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عباس محمود العقاد

يقرح على الوزارة اأن ت�س���ري من كتاب البخاري ن�سًخا 
بع���دد قطع الأ�س���طول، تودعه���ا فيه���ا، اأماًنا م���ن احلريق 
و�سماًن���ا لل�سالم���ة ، فوث���ب الزه���اوي لريد عل���ى الزميل، 
وليق���ول ل���ه:اإن ال�سف���ن احلربي���ة ل ت�سري يف ه���ذا الزمن 

بالبخاري، واإمنا ت�سري بالبخار !
وق���د وثب الزه���اوي وهو يعيد ه���ذه الق�سة م���ا ا�ستطاع 

الوثوب. 
وداعبته قائاًل :

وهل �سلمت من عاقبة هذا التجديف  ؟
قال يف غري متهل : اإن مل اأ�سلم فاإنني مل اأندم 

واأعجب���ت الآن�س���ة م���ي بحديث���ه، فاأولع���ت ب���ه ت�ستث���ريه 
ملناق�ست���ي يف م�ساألتني مل يكن بيننا قط وفاق على واحدة 

منهما: م�ساألة الأمل، وم�ساألة املراأة.
فق���د كان���ت تدي���ن ب���اأن الأمل طبيعة احلي���اة، وكن���ت اأعود 
بق�سي���ة الأمل اإىل ق�سي���ة امل���راأة كلم���ا �سمعتها ت���ردد هذه 
العقي���دة، فما ه���ي اإل طبيع���ة ال�سكوى الت���ي حتلو لبنات 
حواء،وطبيعة احلنان الذي ي�سرها اأن تعطيه كما ي�سرها 

اأن تتلقاه.
اأم���ا اخلالف عل���ى ق�سية املراأة، فقد كنت فيه���ا مع ال�سيدة 
وال���دة الآن�س���ة طرًفا واحًدا تنف���رد اأمام���ه الآن�سة وحدها 
كلما اختلفنا على كفاية املراأة للنيابة ولالنتخاب، يف اإبان  

معركة الد�ستور.
وراأي���ت بقية النقائ�ض يف ه���ذه ال�سخ�سية التي ل تعرف 
التواف���ق بينه���ا وب���ني نف�سه���ا — يوم زرت���ه مب�سكنه يف 
حجرت���ه املفرو�س���ة اإىل ج���وار �سحيفة الأه���رام، فقد كان 
ن�سريال�سف���ور الأك���ر يخاط���ب زوجت���ه م���ن وراء �ستار 
كثيف يحجبها عن النظر، ويكاد يحجب �سوتها اخلفي�ض 

لو مل جنتهد يف الإ�سغاء اإليه!
ومل اأك���د اأف���رغ من التح���دث اإلي���ه يف جملة عقائ���ده حتى 
حتققت اأنه���ا وثبات كوثبات الالع���ب الريا�سي يف �ساعة 
واح���دة: �سعود وهبوط ثم هبوط و�سع���ود، ثم عود اإىل 
ال�سعود وعود اإىل الهبوط، كاأمنا كان كل وقت من اأوقاته 

منوذًجا خمت�س���ًرا لأدوار التطور يف العمر كله، لول اأنها 
اأدوار ل تت�سل�سل على اطراد.

وعلم���ت ب�سفره يف اللحظة الأخرية، فاأ�سرعت اإىل حمطة 
العا�سم���ة اأودعه، ومتنيت اأن اأراه مرة اأخرى يف القاهرة 

فقال:ذلك ما اأرجوه، واأحب اإيل اأن اأراك يف بغداد  .
ث���م مت���ت النقائ�ض جميًع���ا بعد �سف���ره بب�سع���ة اأ�سهر، اإذ 
�ساألن���ي اأح���د قرائه يف تون�ض عن راأي���ي يف اأدبه، فاأبديت 
ذل���ك ال���راأي كما اعتقدت���ه، وقلت اإن���ه يف بحوث���ه الفكرية 

اأرجح منه يف معانيه ال�سعرية.
وكان من احل���ق اأن يغتبط ن�سري العقل على العاطفة بهذا 
الثن���اء الذي ل غنى فيه،من وجهة نظ���ره، لو ا�ستقام على 

ال�س���واء يف اإميانه بالعقل دون ال�سع���ور واخليال، ولكنه 
غ�س���ب مم���ا كان خليًق���ا اأن ير�سي���ه، وج���اءين الريد من 
بغداد بخطاب عليه توقيع م�ستعار، يقول كاتبه: اإن جملة 
لغة العرب لالب الكرمل���ي تنوي اأن تتناول ديوانك بالنقد 
الالذع ،يف لفظ���ه ومعناه ، وان الزهاوي �سديق للكرملي 
يف و�سعه اأن يثنيه عما ينتويه! الزهاوي «دللة على طيبة 

يف غ�سب الرجل اأظرف واأطرف من  الريئة .
 اإن يف هذه املناورة دليل على طيبته يف ر�ساه، واإنها — 
ول ري���ب — لن ت�سدر م���ن قلب ي�سمر الكيد، اأو يكون له 

من الكيد حظ اأوفر من حظ الطفل الريء!
اطلع���ت يف جملة املكتبة البغدادية عل���ى مقال لل�سيد اأكرم 

زعي���ر  عن ذكرياته ل�ساعر الع���راق الزهاوي، قال فيه من 
حدي���ث جرى بينه وبني ال�ساعر يف اآخر لقاء له قبل �سفره 
من بغداد ، قال �� اأي الزهاوي �� : هل اطلعت على الأو�سال 
؟ ق���د كن���ت اأظن، وق���د رق عظم���ي، اأن زمني ل���ن ميتد بي 
كث���رًيا، ف�سميت جمموع���ة ق�سائدي الأخ���رية الو�سال ثم 
نظم���ت بعد ذل���ك ق�سائد اأخ���رى، اأعتقد اأنها اآخ���ر ما اأنظم 
يف حيات���ي الت���ي اأراين مغادرها قريًبا، وق���د جمعتها يف 
ديوان �سميته الثمالة ليكون اآخر ما يطبع يل .قلت : وهل 

لالأ�ستاذ �سعر مل يطبع غري الثمالة.
اأج���ل، اإنه دي���وان ل ين�سر يف  : قال : وه���ل لالأ�ستاذ �سعر 
مل يطب���ع غ���ري الثمالة ، قال : اأجل، اإن���ه ديوان ل ين�سر يف 
الق���رن الع�سرين .وكنت قد علمت من الزهاوي نف�سه اأن له 
�سعًرا كث���رًيا ل ين�سره، واأنه �سيو�سي بن�سره بعد وفاته، 

وفارق القاهرة
وه���و يك���رر يل حديث���ه ع���ن ال�سعر املط���وي ال���ذي يعتقد 
بن�س���ره بع���د وفاته، اأن���ه اإذا ن�س���ر يف يوم م���ن الأيام فلن 

يت�سع لن�سره بلد غري القاهرة بني البلدان ال�سرقية.
وق���د �سمع���ت اأخ���رًيا اأن كتاًب���ا ظه���ر يف القاه���رة با�س���م ) 
الزه���اوي وديوانه املفقود ( فاعتق���دت لأول وهلة اأنه هو 
جمموع���ة ال�سع���ر الذي حت���دث عنه���ا الأ�ست���اذ  الزهاوي 
اىل ال�ست���اذ اكرم زعير  ببغ���داد ، واوما ايل  بن�سره يف 
القاه���رة واطلعت عل���ى الكتاب ملوؤلف���ه الأديب هالل ناجي 
، ف�س���دق ظني يف مو�سوع���ه، واإن كان املوؤلف الأديب قد 
تو�س���ع يف اأبواب���ه وم���ا كتبه وم���ا كتب عنه غ���ري ديوان » 
الزهاوي النزغ���ات « وما كتبه وما كتب عنه، غري ديوان » 
الزهاوي وهو ا�سم الديوان املفقود. وحر�ض املوؤلف على 
حتقيق ن�سبة  النزغات اىل الزهاوي وا�ستق�سى ال�سواهد 
جلمل���ة الق�سائ���د واملقطوع���ات والقرائ���ن الت���ي احتواها 
دي���وان النزغ���ات الت���ي ت���دل عل���ى �سح���ة ه���ذه الن�سب���ة، 
وكله���ا مقنعة، بل قاطعة يف اإثبات نظ���م ال�ساعر كما تركه  
الزه���اوي عند ت�سليمه  اىل �سالمة مو�س���ى ثم انتقاله اىل 
الدكتور ابي �سادي بغريزيادة فيه، وهو مرقوم على الآلة 

الكاتبة غري م�سحوب بالأ�سل املخطوط.

