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حسين الكرخي

المكوار ، المكيار 
واجلم���ع مكاوي���ر ، وه���و ع�ص���ا ق�ص���رة ، يف طرفها كرة 
�صلبة من القر ، اأثبت كفاءته القتالية يف ثورة الع�صرين، 
وبخا�صة يف الهجم���ات الفجائية وال�صريعة على موا�صع 

املدفعية وغرها : 
)الطوب اأح�صن لو مكواري ؟(

ومن طريف ما رواه الأ�صتاذ عبود ال�صالچي يف )مو�صوعة 
الكنايات العامية البغدادية( 113/3 ما يلي : 

)غ�ص���ب ال�صلط���ان العثماين عبد احلميد ، عل���ى اأحد كبار 
زراع���ي ال�صل���ب يف العم���ارة )مي�ص���ان( ، فاأم���ر بنفيه اإىل 
مدينة من مدن البو�صنة والهر�صك، مال�صقة لبالد النم�صا، 
ومك���ث هن���اك اثنتي ع�صرة �صنة ، ثم ر�ص���ي عنه ال�صلطان 
وعف���ا عنه ، واأذن له بالع���ودة اإىل بلده ، ومّر ببغداد فاأراد 
اأن يظهر قومه واأتباعه على مقدار ما اأفاد من مدنية وتقدم 
م���ن ج���راء اإقامت���ه يف اأوربا ، فذه���ب اىل �ص���وق ال�صاغة 

واأو�صى اأن ي�صوغ له مكوارًا من الف�صة!( . 

 ورور 
م�صد����س ، م���ن الإنكليزي���ة )REVOLVER( وتعن���ي 
�ص���رارة الن���ار ، ويف العامي���ة امل�صري���ة تعن���ي العك����س، 
فه���ي الخ�صرار والطزاج���ة ، جاء يف اأغانيه���م : )ال�صجر 
النا�ص���ف ب���اأه )بق���ى( ِوْرِور( ، ويف لغ���ة ال�صامي���ن تعني 

الياب�س الذي يحدث ا�صواتًا . 
و)الطبنج���ة( امل�صد�س بالرتكية )تباجن���ة( وتعني �صوت 
اللطم���ة ، وه���و �ص���الح ق���دمي يح�ص���ى بالب���ارود ، وعن���د 

النطالق ي�صدر منه �صوت واطئ ا�صبه باللطمة.
و)الب�صتاوة( من )پ�صت���و( الفار�صية ، م�صد�س قدمي ي�صبه 
)الطبنج���ة( ومن اأ�صم���اء الورور عندنا )ت���ك( ، وهو على 
اأنواع اأ�صهرها )اأبو البكرة( اأو )الك�صر( ، والربونيك )اأبو 
امل�ص���ط( ، وم���ن اأ�صماء بع����س ال�صوادي���ن )ورور( ، ورد 

ذكره يف ال�صعر ال�صعبي كثرًا :
ك وروره( وبالي�صرة حا�صِ )باليمنه �صايل خنج�ره 

ما تخطي چيلة ورورك( )واللحظ بي ورور ك�صر 
وم���ن م�صد�صات ال�صبيان الت���ي تتخذ للعب : ورور تبدور 
، ورور كب�ص���ون، ورور م���اء يندف���ع املاء م���ن فوهته عند 

ال�صغط على )الزناد( . 

 ُطَبر
ر( من اأ�صل فار�ص���ي )ترب( وهو ع�صا خ�صبية  ب���وزن )ُم�صَ
اأو معدني���ة ، يف طرفه���ا كتلة حديدية لها حد هاليل ال�صكل 
، متج���ه اإىل الأم���ام ، بعك�س اجتاه ح���د الفاأ�س ، فاإن كانت 
الع�صا من النحا�س املنقو�س فاإنه خا�س بالدراوي�س ، واإل 
فاإنه اأداة من اأدوات احلطابن وله ا�صتعمالت عديدة غر 
م���ا ذكرنا ، منها ا�صتعماله ك�ص���الح يف اجليو�س القدمية ، 
واأداة تنفي���ذ اأح���كام الإعدام يف الق���رون الو�صطى باأوربا 
، واأداة لقط���ع الأ�صج���ار وتك�ص���ر �صيقانه���ا ب�ص���كل قط���ع 
�صغ���رة ، ت�صتعمل كوق���ود للطبخ اأو التدفئ���ة وا�صتعمله 

الق�صابون يف عملهم ...الخ.
لقد اأدركنا ك�ص���اري اخل�صب يف الثالثينات وهم يجوبون 
اأزق���ة و)دراب���ن( بغ���داد منادي���ن )ك�ص���ار خ�ص���ب ، ك�صار 

خ�صب( والطرب على اأكتافهم ، فقد كانت البيوت البغدادية 
وقبل �صيوع النفط والغاز ، اأو لأن الطبخ باحلطب اأف�صل 
واألذ ، ي�صتعملون حطب الطرف���اء )الطرفة( واأبدان �صجر 
التوت اأو التوث كما يحلو لهم اأن يلفظوها ، وهذا يحتاج 

اإىل تك�صر ، فن�صاأت هذه املهنة : 
واأذك���ر اأن )ريجينة( �صقيقة املغني���ة �صليمة مراد قتلت يف 
الثالثين���ات ، قتلها خليله���ا بالر�صا�س، ولك���ن الأهزوجة 

التي �صاعت يومها تقول اأنها قتلت ب� )الطرب( : 
)رجينه(  �صبح���ت  اآه يا الدينار من جيبي طفر 

م�صروبة بطرب
وبع�صهم حمله لقبًا واأ�صهرهم )حمزة الطرب( ولكن النا�س 

كنوا به عن ال�صخ�س ال�صاذج ، غر النا�صج )الفطر( . 
وم���ن طري���ف ما ي���روى اأن موظف���ًا يدعى )حم���زة الطرب( 
رف���ع معامل���ة اإىل مدير املال، وه���ذا رفعه���ا اإىل املت�صرف 
)املحافظ( ، وكانت غ���ر م�صتوفية وفيها نواق�س عديدة، 
فعل���ق عليه���ا بهذه العبارة : ي���ا مدير املال م���ا هذا اخلرب؟ 
فاأعاده���ا الأخ���ر اإلي���ه وقد كت���ب يف ذيلها : ل�ص���ت اأدري ، 

اأ�صاألوا حمزة الطرب! 
ويف ال�صبعيني���ات كن���ي ال�صف���اح )ح���امت كاظ���م ه�صم( ب� 
)اأب���و طرب( لأنه مل يك���ن يكتفي بقتل الأبرياء بل كان ميثل 
بجثثه���م اأب�ص���ع متثيل بقط���ع الروؤو����س والأو�صال ، ومل 
ته���داأ اخلواطر ويطمئن النا����س اإل بعد اإلقاء القب�س عليه 

وتنفيذ حكم الإعدام العادل بحقه . 
و)الط���ربة( �صربة الط���رب ، واجلمع ط���ربات ، واآل طربة 
اأ�ص���رة بغدادي���ة كرمي���ة ، عرفن���ا م���ن ف�صالئه���ا املرح���وم 
م�صطف���ى ط���ربة ، اأح���د ر�صام���ي الكاريكات���ر يف جريدة 

)حبزبوز( ل�صهره املرحوم نوري ثابت . 
وقوله���م )مطرب( اأي م�صاب بع���دة طربات ، وا�صتهرت يف 

الثالثينات اأغنية اأولها : )مطرّب يا كلبي مطرّب( . 
ومن ق�صيدة لل�صاعر الكرخي �صد املحتلن الإنكليز : 

ماكو من�زع لل�صرب       �صاعة ونطربهم طرب 

 شيشخان  
بندقي���ة قدمي���ة ، حت�ص���ى بخليط م���ن الب���ارود واخلردق 
ر( احل�صى ذي احلاف���ات احلادة ، وُيَدك  )ال�صچ���م( و)ِك�صِ
)ي���دچ( جي���دًا ، باإمرار )�صي����س( حدي���دي يف ما�صورتها ، 
وعن���د الإطالق ي�صعل الب���ارود بعود ثق���اب فيتولد �صغط 
داخل���ي �صديد يدف���ع القذيف���ة اإىل الأمام باجت���اه الهدف ، 

وبنف�س الفكرة كانت املدافع القدمية تعمل .
ومن معاين �صي�صخان – با�صطالح البغدادين – املواكب 
امل�صلحة امل�صاركة يف الحتفالت ، كقولهم : )اليوم املحلة 
الفالني���ة نزل���ت �صي�صخ���ان( اأو )فالن ن���زل �صي�صخان على 

عالن( اأي )نزل عليه حدرة( بحدة . 
و)لعبة ال�صي�س( بلغة امل�صرين تعني )لعبة ال�صيف( . 

و)ال�صي����س( كلم���ة دخيل���ة تركية جتم���ع عل���ى )�صيا�س( ، 
وا�صتق الع���وام منها فعاًل كقولهم : )�صي�ص���ة( اأي اأنفذ فيه 
ال�صي����س، و)ال�صيخ اأو ال�صيخ( واجلم���ع )�صياخ ، �صياخ 
، اأ�صي���اخ( ، وكله���ا مبعنى ال�صف���ّود ، وال�صائ���ع ا�صتعماله 
عندن���ا باأ�صكال ثالث���ة : الرفيع ل�صّي قطع اللح���م )الِتّكة( ، 
والعري�س ل�ص���ي الكباب على نار الفح���م ، والطويل ل�صّي 
�ص���ف من قطع اللحم والباذجن���ان والطماطم يف التنور ، 
اأم���ا )ال�صيخ( فال يقال اإل للكباب املقلي بالطاوة ) املقالة( 
م���ن غر حاجة اإىل �صكه بال�صف���ود ، ومن عادة البغدادين 
اأنه���م ل ايلفظ���ون كلمة �صي���خ اإل مقرونة بعب���ارة )بكلب 
الع���دو( ، وم���ن اأدعيتهم بال�ص���ر قولهم )�صي���خ وقز امليخ( 

جواب���ًا عل���ى من ي�ص���رخ دون �صبب بق�صد اإح���داث �صجة 
، وي�صف���ون الأمل يف ناحي���ة من ج�صمهم ب�صّك���ة ال�صيخ ، 

فيقولون ت�صّيخت ، م�صّيخ وهكذا . 

