
تهتم بتمثيل دبلوما�سي لها يف العراق ااّل يف 

مطلع القرن الع�سرين..
هكذا كانت �سورة العراق يف الن�سف الثاين 
م����ن الق����رن التا�سع ع�س����ر ويع����ود الف�سل يف 
تعرفن����ا اىل واقعه����ا ال�سيا�س����ي واجلغ����رايف 
واالجتماع����ي واالقت�س����ادي والقن�سل����ي اىل 
اهت����م  الت����ي  الفرن�سي����ني  القنا�س����ل  تقاري����ر 
بجمعها ال�سيد )بيار دو فو�سيل( منذ �سنوات 
عدة والتي ماتزال جمهول����ة تقريبا، والنا�س 
تع����ودوا الع����ودة اىل االر�سي����ف الريط����اين 
وغ����ره من املحفوظ����ات االجنبي����ة التي على 
اهميته����ا ال تعط����ي ااّل فك����رة معين����ة تعر عن 
وجه����ة نظ����ر مرتبط����ة بحكوم����ة بريطاني����ا، 
ولكن اذا ما ا�سيف اليها االر�سيف الفرن�سي، 
برغ����م الدور ال�سغر الذي كانت تلعبه فرن�سا 
يف تل����ك البالد ان����ذاك، ت�سبح �س����ورة تاريخ 
العراق اك����رث و�سوحا مع �سرورة احلذر من 
املبالغة ومن اخللفيات والدوافع التي تنطلق 
ع����ادة م����ن م�سلح����ة �سعوبه����ا ال م����ن م�سلحة 
ال�سعب العراقي ومن حقائقه اال�سا�سية التي 

قد تغرب عن بال الغربيني.

جملة الت�سامن اب 1986

ا�سا�س خالفات القنا�سل مع ال�الة جند ال�سراعات على تطبيق الربوت�ك�ل، ففي عام 1840 
امتنع ال�سيد وميار، القن�سل الفرن�سي العام يف بغداد، عن اقامة عالقات ر�سمية مع احلاكم 

الن هذا عند جميئه اىل بغداد قام باأول زيارة له اىل امل�س�ؤول الربيطاين، الذي كان اقدم يف 
مركزه من زميله الفرن�سي، الذي كان يزعم باأن االمتيازات االجنبية تعطيه حق اال�سبقية، 
ومل تبادر ال�سفارة اىل تاأييد القن�سل يف �سك�اه ااّل بطريقة مائعة، وكل ما �سنعته، احل�س�ل 

على ر�سالة تاأنيب للحاكم الذي مل ياأبه لالمر، وعندما علمت وزارة اخلارجية الفرن�سية 
باالمر بداأت ت��سي القن�سل ب�سرورة الت�سامح
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كان امله����داوي من�سغ����ال بحالق����ة ذقن����ه حني 
رن جر�س الهات����ف يف ذلك ال�سباح الرمادي 
املري����ب  �سب����اط  ب�سقي����ع  املحم����ل  الكال����ح 

واملفجع..
رد امله����داوي على املتكل����م يف الطرف االخر 
كم����ا ه����ي عادت����ه دائم����ا ح����ني ي����رن جر�����س 
الهات����ف، كان املتكلم اج�����س ال�سوت مرتعبا 
ير�س����ح حق����دا وكراهي����ة وكان يتوع����د على 

طريقة اجلبناء حني توؤاتيهم الفر�س..
كن����ا ن�ستع����د لتغي����ر مالب�سن����ا حت����ى نرافق 
الوال����د كعادتن����ا يف اي����ام اجلمع ام����ا للتنزه 
او زي����ارة بع�����س اال�سدق����اء او الذهاب اىل 
الكاظمية، اما يف هذه اجلمعة فكان موعدنا 
يف املركز الثقايف ال�سوفييتي مل�ساهدت احد 

افالم احلرب العاملية الثانية.
بع����د ه����ذه املكامل����ة فت����ح امله����داوي املذي����اع 
ف�سمعن����ا بيانات االنقالبيني والتي تعلن عن 

مقتل عبدالكرمي قا�سم وبدء العهد اجلديد.
ارت����دى والدي مالب�سه الع�سكرية على عجل 
وطلب من رئي�س العرفاء ا�سماعيل امل�سوؤول 
بحرا�ستن����ا  املكل����ف  احلماي����ة  ف�سي����ل  ع����ن 
حت�س����ر ال�سي����ارة الع�سكري����ة م����ع جنديني 
بكام����ل ا�سلحتهم والتح����رك فورا اىل وزارة 