عن كتاب : رجال عرفتهم

ال��زه��اوي ب��ال��ش��اع��ر  ل��ق��ائ��ي  أول 
... ن������ادر  ن����ص 

من اللمحة األوىل متثل يل كل ما يف طوية هذه 

الشخصية القلقة من نقائض التفكري.حامسة 

تختلج لها كل أعصاب جسده ويتهدج معها 

صوته وتتالحق فيها كلامته ونرباته،وفيم هذه 

الحامسة؟

يف النداء بالعقل وحده، دون أن تخامره َسْورة 

من حامسة العاطفة والخيال.يف صفحات كتبه 

ودواوينه. ذلك هو الزهاوي يف حديثه، وذلك هو 

دعوة إىل برهان الواقع واملنطق، ورصخة من 

رصخات الشعور، كأنها فقدت كل برهان وكل 

وسيلة من وسائل اإلقناع.

وكان لقايئ األول له يف مجلس اآلنسة مي 

مبسكنها األول عند رضيح الشيخ» املغريب وهو 

من مزارات القاهرة يف حي من أحيائها .وقد 

ساقنا الحديث عن الرضيح املعرتض يف غري 

مكانه إىل الحديث عن الخرافات التي تروى عن 

كرامات األولياء، واستطرد به هذا الحديث إىل 

ذكرياته عن مجلس األعيان يوم كان عضًوا من 

أعضائه العرب يف عهد السلطان عبد الحميد  

بالعاصمة الرتكية، إن قطعة من قطع األسطول 

العثامين احرتقت، فقام أحد زمالئه يف املجلس 

وقال :

الزهاويعبا�س حممود العقاد
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طاهرمحمد الزبيدي

فت�سب���ث �سخ�سيا للتخل�ض من هذه الع�سوية فكلفت زوج 
خالتي املقدم املتقاعد خلف خريي ان يكلم املرحوم اللواء 
الرك���ن حمم���د نظيف ال�س���اوي ال���ذي كان ي�سغ���ل من�سب 
وزير الدفاع وال���ذي كان حتت اأمرة قريبي املقدم املتقاعد 
املرح���وم خلف خريي اب���ان احلكم العثم���اين، فرجاه باأن 
يعفين���ي م���ن ع�سوي���ة املجل�ض الع���ريف الع�سك���ري فتمت 
موافق���ة الوزير واعبد تعيين���ي اىل معاونيه مدير الدارة 
كم���ا عني عو�س���ًا عن املقدم املرحوم حم���دي ح�سني، وبعد 
تعي���ني الزعيم )العميد( عبا�ض ف�سل���ي احمد جودت الذي 
قائ���دا  الدف���اع،  ادارة وزارة  مدي���ر  ي�سغ���ل من�س���ب  كان 
للفرق���ة الوىل . و�سغلت وكالة مديرية الدارة حتى عودة 
املرح���وم العقيد حممد �سعي���د عمر التكريتي م���ن التقاعد 

وتعينه مديرا لالدارة.
اآمر الن�سباط الع�سكري والع�سابات

اآم���ر الن�سب���اط  ويف 1942/12/2 نقل���ت اىل من�س���ب 
والع�سكري ا�سغلت هذا املن�سب يف ظروف متعبه و�ساقة 
كان الكث���ري م���ن املرات���ب الفارين م���ن اخلدم���ة الع�سكرية 
بعد ح���ركات ماي����ض 1941 قد �سكلوا ع�ساب���ات لالعتداء 
عل���ى حي���اة النا����ض وال�سرق���ات وم���ال اىل ذلك م���ن امور 
خمل���ة بالنظام والنتظام م. فكان���ت ال�سرقات هنا وهناك 
م���ن بيوت بغداد وخا�س���ة )الر�سافة منه���ا( فانه على قدم 
و�ساق . ومن اجلها كانت ترتكب بع�ض اجلروح والقتول 
. للح�س���ول على تنفيذ �سالة نفو�ض تلكم الع�سابات وكان 

بع����ض امل�سيطرين م���ن �سباط ال�سف واجلن���ود الهاربني 
يراأ�س���ون هذه املجموع���ات من الع�ساب���ات واليك بع�ض 

ا�سماء روؤ�ساء الع�سابات الوارد ذكرها:
ع�سابة �سهاب احمد قاردا�ض.

ع�سابة في�سل علوان احلزمة.
ع�سابة �سلمان ابراهيم اجلنابي.

كان ل���كل ع�سابة منطقة نفوذ يف العا�سمة )ماعدا ع�سابة 
�سه���اب احمد قاردا����ض( التي كانت ت�س���رح ومترح يف كل 
مناط���ق الر�ساف���ة م���ن العا�سمة فكن���ت ت�سم���ع ان �سهاب 
�سط���ى عل���ى دار يف )حملة ال�سنك( جن���وب الر�سافة ويف 
الي���وم الث���اين ن�سم���ع عنه م���ن ان���ه �سط���ى دارا يف حملة 
)الط���وب( �سم���ايل الر�ساف���ة . وهك���ذا كان���ت الع�ساب���ات 
الت���ي ذكرناه���ا اعاله والت���ي مل يخط���ر على بالن���ا ذكرها 
منه���ا منبثة يف جميع ارجاء العا�سم���ة، وكانت ال�سكاوي 
ترى والتذمر بالغا ا�سده واخلوف م�ستحوذ على النا�ض 
يخاف���ون �سر ه���وؤلء … فقررت مكافحة ه���ذه الع�سابات 
والق���اء القب�ض عليهم باأي طريقة وا�سلوب، كان لتخلي�ض 
النا����ض املواطن���ني م���ن �سروره���م )وه���ذا هو م���ن �سميم 
واجب���ي(  ب�سفت���ي امل�س���وؤول الول ع���ن املحافظ���ة عل���ى 
ال�سبط الع�سك���ري وحماية ارواح وممتل���كات املواطنني 
… ق���ررت ان ا�سكل مفارز تعيقي���ب من جنود و�سباط 

�سف الن�سباط )اك�ض البع�ض منهم مالب�ض مدينة واك�ض 
البع����ض الخر مالب�ض اهلية( وله���ذا الغر�ض رفعت كتابا 
اىل رئي����ض اركان اجلي�ض )كان املرحوم الفريق ا�سماعيل 
نام���ق( ي�سغل ه���ذا املن�سب اآنذاك، رجوت���ه يف كتابي هذا 
ان ين�س���ب ويخ�س����ض املبال���غ الالزم���ة ل�س���راء املالب����ض 
املدينة والهلية للمفارز ال�ست التي قررت تنظيمها والتي 
�ستك���ون كل مف���رزة من ثالثة مراتب وجمم���وع عدد افراد 
املف���ارز )18( ثمانية ع�سر �سخ�سا، فجاءت موافقة رئي�ض 
اركان اجلي�ض على �سرف دينار واحد لكل واحد من افراد 
املفارز ل�س���راء املالب����ض املقت�سبة بنوعيه���ا وملرة واحدة 

فقط .
فنظ���را لقلة املبالغ التي خ�س�ست ل�سراء املالب�ض، �سرفت 
النظ���ر ع���ن �سرائه���ا وكتب���ت اىل رئي����ض اركان اجلي����ض 
لحاجة لنا لي مبلغ كان ل�سراء املالب�ض و�سنتدارك المر 

بطريقة عملية خا�سة.
فنادي���ت عل���ى را�ض عرف���اء وح���دة الن�سب���اط الع�سكري 
)حممد علي كاظم( وطلبت منه ان ليحرق املالب�ض املدينة 
والهلي���ة التي كان الهاربون يرتدونه���ا عند القاء القب�ض 
عليه���م )كانت الع���ادة ان حترق هذه املالب����ض عندما نلقي 
القب����ض على الفاري���ن( وامرته ان يك�سو مف���ارز التعقيب 
م���ن هذه املالب�ض مدنية كانت او اهلية، وهنا ينطبق املثل 