التوثية 
واجلم���ع تواث���ي وتوثيات ، ع�صا غليظ���ة تتخذ من فروع 
�صج���رة الت���وت )التك���ي( ، واحدتها )توث���ة( ، ومن اأقوال 
العام���ة )فحل التوث بالب�صت���ان هيبة( ، )عروكه من توث( 
، وا�صتق���وا منه���ا فع���اًل : تّوث يت���وث مت���ّوث مبعنى غلبه 
النعا����س والن���وم ، قال )اجلواليق���ي( يف )املعرب( التوت 
، قي���ل هو فار�صي مع���رب واأ�صله ت���وث ، فاأعربته العرب، 

فجعلت الثاء تاًء . 
ومن اأ�صماء الع�صي الغليظ���ة بح�صب اأ�صكالها واأنواعها : 
)چراز( والأ�صل ج���راز وهو ال�صيف القطاع ، و)الچماغ( 

م���ن الرتكية )چماق( اأي الدبو�س وهو نوع من الأ�صلحة ، 
و)الدونك���ي( : هراوة خ�صبية ق�ص���رة كان اأفراد ال�صرطة 
يحملونها يف اأحزمتهم ، والكلمة من اأ�صل اإنكليزي مبعنى 
)حم���ار( ، اأي اأن ه���ذه الع�صا خم�ص�ص���ة ل�صرب احلمر ، 
ولهذا ف���اإن ال�صرط���ة العراقية منع���ت حمله���ا وا�صتعمالها 
و)املر�ص���اك ال�صراجي( من فعل ر�صق ، وهو ذو عجرة من 
اجلل���د ال�صميك ي�صنعها ال�صراج���ون ، و)ال�صخرية( ع�صا 
يف طرفه���ا �صخرة حادة اجلوان���ب ، و)الكرطة( ع�صا من 
حدي���د ، عجرتها من احلديد اأي�ص���ًا ، ومثلها )الكلنك( ، اأما 
)املك���وار( فم���ن املجموع���ة نف�صها ولكن عجرت���ه من القر 
ال�صل���ب، ومن الع�صي م���ا يجعلون يف طرفه���ا �صامولة : 

)برغي( ثقيل من احلديد . 

عن مخطوطة ) الفاظ بغدادية (

الفاظ بغدادية نادرة.. وطريفة
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اهتم مبوظفي الأمانة الذين لهم ات�صال دائم مع املواطنن 
واإن وظيفته���م ل تقت�صر عل���ى وقت ال���دوام الر�صمي، بل 
ميت���د عملهم اإىل خارج اأوقات ال���دوام الر�صمي، وغدا لكل 
موظف دفرت هوية يحتوي على �صورته وا�صمه ووظيفته 
متيي���زًا له���م عن غره���م وميك���ن ا�صتعماله عن���د احلاجة، 
وكذل���ك اأ�صتحدث اأي�ص���ًا ورقة هوية م�صابه���ة للمختارين 
لأنه���م م�صوؤولون عن اأو�صاع املحل���ة و�صكانها، وخ�ص�س 
للموظف���ن مالب�س خا�صة ذات قما����س من نوع الزوردي 
وح���ذاء اأ�صود و�ص���دارة من نوع القما����س نف�صه مع لوحة 
م���ن املعدن الأ�صفر مكت���وب عليها ا�صم املوظ���ف والدائرة 

ونوع الوظيفة.
واقرتحت الأمانة اإحداث �صعار خا�صة بها اأ�صوة بعوا�صم 
الأمم الراقي���ة. وعر�س الأمر على اجلمهور لإعطاء راأيهم 
و�صاأل���ت الأمان���ة ع���ددًا م�ن الأدب���اء واملفكري���ن اأن يبعثوا 

اإليه���ا باقرتاحاته���م، لكن ه���ذا الأمر مل ياأخذ حي���ز التنفيذ 
اإل يف ع���ام 1936، حيث اتخذت الأمانة يف البداية �صارة 
له���ا على �صكل منر ونه���ر ونخلة، وذلك لأن النمر يعني يف 
اللغ���ة النكليزية  Tigersوه���ذا ال�صم مطابق ل�صم نهر 
دجلة. ول يخف���ى اأن العهد ال�صتعماري كان له تاأثره يف 
اختي���ار هذا ال�صعار، وا�صتم���ر العمل به ملدة خم�س ع�صرة 
�صن���ة حتى عام 1951م. ولحظ ق�صم من املفكرين اأن هذه 
ال�ص���ارة ل مت���ت ب�صل���ة اإىل بغ���داد ل يف حا�صرها ول يف 

ما�صيها.
وبع���د مداولت بن اأمانة العا�صمة ومديرية الآثار ا�صتقر 
ال���راأي عل���ى �ص���ارة جدي���دة جتم���ع يف اآن واحد م���ا يرمز 
اإىل املا�ص���ي واحلا�ص���ر، وه���ي عل���ى �ص���كل مدين���ة متثل 
مدين���ة ال�صالم وهي املدين���ة املدورة الت���ي بناها اخلليفة 
العبا�ص���ي اأب���و جعفر املن�ص���ور �صن���ة 145-147 ه�� ويف 
و�صطها ق�صره املعروف بق�صر الذهب. وم�صجده وحولها 
ثالث���ة اأ�صوار م���دورة ال�صكل بينها قطائ���ع الأمراء، ودور 
كبار رج���ال الدولة وغرهم، ويف كل �ص���ور اربعة اأبواب 
متقابلة، توؤدي اإىل اأربع���ة جهات، طريق الب�صرة وطريق 

ال�صام وطريق الكوف���ة وطريق خرا�صان، واتخذ يف اأعلى 
ال�صعار م���ا ي�صر اإىل �صروق ال�صم����س، ويف اأ�صفله اأر�س 
الع���راق اخل�ص���راء ونه���ر دجل���ة اجل���اري و�ص���ط بغداد، 
وات�ص���ح فيما بع���د اأن ال�صارة هذه اأق���رب اإىل متثيل جمد 

بغداد التاريخي كما اأنها قريبة اإىل حا�صرها.
وت���وىل بعد �صبيح ن�ص���اأت من�صب اأم���ن العا�صمة ال�صيد 
ر�صي���د اخلوج���ة للم���دة م���ن 15 اأيل���ول 1924 لغاي���ة 30 
اأن  له���ذا املن�ص���ب بع���د  حزي���ران 1925، ومت تر�صيح���ه 
ا�صتقال���ت وزارة ال�صع���دون وتكلي���ف جعف���ر الع�صك���ري 
بتاأليف ال���وزارة اجلديدة يف 22 ت�صري���ن الثاين 1923، 
واأنيطت وزارة الأ�صغ���ال واملوا�صالت اإىل �صبيح ن�صاأت، 
فاأ�صبح من�صب الأمن �صاغ���رًا فاأوعز وزير الداخلية علي 
جودت الأيوبي باإ�صناد رئا�صة الأمانة اإىل ر�صيد اخلوجة 

بو�صفه كان يتوىل رئا�صة بلدية الر�صافة.
وكان���ت م���دة رئا�صته ق�صرة مل���دة ت�صعة اأ�صه���ر ومل يقدم 
خالله���ا �ص���وى قانون لتح�ص���ن م�صروع املي���اه يف بغداد، 
ويف امل���دة التي توىل فيها اإدارة الأمان���ة كانت البالد متر 
بع���دد م���ن امل�ص���اكل، منه���ا مو�صوع من���ح امتي���از النفط، 

وم�صكل���ة املو�صل، حي���ث اأرادت بريطاني���ا احل�صول على 
المتيازات النفطية قبل ن�صر القانون الأ�صا�صي، لأن املادة 
)93( متن���ع بيع اأم���وال الدولة اأو تعوي�صه���ا اأو اإيجارها 
اإل وفق القانون، وخ�صيت بريطانيا من معار�صة الربملان 
فوقعت امتياز النفط يف 14 اآذار 1925 قبل ن�صر القانون. 
اأم���ا م�صكلة املو�ص���ل، فبعد انتهاء احل���رب العاملية الأوىل 
ع���ام 1918 واإع���الن الهدن���ة، احتل���ت بريطاني���ا املو�صل 
فاعتربت تركي���ا هذا العمل غر م�ص���روع واأثارت امل�صكلة 
عل���ى اأ�صا�س اأن ولي���ة املو�صل جزء من ممتل���كات الدولة 
العثمانية ال�صابقة وتاأجي���ل النتخابات للمجل�س النيابي 
والأزم���ة التي اأثرت حوله واتخاذ الق���رار بن�صر القانون 
الأ�صا�صي العراق���ي، وبعد اأن اجنزت جميع املهمات، راأى 
رئي�س ال���وزراء يا�صن الها�صمي �ص���رورة تقدمي ا�صتقالة 
ال���وزارة، حلل بع�س امل�صاكل العالق���ة مع بع�س الوزراء، 
وا�صتقال���ة ال���وزارة تعن���ي رفع ي���د جمي���ع امل�صوؤولن من 
اإدارة دوائ���ر الدول���ة حت���ى يت���م تعي���ن روؤ�صاء ج���دد لها، 
وعلي���ه فقد بقي اخلوج���ة يف اإدارة الأمانة مل���دة �صهر بعد 
ا�صتقال���ة ال���وزارة حتى مت ت�صكي���ل ال���وزارة ال�صعدونية 
الثاني���ة يف 26 حزيران 1925 و�صدور الإرادة امللكية يف 
25 متوز 1925 باإ�صناد من�صب وزير الداخلية اإىل ال�صيد 
حكم���ت �صليمان بع���د ا�صتقالة ر�صيد ع���ايل الكيالين الذي 