الدفاع.
بعد دقائق طرق الب����اب وكان الطارق مالزم 
غ����ازي وال اتذك����ر ا�سم ابيه م����ع اخي االكر 
�سادق وكان رئي�س عرفاء مظليا، كان مالزم 
غ����ازي يقود �سيارة مر�سيد�����س زرقاء طلبوا 
م����ن الوال����د ا�سطحابه����م ك����ي يتوجهوا اىل 
كرد�ست����ان ملعرفته����م بالعالقة اجلي����دة التي 
ترب����ط امله����داوي بقي����ادة احلرك����ة الكردي����ة 
والت����ي مل تتاأثر اطالقا بالعمليات الع�سكرية 
الت����ي قام به����ا اجلي�س �سد ال�سع����ب الكردي 
منه����م  وطل����ب  امله����داوي  انتهره����م  اآن����ذاك، 
التوجه اىل وزارة الدفاع او مع�سكر الر�سيد 

للدفاع عن الثورة.
بعده����ا غ����ادر البي����ت برفق����ة رئي�����س عرف����اء 
ا�سماعيل وجن����وده، قطعت عليه����م الطريق 
جمموع����ة من قطعان احلر�����س القومي التي 
ب����داأت تنت�سر يف �سوارع بغ����داد حني �سمعه 

البيان االول لالنقالب..
امر املهداوي مرافقيه ان يطلقوا النار عليهم 
وموا�سل����ة الطري����ق كان ه����ذا اآخ����ر عهدن����ا 

باملهداوي..
كم����ا  يرتاج����ع  ومل  ي����رتدد  ومل  يتخ����اذل  مل 
يتحر�س البع�س بل برز اىل م�سجعه كبطل 
مغ����وار وخا�����س معركت����ه االخ����رة ليومني 
)يحي����ا  يهت����ف  متتالي����ني وا�ست�سه����د وه����و 

ال�سعب(..
بقينا يف البيت ت�سيطر علينا م�ساعر اخلوف 
والقلق واحل����زن.. ام وحيدة و�سبعة اطفال 
بن����ذر  ملب����دة  وال�سم����اء  تق����رتب  واملذبح����ة 
�سري����رة اقرتب النه����ار من منت�سف����ه ونحن 
الندري ماذا ن�سنع اع����دت لنا الوالدة طعام 
الغ����ذاء كان رزا احم����ر م����ع ح�س����اء وحل����م 
اح�سرت����ه عل����ى عجل البع�س من����ا اكل قليال 
والبع�����س مل ي�ستطع وانا منهم ومازلت منذ 
ذل����ك اليوم ال ا�ستطيع تناول الرز االحمر او 

حتى جمرد النظر اليه.
قبيل الع�سر �سمعنا ا�سوات جنازير دبابات 
تق����رتب م����ن البي����ت )كان بيتن����ا يف امل�سبح( 
�سعرنا برعب حقيق����ي وانكفاأنا على بع�سنا 
الن����دري ماذا نفع����ل واذا بعري����ف مطر وهو 
الوحيد الذي بقي من ف�سيل احلماية معنا.

طالب منا مغادرة البيت فورا وعدم اخلروج 
م����ن الباب الرئي�سي بل ال�سعود اىل ال�سطح 
املج����اورة )كان  البي����وت  وت�سل����ق �سرف����ات 
املهاجم����ون يعتقدون ب����اأن املهداوي خمتبئ 
ه����م  م����ن  يعلم����وا  مل  حي����ث  البي����وت  يف 
املوج����ودون يف وزارة الدف����اع م����ع الزعي����م 

عبدالكرمي قا�سم وال عددهم احلقيقي..
ت�سلقنا �سرفات ال����دار مب�ساعدة عريف مطر 
ونح����ن مل ن����زل يف مالب�����س الن����وم وحف����اة 
وكان����ت الوال����دة معن����ا كن����ا �سبع����ة: منا�سل 

ن�سال منّور افاء فرا�س نوال وفرند..

عرن����ا اربع����ة ا�سط����ح ث����م نزلنا عل����ى �سطح 
م����راآب االلباني����ة والتي كانت جم����اورة لنا. 
�سعرن����ا بن����وع م����ن االطمئن����ان ح����ني بداأن����ا 
الن����زول اىل باح����ة ال�سف����ارة م����ن عل����ى �سلم 
خ�سب����ي كان من�سوبا هن����اك، طرقت والدتنا 
ب����اب ال�سفارة الذي كان مو�سدا فاأطل بع�س 
موظف����ي ال�سفارة من ال�سرف����ة وكان احدهم 
يتحدث العربية ف�ساألنا من نحن وماذا نريد 
فاخرت����ه الوالدة مبن نكون وملاذا جئنا اىل 
هن����ا لكنه اعتذر عن م�ساعدنا وطلب منها اأن 
تنتظ����ر داخل امل����راآب اىل ان ينظر م�سوؤولو 

ال�سفارة يف االمر.
ذهب����ت بن����ا الوال����دة للم����راآب وكان مفرو�سا 
بالت����ن فبقين����ا داخل����ه اىل ان انت�سف الليل 
وحني مل ياأت النيا احد ار�سلت امي منا�سال 
ليط����رق بابهم ثاني����ة ويطل����ب امل�ساعدة فقد 
ا�ستد بنا الرد واجلوع والقلق وبعد ان اتى 
منا�س����ل يطرق الب����اب اطل نف�����س ال�سخ�س 
ال����ذي كلمن����ا اول م����رة ورمى ل����ه بكمية من 
اخلب����ز واملعلب����ات طالبا منه ع����دم ازعاجهم 
ثاني����ة فرج����ع الينا مبا مع����ه وبع����د ان اكلنا 
قليال مننا ملتحفني ببع�سنا والوالدة فوقنا 
معتق����دة انه����ا �ستبع����ث ال����دفء يف او�سالنا 

