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الع����راق  تاري����خ  م�ؤرخ����ي  كب����ر  ا�ستع����اد 
ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�سادي ال�سيد 
عبد الرزاق احل�سني ذكريات �ست وخم�سني 
�سن����ة م����ن عم����ره، املدي����د وه����� يط����ل عل����ى 
الثمان����ني االن، راقدا يف فرا�س����ه منذ ع�سرة 
ا�سه����ر بعد ان تعر�س حل����ادث دع�س ت�قفت 
على اثره ي����ده الي�سرى عن العمل فيما ظلت 
�ساقه الي�سرى ملف�فة باجلب�س وهي عاطلة 

عن احلركة متامًا..  

�سن�ات حافلة 
واخلم�س����ني  ال�س����ت  ح�سيل����ة  كان����ت  *لق����د 
�سن����ة من حي����اة احل�سن����ي ا�س����دار اكرث من 
ثالثني كتابا جت����اوزت باجزائها، الثمامنئة 
العراقي����ة(  ال�����زارات  )تاري����خ  ا�سهره����ا   ،
بطبعته اخلام�سة املنقحة يف ع�سرة اجزاء، 
ولكن����ه وه� على فرا�����س املر�س اجنز كتابه 
اجلدي����د )تاريخ االح����زاب العراقية منذ عام 

1908 حتى ث�رة 14 مت�ز عام 1958(.
واذا كان املر�����س يعطل طاق����ات البع�س من 
النا�����س،  ف����اأن احل�سن����ي كما ق����ال يل ا�ستمد 

من مر�سه ق�����ة ا�ستثنائية دفعته للمزيد من 
العطاء ما دام قلمه مل يجف بعد وم�اهبه مل 

تت�قف، وطم�حه مل يتحقق حتى االن: 
*لقد كرُم احل�سني وه� يف حمنته ومر�سه 

حيث اأر�سل ال�ستكمال عالجه يف بلغاريا.
*ولعل ال�س�����ؤال الذي يط����رح نف�سه من اين 

نبداأ مع احل�سني؟ 
لق����د اخت����ار ه� ف����رة مر�سه بداي����ة للح�ار 

والتحاور وه� يق�ل: 
-ان ح����ادث الدع�س الذي تعر�ست له يف 10 
ايل�����ل ع����ام 1978 ا�ستقبلت����ه به����دوء، واأنا 
اردد االآية الكرمية )وع�سى ان تكره�ا �سيئًا 
وه� خر لكم، وع�سى ان حتب�ا �سيئًا وه� 

�سر لكم، والله اعلم وانتم التعلم�ن(..  
وخالل هذه الفرة مل افارق الكتاب والكتابة 
بالرغم من ان ي����دي الي�سرى معطلة و�ساقي 
جم����رة ، ومل����ا ذهب����ت اىل بلغاري����ا الأعال����ج 
يف م�ست�سفياته����ا كان اح����د االطب����اء الكب����ار 
يراجعني بني حني واآخر ملعرفة �سر املر�س 
وعادة كان ياأت����ي معه م�ساعدوه من االطباء 
واملمر�س����ات فالتف����ت ذات ي�م اليه����م قائاًل: 
)الت�سم�ين )بروف�س�����ر( ، انظروا اىل هذا 

ال�سي����خ، فه����� الروفي�س�ر له هن����ا اكرث من 
اربع����ني ي�ما مل ادخل عليه مرة اال ووجدت 
القل����م وال�رق����ة والنظارة ف�����ق عينيه وه� 
يكتب(. اما املدة التي ق�سيتها يف م�ست�سفى 
الط�ارئ وقد جتاوزت االربعة ا�سهر فكانت 
كتب����ي حتي����ط بي احاط����ة ال�س�����ار باملع�سم 

وهك����ذا ه� احل����ال يف بيت����ي االن، مل افارق 
الكتابة حلظ����ة واحدة لقد اجن����زت تبيي�س 
كتاب����ي اجلديد )تاري����خ االح����زاب العراقية 
من����ذ ع����ام 1908 حت����ى ث�رة 14 مت�����ز عام 
1958(. وق����د حقق����ت يف كتب����ي اجن����ازات 
عظيم����ة ومكا�سب كثرة ل�سال����ح امل�اطنني 

فقد ا�سفت اىل الكتاب����ة بحثًا مف�ساًل مط�اًل 
عن����ه وان كان يف �سني����ه االوىل حزبا �سريا، 
وكتاب����ي ال يتن����اول االح����زاب ال�سرية وه� 
جاهز االن للطبع ف����اذا من الله علي بال�سفاء 
ف�ساأطبع����ه هذا ال�سي����ف، واال فمروك امره 
..! ه����ذا م����ن جه����ة ، وم����ن جه����ة اخ����رى فقد 
�سدرت خالل هذه الف����رة الطبعة اخلام�سة 
م����ن كتاب����ي )تاري����خ ال�����زارات العراقي����ة( 
املطب�����ع يف مطابع لبنان باجزائه الع�سرة، 
ولك����ن بعد الطبع عرثت عل����ى وثائق جديدة 
يف غاي����ة االهمية كتب عنها بع�س امل�ؤرخني 
ون�سرت )اآفاق عربية( ق�سما منها، وهذا مما 

جعلني اعد العدة لطبعه من جديد. 

مر�سح املعار�سة وراء تاريخ 
ال�زارات! 

*والتقط����ت ال�س�ؤال...عل����ى ذكرن����ا تاري����خ 
ال�زارات متى فكرت به، وبتدوين االحداث 

التي مرت بالعراق منذ تلك الفرة؟ 
-يف البدء ال ادري ما �سر اهتمامي بالتاريخ 
الهجري����ة  بال�سن����ة  احل����دث  يتن����اول  ال����ذي 
وامليالدي����ة مب����ا فيه����ا ال�سهر والي�����م ورمبا 

ر�سيد الرماحي  ذكري�ت 56 �سنة من عمره 

كتبت تاريخ ال�زارات العراقية بعد ف�ز مر�سح 
املعار�سة على احلك�مة وخالل اربعني �سنة قامت

 يف العراق )59( وزارة �سارك فيها )175( كهاًل و�سابًا!

و�سيتي: مكتبتي ووثائقي تهدى الحدى اجلامعات

ت�س�ير/ر�سيد م�سلح

�سورة نادرة للح�سني
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ال�ساع����ة لكنني اتذكر ان )تاري����خ ال�زارات 
العراقية( �سرع����ت يف كتابته �سنة 1925 او 
عام 1926 عل����ى وجه التحدي����د، ي�مها كان 
رئي�����س  ال�����زراء عب����د املح�س����ن ال�سعدون، 
الذي ق����رر ان ينتخب جمل�س الن�اب حكمت 
�سليم����ان رئي�س����ا ل����ه، وكان����ت يف املجل�����س 
معار�سة قررت تر�سيح ر�سيد عايل الكيالين 
ففاز مر�سح املعار�سة على مر�سح احلك�مة،  
وكان عل����ى ال�����زارة ان ت�ستقيل الأنها خذلت 
من قبل املجل�����س، فا�سته�تني هذه احلكاية 
وما رافقها م����ن مالب�سات حيث  قررت البدء 
بكتاب����ة )تاريخ ال�����زارات العراقية منذ ذلك 

الي�م حتى االن(. 
*ولكنك ت�قفت عند قيام ث�رة 14 مت�ز عام 

1958؟  
-ه����ذا �سحي����ح ، فق����د ن�س����رت كل م����ا يتعلق 
بالعهد امللكي الزائل وما رافق ذلك من ا�سرار 
وما تبقى عندي ه����� قيد الدر�س والت�سذيب 
واذا امد الله يف عمري وتغلبت على مر�سي 

فالبد من ان يرى الن�ر ما امتلكه حتمًا! 
العراقي����ة،  ال�����زارات  تاري����خ  اىل  *نع�����د 
ومعظ����م الكت����ب التي ا�سدرته����ا وهي خالية 
من املنه����ج العلمي ال�ا�س����ح، برغم ذلك اين 
ن�سعه بني كتب التاريخ وما ه� تقييمك له؟ 
-برغم كل ما يق����ال تظل كتبي هي اال�سا�س، 
، معظمه����ا  لي�س����ت عادي����ة  فاأنه����ا  وبالت����ايل 
او كله����ا ا�سبح����ت م�س����ادر تخ�����س الع����راق 
قدمي����ا وحديث����ا وعل����ى ه����ذا اال�سا�����س فاأنها 
لي�س����ت كبقية الكت����ب الت����ي تتداولها االيدي 
وم����ا   ، املكتب����ات  يف  وج�ده����ا  متي�س����ر  او 
ت����زال بع�����س الدوائ����ر حتتاج للبع�����س منها 
فياأت�����ن اىل بيت����ي لياأخ����ذوا م����ا يحتاج�ن 
اليه، وعلى ذكر )تاريخ ال�زارات العراقية( 
باجزائ����ه الع�سرة وطبعته اجلديدة امل��سعة 
واملزي����دة. يتن����اول يف واق����ع ح����ال تاري����خ 
الع����راق ال�سيا�س����ي احلدي����ث خ����الل اربعني 
�سنة. وي�سع ب����ني يدي قارئه اهم املعاهدات 
يف  ال�����زارات  عقدته����ا  الت����ي  واالتفاق����ات 
 ، املنا�سب����ات  و�ست����ى  الظ����روف  خمتل����ف 
وي�سف االحداث العامة التي مر بها العراق 
يف بح����ر ال�سن�ات االربعني املذك�رة و�سفا 
دقيقا م�ؤيدا بال�ثائق ، ومدعما بامل�ستندات 
ذكره����ا،  اال  كب����رة  او  �سغ����رة  اليف����ارق 
فه����� – واحلال����ة هذه –كتاب كب����ر االهمية 
ي�����ؤرخ لف����رة مهم����ة م����ن حياتن����ا ب����داأت يف 
25 ت�سري����ن االول ع����ام 1920 )وه� تاريخ 
تك�ن اول وزارة يف البالد( و14 مت�ز عام 
1958 )وه����� التاريخ الذي انتهى فيه نظام 
احلكم امللكي يف العراق( قامت خاللها ت�سع 
وخم�س�ن وزارة، ا�سرك فيها مئة وخم�سة 
و�سبع�����ن وزيرا بني كهل و�س����اب، وحدثت 

خ����الل حكمه����م ث�����رات م��سعي����ة عدي����دة، 
وانقالبات ع�سكرية خمتلفة، كما عقد خاللها 
العديد من املعاه����دات ال�سيا�سية والتجارية 
والع�سكري����ة اىل جانب الكثر م����ن اتفاقات 

احلدود والثقافة واالقت�ساد. 

كتبي...اعز ما املك يف حياتي 
التاري����خ  لكتاب����ة  يت�س����دى  م����ن  ان  *يق����ال 

ان  م����ن  الب����د  عم�م����ًا  الكتاب����ة  وميار�����س 
ت�اجهه �سع�ب����ات، ويتعر�س للم�سايقات، 
م����اذا تتذكر خ����الل رحلتك الط�يل����ة هذه مع 

التاريخ؟ 
-كتبي ومكتبت����ي ووثائقي هي اعز ما املك 
يف حياتي ، واخ�سى م����ا اخ�ساه بعد وفاتي 
ان تباع مكتبتي يف �س�����ق ال�س�رجة مببلغ 
)300( دين����ار، لهذا كتب����ت و�سيتي منذ االن 
طلب����ت فيه����ا ان تهدى مكتبتي وم����ا املك من 
وثائ����ق اىل احدى اجلامع����ات لي�ستفيد منها 
نفائ�����س  فيه����ا  املعني�����ن واملتتبع�����ن والن 
التتعل����ق بالكت����ب فق����ط ، ويف ه����ذا ال�سياق 
اذك����ر ان احلك�م����ة الت����ي ج����اءت يف اعقاب 
ث�����رة ماي�����س �سن����ة 1941 ق����ررت ابع����ادي 
اىل معتق����ل الف����او كغ����ري م����ن ال�طني����ني 
ال�سيا�سي����ني و�سائر امل�اطنني، ومع ابعادي 
�س�درت كتب����ي واهم ما كان فيها من وثائق 
ال اع����رف حت����ى االن ماذا ج����رى عليها، ومن 

ا�ستفاد منها؟ 
*اذن ل����دي �س�����ؤال اآخر.. م����ن تت��سم�ن ان 
يك�����ن خليفة احل�سن����ي يف تدوين التاريخ، 
او اال�ستف����ادة م����ن مكتبت����ك وم����ا جمعته من 

وثائق يف االقل؟ 
-ال احد...اق�لها بالف����م املليان وامتثل ق�ل 

ال�ساعر االزري: 
ممن حتدر من �سلبي غ�سلت يدي  

                   فكيف ارج� ال�فا من ا�ساحبه! 

مر�سي..حال دون م�سيي كل 
ي�م 

*قلت للح�سني.. انت راقد امامي االن، لي�س 
با�ستطاعت����ك امل�سي حت����ى اىل مكتبتك وهي 
عل����ى بعد خط�ات منك، الب����د يف املر�س من 
ان يفتقد االن�سان متعة لذيذة كان ميار�سها، 
النا�����س،  وف����اء  ال�ف����اء،  م����دى  يخت����ر  او 

واال�سدقاء يف االقل ماذا تق�ل؟ قال يل: 
-قل����ت ل����ك انن����ي مل افتق����د �سيئ����ًا با�ستثن����اء 
متع����ة امل�س����ي ي�ميا وق����د اعت����دت عليها منذ 
�سغري..ان معدل �سري على االقدام ي�ميا 
ي����راوح ما ب����ني 8- 10 كيل� م����رات ، وكل 
النا�س يعرف�����ن ان احل�سن����ي مي�سي ي�ميا 
وعل����ى حاف����ة النه����ر م����ن الك����رادة اىل مركز 
بغداد ذهاب����ا وايابا وكتابي بي����دي اقراأ فيه 
ف����اذا ا�ست�قفتن����ي فكرة او خاط����رة، ت�قفت 
قلي����ال الكتبه����ا يف دف����ر احمل����ه مع����ي، هذه 
املتع����ة امار�سها �سيفا م����ن ال�ساعة اخلام�سة 
ع�سرا، و�ستاء من ال�ساعة الثالثة بعد الظهر 
افتقدته����ا فع����ال ب�سب����ب ك�سر �ساق����ي ويدي، 
االغ����رب من هذا انني اذهب اىل الفرا�س يف 
ال�ساعة الثامنة م����ن م�ساء كل ي�م الأفيق يف 
الرابع����ة فجرا وعندها اب����داأ العمل والكتابة 

حت����ى يح����ني م�ع����د الفط�����ر يف ال�سابع����ة 
�سباح����ا ، ام����ا ع����ن ال�ف����اء فقد كان����ت فرة 
مك�ث����ي يف امل�ست�سف����ى مبثاب����ة اختبار يل، 
فلم اكن اق����در مرك����زي االجتماعي اال خالل 
تل����ك الفرة ح����ني التقي����ت ب�ج�����ه اعرفها، 
واخرى مل يخطر ببايل انني �ساألتقيها ي�ما 

من االيام اق�ل ذلك للحق واالن�ساف!
*ثم التفت اىل احل�سني وبداأ ه� يحاورين 
قائ����اًل: ه����ل تري����د التع����رف عل����ى احل�سني 
ع����ن قرب اق�����ل لك..انا مل ادخ����ن ي�ما وقد 
جت����اوزت ال�سبعني وعلى اب�����اب الثمانني، 
مل اجل�����س يف مقهى وال�ساهدت ال�سينما يف 
حيات����ي اال م����رة واح����دة، لب�س����ع دقائق ، مل 
ار برام����ج التلفزي�ن من����ذ عرفناه حتى االن 
لكنني اق����راأ ال�سحف وا�ستمع اىل االذاعات 

احيانا: 
مطلبان ت�سجلهما الف باء، 

للح�سني: 
*وه����� يختتم حديث����ه معي ق����ال احل�سني: 
ان����ا يف نف�س����ي ام����ران اود ان ا�سجلهما عر 
)الف ب����اء( االول اين كنت مديرا يف دي�ان 
جمل�����س ال�����زراء مل����دة 14 �سن����ة م�ستم����رة، 
وكان����ت ت�س����در يل بع�س الر�سائ����ل والكتب 
بني حني واآخر، وعندما ي�سل ن�ري ال�سعيد 
اىل مكتبه كان ياأتي اىل غرفتي ليدور بيني 

وبينه احل�ار التايل:
*عبد الرزاق.. لقد ا�سدرت كتابا، مل تهدين 

ن�سخة منه؟ فاجيبه: 
-ان الكت����اب يب����اع يف اال�س�����اق! في�ساألني 

مرة اخرى: 
*هل �ساعدتك وزارة االر�ساد؟ اق�ل له: 

- كال. 
في�عز بالهاتف من غرفته اىل ال�زير برهان 
با�سا اعيان الذي يبعث يل بعد ن�سف �ساعة 
)5( دنان����ر يطلب لقاءه����ا ع�سرين كتابا من 

م�ؤلفي اجلديد.

جريدة البلد 1965

برغم كل ما يقال تظل 
كتبي هي اال�سا�س، وبالتايل 

فاأنها لي�ست عادية ، 
معظمها او كلها ا�سبحت 

م�سادر تخ�س العراق قدميا 
وحديثا وعلى هذا اال�سا�س 

فاأنها لي�ست كبقية الكتب 
التي تتداولها االيدي او 

متي�سر وج�دها يف املكتبات 
، وما تزال بع�س الدوائر 

حتتاج للبع�س منها فياأت�ن 
اىل بيتي لياأخذوا ما 

يحتاج�ن اليه، وعلى ذكر 
)تاريخ ال�زارات العراقية( 

باجزائه الع�سرة وطبعته 
اجلديدة امل��سعة واملزيدة

احل�سني مع ال�سحفي الراحل ر�سيد الرماحي
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اجل�سر   -  2
كان ي��س���ل ب���ني اجلانب���ني من بغ���داد ج�سر م���ن اخل�سب 
مق���ام عل���ى �سريع���ة جام���ع اال�سفية حم���ل ج�س���ر املاأم�ن 
تقريب���ًا مبنى عل���ى �سفن خ�سبية مرب�ط���ة بع�سها  ببع�س 
باعم���دة متينة من اخل�س���ب ومقام على االعم���دة االر�سية 
وق���د فر�س�ا على االر�سية الب�اري وف�قها طبقة من القر 
الجل ان الي�سيل بتاأثر احلرارة ون�سروا عليه روث اخليل 
)الف�سقي( واجل�سر مرب�ط من اجلهتني ب�سال�سل حديدية 

وحبال لف غالظ. 
*وكان له فتحة تفت���ح وتغلق ح�سب احلاجة ملرور و�سائل 
امل�ا�س���الت النهري���ة.. وامل���رور عل���ى اجل�س���ر يف العه���د 
العثم���اين قلي���ل للغاي���ة بحي���ث ان بع����س ال�سيادي���ن كان 
ين�س���ب �سبكة ل�سي���د الع�سافر وي�سم�نه���ا  انذاك جزوة 
الأن الع�ساف���ر كان���ت تتجم���ع بك���رثة ف�ق ار����س اجل�سر 
ب�سب���ب ال���روث، وكان بي���ع الع�ساف���ر ماأل�ف���ًا فالفق���راء 

ي�سرونها وياأكل�نها بداًل من اللحم. 
*وكان���ت مياه دجل���ة يف م��سم الفي�س���ان اأو عند ح�س�ل 
الع�ا�س���ف جت���رف اجل�س���ر اأو بع����س اق�سام���ه فينقط���ع 
االت�س���ال ب���ني اجلانب���ني وكان الق�س���م املنج���رف ين�س���اب 
م���ع املي���اه اىل م�سافات بعي���دة حتى ي�سل �سلم���ان باك او 
ال�س�ي���رة او العزيزية وهناك يربط����ن اجل�سر ويبلغ�ن 
احلك�م���ة ببغ���داد فكان���ت تر�س���ل جللب���ه طاب����ر ع�سك���ر 

ي�سحب�نه باحلبال م�سيا على اجلرف. 
*ومل���ا تاأ�س�س���ت �سركة اللن���ج كانت احلك�م���ة ت�ستعني بها 
فر�سل بع�س مراكبها وتاأتي به اىل بغداد.. والجل ت�سهيل 

مهم���ة ارج���اع اجل�سر كان���ت احلك�م���ة تر�سل م���ع املركب 
البخ���اري ج�قا م��سيقيا اهليًا من حمل���ة الطبل والنقاوة 
وال�سناج���ة لكي يتحم�س العمال عل���ى العمل عدا الطلقات 
الناري���ة الت���ي كان���ت تطلقه���ا اجلاندرمة ومي���الأون �سفاء 
اجل� ازيزًا واله��س���ات ال�سعبية التي يقيمها العمال فكان 

ارجاع اجل�سر من امل�ساهد امل�سه�دة عند اهايل بغداد.
*وحي���ث ان اجل�س���ر مثب���ت على �سف���ن خ�سبي���ة لذلك كان 
اخلل���ل ي�سرع اليه فكان ال����الة يجدونه ويتخذون من ذلك 
دعاي���ة وا�سعة لعهدهم.. واتخطر – وانا �سغر – ان احد 
ال����الة تزوج امراأة من تبة ال���كاور وبنى ج�سرًا وملا اكمله 
نق���ل فاخف���ى امر نقله حت���ى افتتح اجل�س���ر وكانت زوجته 
جال�س���ة ف����ق �سطح جام���ع اال�سفية ت�سهد حفل���ة االفتتاح 
م���ع جمهرة م���ن اترابها وقد نظم اهايل بغ���داد غناء بحقها 
ال اتذك���ره االن بلفظ���ه وكان معناه انها ج���اءت �س�ؤمًا على 

زوجها فنقل.