اأ�صبح رئي�صًا ملجل�س النواب.
ويف البداية عهدت الأمانة اإىل مدير ال�صرطة العام )حممد 
�صلي���م( ب�صفة وكالة لأنه كان يدير مت�صرفية بغداد وكالة، 
ور�صح جمل�س الأمانة الع�ص���و )ا�صماعيل كنة( لكن وزير 
الداخلية بدوره ر�صح ال�صيد ن�صاأت ال�صنوي لرئا�صة اأمانة 
العا�صم���ة، ف�ص���درت الإرادة امللكي���ة يف 23 متوز 1925، 
وا�صتم���ر يف من�صب���ه حت���ى حزي���ران 1926 فق���د ح���دث 
تغي���ر يف وزارة الداخلية ب�صبب ا�صتقالة حكمت �صليمان 
م���ن من�ص���ب وزي���ر الداخلي���ة وانتخاب���ه رئي�ص���ًا ملجل�س 
الن���واب، فاأ�صن���د من�صب وزي���ر الداخلي���ة اإىل ال�صيد عبد 
العزي���ز الق�صاب الذي اأيد بق���اء ال�صنوي يف من�صبه اأمينًا 
للعا�صمة الذي ا�صتمر مل���دة خم�س �صنوات حتى 8 ني�صان 
1930، ويب���دو اأن بقاءه هذه امل���دة يف الأمانة يرجع اإىل 
املكان���ة الت���ي ح�صي بها نتيجة اخلدم���ات التي قدمها رغم 
ك���رة تغي���ر ال���وزارات وح���دوث الأزم���ات القت�صادي���ة 
حيث اأن له الف�ص���ل يف اإدخال تغيرات على جهاز الأمانة 
اأث���رت يف و�صعي���ة العا�صم���ة وحت�صن خدماته���ا، ومنها 
ا�صتح���داث من�صب مهند�س العا�صمة ليكون م�صوؤوًل اأمام 
اأم���ن العا�صمة لأج���ل �صيانة الطرق وحت�صينه���ا. واألغى 
من�ص���ب مع���اون اأم���ن العا�صم���ة يف جانب الك���رخ وبقاء 
معاون واحد يف جانب الر�صافة وذلك لالأزمة القت�صادية 
التي كانت متر بها الأمانة، والتي تنذر بالفال�س، فكان ل 
ب���د من ال�صتغناء عن هذا املن�صب، كما اهتم باإن�صاء بناية 
لالأمانة ت�صم كافة دوائر الأمانة املركز وال�صحة والهند�صة 
وفرقة الطفاء، كما �صعى اإىل حت�صن حالة العا�صمة وحل 
اأزم���ة املنازل فاقرتح م�صروع املن���ازل اجلديدة مع اإ�صدار 
قان���ون الأبني���ة يف البلديات ل�صن���ة 1925، اأي اأن تخ�صع 

جميع الأبنية للقانون �صمن حدود البلديات.
وب�صب���ب الأزمة القت�صادية التي حل���ت يف العامل واأثرت 
عل���ى اأو�ص���اع الب���الد حاول���ت وزارة ناج���ي ال�صوي���دي 
الثاني���ة معاجلة الأزم���ة، لكنها ا�صطدمت م���ع ال�صت�صارة 
الربيطاني���ة الت���ي ا�صتم���رت تتدخ���ل يف �ص���وؤون العراق 
الداخلي���ة، فا�صتقال���ت ال���وزارة يف 9 اآذار 1930، وعه���د 
املل���ك في�ص���ل الأول اإىل ن���وري ال�صعي���د بتاألي���ف الوزارة 
يف 23 اآذار 1930 واأ�صبح���ت وزارة الداخلي���ة من �صمن 
م�صوؤوليات���ه وذل���ك لل�صيط���رة عل���ى انتخاب���ات املجل����س 
النياب���ي.وكان اختيار حممود �صبح���ي الدفرتي، لرئا�صة 
الأمانة برغبة من رئي����س الوزراء ووزير الداخلية نوري 
ال�صعيد، وذلك خلربة الدفرتي وعائلته يف العمل البلدي.

عن رسالة )  تاريخ أمانة العاصمة 1921  1939- (

ف���ي يومه���ا المجي���د

أمناء العاصمة في العشرينيات

يف عام 1923 استبدل رئيس البلدية 

بأمني للعاصمة، وأصبح اسم رئيس 

البلدية ملغى، ثم صدر قانون البلديات 

رقم 84 لسنة 1931 حيث ألغى قانون 

الواليات العثامين املؤرخ يف 27 

رمضان 1294هـ 1877م مع جميع 

األنظمة والتعليامت والبيانات املختصة 

بأمور البلدية الصادرة يف عهد الحكومة 

العثامنية أو خالل الفرتة التي سبقت 

تأسيس الحكومة العراقية.

صدرت اإلرادة امللكية بتعيني السيد 

صبيح نشأت أول أمني عاصمة بتاريخ 

6 شباط 1923، وجاء ترشيحه بإيعاز 

من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وكالة 

السيد عبد املحسن السعدون، ومتت 

مصادقة مجلس الوزراء عىل ذلك. وكان 

صبيح نشأت عىل صلة بالسعدون ومن 

املؤيدين لسياسته حني اصطف مع 

مدرسته السياسية، وكان لهذا أثر فيام 

بعد يف تعيينه وزيراً للدفاع سنة 1925 

بعد عزله من منصب أمني العاصمة، 

واستمر ملدة سنة ونصف يف إدارة 

األمانة حتى 14 أيلول 1924. وباالضافة 

إىل منصب األمني.
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عبد الكريم الحسيني
  

�صتك����ون لنا جوله مع مات�صعفنا به الذاكره يف الباب ال�صرقي 
واحوال����ه يف بداية اخلم�صينات م����ع و�صف احلال ايام زمان 

من فعاليات ومرافق وعادات ووجوه ..
الب����اب ال�صرقي ه����و �صاح����ة التحرير احلالي����ه ومل يكن هناك 
نفقا ولجم�صرات ولج�صر امللكه عاليه لحقا ولغر�س تنوير 
القاريء بو�صف الباب ال�صرقي ب�صكل عام خمت�صر اول هو :

�صاح����ه كب����ره دائريه يف و�صطها �صجرة �ص����در ) نبق ( وعلي 
ال�صاح����ه خم�ص����ة �صوارع ومنه����ا ليرقى اىل لفظ����ة �صارع بل 
نق����ول زق����اق ،، الول هو�ص����ارع ال�صع����دون باجت����اه ال�ص����رق 
الذي ي����وؤدي اىل البتاوي����ن والعلويه والث����اين وهو املوؤدي 
اىل �ص����ارع الر�صي����د م����ن جهة حم����الت جقمقجي ومن����ه  فرع 
اىل �ص����ارع ابونوا�س والثالث وهوا�صب����ه بزقاق ويوؤدي اىل 
اخل����الين والرابع وهو جم����اور حلديقة امللك غ����ازي ويوؤدي 
اىل ال�صي����خ عب����د القادر الكيالين رحمه الل����ه واخلام�س وهو 
يح����اذي حديق����ة امللك غ����ازي من اليم����ن وي����وؤدي اىل �صاحة 
الط����ران وكمب الرم����ن .وناأتي الن لو�ص����ف كل ماموجود 

على كل �صارع من هذه ال�صوارع :

شارع السعدون
الواقف باجتاه ال�ص����رق اول مايقع نظره اىل متثال املرحوم 
عب����د املح�ص����ن ال�صع����دون رئي�����س وزراء الع����راق وه����و يقف 
عل����ى مثلث و�صطي ب����ن جانبي �صارع ال�صع����دون ذو املمرين 
) مت نق����ل الن�ص����ب يف مطل����ع ال�صبعين����ات عن����د ان�ص����اء نف����ق 
التحريراىل �صاحة الن�صر( تطل على ال�صاحه من جهة اليمن 
مدر�ص����ة الراهب����ات ) العقيده لحق����ا ( وهي متت����د من �صاحة 
التحرير وحتى �صارع ابو نوا�س يجاورها مزاد احلاج احمد 
ال�صب����اغ املال�صق ل�ص����ور املدر�صه واىل الف����رع الول املوؤدي 

اىل �صارع ابو نوا�س .
من جه����ة الي�ص����ار تواجهك عم����ارة وهي اول عم����اره �صخمه 
بتقدير اي����ام زمان وتت�صدر الركن الي�ص����ر ل�صارع ال�صعدون 

وخلفها يقع مطعم تاجران ) ابو علي ( ثم جامع الورفلي .
ننتق����ل اىل اجله����ه ال�صمالي����ه ال�صرقي����ه حيث تواج����ه الناظر 
حديق����ة غازي الت����ي متتد من �صاح����ة التحري����ر وحتى �صاحة 
الط����ران وننظ����ر اىل الي�صار قلي����ال لنجد افخ����م دار لل�صينما 
يف ي�ص����ار احلديق����ه ومال�صقه لها وتطل عل����ى ال�صارع الرابع 

وميتد بنائها باجتاه �صاحة الطران...
وفيه����ا بناي����ه ل�صرك����ة ) فوك�����س للق����رن الع�صري����ن ( لالف����الم 

ال�صينمائي����ه ويف اجلانب الي�صر لل�ص����ارع الرابع تقع �صينما 
النج����وم ) قبل انتقالها بعد ا�صتمالكه����ا ( وهي تت�صدر الركن 
ومنها يتجه باجت����اه ال�صارع املوؤدي اىل اخلالين بعد �صينما 
النجوم زقاق �صغر تقع على نا�صيته �صينما ميامي وبجوار 
�صينما ميامي �صينما اوبرا ال�صيفي ويف نهايتها �صينما ديانا 
ال�صت����وي وبجوار �صينم����ا اوبرا م�صرب �صعب����ي ) بار ( وهو 
امل�صه����ور بتثبيت الواين ) الفافون ( بامل�صامر على املنا�صد 
خوفا من ال�صرقه وجتهيز املزه بوا�صطة �صطل مع طا�صه اىل 
الزبائ����ن وبجواره ا�صهر كبه عراقيه وهي كبة فتاح ثم مقهى 

و�صول اىل �صينما دار ال�صالم .
ننتق����ل اىل الغرب وت�صاهد بنايه راقي����ه بي�صاء اللون ترتبع 
عل����ى نا�صية ال�صاحه وهي ) جمل�����س العمار ( وحاليا عماره 
للمالب�����س وجمموع����ة �صاك����ر بيب����و .بج����وار املجل�����س كانت 
ال�صركه العمالقه ) كتانه ( وعلى اليمن من املجل�س جمموعة 

حمالت منها فرن �صمون وبقال .
ننتقل اىل ال�صارع امل����وؤدي اىل �صارع الر�صيد وفيه كما ذكرنا 
�صرك����ة كتانه متت����د اىل م�صافه كبره داخل ال�ص����ارع و�صاحه 
خاليه على ي�صار ال�ص����ارع ) و�صعت فيها العالنات ال�صوئيه 
عام 1962 ( ومتتد هذه ال�صاحه اىل مدر�صة العقيده يقطعها 

زق����اق تراب����ي اىل ابو نوا�����س ان�صاأ علي����ه ج�صر امللك����ه عاليه 
لحقا وهو ج�صر اجلمهوريه حاليا .