العراق���ي القائ���ل : )م���ن �سوفهه جّتف���ه( فاك�سب���ت املفارز 
وامرناه���م بتعقيب الع�سابات املارة الذكر . فالقي القب�ض 
عل���ى في�س���ل عل���وان احلزمة وه���و كان يجل����ض يف دكان 
حالق يف �سوق ال�سورجة من قبل مفرزة التعقيب رقم )1( 
الت���ي كان يراأ�سها العريف )رحيم بر�سيم( وحوكم من قبل 
حمكمة ع�سكرية وحكم علي���ه بال�سجن ملدة ع�سرين �سنة . 
والقي القب�ض على �سلمان ابراهيم اجلنابي من قبل نف�ض 
املفرزة رق���م )1( واحيل اىل املحكم���ة الع�سكرية وحكمت 
علي���ه بال�سجن ملدة )15( خم�سة ع�سر �سنة، والقي القب�ض 
على �سهاب احمد قاردا�ض من قبل مفرزة �سرطة يف منطقة 
كوك نظ���ًر و�سيق اىل املحكمة العراقي���ه الع�سكرية وحكم 

عليه بالعدام ونفذ احلكم �سنقًا.
وهك���ذا مت الق�ساء على ه���ذه الع�سابات، واىل جانب هذه 
الع�سابات كان البع�ض من الهلني الذين كانوا يحرفون 
ال�سرق���ات ويعتدون على النا�ض بال�سرب واجلرح والقتل 
: ط���وردوا من قب���ل ال�سرطة والقي القب����ض عليهم واعدم 
م���ن اعدم منهم و�سجن من �سجن .. وبعد ذلك �ساد الهدوء 

وال�سكون وا�ستتب المن يف ارجاء البلد.

عن مخطوطة : 
من حافة التاريخ.. حياة اللواء المتقاعد طاهر الزبيدي

الجيش يطارد العصابات واالشقيائية في بغداد
في اربعينيات القرن الماضي

يف 1941/1/29 نقلت اىل منصب معاون مدير 

االدارة يف وزارة الدفاع، ويف 1941/6/3 تنسب 

تعييني عضوا يف املجلس العريف العسكري 

. وحيث ان هذا الواجب والعمل مل يكونا من 

طبيعتي( خاصة ان هذا املجلس سيحاكم 

اخواين واصدقايئ وزماليئ قادة الجيش آنذاك كال 

من املرحومني العقيد الركن صالح الدين الصباغ 

والعقيد الركن كامل شبيب والعقيد الركن محمد 

فهمي سعيد، والعقيد محمود الحاج سلامن .
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علي أبو الطحين

قامت قيادة الق���وات الع�سكري���ة الريطانية على الفور 
با�ستدعاء فري���ق اجل�سور الهند�سي الع�سكري ، لن�سب 
ج�سر موؤقت ، للحاج���ة الع�سكرية واملدنية املللحة ، يف 
ربط طريف مدينة بغداد . يف فجر اليوم التايل ، 12 اآذار 
1917 ، ب���داأ تفكيك احد اجل�سور قرب �سلمان باك ومن 
ثم �سحب���ه �سمال اىل بغداد ، وا�سب���ح اجل�سر �ساحلا" 
للعبور منذ ال�ساعة اخلام�سة من ع�سر يوم 13 اآذار . مل 
يكن اجل�سر  يف���ي مبتطلبات عبور القطعات الع�سكرية 
امل�ستمرة ، وقد �ساحب ارتفاع من�سوب نهر دجلة ، بعد 
ن�سب اجل�سر ، ح�س���ول م�ساكل يومية من اأ�سطدامات 
وقط���ع الكيب���الت ، و�سب���ب ذل���ك غ���رق اح���د املهند�سني 
الع�سكريني وفقدان بع����ض املدافع ، اأ�سافة اىل انقطاع 
اجل�س���ر ب�سكل متك���رر . لذلك مت يف 6 ني�س���ان 1917 ، 
ن�س���ب ج�س���ر جدي���د بدل عن���ه ، طوفات���ه اأك���ر متانة ، 
م�سنوعة من احلديد ، كان قد نقل اىل العراق من مدينة 
كوتا )Kota( يف الهند ، لذلك اأطلق عليه الأنكليز  بعد 
ن�سبه ، ا�سم ج�سر " كوتا " ، اأو اجل�سر ال�سمايل . بينما 
كان يطل���ق البغادة عليه اأ�سم "اجل�س���ر العتيق" متييزا 
عن اجل�سر الثاين الذي ن�سبته القوات الريطانية اىل 
جن���وب منه ، والذي ع���رف فيما بعد، با�سم ج�سر " مود 
" اأو اجل�سر اجلنوبي .  فب�سبب حاجة بغداد املتزايدة 
للنق���ل ب���ني الك���رخ والر�ساف���ة ، خ�سو�س���ا للمتطلبات 
املائ���ي يف اجلي����ض  النق���ل  اأدارة  قام���ت   ، الع�سكري���ة 
الريطاين بعد ب�سع���ة اأ�سابيع بن�سب ج�سر جديد بني 
�سفت���ي نهر دجل���ة اىل اجلنوب من اجل�س���ر العتيق يف 
ف�سح���ة �سريعة �سب���ع اآبكار يف منطقة راأ����ض القرية من 
جه���ة الر�سافة و ب�سات���ني ال�ساحلية يف جه���ة الكرخ . 
مت جل���ب هذا اجل�سر  من كرمة عل���ي يف �سمال الب�سرة 
واأكتم���ل ن�سبه يف نهاي���ة �سهر حزيران 1917 .  وبذلك 

اأ�سبح يف بغداد ج�سران . 
الع�سكري���ة  الأدارة  اأدرك���ت   ، �سن���ة 1918  يف �سي���ف 
الريطاني���ة يف بغ���داد ، ب���اأن ج�س���ور بغ���داد لي�س���ت 
موؤهل���ة لنق���ل الحم���ال الثقيل���ة الت���ي تتطلبه���ا مرحلة 
العم���ار والبناء التي ت�سهدها املدينة مع نه�سة احلركة 
التجاري���ة وت�س���ارع الن�س���اط القت�س���ادي والتغريات 
الجتماعي���ة الكب���رية يف الب���الد . اإ�ساف���ة اىل ان ه���ذه 
اجل�س���ور ا�سبحت �سعيفة امام الفي�سانات واحلوادث 
املتك���ررة ، فف���ي ني�سان م���ن �سن���ة 1918 ، �سربت احد 
املهي���الت فتح���ة اجل�س���ر اجلنوب���ي ، فجنح���ت بع����ض 
الطوف���ات )الدوب( بعيدا مع تيار املاء ، ادى اىل اقطاع 
اجل�س���ر عدة اي���ام .  فتقرر بناء ج�س���ر جديد متني بدل 
م���ن اجل�سر اجلنوبي واطلق علي���ه ا�سم ج�سر اجلرنال 
م���ود ، قائد اجليو�ض الريطانية يف العراق ، الذي كان 
ق���د تويف بالكولريا ودفن يف بغ���داد يف ت�سرين الثاين 

�سنة 1917 . 
مت ت�سمي���م اجل�س���ر اجلديد حلمولة ت�س���ل اىل 15 طن 
م���ن وزن املركبات العاب���رة ، وهو يف���وق قليال من ثقل 
اي���ة مركب���ة م�ستخدم���ة يف الع���راق ذل���ك احل���ني . بل���غ 
ط���ول اجل�س���ر 1260 ق���دم )384 م���ر( ب���ني الدعامات 

ال�سان���دة على طريف الطوف���ات البالغ عددها 31 طوافة 
م�سنوعة من احلديد ، ط���ول الطوافة الواحدة 34 قدم 
و 6 بو�س���ات ، وعر�سه���ا 12 قدم وارتفاعه���ا 4 اقدام . 
وير�س���ي عل���ى �سم���ال اجل�س���ر وجنوب���ه جمموع���ة من 
العوامات الثقيل���ة ، ويرتبط اجل�سر عن طريق طوفات 
الأطراف بر�سيف عائم ميتد اىل �سفاف النهر . ترتبط 
طوافتي الطراف بني دولفني خ�سبي مع مفا�سل دوارة 
ميكنه���ا باحلرك���ة ب�سكل عم���ودي فقط ، وذل���ك لل�سماح 
بارتف���اع وانخفا����ض اجل�س���ر ح�س���ب من�س���وب املياه ، 
حيث ت�سم���ح حلركة عمودية مب�سافة 22 ق���دم تقريبًا . 
وذل���ك ع���ن طريق اثنان م���ن العوار�ض املمت���دة اىل 62 
قدم ترتب���ط مبفا�سل دوارة وجتل�ض عل���ى م�ساند على 
�سفتي النهر . هذه العوار�ض ميكن رفعها وخف�سها يف 