با�سا: -3نظام 
*ومن امل�ساهد واالحتفاالت الت���ي اتذكرها املهرجان الذي 
اقام���ه ناظم با�سا يف ال�ساحة التي امام الكرنتينة –الثكنة 
ال�سمالية – اذ جمع املحالت فخرج�ا اىل ال�ساحة يحمل�ن 
االعالم وال�س���الح مع �سي�خ القبائل وقام����ا با�ستعرا�س 
ام���ام ال�ايل ناظم با�سا وكا جال�سًا على كر�سي ف�ق من�سة 
عالي���ة، ويف ه���ذا املهرج���ان تخا�س���م اهايل طرف���ني وقتل 

�سخ�سان. 
*ومل يك���ن التجنيد معروف���ًا من قبل ولك���ن يف ايام مدحة 

با�س���ا ان�سئت القرعة وكانت مدتها اربع �سنني ففي كل عام 
ياأت���ي املكلف اىل دائ���رة القرع���ة ويقرع، وكان���ت القرعة 
تتاأل���ف م���ن اوراق �س����د وبي�س م��س�ع���ة يف كي�س فاذا 
خرج���ت ورق���ة بي�س���اء يعف���ى م���ن اجلندي���ة واذا خرجت 
�س�داء اخذ خلدمة الرديف وكانت املدة اربع �سن�ات واذا 

هرب ت�ساعفت اخلدمة وت�سمى خدمة زجرية.. 
واول م���ن الغ���ى الردي���ف ناظم با�س���ا واقام حمل���ه النظام 
الع�سك���ري احلدي���ث واق���ام مع�سك���ره يف امل���كان الذي فيه 
مع�سكر الر�سيد االن وجمع مقاتلة وخيالة الع�سائر.. ويف 
عه���ده عم الع���راق اأمن مل ي�سهده منذ ق���رون، وحار النا�س 
يف امر ه���ذا ال�ايل مع انه مل يقتل ومل ي�سلب احدا ولكنه 
عمل �سالبتني من اخل�سب وابقاهما يف باب القلعة وكانت 
النا����س تخاف���ه وتهاب���ه، وه���� الذي بن���ى مدخ���ل ال�سراي  
امل�ج����د عل���ى حال���ه االن وه� ال���ذي فتح �س���ارع الر�سيد 
اعتب���ارًا م���ن عق���د اخلن���اق اىل �سريع���ة ال�سن���ك اىل الباب 
ال�سرق���ي وه���دم القن�سلي���ة الريطاني���ة وكان عازم���ًا على 
الق�ساء عل���ى النف�ذ  االنكليزي يف الع���راق كافة وال�سيما 
يف بغداد حي���ث كان لهم جن�د  من الهن�د ومراكب حربية 
وقد متكن االنكليز مبكرهم ودهائهم من التاأثر على الباب 
العايل وعزله واق�سائه عن العراق واحلادث الذي ا�ستغل�ه 
وجعل�ه ا�سا�سًا ه� ان ال�ايل احب املراأة االرمنية الرثية 
�س���ارة املعروفة بالزنكينة وهام به���ا والأجل ان يحظى بها 
ر�س���ح رجال اأرمنيًا كان ي�ستغل باأمرته للزواج منها فعرفت 
�س���ارة املكيدة ورف�س���ت وهربت اىل الب�س���رة وا�ستعانت 
بالقن�س���ل الريطاين فعمل مع حك�مت���ه الأجل ابعاد ناظم 
با�س���ا ملا �سعر منه عزمي���ة �سادقة يف اظهار هيبة احلك�مة 

العثمانية والق�ساء على النف�ذ االجنبي..  
تعليق)1( ان االو�ساف التي اطلقها الر�سايف على ال�ايل 
�ساح���ب اجل�س���ر تنطبق على ال����ايل نامق با�س���ا فقد كان 
ق���د ت���زوج عاتك���ة خات�ن بن���ت ال�سي���د نعمان خ���ر الدين 
االل��س���ي وق���د مت عزله ي����م ن�س���ب اجل�سر وقد ق���ال فيه 
اح���د ال�سعراء معر�سًا بعزل���ه يف 26/ جمادى االوىل �سنة 

1320 ه� /1902. 
ق�م�ا بنا يابني الزوراء نبتهل/ 

                فعن قريب جميع اخلزي يرحتل  
الله اكر زال ال�سك وارحتلت/

             عنا الهم�م وزال اخل�ف وال�جل 
قد جاءكم خر فاأل من م�ؤرخه/ 

               ب�سرى فنامق بعد اجل�سر ينعزل
2-امل�سه����ر املت�ات���ر الذي فت���ح �سارع الر�سيد ه���� القائد 
خليل با�سا �سنة 1916 ،اما ناظم فقد فتح �سارع النهر الذي 

اأتى على القن�سلية الريطانية ف�سطرها �سطرين.   

*بعد ان انتهت ث����رة ماي�س عام 1941 
وا�سطرار املرح�����م ر�سيد عايل الكيالين 
اىل ت����رك الع����راق برفق����ة بع�����س اع�س����اء 
الريطاني����ة  الق�����ات  ودخ�����ل  وزارت����ه 
العراق، عاد عبد االله ال��سي على العر�س 
حزي����ران  اول  ويف  بغ����داد  اىل  ي�م����ذاك 
ا�سند تاأليف ال�زارة اجلديدة التي ت�لت 
مقالي����د احلك����م اىل جميل املدفع����ي فاألفها 

على النح� املعروف! 
اىل  يت�ج����ه  ان  الطبيع����ي  م����ن  *وكان 
ال�سع����ب العراق����ي بخط����اب ي�س����رح له فيه 

مالب�سات وظ����روف ا�سناد تاأليف ال�زارة 
ل����ه وقد تقرر ان يلق����ي خطابه هذا من دار 
االذاع����ة العراقية ع�سر ي�����م 2 حزيران، 
فاتخذ امل�س�ؤول�����ن يف االذاعة الرتيبات 
واالحتياط����ات الالزمة لبث اخلطاب الذي 

�سيلقيه رئي�س ال�زراء!  
اىل  ال�����زراء  رئي�����س  و�س����ل  *وعندم����ا 
مبنى االذاع����ة ا�سراح بع�س ال�قت ويف 
امل�ع����د املح����دد، دخ����ل اال�ست�دي����� الألقاء 
خطاب����ه وكان معه املهند�س املرح�م عزت 
الكرخي فاراد ان ي��سح لرئي�س ال�زراء 

ان )املايكروف�����ن( امل��س�����ع على طاولة 
املتحدث����ني والت����ي جل�����س عليه����ا رئي�����س 
ال�����زراء ح�سا�س ج����دا وذو ا�سالك رقيقة 
ج����دا بحي����ث تنقط����ع مبا�س����رة م����ن ادنى 
مل�سة للمايكروف�����ن ورجا رئي�س ال�زراء 
ان اليلم�����س )املايكروف�����ن( ويرك����ه يف 
مكانه على الطاولة وعلى البعد املقرر من 

املتحدث! 
*وعندما بداأ رئي�س ال�زراء خطابه قائاًل: 
ايه����ا ال�سعب الك����رمي، انقط����ع �س�ته ومل 
ي�سمع امل�ستمع�����ن الذين كان�ا يتحلق�ن 

ح�ل اجهزة الرادي����� الأهمية املنا�سبة اأي 
�س�����ت رئي�س ال�����زراء ومل ي�ستغرق ذلك 
ط�يال فقد عاد �س�ته اىل االذاعة وا�ستمع 
امل�اطن�����ن اىل بقية اخلطاب ومل يعرف�ا 

ا�سباب هذا االنقطاع املفاجئ. 
*ام����ا الذي ح����دث واأدى اىل انقطاع البث 

بع�س ال�قت فه� كالتايل: 
خطاب����ه  ال�����زراء  رئي�����س  ابت����داأ  عندم����ا 
و�سح����ب  ي�سع����ر  ان  وب����دون  ي����ده  م����د 
قاع����دة املايكروف�����ن نح�ه قلي����ال فارجت 
املايكروف�ن وكانت هذه الرجة الب�سيطة 

�سببًا كافيا النقطاع بع�س ا�سالكه الرقيقة 
فانقط����ع ال�س�����ت وفط����ن املهند�س�ن اىل 
املايكروف�����ن  اب����دال  اىل  فهرع�����ا  ذل����ك 
كان  ومل����ا  ال�سرع����ة  وج����ه  وعل����ى  باخ����ر 
املهند�����س امل�س�����ؤول عن ذاك ه����� املرح�م 
ع����زت الكرخي فق����د اجتهت الي����ه الظن�ن 

واألب�س�ه تهمة التخريب. 
وكان ان ورد ا�سم����ه �سم����ن املعتقلني ايام 

احلرب العاملية الثانية! 
جملة االذاعة والتلفزي�ن 
1975

قبل قرن من الزمن 

الر�س�يف ي�سجل ذكري�ته وم�س�هداته عن بغداد 
عبد احلميد الر�س�دي 

حممد علي كرمي 

ذكريات اذاعية 

 كيف القى رئي�س الوزراء خط�به عرب املذي�ع؟ 

�سارة الزنكينة

ناظم با�سا
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كان���ت ا�ستقال���ة اربع���ة وزراء م���ن وزارة 
حكم���ة �سليم���ان احتجاج���ًا عل���ى انحراف 
�سيا�سته���ا الداخلي���ة عم���ا كان مق���ررا ان 
ت�سر علي���ه وفق���ا للبيانات الت���ي �سدرت 
عن اقطابها بعد ا�سطالعها باحلكم فكانت 
هذه اال�ستقالة اه���م �سربة تلقتها ال�زارة 
ال�سليمانية من داخلها فبالرغم من �سك�ت 
القان����ن اال�سا����س ع���ن معاجل���ة ال��س���ع 
ال�زاري يف حالة ا�ستقالة اكرثية اع�ساء 
ال�زارة وعدم ن�سه على ا�ستقالة ال�زارة 
جميعه���ا، فان اح���د اقط���اب املعار�سة يف 
جمل����س االعي���ان وكان ناج���ي ال�س�ي���دي 
ال���ذي كان يلقب )مفت���ي الد�ست�ر( قال ان 
ال����زارة يجب ان تخ�س���ع لالكرثية ، وملا 
كانت ه���ذه االكرثية ق���د ا�ستقالت فيرتب  

على ذلك ا�ستقالة ال�زارة! 
*ويب���دو ان حكم���ة �سليم���ان ق���د ا�ستطاع 
ان يتغل���ب  عل���ى امل�ؤام���رة الداخلية التي 
كادت تطي���ح ب�زارت���ه باأن �س���د ال�س�اغر 
باع�ساء ج���دد الأر�ساء االطراف املعار�سة 
ل�زارته وب�س�رة خا�سة املعار�سني لبكر 
�سدقي فجاء ب� )علي حمم�د ال�سيخ علي( 
باعتباره من اع�ان البقية الباقية من كتلة 

يا�سني الها�سمي.

حكم���ة �سليم���ان تعر����س اىل م�ؤام���رة من 
الداخل!

وجمي���ل املدفع���ي تعم���د ال�س���دة ف�قع يف 
امل�سيدة

وعنده���ا ا�سه���ر ال�سعي���د �سي���ف االنتق���ام 
ب�جه اجلميع! 

بالرغ���م م���ن ان ال����زارة ال�سليماني���ة يف 
تلغ���ي وظيفت���ه يف  كادت  مطل���ع حكمه���ا 
حمكم���ة التميي���ز باعتب���ار ان تعيينه فيها 
مت يف عه���د الها�سم���ي ومل يك���ن قان�ني���ًا 
وقيل ان اختيار علي حمم�د جاء الر�ساء 
ه���ذه اجلهة املعار�سة من جهة ولك�ن هذا 
االختي���ار اليغ�س���ب بك���ر �سدق���ي ل�ج�د 
عالقة عائلية بعيدة تربطه بعلي حمم�د! 

*وم���ا قيل عن هذا ال�زير ي�سح ق�له على 
حمم���د عل���ي حمم����د ال���ذي كان حم�س�بًا 
عل���ى اع����ان الها�سم���ي وا�س���رك عبا����س 
مه���دي وجعفر حمدي عل���ى ا�سا�س تعديل 
االو�س���اع الداخلي���ة الت���ي ج���رت يف عهد 
ال����زارة، واعق���ب ذل���ك ادخ���ال م�سطفى 
العم���ري وزي���را للداخلي���ة ل�سم���ان تاأييد 
بع�س الق���ادة الع�سكريني املناه�سني لبكر 

�سدق���ي وكان م���ن املق���رر ان ت�سند وزارة 
الدف���اع اىل جميل املدفعي بع���د مقتل بكر 
�سدق���ي ليح���ل حمل عب���د اللطي���ف ن�ري 
وزي���ر الدف���اع ال���ذي مت اختي���اره لرئا�سة 
وغره���ا  التعدي���الت  كل  ولك���ن  االركان 
م���ن االج���راءات مل ت�ستط���ع ان مت���د م���ن 
عم���ر ال����زارة اك���رث من �سهري���ن حيث مت 
اغتي���ال بكر �سدقي وح�سل���ت اعت�سامات 
�س���د ال����زارة فا�سط���رت عل���ى اثرها اىل 

اال�ستقالة. 
*ولكن البالط ا�سرع بقب�ل اال�ستقالة قبل 
ت�يل جمي���ل املدفعي حقيبة وزارة الدفاع 
بل ي����م و�س�له اىل بغداد ف�سارع البالط 
اىل ا�ستدعائ���ه مم���ا ا�سعر حكم���ة �سليمان 
ن�س���ح  ولكن���ه  ا�ستم���راره  ام���كان  بع���دم 
الب���الط بان ي�سن���د ال����زارة للمدفعي الن 
جميء ن�ري ال�سعيد اىل احلكم �سيعر�س 
البالط وبع�س ال�سا�سة اىل خطر االنتقام 
منه���م باعتباره���م امل�س�ؤولني عن االنقالب  
جعف���ر  �سه���ره  مقت���ل  اىل  ادى  ال���ذي 
الع�سك���ري وابع���اده اىل خ���ارج الع���راق، 
وقد ايد بع�س ال�سا�س���ة وجهة نظر حكمة 
�سليم���ان يف الن�س���ح بعدم ا�سن���اد احلكم 
اىل ن�ري ال�سعي���د وتكليف املدفعي بذلك 

على ا�سا�س انه امل�ؤه���ل العادة اال�ستقرار 
اىل البالد دون اللج�ء اىل العنف وال�سدة 

التي تك�ن �سارة يف بع�س االحيان! 
*ولك���ن ن����ري ال�سعي���د ال���ذي كان مبعدا 
اىل القاه���رة ون�ساط���ه املمي���ز فيها وكذلك 
اع�س���اء وزارة الها�سم���ي الباق���ني الذي���ن 
ع���ادوا اىل بغ���داد وا�سل����ا تاآمره���م على  
وزارة املدفع���ي بع���د ت�سكيلها م���ا ا�سطره 
اىل اتباع �سيا�سة ال�سدة معهم على نح� ما 
ا�سرنا اليه يف حلقة �سابقة ، وجاء حتذير 
حكم���ة �سليمان يف حمله لكنه ه� نف�سه مل 
يلتزم احلذر ما قد يتعر�س له من االنتقام 
فيم���ا ل� جاء ال�سعيد للحكم، فقد بعث اليه 
االخ���ر يطمئنه باأنه  اليكن له اأي �سر الأنه 
يعرف انه غر م�س�ؤول امل�س�ؤولية الكاملة 

عما وقع له ول�سهره! 
*اال ان ن����ري مل يلت���زم بتعهدات���ه فما ان 
جاء اىل احلكم بعد ا�ستقالة وزارة املدفعي 
حت���ى لفق حلكم���ة �سليمان تهم���ة امل�ؤامرة 
عل���ى نظ���ام احلك���م وتاألف جمل����س عريف 
ملحاكمت���ه واحلك���م باعدام���ه عل���ى النح� 
ال���ذي ف�سلته كتب التاري���خ التي تعر�ست 
الح���داث تلك الفرة، وم���ن الطرائف التي 
حدثني عنه حكمة �سليمان ان احد ال�سه�د 

�س���ده كان ق�س���ر النظ���ر فل���م ي�سخ�س���ه 
وو�سف جدار البيت الذي كان ي�سكنه يف 
ال�سليخ باأنه من ال�سمنت واحلال انه كان 
من اللنب وم���ا يقال طعنا يف ه���ذا ال�ساهد 

ينطبق على �سهادة االخرين! 
*والغري���ب ان رئي����س املجل����س الع���ريف 
ال���ذ ا�سدر احلك���م باعدامه ق���د ت�سكل لدى 
اح���د ا�سدقائ���ه بع���د �سن����ات م���ن خروج 
حكم���ة �سليم���ان م���ن ال�سج���ن وم�ساحلته 
مع ال�سعيد ان���ه مل يلق ا�ستقباال من حكمة 
يف احدى احلفالت العامة معلال �سبب ذلك 
ه���� ا�س���داره احلكم باعدام���ه ليك�ن امنا 
م���ن التعر�س حلادث اغتي���ال كان مبيتا له 
من قبل بع�س اجلهات، والن حكم االعدام 
�سيجعل���ه حماط���ا بحرا�س���ة ال متكن احدا 
م���ن قتل���ه رمبا من خ���الل الف���رة ال�اقعة 
بني احلكم باعدام���ه وتنفيذ احلكم قبل ان 

ي�سدر عف�ا عنه! 
*واخرا..فق���د ا�س���ار اىل ه���ذه احلادث���ة 
العجيب���ة با�سل�ب رمزي اال�ستاذ املرح�م 
�س���ادق الب�س���ام يف حق���ل كان يكتب���ه يف 

جريدته الدفاع..! 

جريدة االحتاد 1986

ذكريات )ايام زمان(

م�سطفى العمري جميل املدفعي حممد علي حممود عبا�س مهدي

ق�سة ت�أليف واإق�لة )3( وزارات خالل اأ�سهر
يكتبها /عبد القادر الرباك 
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مقال���ة  التكريت���ي  عل���ي  �ساك���ر  ال�سحف���ي  ن�س���ر االخ 
ع���ام 1988 بعن����ان )وف���اء دي���ن ق���دمي اىل ال�سي���خ 
اليعق�ب���ي...( حت���دث فيها ع���ن �سخ�سي���ة املغف�ر له 
ال�سي���خ حمم���د علي اليعق�ب���ي عميد جمعي���ة الرابطة 
االدبي���ة، وع���ن �ساعريت���ه من خ���الل اجل���زء االول من 
دي�ان���ه ال�س���ادر يف اخلم�سيني���ات فقال فيم���ا قال: " 
ان اليعق�ب���ي �سي���خ جلي���ل قل نظ���راوؤه ب���ني ال�سي�خ 
االج���الء و�ساع���ر ظري���ف ق���ل امثال���ه ب���ني ال�سع���راء 
الظرفاء.. وماذا ع�س���اين ان اق�ل يف او�سافه بعد ان 
و�سف���ه اخلالد الذكر ال�سيخ حممد ر�سا ال�سبيبي: بان 
�ساعرية اليعق�بي قائم���ة بذاتها وال حتتاج اىل دليل، 
فان���ه ي�ست�حي اح���داث العامل العرب���ي التي انعك�ست 
على �سعره.. فراح يحث على جهاد املجاهدين ، ويندد 
ب�سيا�سة الطغاة البغاة، وان���ه ي�ست�حي �س�ؤون االمة 
العربي���ة احلا�س���رة و�سج�نها ويهيب به���ا اىل احياء 

جمدها وعزتها وح�سارتها. 
*وي�سر�س���ل اال�ست���اذ التكريت���ي بع���د ذل���ك فيتحدث 
يف مقالت���ه ع���ن ا�سع���ار اليعق�بي اجلريئ���ة يف حرية 
الفك���ر وم�س���اوئ الظل���م، ث���م يق����ل: طام���ا اليعق�بي 
ال�ساع���ر ال�ساخر فاحلديث عن���ه يحتاج اىل جمال غر 
هذا املج���ال، ثم يذكر من� ذجًا من ذل���ك البيتني اللذين 
نظمهم���ا اليعق�بي عندم���ا قام بتاأليف ال����زارة ار�سد 
العمري عام 1946 وق���د ا�ستهر البيتان يف حينه على 

كل ل�سان. 
قال�ا: ال����زارة �سكل���ت / برئا�سة العمري 

ار�سد 
فا�ستقبل ال�سعب ال����زارة / بال�سالة على 

حممد  
وتعليقا على هذين البيتني اللذين ا�ست�سهد 
بهم���ا اال�ست���اذ التكريت���ي ق���ي مقالته احب 
ان ا�سج���ل بان���ه ال �سل���ة �سخ�سي���ة مطلقا 
لل�سي���خ اليعق�بي بار�سد العم���ري، ولكنه 
نظم البيت���ني جريا على ا�سل�به يف نقد كل 

وزارة تتاألف يف ذلك العهد. 
ومرافقت���ي  ال�ثيق���ة  �سلت���ي  *وب�سب���ب 
الط�يل���ة خل���ايل ال�سيخ اليعق�ب���ي رحمه 

الل���ه الذي تربيت يف رحاب علمه ومعارفه، ونهلت من 
ينابيع اأدبه و�سعره، فاأنني على معرفة دقيقة مب�اهبه 
املتعددة ومزاياه الكثرة، ومع ذلك فل�ست االن ب�سدد 
الكتاب���ة عنه م�ؤرخ���ا ثبتا ، او خطيب���ا مف�ها، او عاملا 
م��س�عي���ا وامن���ا )اأخ�س����س مقالت���ي للحدي���ث ع���ن 
�ساعريت���ه املتميزة بالرقة والعذوب���ة ، و�سفة )ال�سهل 
املمتنع( ال اح�سبها تنطبق على �سعر �ساعر يف الع�سر 
احلديث انطباقا على �سعر اليعق�بي وح�سبنا النماذج 
الت���ي �سناأتي عل���ى ذكرها �ساهدا على ذل���ك، علما باأننا 
ال ن�ستطي���ع يف مقال���ة واحدة ان نتح���دث عن ج�انب 
�سعره املتع���ددة ، وامنا نق�سر احلديث يف هذه املقالة 
على النقد ال�ساخر يف �سعره، وعن الظرف املتميز فيه، 
فق���د )جبل ال�سيخ اليعق�ب���ي –على حد تعبر العالمة 
ال�سي���خ حمم���د ر�س���ا ال�سبيب���ي يف تقدمي���ه لدي�ان���ه 
املطب����ع ع���ام 1957 – على �سيء غ���ر قليل من لطف 
الطب���ع وخفة الروح وحرارة النكت���ة والفكاهة ، وانك 
لتجد يف �سعره �س�اهد يتناقلها الرواة، على ان بع�س 
ابياته يف املداعب���ة واملبا�سطة تعد نقدا �سيا�سيا الذعا 
ولكنه يتحا�سى املهاترات النه يف عفة الل�سان مثله يف 
عفة اليد، فقد قنع من عي�سه مبا تدره عليه حما�سراته 
وجمال�س���ه ال�سعبية وتلك اخلطب الت���ي طاملا اهتز لها 

ال�سامع�ن..؟. 
*وال�سعر كما يراه ال�سيخ اليعق�بي تلخ�سه مقط�عات 
يف دي�ان���ه نختار منها هذه املقط�عة التي نظمها عام 

1344 ه� 1926 ون�سرها يف جملة الف�سيلة: 

ما ال�سعر ما رقم الراُع / منمقا فيه ال�سحائف 
فال�سعر ما ترتاح عند ن�سيده /  كل الع�اطف 

ت�سغي له اال�سماع من / طرب وتهتز املعاطف 
ال�سعر ما تك�س�ه رقة /   لفظه اأ�سنى املطارف 

وح�ت معانيه احلقائق/والطرائف والظرائف 

*وح���ني قام���ت مع���ارك االنتخاب���ات يف الع�سرينيات 
م���ن القرن املا�سي حتت ظ���الل االنتداب نظم مقط�عة 
م�سه����رة تناقلته���ا االف����اه يف كل م���كان بعن����ان:" 
انتخاباتن���ا ، وقد ن�سرت يف جريدة )الرعد( يف بغداد 

نذكر منها ق�له:  
لالنتخابات قامت / معارك ومعامع 

لكل حزب هتاف/ ت�ستك منه امل�سامع 
فلل�سباب  طم�ح /و)لل�سي�خ( مطامع 

�س�ف ال�سمائر فيها / مابني �سار وبائع 
ذرائع الق�م �ستى / واملال بع�س الذرائع 

ولي�س يربح اال/ من ر�سحته املراجع 

*وعند اجتماع جمل����س الن�اب نظم رائعته امل�سه�رة 
حتت عن�ان )ان�ساب( وق���د دارت على كل ل�سان نذكر 

منها ق�له: 

اراأيت يف بغداد جمل�سنا الذي/ اخذت مقاعدها به الن�اب
ن�سبت على تلك الكرا�سي التي/ فيها هياكل كلها ان�ساب 
جنح�ا وا�سباب النجاح كثرة / يف االنتخاب وبئ�ست اال�سباب

ر�سيت نف��سهم بنيل مرامها /وجميع ابناء البالد غ�ساب 
ما �سرهم وق�س�رهم فيما ازدهت/ معم�رة. ان البالد خراُب 
�سيط�ل م�قفهم اذا ماح��سب�ا /حيث اجلرائم ما لهن ح�ساُب 
ومن االم�ر امل�ستحيلة..انه / ينج� القطيع وحار�س�ه ذئاُب 
الدر در جمال�س اع�ساوؤها /�سيان ان ح�سروا بها اأو غاب�ا 

البيت���ني  فارجت���ل  املجل����س  يف  راي���ه  ع���ن  *و�سئ���ل 
التاليني: 

ارى الرملان ون�ابه /�سك�ت به �سكتة االخر�س
متاثيل ينحتها االنتداب/ وتعر�س يف قاعة املجل�س 

والبيات���ان واملقط�عت���ان اللت���ان قبلهم���ا مثبت���ات يف 
اجلزء االول من دي�انه املطب�ع. 