كان����ت حديق����ة امللك غ����ازي معلم من مع����امل التن����زه البغدادي 
وياأمه����ا الكثر من خمتلف الفئات ومنظمه ب�صكل جميل على 
الط����راز الربيطاين ولها مدخل خا�س وفيها م�صاطب جلو�س 

واعرا�س نباتيه وحو�س ماء ونافوره .
كان الباب ال�صرقي ي�ص����م حركه دوؤوبه م�صتمره خا�صة وفيه 
اك����ر دور ال�صينم����ا �صه����رة يف بغ����داد وتعر�����س الف����الم اىل 
�صاع����ه متاأخره م����ن الليل حي����ث ينتهي اخر عر�����س بال�صاعه 
الثاني����ة ع�ص����ره يف منت�صف اللي����ل وكان ذل����ك توقيت يعترب 
يف ح�صاب����ات تلكم الي����ام متاأخ����را وكان ي�صرب ب����ه المثال 
حي����ث يقال لل�صخ�س ) �صهران لن�����س الليل ( وجتد يف الباب 
ال�صرق����ي ظواهر قد لجتدها يف اماك����ن اخرى مثل الب�صطيه 
املتحرك����ه وه����ذه الب�صطي����ه هي عب����اره عن ل����وح خ�صبي من 
املعاك�س يغلف بقما�س ازرق او احمر وتعلق به مننمات مثل 
ال�صال�ص����ل واملقا�صي�����س وبع�س جواريب الرج����ال واحزمه 
وقداحات وغرها م����ن النواعم يحملها �صاحبها ومره جتده 
يتجول معها ويف اخرى جت����ده على نا�صية �صينما او مطعم 
كم����ا جتد الباعة املتجول����ن على الر�صفه وفت����اح الفال وهو 

يفرت�����س الر�س مع قطعة قما�س عليها رمل وبع�س الحجار 
) تخت رمل ( وبائعي املجالت القدميه ...

والطر�ص����ي ال����ذي كان يحمل يف ) لكن ( علي����ه خ�صبه ومنظر 
خي����ار املاء او التع����روزي ون�صف قحف من ق�صرة جوزة هند 

ل�صرب اخلل ...
وبائ����ع الت����وت ) التك����ي ( يف جنانه ومغطى ب����اوراق التوت 

وخا�صة الحمر منه ...
وكذل����ك عرب����ات الل����ن الزب����ادي والبي�����س وبي�����س والعنبه 

وال�صمون..
عل����ى  ين����ادي  وه����و  اجله����وري  و�صوت����ه  ال�صمي����ط  وبائ����ع 

ب�صاعته...
وبع�����س الفارقه ) ال�صودان ( وهم ي�صع����ون قدر على ارجل 
م����ع مدخنه لبي����ع ف�صتق العبيد ) الف�صت����ق ال�صوداين ( وبائع 
املري�����س وانت�ص����ار امل�صورين مع كامراته����م للتقاط ال�صور 
التذكاري����ه ب�صع����ر 100 فل�����س لل�ص����وره م����ع كارت للمراجعه 
ل�صتالمها بعد ثالثه او اربعة ايام وق�صم منهم يجلبون معهم 
) ديكورات ( ت�صبيهات مثل �صورة ممثله عامليه او �صياره او 
طياره ليلتقط لك �صوره متاألفه تظهرك وكاأنك تقود ال�صياره 

او الطائره
وغالبا م����ا جتد املحتالن ي�صعون قطع����ة قما�س على الر�س 
ومع����ه ثالث ورق����ات لع����ب ) �صي����ه ورق ( وت�صمع����ه ي�صيح ) 
احم����ر ال����ك ا�ص����ود ايل ( او جمموعات ) اللك����و ( مع اجلرتي 
وه����و القما�����س املر�ص����وم علي����ه ) النك����ر ، املاج����ه ، الدن����ر ، 
الكوب����ه ، ال�س ،التاج ( وكثرا ما ن�صاه����د ال�صرطه والبلديه 
وهي تهاج����م اماكن الباعه املتجول����ن وتراهم وهم يحملون 

ب�صاعتهم هاربن متخفن يف املحالت او الزقه ...
الب����اب ال�صرقي عراق م�صغر و�صوره لبغداد يف اخلم�صينات 

من القرن املا�صي
رح����م الله اي����ام زمان كم كانت جميل����ه وب�صيطه ولذيذه وكان 
م����ن يحم����ل يف جيبه خم�ص����ون فل�صا يعترب نف�ص����ه ) مرتهي( 
لنه����ا تكفي����ه وم����ن كان يحمل ربع دين����ار فاأن����ه ) زنكن ( يف 
ح�صابات تلك����م اليام حيث كل �صيء رخي�س ومتاح والنا�س 
اكره����ا من اه����ل الله والغ����ره واحلميه موج����وده والعونه 
حا�ص����ره وللكبر تقدير يف با�س امل�صلح����ه وللمراأه احرتام 
ع����ايل جدا ولل�صغ����ر اي�صا .. هكذا كنا نعي�����س فكيف يعي�س 

اولدنا اليوم ؟؟

منطقة الباب الشرقي.. في خمسينيات القرن الماضي

بعد ان انتهت الحرب والتي كان العراق مشاركا 

بشكل او بآخر فيها وبدأت حملة عاملية الزالة 

اثارها يف جميع الدول وعىل جميع االصعدة التي 

كان للعراق دورا فيها وخاصة بعد معاناة وضيق 

اقتصادي وتقنني التموين وتحديد االسترياد 

وضغط النفقات كل ذلك حجم من تطور العراق 

الذي كان متأهبا لتعويض مافاته خالل الحرب...

وكانت منطقة الشورجة وشارع الرشيد هام 

املركز التجاري الوحيد ولذلك كان البحث عن 

توسيع وايجاد البدائل ومن ضمن البدائل كان 

شارع السعدون وخاصة انه يضم دور التجار 

واملورسين يف البتاويني وشارع ابو نواس 

والعلوية وتتوفر فية مساحات مالمئة للتطوير 

والحداثه وخاصة ان العديد من الفعاليات كانت قد 

بدأت يف بدايتة وهي ساحة امللكة عالية رحمها 

الله ومايسمى بالباب الرشقي الذي كان يعترب يف 

القرن التاسع عرش الحدود الرشقيه لبغداد وهو 

احد ابواب بغداد املشهورة ..
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د . عماد عبد السالم ؤؤوف

����ا يف اأثن����اء جمع����ه م����واد  ومل����ا كان عبا�����س الع����زاوي معنيًّ
كتبه العدي����دة، بالتقاط كل ما به عالق����ة بتاريخ العراق يف 
الق����رون املتاأخرة، فق����د �صم هذه الرتجم����ة املوجزة للرحلة 
اإىل مكتبت����ه الغنية باأفانن الكت����ب واملخطوطات؛ ع�صى اأن 
يفي����د منها يف درا�صة مقبلة، اإل اأنه مل يفعل، وبقيت الرحلة 

بعيدة عن اهتمام الباحثن.
خال�ص����ة م����ا كتبه ع����ن املوؤلف اأن����ه كان والًي����ا يف طربزون، 
ف�ص����ار مدي����ر اإدارة الدي����ون العام����ة، واأن����ه اأوف����د يف مهمة 
تتعلق بتفتي�����س الأمور املالية لعدد من الوليات يف الدولة 
العثماني����ة، فب����داأت رحلت����ه ب����اأن غ����ادر اإ�صتانب����ول يف يوم 
اخلمي�س 3 كانون الثاين م����ن �صنة 1300 رومية )املوافقة 
ا ب�����: )مدلل����و(، و)اأب����و الن����ور(،  1301ه�����/ 1884م(، م����ارًّ
و)اأزم����ر(، و)مر�صن(، و)ا�صكندرون����ه(، ومنها توجه اإىل 
)حل����ب(، و)كلي�س(، و)عينتاب(، و)برجك(، و)ديار بكر(، 
و)�صع����رد(، و)بتدلي�س(، و)مو�س(، وماردين(، حيث كانت 
ل����ه �ص����الت بع�صرة �صمر، ومنه����ا ركب )كل����ًكا( يف 2 اأيلول 
1301 رومي����ة )املوافقة 1302ه�����/ 1885م( انحدر به يف 
نه����ر الف����رات، فمر ب�����: )ح�صن كيف����ا(، و)جزي����رة ابن عمر( 
التابعة لبلدة ماردين، ثم و�صل اإىل قرية )احلمدات(، ومن 
ا اإىل املو�ص����ل، وبعد و�صوله  هن����اك غ����ادر الكلك وذهب ب����رًّ
ا، فانحدر به اإىل تكريت، ثم �صامراء،  اإليه����ا ركب الكلك اأي�صً
ومنه����ا اإىل الأعظمية، ومنه����ا اإىل بغداد، حيث اأقام بها مدة 
م����ن الوقت، وبعده����ا انح����در اإىل الب�صرة، ومنه����ا اإىل اأبو 
�صه����ر، فبومباي يف الهن����د، ومن الأخ����رة اإىل عدن، ومنها 
ال�صوي�س، فالقاهرة، ثم الإ�صكندرية، ومنها اإىل اإ�صتانبول، 
)1305ه�����/  رومي����ة   1304 يف  اإليه����ا  عودت����ه  وكان����ت 
1888م(،وكان����ت عودت����ه اإىل اإ�صتانب����ول يف 1304 رومية 
)1305ه�/ 1888م(... واليك بع�س م�صاهداته يف بغداد :  