املتجمدة..
بقيت حالتنا اىل ي����وم 15 �سباط حينها نزل 
الين����ا املوظف ال����ذي كلمنا يف الي����وم االول 
وطل����ب مّن����ا مغ����ادرة امل����كان متذرع����ا بهدوء 
الو�س����ع ورفع من����ع التجول خ����الل �ساعات 
النه����ار.. خرجن����ا اىل ال�سارع الع����ام ونحن 
ن�سف موتى من �سدة ما عانيناه يف اليومني 
املا�سي����ني قررت الوال����دة ان نذهب اىل بيت 
عمتي فاطمة امله����داوي وكان زوجها العميد 

الركن حمم����د ح�سني �س����ري كان بيتهم يف 
دور ال�سب����اط وطلب����ت م����ن منا�س����ل ومنّور 
ان ي�سبقون����ا اىل هن����اك ل����درء ال�سك����وك من 
حولنا حيث كان����ت حواجز احلر�س القومي 
منت�س����رة عل����ى كاف����ة الطرق����ات ث����م اوقف����ت 
�سي����ارة اجرة كان����ت مارة من هن����اك ورجت 
م����ن �سائقه����ا ان يو�سلن����ا اىل دور ال�سب����اط 
فق����ال لها اركب����وا وبدا علي����ه اال�ستغراب من 
منظرنا وا�سكالن����ا املتعبة اتذكر ان ال�سيارة 
اوقف����ت يف �ساحة مرجان م����ن قبل ح�سرة 
من احلر�س القومي �ساألوا ال�سائق عن كلمة 
ال�سر فاأجابه����م ))�سامل(( حينه����ا �سمحوا له 
بامل����رور بع����د ان تطلع����وا فينا ملي����ا دون ان 

يعرفونا طبعا ودون ان ي�ساألونا �سيئا..
بعده����ا �ساأل����ت الوال����دة ال�سائ����ق ع����ن اخبار 
االنق����الب فا�ستغ����رب م����ن �سوؤاله����ا واجابها 
ب�سوؤال اآخر قائال هل بقي احد يف العراق مل 
يعرف باأن الزعيم قتل فامتقع لونها و�ساألته 
ثاني����ة )خالة وامله����داوي(؟ فاأجابها باأنه قتل 
م����ع الزعي����م ه����و االخ����ر اأمل ت�ساهديه����م يف 

التلفزيون؟..
حينها انتابها حالة من النواح ولكن ب�سوت 
منخف�����س حماولة ال�سيط����رة على م�ساعرها 
حينه كانت تعل����م ان هذا املوقف يحتاج اىل 

جلد ا�ستثنائي..
و�سلن����ا بيت عمتي وطرقن����ا الباب فخرجت 
عمت����ي وهي مت�سحة بال�س����واد وما ان راأتنا 
حتى اجه�ست بالبكاء طلبت منها الوالدة ان 
تدفع اجرة ال�سيارة ففعلت ثم ادخلتنا البيت 
كان زوجها موجودا اي�س����ا �ساألتهم امي عن 
منا�س����ل ومن����ّور فقالوا انه����م مل ي�سلوا بعد 
وح����ني م�س����ى الوق����ت ومل ياأت����وا ا�ستبد بنا 

القلق فطلب����ت عمتي من زوجها ان ي�ستف�سر 
عنه����م فات�س����ل بعب����د ال�س����الم ع����ارف راجيا 
اي����اه ان ي�ساعد يف العث����ور عليهم )كانوا قد 
اعتقل����وا يف الطريق حيث تعرف عليهم احد 
اف����راد احلر�س القومي( فوع����ده عبدال�سالم 
باأن����ه �سيفعل ث����م �ساأل����ه ان كان بامكان عائلة 
امله����داوي الرج����وع اىل بيتهم فاأج����اب بنعم 
وانه �سر�سل جمموعة من اجلنود حلمايتهم 

خ�سية ان يتعر�س لهم احد..
�سمع����ت والدتي م����ادار يف هذه املكاملة وبعد 
ان اك����د لها العمي����د حممد ح�س����ن �سري ما 
ق����د �سمعته عر�س عليه����ا اي�سالنا اىل البيت 
ب�سيارت����ه اخلا�س����ة فوافق����ت وكان����ت ه����ذه 

رغبتها اي�سا..
و�سلن����ا اىل البي����ت وح����ني دخلن����اه وجدن����ا 
كاأن اع�س����ارا قد ع�سف به حيث تبني لنا من 
خ����الل اخلراب الذي حل ب����ه انهم فت�سوا عن 

املهداوي حتى يف دفاترنا املدر�سية 
كانت ال�سماء حمراء مغرة

تر�سل �سياطا من الرد االزرق
وكانت لنا �سدرة يف احلديقة.. اع�سقها..