وعل���ى اث���ر ذل���ك حاول���ت ال�سلط���ات احلاكم���ة اإغراءه 
بت�سلم بع�س املنا�سب املهمة لتحا�سي نقده الالذع لهم 
فارجت���ل مقط�ع���ة عن�انها )القناع���ة( وهي مثبتة يف 

دي�انه املطب�ع نذكر منها ق�له: 
اأرتاح بالكر�سي مزدهيًا به / وتهتز من �س�ق اإيل املنابر 

وا�سرع ماأم�رًا لناه واآمر/ ويل مق�ل يف ال�سعب ناٍه واأمر
ر�سيت لنف�سي يف احلياة مبقنع / من العي�س ياأباه خطيب و�ساعر 
ومل ادخر غر القناعة ثروة / وتلك التي تبقى وتفني الذخائر 

التاألي���ف  *ف���كان كل هم���ه العك����ف عل���ى 
واالنكباب على القراءة يف مكتبته الزاخرة 
وكان  العرب���ي،  ال���راث  كت���ب  بامه���ات 
)�سن���دوق اليعق�ب���ي( م��س����ع مق���االت 
وتعليق���ات كثرة يف ال�سحف واملجالت ملا 
يحت�ي���ه من النفائ�س والن����ادر يف ال�سعر 

والراجم والتعليقات. 

ار�سد العمري ال�سيخ حممد علي اليعقوبي

حممد ج�اد الغبان

ال�سيخ حممد علي اليعق�بي 
..1965 – 1895 

نقد �سي��سي �س�خر الذع تداولته املج�ل�س االأدبية 

ان �ساعرية اليعق�بي قائمة بذاتها وال حتتاج اىل دليل، فانه 
ي�ست�حي احداث العامل العربي التي انعك�ست على �سعره.. فراح 
يحث على جهاد املجاهدين ، ويندد ب�سيا�سة الطغاة البغاة، وانه 

ي�ست�حي �س�ؤون االمة العربية احلا�سرة و�سج�نها ويهيب بها اىل 
احياء جمدها وعزتها وح�سارتها.
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اال�ستن�ساخ باليد والكتاتيب واملال والفلقة 
وتف�س���ي  واحلرم���ان  واجل����ع  واالمي���ة 
االمرا����س ال�بائي���ة من هي�س���ة وطاع�ن 
وجدري هي التي كانت �سائدة يف العراق 

)العثماين( قبل عام 1869. 
وبت����يل مدحت با�سا والي���ة بغداد ظهرت 
ب����ادر التط�ير والتغي���ر وكانت مطبعة 
ال�الية على راأ�س منجزاته العديدة برغم 

ق�سر فرة واليته وعليه: 
فمرحلة مدحت با�سا اختلفت عن كل ال�الة 
الذين �سبق�ه او الذين جاءوا من بعده.. 

وكان جلب���ه مطبع���ة ال�الي���ة حدث���ًا علميًا 
ثقافي���ًا كبرًا ج���دًا جنم عن���ه كاأجناز اول 
�س���ار  الت���ي  ال���زوراء  �سحيف���ة  ا�س���دار 
تاريخ ا�سدارها عي���دًا لل�سحافة العراقية 
فيما بع���د، وقد فتح مكت���ب ال�سنائع الذي 
جان���ب  اىل  املدر�س���ة  م�ا�سف���ات  يحم���ل 
مطبعة ال�الية م���ن حيث املكان ي�سر اىل 
ان مدح���ت با�س���ا ميتلك ذهني���ة تخطيطية 
مب�سامني ح�ساري���ة متقدمة ن�ظف عامل 
الزم���ن والتخ�س�س ل�سالح �ساعات العمل 
يف عملي���ة تن�سيقية حمكمة االعداد، حيث 
ان مكتب ال�سنائع ا�سهم يف اعداد الطالب 
مهنيًا م���ن خالل تعلمهم يف ف���رع الطباعة 
من الطباع���ة نظريًا وتطبيق���ه ميدانيًا يف 
مطبع���ة ال�الي���ة وعل���ى بعد ب�سع���ة اأمتار 
يف �سيغة عمل متكاملة من خالل التجاوز 

مكت���ب  يف  الدرا�س���ة  وكان���ت  القري���ب 
ال�سنائ���ع لب�سع �سن�ات قليل���ة تعد مالكًا 

الأدارة املطبعة. 

ويف التفات���ة ان�ساني���ة م���ن ل���دن ال����ايل 
امل�سلح مدحت با�سا ا�سرط يف م�ا�سفات 
الطالب الذين يقبل�ن يف هذه املدر�سة ان 
يك�ن�ا اأيتامًا بهدف رعايتهم وتع�ي�سهم 
ع���ن دور االب الذي فق���دوه بتهيئة فر�سة 
عمل لهم االم���ر الذي ق�ب���ل باال�ستح�سان 

واالطراء على ان�سانية هذا ال�ايل. 
م���ن  الكرك�ك���ي  افن���دي  ا�سماعي���ل  وكان 
اخلريج���ني االوائ���ل وق���د متي���ز بن�ساطه 
واإتقان تخ�س�سه وقد �ساعده هذا التف�ق 
املهني ب���اأن يندرج من مرت���ب حروف اىل 
حم���رر..اىل مدي���ر ت����ىل ادارة املطبع���ة 

وال�سحيفة ملدة �سنة ون�سف. 
وق���د كان ع���دد ط���الب مدر�س���ة ال�سنائ���ع 
اليتجاوز الع�سرة طالب ب�سبب خ�س�عهم 
اىل انتقائي���ة معين���ة يف القب����ل )اأيت���ام( 
واال�ستف���ادة  التط����ر  م�اكب���ة  وبه���دف 
م���ن الفر����س املتاحة للتغي���ر اتخذ العمل 
الطباعي ثالثة اخت�سا�سات على ال�سعيد 
الر�سم���ي مقرنًا بال�سنني م���ن حيث الفرز 
الزمن���ي ال���ذي ي�ؤ�س���ر م�ست����ى كل حالة 
على انف���راد، االخت�سا�س االول: من �سنة 
1869 -1908 كان الط���الب خ���الل ه���ذه 

املرحل���ة يتدرب����ن داخل مطبع���ة ال�الية 
خمتل���ف  عل���ى  م�ساعدي���ن  عم���ال  ب�سف���ة 
خط����ط االنت���اج وح�سب حاج���ة املطبعة 

لليد العاملة. 
 1908 �سن���ة  م���ن  الث���اين   االخت�سا����س 
ح�س���ب  يتدرب����ن  الط���الب  ظ���ل   1917-
اال�سل����ب الق���دمي ولكن العم���ل التدريبي 
يف مدر�س���ة ال�سنائ���ع نف�سها ولي�س داخل 
املطبع���ة حيث اخ���ذت املدر�سة على عاتقها 

هذه املهمة ولكن با�سراف املطبعة. 
االخت�سا����س التح���ق م���ن �سن���ة 1917 – 
للط���الب  يج���ري  التدري���ب  وكان   1937
داخ���ل املدر�س���ة بع���د ان احلق���ت املطبع���ة 
به���ا وا�سب���ح ف���رع الطباع���ة قائم���ًا بذاته 
م�ستق���اًل عن اي���ة ادارة اخ���رى وقد �سمي 
فرع الطباعة با�سم ف���رع الطباعة مبطبعة 

ال�سناعة". 
لقد ظلت �سمة التخلف عن م�اكبة التط�ر 
الطباعي هي ال�سفة الغالبة وقد عزي هذا 

يف حينه اىل �سببني رئي�سيني هما: 
اواًل: وق����ع مكت���ب ال�سنائ���ع  او مدر�سة 
االدارات  لعقلي���ة  اأ�س���رة  ال�سنائ���ع 

املتخلفة. 
ثانيًا: العج���ز امل�ستمر عن م�اكبة التط�ر 
التكنيك���ي يف جمال الفن�ن املطبعية لعدم 
وج����د تبادل خرات او بعثات او االتيان 
االنف���الق  ان  اأي  حدي���ث  طباع���ي  مبن���ح 

واالنكما�س عل���ى مايف الداخل ه� ال�سفة 
املالزمة لطبيعة العمل. 

وقد جن���م عن ه���ذا ال�اق���ع املنكم�س على 
االي���دي  ت�س���رب  ظاه���رة  ح���دوث  نف�س���ه 
اخلا����س  القط���اع  اىل  اجلي���دة  العامل���ة 
نتيجة االجر املغري والتط�ر املعل�ماتي 
من حيث م�ست�ى االل���ة وكان علي اأفندي 
املدر�س���ة  ه���ذه  ط���الب  م���ن  طال���ب  اول 
ال���ذي �سئ���م ال�ق����ف وراء عرب���ة التدرج 
البروقراط���ي ال�ظيف���ي ف���رك اخلدم���ة 
واأ�س����س مطبع���ة دار ال�س���الم بتم�يل من 
ابراهي���م با�سا االمر ال���ذي �سجع ا�سحاب 
بت�ظي���ف  ال�طني���ة  االم����ال  روؤو����س 
روؤو����س ام�اله���م يف مهن���ة ن�س���ر الثقافة 
وكان عام 1908 عام االنعطاف التاأريخي 
يف ت��سي���ع عملية تدري���ب االيدي العاملة 
املتخ�س����س بالفن�ن الطباعي���ة احلديثة، 
وكان اع���الن الد�ست�ر ال�سم���اين انتعا�سًا 
لالفكار ال�طنية التقدمية يف العراق حيث 
تاأ�س�ست يف تلك احلقبة العديد من املطابع 
االهلي���ة التي �سدر عنها اك���رث من �سبعني 

�سحيفة وجملة حتى �سنة 1911. 
لق���د فتحت املطاب���ع االهلية اب�ابه���ا اأمام 
ع�س���رات املتدربني عل���ى ترتيب احلروف 
اليدوية الذين اأعدوا ب�قت ا�سرع وبكلفة 
اأق���ل االمر ال���ذي اأدى اىل بل����غ التناف�س 
اأ�س���ده ولعب���ت ال�سط���ارة دوره���ا الفاع���ل 

يف اتق���ان ه���ذه املهن���ة ال�ساق���ة يف طبيعة 
تعلمه���ا ودخ���ل عدد الرومب���اث يف حتديد 
كف���اءة )اخللف���ة( دوره يف التحافي���ز بني 
طباع واآخر وكان اعلى الرواتب ه� راتب 
اأ�سح���اب  اال�سط���ة وكان حم���ل اجت���ذاب 

املطابع االأهلية له. 
وكان قيا����س ج����دة العم���ل يعتم���د عل���ى 
م�ؤ�س���ر اتق���ان م�ؤ�س���ر ا�سم���اء احل���روف 
واال�س���ارات باللغ���ة الركي���ة وعل���ى م���ن 
ي�ستطي���ع ان يدن���دن م���ع نف�س���ه يف ترديد 
ا�سم���اء احل���روف يف اثن���اء العم���ل عل���ى 
طريقة املرح�م خ�س���ر افندي اآخر رئي�س 
مرتب���ني يف مطبعة ال�الية مثل )ط�بلمة( 
الت���ي تعن���ي بالعربية احل���روف املبعرثة 
ب�ن���ط   6 ب�����س  وتعن���ي  و"ياب��س���ي" 
و"ي�ل�سيك" وتعني احل���رف العايل علمًا 
باأن الرتيب التدريج���ي للحروف يتك�ن 
"االخ���دود"  "القدم���ان"  "اجل�س���م"  م���ن 
"الكت���ف" "العنق" "الف�ر" ،"الروي�س"، 
"ال�سع���رة"  "اجل���دع"،   ، "ال�ج���ه" 
،"التجنيح���ة". لقد ظلت االأ�سيجة القدمية 
واالدوات البالي���ة وقطع الغيار امل�ستعملة 
هي ال�سفة ال�سائدة على الفن�ن الطباعية 
يف الع���راق على  اأال ي�ستطيع احد ان ينكر 
ما ملطبعة احلك�م���ة والقرطا�سية من دور 

فاعل من حيث التط�ير. 

فاخر الداغريمطبعة الوالية هل هي البداية؟ 
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تكر اال�سياء كلها.. تتغر..حتل�.. تهف�.. 
تت��س���ع، او رمبا تعل����.. اال اللم�سة االوىل 
لهذه اال�سياء حتتفظ بنكهتها اخلا�سة لزمن 

ط�يل!
والتلفزي����ن ي����م ب���داأ كان ب���ذرة �سغ���رة 
ك���رت وك���رت معه���ا االح���الم حت���ى �سار 
بناية ت�سج باحلرك���ة والعطاء من هنا يدار 
ال�س����ت، من هنا ي�سعل ال�س����ء، ومن هنا 
اول  قدم����ا  والذي���ن  الكام���را..!  تتح���رك 
اعماله���م وخدماته���م التلفزي�نية هم البذرة 
االوىل ويع����د له���م الف�س���ل االول يف من���� 
التلفزي�ن وا�ستمراره ط����ال ال�سنني التي 
م�س���ت! ه�ؤالء االوائل كث���رون فيهم احلي 
ال���ذي ي���رزق وفيه���م م���ن ودع احلي���اة اىل 
مث����اه االخ���ر، اال ان اف�ساله���م م���ا زال���ت 
قائمة واأ�سماوؤهم ما زالت تردد على األ�سنة 
االجي���ال، فه���ل تذكرونه���م ؟ ح�سن���ا.. لق���د 
اع���دت لكم جملة االذاع���ة والتلفزي�ن جردًا 
با�سماء االوائل و�ستتعرف�ن عليهم من على 
�سفحات املجلة، ورمب���ا �ست�ستعيدون معنا 
اي�سا ا�سم���اء ن�سيناها فتك�ن����ا م�ساهمني 
وعاملي���ه..  التلفزي����ن  تاري���خ  و�س���ع  يف 

فلنبداأ اذن.. ولتتذكروا انتم اي�سا! 

مالحظة:
ذك���رت ا�سماء كث���رة ال�سخا����س عمل�ا يف 
جم���ال واحد من قبل م���ن عا�سرهم، اال اننا 
و�سعن���ا اال�س���م ال���ذي تك���رر ردده اكرث من 

م�سدر! 
*اول م���ن ظه���رت �س�رت���ه و�سم���ع �س�ته 
يف التلفزي����ن التجريبي ه���� "ان�ر البر" 
وال���ذي ميك���ن ان نق����ل عن���ه ان���ه املذي���ع 
ومل���دة  الر�سم���ي  غ���ر  االول  التلفزي����ين 
دقائ���ق قليلة! وه� اول من عم���ل بال�س�رة 

وال�س�ت واالخراج..وكل �سيء!! 
*اول نقل للتلفزي����ن كان مرا�سيم افتتاحه 

يف 1956/5/2 نقل���ه املذي���ع حمم���د عل���ي 
كرمي و�سبيحة املدر�س.

*اول برنام���ج غنائي قدم بع���د نقل مرا�سيم 
االفتتاح يف الي�م االول غنت عفيفة ا�سكندر 

وح�سري اب� عزيز وناظم الغزايل. 
*اول برنام���ج ق���دم يف التفلزي����ن كان عن 
م�س���روع الرثث���ار قدم���ه املذيع حمم���د علي 

كرمي واخرجه االنكليزي هلك�س. 
*اول مذي���ع ظه���ر عل���ى �سا�س���ة التلفزي����ن 
ه���� حممد عل���ي ك���رمي اذ قال "هن���ا حمطة 
تلفزي����ن بغ���داد تب���ث على القن���اة )8( اول 

حمطة يف ال�سرق االو�سط". 
*اول �س����ت ن�سائي ي�سم���ع يف التلفزي�ن 
ي����م افتتاح���ه كان �س�ت �سبيح���ة املدر�س 
الت���ي ا�سبح���ت اول مذيعة تلفزي����ن يظهر 

وجهها من على �سا�سة التلفزي�ن. 
*اول ام���راأة عمل���ت يف التلفزي����ن ولك���ن 
دون ان يظهر وجهها كان���ت املهند�سة ناثرة 

ق�سط�. 
 *****

يف  عمل����ا  الذي���ن  االوائ���ل  *املهند�س����ن 
التلفزي�ن خالد عبد الكرمي ، فالح ال�س�يف، 

ناثرة ق�سط�، مهدي �سالح. 
ح�سن���ي،  املخرجني..كام���ران  *اوائ���ل 
ي��س���ف جرجي�س، ناظم ال�سف���ار، ابراهيم 
الدي�اين، خليل �س�قي، خالد حممد امني. 

*اول م�س����ر للنق���ل الداخل���ي عل���ي حجي 
ح�سني. 

عل���ى  ظه���رت  تلفزي�ني���ة  م�سل�سل���ة  *اول 
ال�سا�س���ة ت�سارب���ت االراء ح�له���ا اال انه���ا 
واحدة من ه���ذه الثالث: ال����ردة احلمراء، 

م�نت كر�ست�، روبن ه�د.
*اول برنامج ترفيهي ظهر من على ال�سا�سة 
ه� برنامج )ام علي( الذي مثل فيه اأول مرة 

دور املراأة ، املمثل عبد اجلبار عبا�س. 
*اول ممثل���ة �ساهده���ا اجلمه����ر هي فدوة 

خالد واختها �سل�ى خالد. 
*اول برنامج لالطفال قدم يف 56/11/18، 
ا�سمه )ن���ادي جح���ا( يعده ويخرج���ه خليل 
�س�ق���ي وميثل دور جحا في���ه الزميل يحيى 

زكي. 
*اول طفل���ة �سارك���ت يف الرنامج ال�سابق، 
ه���ي الي����م ممثل���ة م�سرحي���ة وتلفزي�ني���ة 
واذاعي���ة معروف���ة واأم الأطف���ال ي�سرك����ن 
اي�س���ًا برام���ج االطف���ال.. انه���ا املمثلة مي 

�س�قي!
*اول برنام���ج م��سيقي قدم فيه طالب مدام 
لينا رق�س���ات باليه و�س���ع م��سيقاه الفنان 

منر ب�سر واخرجه ابراهيم الدي�اين. 
*اول مباراة لكرة القدم نقلت يف عام 1956 

من على �ساحة الك�سافة. 
*اول معر����س للكتب نقل يف عام 1956 من 

معهد الفن�ن اجلميلة.  
*اول �سائ���ق �سي���ارة للنق���ل اخلارج���ي ه� 
حمم����د اخلفاج���ي ثم ج���اء �سقيق���ه حميد، 
واالثنان ما زاال يعمالن يف وزارة االعالم.  
*اول ماكي���ر ه� ف�زي اجلنابي الذي بقي 

فرة ق�سرة ثم جاء بعده ي��سف �سلمان. 
عل���ى  م���ن  قدم���ت  عراقي���ة  متثيلي���ة  *اول 
ال�سا�س���ة "يري���د يعي����س" وه���ي يف اال�سل 
م�سرحية ذات ف�سل واحد اخرجها للم�سرح 
جعف���ر ال�سع���دي ث���م قدم���ت يف التلفزي����ن 
فاأخرجه���ا كامران ح�سن���ي وقدمتها الفرقة 
ال�سعبي���ة للتمثيل وهي م���ن تاأليف ابراهيم 
الهنداوي وبط�لة عبد اجلبار عبا�س وجنم 

عبد الله العبيدي. 
*اول طف���ل ظهر يف عم���ل متثيلي ه� �سمر 
م�ين الذي مثل دور علي يف م�سرحية يريد 
ان يعي����س وه���� اول طفل ا�س���رك يف فيلم 

�سعيد افندي. 
*اوائ���ل امل�س�رين هم عزيز اليا�س، حكمت 

ا�سكندر وقا�سم ال�سايف. 
*اول من قدم برنامج قرق�ز ه� عبد الرزاق 

عبد ال�ستار. 
*اول فل���م وثائق���ي �سج���ل كان ع���ن تت�يج 
امللك..�س����رة اح���د امل�س�ري���ن املتعهدي���ن 

وا�سمه اليا�س جم�عة. 
بي����م  االحتف���ال  كان  نق���ل خارج���ي  *اول 

اجلي�س يف 6 كان�ن الثاين. 
*اول من ان�ساأ او و�سع بذرة لق�سم ال�سينما 
وال�سينمائ���ي  زك���ي  يحي���ى  الزمي���ل  ه���� 

هاريت�ن مهران! 