األعظمية
ومل����ا و�ص����ل اإىل الأعظمي����ة دخ����ل دار نعمان اأفن����دي متويل 
و�ص����ادن ح�صرة الإمام الأعظم، فراأى الدار مفتوحة، وراأى 
النا�����س يدخلون اإليه����ا، فا�صتقبله َمن يف ال����دار من اأعوان، 
ف�صع����دوا اإىل الطاب����ق الث����اين، وراأى �صيًخ����ا هن����اك وعلى 
راأ�ص����ه عمام����ة، وكان قد ب�ص����ر به، وقد اأب����دى لطًفا وقال له: 
يظه����ر اأنك����م اأتيتم م����ن �صف����ر، فا�صرتيح����وا ث����م تو�صوؤوا، 
و�صنذه����ب مًعا اإىل اجلام����ع ال�صريف،وعلمت اأن هذا املحل 

مل يكن خاًنا ول قهوة.
واأب����دى املتويل اعت����ذاره، وبننَّ اأنه �ص����ادن، واأن هذا بيته، 
واأخ����ذين اإىل غرفة اأخ����رى فتو�صاأت، ونف�ص����ت الغبار عن 
موا يل طعاًما وافًرا، مع اأن املومى  اأثوابي،ثم اإن اأعوانه قدنَّ
الي����ه مل يعلم َمن اأن����ا، ول من اأين اأتيُت، وكل م����ا َعِلَمه عني 
اأين �صي����ف، فاأكرمني واأعزنَّين، ثم اأذنَّن املوؤذن، فذهبنا لأداء 
�صالة اجلمعة، ففتح نعمان اأفندي الرتبة ال�صريفة، ووفقنا 
لزي����ارة مرقد الإمام الأعظ����م، واإن اجلامع ذو منارة واحدة 
ج�صيم����ة، وله جبهتان عل����ى الطريق وال�ص����وق، وله �صاحة 

كبرة، ]وهو[ ذو بابن.

عناصر السكان وأزياؤهم
اإن �ص���كان بغ���داد يبلغون نحو مائ���ة األف ن�صم���ة، والق�صم 
الأعظ���م م���ن امل�صلم���ن، ومنه���م �صت���ة اآلف بي���ت لليه���ود، 
وق�ص���م منه���م من الكل���دان والكاثولي���ك، ]و[عدا ه���وؤلء قد 
اخت���ار الإقامة يف بغداد ق�صم م���ن التجار، وبع�س الزوار، 
وتكونت منهم جمموعة من الإيرانين، واإن الأهلن بالنظر 
ل�صنوفهم ومذاهبه���م تختلف األب�صته���م وقيافاتهم، فتظهر 
الف���روق بن بع�صه���ا البع����س؛ فالأ�ص���راف والأعيان مثاًل 
ُبون واجُلبنَّة  ممن يعي�صون يف اإي���ران عقارهم يلب�صون الزُّ
وامل�صل���ح، وبع�صه���م يلب����س يف راأ�صه العمام���ة، وبع�صهم 

)الفي����س(، واإن املوظف���ن يف اأ�صغ���ال احلكوم���ة يلب�صون 
الزب���ون وامل�صلح، ويف روؤو�صه���م َكفينَّة من اإبري�صم اأ�صفر، 
وق�صم ]م���ن[ العمال يلب�صون الزبون م���ن جثاري واأبي�س 
رماين اأو اأحم���ر، وكفية من اإبري�صم اأحمر �صطرجني،واإن 
ا يلب�صون الزبون وامل�صلح وبروؤو�صهم عمامة  اليه���ود اأي�صً
عليها نقو�س،والن�صارى يلب�صون الزبون وامل�صلح، وعلى 
روؤو�صه���م )الفي�س،ون�صاء امل�صلمن تلب�س َجرَجفمن حرير 
وَكَلب���ُدون حينم���ا تخ���رج اإىل ال�صوق، وتلب����س يف راأ�صها 
)بيج���ة( معمول���ة م���ن قما����س اأ�ص���ود، وتلب����س يف رجلها 
ح���ذاء يقال له: جدك[ )جيبك( اأ�صف���ر وعال،ون�صاء اليهود 

يلب�صن جرجف معمول من تيل اأ�صفر، وفيه نقو�س بي�صاء 
ولرج وردي���ة )لزوردي���ة(، وت�صع على راأ�صه���ا بيجة من 
القما����س الأ�صود، وحذاء اأ�صفر،ون�ص���اء الن�صارى يلب�صن 
جرج���ف كن�صاء امل�صلمن، اإل اأنه���ن يك�صفن عن وجوههن، 
���ا ي�صعن غ�صاء م���ن تول رقيق اأو اأ�ص���ود فيت�صرتن  وبع�صً
ب���ه، وباأرجله���ن يلب�ص���ن البوت���ن يف الأك���ر، والغالو�س 

)كالو�س(.

النقل في بغداد
اإن �صي���ق الأزق���ة مين���ع من م���رور العرب���ات وا�صتعمالها؛ 
ول���ذا ن���رى اأن للمرء ع���دة حيوانات يف بيت���ه تبًعا ملا ميلك 
م���ن ق���درة، ول يوج���د ح�ص���ان اأو كدي����س للك���راء، اإل اأن 
حمر الك���راء تك���ون بي�ص���اء جميعه���ا، واإن اأ�صحابها هم 
الذي���ن ي�صوقونها، ول ي�صتعملون ع�ص���ا اأو مقرعة، واإمنا 
يرك�ص���ون خلفه���ا ويقول���ون: )خ���ي( )دخ���ي(، وم���ن ث���م 
ومبج���رد �صماع ذل���ك، فاإن احلم���ر ت�ص���رع يف م�صيها،وملا 
كان���ت الأزقة خالية من التبليط، ف���ال ي�صمع لذلك جر�س اأو 
اأجرا����س يف رقبتها فتنبه املا�صي يف الطريق، اأو اأن ينادي 

اأ�صحابها بلفظ: )بالك.
اإن نق���ل الأثق���ال والأحمال يف بغ���داد خا�س بهذه احلمر، 
اأه���ل راون���دوز وكرك���وك  ف���اإن الأك���راد م���ن  وع���دا ذل���ك 
يكون���ون حمالن،واإن احلمر وك���ذا احلمالن يو�صع على 
ظهرهم ]�ص���يء[ اأ�صبه بجل الدابة مين���ع تاأثر احلمل على 
الظه���ر، واإن اأحده���م مي�صكه���ا من جه���ة كق���رب ال�صقائن، 
واإذا كان احِلم���ل كب���ًرا فم���ن جانبي���ه، يعتن���ي كل واح���د 
بجانب���ه، فيم�صكونه���ا،واإن اأغل���ب احلمال���ن ل ي�صع���ون 
م���ا ه���و اأ�صبه باجل���ل، واإمن���ا ي�صتخدمون )كوني���ة( ت�صبه 
العب���اءة، في�صع���ون الأ�صي���اء فيها ويربطونه���ا بظهورهم 
ا،  وروؤو�صه���م،واإن روؤو����س ه���وؤلء احلمال���ن قوي���ة ج���دًّ
وت�صتدع���ي احلرة؛ فاإنهم ينقلون نح���و خم�صن اأو �صتن 
قي���ة م���ن الأحم���ال، ول يبال���ون،ويف روؤو����س احلمال���ن 
)كالو(، ويف ظهوره���م �ص���رتة اأعجمية متت���د اإىل ركبتهم، 
ويلَب�ص���ون �صيًئ���ا اأ�صبه بالعب���اءة، ومل يكن له���م حذاء ول 
���ا ميت���دون وينام���ون يف روؤو����س الأزق���ة،  لبا����س، وبع�صً
واإن الناظ���ر ي�صتنك���ره من لون �صوقهم؛ مل���ا فيها من منظر 
ا، وك���ذا ال�صقائون به���ذه القيافة،واإن  م�صتنك���ر وقبيح جدًّ
غال���ب الأهلن ل يلب�ص���ون اللبا�س الداخلي، ومل يكن الأمر 

مق�صوًرا على احلمالن وال�صقائن.
ف���اإذا اأراد امل���رء اأن يع���رب م���ن ال�ص���ط اإىل اجلان���ب الآخر، 
]فاإن���ه[ ي�صتخ���دم )القفة( اأو )الَكوف���ة، وهي حو�س مدور، 
ونوع ]م���ن[ زورق، وهذه القفف اأ�صب���ه بال�صبد )ال�صبت(، 
اأو ال�صل���ة لالأثواب، وتتك���ون من ال�صع���ف، وتطلى بالقر 
اأو الأ�صفل���ت، ولي����س له���ا راأ����س، واإمنا هي م���دورة، واإن 
افة]67[ اإىل اأي طرف اأرادوا اأن  افن ي�صتخدمون الغرنَّ القونَّ
ي�ص���روا بها،واإن الأهلن ي�صتخدمونها ]يف[ مقام الزورق 

والبلمعدا املراكب البخارية ]و[ الكلكات[.
وب���ن بغداد من جانب الكرخ وب���ن ]ق�صبة[ ح�صرة الإمام 
مو�ص���ى الكاظم نحو �صتة كيلو م���رتات من امل�صافة،وهناك 
خط الرتام���واي بن ق�صبة الكاظمية والك���رخ، وهذا �صيد 
قب���ل نح���و خم����س وع�صري���ن �صن���ة؛ ]اإذ[ تاأ�ص�ص���ت �صرك���ة 
م�صاهم���ة ،و]اإىل[ الآن ي�صتغل ه���ذا اخلط، واإن الزوار يف 

موا�صم الزيارة ينتفعون منه.