خالل دقائق . 
عوار�ض �سط���ح اجل�سر الرئي�سية التي تربط الطوفات 
م���ع بع�سه���ا ترتبط بينه���ا مبفا�س���ل ، وه���ي عوار�ض 
�سبكي���ة مت انقاذه���ا م���ن اجل�س���ر الق���دمي بع���د تقويتها 
وتو�سيعه���ا لتنا�س���ب اجل�س���ر اجلدي���د . �سم���م عر�ض 
اجل�س���ر ل�سري املركبات باأجتاه واحد ب�سعة 10 اقدام و 
6 بو�سات ، تتبعها على اجلانبني قيود خ�سبية بعر�ض 
6 بو�س���ات ، تعزلها ع���ن ممرات امل�س���اة على اجلانبني 
الت���ي تكون بعر�ض 3 ق���دم لكل جانب مل���رور ال�سابلة . 
بذل���ك يكون عر�ض اجل�سر الكلي ب���ني م�سبكات ال�سياج 

من اجلانبني ، 17 قدم و 6 بو�سات . 
)يف  الي�س���رى  النه���ر  ل�سف���ة  الوىلى  الطواف���ة  يف 
الر�سافة( هناك مف�سل خارجي ، يربط الطوافة الوىل 

ع���ن طريق وتد بطول اربع���ة بو�سات،  وعن هذا الوتد 
ميك���ن حتري���ك 11 من طواف���ات اجل�س���ر  لتجنح �سمال 
بعك����ض التي���ار  . وترتب���ط الطوافة رق���م 11 عن طريق 
اأثنان من ال�سالك املتين���ة عر عتلة ثابتة بعوامة تبعد 
ح���وايل 40 قدم ا�سفل اجل�س���ر  ، اأحد هذه ال�سالك مير 
 )Winch( م���ن حتت اجل�سر  اىل ا�سطوانة ال�ساحبة
عل���ى بع���د 700 قدم اعلى النه���ر  من ال�سف���ة الي�سرى ، 
وال�سل���ك الخ���ر يرب���ط الطواف���ة بال�سطوان���ة الثانية 

لل�ساحبة . 
تعم���ل ال�ساحبة مبح���رك بخاري وكذل���ك مبرجل يعمل 
بالزيت ، وتتمكن بذلك من فتح واغالق اجل�سر  مبدة ل 
تتجاوز الثالث دقائق ، وت�سمح فتحة اجل�سر ، بعر�ض 
270 قدم ، ملرور ال�سفن واملراكب ب�سكل مريح واأمني . 
ل بد م���ن ال�س���ارة اىل ان جميع الطوف���ات امل�ستخدمة 
والعوامات والعورا�ض والعمال احلديدية واخل�سبية 
وال�س���الك وكذلك املحرك مت بنائها وجمعها من ال�سوق 
املحلية يف بغداد ومل يت���م ا�سترياد اي قطعة �سواء من 

الهند او من بريطانيا . 
مت اجن���از اجل�س���ر يف غ�س���ون ب�سع���ة �سه���ور فق���ط ، 
واأفتت���اح يف اأحتفالية كبرية يوم 7 كانون الول 1918 
، وت�سم���ن الحتف���ال ، عب���ور اجل�س���ر بوح���دة مدفعية 

حتمل مدفع 18 رطل ، عرت اجل�سر ب�سرعة تامة . 
كانت كلف���ة بناء ج�سر م���ود باه�سة مقارن���ة باجل�سور 
الخ���رى التي بنيت يف العراق ، ف���كان املبلغ الجمايل 
8،42،000 روبي���ة هندية اي م���ا يعادل 56،133 جنيه 
ا�سرلين���ي ، بينما مل يكلف اجل�س���ر ال�سمايل )العتيق( 
مث���ال ، �س���وى 1،13،700 روبي���ة هندي���ة ، م���ا يع���ادل 
7،580 جني���ه ا�سرلين���ي . لذلك رف�س���ت دائرة احلاكم 
ال�سيا�سي يف بغ���داد دفع هذا املبلغ الكبري لدائرة النقل 
املائ���ي الع�سكري���ة الت���ي �سي���دت اجل�س���ر . اول للكلف���ة 
العالي���ة ، وثاني���ا ان���ه مل يت���م ا�ست�س���ارة الدارة املدنية 
ح���ول موقع اجل�سر . فمكان اجل�س���ر كما ذكرت الدارة 
املدني���ة ، كان يخ���دم القوات الع�سكري���ة اكر مما يخدم 
ال�س���كان ، فه���و بعي���د ع���ن احلرك���ة التجاري���ة ل�سواق 
بغ���داد ، ف���كان يفر�ض ن�س���ب اجل�سر قريب���ا من املركز 
املايل والتجاري يف بغ���داد ، بني �سريعة امل�سبغة التي 
تق���ع نهاي���ة �س���ارع البنوك من جه���ة الر�ساف���ة ومنطقة 
الكرمي���ات يف الك���رخ . وبعد امتناع احلاك���م ال�سيا�سي 
م���ن دف���ع الم���وال ، ا�سط���رت الدارة الع�سكري���ة على 
فر����ض ر�س���وم للعابري���ن املدني���ني والب�سائ���ع ، لغ���ري 

القوات الع�سكرية ، ل�سرجاع كلفة بناء اجل�سر . 
خ���الل الع�سري���ن عامًا م���ن عمر ج�سر م���ود ، منذ ن�سبه 
�سن���ة 1918 وحت���ى اأزالته يف �سن���ة 1938، حني �سرع 
ببن���اء ج�سر امللك في�سل الث���اين الثابت الذي افتتح يف 
�سن���ة 1939 ، تعر�ض اجل�سر اىل العديد من احلوادث ، 
خ�سو�سا يف فرة الفي�سانات يف بغداد . ومن اأهم تلك 
احلوادث هو ارتط���ام طائرة الريد الهولندية باجل�سر 
يف �سن���ة 1929 . حيث اأ�ستبكت الطائرة مبجموعة من 
ال�س���الك ف���وق النه���ر و�سقط���ت لرتطم ب���ني الطوفات 
يف منت�س���ف اجل�س���ر  ، ادى احل���ادث اىل مقت���ل اح���د 
الطياري���ن الهولندي���ني وا�سابة الخر بج���روح بليغة ، 
وعن���د حماولة �سح���ب الطائرة تقطع���ت احلبال فغرقت 

الطائرة وت�سرر اجل�سر تبعًا لذلك .

بناء "جسر مود" في بغداد 1918
يف  الوحي��د  الج��ر  ان  وج��دت   ،  1917 س��نة  آذار   11 ي��وم  صب��اح  يف  بغ��داد  اىل  العظم��ى  الح��رب  خ��الل  الربيطاني��ة  الق��وات  وصل��ت  عندم��ا 

املته��رئ  الخش��بي  الج��ر  ه��ذا  يك��ن  ومل   . أج��زاءه  معظ��م  وغرق��ت  املنس��حبة  الرتكي��ة  الق��وات  قب��ل  م��ن  تخريب��ه  ت��م  ق��د  بغ��داد  مدين��ة 

زم��ن  يف  نصب��ه  وت��م  بغ��داد  يف  الصنائ��ع  مدرس��ة  بتش��يّده  قام��ت  ال��ذي  والجمي��ل  املت��ني  فالج��ر   . ح��ال  اي��ة  ع��ى  لألس��تخدام  صال��ح 

 ، الرتكي��ة  العس��كرية  الق��وات  إلس��تخدام   1916 س��نة  يف  دي��اىل  نه��ر  ق��رب  القت��ال  جبه��ة  اىل  س��حب  ق��د  كان��ت   1902 س��نة  باش��ا  نام��ق  ال��وايل 

وعندما تراجعت القوات الرتكية من تلك املنطقة تم أحراق الجر بالكامل ملنع القوات الربيطانية من اإلستفاده منه . 