وحني رجعنا.. رك�ست اليها.. 
كاأين اريد باأن اتاأكد هل هذه �سدرتي؟.

نع����م هي تلك.. وقد نف�ست نبقها.. واوراقها 
ال�سفر

تغطي �سدر الرتاب..
انها ثاكلة..

تبكي ع�سافرها النازفة..
من هنا �سرت اعرف حزن ال�سجر..

يا�سدرتي..
�سدرة املنتهى انِت

يا�سدرتي
وقبل ان مي�سي اال�سبوع االول من مهرجان 
الدم هذا طرقت بابنا مفرزة ال�سرطة يقودها 
عقيد وبينهم مدين واحد يحمل دفرتا كبرا 
ي�سب����ه �سج����الت النفو�س بع����د ان فتحنا لهم 
الب����اب �س����األ العقي����د ان كان ه����ذا ه����و بي����ت 
املهداوي فردت عليه والدتي بااليجاب طلب 
منها ان ت�سمح له بالدخول وجرد حمتويات 
البي����ت لغر�س و�س����ع اليد عليه����ا وحجزها 

فردت عليه باأن يتف�سل وينفذ ما امر به..
مل نك����ن منلك غر جه����از التلفزيون وادوات 
مطبخ ومكتبة وا�س����ّرة نوم و�سجادة قدمية 

والدي املهداوي كما عرفته 
فرا�س فا�سل املهداوي

عربنا اربعة ا�سطح ثم نزلنا على �سطح مراآب االلبانية والتي كانت جماورة لنا. �سعرنا 
بن�ع من االطمئنان حني بداأنا النزول اىل باحة ال�سفارة من على �سلم خ�سبي كان 
من�س�با هناك، طرقت والدتنا باب ال�سفارة الذي كان م��سدا فاأطل بع�س م�ظفي 

ال�سفارة من ال�سرفة وكان احدهم يتحدث العربية ف�ساألنا من نحن وماذا نريد 
فاخربته ال�الدة مبن نك�ن وملاذا جئنا اىل هنا لكنه اعتذر عن م�ساعدنا وطلب منها اأن 

تنتظر داخل املراآب اىل ان ينظر م�س�ؤول� ال�سفارة يف االمر.

املهداوي نائما يف وزارة الدفاع
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اعالنات ايام زمان
�سقت من و�سطها بفعل تقادم الزمن.. ده�س 
العقيد ومن معه له����ذا االثاث االمراطوري 
ث����م �ساألن����ا ه����ل ه����ذا كل ماعندك����م فاأجبن����اه 
نع����م فق����ال اين مالع����ق الذهب اي����ن ال�سجاد 

االيراين اين الكر�ستال البوهيمي؟.
ث����م ط����ّوح بي����ده يف اله����واء ماط����ا �سفتي����ه 
ب�سخري����ة ظاهرة وغادر البي����ت مع جماعته 

خجال دون ان يفتحوا دفاترهم.
كان����ت حمكمة ال�سع����ب حمكم����ة �سعبية حقا 
وكان����ت حتظى بدع����م وتعاط����ف جماهري 
وا�س����ع وكان ل�سخ�����س امله����داوي دور كبر 
يف اث����ارة عواط����ف اجلماه����ر وحما�سته����ا 
ال�سلوبه ال�ساخر وتعليقاته الظريفة والتي 
كان����ت توق����ع املتهمني يف احي����ان كثرة يف 
تناق�سات تبني من خاللها كثر من احلقائق 
م����ا ي�ساع����د املحكم����ة عل����ى اجن����از مهمته����ا 

بنجاح.
مل ميث����ل اي متهم امام املحكم����ة بدون وجه 
ح����ق ومل تلفق التهم جزافا ومل مينع اي من 
املتهمني من توكيل حمام او اكرث ومل تنتزع 
اعرتاف����ات املتهم����ني باالك����راه وم����ن ي�سمع 
با�سم����اء م����ن مثل����وا ام����ام حمكم����ة ال�سعب 
ويتابع ادوارهم بعد عه����د عبدالكرمي قا�سم 

يتاأكد باأن املهداوي مل يظلم احدا منهم.
كم����ا كان����ت املحكم����ة منقول����ة عل����ى اله����واء 
مبا�س����رة وت�ساه����د وقائعها م����ن قبل ماليني 
امل�ساهدي����ن داخ����ل وخ����ارج الع����راق وغالبا 
ماكان بع�س املتهمني يهاجم رئي�س املحكمة 
او هيئ����ة االدعاء الع����ام دون خوف او وجل 
كم����ا كان مبداأ الرحمة فوق القانون هو �سيد 
االح����كام ليعل����م ابن����اء ال�سع����ب ان املحكم����ة 
التزم����ت جان����ب العدال����ة يف احكامه����ا فانها 
تكت����ب للتاريخ وت�سجل لالجيال القادمة، مل 
تتحم�س لهياج املندفعني ومل تتاأثر مبيوعة 
اخلائري����ن ولكنه����ا مل تن�����س املحافظ����ة على 
روح الث����ورة ومب����ادئ اجلمهورية وحقوق 

ال�سعب.