وجد بني مخطوطات املؤرخ العراقي عباس العزاوي )املتوىف سنة 1390هـ/ 1971م( إضاممة من أوراق، كتب عليها أنها )رحلة 

ع مفهرس فظن أنها  مرتجمة من الرتكية بقلم املحامي عباس العزاوي(، وقد كتبت الرتجمة بخط عادي رسيع بقلم الحرب، وترسَّ

بخط العزاوي، وعند مقارنتنا الخط الذي كتبت به بخط العزاوي، تبني لنا عىل الفور أنه ليس له، بل إن الرتجمة نفسها ليست من 

إنشائه؛ فأسلوبها يختلف عن أسلوبه متاًما، وفيها من الركة واألخطاء اإلمالئية ما مل يرتكبه يف أي مام كتب، ثم إن أحدهم صحح 

مواضع من النص بقلم من الحرب الجاف، أو بقلم الرصاص، ليس خط العزاوي أيًضا، ويف )تصحيحاته( أخطاء إمالئية أخرى.

رحلــة الــى بغــداد ســنة 1885
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احسان فتحي
طالب سابق في االعدادية المركزية

بع���د ذلك يتج���ه البا�س �صرق���ا وي�صل ا�صت���دارة متثال امللك 
في�ص���ل الول ال���ذي نف���ذه النح���ات اليط���ايل كانونيكا يف 
1933 ودمرت���ه جمموعة م���ن ال�صباب الغا�ص���ب يف �صباح 
14 مت���وز 1958، وا�صتب���دل بنم���وذج م�صغ���ر م���ن امللوية 

ال�صامرائي���ة. ثم يتجه البا�س �صم���ال يف �صارع الكرميات- 
�صواك���ة ) �صارع حيفا لحق���ا ( ومير مبحاذاة مبنى ال�صفارة 
الربيطاني���ة بحديقته���ا الغن���اء و�صوره���ا الع���ايل وبوابتها 
العمالق���ة. كان مبناه���ا الق���دمي واملط���ل مبا�ص���رة على دجلة 
ا�ص���ال تابعا للجرنال الرتك���ي كاظم با�صا وه���و الذي باعها 
لل�صف���ارة قبل ان يغادر بغ���داد م�صرعا يف اوائل عام 1917. 
اخ���را يتوقف البا����س يف منطق���ة "را�س اجل�ص���ر" والتي 
تعرف الن ب�صاحة ال�صهداء امل�صتحدثة والتي حتاذي حملة 
"�صيخ ب�صار" ويطل عليها جامع حنان املجدد ) �صيد ا�صال 
يف 1676( وجمموع���ة من املقاه���ي العربية التي كانت تعج 
بالكرخي���ن والبدو وت�صخ���ب باملقامات العراقي���ة القدمية 
ومن اهمه���ا �صوت ر�صي���د القندرجي الناعم ال���ذي كان ياأن 
وكاأن���ه ي�صدرمن كهف عميق. كما ل ان�ص���ى الروائح القوية 
الت���ي كانت تنبع���ث م���ن املطاع���م ال�صعبي���ة واملقاهي حيث 
تختل���ط رائحة دخان �صواء الكباب مع دخ���ان التبغ )التنت( 
املح���روق بالرنجي���الت املبقبق���ة، ورائح���ة خملف���ات خيول 

"العرباين" ال�صوداء.
اع���رب ج�صراملاأم���ون ال���ذي �صي���د يف 1940 و�صم���ي لحق���ا 
بج�صرال�صه���داء ن�صبة اىل ال�صهداء الثماني���ة الذين �صقطوا 
يف وثب���ة كانون 1948. على اليمن ا�صاهد مقهى البروتي 
الرائع���ة يف باب ال�صي���ف واملطلة على دجل���ة والتي �صيدها 
ابن���ه  وا�صتلمه���ا   ،1897 يف  البروت���ي  حمم���د  اللبن���اين 
ابراهي���م من بع���ده يف 1916. كنت قد راجع���ت فيها بع�صا 
من م���واد البكالوريا مع عدد من زمالئ���ي واحببت اطاللتها 
الرائع���ة عل���ى دجل���ة. يف نهاي���ة اجل�ص���ر م���ن اليم���ن ارى 
اجلام���ع ال�صف���ي )1825( ذي املاأذنت���ن والقبت���ن، وطبعا 
املدر�ص���ة امل�صتن�صري���ة العبا�صية وجبهته���ا الجرية املذهلة 
الت���ي حتتوي على اطول خط ثل���ت اجري حمفوريف العامل 

ال�صالمي حيث يبلغ طوله 100 مرتبالتمام والكمال!

كان يق���ف يف را����س اجل�صرومقاب���ل �ص���وق ال�ص���راي متاما 
رجل يبيع الل���ن )ال�صنينة( اللذ يف العامل ومن "�صطلتن" 
مليئت���ن باللن والتي تطفو على �صطحيهما قطع من الزبدة 
ال�صفراء والثلج. ثم ادخل �ص���وق ال�صراي وا�صتمتع بروؤية 
الكت���ب وقط���ع القرطا�صي���ة ، ث���م ا�ص���م رائحة كب���ة ال�صراي 
املدمرة، وارى �صارع "الكمكخانة" واملتنبي لحقا، ثم تاتي 
بناي���ة دوائر تنفيذ الر�صافة وكاتب العدل ) كانت مت�صرفية 
بغداد واحرتق���ت يف 2003(، وبناية الق�صلة العمالقة التي 
اكم���ل بنائها مدحت با�صا يف 1870 ويبلغ طولها 192 مرت! 
ثم تاتي بناي���ة امانة العا�صمة على اليمن، وجامع ال�صراي 
املع���اد ت�صيي���ده يف 1704 واملتميزبقباب���ه الجري���ة املدببة 
الع�ص���رة، ثم بواب���ة ال�ص���راي النيق���ة بن�صبه���ا وتفا�صيلها 
املتقنة على الي�ص���ار، والدار الثالثينية اجلميلة التي ملكتها 
روجين���ا مراد )�صقيقة �صليمة با�صا مراد( ثم ا�صرتاها حممد 
البوميل���ي وعائل���ة األملان لحقا، ثم ا�ص���ل اخرا اىل �صاحة 
ال�ص���راي الف�صيح���ة الت���ي تتو�صطه���ا مظلة �صرط���ي املرور، 
وتط���ل عليها مديري���ة ال�صرط���ة العامة من الغ���رب، وجامع 
النعم���اين امل�صيد يف 1772، ث���م املدر�ص���ة ال�صليمانية التي 

�صيدها وايل بغداد ابو �صعيد �صليمان با�صا يف 1792.
وثمة بناية حديثة من خم�س طوابق علي ي�صار بداية �صارع 
ح�صان بن ثابت، كان���ت تلفت انتباهي وهي مهيمنة بكتلتها 
العالي���ة وتفا�صيله���ا الغريب���ة عل���ى املنطقة، �صي���دت لتاأوي 
البن���ك العقاري، بيد اين مل اكرتث اب���دا مبعرفة خلفيتها او 

ماهيتها انذاك.
لكنن���ي اهتممت بها بع���د ان هج���رت يف 2003، حالها حال 
العديد من البنية املمتازة التي ت�صررت من جراء الحتالل 
او النه���ب وهج���رت ومل تهتم الدول���ة با�صالحها حتى الن، 
كبناية البنك املركزي الرائعة يف ال�صورجة، او بناية احتاد 
ال�صناعات العراقية يف �صاح���ة اخلالين، وع�صرات غرها. 
حاول���ت معرف���ة خلفيته���ا التاريخي���ة ومتى �صمم���ت، ومن 
�صممها، وغرها من املعلومات ال�صا�صية، لكنني مل ا�صتطع 
احل�ص���ول على اي معلومة عنها. كانت البناية، من مظهرها 
اخلارج���ي، تدل عى طابعها "الربوت���ايل" اخلم�صيني وانها 
من ت�صمي���م اجنبي ب�صبب تفا�صيلها وكا�صرات ال�صم�س يف 
واجهتها. لكن احلظ حالفني موؤخرا عندما عرت على مقالة 
كتبها باحث معماري اجنلي���زي ا�صمه ) ايان جاك�صون( يف 
عام 2016 ب�صر اىل ا�صماء م�صممن اجنليزين م�صهورين 
له���ذا املبن���ى، دون اي تفا�صيل اخرى! وبع���د البحث عنهما 
ا�صتطعت ان اعرف بع����س املعلومات عنهما وهما املعماري 
)روبرت هينن���غ 1906-1997( و) انطوين جيتي 1907-
1976( وانهم���ا يعتربان من اه���م رواد احلداثة يف م�صرة 
العم���ارة الربيطاني���ة ولنطوين م�صاريع مهم���ة يف افريقيا 
وزامبيا وغانا حتديدا، و�صمما مبنى امل�صرف العقاري يف 

عام 1957.
واخ���را، وقبل ان ادخ���ل مدر�صتي، ارى عل���ى اليمن بناية 
بري���د بغ���داد املركزي والت���ي �صيدته���ا الدارة العثمانية يف 
1913 والت���ي متي���زت ب�صاعته���ا اجلميل���ة احلم���راء والتي 
علقت يف اعل���ى واجهتها وفوق مدخلها وفيها كلمة )بو�صت 
اوف�س( بحروف اجنليزي���ة خمرمة، وهي ل تزال موجودة 

الن دون ال�صاعة التي �صرقت منها يف 2003.
ث���م ادخ���ل حرم املدر�ص���ة املهيب، م���ارا على الي�ص���ار مبكتب 
املدي���ر ح�صن العجيل، وا�صع���د اىل الطابق الول حيث كان 
يتواج���د ال�صف العلمي )ط(. مل اعل���م حينها اي�صا، انه كان 
هن���اك داخل املدر�صة قرب تاريخ���ي خمفي خلف جدار حمكم 
يعود لل�صيخ جنيب ال�صه���روردي )1097-1167( وهو عم 
ال�صيخ عمر ال�صهروردي املعروف يف بغداد، و�صهرورد هي 

بلدة كردية قدمية تقع الن �صمال غرب ايران.
بق���ى ان اق���ول اين ل اتذك���ر ال عدد قليل م���ن ا�صدقائي يف 
املدر�ص���ة، ومنه���م الخ كيالن العزاوي �صقي���ق الفنان �صياء 
الع���زاوي، والخ �صم���ر ال�صميدع���ي ال���ذي ا�صب���ح �صفرا 

للعراق يف الوليات املتحدة بعد 2003.
بغداد، كل �ص���رب منها يعبق بالتاريخ...لك���ن تراثها العريق 
مه���دد بالهم���ال والزال���ة على يد جهل���ة ليعرف���ون قيمتها 

احل�صارية الهائلة لالن�صانية جمعاء.