القصة الكاملة
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اعداد : توفيق التميمي

 فق���ال يل �سمع���ت ان���ك من ط���الب املدر�س���ة وارى لك ان 
تلتح���ق باملدر�س���ة وذل���ك خ���ري ل���ك م���ن حيات���ك هذه يف 
امل�ستقب���ل، وم���ا ادري ومل ادر اأكان م�سيب���ا يف قول���ه ام 
خمطئ���ًا ولكن حب الظه���ور والعي�ض املعت���دل املتو�سط 
بعثاين على قب���ول ن�سيحته ودخل���ت املدر�سة وكنت ذا 
ع���وز دائ���م لأن غلة الب�ساتني من التم���ر مل تكن تكفي يف 
النف���اق، وم���رت علَي ايام���ًا مل ا�ستطع فيه���ا ان ا�سري 
ح���ذاء وبلغت ال�س���ف الرابع يف املدر�س���ة وانتقلت اىل 
ال�س���ف اخلام����ض فبلغن���ي ان ببغ���داد دارًا ت�سم���ى دار 
املعلم���ني البتدائي���ة وانه���ا تقب���ل الط���الب بالمتح���ان، 
و�سافرت اىل بغداد و�ساركت يف المتحان ومن الغريب 
ان���ه كان يف ال�سئل���ة �س���وؤال هند�س���ي ونح���ن مل ندر�ض 
الهند�سة، وكانت غاية ال�سوؤال معرفة الفرق بني م�ساحة 
مثل���ث وم�ساح���ة مربع وبي���ان الكر منهم���ا فذكرت يف 
اجل���واب ان املثلث اكر م�ساحة م���ن املربع او ان املربع 
اك���ر م�ساحة م���ن املثلث ل اتذك���ر اي القولني قلت، وانا 
مل اتعلم ا�ستخراج امل�ساحة كما ذكرت انفًا والظاهر اين 
ا�سب���ت بذل���ك احلد�ض وكن���ت ح�سن الجاب���ة بالدرو�ض 

الخرى .

ظه���ر ا�سم���ي ب���ني املقبول���ني ب���دار املعلم���ني البتدائية، 
و�س���رت يف عداد طالب ال�سف الول واذكر من معلميها 
ال�ست���اذ الفا�س���ل ط���ه الراوي- رحم���ه الل���ه- وال�ستاذ 
�سعي���د فهيم )م�س���ري ( وال�ستاذ امي���ل دومط) لبناين( 
ومديره���ا كان يومئ���ذ م�س���ري ا�سمه �سي���د حممد خليل 
وكان رج���ال ذكيا اأملعيا او اذكر م���ن طالب ال�سف الثالث 
ال�ست���اذ عبد ال�ستار القره غويل رحمه الله وحممد علي 
ج���واد )قتي���ل واقعة بك���ر �سدقي ( بعد ذل���ك، وبقيت يف 
دار املعلم���ني البتدائية وقويت عندي الرغبة يف درا�سة 
العربي���ة وكنت امي���ل اليها من���ذ درا�ست���ي الوىل، ويف 
ال�سف الثاين من الدار كان ال�ستاذ احمد الراوي رحمه 
الل���ه يدر�سنا العربي���ة والن�ساء فكنت انظ���م له الن�ساء 
احيانا �سعرًا ويق���دريل اح�سن درجة وي�سلح يل كلمات 
من الق�سي���دة الن�سائية، ويف هذه ال�سن���ة او قبلها جاء 
م���ع امللك في�س���ل ابن احل�سني ال�ست���اذ �ساطع احل�سري 
ال�س���وري رحم���ه الل���ه فاختلف مع���ه مدي���ر دار املعلمني 
امل�سري الذي ذكرته ّانفا اعني حممد خليل فرك معارف 
العراق وغادر اىل م�سر فا�ستقدم اىل ادارة دار املعلمني 
البتدائية ال�ستاذ يو�سف عز الدين النا�سري التكريتي 
رحم���ه الله وكان رجاًل طيبا جدًا يح�سن �سيا�سة الطالب 
مع �سدة لزمة، وبقي يف ادارة تلك الدار �سنني وقد راأى 
يف مي���اًل قوي���ًا اىل العربية، ف���كان يكلفني احيان���ًا وانا 
طال���ب بالبداهة ان اقوم مقام اخيه ال�ستاذ حميي الدين 
النا�س���ري حفظه الله يف مدر�س���ة التطبيقات البتدائية 

لتدري�ض العربية عدة �ساعات.
 وكن���ت يف اثن���اء ال�سنتني الثانية والثالث���ة ان�سر �سعرًا 
مدر�سي���ًا كو�سف الطي���ارة اىل غري ذل���ك، وكنت خطيب 
املدر�س���ة بال�سن���ة الثالث���ة و�سارك���ت يف متثي���ل رواي���ة 
ارب���ع وع�سري���ن  اي   1924 �سن���ة  �ساذج���ة وتخرج���ت 
وت�سعمائ���ة وال���ف ميالدية معلم���ا ابتدائي���ا وعينت يف 
مدر�سة النا�سرية البتدائية وكان مديرها يومئذ ال�سيد 
عب���د املجيد زيدان وكان رحمه الله مت�سددًا على املعلمني 
فتاآلب عليه جماع���ة منهم وكنت فيهم، وخالل تلك ال�سنة 
ا�سدر ال�ستاذ ها�سم ال�سعدي رحمه الله )جملة املعلمني 
( ببغ���داد وب���داأت ان�سر فيه���ا �سعري ومم���ا ن�سرته فيها 
التوج���ه نح���و الث���ارة والدعاية ملحمد اب���ن عبد الكرمي 
اخلطابي ايام حماربته الفرن�سيني باملغرب، ويف ال�سنة 
الثانية من تدري�سي مبدر�سة النا�سرية البتدائية عينوا 
له���ا مديرا ف�سا غليظ القلب فوقع خالف بيني وبينه يف 
مبداأ العطل���ة الربيعية وانتهى الم���ر بنقلي اىل مدر�سة 
ال�سيف البتدائية بالب�سرة بعد عطلة الربيع، واذكر ان 

مديرها ي�سمى جا�سم �سوقي.
 وبقي���ت يف الب�س���رة الن�س���ف الخ���ري م���ن ال�سن���ة ث���م 
ت�سبث���ت بعدة و�سائ���ل لنقلي اىل مديري���ة معارف بغداد 
فنقل���ت اىل الكاظمي���ة يف مدر�سته���ا البتدائي���ة وكن���ت 
ادر����ض اللغ���ة العربي���ة وفروعه���ا املق���ررة لالبتدائيات، 

ال يف الب�س���رة فق���د اجرين املدي���ر ان ادر�ض احل�ساب 
فقبلته عل���ى كره مني لين اك���ره الريا�سيات، وان كنت 
البتدائي���ة  املعلم���ني  دار  يف  بامتح���اين  فيه���ا  ناجح���ًا 
جناحا باهرا، ثم نقلت من مدر�سة الكاظمية اىل مدر�سة 
ديلتاوا البتدائية وكان فيه���ا مدير مت�سدد اي�سًا فتغلب 
عليه جماع���ة وزاد اخلالف ب�سعاية معل���م متج�س�ض، ثم 
اختارين ا�ست���اذي يو�سف عز الدي���ن النا�سري لتحرير 
وزارة املع���ارف فنقل���ت اىل بغ���داد وكان امل�سيط���ر على 
�س���وؤون ال���وزارة يهودي���ًا انكليزي���ًا يراأ����ض ق�سم���ا م���ن 
ال�ستخب���ارات النكليزية بالعراق ا�سمه ) �سمريل ( وله 
اتباع عل���ى راأيه يف الوزارة وكان مدي���ر املعارف انذاك 
ال�ست���اذ اجلليل �سامي �سوكت، وق���د جاء يومًا اليه احد 
كبار رجال الدولة واح�سبه جعفر با�سا الع�سكري رحمه 
الل���ه راجي���ًا من���ه ان ينق���ل اىل م���كاين ال�ست���اذ ال�ساعر 
ال�سهري حممد مهدي اجلواهري لنه كان يدر�ض العربية 
يف املدر�س���ة املاأموني���ة وق���د كان الط���الب يوؤذون���ه اذى 
�سدي���دًا فنقل���ت اىل وظيفته وه���ي تدري����ض العربية يف 
املاأموني���ة، فالفي���ت اكر طالبها من ابن���اء ارباب الدولة 
وعل���ى غاية من قلة ل���الدب ف�سددت عليه���م واعدتهم اىل 