اول عام��ل عراقي ين�سيء برجًا 
للتلفزي�ن 

*_285( قدمًا ه���� ارتفاع برج التلفزي�ن 
الثاين الذي يحتل مكانة يف مبنى امل�ؤ�س�سة 
العامة لالذاعة والتلفزي�ن الي�م ولكن دون 
ان يعم���ل ب�سبب ان�ساء اب���راج اخرى اط�ل 
من���ه! ه���ذا ال���رج ان�س���اأه العام���ل العراقي 
)عب���د علي مراد( والذي يعتر اول من ان�ساأ 
برجًا للتلفزي�ن من العراقيني بعد االجانب 
خا�س���ة انه عم���ل مركبًا للحدي���د قبل جميئه 
للتلفزي�ن  عام 1959 ومن ي�مها با�سر العم 
عبد علي يف و�س���ع اال�سا�س لرجه بتاريخ 
59/5/5.  وانتهى منه يف 59/8/7. يق�ل 
العم ع���ن اح�سا�سه عندم���ا و�سع اخر قطعة 
حديدي���ة لل���رج كن���ت فرح���ًا ج���دًا ولكن..! 
ي�سمت وه� ي�سرجع ذكريات ذلك الي�م ثم 
يعاود احلديث قائ���اًل: ت�س�ري حدث �سيء 
مل يك���ن يف احل�سبان، فعندم���ا �سعد رفاقي 
العم���ال اىل اعل���ى ب���رج ا�سرت ان���ا للرافعة 
ال�سعاد احلديدة االخرة.. فاذا بها تالم�س 
القطع���ة اخل�سبي���ة التي يقف عليه���ا العمال 
وب�سرعة ثب���ت كل واحد منهم طرف الرج، 
يف ه���ذه االثن���اء كن���ت قد و�سل���ت منت�سف  
الرج ف���اذا بالراغ���ي واالدوات احلديدية 
التي ن�ستخدمها يف عملنا تت�ساقط باجتاهي 
حت���ى ان من كان واقفًا ا�سفل الرج فر هربًا 
من اخل�ف فاأ�س�ات الراغي ال�ساقطة من 

ه���ذا االرتفاع كانت تدوي واعقبت الراغي 
يف ال�سق����ط احلدي���دة الكب���رة واالخرة 
لل���رج وب�سرعة رمي���ت بج�سمي اىل اجلهة 
اخلارجي���ة م���ن ال���رج وكان���ت االعج�بة! 
اذا مال���ت احلديدة قبل ان ت�سل املكان الذي 
اق���ف ب���ه وا�ستن���دت بال�سبط عل���ى العم�د 
الذي يعل� ف�قي مبا�سرة! فانك�سر جزء من 
الرج واعدنا ا�سالحه.. اال اننا واحلمد لله 

�سلمنا من امل�ت!
�س�ت املذيع يظهر عل���ى ال�سا�سة ال�سغرة 
م���ع ابت�سامة خفيف���ة، هنا حمط���ة تلفزي�ن 
بغ���داد تب���ث براجمها عل���ى القن���اة )8( اول 
حمط���ة يف ال�سرق االو�سط. ويب���داأ املنهاج 

لذلك الي�م من عام 1956! 
واحلك���م  التف���رج  دوره���م  امل�ساه���دون، 
بالنج���اح او الف�سل على م���ا ي�ساهدونه، اما 
ه����ؤالء الذين يجل�س�ن وراء هذا ال�سندوق 
ال�سغ���ر، عل���ى ح���د تعب���ر النا����س يف ذلك 
ال�ق���ت ، فه���م باعث���� احلي���اة ال�سي���اء تكاد 
تك�ن عقيم���ة بحكم الظ���روف ال�سيئة التي 
حتيط بهم،فمن االمكانات الب�سيطة اىل قلة 
الكادر الذي اليفي باب�س���ط متطلبات العمل 

الفني. 
�ستدي���� التلفزي����ن ال�حي���د يف عام 1956 
التتج���اوز م�ساحت���ه )150( م���را ي�سم�نه 
"البنكل���ة" اذ يتك�ن بن���اوؤه من اجلينك� ! 
مبط���ن بقطع كارت�نية ت�سب���ه طبق كارت�ن 
البي����س يف ي�من���ا هذا ، ب���ارد قار�س �ستاء 

وحار جاف �سيفًا! 

تلفزي�ن 56 
 تعال�ا اخركم بحايل ولكن التتعجب�ا 

وحكاي���ة ن�س����ء التلفزي����ن عندن���ا ب�سيطة 
تتعل���ق مبزاج احد احل���كام يف العهد البائد  
اذ يف بداية ع���ام 1954 افتتحت �سركة باي 
فرعا لها يف بغداد، وان�ساأت معر�سًا جتاريًا 
جلب���ت اجهزت���ه م���ن بريطاني���ا، ون�سب���ت 
اجه���زة التلفزي�ن  يف املعر�س وبداأ النا�س 
باأرتي���اده وم�ساهدة انف�سه���م يف التلفزي�ن 

بعانة واحدة!  
يف عام 1955 جاءت االوامر لنقل االجهزة 
اىل داخل مبنى االذاعة ومت االت�سال باحدى 
ال�سركات لنقلها ون�سبها من جديد فار�سلت 
ال�سرك���ة ثماني���ة  خ���راء با�س���روا بالعم���ل 
وبداأت املرحلة التجريبية للتلفزي�ن وكانت 
ال�ساري���ة انذاك تبث م�ساف���ة )25( كم فقط، 
وبع���د انته���اء التج���ارب مت افتت���اح املحطة 
ب�س���كل ر�سمي يف ال�ساعة اخلام�سة بع�سهم 
يق�ل ال�سابعة من م�ساء 1956/5/2 ، ومن 
املناه���ج االوىل للي����م االول حفل���ة غنائية 
ا�سرك���ت يف احيائها عفيفة ا�سكندر وناظم 
الغ���زايل وح�س���ري اب���� عزي���ز واخرون، 
ومن اقدم الذي���ن عمل�ا يف الي�م االول من 
عم���ر التلفزي�ن امل�سرف الفني )ان�ر البر( 
الذي ت�ىل فيما بع���د تدريب من جاء للعمل 
يف التلفزي����ن من العراقي���ني، ومما يذكره 
ان����ر البر عن عمل���ه، انهم طلب����ا اليه يف 
الفرة التجريبية ان يك�ن مذيعًا ولكن غر 
ر�سم���ي! ويقراأ عبارة " هنا حمطة تلفزي�ن 
بغ���داد التجريبية تب���ث براجمها على القناة 
"8" وم���ن ك���رثة تكراره���ا  ب���داأ يت�ساي���ق 
حت���ى ا�سط���روا لت�سجيل عبارت���ه هذه على 

ا�سط�انة واعف�ه من املهمة! 
ومن الطرائ���ف التي تق���رن بطبيعة العمل 
يف ذل���ك ال�ق���ت وتتعل���ق بقل���ة االمكان���ات 
املت�ف���رة.. احليل التي كان���ت ت�ستخدم يف 
التمثيلي���ات والرام���ج فمث���ال عن���د اع���الن 

تلفزيون )بغداد( وع�مليه االوائل 
ا�سرتك يف كتابته /مها 
البياتي 
يا�س خ�سري البياتي

قا�سم ال�سايف من م�سورينا االوائل لقطة الول برنامج يظهر يف ال�سورة املمثل عبد اجلبار عبا�س واملاكيري يو�سف �سلمان
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ال�س���الم امللك���ي كان���ت تظه���ر عل���ى ال�سا�سة 
�س����رة امللك وعلم يرفرف، اما كيف يرفرف 
العل���م  فامل�ساأل���ة �سهلة ج���دا! اذ انه���م كان�ا 
ي�ستعين�ن باملروحة املن�سدية وي�جه�نها 
عل���ى العل���م ويب���داأ بالرفرف���ة ! ولك���ن حدث 
ي�م���ا �سيء مل يك���ن يف احل�سبان اذ تعرثت 
املذيعة بال�سلك الكهربائي املت�سل باملروحة 
فت�قفت عن العمل وت�قف معها العلم طبعا 
عن الرفرف ! فم���ا كان من م�س�ؤول االنارة 
"كاظم مق�سد"  اال الرك�س بhجتاه العلم 
فرفع���ه وحركه بيده فح���دث انه كان يرفرف 
باجت���اه �س����رة املل���ك فل���م تظه���ر ال�س�رة 
وا�سح���ة فا�ستدعاه امللك وا�ستج�به ف�سرح 
له الق�سية ب�سه���ادة املذيعة ثم افرج�ا عنه! 
هائج���ًا  بح���رًا  ي�س����روا   ان  ارادوا  واذا 
ي�ستعين����ن ب�سط���الت امل���اء ل�سفح���ه داخل 

اال�ستدي�. 
هذه احلي���ل كان العامل�ن يتعمدونها ولكن 
كي���ف بهم وتدخ���الت الطبيعة! ف���اذا مطرت 
ال�سم���اء يف ذل���ك الي����م ف���ان نق���رات املطر 
عل���ى �سط���ح اال�ستدي���� ي�سمعه���ا امل�ساه���د! 
واذا مر قط���ار او غرد بلبل ف���ان امل�ساهدين 

ي�ستمتع�ن بها اي�سا!
*الديك�ر واملكياج: 

الديك�ر يف ذلك ال� قت كان ب�سيطًا ومكررًا 
حت���ى ان ديك����رًا واح���دًا �س���ارك باأكرث من 

ثمانني عماًل! 
علي���ه  مر�س����م  حائ���ط  ع���ن  عب���ارة  وه���� 
طاب����ق مه�سم، ول� وج���دوه الي�م حل�سل 
م���ن  اك���رث  الن���ه  االوىل،  اجلائ���زة  عل���ى 
�س���ارك بالرام���ج والتمثيليات الت���ي قدمها 
التلفزي����ن! ولهذا احلائ���ط مع الفنان خليل 
الرفاع���ي حكاي���ة طريفة ففي اح���دى املرات 
علي���ه احلائ���ط  �سق���ط  ه���� ميث���ل  وبينم���ا 
وب�سرع���ة بديهة اب� فار����س املعروفة التفت 
اىل زميل���ه املمثل قائاًل "م�ي���زي عاد تكرخ 
�سيلم���ان تره احلاي���ط وك���ع علينا"...فاأنقذ 
امل�ق���ف! م���ا نعرفه ع���ن التلفزي����ن انه كان 
يق���دم فقراأت م�اده ب�س���كل حي ومبا�سر اأي 
دون ت�سجيل م�سبق لها كما ه� حا�سل االن 

بف�سل اجهزة الفيدي�تيب! 
ورمبا يك�ن اكرث النا�س م�سقة عندما تك�ن 
التمثيلي���ة ت�ستدع���ي من���ه ان يغ���ر مكي���اج 
املمث���ل عدة م���رات خا�سة ان غرف���ة املكياج 
�سغرة جدًا ال ت�ست�عب اال املاكير ي��سف 
�سلمان واملمث���ل يذكر لنا ي��سف �سلمان عن 

عمل���ه يف تلك الفرة قائاًل: برغ���م امكاناتنا 
القليل���ة اال اننا ا�ستطعن���ا ان نر�سي املخرج 

واملمثل. 
ادوات  عل���ى  حت�سل����ن  كنت���م  *وكي���ف 

املكياج! 
-م���ن ادوات الزينة الت���ي ت�ستعملها الن�ساء 
ام���ا بخ�س�����س ال�س����ارب واللح���ى فكن���ا 

نحركها من ا�س�اف اخلروف واملاعز! 

�س�رة و�س�ت: 
يف  كام���رات  م���ن  التلفزي����ن  ميلك���ه  م���ا 
اال�ستدي���� كانت ارب���ع كام���رات ي�سم�نها 
ام الدفع!وث���الث كام���رات ثابتة يف �سيارة 
ي�ستخدم�نه���ا للنقل اخلارجي ويعتر اقدم 
"قا�س���م  امل�س�ري���ن الباق���ني يف امل�ؤ�س�س���ة 
ال�سايف" الذي ي�سحك حني يتذكر مفارقات 
العم���ل وكيف ان الديك����ر يف احدى املرات 
اراد ال�سق����ط اي�س���ًا ف���رك كامرت���ه ثابتة 
على وج���ه املمثل تعم���ل ل�حدها وذهب ه� 
ليم�سك الديك����ر وكيف ان الكامرات كانت 
اثن���اء البث  تعط���ل عن العم���ل وي�سطرون 

للت�س�ير فرات ط�يلة بكامرا واحدة! 
وم���ن القدام���ى الباق���ني يف امل�ؤ�س�س���ة علي 
احم���د ون����اف بكر الل���ذان كان���ا م�س�ؤولني 
ع���ن ال�س����ت، ومما يذك���ره عل���ي احمد ان 
امل�ؤث���رات ال�س�تي���ة يف ذل���ك ال�ق���ت كانت 

قليل���ة لذا كان����ا ي�ستعين�ن باح���د العاملني 
لتقلي���د �س����ت حي����ان او قط���ار او �سيارة 
! وي�سجل�ن���ه ولك���ن دون ان ي���دري حت���ى 
اليزع���ل! وم���ن املعروف عن ن����اف بكر انه 
يحب افالم الكارت����ن كثرا وي�سحك عليها 
واطراف ما يروى عنه انه يف احدى املرات 
كاد ي�سق���ط م���ن ال�سحك ب�سب���ب روؤيته ذيل 
حي����ان يتح�ل اىل "بروان���ه" ويطر مثل 
الهلي�ك�بر يف اله�اء برغم انه �ساهد هذا 

الفلم الكارت�ين اكرث من مرة. 
وم���ن مفارق���ات ال�س�ت انه ظه���رت �س�رة 
الع���الن ع���ن باتريات باب���ل بينم���ا ال�س�ت 

يعلن عن دب�س اأي.اأي! 

*املهند�س�ن االوائل: 
خال���د عبد احلكيم وفال���ح ال�س�يف من اقدم 
املهند�سني العاملني وحتى االن يف امل�ؤ�س�سة 
العامة لالذاعة والتلفزي�ن ، فرغم احل�ادث 
الت���ي كادت ت�ؤدي بحياة فال���ح ال�س�يف اال 

انه ما زال يحب عمله يف التلفزي�ن. 
ويف احدى امل���رات اراد ان يفح�س املر�سلة 
وكان���ت املكثف���ة م�سح�ن���ة بالكهرب���اء ف���اذا 
بي���ده تالم�سها وتعمد بعدما تتفرغ �سحنتها 
كله���ا عل���ى يدي���ه ومل ي�سع���ر بنف�س���ه اال يف 

امل�ست�سفى. 
اما املهند����س خالد عبد احلكي���م فحدثنا عن 

ال�ساري���ات يف ذلك ال�قت ومراحل تغيرها 
قائاًل: ان االر�سال كان الي�سل حتى بعق�بة، 

وان املر�سلة كانت تبث ن�سف كيل� واط!
ارتفاعه���ا )50(  كان  �ساري���ة  اول  ويق����ل: 
قدمًا بدل���ت ب�سارية ط�لها )130( قدمًا فبداأ 
ار�س���ال اآخر ح�ايل خم�س���ة كيل� واط ، يف 
عام 1959 بدل���ت ال�سارية باخرى ارتفاعها 
)290( قدمًا ويف عام 1970 ا�سبح ارتفاعها 

)560( قدمًا.

*جحا وام علي ! 
يعت���ر برنامج نادي جح���ا اول برنامج قدم 
لالطفال من عل���ى �سا�س���ة التلفزي�ن والذي 
كان يع���ده ويخرج���ه خليل �س�ق���ي ويقدمه 
الزمي���ل يحي���ى زك���ي وه� يعت���ر من احب 
ان  خا�س���ة  اآن���ذاك  للم�ساهدي���ن  الرام���ج 
جحا يحك���ي  لهم ق�س�سًا ويق���دم لهم افالمًا 
للكارت����ن وي����زع عليه���م احلل����ى الت���ي 
كان جح���ا ي�سطر ل�سرائها م���ن اجل ا�سكات 
االطف���ال الذين يبك����ن يف الرنامج خا�سة 

ان البث التلفزي�ين على اله�اء. 
ويتذك���ر يحي���ى زك���ي ان اب���رز م���ن �س���ارك 
يف برناجم���ه م���ي �س�ق���ي والع���داء �سام���ي 

ال�سيخلي. 
ام���ا "ام علي" فه� الرنام���ج الذي ن�ستطيع 
ان نق�ل عنه اول برنام���ج مثلت فيه امراأة؟ 

وهذه امل���راأة كانت رجاًل متنكرًا..انه الفنان 
عبد اجلب���ار عبا�س الذي يق����ل عن جناحه 
بتقم����س ه���ذا الدور: رمب���ا يك����ن لن�ساأتي 
االوىل تاأثر وا�سح على امكانيتي بتقم�س 
�سخ�سي���ة ام عل���ي وه���ي امل���راأة ال�سعبي���ة 
التي تلب����س الف�طة خا�س���ة ان اهلي كان�ا 
ي�سكن����ن يف بي���ت ت�سكن فيه ع�س���ر ع�ائل 
اخرى! وكنت ا�ساعد امي التي تخبز وتبيع 
اخلبز! لذا فان ال��سط الذي ع�ست فيه مليء 

بن�ساء مثل ام علي! 
*يق�ل����ن ام علي عندما تبك���ي، تبكي معها 

اجلمه�ر وعندما ت�سحك ت�سحكهم معها! 
-هذا �سحي���ح ان كانت ام عل���ي تردد عتابة 
تبكي عليها الن�س�ة خا�سة عندما كان يظهر 

بها اب� علي! 
ومم���ا جت���در اال�س���ارة الي���ه ان برنامج )ام 
كان  ان���ه  اال  ترفيهي���ًا  ك�ن���ه  برغ���م  عل���ي( 
برناجم���ًا يحمل يف طيات���ه م�قف���ًا �سيا�سيًا 

جتاه احلكام و�سل�كهم. 
*يف ال�سيف..يف ال�ستاء! 

�ستدي���� التلفزي����ن يف ع���ام 1956 كان ل���ه 
ت�سمي���ة خا�سة فه� ا�سبه بحم���ام تركي كما 
ي�سم�ن���ه خا�س���ة ان���ك م���ن الن���ادر ان جتد 
احد العاملني في���ه يلب�س قمي�سًا وبنطل�نًا! 
اىل  ينق���ل  كان  اال�ستدي����  ان  والطري���ف 
احلديق���ة املجاورة له ويتح����ل اىل �ستدي� 

�سيفي! ومن هناك يبداأ البث! 

الزنب�ر الذي اوقف البث 
التلفزي�ين 

ويف ال�ستاء كانت قط���رات املطر تنثال على 
روؤو����س العامل���ني اذا مل تغ���رق اال�ستدي����، 
فق���د حدث ان مالأت املي���اه ار�سية اال�ستدي� 
ور�سفت ال�سنادي���ق اخل�سبية لل�سر عليها 

بغية ال��س�ل اىل اماكن العمل! 
يذكر العامل�ن القدامى انه �سادف ان ت�قف 
الب���ث التلفزي����ين لي�م���ني وبع���د البح���ث 
والتق�س���ي ات�سح ان جرذان���ًا او زنب�رًا – 
اختلف����ا علي���ه – كان ال�سب���ب! وبالتاأكي���د 
اجلميل���ة،  الذكري���ات  م���ن  العدي���د  فهن���اك 
واحل����ادث الطريف���ة التي كان���ت ت�سكل – 
برغم مرراته���ا – انطالقة ايجابية للعاملني 
االوائل الذين �سنع�ا ميالد التلفزي�ن، وما 

زال�ا يعط�ن  له ال�سيء الكثر. 
جملة االذاعة والتلفزي�ن ايار 
1976

متثيلية )يريد يعي�س(

�ستوديو التلفزيون يف بداية تاأ�سي�سه
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وم����ن الطبيع����ي ان ه����ذه العملي����ة مل تكن 
�سهل����ة بالن�سب����ة اىل "بريطاني����ا" خا�س����ة 
وانه����ا مل تع����د تكتف����ي باملطالبة مب����ا ورد 
الع����راق  ب����ني   1930 ع����ام  معاه����دة  يف 
وبريطاني����ا ب����ل ا�س����رت عل����ى ان تتح�ل 
بالدن����ا اىل قاعدة للمجه�����د احلربي دون 
قي����د او �سرط اذ انها كان����ت تاأمل وهذا ما 
وق����ع بالفع����ل انفج����ار احلرب ب����ني املانيا 
واالحت����اد ال�س�فيت����ي واقام����ة حل����ف مع 
ج����دا  ال�س����روري  م����ن  في�سب����ح  االخ����ر 
تزويد م��سك�" مبا حتتاجه من اال�سلحة 
والعت����اد ع����ن طري����ق "الع����راق واي����ران" 
ا�ساف����ة اىل ه����دف بريطانيا" غ����ر املعلن 

باحت����الل اي����ران ذاته����ا يف حال����ة ن�س�����ب 
احل����رب املذك�رة عل����ى ا�سا�س ان����ه كانت 

حلكامها مي�ل لالملان.  
قاعدتان

و�سرع����ان م����ا تبني ان����ه برغ����م التطمينات 
الريط����اين  ال�سف����ر  م����ن  ال�س����ادرة 
ال����ذي  ك�رن�الي�����س"  "كنه����ان  اجلدي����د 
رف�����س تق����دمي اوراق اعتم����اده، لرئي�����س 
ال�زراء "الكي����الين" وادعائه باأن الق�ات 
ع����ر  فق����ط  امل����رور  تري����د  الريطاني����ة 
االرا�س����ي العراقي����ة ولي�س����ت لديه����ا ني����ة 
االقام����ة الدائم����ة فيه����ا اال ان م����ا حدث يف 
"الب�سرة" ي�مي 5 و6 ني�سان كان خالف 

ذل����ك اذ ه�جمت املدينة م����ن اجل� والنهر 
والر ومت احتاللها. 