عن صفحة في الفيسبوك

مساري التاريخي الى مدرستي في بغداد!

عندما كنت طالبا يف املدرسة الثانوية 

املركزية يف 1959-1960، مل أدرك يف حينها 

االهمية التاريخية للطريق الذي كنت اسلكه 

يوميا للوصول اىل املدرسة العتيدة. كنت 

اصلها عن طريق مسار الباص رقم 20 الذي 

يايت من املامون اىل الحارثية حيث اركبه 

من موقف يقع متاما امام قرص الرحاب 

املليك الذي شيده الويص عىل عرش 

العراق، االمري عبد االله بن عيل، يف 1940، 

ثم مير الباص مبعسكر الوشاش الذي 

اسسه الجيش الربيطاين بحدود عام 1920 

وتحول اىل حدائق الزوراء الحقا، وامامه 

مطار بغداد ) امليناء الجوي( الذي شيد عام 

1931 وصممه املعامري الربيطاين ميسن، 

ثم مبنى املحطة العاملية الرائعة التي 

صممها املعامري الربيطاين ويلسون مع 

ميسن يف 1949 وافتتحت يف 1951، ثم ارى 

بوابة املتحف العراقي التي شيدت يف عام 

1940 تحت ارشاف االثاري الربيطاين سيتون 

لويد ) 1902-1996( كنسخة من بوابة نرجال 

االشورية يف نينوى وشارك جواد سليم 

يف اعداد النحت البارز يف اعالها. بقت 

هذه البوابة كشاهد عىل نية تنفيذ مرشوع 

بناية املتحف الوطني التي بدء بتصميمها 

املعامري االملاين املشهور انذاك " فرينر 

مارخ - 1894-1976" يف عام 1935 ثم توقف 

اثناء الحرب العاملية الثانية واكملها يف 

1953، وحرض حفل افتتاح املتحف رسميا 

يف 1966.
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عبدالوهاب ناجي أحمد الجبوري

امت���ازت حقب���ة �صن���وات الربعين���ات واخلم�صين���ات وحلد 
اواخ���ر ال�صبعينات م���ن الق���رن املن�صرم بوج���ود وانت�صار 
العديد من دور عر�س الفالم ال�صينمائية يف بغداد وبع�س 
م���ن �صواحيه���ا ومعظ���م دور ال�صينم���ا كان���ت موجودة يف 
منطقة الب���اب ال�صرقي و�صارعي ال�صع���دون والر�صيد حيث 
كان العراقيي���ون وبع�س العوائل الكرمية ترتاد هذة الدور 
لق�ص���اء اما����س ممتع���ة وخا�صة ال���دور التي كان���ت تعر�س 
الفالم الهادفة والر�صينة ، وكان موزعو الفالم يت�صابقون 
ويتناف�ص���ون فيم���ا  بينه���م جللب احدث الف���الم واجودها ، 
وكل من���ا يتذك���ر يف �صباه بع����س هذه الف���الم. وتعود بنا 
ه���ذه الذاكرة اىل �صينمات بغداد وخا�صة املوجودة يف قلب 

بغداد - الباب ال�صرقي - 
فهذه �صينما امللك غ���ازي كانت تعر�س الفالم الجنبية وقد 
�صاهدت فيها فلم العبقري �ص���اريل �صابلن )ا�صواء امل�صرح( 
يف اخلم�صين���ات وكذل���ك فل���م )حرام���ي بغ���داد( وه���و  فل���م 
امريك���ي م�صتوح���ى من ق�ص����س الف ليلة وليل���ة من بطولة 
املمث���ل الهندي )�صاب���و( وقد هدمت هذه ال���دار عند تو�صيع 
حديق���ة الم���ة قرب �صاح���ة التحري���ر . ويف اجله���ة  املقابلة 
له���ا كانت تق���ع �صينما تاج وقد هدمت ه���ي الخرى لتو�صيع 
ال�صارع املحاذي لها ، وعلى مقربة منها كانت تقع دار �صينما 
النج���وم و�صينم���ا ديان���ا وق���د ازيلت���ا اي�صا لتو�صي���ع مراب 
وق���وف حاف���الت من�صاة نقل ال���ركاب وبالق���رب منها �صينما 
الر�ص���ايف وكذل���ك �صينم���ا دار ال�صالم التي �صمي���ت بعد ذلك 
�صينم���ا غرناط���ة بعد حتديثه���ا،  وعلى بعد امت���ار منها تقع 
�صينما ال�صرق ال�صيفي حيث كانت تعر�س افالم  املو�صيقار 

حممد عبد الوهاب .
ونذهب اىل �صارع ال�صعدون حيث تتواجد  �صينما ال�صندباد 
وبعده���ا �صينم���ا اطل����س ويف اجله���ة املقابل���ة م���ن ال�صارع 
تق���ع �صينم���ا الن�ص���ر وكان���ت تعر�س فيه���ا الف���الم العربية 
والجنبي���ة احلديث���ة . علم���ا ان الفنان الراح���ل عبد احلليم 
حاف���ظ احيا عل���ى م�صرح ه���ذه ال�صينم���ا حفل���ة غنائية عند 
ح�ص���ورة اىل بغداد يف ال�صبعين���ات ، وعلى مقربة من هذه 
الدار  تقع دار �صينما بابل،  ونعرج اىل �صارع الر�صيد حيث 
كانت تقع دار �صينما احلمراء ال�صيفي على مقربة من متثال 
الر�ص���ايف وكانت تعر����س فيها الف���الم العربية وقد عر�س 
فيها اول فلم عراقي �صميم هو فلم )فتنة وح�صن( من متثيل 
الرائ���د املرح���وم يا����س علي النا�ص���ر واخراج حي���در العمر 
وقد ازيل���ت هذه ال�صينم���ا وان�صى ء مكانه���ا عمارة لوقوف 
ال�صي���ارات مع مكاتب جتارية ، وعل���ى بعد امتار منها كانت 
�صينم���ا احلمراء ال�صتوي وقد ازيل���ت اي�صا ومكانها ا�صبح 

�صمن بناية البنك املركزي العراقي
وكان���ت تعر����س فيها الف���الم العربي���ة احلديث���ة ومنها فلم 
حل���ن اخلل���ود للمو�صيق���ار فري���د الطر����س وم���ن اجلدي���ر 

بالذك���ر ان فلم )جعلوين جمرما( من متثي���ل وانتاج الفنان 
الراح���ل فريد �صوقي وق���د منع عر�ص���ه يف ال�صينما من قبل 
جلن���ة فح�س الف���الم ال�صينمائي���ة التابعة ل���وزارة الر�صاد 
يف حين���ه ، وق���د ح�صر الفن���ان املذكور اىل بغ���داد للتو�صط 
ل���دى ال�صلطات املعني���ة لعر�س الفلم املذك���ور وقد جنح يف 
م�صعاه وق���د مت عر�س الفلم يف دار ال�صينما املذكوره اعالة  
بح�صور الفنان فريد �صوقي الذي داعب جمهور احلا�صرين 
بدعابت���ه امل�صه���ورة الت���ي كان يطلقه���ا يف افالم���ه املتعددة  
)و�صرف امي( وو قف على م�صرح ال�صينما يحي اجلمهور .

ويف يوم م���ن ايام هذه الفرتة اجلميلة  كنت واقفا امام دار 
ه���ذه ال�صينما وم���ر موكب ملك الع���راق املغفور ل���ه )في�صل 
الثاين( وهو جال�س يف �صيارته ))الرولز راي�س((  ال�صوداء 
يرف���رف يف مقدمتها علم العراق اخلفاق ويف مقدمة املوكب 
راكب���ي الدراجات النارية م���ن �صرطة امل���رور وعددهم �صته 
فقط وكان امللك الراح���ل يحّي جمهور الواقفن على جانبي 
ال�ص���ارع م���ن نافذة ال�صي���ارة بابت�صامته املعه���ودة  و وجهه 
الالم���ع الرباق ،  هكذا كان موكب ملك العراق ب�صيطا يف كل 
�صىء فلي����س هناك حماية له من حر����س و�صيارات م�صفحة 
كم���ا هو احلال يف مواكب م�صوؤولينا عندما يخرجون نادرا 
اىل ال�ص���وارع امامهم وخلفه���م ال�صي���ارات امل�صفحة حتمل 
ع�ص���رات الف���راد م���ن حر����س احلماي���ة مدجج���ن بال�صالح 
ويطلق���ون العي���ارات الناري���ة يف اله���واء لف�ص���ح الطري���ق 

وكانهم ذاهبون لتحرير فل�صطن ال�صليبة .
ون�ص���ر يف ه���ذا ال�ص���ارع الرتاث���ي اجلمي���ل النظي���ف اىل 
ان ن�ص���ل اىل ا�ص���واق  )اورزدي ب���اك( كم���ا كان���ت ت�صم���ى 
يف ذل���ك الزم���ن اجلميل وعب���ق املا�ص���ي ال�صاح���ر ، وكانت 
ه���ذه ال�ص���واق تتال���ف م���ن طابقن حت���وي كاف���ة الب�صائع 
الت���ي يحتاجها املواط���ن العراقي قبل ان ت�صب���ح تابعة اىل 
ل���وزارة التج���ارة خا�صة بتب�ص���ع موظفي الدول���ة فقط من 