ال�سبيل ال�سوي.
 ويف اثناء اقامتي ببغ���داد للتدري�ض باملدر�سة املذكورة 
ن�س���رت التاري���خ امل�سم���ى غلط���ًا ) احل���وادث اجلامع���ة 
والتج���ارب النافع���ة( املن�س���وب اىل اب���ن الفوطي،وهو 
اول كت���اب �سدر يل �سنة 1932، واخذت ان�سر يف جملة 
)لغ���ة العرب( ل�ساحبها الب ان�ستا����ض الكرملي اللغوي 
امل�سه���ور وب���دات اعال���ج النق���د، وخ���الل اي���ام تدري�سي 
بالكاظمي���ة اخ���ذت اكت���ب املق���الت يف جمل���ة العرف���ان 
اللبناني���ة، وان�س���ر �سع���رًا �سيا�سيا يف جري���دة العراق، 
و�سع���رًا اجتماعيًا يف جري���دة العامل العرب���ي، ون�سرت 
ق�س�سًا يف جريدة النه�سة البغدادية لمني اجلرجفجي 
رحم���ه الله اح���د زعماء الثورة العراقي���ة يومئذ، وراأيت 
ان راتب���ي الول بق���ي كما هو مع اخلف����ض العام وجدت 
فر�س���ة لك���ون معلما يف مدر�س���ة الي�سوعي���ني اجلديدة 
لنه���م وع���دوين باعطائ���ي 200 روبية كرات���ب �سهري، 
ثم اح����ض بع�ض رج���ال املع���ارف الطي���اب بعزمي على 
ذل���ك فمنعن���ي وعاهدين عل���ى نقلي اىل امل���الك املتو�سط 
وزي���ادة راتبي املايل، فعدلت ع���ن عزمي وعينت مدر�سا 
يف املتو�سط���ة ال�سرقية �سن���ة 1932 اي اثنتني وثالثني 
وت�سعمئ���ة والف ميالدي���ة وبقيت فيه���ا وداومت الن�سر 
يف جمل���ة ) لغ���ة العرب ( ن�س���را ونظم���ا، و�ساعدت الب 
ان�ستا����ض الكرمل���ي عل���ى حتري���ر املجل���ة جمان���ًا، ثم ان 
وزارة املعارف �سارت اىل ال�سيد عبد املهدي املنتفجي و 
كان يقراأ الكثري من مقالتي ففتح هذا الرجل الطيب باب 
البحث العلمي بعد ان كان مق�سورا على نا�ض باعينهم .

عن تسجيل صوتي لمصطفى جواد سنة 1966

في ذكرى رحيله في 17 كانون االول 1969

مصطفى جواد يتحدث عن بداياته العلمية واالدبية

بعد ان استتب االمر لالنكليز يف العراق عادت بعد ذلك حياة الناس اىل االستقرار شيئاً 

فشيئاً واصدر االنكليز اوامرهم بفتح املدارس واكرثوا من تعيني الجواسيس واتباعهم 

يف املدارس احتياطاً لالطالع عى العنارص الثورية ومفاجآتها قبل العمل،واقدمت انا 

عى اشتغايل ببساتيننا الخاصة بنا عازما عى ان ابقى مستمراً عى معيشة الغراسة 

والفالحة،ورآين ذات يوم شاب هو ابن مدير املدرسة رحمه الله تعاىل
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علي ظريف االعظمي

 وق����د حك����م الب�س����رة جماع����ة كبرية م����ن املمالي����ك الأتراك، 
اأ�سهره����م: �سليمان بك الذي توىل مت�سلميتها في�سنة 1182 
ه�����، و�سليم بك الذي قتل����ه عبد لله با�سا وايل بغداد يف �سنة 
1225 ه����� .و�سليم����ان بك هذا من املمالي����ك الأتراك، ويقال: 
ا اإىل بغ����داد، وهو والد حممود  اإن����ه جاء م����ن الآ�ستانة منفٍيّ

�سوكت با�سا ال�سهري.
ومنه����ا اأن احلكوم����ة ب����داأت باأخ����ذ ال�سريب����ة عل����ى النخيل 
عل����ى ح�ساب اجلري����ب منذ �سن����ة1282 ه�، ث����م ربطت اأكر 
مقاطع����ات الب�س����رة بر�س����م اجلري����ب يف �سن����ة 1286 ه�����، 
وفو�س����ْت يف ال�سن����ة نف�سها اأكر الأرا�س����ي الأمريية ببدل 
املث����ل، واأ�س�ست دائرة البلدية يف املدينة، ثم اأردفها بتاأليف 
حمكم����ة التمييز، و�سريت �سفًنا بخارية يف دجلة بني بغداد 
والب�سرة يف �سنة 1285 ه� يف عهد الوزير اخلطري مدحت 
با�س����ا. ومنه����ا: ن�س����ب نا�س����ر با�س����ا ال�سع����دون والًيا على 
الب�س����رة يف �سن����ة 1292 ه����� وجعله����ا ولية بع����د اأن كانت 
مت�سرفي����ة، وعزل نا�سر با�سا يف �سن����ة 1294 ه�، واإرجاع 

الب�سرة مت�سرفية يف �سنة 1297 ه� .

البصرة في عهد السلطان عبد الحميد خان الثاني 
كان����ت الب�س����رة مت�سرفية اإىل اأي����ام ال�سلط����ان عبد احلميد 
الث����اين، وظلت على حالها حت����ى اإذا ما كانت �سنة 1301 ه� 
جعلت ولي����ة عثمانية، فتواىل عليها ال����ولة الأتراك الذين 
كان����وا ُيْر�َسلُون من الأ�ستانة، وكان معظمهم من امل�ستبدين 
يف الأح����كام ل يبال����ون بالظل����م وقب����ول الر�س����وة وابتزاز 
اأم����وال النا�ض م����ن اأي وج����ه كان، ول يهمهم غ����ري منافعهم 
ال�سخ�سي����ة اإل من ندر منه����م، ومل يحدث����وا اإ�سالًحا ُيْذَكر، 
ول قام����وا بعمل حيوي، وم����ن اأ�سهر هوؤلء ال����ولة امل�سري 
ناف����ذ با�سا الذي توىل �سنة 1305 ه�، وهداية با�سا املتويل 
�سن����ة 1309 ه�، وفخري با�سا الذي توىل وكالة الولية يف 
�سن����ة 1322 ه�، وخمل�ض با�سا املتويل �سنة 1322 ه�، غري 
اأن هذي����ن الأخريين من خرية الولة الذين جاءوا يف العهد 
ا خمل�ض با�سا؛ فاإنه كان من امل�سلحني. احلميدي خ�سو�سً

عل����ى اأننا ل ننكر اأن ه����ذه املدين����ة زادت عمارتها ونفو�سها 
يف عه����د ال�سلط����ان عب����د احلمي����د خ����ان الث����اين، و�س����ارت 
ح�سن����ة الأ�س����واق كث����رية العمائ����ر م����ع م����ا كان يح����دث يف 
ذل����ك العهد م����ن ال�سطراب����ات ب�سب����ب هجم����ات الل�سو�ض 
عليه����ا؛ اإذ كان����ت فيها يومئ����ذ ع�سابات موؤلفة م����ن الأعراب 
والعبي����د املت�سردي����ن، فكان����وا يهجم����ون على املدين����ة تارة 
لي����اًل واأحياًن����ا نه����اًرا، فيدخلونها ب�سورة مريع����ة فيقتلون 
وينهب����ون، ث����م يع����ودون اإىل اأماكنه����م بع����د اأن ياأخ����ذوا ما 
�س����اءوا م����ن النقود التي للتج����ار �سواء كان����ت يف الدور اأم 

يف املخ����ازن اأم يف الأ�س����واق، وع����دا ذلك فق����د كانت الطرق 
يف اأك����ر الأحيان يقطعها الل�سو�����ض اأو الأعراب الثائرين 
عل����ى احلكومة،فينقطع �س����ري البواخر يف دجل����ة، وميكننا 
اأن نق����ول: كانت الفو�سى �سارب����ة اأطنابها يف الب�سرة وما 

حولها يف العهد العثماين الأخري.
اأم����ا العل����وم فلم يكن لها اأث����ر يف هذه املدين����ة، ول كان فيها 
�َسْت  غري عدد قليل من املدار�ض البتدائية الر�سمية التي اأ�ُسّ
يف العهد احلميدي، ومهما كانت حالة الب�سرة غري مرتاحة 
يف عه����د عب����د احلميد فاإنه����ا كانت يومئذ ق����د زادت عمارتها 
وتو�سع����ت، واأخذت جتارتها بالرق����ي، وزادت ثروة اأهلها، 
وك����رت نفو�سه����ا ب�سبب ك����رة القادمني اإليه����ا لالجتار من 

بالد خمتلفة.