كان امله����داوي نظي����ف اليد ع����ف الل�سان كان 
يرف�س الراتب املخ�س�س له كرئي�س حمكمة 
ب����ل كان يت�سلم راتبه الوظيفي فقط ك�سابط 
يف اجليب�س كذل����ك كان الي�سمح بتداول اية 
الف����اظ بذيئ����ة يف املحكم����ة ق����د ترد م����ن باب 
اال�ست�سه����اد حتى كان ي����رد على احد ال�سهود 

بقوله:
النا�����س ال�سرف����اء اليطيقون �سم����اع الكلمات 
البذيئ����ة وانا بهذا املوق����ف ان�سح املواطنني 
كافة ان يهذبوا الفاظهم يف مثل هذه املواقف 

وخا�سة يف جمتمعنا..
كان الذاع����ة �س����وت الع����رب ومذيعه����ا احمد 
�سعي����د الدور الكب����ر بت�سويه �سمعة حمكمة 
ال�سع����ب والنيل م����ن رجال الث����ورة ال�سرفاء 
وم�سع����ورة  م�سلل����ة  حمل����ة  �سن����ت  حي����ث 
ي�سانده����ا كل م����ن ذهبت الث����ورة مب�ساحله 
فا�ستخدم����ت ال�سعارات العظيم����ة واملقد�سة 
الغرا�����س دنيئة وم�سبوهة ووزعت االموال 
والقتل����ة  املجرم����ني  عل����ى  ح�س����اب  ب����دون 
وعدميي ال�سم����ر لغر�س النيل من كرامات 

النا�����س الذين وقفوا مع الث����ورة و�ساندوها 
ودخلت اال�سلحة عر احلدود وقاد ال�سواف 
ع�سيان����ه ال�سه����ر بحج����ة �سخيف����ة )ايق����اف 
ح�س����ود ان�س����ار ال�س����الم ومنعهم م����ن اقامة 

مهرجانهم يف املو�سل(.
وكان الع�سي����ان كما ادع����ى قادته هو خطوة 
عل����ى طريق الوحدة العربية واي وحدة تتم 

ب�سلخ املو�سل عن العراق؟!.
)كان����ت زوجة املالزم االول كام����ل ا�سماعيل 
احد امل�سرتكني يف ع�سيان ال�سواف انكليزية 

وكانت تطلق النار من ر�سا�سة ا�سرتلنك على 
جموع املتظاهرين يف املو�سل(.

وكان ح����زب البع����ث بقيادة عفل����ق امل�سبوهة 
من ا�س����د املناوئني للثورة منذ ايامها االوىل 
وقام بط����رح �سعارات طوباوية الن�سيب لها 
من التطبيق الناجح يف الواقع العملي مثال 
�سع����ارات الوح����دة الفورية م����ع اجلمهورية 
العربي����ة املتح����دة وال����ذي ا�ستخ����دم كغطاء 
للتاآمر على الثورة وبالتعاون مع كل القوى 

املعادية اقليميا ودوليا.

Iraq - Baghdad -1  
رق����م )1 بغداد( كان����ت من خا�سية احل����اج �سليم خور�سيد 
مدي����ر ال�سرطة العام يف بدايات العهد امللكي . وبعد وفاته 
انتقل الرقم اإىل الزعي����م )العميد( عبيد عبد الله امل�سايفي 
)احلج����ازي االأ�س����ل( واملراف����ق االأق����دم لالأمر عب����د االإله 
الو�س����ي عل����ى عر�����س الع����راق ويف ال�ستينات م����ن القرن 
املا�سي ، تقدم العميد �سعدي القره غويل بطلب اإىل مدير 
اإدارة اجلي�����س باإع����ادة الرقم )1 بغداد( اإلي����ه ، كونه يعود 
باالأ�سا�����س اإىل احل����اج �سلي����م )وال����د زوجة الق����ره غويل( 
وال����ذي اآل فيم����ا بعد اإىل الل����واء عبيد عبد الل����ه امل�سايفي 
- كم����ا اأ�سلفن����ا يف م�سته����ل مقالن����ا -. ثم قام الل����واء القره 
غويل بتقدمي طلبات اأخ����رى اإىل مديرية االأموال املجمدة 
- كم����ا ن�سحه بع�س املطلعني ، بح�س����ب اأن اأموال االأ�سرة 
املالكة وحوا�سيه����ا كانت جممدة - طالبًا منها اإبداء الراأي 
بخ�سو�����س ذلك . فرّدت عليه املديرية بكتاب ر�سمي ذكرت 
في����ه اأن اأرق����ام ال�سيارات لي�س����ت اأموااًل ... ث����م هي لي�ست 
جمم����دة ، وال يع����ود اإليها الب����ت يف املو�س����وع ... وهكذا 