احلاج���ات ال�صرورية كتوزي����ع احل�ص����ه التموينية لهم يف 
زم����ن احل�ص����ار الظ����امل ، ويف الون����ة الخ����رة ا�صبح����ت 
م����راب مظل����م لت�صلي����ح ال�صيارات ول����ك عزي����زي القارئ ان 
تق����ارن اين ا�صبحت بغ����داد من ذلك الزمن ال����ذي كان عمال 
النظاف����ه واجهزة امانة بغداد يجوبون ه����ذا ال�صارع م�صاء 
كل يوم لتنظيف  ار�صفته ور�صها باملاء بوا�صطة ال�صيارات 
احلو�صية حيث فقد هذا ال�صارع يف الزمن الراهن جماليته 
ورونقه وبهجته وا�صبح م�صرحا لعربات و�صيحات الباعه 
املتجول����ون  وطف����ح مي����اه املج����اري والمطار الت����ي تغرقه 
طوال ف�ص����ل ال�صتاء يف )�صربمية( ا�صافة لتكد�س النفايات 
. وتق����ع امام تل����ك ال�صواق مارة الذك����ر دار �صينما الوطني 

ذات الواجهة الرتاثية وزخرفتها الرائعة .
واذك����ر اين �صاه����دت فيه����ا الفل����م العرب����ي )قلب����ي دليل����ي( 
بطول����ة انور وجدي وليلى م����راد وكذلك فلم )دموع احلب( 
للمو�صيق����ار حمم����د عبد الوه����اب وفلم  )الزمن����ة احلديثة( 
ل�صابل����ن الذي ي�صخر فيه من حتك����م اللة مبقدرات الن�صان 
، وجتاوره����ا �صينم����ا الر�صي����د الت����ي كانت تعر�����س الفالم 
الجنبي����ة الطويل����ة ذات الواح����د والثالث����ون ف�ص����ال )مرة 
واحدة( والذي ي�صتغرق عر�س الفام منها اكر من �صاعتان 

ون�صف ،
وعل����ى بعد امتار منها يف اجلهه املقابل����ة كانت �صينما عالء 
الدي����ن وتقع قرب )املقه����ى الربازيلية( ملتق����ى كبار الدباء 
وال�صع����راء امث����ال عب����د الوه����اب البياتي وال�صي����اب وبلند 
احلي����دري و �صعدي يو�صف و جربا ابراهيم جربا وغرهم 
. وكانت تعر�س الفالم اليطالية ومنها فلم  )�صاحميني( و 
)�صارق الدراج����ة( للمخرج فيتوريو دي �صيكا  ويف الزقاق 
املقاب����ل له����ا تق����ع �صينم����ا الرافدي����ن ال�صيفي وعل����ى مبعدة 
منه����ا تقع �صينم����ا الزوراء يف منطقة املربع����ة ذات الواجهه 
اجلميل����ة والزخرفة الرائعه ويف نهاية �ص����ارع الر�صيد يقع 

جممع �صينما روك�صي حيث ي�صم ثالثة دور لعر�س الفالم 
وه����ي �صينما روك�ص����ي ال�صت����وي و �صينما رك�����س و �صينما 

روك�صي ال�صيفي ا�صافة اىل كازينو جميل.
وعل����ى مبع����دة امتار يف منطق����ة ال�صنك تق����ع �صينما اخليام 
وه����ي من اح����دث دور العر�����س ومتتاز بجدارياته����ا الفنية 
الرائع����ة حتاك����ي ا�صع����ار عمر اخلي����ام ، حي����ث تعر�س فيها 
اح����دث الفالم الجنبي����ة التي تنال القب����ال ال�صديد وتعود 
بن����ا الذاك����رة اىل �ص����ارع امللك غ����ازي الذي �صم����ي يف العهد 
اجلمه����وري ب�ص����ارع الكف����اح ويف �صاحة )الو�ص����ي( ن�صبة 
اىل الو�ص����ي عبد الله والتي �صميت لحق����ا �صاحة النه�صة 
ويف رك����ن منها تق����ع �صينما الفردو�س ال�صت����وي التي كانت  
تعر�����س فلمان يف ان واحد احدهم����ا عربي والخر اجنبي 
وبال�صع����ار نف�صه����ا ويف منطق����ة ال�صدري����ة تق����ع �صينم����ا 
الفردو�����س ال�صيف����ي وكان����ت تعر�����س فيها الف����الم الهندية 
القدمية )ال�صود والبي�س( منها فلم )جابك وايل( ونعرج 
اىل منطقة الف�ص����ل ذات الطابع ال�صعبي حيث هناك �صينما 
مرتو ب�صقيها ال�صتوي و ال�صيفي يعر�صان الفالم العربية 
و الجنبي����ة ويرتادها �صكان تلك املنطقة بكثافة ، كما كانت 
هن����اك يف �صارع الم����ن دار �صينما تدعى )�صينما دنيا( وقد 
هدمت يف اخلم�صينات لتو�صي����ع �صارع اجلمهورية )�صارع 
اخللف����اء(، وقد ا�صتحدثت بع�س دور ال�صينما يف �صواحي 
بغ����داد يف فرتة لحقة منها �صينما املن�صور و يف العظمية 
دار �صينم����ا ا�صبحت فيم����ا بعد م�صرح لعر�����س امل�صرحيات 
خا�ص����ة م�صرحيات الفنان �صامي قفط����ان وكذلك يف منطقة 

البياع لفرتة من الزمن
ول ب����د لن����ا ان نتح����دث ع����ن منهاج ه����ذه ال����دور يف العياد 
حيث كانت تعر�س يف احلفالت ال�صباحية افالم املغامرات 
وهرق����ل  )الوي�ص����رتن(  البق����ر  رع����اة  واف����الم  و)الك�ص����ن( 
و ط����رزان وه����ذه الف����الم كان����ت ت�صته����وي وت����روق لفئ����ة 
ال�صغار حي����ث يهرعون مل�صاهدتها . ام����ا احلفالت امل�صائية 
فتعر�����س الفالم العربية و الجنبية ذات امل�صتوى اجليد  ، 
وبالن�صبة لجور الدخول لل�صينما يف ذلك الوقت فقد كانت 
زهي����دة كم����ا هو احل����ال يف ) اي����ام اخلر ( فق����د كان املوقع 
ام����ام ال�صا�صة ل يتعدى اخلم�صون فل�ص����ا واملواقع الخرى 
ب�صع����ر �صبع����ون ، وت�صعون فل�صا  كم����ا كان �صعر املق�صورة  
ذات الربعة كرا�س وت�صمى ) اللوج ( وهو خا�س جللو�س 
العوائ����ل )360 فل�صا(  وكان با�صتطاعة ال�صخ�س ان يدخل 
اىل ال�صينم����ا ويتن����اول وجب����ة �صريعة مع اج����ور النقل من 
واىل م�صكن����ه ول يتج����اوز م����ن �صرف اكر م����ن ربع دينار 
) 250 فل�ص����ا( فم����ا احلى تلك الي����ام . واجلدي����ر بالذكر ان 
منه����اج عر�س الف����الم يف العهد امللك����ي )اخلم�صينات( كان 
يبدا بعزف ال�صالم امللكي حي����ث تظهر �صورة امللك الراحل 
)في�صل الثاين( يرف����رف بجانبة علم العراق ويقف جمهور 
احلا�صرين اح����رتام وحتية للعلم وبعده����ا تعر�س جريدة 
الع����راق الناطق����ة ت�صتعر�����س اجن����ازات الدول����ة يف حين����ه 
وبعده����ا تعر�����س املقدمات لالف����الم املقبلة مع فل����م كارتون 

)ميكي ماو�س( وبعدها يعر�س الفلم الرئي�صي .

دور السينما في بغداد )ذكريات وشجون(
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وثيق���ة بغدادي���ة طريفة
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رفعة عبد الرزاق محمد

1.المان العمومي من ال�صرقة والنهب وال�صلب
2. منعه احراز ال�صجن واحتكار العلوم

3. امره بدفن امل�صتنقعات
4. ايعازه بان�صاء �صد كبرحول املدينة

5. اح�صر املهند�صن ل�صالح �صط الفرات
6. طلب من اوربا مراكب اخرى لت�صر يف دجلة

7. تعمره الثكنة الع�صكرية خارج املدينة 
8. اقامة ليلة اأن�س وجمع فيها مبلغا ان�صاأ به �صيدلية البلدية

9. قط���ع عل���ى حممود جلبي ال�صابن���در امتياز الرتام من كرارة اىل العظمي���ة وكذلك اعطى للمومى 
اليه بتنوير البلد بالكهرباء

10. ان�صا ليلة ان�س ثانية وجمع مبلغا وزعه على الدوائر ل�صراء الثاث
11. تو�صيعه ال�صجن على امل�صجونن

12. اخرج امل�صجونن اىل ردم امل�صتنقعات
13. اعطى امتياز احد جتار بغداد جللب مركبن كبرين مع اربع دوبات لت�صر بن بغداد والب�صرة

14. تنظيمه حالة اجلي�س من ملب�س وماأكل
15. قامباملناورات احلربية

16. جمع الكالب يف حمل واحد
17. ح�صد جميع ) ال�صر�صرية (وت�صغيلهم باخلدمات واعطائهم الجرة 
18. ح�صل على فتاوى علماء الدين بتحرمي �صفك الدماء وقطع الطرق

19. تقاطرت اليه �صيوخ الع�صائر طائعة
20. و�صع الطرق العمومية
21. �صيد باب دار احلكومة

22. فر�س اجلادات بالقر
23. علق تلفون فوق جميع خمافر البلدة

24. ان�صاأ ب�صتانا دعاها) ملت باغجه �صي( خ�ص�س وارداتها للبلدية
25. وقف باملر�صاد مل�صاريع وليم ويلكوك�س

26. ر�صم خارطة لفتح جادة عمومية يف املدينة ح�صب نظام مدحت با�صا
27. عقد قر�صا وطنيا مل�صروعات عديدة �صيما اجل�صر احلديدي

28. نظم اجلندرمة والكجوك �صابطان
29. جلب ماكنة ر�س الطرق باملاء يف ايام ال�صيف
30. وزع الفحم واحلطب على الفقراء ايام الربد 
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