البصرة بعد إعالن الدستور 
اأخذت هذه املدينة ت�س����ري نحو الرقي والعمران منذ اأعلنت 

الدولة العثمانية احلكم بالد�ستور
يف �سن����ة 1326 ه�����، وقلَّ����ت هجم����ات ع�ساب����ات الل�سو�ض 

عليها، وجرى فيها بع�ض الإ�سالح،
ومن اأ�سهر ولته����ا يف ذلك العهد: عارف بك املارديني الذي 

توىل يف اأول �سنة 1327 ه�،
و�سليم����ان نظيف بك الكات����ب الركي امل�سه����ور املتويل يف 

اآخر �سنة 1327 ه�، ولول الفنت
الت����ي كانت تثريها يد املغر�سني حينذاك لزهت الب�سرة يف 

تلك الأيام. وميكننا اأن نقول:
فيه����ا  حدث����ت  واإن  العه����د  ذل����ك  يف  كث����رًيا  ارتاح����ت  اإنه����ا 

بع�سال�سطرابات التي ل نرى الوقت
م�ساع����ًدا لذكرها يف هذا املخت�س����ر، ويحق لنا اأن نقول: اإن 

الب�سرة مل تر عهًدا بعد الع�سر

العبا�سي����الأول مث����ل عه����د الد�ست����ور؛ م����ن حي����ث النه�س����ة 
التجارية واحلركة العمرانية والنظام والنتظام.

سقوط البصرة بيد البريطانيين 
قام����ت احل����رب العام����ة يف اأواخ����ر �سن����ة 1332 ه����� وعل����ى 
الب�س����رة يومئذ وكياًل للولي����ة القائد �سبح����ي بك، وكانت 
احلكوم����ة العثمانية ق����د �سريت اأكر اجلن����ود العراقية اإىل 
جهات قفقا�سيا، واأر�سلت جي�ًسا �سعيًفا نحو اخلم�سة اآلف 
جن����دي اأكرهم م����ن العراقي����ني اإىل الب�س����رة، و�سدت �سط 
الع����رب عند الفاو، فهج����م اأ�سطول الريطاني����ني على الفاو 
يف منت�س����ف �سهر ذي احلجة من ال�سن����ة املذكورة، فاندحر 
اجلي�����ض العثماين بعد ب�سعة اأيام، ثم ان�سحب من الب�سرة 
يف اآخر يوم من هذا ال�سهر، فدخل الريطانيون املدينة يف 
اليوم الثاين من حمرم �سن����ة 1333 ه�، ثم �سقطت القورنة 
يف 20 حمرم �سنة 1333 ه� بعد معارك عنيفة قام بها القائد 
العثماين �سبحي بك حتى نفذت ذخائره احلربية، فا�سطر 

اإىل الت�سليم.
وح����اول العثماني����ون ا�س����رداد الب�سرة م����ن الريطانيني، 
فجمع����وا جي�ًسا كبرًيا، فحدثت ب����ني الفريقني حروب دامت 
ثالث����ة اأيام يف ال�سعيبة، فانتهت بف�سله����م، وبانتحار القائد 
�سليم����ان ع�سكري ب����ك، وذلك يف �سهر جم����ادى الآخرة �سنة 
1333 ه�����، وعلى اأثر ذل����ك �سقطت العم����ارة يف اأوائل �سهر 
رج����ب، ثم �سوق ال�سيوخ يف اأوائ����ل رم�سان، ثم النا�سرية 
يف اليوم التا�سع من رم�سان، وبقيت احلروب بني الدولتني 
حتى �سقطت بغداد بيد الريطانيني يف 15 جمادى الأوىل 

�سنة 1335 ه� املوافق ل� 11 اآذار �سنة 1917 م.

عن كتاب : مختصر تاريخ البصرة )1927( 

البصرة في أواخر العهد العثماني

من الحوادث التي جرت بعد عهد الوزير 

داود باشا: أخذ عدة مقاطعات من الشيوخ 

كأرايض ميهجران ونهر حوز وغريه من 

املنتفكيني وضمها إىل أموال الدولة يف 

عهد وايل بغداد رشيد باشا الكوزليك يف 

سنة 1273 ه�، وأخذ مقاطعات أخرى من 

بعض رؤساء القبائل وضمها إىل خزينة 

الدولة يف أيام نامق باشا وايل بغداد يف 

سنة 12٨2 ه�؛وسبب ذلك عى ما نقل: أنهم 

كانوا قد تغلبوا عى تلك األرايض، وأخذوها 

من الحكومة يوم ضعفها بغري حق.

ومنها: هياج وجوه البرصيني عى املتسلم 

سليامن بك الرتيك  الذي توىل البرصة يف 

سنة 12٨1 ه�، فظلم أهلها، وابتز أموالهم، 

حتى اضطروا إىل رفع الشكوى إىل وايل 

بغداد تقي الدين باشا، فاكتفى الوايل 

بتقريعه، فلم َيْنَتِه، فلام توىل والية بغداد 

نامق باشا رفعوا شكواهم إليه فعزله .
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د . صباح الناصري

ب�داأت ج�رت�رود ب�ي����ل ب�م�ع�ان�اة م��س�اك�ل �س�ح�ي�ة، وذك�رت 
يف ر�س�ال�ة ك�ت�ب�ت�ه����ا يف 22 ت��س�ري�ن الأّول اأّن�ه�ا اأ�س�ي�ب�ت 
ب�زك�ام وح�مى، واأّن “�س�ن�دب�اد”، اأي ال�ّدك�ت�ور �س�ن�در�س�ن 
Sinderson، ط�ب�ي����ب ال�م�ل�ك ف�ي��س����ل، اع�ت�نى ب�ه�ا. ث�ّم 
ن�ت����ج ع�ن ال�ّزك����ام ال�ت�ه����اب �س�ع�ي�بي. وق����د ت�ك�ررت ه�ذه 

ال�ح�الت ب�ع�د ذل�ك ب�ي�ن ال�ح�ي�ن وال�ح�ي�ن.
ك�م����ا ط�ل�ب����ت ج�رت����رود اأن ت�ر�س����ل ل�غ����ازي ل�ع����ب م����ن 

اإن�ك�ل�ت�رة. وك�ت�ب�ت يف 14 ك�ان�ون الأّول :
ه�ارود����ض  م�خ����ازن  م����ن  وال�ج�ن����ود  ال�ق�ط����ار  “و�س����ل 
����ة  Harrods وق�دم�ت�ه����ا ل�غ����ازي. وق����د اأع�ج����ب خ�ا�سّ
ب�ال�ق�ط�ار. وه�و ي�ح�ّب ك�ّل م�ا ف�ي�ه م�اك�ن�ة. وق�د اأدرك ط�رق 
ا�س�ت�ع�م�ال�ه����ا ب��س�رع����ة اأ�س����ّد ب�ك�ث�ي�ر م�م�ا اأدرك�ن����اه ك�ّل�ن�ا 
ال�ق�ط�ار  ن�ت�اب�ع م��س�ي�ر  ك�ّل�ن�ا ع�لى الأر�ض  … وج�ل��س�ن�ا 

ع�لى ال��ّس�ّك�ة، ون�ط�ل�ق �س�ي�ح�ات اإع�ج�اب”.
وو�س�ل����ت ال�م�ل�ك�ة، زوج�ة ال�م�ل����ك ف�ي��س�ل اإىل ب�غ�داد يف 
16 ك�ان����ون الأّول. وك�ت�ب����ت ج�رت����رود يف 23 ك�ان����ون 
الأّول 1924 : “م����ا اأ�س�ع�دين اأن اأخ�ب����رك ب�اأّن�ه�ا �س�دي�دة 
ال�ل�ط����ف. ول�ه����ا رّق����ة وح��ّس�ا�س�ي����ة ال�ه�ا�س�م�ي�ي����ن ]…[ 
وراأي����ت ال�ب�ن�ت�ي����ن ال�ك�ب�ي�رت�ي����ن. وه�م����ا م�ث�ل�ه����ا ت�م�ام�ًا، 
وخ�ج�ول�ت�ان”، “ت��س�ّور ح�ي�ات�ه�ّن ع�ن�دم�ا ك�ّن ح�ب�ي��س�ات 
يف ق��س�ر م�ّك�ة، ول�ي��ض م�ع�ه�ّن اإّل خ�ادم�ات�ه�ّن وع�ب�دات�ه�ّن 
! وي�ك�ف�ي�ه����ّن �س�ع�ادة ه�ن����ا اأن ي�ج�ل��س����ن يف �س�رف�ة ال�ّدار 