النهائ����ي  اله����دف  ف����ان  ح����ال  اي����ة  وعل����ى 
للن�ساط احلربي الريط����اين كان الزحف 
على بغ����داد وا�سقاط حك�م����ة "الكيالين" 
وكانت هناك قاعدتان حربيتان لريطانيا 
يف العراق هما "ال�سعيبة" قرب "الب�سرة" 
و"احلبانية" غربي الف����رات وعلى مقربة 
من مدينة الرمادي ملا كانت االخرة قريبة 
جدًا من العا�سم����ة بحيث ميكن مهاجمتها 
ج�����ا دون العن����اء ا�ساف����ة اىل ان طبيع����ة 
االر�س بينه����ا وبني بغداد ا�سهل بالقيا�س 
لتلك املمتدة ب����ني الب�سرة وبغداد مع عدم 

�سمان والء القبائ����ل لريطانيا، فقد تقرر 
الزحف على االخرة من احلبانية. 

ذريعة 
وم����ع انه مل تكن لدى االنكليز احلاجة اىل 
ذريعة للزحف، اال  ان الظروف �ساعدتهم، 
ففي اواخر ني�سان عام 1941 قررت وزارة 
الدفاع ال�سيط����رة على اله�سبة املطلة على 
القاع����دة ومنع اي����ة طائ����رة بريطانية من 
مغادرته����ا وكذلك احليل�ل����ة دون حماولة 
الطائ����رات الريطانية باملن����اورات خ�سية 
ان  وم����ع  بغ����داد  عل����ى  بغ����ارات  قيامه����ا 
االنكليز يق�ل�ن يف معظم م�سادرهم، ان 
مل يكن جميعه����ا ، ان القاعدة قد "ط�قت" 

متام����ا اال ان امل�س����ادر العراقي����ة اكتف����ت 
باي����راد الرواي����ة االوىل. وم����ع ان الق�ات 
 ، احلباني����ة  يف  امل�ج�����دة  الريطاني����ة 
كانت تع����رف ان النجدات اآتي����ة  اليها، اال 
ان ام����ر احلامية قرر القيام مبحاولة مهما 
كان����ت النتائ����ج فف����ي فج����ر اخلام�����س من 
ماي�س انطلقت الطائرات الريطانية نح� 
اله�سبة وامطرته����ا بقنابلها  واوقعت بها 
اخل�سائر، بفعل عام����ل املباغتة فا�سطرت 
الق�����ات العراقية اىل الراجع اىل منطقة 
تقع بني احلبانية والفرات بعد ان ا�سيبت 

بخ�سائر  ج�سيمة. 

ا�سرار عراقية 

هكذا �سقطت بغداد حتت االحتالل الربيط�ين ث�نية
حمم�د �سبيب 

يف اال�سب�ع االول من ني�سان عام 1941 ، ا�ستطاع اجلي�س العراقي بقيادة العقداء االربعة 
اال�ستيالء على ال�سلطة، ما ا�سطر ال��سي "عبد االله" اىل مغادرة بغداد اىل "احلبانية" ومنها 

اىل "الب�سرة" ثم العراق كله ثم بادر "ر�سيد عايل الكيالين" اىل تاأليف حك�مة "الدفاع 
ال�طني" التي اتهمت يف احلال بانها م�الية لالملان وان كان االمر خالفا لذلك فقد كان ال�سبب 

يف االنتفا�سة هذه يع�د اىل عدم �سدور وعد �سريح من االنكليز ب�سمان اال�ستقالل التام 
للعراق واعرتاف بحق كل من "فل�سطني، و�س�ريا ولبنان" يف تقرير امل�سري. 

كورنوالي�س )طويل القامة الواقف امام الباب ال�سيق( يعلن للمعت�سمني يف ال�سفارة انتهاء القتال
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اعالن�ت اي�م زم�ن

حت�ل يف امل�قف 
وم����ا ه����ي اال اي����ام قليل����ة، حت����ى و�سل����ت 
الرطب����ة  اىل  احلباني����ة"  "رت����ل  طالئ����ع 
كم����ا اطل����ق عليه ان����ذاك قادما م����ن الغرب 
، وكان ب�سحب����ة ه����ذا الرت����ل كل من "عبد 
االله" و"ن�ري ال�سعيد" و"علي ج�دت" 
احلي����دري"  وداود  املدفع����ي"  و"جمي����ل 
و"�سباح ال�سعيد" وبع����د مناو�سة عنيفة 
بني طليعة الرتل  وحامية االخرة �سقطت 
االخرة باي����دي الق�����ات الزاحفة وبذلك 
ا�سب����ح الطريق ممهدا نح����� "احلبانية" 
التي اليف�سله����ا عنها ال حاجز طبيعي وال 

ق�ات عراقية. 
املاني����ا  وزي����ر  "غروب����ا"  الدكت�����ر  كان 
املف������س يف بغ����داد �سابق����ا وال����ذي ع����اد 
اىل ب����الده بع����د قط����ع الع����راق  العالقات 
مع املانيا، قد تلق����ى التعليمات من وزارة 
اخلارجي����ة ب����ان يع�د ادراج����ه اىل بغداد 
ملعرفة طبيعة ال��سع ولتقدير ما ت�ستطيع 
ان تقدم����ه املاني����ا م����ن امل�ساع����دة للعراق، 
وكان اول ما طلبه "غروبا" ار�سال �سرب 
من الطائرات وبالرغم من ان امر ال�سرب 
"ف�ن بل�مرغ" قد ا�سقطت طائرته ف�ق 
مط����ار "املثن����ى" احلايل ي�����م 12 ماي�س، 
م����ن جانب م�سدر جمه�����ل حتى االن، اال 
ان ذل����ك مل يح����ل  دون قيام ق�س����م من هذه 
الطائ����رات مبهاجم����ة احلباني����ة واحل����اق 
ا�س����رار طفيف����ة به����ا، وم����ن ال�ا�س����ح ان 
ه����ذا التح�ل يف امل�قف ق����د اطار �س�اب 
االنكلي����ز ودفعهم اىل اال�س����راع يف ح�سم 

امل�قف. 

حرب ع�سابات
وبع����د تدار�س امل�قف م����ن جميع ج�انبه 
قرر اجل����رال "مارك كالرك" قائد احلملة 
ان يت����م الهج�م على بغ����داد من حم�رين 
االول يه����دف اىل اخراق اجل�سر احلديد 
املق����ام عل����ى الف����رات، واحت����الل الفل�جة 
والزحف م����ن االخرة اىل بغداد والثاين 
ان يجتاز النهر ب�ا�سطة ج�سر عائم جرى 
ن�سبه اىل ال�سمال م����ن البلدة على مقربة 

من الرمادي للقيام بقتال م�ساغلة. 
العملي����ة  م����ن  االول  الق�س����م  تنفي����ذ  مت 
عل����ى  الي�ست����ر غراه����ام  الرائ����د  بقي����ادة 
اجل�سرال�حي����د ف�ق الف����رات ورافق ذلك 
عب�����ر النه����ر ب�ا�سط����ة ق�����ارب �سغرة 
و�س����ارك يف الهج�����م جن�����د قادم�ن من 
الغرب وق� ات من الليفي وبرغم املقاومة 
ال�سارب����ة من جانب الفل�جة،  التي كانت 
تتعر�����س ان����ذاك اىل غ����ارات ج�ي����ة غر 
ماأل�ف����ة من جان����ب �س����كان البل����دة الذين 
كادوا ان ي����ردون الغ����زاة عل����ى اعقابهم ، 

فقد ا�ستطاع�ا اال�ستيالء عليها. 
ويف غ�س�����ن ذل����ك، ج����اءت االنب����اء، ومل 
يك����ن هذا ام����را �سعب����ا بالن�سب����ة لالنكليز 
"الكي����الين"  حك�م����ة  ان   ، ال�ق����ت  ذل����ك 
تن�����ي مغادرة العا�سم����ة اما اىل امل��سل 
واإم����ا اىل كرك�����ك التخ����اذ واح����دة منهما 
مق����را م�ؤقت����ا للحك�م����ة بانتظ����ار تط�����ر 
االم�����ر ولهذا تقرر تكلي����ف الق�ة االوىل 
، وبالزحف نح����� ال�سمال ال�سرقي وقطع 
ال�سك����ة احلديد ب����ني بغ����داد وامل��سل اأي 

�سن ن�ع من حرب الع�سابات. 
ق�سة املت�سرف 

ويق�����ل امليجر "كنغ�سل����ي" قائد الطاب�ر 
الذي زح����ف نح�الهدف االخر، وبالفعل 
امل�ساه����دة  حمط����ة  اىل  الطاب�����ر  و�س����ل 
القريب����ة م����ن الكاظمي����ة وبع����د مناو�س����ة 
ط�يلة تب����ني انه الميكن اال�ستيالء عليها، 
فاآث����ر القائد احت����الل حمط����ة التاجي اىل 
ال�سم����ال منه����ا، ومل يك����ن ه����� يف املقدمة 
ولكن����ه م����ا ان اق����رب منه����ا حت����ى �سم����ع 
�س�����ت اطالق����ات ناري����ة متقطع����ة حي����ث 
رف�ست احدى ال�سي����ارات املدنية الت�قف 
فاطلق عليها اجلن�د الر�سا�س وا�ساب�ا 
اطاره����ا فت�قف����ت ، وعندما و�س����ل القائد 
املحط����ة وجد ان "جالل خال����د" مت�سرف 
بغ����داد كان م�ساب����ا بج����رح يف ي����ده وان 
�سابط����ا برتب����ة عقي����د قد ج����رح يف بطنه 
وان����ه كان يحت�س����ر ومع ان����ه مل ي�سر اىل 
ا�س����م ه����ذا ال�سابط فقد علمن����ا بانه لطفي 
عب����د الل����ه ال�ساحلي ، م����ن كرك�����ك وانه 

ت�يف بعد وقت ق�سر. 
ان  املت�س����رف  ا�ستج�����اب  م����ن  وتب����ني 
احلك�مة علمت مبحاوالت اال نكليز لقطع 
ال�سكة من����ذ 23 ما ي�����س وت�سلمت تقريرا 
ب����ان ثالث����ة م����ن االنكلي����ز �س�ه����دوا ليال 
قربق اخلط فتق����رر ار�سال جالل والعقيد 
لتحري جلي����ة االمر فحدث ما حدث وبعد 
ب����ذل العناي����ة الطبي����ة الالزمة م����ن جانب 
املت�س����رف  و�س����ع  تق����رر  الق�����ة  طبي����ب 
و�سائق �سيارته يف قارب �سغر واعادته 
اىل بغ����داد، اذ مل تكن هناك حاجة لالبقاء 
علي����ه ثم ان هذه اخلط�����ة �ستك�ن �سربة 
�سلبي����ة للحك�م����ة الت����ي الب����د ان يخرها 

بجلية االمر. 

ا�سارة من ال�سفارة 
وم����ن قبي����ل الط�����ارئ واحتياط����ا مل����ا قد 
انتق����ال احلك�م����ة  م����ن احتم����ال  يح����دث 
بعد بغ����داد فقد قررت تاألي����ف جلنة االمن 
الداخل����ي و�سمت كال من ار�س����د العمري 

وح�سام الدين جمعة. 

املت�س��رف ج��الل خالد يقع يف 
فخ غري مت�قع

مت�سرف الل�اء ن�����ر الدين حمم�د مدير 
دائرة احلركات يف اجلي�س وغرها. 

ويف 30 ماي�����س، 1941 و�سل����ت برقي����ة 
ب����ان  كالرك  اجل����رال  قي����ادة  مق����ر  اىل 

اع�ساء احلك�م����ة والقادة وبع�س �سغار  
�سب����اط اجلي�����س ق����د اجت����ازوا احل����دود 
اىل اي����ران ويف �ساعة متاأخ����رة من نف�س 
امل�س����اء  هبطت برقية م����ن ال�سفارة تق�ل 
ب����ان هناك وف����دا عراقيا �سي�س����ل اىل مقر 
القي����ادة ع����ر م�سي����دة الدباب����ات غرب����ي 
�س����روط  ح�����ل  للمفاو�س����ة  اخل����ر   نه����ر 
انه����اء وقف اطالق الن����ار، وبالفعل و�سل 
ال�ف����د برئا�سة الرائد غ����ازي الداغ�ستاين 
، وبع����د حمادث����ات ق�سرة تق����رر الع�دة 
اىل ال�سف����ارة ذاته����ا ال�سطح����اب ال�سفر 
والت�قي����ع عل����ى ال�س����روط وبالفع����ل عاد 
الداغ�ست����اين ومرافق�����ه االنكليز ومعهم 
ك�رن�الي�����س حيث ج����رى يف مقر كالرك 
الت�قي����ع على �س����روط الهدن����ة، كما اطلق 
عليه����ا ومل تلبث ق�ات اجلي�����س العراقي 
ان ان�سحبت من غربي بغداد اىل �سرقيها 
فدخلته����ا الق�����ات الريطاني����ة وبرفقتها 
عبد االل����ه الذي ا�ستق����ر يف ق�سر الزه�ر 
بع����د ان عه����د لللمدفع����ي بتاألي����ف حك�مة 
جدي����دة مل ت�ستم����ر ط�ي����ال اذ كان ال����دور 
معدا لل�سعيد الذي يعرف كيفية احل�ساب 

مع خ�س�مه جيدا!

عن كتاب ا�س�ار عراقية
بريوت 1974 

قراأت باهتمام ما كتبه االديب ال�سيد جندة 
فتح���ي �سف����ة حت���ت عن�ان "امل���ازين يف 
بغداد" فعادت بي ذاكرتي اىل ال�راء ، ي�م 
زرت مع ال�سيد �سعدي خليل �سيف العراق 
الكاتب ال�ساخر اجل���اد ابراهيم عبد القادر 
املازين الذي كنا نقراأ له ونعجب به ونتابع 
املع���ارك القلمي���ة الت���ي كان يخ��سها على 
�سفحات جرائ���د وجمالت القاه���رة ومنها 
املعرك���ة الت���ي دارت ح�ل كتاب���ه او ق�سته 
الط�يل���ة يف اال�س���ح "ابراهي���م الكات���ب" 
الت���ي اتهم باأنه اقتب�س ع���دة �سفحات منها 
م���ن ق�سة رو�سية عن�انها "�سانني" او ابن 

الطبيعة"! 
*زي���ارة امل���ازين الثالث���ة لبغ���داد، وكان���ت 
االخ���رة مت���ت واحل���رب العاملي���ة الثانية 
يع���اين  الع���راق  وكان  ال�طي����س  حامي���ة 
ازمات �سيا�سية واقت�سادية حتى ان وزارة 
الداخلية مل ت�ستطع ت�فر �سيارة لتنقالت 
"امل���ازين" الذي ن�سر يف جريدة "البالغ" 
امل�سري���ة بع���د ع�دت���ه اىل القاهرة ح�ايل 
ال�ست���ني مق���اال ع���ن م�ساهدات���ه يف العراق 
وانطباعات���ه عنه كما �سمع���ت من املرح�م 
احمد زك���ي اخلياط الذي لعب الدور االول 
يف اقن���اع وزي���ر الداخلي���ة ف�زي���ر املالي���ة 

لدع�ة املازين! 
*كان اخلياط ي�سغ���ل وظيفة مدير الدعاية 
ل����زارة  تابع���ة  املديري���ة  وكان���ت  الع���ام، 

الداخلية،عام  1972 
*ق���ال: اجل����س الأروي لك حكاي���ة وجل�ست 
فا�ستاأن���ف قائ���اًل: ان���ت تذكر انن���ي دع�ت 
املازين لزيارة الع���راق، وملا و�سل انزلناه 

–ق�س��������ر  بال����س"  "ريجن���ت  فن���دق  يف 
ال��س���ي! وكان ال�سيف بحاجة اىل �سيارة 
لتنقالت���ه فا�سط���ررت اىل و�س���ع �سيارتي 
اخلا�سة و�سائقها حتت ت�سرفه وملا انتهت 
الزيارة، وعاد املازين اىل القاهرة، جاءين 
حما�س���ب مديري���ة الدعاي���ة ال�سي���د احم���د 
كم�ن���ة ومعه القائمة التي بعث���ت بها الينا 
ادارة الفندق بنفقات اقامة وطعام املازين، 
من اج���ل الت�قي���ع عليها قب���ل ار�سالها اىل 

وزارة املالية ل�سرفها، فقال يل املحا�سب: 
-ملاذا ال تقدم قائمة بدورك عن "البانزين" 
ال���ذي احرقته �سيارتك خالل �سبعة ا�سابيع 

تنقل خاللها املازين ب�ا�سطتها؟ 
واأقنعن���ي باأن تك�ن القائم���ة مببلغ خم�سة 
ع�س���ر دينارا فقط، ف�افق���ت وقمنا بار�سال 
القائمت���ني، وف�جئ���ت بع���د ي�م���ني ب�زير 

املالية وه� يت�سل بي هاتفيًا ويق�ل: 
-لق���د دع�ن���ا امل���ازين بطل���ب من���ك، الي�س 

كذلك؟ 
قلت: نعم 

-و�سندفع نفقات اقامته يف الفندق؟ 
قلت: هذا طبيعي! 

قال: اذن ملاذا الت�سارك يف �سيء من تكاليف 
�سيافته، ول� ب��سع �سيارتك يف خدمته؟ 

ف�افقت . 
*و�سك���ت قليال ث���م قال: وما ح���دث مل يكن 
بداف���ع احلر�س على ام����ال الدولة، ولكن 
الأنه "ماك� فل��س". وهكذا كنا نعجز حتى 
عن الدعاية على نطاق غر وا�سع لبالدنا. 

وقد فارق اخلياط الدنيا عام 1974 .
جملة احل�سارة

الدع�ية  مدير  "امل�زين" و�سي�رة 
يف زي�رته الث�لثة واالأخرية لبغداد 

�سادق االآزدي 

وعلى اية حال فان الهدف النهائي للن�ساط احلربي الربيطاين 
كان الزحف على بغداد وا�سقاط حك�مة "الكيالين" وكانت هناك 

قاعدتان حربيتان لربيطانيا يف العراق هما "ال�سعيبة" قرب 
مدينة  من  مقربة  وعلى  الفرات  "الب�سرة" و"احلبانية" غربي 

الرمادي ملا كانت االخرية قريبة جداً من العا�سمة بحيث ميكن 
مهاجمتها ج� دون العناء
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ار�س����د  العراقي����ة  اخلارجي����ة  وزي����ُر  تلَق����ى   
العمري، من وزي����ر امريكا املف��س يف بغداد 
)ل�����ي هندر�س����ن( ر�سالة ي�����م 6 اذار 1945 

جاء فيها: 
يل ال�س����رف ان اخ����ر معاليكم ب����اين ت�سلمت  
امري����كا  يف  حك�مت����ي  م����ن  ر�سال����ة  الي�����م 
م�س����ر  االمريك����ي  الرئي�����س  ان  مفاده����ا.. 
روزفل����ت ي�س����ره ان �ساح����ب ال�سم����� امللك����ي 
االم����ر عب����د االل����ه ين�����ي زي����ارة ال�الي����ات 
املتح����دة االمريكية يف ربيع ه����ذا العام، وان 
الرئي�س ي�س����ره اي�سًا ان ي�ستقبل ال��سي يف 
وا�سنطن ي�م 19 ني�سان 1945 ليك�ن �سيفه 
ال�سخ�س����ي يف البيت االبي�س، بعدها ي�ستمر 
ال��س����ي �سيفًا لدى حك�مة ال�اليات املتحدة 
االمريكي����ة يف بلرهاو�����س و�ستع����د حك�م����ة 
وا�سنط����ن لل��سي رحل����ة يف انحاء ال�اليات 
املتح����دة لالطالع وجاء يف اخ����ر الر�سالة عن 
هندر�س����ن )اك�����ن مق����درًا ملعاليك����م ل����� امكن 
اخب����اري هل ان �ساح����ب ال�سم� يقبل الدع�ة 
ام ال؟( وبعد اعالم ال��سي مب�سم�ن الر�سالة 
رحب بالدع�ة كثرًا فقرر جمل�س ال�زراء يف 
جل�ست����ه املنعق����دة يف 18 اآذار 1945 امل�افقة 
على قب�لها على ان يق�م االمر زيد ب�اجبات 
اململكة ط�ال غياب ال��سي عن العراق.        

وبينم����ا كان����ت اال�ستع����دادات جت����ري ل�سف����ر 
ال��س����ي ي�م ال�سبت 14 ني�سان وافت االنباء 
معلنة وفاة �ساحب الدع�����ة االمريكي م�سر 
روزفل����ت، يف ي�����م 13 ني�سان فام����ر ال��سي 
عبد االل����ه تاأجيل ال�سفر كما ق����ررت احلك�مة 
العراقي����ة تنكي�س االع����الم العراقية يف جميع 
انح����اء الع����راق م����دة ع�س����رة ايام وق����د ابرق 
اجلدي����د  االمريك����ي  الرئي�����س  اىل  ال��س����ي 
)ه����اري الي�����س تروم����ان( ي�ا�سي����ه وي�ا�سي 
ال�سع����ب االمريك����ي كاف����ة بالتع����ازي احل����ارة 
ب�ف����اة الرئي�����س روزفل����ت وق����د رد الرئي�����س 
االمريك����ي اجلديد اىل �ساح����ب ال�سم� امللكي 
االم����ر عبد االله، وجلاللة ملك العراق في�سل 
الث����اين بال�سك����ر العمي����ق للع�اط����ف الكرمية 
الت����ي عر عنها ال��سي.. وجاللة امللك في�سل 

الثاين.        
ج����ددت الدع�����ة من قب����ل الرئي�����س االمريكي 
اجلدي����د امل�س����ر ترومان اىل �ساح����ب ال�سم� 
االم����ر عب����د االل����ه، وي�س����ره ان يق�����م �سم�ه 
بزي����ارة ال�الي����ات املتحدة يف اواخ����ر ال�سهر 
احل����ايل. ومن املق����رح ان يجعل و�س�له اىل 
مدين����ة ني�ي�����رك يف ال�ساد�����س والع�سري����ن 
من �سه����ر ماي�س 1945. ويرغ����ب الرئي�س ان 
يق�سي �سم�����ه امللكي ليلة 28 م����ن ماي�س يف  

البي����ت االبي�س و�ستق����ام ماأدبة ع�ساء ل�سم�ه 
العظيم.