طوي املو�سوع نهائيًا.
ً. Iraq- Baghdad -2 ال�سي����ارة رقم )2 بغداد( كانت 
عائدة للتاجر اللبناين وكيل �سركة فورد لل�سيارات جورج 

عابديني )�سريك ر�سيد عايل الكيالين(.
Iraq - Baghdad -3 الرق����م )3 بغ����داد( ف����كان م����ن 
خا�سي����ة رئي�����س ال����وزراء االأ�سب����ق يف العه����د امللكي علي 
ج����ودت االأيوب����ي ، بع����د اأن انتق����ل اإليه من ال�سي����د مزاحم 
ماه����ر مدي����ر ال�سرطة الع����ام ومت�س����رف لواء بغ����داد فيما 
بع����د يف العه����د امللكي ، وه����و االآن ل����دى اآل خربيط )جتار 

و�سناعيون من اأهل الرمادي 
(. Iraq Baghdad -4 الرق����م )4 بغداد( فكان لن�ساأت 

ال�سنوي اأمني العا�سمة يف العهد امللكي

. Iraq Baghdad -5 والرق����م )5 بغ����داد( للوزير يف 
 Iraq Baghdad  .العه����د امللك����ي فخ����ري الطبقجل����ي
-6كان����ت عائدة لرئي�س الوزراء االأ�سب����ق يف العهد امللكي 

جميل املدفعي
. Iraq Baghdad -7 تع����ود ملكي����ة هذا الرقم ل�سهاب 

الدين الكيالين.
. Iraq Baghdad -8 تع����ود ملكية ه����ذا الرقم جلالل 

الدين بابا الوزير يف العهد امللكي.
. Iraq Baghdad -9ه����ذا الرق����م يع����ود لر�سيد عايل 

الكيالين.
. Iraq Baghdad -10تع����ود ملكي����ة ه����ذا الرق����م اىل 
ح�س����ام الدي����ن جمعة مت�س����رف لواء املو�س����ل وانتقل اىل 

الدكت����ور قي�����س ا�ست����اذ يف كلي����ة الزراع����ة والغاب����ات يف 
جامع����ة بغداد واللذي قتل يف عام 2003 على ايدي قوات 

االحتالل.
 iraq Baghdad-11ه����ذا الرق����م تاريخة جمهول وال 
 Iraq -12 .احد يع����رف من اول �سخ�س امتلك����ة لالأ�سف

Baghdad
ه����ذا الرقم تع����ود ملكيته اىل ناج����ي اال�سيل مدي����ر االثار 
الع����ام يف العه����د امللكي وال����ذي �سار وزيرا ث����م انتقل اىل 
ال�سي����د جبار ال����راوي مدير ال�سرطة الع����ام وعندما ا�سبح 
عبداجلب����ار الراوي مت�سرفا للعمارة قام ال�سيد عبدالقادر 
العاين باعطائه رقم 4 كوت واخذ منه رقم 12 بغداد وبعد 
اخف����اق حركة ال�س����واف طلب عبداجلبار مه����دي العزاوي 

الرق����م ومن ثم باع����ه اىل ا�سرة ناجي اال�سي����ل ثم ا�ستعاد 
اب����ن اخ عبدالقادر العاين الرقم م����رة اخرى حيث ا�سرتاه 
م����ن ابنة ناج����ي اال�سيل وا�سم اب����ن اخ العاين عبدالهادي 
عبداجلبار مهدي العزاوي وكان الرقم مو�سوع على رينو 
16 �سفراء والرقم موج����ود االن يف حمافظة نينوى على 
Iraq Baghdad -13 .سي����ارة من نوع بي ام دبلي����و�

غر معروف اأول مالك لهذا الرقم.
Iraq Baghdad -14كان ه����ذا الرق����م م����ن خا�سي����ة 
النائ����ب امل�سيحي ع����ن املو�سل انط����وان �سما�س يف العهد 

امللكي
. Iraq Baghdad -15 يع����ود اىل التاجر وال�سناعي 
عب����د املنعم اخل�سري ث����م اخذه ال�سيد احم����د عبداجلبار 
ك�سمول����ة ومن ثم اهداه ال املقاول املو�سلي فالح مال الله 

ال�سفار ومايزال عند ا�سرته حلد هذا اليوم.
م����ن خا�سي����ة �سي����ارة  Iraq Baghdad فه����و   -16 .
روؤوف اجليب����ه ج����ي علم����ا انه الرق����م م�سدود عل����ة �سيارة 
راجن روفر �س����وداء اللون مودي����ل 1999 وموجودة االن 

يف دهوك.
. Iraq Baghdad- 17ه����و من خا�سي����ة ال�سيد �سعد 

عبا�س التميمي.
. Iraq Baghdad -18يع����ود ه����ذا الرق����م اىل ناج����ي 

�سوكت رئي�س وزراء ا�سبق يف العهد امللكي.
.Iraq-baghdad-19ه����ذا الرق����م ال يع����رف م�سره 
وم����ن مالك����ه Iraq - baghdad -20 بقي ه����ذا الرقم 