غادر �سم� االمر عبد االله العراق ج�ًا �سباح 
ي�م الثالثاء امل�سادف 22 ايار 1945 ي�سحبه  
ال�س����ادة ن�����ري ال�سعيد وعلي ج�����دت وداود 
احليدري والدكت�ر �سندر�سن واملرافق عبيد 
عب����د الل����ه امل�سايفي ويف ي�م 26 م����ن ال�سهر 
هبط����ت طائ����رة ال��س����ي يف مط����ار ني�ي�رك 
فاأ�ستقب����ل فيها ا�ستقبااًل فخم����ًا، ويف ي�م 28 
اي����ار انتق����ل اىل وا�سنطن وو�س����ع اكلياًل من 
الزه�ر على �سري����ح الرئي�س روزفلت، وقال 
�سم�����ه )مل تك����ن خ�س����ارة روزفل����ت خ�س����ارة 
لالمريكيني وحدهم فح�سب. بل �سملت جميع 
ال�سع�����ب املحبة لل�س����الم واحلرية يف ارجاء 

العامل( .
 ويف وا�سنط����ن ا�ستقب����ل ال��س����ي ا�ستقب����اال 
الي�����م االآت����ي  الرئي�����س  ر�سمي����ًا وقاب����ل يف 
اجلدي����د تروم����ان ث����م يف االي����ام االآتي����ة �سار 
يتفق����د مع����امل ال�الي����ات املتح����دة ومناظره����ا 
وم�ساريعه����ا، كم�ساريع ال����ري، وت�ليد الق�ة 
اعدت����ه احلك�م����ة  منه����اج  وف����ق  الكهربائي����ة 
االمريكي����ة ا�ستغرق تنفيذه �سه����رًا كاماًل طار 
خالله����ا اىل مدين����ة )اوت����اوه( عا�سم����ة كن����دا 
يف ي�����م 27 حزي����ران 1945 مل�ساهدة معاملها 

وح�سارتها.
كان����ت احلك�م����ة الريطانية قد رتب����ت زيارة 
ر�سمية ل�سم� االمر عبد االله تبداأ بعد انتهاء 
زيارت����ه ال�الي����ات املتح����دة االمريكية ف��سل 
�سم�ه لندن يف الي�م ال�سابع من مت�ز 1945 
)مع ال�فد املرافق له( وا�ستقبل فيها ا�ستقباال 
ر�سمي����ًا ا�سركت فيه جميع الهيئات يف لندن، 
وقد حتدث ال��سي انه �سيبحث اجراء بع�س 
التعديالت يف املعاهدة العراقية�  الريطانية 
م����ع امل�س�ؤولني يف لندن يف اثناء اقامته فيها، 
هذا وا�ستغرقت زيارة ال��سي لريطانيا 47 
ي�م����ا اقيمت خاللها م����اآدب تكرميية وحفالت 
متن�عة، ويف ي�م 25 اآب 1945 غادر �سم�ه 
لندن قا�سدًا فرن�سا يف طريقه اىل تركيا         

رتبت زيارة ال��سي اىل تركيا التي ت�ستغرق 
خم�سة ايام، فبلغ �سم�ه )او�ستانه( على ظهر 
الطائ����رة االمريكي����ة )اجاك�سن( يف 15 ايل�ل 
ومكث فيها ي�مني ثم انتقل اىل انقرة، ومكث 
فيه����ا ثالثة اي����ام ب�سياف����ة احلك�م����ة الركية 
حي����ث اقيم����ت ل����ه وال�ف����د املراف����ق احلفالت 
وامل����اآدب التقليدي����ة الفخم����ة والقي����ت بع�����س 
اخلط����ب ال�دي����ة املنا�سب����ة ب����ني امل�س�ؤول����ني 

االتراك.
قف����ل ال��سي راجعًا اىل بغداد فبلغها يف ي�م 

اخلمي�����س 20 ايل�����ل ع�س����را حي����ث ا�ستقب����ل 
ا�ستقب����ااًل ر�سمي����ًا، واقام����ت امان����ة بغداد يف 
الي�����م االآت����ي  حفل����ة فخم����ة ل�سم�����ه يف به� 
االمان����ة ح�سره����ا جمه�����ر كبر م����ن خمتلف 
الطبقات والقى �سم�ه كلمة �سكر على ما لقيه 

من حفاوة وتكرمي.
ال�سك فيه وال ريب اذ قلنا: 

ان الع����راق قد ا�ستفاد من ه����ذه الرحلة ف�ائد 
جليل����ة ال�سيما ما كان منه����ا لل�اليات املتحدة 
االمريكية فقدعّرفت االمريكيني ببالد العراق 
النا�سئ����ة، ومتن����ت عالق����ات ال�د ب����ني العرب 
واالمريكان وخلقت �س�ق����ًا جديدًا للمنتجات 
العراقي����ة وال �سيم����ا )التم����ر( عل����ى ان زي����ارة 
ال��س����ي اىل اأنقرة مل تخل م����ن فائدة للعراق 
ولركي����ا مع����ًا وقد ع����رت احلك�م����ة الركية 
يف اثن����اء زي����ارة ال��س����ي اليه����ا بانها جتلت 
يف اثن����اء الزيارة وحدة امل�سلحة والراي يف 
ال�س�ؤون االقت�سادية وال�سيا�سية.                      

ن�����ري  ومم����ا يذك����ر يف ه����ذه املنا�سب����ة ان  
ال�سعي����د تخلف يف تركيا بعد مغادرة ال��سي 
عنه����ا وق����د دخ����ل ال�سعي����د يف مفاو�س����ات مع 
احلك�م����ة الركية لعق����د معاه����دة واتفاقيات 
خط����رة ظه����ر اثره����ا بع����د ا�ستقالة ال�����زارة 

الباجة جية الثانية..                   

احداث تاأريخية يف الذاكرة العراقية 

ــى امــريــكــ�  ـــ ــي ال ــس ــو� زيـــــ�رة ال

ا�ستقبال ر�سمي للأمري عبد االإله من الرئي�س االأمريكي هاري ترومان

 �سهاب احمد القي�سي     
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زعيم وطني ام �سيا�سي عملي 
*م���اذا ميث���ل يا�س���ني الها�سم���ي يف تاري���خ 
العراق ال�سيا�سي ؟. واين تكمن اأهمية الدور 

الذي اأداه يف حياته ال�سيا�سية. 
� يق����ل جن���دت فتح���ي �سف����ت ال���ذي يعمل 
على تدقيق ال�ثائ���ق الريطانية املتعلقة يف 
الع���راق.. ميث���ل يا�سني الها�سم���ي يف تاريخ 
الع���راق ال�سيا�س���ي احلديث مدر�س���ة خا�سة 
وه���� يذكر بعد ابتعاده ع���ن م�سرح االحداث 
الي�مية اربعني عاما زعيما وطنيًا و�سيا�سيًا 
رفع ل�اء املعار�س���ة وخا�سم االنكليز وقاوم 
املعاه���دة العراقي���ة الريطانية ب���ان كان يف 
�سيا�ست���ه الط���رف املناق����س ملدر�س���ة ن����ري 
ال�سعي���د ال���ذي ظ���ل ا�سم���ه ل�سيق���ًا مب�الت���ه 
االإنكليز وال�سر على ركبهم وتبني ال�سيا�سة 
القائل���ة ان م�سال���ح الع���راق كان���ت تقت�س���ي 
التحالف م���ع االنكليز والتع���اون التام معهم 
عل���ى ال���دوام يف جميع احل���االت ومهما كان 
يف هذي���ن احلكم���ني من تعمي���م فانهم���ا بقيا 
ال�سمت���ني املتميزت���ني لهذين الرجل���ني اللذين 
كانا من ابرز ال�ج����ه ال�سيا�سية يف العراق 
يف العه���د امللكي عل���ى ان ذل���ك التعميم الذي 
ال�سطحي���ة  باالحادي���ث  جائ���زًا  يك����ن  ق���د 
اليج�ز اإطالقه للدرا�سات التاريخية العلمية 
وال�سيا�سي���ة فاإنها لي�س���ت قا�سرة على ل�نني 
اثن���ني ال ثال���ث لهم���ا ا�س����د كال���ح او ابي�س 
نا�س���ع وامنا تق�م بني االثنني ظالل تتفاوت 
ب���ني االبي����س واال�س����د درج���ات ودرجات. 
وال�سيا�س���ة يف جميع االوقات هي فن املمكن 
ولذلك اختلفت ا�ساليب ال�سيا�سيني العراقيني 
يف العه���د امللك���ي ب���ني االإذعان لالم���ر ال�اقع 
واملعاه���دات  فاالنت���داب  االحت���الل  وقب����ل 
وب���ني  امل�ستعم���رة  الق����ى  م���ع  والتع���اون 
الرف�س التام لكل وج�د اجنبي ونف�ذ دخيل 
واإن املطالب���ة باجل���الء الناج���ز واال�ستق���الل 
الت���ام امن���ا اك�س���ب الها�سمي �سمعت���ه كرجل 
وطن���ي يع����د اىل �سبب���ني: االول: م�اقف���ه 
�س���د االنكلي���ز ومعار�سته معاه���دة 1930 . 
والث���اين: النهاي���ة املحزنة الت���ي انتهى اليها 
وخروج���ه بالق����ة بنتيج���ة انق���الب ووفاته 
بعي���دًا ع���ن ال�ط���ن ولي����س مبق���دور احد ان 
يتكهن مبا كان �سي�سجله التاريخ عنه ل� امتد 

به االجل وعاد اىل العمل ال�سيا�سي.

ابن خمتار حملة البارودية 
رئي�سًا لل�زراء 

قطب���ني  ميث���الن  ون����ري  يا�س���ني  كان  واذا 
متناق�س���ني فكي���ف تعاون���ا يف وزارة ر�سي���د 
ع���ايل الكي���الين �سن���ة 1933 بل كي���ف ادخل 
يا�س���ني خ�س���م املعاه���دة للدول���ة ال���ذي بنى 
جانب���ًا م���ن �سمعت���ه يف االقل عل���ى خما�سمة 
ن�ري ال�سعيد عاقدها املدافع االول عن وزير 
اخلارجية ل�زارت���ه االخرة ال�اقع ان حياة 
ال�سيا�سي���ني ال�سيا�سي���ة مل���ا تدر����س بع���د كما 
ينبغ���ي له���ا ان تدر����س ، ودور الها�سم���ي يف 
التاريخ العراقي ال�سيا�سي القريب يحتاج اىل 
املزيد من التحليل .. فقد ظهرت يف ال�سن�ات 
االخ���رة بع����س الدرا�س���ات اجلامعي���ة التي 
خ�س�س���ت ل�سرته منه���ا اإطروحة الدكت�راه 
الت���ي قدمتها اىل جامع���ة هارف�رد االمريكية 
االآن�س���ة يف بي مار واخ���رى ملاج�ستر قدمها 
ال�سي���د �سام���ي القي�س���ي اىل جامع���ة بغ���داد 
ون�س���رت بعد ذل���ك يف كتاب. عل���ى ان هاتني 
الدرا�ست���ني فيهم���ا خل���ل كبر لع���دم اإفادتهما 
م���ن ال�ثائ���ق الريطاني���ة التي تعتم���د على 
مادة غزيرة عن يا�س���ني الها�سمي وكانت تلك 
ال�ثائ���ق غر مفت�ح���ة حينما ولذل���ك مازال 
املج���ال وا�سع���ا لتق���دمي درا�س���ات اخرى عن 
�س���رة يا�سني واعتقد ان حياة يا�سني بعد ان 
ابتعد بدرجة تكف���ي الإ�سدار حكم م��س�عي 
عليه���ا يجب ان تك�ن م��سع درا�سات اخرى 

وفيها من االمثلة الكثرة يف ال�طنية.
تتمي���ز حي���اة يا�س���ني الها�سم���ي ال�سيا�سي���ة 
مب�اق���ف جريئ���ة خ���دم فيه���ا ب���الده خدم���ة 
�سادقة ولعل ابرز تلك امل�اقف م�قفه من حل 
م�سكلة الدي�ان العم�مية العثمانية التي كان 
الع���راق يع���اين وطاأته بحكم امل���ادة ال�سابعة 
ع�س���رة من اتفاقي���ة املالية امللحق���ة باملعاهدة 
العراقية الريطانية وبحك���م معاهدة ل�زان 
الت���ي اعتم���دت القاعدة الدولي���ة التي تق�سي 
بانتق���ال الدي�ن العم�مي���ة الدولية املتجزئة 
اىل ال���دول املن�سلخ���ة عنه���ا كل ح�س���ب م���ن 

ي�سيب منها. 
بطبيع���ة احل���ال كان العراق ب��سف���ه احدى 
الدول املن�سلخة عن االمراط�رية العثمانية 
يتحم���ل ن�سيبه من تل���ك الدي�ن ويقا�سي من 
اأعبائه���ا ال�سيما وه� يف بداي���ة تك�ينه وقد 

ا�ستط���اع الها�سمي عندم���ا كان وزيرًا للمالية 
يف وزارة الع�سك���ري ع���ام 1926 ان يلع���ب 
دورا جريئا الإنقاذ العراق  من الدي�ن الثقيلة 
الت���ي تع����ق تقدم���ه امل���ايل وتعرق���ل من����ه 
االقت�س���ادي فب���ادر بع���د ان در����س امل��س�ع 
درا�س���ة كافي���ة ا�ست�ع���ب فيه���ا امل�سكل���ة بكل 
تفا�سيله���ا ب�سراء اال�سه���م املطروحة وبيعها 
باال�س�اق العاملية باأ�سعار بخ�سة الإطفاء تلك 

الدي�ن وت�سديدها مرة واحدة. 
الع�ام���ل  ه���ذه  ب���ني  الها�سم���ي  وازن  وق���د 
املختلف���ة الت���ي حتيط بتل���ك الق�سي���ة ولعله 
يت�ساءل ايهم���ا اأ�سلح للع���راق ان ينتهز هذه 
الفر�س���ة في�سرب �سربته وينق���ذ العراق من 
ه���ذا احلم���ل الثقي���ل ام يراج���ع خماف���ة ان 
يرم���ى بتهمة اخرى باأحكام الد�ست�ر؟ فرجح 
اإنق���اذ العراق وقدم على تلك املغامرة دون ان 
يخ���ر جمل����س ال����زراء ودون ان يرجع اىل 
جمل����س االم���ة وياخ���ذ م�افقته كم���ا تق�سي 
ذلك املادة 97 من الد�ست����ر العراقي ال�سادر 
ع���ام 1925 الت���ي تن����س عل���ى ان���ه اليج����ز 
تخ�سي�س راتب او اإعط���اء مكافاأة او �سرف 
�س���يء من ام�ال اخلزينة العم�مية الي جهة 
اال مب�جب القان����ن وقد اثارت هذه العملية 
�سج���ة وا�سعة عندما ا�ستقال���ت وزارة جعفر 
الع�سك���ري ال���ذي كان الها�سم���ي وزي���رًا فيها 
واكت�سف���ت وزارة عب���د املح�س���ن ال�سع���دون 
الت���ي خلفته���ا ه���ذه العملية التي اق���دم عليها 
الها�سم���ي ال�سيما ان نتائجه���ا كانت جمه�لة 
حي���ث مل يعرف ه���ل يقب���ل جمل����س الدي�ان 

العم�مي
 وان عمله ه���ذا �سذوذ عن قان�ن يق�سي على 
حك�م���ة ب���الده ان ت�س����ق ه���ذا ال�زي���ر اىل 
الدي����ان العاملي لينظر هذا الدي�ان يف امره 

ويقرر ما يقع عليه من تبعات. 
وقد ب�غت املجل�س مب�اقف يا�سني الها�سمي 
مبا انط�ت عليه مبادرت���ه من اإقرار خمالفته 
الد�ست����ر وطل���ب باإحالة نف�س���ه اىل املحكمة 
العليا ملحاكمته عن تلك العملية فقرر املجل�س 
تاألي���ف جلنة برملانية للتحقق باالمر ودر�ست 
تل���ك اللجنة الق�سي���ة درا�سة ط�يل���ة ا�سفرت 
عن ع���دم م�س�ؤولية الها�سم���ي عن قيامه بتلك 

العملية 
وان هن���اك ف�ائ���د العراق ج���راء اقدامه على 

ذل���ك العم���ل ال�سيم���ا بع���د ان واف���ق جمل����س 
الدي����ان العم�م���ي عل���ى قب�ل تل���ك اال�سهم 
والري���ب ان قيم���ة ه���ذه املغام���رة الت���ي اقدم 
عليها الها�سمي تكم���ن يف انها انقذت العراق 
م���ن الدين الثقي���ل الذي يظل الع���راق مطالبًا 
ب���ه حتى 1951 تبق���ى خاللها امل����ارد املالية 
للع���راق  م���ن املارك االمل���اين وال�س���كك حتت 
املرتبط���ة مبجل����س  الدولي���ة  الهيئ���ة  رقاب���ة 
الدي����ان العم�م���ي ك�سمان���ات لت�سدي���د تلك 
الدي����ن كما تق�سي بذلك املعاهدة اإ�سافة اىل 
ان هذه العملية اك�سبت العراق �سمعة ح�سنة 

عززت من املركز املايل.

م�اقفه وحدودية ثابته 
يق�ل خال�س عزمي ان عام 1912 يعتر بداية 
انطالق���ة الها�سم���ي بتاأكي���د ه�يت���ه ال�طنية 
وال�حدوي���ة م���ن خ���الل جمعية العه���د التي 
كانت متثل اخلط الع�سكري للحركة وجمعية 
الغربي���ة الفتاة التي كانت متثل اخلط املدين 
له���ا فعلى هذين امل�سارين غذ الها�سمي الركب 
بحنكة و�سجاعة و�سر م���ع تكتم �سديد لكي 
ي�ساه���م يف تغذي���ة الفك���رة للث����رة العربي���ة 
فلم���ا ج���اءت الفر�س���ة وق���ف يف دم�س���ق عند 
اجتماع ال�سخ�سي���ات العربية بفي�سل االول 
لي�ؤكد اال�ستع���داد الكامل الإعالن الث�رة على 
النطاقني ال�سعبي والع�سكري وكانت م�ساعر 
الها�سم���ي الق�مية قد جتلت عر م�اقف عدة 
اثن���اء وج�ده يف تركيا او �س�ريا وفل�سطني 
وتبل�رت يف اول منهج يكتبه جلمعية )العهد 
العراق���ي( الت���ي تزعمه���ا حيث اك���د ا�ستقالل 
وكذل���ك  العربي���ة  ال�ح���دة  �سم���ن  الع���راق 
املن�س����ر الذي وزع با�سمه على ابناء ال�سعب 
العراقي اثناء قيام جلنة اال�ستفتاء االمريكي 
بزيارة �س�ريا وعزمه���ا على زيارة العراق.. 
ويف غ�س����ن ذلك ن�س���ر �سل�سلة م���ن املقاالت 
يف جري���دة ن���داء ال�سع���ب ع���ام 1927 وكان 
تركيزه ين�سب على املنطلقات ال�حدوية يف 
جمل�س الثقافة والربي���ة فقد كتب يق�ل )ان 
عل���ى احلك�مة ان جتع���ل املقام االرف���ع للغة 
الب���الد العربية وتفر�س ا�ستعمالها يف جميع 
الدوائ���ر وامل�سال���ح واملتاج���ر وامل�سان���ع.( 
ويف مق���ال اآخ���ر ركز عل���ى اجل�ان���ب املهمة 
يف تاري���خ االم���ة العربية حينم���ا كتب يق�ل 

يف  متح���دة  العربي���ة  االقط���ار  مادام���ت   (
تاريخها وم�ساعره���ا ولغتها وطرق تفكرها 
ومت�سامن���ة يف الرغبة يف التق���دم فال بد من 

ت�حيد الطرق للربية والتعليم فيها..(..
ع���رف الها�سم���ي ط�ال الف���رة الت���ي عا�سها 
داخل احلك���م او خارجه مب�اقف���ه االيجابية 
ول����ال تلك امل�اق���ف ملا انتهج���ت حياته بذلك 
ال�س���كل املح���زن بعي���ًدا ع���ن وطن���ه واهل���ه.. 
وي���روي الدكت����ر منر بك���ر جانب���ًا من هذه 
مت�سرف���ا  الها�سم���ي  كان  عندم���ا  امل�اق���ف.. 
)حمافظ���ا( لل����اء املنتف���ك كان عل���ى ات�س���ال 
برج���االت احلرك���ة ال�طني���ة يبادله���ا ال���راأي 
وي�ست�سره���م يف ق�ساي���ا ع���دة وق���د وقع���ت 
واح���دة م���ن ه���ذه الر�سائ���ل بيد مدي���ر االمن 
العام اآن���ذاك ا�سماعيل حق���ي ال�سفار وكانت 
م�جه���ة اىل ر�سيد اب� التمن ج���اء فيها: بلغ 
حتيات���ي اىل جعف���ر جلب���ي واخ���ره بانني 
بانتظار اأوامره وادع���� الله ان ي�فقنا لطرد 
املحتل���ني.. وقد نقل ك�ك����س وامل�س بيل هذه 
الر�سالة اىل امللك في�س���ل االول وكانت امل�س 
بيل منفعلة حني خاطبت امللك بعنف ووقاحة 
مدعي���ة بان���ه الميك���ن ال�سك����ت والتغا�س���ي 
ع���ن مث���ل ه���ذه املرا�س���الت مطلق���ا ف���رد امللك 
عليه���ا مررًا م�قف يا�س���ني )ان �ستمائة �سنة 
م���ن العب�دي���ة مل تف�سح له املج���ال الكايف له 
ولغ���ره من الت�سرف كاأح���رار حتى انا افعل 

ال�سيء نف�سه ل� كنت مكانه(.. 
يذكر ان الها�سمي بعد �سق�ط وزارته االوىل 
�سكل ح���زب ال�سعب و�سم ب���ني �سف�فه عددًا 
مب�اقفه���ا  عرف���ت  الت���ي  ال�سخ�سي���ات  م���ن 
حمم���د  كال�سبيبي���ني  وال�طني���ة  البط�لي���ة 
ر�سا وحمم���د باق���ر وعبد اللطي���ف الفالحي 
وكان �سعار احلزب مالئم���ًا لتطلعات ال�سعب 
)اخلال�س والت�سامن والت�سحية غاية ا�سعد 
لل�سع���ب وتاأم���ني اال�ستق���الل الت���ام وال�سعي 
المن���اء الق�ى ال�طني���ة(.. وقد تبنى احلزب 
الدف���اع عن الق�سايا اخلا�س���ة باالمة العربية 
الها�سم���ي  العرب���ي وكان لزعيم���ه  وال�ط���ن 
الف�سل االك���ر يف م�ا�سلة الن�سال وت�جيه 
ال�سع���ب مب���ا كان يكتب���ه يف جري���دة احلزب 

)نداء ال�سعب( 
    الف باء1977

 

ي��سني اله��سمي ..