زمنا طويال خا�سا ل�سيارة نوري ال�سعيد 21 ..!!!!؟
 Iraq - baghdad -22ه����ذا الرق����م عائ����د اىل روؤوف 

البحراين وزير مالية ا�سبق يف العهد امللكي.
�سي����ارة  خا�سي����ة  م����ن  Iraq- baghdad-23ف����كان   
التاج����ر النجف����ي ال����رثي عب����د املح�س����ن �سال�����س ووزي����ر 

االقت�ساد يف العهد امللكي

تاريخ اأرقام ال�سيارات يف بغداد  من 1 اإىل 23 بالتف�سيل

اول �شيارة دخلت بغداد

املهداوي يف حمكمة ال�شعب
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ملحق اأ�سب�عي ي�سدر عن م�ؤ�س�سة
املدى

 لالإعالم والثقافة والفن�ن

رئي�س جمل�س االإدارة رئي�س التحرير 

التحرير : علي ح�سني
 الت�سميم : ن�سري �سليم     الت�سحيح اللغ�ي : ي�ن�س اخلطيب

   الفن���ان �سلي���م الب�سري �سخ�سي���ة قريبة اإىل 
القل���ب ، فه���و يجمع ب���ني اال�سال���ة والواقعية 
بق���در  بالتمثي���ل  ال�سخ�سي���ة  اليتقم����س   ..
مايفر�سها كحقيقة !! .. و�سليم الب�سري فنان 
موج���ود بينن���ا يحاكينا عن املا�س���ي ويرتبط 
مع���ه باحلا�س���ر م���ن غ���ر )فج���وة( اأو افتعال 
فه���و م���ن ذل���ك يخاطبن���ا بعم���ق ووجدانية .. 
التلفزيوني���ة  عرفت���ه اجلماه���ر ب�سخ�سيت���ه 
)حج���ي را�س���ي( ولكنها مل تعرف���ه العبًا بكرة 
الق���دم وال بطاًل باملالكم���ة وال م�سارعًا يح�سن 
االنق�سا����س بحلب���ة ال�سراع .. ف���اذا اأردت ان 
ت�سمع املزيد فتعال معنا نن�ست مبتعة حلديث 

الفنان �سليم الب�سري ... 
• .. يقول على الرغم من نحافة ج�سمي كنت 
�سغوفًا ج���دا مبمار�س���ة الريا�س���ة وفعالياتها 
باأنواعها كافة وق���د القيت كثرًا من امل�سكالت 
وامل���اآزق ج���راء ه���ذا ال�سغ���ف ..و�ساأذك���ر م���ا 
عل���ق بذهن���ي منه���ا .. يف ال�ساب���ق مل تكن كما 
يف الوق���ت احلا�س���ر �ساحات للع���ب الكرة بل 
هناك اأرا�س  كما مل تكن لدينا )نحن ال�سغار( 

االإمكانات املادية ل�سراء م�ستلزمات اللعبة .
. لعبت كرة القدم مع اأبناء املحلة وكنا نتبارى 
م���ع )املح���الت( االأخ���رى وكان معظمنا يلعب 
حافيًا وكانت الك���رة كومة قما�س متداخلة مع 
بع�سه���ا على �سكل ك���رة ومن �سرب���ة )�سوت( 
قوية ا�سط���دم اإ�سبع قدمي بحج���ارة )واأطار 
اأظف���ري( ومن يومها تركت هذه اللعبة كالعب 

لكنني بقيت اأتابعها كم�ساهد.. 
ومل ينقطع احلب عن ممار�سة الريا�سة ب�سبب 
تركي كرة القدم بل حتولت اإىل مالكم .. وذات 
يوم تالكمت م���ع زميل يل باملدر�سة وكنت يف 
ذلك الوق���ت يف )مدر�سة العوين���ة االبتدائية( 
.. بالبداي���ة كان اللع���ب ودي���ًا وب���ه �س���يء من 
املجامل���ة ولكن عندما وجدت وجه���ه مك�سوفًا 
�سددت اإىل فك���ه م�ستقيمة قوية تاأمل منها واإذا 
به ي�سدد ه���و االآخر مقالعًا ج���اء على اأ�سلعي 
�سعرت يف حينها ب�س���دة اللكمة ومازلت حتى 
ه���ذه الف���رتة اأتاأمل اأحين���ًا م���ن مو�سعها برغم 

طول ال�سنني ..
اإىل  واجته���ت  باملالكم���ة  عالقت���ي  انقطع���ت 
ال�سباح���ة و�سكن���ت يف حينها النه���ر و�سريعة 
�سي���د �سلط���ان عل���ي وكن���ا ن�ستمت���ع بالغط�س 
من حت���ت )الدوب���ة( ويف اأحد االي���ام غط�ست 
من جانب )ال���دوب( الأظهر م���ن اجلهة املقابلة 
وكان���ت امل�سافة بح���دود ال�ستة اأمت���ار .. واإذا 
بخ�سل���ة م���ن �سع���ر راأ�س���ي تلت���ف ح���ول اأحد 
النت���وءات الب���ارزة م���ن ج�س���م ه���ذه ال�سفينة 
وحاول���ت جهدي اأن اأتخل�س من هذه الكما�سة 
وكاد نف�س���ي ينته���ي ل���و مل اأب���ادر بقط���ع هذه 
اخل�سل���ة بهزة راأ����س عنيفة الأجن���و من موت 

اأكيد !!.. 
بجف���رة  والتحق���ت  ال�سباح���ة  م���ن  وهرب���ت 
عل���ى  االخ���رى  ه���ي  كان���ت  الت���ي  امل�سارع���ة 
�سواطىء دجلة .. وبامل�سارعة تعر�ست ملا هو 
ا�سد عذابًا حيث جاء اأحد االيام غريب مل نعرف 
ل���ه ارتي���ادًا م���ع الدائمي���ني من �سحبن���ا وكان 
مفتول الع�س���الت قوي البني���ة وقف وحتدى 
جمي���ع امل�سارع���ني فلم ينازله اح���د !! غ�سبت 
ملوق���ف زمالئي ال�سعي���ف فتحديت���ه وكنت ال 
اأمل���ك اي خ���رة بامل�سارعة وق���د اقرتبت منه 

فل���م اجد نف�سي اإال معلق���ًا بالهواء وبالتايل 
اأع���ود اإىل االر����س وتك���ررت احلال���ة واأنا 
احتمل على م�س�س ولك���ن م�سكلتي زادت 
عندما م�سكت اإحدى �ساقيه فقد جل�س على 
االأر�س واأخذ يقلبني ب�ساقيه تارة لليمني 
واأخ���رى لل�سم���ال واأخرًا رب���ط اأطرايف 
واأخذ يزحف بي على طول قو�س احلفرة 
.. متزق ظهري و�سالت مني دماء وبقيت 

اأ�سبوعني من غر حركة !! .. 
وم���رت االأع���وام ودخل���ت كلي���ة االآداب 
وبق���درة ق���ادر انتخبت رئي�س���ًا جلمعية 
امل�س���رف  وكان  بالكلي���ة  الريا�س���ة 
جمي���د  االأ�ست���اذ  املرح���وم  الريا�س���ي 
تاأ�سي����س  ببداي���ة  وه���ذا  ال�سامرائ���ي 
الكلي���ات  .. ويف �سب���اق  االآداب  كلي���ة 
باألع���اب ال�ساح���ة واملي���دان ا�سرتكن���ا 
رف����س  ولك���ن  ال�سباق���ات  ببع����س 
اجلميع امل�ساركة ب�سباق طفر املوانع 
فا�سطررت الأن اأ�س���ارك بهذا ال�سباق 
ظنًا مني اإنه من ال�سباقات ال�سهلة .. 
وما اأن اأطلقت اأ�سارة االنطالق واإذا 
ب���ي اأتاأبط اأحد املوانع وا�ستبكت به 
وتدحرج���ت معه عدة م���رات و�سط 
�سجيج هائل من ال�سحك املتوا�سل 

من جمهور احلا�سرين .. 
اإن هذه املقالب واالأحداث   ..     •
اأك���دت يل اأن الريا�س���ة يج���ب اأن 
متار����س وفق موؤه���الت الريا�سي 
وتخ�س�س���ه بلعبة واح���دة يطور 
م���ن خالله���ا نف�سه وي���دمي تقدمه 
بامل���ران واملثاب���رة .. واأن���ا بع���د 
اأن جت���اوزت ب���ي �سن���ي احلياة 
اأ�سبحت اأ�ساهد برغبة مباريات 
ك���رة القدم وخ�سو�س���ًا الدولية 
منتخبن���ا  يك���ون  عندم���ا  منه���ا 
وال  املتباري���ة  االأط���راف  اأح���د 
اأخف���ي �سرًا فاأنا اأت���اأمل للهزمية 
وي�سعدين الفوز كثرًا واأف�سل 
العر����س  عن���دي  الف���وز  م���ن 
اجلي���د املمتاز لفريقنا .. واأود 
اأن اأ�سر يف خت���ام هذا اللقاء 
متاعب���ي  اأن  اىل  الريا�س���ي 
واملقال���ب الت���ي تعر�ست لها 
ه���ي الأنن���ي كن���ت اأرغب يف 
غ���ر  م���ن  بطول���ة  حتقي���ق 
ر�سي���د يحمين���ي والبطولة 
ال تتحق���ق مبج���رد وج���ود 
بق���در  والطم���وح  الرغب���ة 
م���ا ه���ي تدري���ب متوا�سل 
و�س���ر  �سخ���ي  ون�س���ح 
ومتابع���ة م���ع اال�ستع���داد 
الظريف وتوفر االإمكانات 

ن�سر هذا احلديث 
يف جملة االذاعة 
والتلفزي�ن يف 
العدد 237 يف 3 
ت�سرين االأول 
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