ولد يا�سني يف بغداد عام 1884 يف حي �سعبي من احياء بغداد يعرف با�سم البارودية ون�سا يف 
ا�سرة مت�ا�سعة وكان اب�ه ال�سيد �سليمان خمتارا لذلك احلي وقد �سافر يا�سني بعد ان اكمل 
درا�سته االولية اىل اال�ستانة حيث التحق باملعاهد الع�سكرية وبعد ان تخرج فيها �سابطا 

ا�سرتك يف احلروب التي ن�ساأت قبيل احلرب العاملية االوىل وال�سيما يف حرب غالي�سيا.. حيث 
اظهر �سجاعة فائقة منحه ب�سببها امرباط�ر اأملانيا وليالم غل�ب و�سامًا من الدرجة االوىل 

وقد تاأثر يا�سني كغريه من ابناء جيله بالدع�ة العربية وانت�سب اىل جمعية العهد ال�سرية 
وعمل يف حك�مة ال�سام العربية رئي�سًا للمجل�س العربي كما ت�ىل تنظيم اجلي�س ال�س�ري وبعد 

ان انهار احلكم الفي�سلي وجيء بفي�سل ليك�ن ملكا على العراق قدم يا�سني اىل بغداد وظل 
ميار�س عمله ال�سيا�سي حتى قدر له ان يخرج من بغداد بعد االنقالب الع�سكري الذي قاده بكر 

�سدقي يف التا�سع والع�سرين من ت�سرين االول 1936 وان مي�ت يف بريوت ليدفن يف دم�سق. 

ابن خمتار املحلة الذي ا�سبح رئي�سا لل�زراء
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�سبتم����ر   / ايل�����ل  م����ن  ع�س����ر  الثال����ث    يف 
2009 رح����ل ع����ن الدنيا الدكت�ر جن����م الدين 
للريا�س����ة  الروح����ي  االب  ال�سه����روردي، 
العراقي����ة، م�ؤ�س�س اول كلي����ة تربية ريا�سية 
يف ال�ط����ن العرب����ي، وال�سخ�سي����ة املعروفة، 
لي�س����ت  ال�ست����ى  باالح����داث  حافل����ة  حيات����ه 
الريا�سي����ة فح�سب، بل التي متتد يف جماالت 
احلي����اة كافة من اق�س����ى ال�سيا�سة اىل اق�سى 
الريا�س����ة والف����ن، اىل حكاي����ات ط�يلة متثل 
�س����رة حي����اة مفعم����ة باالح����داث، ال�سيما انه 
ارتب����ط بال�سخ�سي����ة ال�سيا�سي����ة ر�سي����د عايل 
�سغ����ل  ال����ذي   )1965  –  1892( الكي����الين 
من�س����ب رئي�����س ال�����زراء ث����الث م����رات اأثناء 
العه����د امللك����ي يف الع����راق لالع�����ام 1933 ، 
1940،1941، وه� �ساحب الث�رة املعروفة 
باأ�سم����ه ع����ام 1941 املناه�س����ة لالنكليز، وقد 
تزوج ال�سهروردي ابن����ة الكيالين، باال�سافة 
اىل ان ال�سه����روردي.. ه����� نقي����ب العبا�سيني 
ورئي�س جمل�����س الع�سائر واالأ�سر والبي�تات 

العبا�سيه يف العراق.
  يف �سه����ر �سب����اط / فراي����ر م����ن ع����ام 2002 
متتالي����ني  لي�م����ني  �ساع����ة   13 م����دى  وعل����ى 
اجري����ت مع����ه ح�ارا مط�����ال يف بيت����ه الكائن 
يف حي اجلامع����ة، ح�ار تناول����ت فيه اوراقا 
كث����رة من دفاتر عم����ره، يف خمتلف املجاالت 
احلياتية، ولكن احل�����ار مل ين�سر منه اال نزر 
ي�س����ر ج����دا، مقتطف����ات فق����ط، واحل�����ار كما 
اعتق����د ه� االول م����ن ن�عه اذ مل اق����راأ ح�ارا 
م����ع ال�سهروردي وكما اخ����رين حينها رحمه 
الله انه مل يجر ح�ارا م��سعا من قبل كما انه 
بعيد عن االعالم، ومل تكن املعل�مات املت�فرة 
عنه اال ب�سيطة وهي ما ن�سرت يف �سط�ر بعد 
رحيله، احل�ار زاخ����ر باملعل�مات التاريخية 
والريا�سي����ة  وال�سيا�سي����ة  واجلغرافي����ة 
واالجتماعي����ة وبالتفا�سي����ل ال�سائق����ة، وم����ن 
ال�فاء له ان ين�سر احل�ار للك�سف عن الكثر 

من ا�سرار حياته.
* ماذا نقراأ يف ه�ية اح�الك املدنية؟

- جنم الدين بن حميي الدين بن حممد �سليم 
ال�سه����روردي العبا�س����ي، م�ل�����د يف بغ����داد، 
حمل����ة جديد ح�س����ن با�س����ا )احليدرخانة( يف 

26 ايل�ل / �سبتمر 1920.
* ما معنى ال�سهروردي؟

- ال�ساه����ر ب�����رده، عن����د جام����ع ال�سي����خ عمر 
هناك مكان )ال�ردية( يقيم�ن فيه الذكر، هذا 
اال�سل، وبع����ني ال�قت هناك قري����ة يف ايران 
ا�سمه����ا )ال�سه����رورد(، جدهم االك����ر اب� بكر 

ال�سديق.
* ما ال����ذي ظل لديك من الطف�ل����ة وتراه االن 

امام عينيك؟
- ارى بيتن����ا الذي كنا نعي�����س فيه، كان عندنا 
في����ه بئ����ر ن�ستعملها للح������س )الف�س�ة داخل 
البي����ت(، اأي لال�ستعم����ال اخلارجي، و�سجرة 
�س����رو )نبك����ة(، وم����ا زل����ت ارى ال�سق����ا ال����ذي 
ياأتين����ا بامل����اء وميالأ )احلب�����ب(، ث����م الطيبة 
النا�����س، كان هن����اك  م����ع كل  الت����ي ت�سعره����ا 
تفاع����ل غري����ب واالج�����اء الت����ي يب����دو يل ان 
املحل����ة كان����ت ه����ي ال�سبب يف ه����ذا الن�ع من 
التجم����ع الب�سري املن�سج����م اخالقيا وترب�يا 
ودينيا، م����ع انك ترى هناك امل�سلم وامل�سيحي 
واليه�����دي وال�سن����ي وال�سيع����ي واالرمن����ي، 
وكيف ه����ذا االن�سجام بني اه����ل املنطقة الذي 
الي�س����دق، زائ����دا اطمئنان����ا وامان����ا و�سالم����ا 
وحي����اة رتيب����ة، و�س����يء اخ����ر م����ن االحتف����ال 
باملنا�سب����ات ال�طني����ة والديني����ة ونحن عائلة 

دينية �سهروردية وج����دي مت�يل ال�سيخ عمر 
ال�سهروردي..

* اي����ن كان����ت درا�ستك االبتدائي����ة واية ذكرى 
حتملها منها؟

- در�س����ت عام 1924 يف مدر�س����ة )بابا كركر( 
وه����ي مدر�س����ة ديني����ة اولية تابع����ة لالوقاف، 
مكانه����ا نف�س املنطقة يف حمل����ة )التيل خانة( 
م�قعها االن خلف امل�سرف العقاري،ام�سيت 
فيه����ا �سن����ة درا�سي����ة ديني����ة، ث����م انتقل����ت اىل 
املاأم�نية ع����ام 1925 التي م�قعها يف منطقة 
امليدان، ث����م انتقلت اىل مدر�س����ة )االمريكان( 
ع����ام 1928 )ال�سف الثال����ث( حتى اك�ن ق�يا 
يف اللغة االنكليزية، ون�سحني ابي ان ارجع 
اىل ال�س����ف الث����اين، ث����م انتقل����ت اىل مدر�سة 
البارودي����ة يف حملة الط�����ب )ال�سف الرابع( 
1931-1932 ث����م رجعت ملدر�س����ة االمريكان 

)ال�س����ف اخلام�����س( ثم رجع����ت اىل املاأم�نية 
.1934-33

* ما هذه مدر�سة االمريكان؟
لكنائ�����س  تابع����ة  اجنبي����ة  اهلي����ة  مدر�س����ة   -
تب�سري����ة منه����م اليعاقبة الذي����ن ا�س�س�ا كلية 
بغ����داد ع����ام 1930 والذين مركزه����م م�سيغان 

يف ديرويت!!.
* ه����ل تذك����ر ح�����ادث معين����ة حدث����ت يف تلك 

ال�سن�ات؟
- هن����اك حدث����ت حادثت����ان م����ا زل����ت اذكرهما، 
االوىل : عام 1927 ح����ني جرى تبليط �سارع 
الر�سي����د بالك�نكري����ت امل�سل����ح اول م����رة، كنا 
نتف����رج الن����ه اأول مرة يج����ري تبلي����ط �سارع، 
والثاني����ة : حني م����رت جن����ازة ال�سيخ �ساري 
وه����ي يف طريقها اىل املق����رة، وخلفه النا�س 

تق�����ل اله��سة املعروف����ة )ه��س�ا ل����ه.. قاتل 
جلمن(، كم����ا اتذكر ق�سية الك�سافة يف ال�سف 
الثاين االبتدائي وكان هذا نظاما ولالن م�ؤثر 
علّي، فه� نظام دقي����ق و�سارم، ومع االعتياد 
انت تقبله، ويف كل مدر�سة هناك غرفة خا�سة 
بالك�سافة وغرفة للريا�سة وغرفة للر�سم، الن 

املدر�سة �سيدت مدر�سة بكل ما تعنيه الكلمة.
مدار�����س  لتالمي����ذ  الك�ساف����ة  فائ����دة  م����ا   *   

ابتدائية؟
- التلمي����ذ ي�ستفيد منه كنظام : طاعة احرام، 
الت����زام ب����كل �س����يء، القياف����ة، النظاف����ة، اداب 
الطريق، وكلها ع�ام����ل مهدت لكل ما جاء يف 
م����ا بعد م����ن م�اق����ف وطنية وق�مي����ة ودينية 
جت����اه االعت����داءات الت����ي حدثت �س����د العراق 

واالمة العربية.
* اي����ن كان����ت درا�ستك املت��سط����ة واية ذكرى 

حتملها منها؟
- يف )املت��سط����ة الغربي����ة( التي كانت اف�سل 
مدر�سة يف العراق من جمي����ع الن�احي، فيها 
ن�ساط����ات فني����ة داخلي����ة وخارجي����ة واعم����ال 
يدوي����ة، وفيه����ا �ساح����ات كبرة وفيه����ا �ساحة 
تن�����س، ولك����ن ار�سه����ا )نزي����زة(، واهم حادث 
اتذك����ره ه� انق����الب بكر �سدقي ع����ام 1936، 
ولقاء بطل الع����امل بامل�سارعة الهر كرومر مع 
احلاج عبا�س الديك، وما اذكره اي�سا.. كانت 
هناك مباراة بك����رة ال�سلة بني فريقي املدر�سة 
اك����ن  ومل  ال�سرقي����ة،  ومت��سط����ة  الغربي����ة 
م�س����اركا فيها ب�سبب وج�����د ورم يف وجهي، 
وبع����د م�س����ي وق����ت م����ن املب����اراة كان فريقنا 
خا�سرا، فجاءين مدر�س الريا�سة وطلب مني 
ان األع����ب، فلعب����ت فحقق����ت التعادل ث����م الف�ز 
واأخذن����ا الكاأ�����س، اأول مرة، ورمب����ا الخر مرة 
يق����ام احتف����ال كب����ر ت�سبب يف ف�����ز مدر�سته 
�س����ارك فيه مدير ع����ام وزارة املعارف واألقيت 
فيه ق�سائد وخطب ت�سي����د بامل�قف واالنتماء 
والت�سحي����ة الت����ي كنت عليها، وم����ن الطريف 
ان����ه وبعد ا�سب�ع �سكاين معل����م الريا�سة اىل 
مدير املدر�سة عل����ى انني كنت �سببا يف تف�ق 
الفري����ق اخل�سم، وانني كن����ت )امت�سحك(!!، 
فقل����ت للمدي����ر: طيب.. ملن اقي����م احلفل وعلى 
�س����رف من؟، على اثر ه����ذا انتقلت اىل مدر�سة 
)التفي�����س( االهلي����ة، ويف ع����ام 1938 ذهبت 
اىل ب����روت النت�س����ب اىل اجلامعة االمريكية 
ب�سب����ب مر�����س ا�سبت به ون�سحن����ي االطباء 
بتغي����ر اجل�����، وبقي����ت هن����اك حت����ى ن�س�ب 

احلرب العاملية الثانية، اذ عدت اىل بغداد
* والثان�ية.. اين كانت؟

- بع����د ع�دت����ي اىل بغ����داد الكم����ال درا�ستي، 
حدثت ث�����رة ر�سيد عايل الكي����الين، فتقدمت 
للدرا�س����ة يف )روبرت ك�لي����ج( يف ا�ستنب�ل 
لدرا�س����ة الهند�س����ة، و�ساف����رت بع����د احت����الل 
والتحق����ت  ا�ستنب�����ل  اىل  للع����راق  االنكلي����ز 
بالدرا�سة وام�سي����ت ف�سال كامال، ثم األتحقت 
بال�سي����د ر�سي����د ع����ايل رئي�س حك�م����ة الدفاع 
ال�طن����ي ع����ام 1941 يف املنف����ى باأملاني����ا، ثم 

اوراق من دفاتر ايامه احلافلة 

ال�سهَروردي: 
اعتقلت يف اأمل�ني� و�سجنت يف النم�س� 

ويف ايط�لي� وفل�سطني
عبداجلبار العتابي 

- فريد االطر�س كان يق�ل يل )اهلل.. ل�سه بتحب من غري امل(

يف الثمانينيات

مع ر�سيد عايل الكيلينيف �سبابه
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اعالن�ت اي�م زم�ن
األتحق����ت بالفيل����ق العربي متط�ع����ا مع رفاق 
وا�سدق����اء عراقي����ني، اذ كان مرك����ز التدري����ب 
يف �س�اح����ي اثينا بالي�ن����ان، والأختالف يف 
املب����داأ األقى االمل����ان القب�س علين����ا واودع�نا 
ال�سجن النن����ا رف�سنا الت�قيع عل����ى ا�ستمارة 
جاء فيه����ا: )اين امل�قع ادناه التحق باجلي�س 
االمل����اين.. ( بينما اال�س����ح )بالفيلق العربي( 
ال����ذي يراأ�س����ه ال�سي����د ر�سيد عايل، ث����م رحلنا 
اىل برل����ني اذ األتقي����ت الكي����الين واأو�سح����ت 
ل����ه ما ح����دث، فا�ستدعي����ت للتحقي����ق معي من 
قب����ل اجله����ات االملاني����ة )ممثل����ني م����ن وزارة 
اخلارجي����ة ووزارة الدف����اع(، وعل����ى اثر هذا 
اعتذر ر�سيد عايل من مهمة هذا التنظيم لعدم 

التزام الطرف االملاين باالتفاق.
 * وهل تركت الدرا�سة ام ماذا عملت؟

- التحق����ت بجامع����ة برل����ني ث����م انتقل����ت اىل 
كلي����ة الهند�س����ة يف )در�سدن( ع����ام 1942، ثم 
غرت درا�ست����ي اىل الربية ب�سب����ب الغارات 
اجل�ي����ة املكثفة وكي ال اح�س����ر ي�ميا، وبعد 
�سنت����ني انتقل����ت اىل مدينة )ان�س����روك( التي 
ا�سبح����ت )النم�س����ا( فيما بعد، بع����د ذلك تقرر 
اثن����اء  ويف  العرب����ي  ال�س����رق  اىل  ترحيلن����ا 
مرورن����ا بالقط����اع الريط����اين الق����ي القب�س 
علين����ا، وكن����ا جمم�ع����ة م����ن العراقي����ني منهم 
�سي����د كامل كيالين �سقيق ر�سيد عايل، واحمد 
�سلم����ان اخ� ال�سهي����د حممد �سلم����ان وال�سيد 
حمم����د ب����ن ال�سريف �س����رف ال����ذي كان و�سيا 
على عر�س الع����راق، وق�سينا �سبعة ا�سهر يف 
معتق����الت بريطاني����ا يف املاني����ا، اىل ان �سدر 
ق����رار برحيلنا اىل بغ����داد ب����دون علمنا على 
انن����ا )جمرم� ح����رب(، فاأر�سل�نا اىل ال�سجن 
يف )كالدن ف�����رت( عا�سم����ة كرنثيا التي هي 
والي����ة يف النم�س����ا، والطريف انني يف �سجن 
)في����دراون( بالنم�سا ا�سدرت جريدة عن�انها 
)القي�د( ن�سخة واحدة وا�سدرت منها �سبعة 
اع����داد، ولكنه����ا انقطع����ت ب�سبب خ����الف بني 
ق����راء ال�سج����ن العربي الذي����ن كان عددهم 17 
�سخ�س����ا، ث����م نقل�ن����ا اىل �سج����ن )ب����اري( يف 
ايطالي����ا، ثم اىل �سج����ن يف اثينا حتى و�سلنا 
اىل �سج����ن يف اللد بفل�سط����ني، وكنا نبقى يف 
ه����ذه ال�سج�ن ما بني 3-4 ايام ثم يرحل�ننا، 
وكان����ت بريطانيا تتبع معنا �سيا�سة التج�يع 
اذ ن����زل وزين اىل 26 كغم يف �سبعة ا�سهر !!، 

وانا بعمر 26 عاما.

* واين كانت نهاية هذه الرحلة القا�سية؟
 - يف �سه����ر اآب/ اغ�سط�س عام 1946 طرنا.. 
واذا بن����ا يف مط����ار بغداد، وهن����اك ادخل�ين 
م����ع جندة ال�س�����اف وفرج الل����ه وردي �سجن 
ال�سراي، وت�جه ال�سيد كامل كيالين وحممد 
�سريف اىل ذويهم من املطار !!، وللحقيقة كان 
ا�ستقب����اال رائعا يدل على اح����رام امل�س�ؤولني 
وامل�اطن����ني لنا، احرام ف�����ق العادة،، وبعد 
ان اج����ري التحقي����ق معن����ا يف مديري����ة ام����ن 

بغ����داد اف����رج عنا بكفال����ة.. مع من����ع ال�سفر!!، 
وا�ستقبلت يف البيت ا�ستقباال كبرا، الطريق 
مقط�����ع، وكل املحل����ة طالع����ة، تع����ال وتفرج، 
�س����يء بهيج، فعال يجع����ل االن�س����ان امللتزم ذا 

قيمة.
* بع����د ه����ذه املعان����اة.. كي����ف واي����ن اكمل����ت 

درا�ستك؟
- قدمت طلب����ا اىل كلية احلق�����ق عام 1946، 
واذا ب����ي ارى اال�ست����اذ عب����د اله����ادي املختار 
مدي����ر االعدادي����ة املركزية وقد اف����رج عنه بعد 
ارب����ع �سن�ات يف معتقل الف����او، واذا به يقدم 
اوراق����ه املدر�سي����ة لكلية احلق�����ق، هنا التقى 
اال�ست����اذ والتلمي����ذ !!، وبعد رفع من����ع ال�سفر 
�ساف����رت اىل امريكا عام 1947 وح�سلت على 
املاج�ست����ر، ويف بداية ع����ام 1949 عدت اىل 

بغداد.
*م����ا االلع����اب الريا�سي����ة الت����ي مار�ستها وما 

النتائج التي حققتها؟
- كل ان�اع االلعاب املنظمة التي هي االلعاب 
الدولي����ة مثل ال�ساح����ة وامليدان وك����رة ال�سلة 
ال�طني����ة،  للمنتخب����ات  ولعب����ت  واملالكم����ة 
احرزت يف املالكمة بط�ل����ة العراق املفت�حة 
عام 1934، ويف ال�ساحة وامليدان كنت العب 
اكرث من ع�سرة العاب واف�ز فيها، وب�سببي مت 
حتديد ن�ساط امل�ساركة بثالث العاب فقط لكل 
ريا�س����ي وكان ذلك ع����ام 1937 وهذا خمالف 
للقان�ن الدويل، وما زال القرار نافذ املفع�ل 
ل����الن اذ ان الع����راق ه� ال�حيد ال����ذي ما زال 
متم�س����كا بهذا القرار، وق����د �سجلت العديد من 
االرق����ام القيا�سية منها يف �سباق مئة مر عام 
1940 ووقت����ه )10،7( ثاني����ة، وظل 18 �سنة 
ولال�سف مل ي�سجل باأ�سمي النني احرزته يف 
برلني م�ساركا مع ناد املاين، و�سجلت يف مئة 
مر م�ان����ع )15،1( ثانية وظل قائما ملدة 17 
�سن����ة، ويف الطفر العري�����س �سجلت )6،60( 
امتار بق����ي 18 �سنة �سجلته عام 1957!!، اما 
املالكم����ة فقد بداأتها عام 1934 ب�سكل ا�س�يل 
ومن����ازالت، اول منازلة كان����ت الحراز بط�لة 
الع����راق املفت�ح����ة حت����ت رعاي����ة املل����ك غازي 
االول اجري����ت يف الثكنة الع�سكرية ال�سمالية 
امام املت��سطة الغربية، وكان خ�سمي طيارا 
م����ن الق�ة اجل�ي����ة ا�سمه عبد ال����رزاق فغلبته 

واحرزت البط�لة ثم ا�ستمررت و�ساركت يف 
بط�ل����ة الع����راق للمدار�س و�س����ارت منازالت 
واخ����ذت بط�����الت حت����ى ع����ام 1940 حي����ث 
تاأ�س�س الن����ادي االوملبي الذي دع����ا اىل اقامة 
بط�لة الحراز بط�ل����ة العراق للمالكمة وكان 
وزين اخلفيف وكان هناك 22 مالكما يف هذا 
ال�زن وكان �سم����ن املتقدمني االخ وال�سديق 
ال�����يف �سدي����ق العم����ر حممد �سال����ح البياتي 
ال�سف����ر اال�سب����ق يف عمان، وه����� االمر الذي 
ادى اىل ان�سح����اب 20 العبا ما عداي وحممد 

مما ادى اىل الغاء البط�لة.

* متى كان اول تعيني وظيفي لك؟
- عام 1951 تعينت مالحظا يف مديرية العمل 
وال�س�����ؤون االجتماعية، ق�س����م العمل الدويل 
الذي يرتبط ب�س�ي�سرا،ثم عينت مدر�سا بدار 
املعلم����ني االبتدائية يف االعظمية عام 1952، 
وبعد ع����ام ف�سلت بع����د ان اعت����رت م�ستقيال 
ب�سب����ب تر�سيح����ي لالنتخاب����ات النيابية �سد 
�سقي����ق املرح�م����ني خليل كنه وزي����ر املعارف 
انذاك وعبد الكرمي كنه، واأقمت حينها دع�ى 
ق�سائي����ة �س����د ال�زي����ر ا�ساف����ة اىل وظيفت����ه، 
والطري����ف انن����ي ح�سلت على حك����م املحكمة 
بع����د )20( �سنة اي عام 1971، ومن الطريف 
اي�سا ان حمكمة امله����داوي حكمت على خليل 
ب����� )350( �سنة �سجن!!، وم����ن الطريف اي�سا 
انن����ي كن����ت اول من يق�����م ب�ا�سطة يف ث�رة 
14 مت�����ز خلليل كنه عند عب����د الكرمي قا�سم، 
فاأم�س����ى خليل �سنة يف ال�سجن وبعدها �سمح 

له بال�سفر اىل النم�سا ثم اقام يف م�سر!!.
* م����ا املحط����ات املهم����ة يف حيات����ك وتت�ق����ف 

عندها دائما؟
- احل����رب العاملية الثاني����ة، اذ كنت ذاهبا اىل 
اجلامع����ة االمريكي����ة يف ب����روت ا�ستع����دادا 
لاللتح����اق باجلامعة يف امري����كا، لكن ن�س�ب 
احلرب جعلني ا�سطر اىل الع�دة اىل بغداد، 
وم����ا ان ق����ام ال�سراع ب����ني الع����راق واالنكليز 
تغر االجت����اه فذهب����ت اىل ا�ستنب�����ل، وبعد 
ذلك ا�سبحت يف اأملانيا، وا�سبحت هذه نقطة 
حت�����ل يف حيات����ي، ونقط����ة التح�����ل الثانية 
كان����ت ع����ام 1942 اذ كن����ت م����ع �سدي����ق ننزل 
يف )بن�سي�ن( خا�س تابع ل�زارة اخلارجية 
االملاني����ة، وذات م�س����اء دعا �سديق����ي امراأتني 
اىل غرفت����ه، فاأعر�س����ت م�س�ؤول����ة الفن����دق.. 
ثم طردتنا، فاأ�سطررن����ا اىل االنتقال اىل نزل 
اخ����ر، تلك الليلة وقعت غارة ج�ية، علمنا يف 
الي�����م التايل ان املكان الذي كنا فيه قد ق�سف 
ودم����ر متاما )�سبح����ان الله..( قل����ت ل�ساحبي 

حينها: )نحن ال من�ت!!(.

* من ا�سهر �سخ�سية ريا�سية قابلتها؟
- ايف����ري برون����دج، رئي�س اللجن����ة االوملبية 
الدولي����ة ع����ام 1971 وخلف����ه �سامران�س، اما 
الريا�سي�����ن فاأ�سهره����م ج����اك دامب�س����ي بطل 
الع����امل للمالكم����ة يف ال�����زن الثقي����ل، قابلت����ه 
ع����ام 1947 يف ديروي����ت وه����� ال����ذي كن����ت 
اتبع ا�سل�به يف التدري����ب، وقد عاتبته ح�ل 

قب�ل����ه ان يك�ن حمكم����ا يف امل�سارعة احلرة 
للمحرف����ني الن����ه مل يك����ن بحاج����ة اليها وه� 
عل����ى عل����م انه����ا مل تك����ن م�سارع����ة ج����ادة، بل 
متثيل يف متثيل، فكان ج�ابه يل )بزن�س اأند 

بزن�س(!!.
* عل����ى ذكر هذه امل�سارع����ة، ما �سر خالفك مع 

امل�سارع عدنان القي�سي؟
- كلها )ق�سمريات(،النه����ا لي�ست ريا�سة، وقد 
اقيمت �سدي ثم����اين دعاوى العرا�سي على 
عدنان القي�سي، مع العلم  انه كان م�سارعا فذا، 
فهذه امل�سارعة م�سين����ة باالخالق والت�سارع 
فيه����ا يك�����ن م����ن الله����� ال�اط����ي، للم�سارعة 
قد�سيته����ا وه�ؤالء خرج�ا عل����ى هذه املعاير  
وخرج�����ا عل����ى املباديء االوملبي����ة، انها عمل 
جت����اري يتم باالتفاق امل�سبق للفائز واخلا�سر 
وهن����اك تدريبات خا�سة م����ع م�سكات خمتلفة 
معين����ة يتدرب�ن عليه����ا لذلك تراه����ا حقيقية، 
واعرا�س����ي عليها العتباره����ا م�سارعة حرة 
عاملي����ة وفيها احراز لبط�لة العامل يف حني مل 
يك����ن لهذا النمط اية �سلة مع ماه� معم�ل به 

يف االلعاب االوملبية.
* الهاتف؟ هل تذكر رقم هاتفكم حني ذاك؟

- نع����م رقم����ه واح����د )1( يف بغ����داد وباأ�س����م 
احل����اج حميي الدي����ن ال�سه����روردي، كان ذلك 
ع����ام 1927، وللعلم حت����ى االربعينيات كانت 

ارقام الهاتف من ثالثة ارقام فقط.

* اي الفن�ن ت�سته�يك اكرث؟
- ب����داأت م����ع البيان����� والع�����د يف البيت ومع 
املق����ام العراقي الذي ماكان غ����ره عام 1926 
ولدين����ا ا�سط�ان����ات ل�سي����د دروي�����س واغ����ان 
تركي����ة، وكان عندن����ا )غراماف�����ن( يف البيت 
)اب����� الب�����ري( واىل االن ال ا�ستطيع ان انام 
ب����دون امل��سيقى، بقيت م�ستمع����ا، كان وقتي 
مزدحم����ا، ان����ا اك����ر اخ�ت����ي الت�سع����ة وان����ا 
ادر�سهم و )اقريهم( ثم ا�سته�تني االوبرا عر 
فيل����م �سينمائي جل�هان �سراو�س يف �سينما 
ال�طني ع����ام 1936، فاأ�سريت اال�سط�انات 
الكال�سيكية وامل��سيقى الغربية، من )فكت�ر( 
ام����ام ب����اب ال�سينما، مث����ل الرمب����ا والف�ك�س 

�سروت والفال�س والتانغ�.

* اأمل يخطر يف بالك احراف الفن؟
- ج����اء الف����ن على بايل كثرا، ما ع����دا الر�سم، 
وقد مثل����ت على م�سرح املدر�س����ة الغربية عام 
1936 م����ع حاف����ظ الدروب����ي وحمم����د عبا�س 
م�سرحي����ة )يف �سبيل الت����اج( لكنني كنت اعد 
التمثي����ل عيب����ا!!، وم����ع حق����ي ال�سبل����ي عملنا 
فيل����م )ي�����م ل����ن ان�س����اه( مل����دة 22 دقيق����ة عن 
كلي����ة الربي����ة الريا�سية واهدافه����ا وغاياتها 
ع����ام 1965، واذك����ر انني ذهبت م����ع ابراهيم 
ج����الل ع����ام 1946 اىل �ست�دي����� االهرام كان 
عن����ده دور يف فيلم )بغ����داد – قاهرة(، دخلت 
مع����ه فح�سب�ا انن����ي املمثل، كان�����ا يح�سب�ن 
انني ان�ر وجدي، وللعلم حتى الريا�سة كان 
يق����ال عنها هذا، واذكر �سن����ة 1939 كان عمي 
ال�سي����د �سالح ال�سهرودي مدير اوقاف احللة، 
فاألتقيت����ه يف ال�سارع، يف ب����اب املعظم، وكان 
يعاتبن����ي ملمار�ست����ي االلع����اب الريا�سية وانا 
ارتدي )ال�س�����رت( واتقافز امام النا�س، قلت 
ل����ه: ريا�سة، ق����ال: انظر.. هذا وق����ت ريا�سة، 
وه����� ي�سر اىل عمامته، ولكن جرت بط�الت 
يف  واأذيع����ت  وحققته����ا  اال�سب�����ع  ذل����ك  يف 
الرادي�����، واذا ب����ه يحدثن����ي ع����ر الهاتف من 
احلل����ة وي�ساألني ان ا�ستمر باللعب الن النا�س 

راح�ا يبارك�ن له.
* هل لديك عالقات مع فنانني؟

- نع����م كثرة، مع امل��سيقار حممد الق�سبجي 
العرب����ي  املعه����د  ع����ام  ام����ني  و�سي����د ي��س����ف 
للم��سيق����ى )اف�س����ل من نق����ل الق����راآن الكرمي 
عب����د  وحمم����د   )1961 ع����ام  االنكليزي����ة  اىل 
املطل����ب وفريد االطر�س ال����ذي كنا ن�سهر معا، 
وليل����ى طاهر كنت التقيها عن طريق فريد هي 
وزوجها املخرج املعروف، كذلك �سامية جمال 
التي كان����ت تعزمني على )خ������س ع�ساء( مع 

فريد االطر�س واخرين.

كنت ذاهبا اىل اجلامعة االمريكية يف بريوت ا�ستعدادا لاللتحاق باجلامعة يف امريكا، لكن ن�س�ب 
احلرب جعلني ا�سطر اىل الع�دة اىل بغداد، وما ان قام ال�سراع بني العراق واالنكليز تغري االجتاه 
فذهبت اىل ا�ستنب�ل، وبعد ذلك ا�سبحت يف اأملانيا، وا�سبحت هذه نقطة حت�ل يف حياتي، ونقطة 

التح�ل الثانية كانت عام 1942 اذ كنت مع �سديق ننزل يف )بن�سي�ن( خا�س تابع ل�زارة 
اخلارجية االملانية، وذات م�ساء دعا �سديقي امراأتني اىل غرفته، فاأعرت�ست م�س�ؤولة الفندق..

- يف املانيا.. ق�سف الفندق ومل اأمت!!
- ان�ساأت اول كلية تربية ريا�سية متخ�س�سة 

    يف ال�طن العربي

- يف مدينة در�سدوف راأيت اجلحيم بعينه

- كنت )دون ج�ان( زماين
- اقيمت �سدي ثماين دعاوى العرتا�سي 

    على عدنان القي�سي

اخر �سورة لل�سهروردي
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املق�هي واالأدب�ء 
اللق�ء االخري  مع ن�ظم  الغزايل

****  
كان ع���ام 1963 جلي���ال وفاجع���ا بالن�سب���ة 
لناظ���م الغ���زايل ، ففي ه���ذا الع���ام ا�ستطاع 
ع���ن طري���ق امل�سادف���ة وان ي�سج���ل معظ���م 
قب���ل ان   ، الك�ي���ت  اغاني���ه تلفزي�ني���ا يف 
تنته���ي حيات���ه الق�س���رة ) كان عم���ره 42 
�سن���ة فق���ط( عندم���ا قطع���ت اذاع���ة بغ���داد 
براجمه���ا ي����م 21 /1963/10 لتعلن خر 
وف���اة ناظم الغزايل العائ���د قبل ي�م برا من 
بروت ! ف���رددت �س�ارع بغداد ) مات ناظم 
الغ���زايل( واندفعت احل�س�د لت�سيعه بحزن 
عمي���ق ت�سهد على ذل���ك اللقط���ات ال�ثائقية 

التلفزي�نية املت�فرة !!
يف ذل���ك العام التقيت بناظ���م الغزايل ، قبل 
وفات���ه باأ�سابي���ع ، كان يف ج�ل���ة اوروبي���ة 
قادت���ه اىل فيين���ا ، وكن���ا نلتق���ي يف مقه���ى 
ممر االوب���را ، كان يجل�س هناك مع زوجته 
الفنان���ة �سليمة م���راد ، او �سليم���ة با�سا كما 
كان���ت �سهرتها ) ويقال ان ه���ذا اللقب منحه 
اياه���ا املل���ك في�س���ل االول ( كان���ت تك���ره 
بغ���رة  مع���ه  وتتعام���ل   ، �سن���ة  بع�سري���ن 
�سديدة متعبة له�م���ع ذلك كان يتعامل معها 
( وال  االق���ل  امامن���ا يف   ( بلط���ف وه���دوء 
تثني���ه تعليقاتها واعرا�ساته���ا عن متابعة 
احل�سان بنظرات���ه وه� يعبث بطرف ربطة 

عنقه الفاقعة االل�ان ! 
حل����  الكلم���ة،  رقي���ق  الغ���زايل  عرف���ت 
االبت�سامة، قليل ال���كالم يتحدث عن زمالئه 
الفنان���ني باحرام، وا�ستطي���ع ان اق�ل عنه 
انه خج�ل خا�سة امام الن�ساء ، بينما يت�سم 
بال�سجاعة اأمام اجلمه�ر �س�اء على امل�سرح 

اأو يف احلفالت اخلا�سة!! 
االعتن���اء  �سدي���د  الغ���زايل  ناظ���م  كان  لق���د 
بهندام���ه ومظه���ره ، وه���ذا وا�س���ح على ما 
لدين���ا م���ن ت�س�ي���ر الأغاني���ه !! وكان ي�سره 
ان يتف���رج على واجهات املالب�س الرجالية ، 
ومل يكن ميي���ل اىل مالب�س ال�سب�رت وكان 
بالرغم من م��سم ال�سيف يف فيينا يحر�س 
على ارت���داء البدلة الكاملة وال ي�ستغني عن 

ربطة العنق ..
ويف اح���د االيام اطل علين���ا ب�سرة بي�ساء 
زينها مبنديل كبر يف جيب ال�سدر يتنا�سب 
مع ربطة العن���ق العري�سة ، وقال ب�سراحة 
وعف�ي���ة انه منذ طف�لت���ه كان يحلم ب�سرة 
بي�س���اء مثل تلك الت���ي كان يتباهى بها جار 

لهم يف حملة احليدرخانة ببغداد ! 
هناك كان���ت والدة ناظم الغزايل عام 1921 
لعائلة فقرة ، ت����يف اب�ه مبكرا فربته امه 
ال�سريرة وكانت ت�سكن يف غرفة مت�ا�سعة 
عن���د �سقيقته���ا يف منطق���ة "احليدرخانة"، 
اكم���ل درا�ست���ه االبتدائي���ة واملت��سطة، يف 
املدر�س���ة املاأم�ني���ة، ب�سع�ب���ة وكان الفقر 
مالزًما له ويق����ل ان امه كان عليها ان تدبر 
عي�ستهم بدخل ال يتجاوز الدينار والن�سف 
�سهري���ا ، وبع���د وفاته���ا تكفله خال���ه الفقر 

مثلهم !! 
يف اح���دى جل�س���ات الدرد�س���ة وال�سمر قال 
يل ناظم الغ���زايل ) تدري اين بداأت حياتي 
ممث���ال.. حتى اين در�ست التمثيل باملعهد !! 
وكان ا�ستاذي حقي ال�سبلي !! ب�س احلاجة 
والعي�سة خلتني اترك الفن وا�ستغل مبعمل 

للطحني !!( 
اأبعدته الظروف ع���ن املعهد، لكنها مل متنعه 
من ا�ستمرار اهتمامه بالفن والثقافة وحفظ 

اغاين كبار مطربي ذلك ال�قت !! 
مل اكت�سف يف ذلك اللقاء فقط ان بداية ناظم 
الغزايل كان ممثال بل اكت�سفت اي�سا انه كان 
كاتب���ا مثقفا حي���ث ن�سر ع���ام 1952 �سل�سلة 
من املقاالت يف جملة "الندمي" حتت عن�ان 
"اأ�سهر املغنني العرب " ) وقد قراأت للكاتب 
ماج���د حبت���ه ان ناظم الغزايل ا�س���در كتابا 
بعن����ان ) طبقات العازف���ني وامل��سيقيني ( 
وقد حاولت العث�ر فيما بعد على ن�سخة من 
هذا الكت���اب فلم اجده وال حتى على ار�سفة 

�سارع املتنبي (
عاد ناظم الغزايل اإىل معهد الفن�ن اجلميلة 
الإكم���ال درا�سته، في�سمه حق���ي ال�سبلي اإىل 
"الزباني���ة" وي�سرك���ه يف م�سرحي���ة  فرق���ة 
وعل���ى  �س�ق���ي،  ليل���ى" الأحم���د  "جمن����ن 
امل�سرح قدم الغزايل اول اغنية له) هال هال ( 
والطريف انها كانت من تلحن حقي ال�سبلي 
، وكانت ه���ذه االغنية هي �سبب دخ�له اىل 
االذاع���ة وترك التمثيل واحراف الغناء اما 
ثاين اغانيه فكانت من تلحني وديع خ�نده 
ومطلعها ) وين الكه الراح مني واأنا امل�سيع 
ذهب.. وراحت ال�سلة من اإيدي وراح وياها 
العن���ب.( وترجمته���ا مل���ن ال يفه���م العامي���ة 
العراقي���ة : ) اي���ن اجد ال���ذي فقدته�ه� من 
ذه���ب .. ولقد ذهبت ال�سلة م���ن يدي ومعها 

ذهب العنب (
بعد هاتني االغنيتني انظم بني عامي 1947 
باإ�س���راف  امل��سح���ات  اإىلفرق���ة  و1948 
امل��سيق���ار ال�سيخ عل���ي الدروي�س ،ويق�ل 
خراء الغن���اء يف الع���راق ان الف�سل يع�د 
االغني���ة  تط�ي���ر  يف  الغ���زايل  ناظ���م  اىل 
العراقي���ة التي �سهدت قفزة ن�عية مع مطلع 
اخلم�سيني���ات يف غالبي���ة مقايي����س الغناء 
العراقي وم�ا�سفاته ، حيث ظهرت االغنية 
واملتما�سك���ة  امل�زع���ة  املتكامل���ة  العراقي���ة 
والت���ي يرجع له ف�س���ل انت�سارها يف العامل 
العربرغ���م خروجه���ا من بيئ���ة ذات طبيعة 
ناظ���م  اداء  بفع���ل  اخل�س��سي���ة،  �سدي���دة 
الغ���زايل غر التقليدي، ليجع���ل منها اأغنية 

عذبة �سهلة التداول واحلفظ.
وم���ا زال النا����س يرددون حت���ى االن اغاين 
اريده  و"م���ا  اأب�ه���ا"،  بي���ت  م���ن  "طالع���ة 
و"مي  ف����ق"،  النخ���ل  و"ف����ق  لغل�ب���ي"، 
العي����ن ال�س����د".. وجمي���ع ه���ذه االغاين 
كتبها جب�ري النج���ار، وحلنها ناظم نعيم، 
ووزعه���ا جميل ب�س���ر، ويع����د الف�سل يف 

حفظه���ا اإىل �سركة "جقماقج���ي" التي بداأت 
من���ذ منت�س���ف خم�سيني���ات الق���رن املا�سي 
املطرب���ني  كب���ار  اأ�سط�ان���ات  ت�سجي���ل  يف 

واملطربات العراقيني ، 
قلت ان عام 1963 كان حافال بالن�سبة لناظم 
الغزايل ، ممتلئا بالن�ساط وكاأنه كان يعرف 
انه عام���ه االخر .. كانت فيين���ا بالن�سبة له 
حمط���ة ا�سراح���ة ، وكانت زوجت���ه �سليمة 
با�س���ا تطلب منه ان ي�ؤج���ل بع�س م�ساريعه 
، كانت تعامله كما تعامل االم ابنها ، ولكنها 
معامل���ة ال تخل� م���ن بع����س اخل�س�نة .. ال 
تخل���� من بع����س �سلطة الزوج���ة التقليدية 

!!.
ويف فيين���ا احتفلنا معهما مبنا�سبة الذكرى 
العا�س���رة لزواجهم���ا ، وعلمن���ا ي�مها انهما 
تعرفا عل���ى بع�سهما ع���ام 1952 يف احدى 
ال�سه���رات الغنائي���ة الت���ي كان���ت تق���ام يف 
بي����ت بغداد الراقي���ة ،..وكان معجبا باأداء 
�سليم���ة م���راد الت���ي كان���ت متتل���ك �س�ت���ا 
�ساح���را وقابلي���ة مده�س���ة يف اأداء االأغاين 
الراثية ويق���ال انها كانت معلمته يف حفظ 
ال�ان الغناء العراق���ي وخ�س��سا املقامات 
والب�ست���ات !!وقد اقرن به���ا ناظم الغزايل 
ع���ام 1953ومن خالله���ا ا�ستط���اع التعرف 
على الطبقة االأر�ستقراطية البغدادية املحبة 
حلف���الت الغن���اء.. واأ�سب���ح ناظ���م و�سليمة 
الثنائ���ي الغنائ���ي املحب�ب واملتاأل���ق دائما 
واخلا�س���ة  العام���ة  احلف���الت  جمي���ع  يف 
واأ�سب���ح بيتهم���ا �سال�نا فني���ا اأدبيا يلتقي 

فيه ال�سعراء والفنان�ن !!
اىل  ي�ساف���ر  ان  الغ���زايل  ناظ���م  عل���ى  كان 
بروت لت�س�يرم�ساه���ده يف فيلم ) مرحبا 
ايه���ا احلب ( مع جناح �سالم حيث غنى ) يا 

ام العي�ن ال�س�د ( 
ب�سب���ب هات���ني املنا�سبتني ، ذك���رى الزواج 
وال�سف���ر اىل بروت ، واف���ق ناظم الغزايل 
عل���ى تنظي���م �سه���رة �سم���ر خا�س���ة �سم���ت 
ع���ددا من اال�سدق���اء العرب يف فيين���ا اأن�سد 
فيه���ا – بع���د احلاح �سدي���د ومبرافق���ة احد 
ه����اة الع���زف عل���ى الع�دوطبي���ب م�سري 
كان يح�س���ن م�سك االيقاع – ان�سد من تراثه 
العراقي واأ�سع���ده ان يجد ال�سي�ف العرب 
يطلب�ن منه اغ���اين معينة يعرف�نها منه – 
يف ذلك الزم���ان مل يكن التلفزي�ن قد انت�سر 
لي�سه���ر املطرب���ني ، وال الفيدي���� كا�سيت����ال 
حت���ى الكا�سي���ت ال�س�تي الع���ادي –وغنى 
بلغ���ة عربية �سليم���ة اأروع الق�سائد العربية 

التي تدل على معرفة واطالع وا�سعني.
غن���ى الأب���ي فرا�س احلم���داين: "اأق����ل وقد 
ناح���ت بقربي حمام���ة"، وللبه���اء زهر "يا 
م���ن لعبت به �سم�ل"، والإيلي���ا اأبي ما�سي: 
"اأي �سيء يف العيد اأهدي اإليك " وللمتنبي: 
"يا اأعدل النا�س"، وللعبا�س بن االأحنف "يا 

اأيها الرجل املعذب نف�سه"!!

في�سل اليا�سري 