وي�ن�ظ�رن اإىل ج�م�ال ن�ه�ر دج�ل�ة ي�ج�ري اأم�ام�ه�ّن”.
ب�اإي�ج����اد  ج�رت����رود  ال�م�����ض  ف�ي��س����ل  ال�م�ل����ك  وك�ّل����ف 
ال�خ�ّي�اط����ات وم��س�اع����دة ال�م�ل�ك�ة يف اخ�ت�ي����ار م�الب��س�ه�ا 
وم�الب�����ض ن��س�ائ�ه�ا ل�ت�ظ�ه����ر يف “ق�ب�ولت�ه����ا”. وط�ل�ب�ت 
�ة اأن ت�ت�ك�ّل����ف ب�اإع�داد  ج�رت����رود م����ن خ�ّي�اط�ت�ه����ا ال�خ�ا�سّ
ث�ي����اب ال�م�ل�ك����ة. وك�ان�ت ن��س����اء ال�ع�ائ�ل����ة ال�م�ل�ك�ي�ة، ك�م�ا 
ك�ت�ب�ت����ه ج�رت����رود ي�رت�دي����ن ع�ب����اءات ال�ح�ري����ر الأ�س�ود 
ع�ن�دم�ا ي�خ�رج�ن م�ن ال�ق��س�ر، ول�ك�ّن�ه�ّن ي�خ�ل�ع�ن�ه�ا ح�ال�م�ا 

ي�ع�دن اإل�ي�ه.
وك�ت�ب����ت يف 31 ك�ان����ون الأّول اأّن ال�م�ل����ك ف�ي��س����ل ك����ان 
ق����د ا�س�ت�دع�اه����ا ل�ي�خ�ب�ره����ا اأّن�ه واف����ق ع�ل���ى اق�ت�راح�ه�ا 
ب�اخ�ت�ي����ار زوج����ة م�راف�ق����ه ال��ّس�خ��س���ي، ج����ودت ب����ك، 
ل�ت�ن�ّظ����م اأم�ور ن��س�اء ال�ق��س����ر وت��س�رف ع�ل�ي�ه�ا : “زوج�ة 
ج����ودت ب�ك م�ن ع�ائ�ل����ة �س�رك��س�ي�ة راق�ي�ة ج����ّدًا ا�س�ت�ق�ّرت 
يف ب�غ����داد م�ن����ذ زم����ن ط�وي����ل وي�ح�ت�رم�ه����ا ال�ج�م�ي�ع”، 
 Miss Fairley ك�م����ا اخ�ت�ار ال�م�ل����ك : “ال�م��ض ف�ي����ريل
ل�ت��س����رف ع�ل���ى ت�رب�ي����ة الأم�ي�ر غ����ازي، وت�ع�ّل����م ال�ب�ن�ات 
ال�ل�غ����ة الإن�ك�ل�ي�زي�ة ول�ع�ب ال�ّت�ن�����ض وال�ع�ادات الأورب�ي�ة 
… وهي ف�ت�اة ط�ي�ب�ة واأن�ا �س�ع�ي�دة لأّن�ه�ا وج�دت وظ�ي�ف�ة 

دائ�م�ة يف ال�ق��س�ر”.
وك�ت�ب����ت ج�رت�رود ب�ي����ل لأب�ي�ه����ا يف 25 �س�ب�اط 1925 : 
اّل�ذي  اأم�����ض اإىل ال�ق��س�ر لأت�م��ّسى م����ع ال�م�ل�ك  “ذه�ب����ت 
ي�ح�ت����اج اإىل ذل����ك ل�ت�ح��س�ي�ن �س�ح�ت�ه، ووج����دت ال�ب�ن�ات 
ي�ت�اب�ع����ن در�ض م�و�س�ي�ق���ى وغ�ازي يف در����ض اإن��س�اء يف 
 .his own little house ة ب�ه� داره ال��س�غ�ي�رة ال�خ�ا�سّ
وك�ان غ����ازي ق�د ح�ّم��ض م��س�ّودات �س����ور ف�وت�وغ�راف�ي�ة 
يف ع�ل�ب����ة ال�ّت�ح�م�ي��ض اّل�تي ك�ن�ت ق����د اأه�دي�ت�ه�ا ل�ه.]…[ 
وه�و ي��س�ّر ع�ل���ى اأن ي�ك�ّل�م�ن���ي ب�الإن�ك�ل�ي�زي�ة، وه�ا اأرف�ق 

ل�ك ط�ّي�ه اأّول ر�س�ال�ة ك�ت�ب�ه�ا ب�ل�غ�ت�ن�ا”.
وق����ررت ج�رت����رود ب�ع����د اأن �س�ع�ف�ت �س�ح�ت�ه����ا اأن ت�ع�ود 
اإىل اإن�ك�ل�ت����رة، وو�س�ل����ت اإىل ل�ن����دن يف 17 ت�ّم����وز “يف 
ح�ال����ة اإن�ه�اك ج��س����دي ون�ف��س�اين”، ك�م����ا ك�ت�ب�ت�ه زوج�ة 
اأب�ي�ه�ا. وذك�ر ل�ه�ا الأط�ّب����اء اّل�ذي�ن ف�ح��س�وه�ا اأّن ح�ال�ت�ه�ا 
�ح�ّي����ة �س�ب�ب�ه����ا ط�ق��ض ال�ع����راق، ون��س�ح�وه�ا ب�اأن ل  ال��سّ
ت�رج����ع اإىل ب�غ����داد، ول�ك�ّن�ه�ا م����ع ذل�ك رج�ع����ت اإل�ي�ه�ا يف 

ال�خ�ري�ف.
و�س�اح�ب����ت ال�م�ل����ك ف�ي��س����ل يف �س�ف����رات �س�ي�د، وزارت 
ال�م�زرع����ة اّل�تي ا�س�ت�راه�ا ع�ل���ى ب�ع�د ح�وايل 23 ك�ل�م م�ن 
خ�ان�ق�ي����ن. وق�د دع�اه����ا ال�م�ل�ك م�ع ن�خ�ب�ة م����ن اأ�س�دق�ائ�ه 
ل�ق��س����اء ف�ت����رة اأع�ي�اد ال�م�ي����الد يف ال�م�زرع����ة. ، وذه�ب�ت 
وج��س�ده����ا ي�ل�ت�ه�ب م����ن ال�ح�مى اإىل ال�م�زرع����ة. وك�ت�ب�ت 
لأب�ي�ه����ا يف 30 ك�ان����ون الأّول 1925 : “ع�ان�ي����ت خ����الل 
الأ�س�ب����وع ال�م�ا�س���ي م����ن زك�ام ح����اد و�س����داع، وب�ق�ي�ت 

ي�وم�ي�ن يف ال�ف�را�ض”.
وق����د اأج�اب�ت ج�رت����رود ع�لى ط�ل�ب اأب�ي�ه�ا ب����اأن ت�ع�ود اإىل 
اإن�ك�ل�ت����رة يف ر�س�ال����ة ب�ع�ث�ت�ه����ا يف 26 اأّي����ار 1926 اإىل 
زوج�ة اأب�ي�ه�ا : “اأوّد اأن ل ت�وؤاخ�ذي�ني اإن ق�ل�ت ل�ِك اإن�ني ل 
اأ�س�ت�ط�ي�ع ت�رك ق�ط�عي الأث�ري�ة ق�ب�ل اأن ي�ك�ت�م�ل ت�ن�ظ�ي�م�ه�ا 
واأت�اأّك�د م�ن ج�ودة ح�را�س�ت�ه�ا … ول�ي��ض ذل�ك لأيّن ل��س�ت 
م��س�ت�اق����ة ل�روؤي�ت�ك�م����ا، ول�ك�ّن���ي اأع�رف اأّن����ك ت�ف�ه�م�ي�ن اأن 
ه�ذا ي�ع�ني اأن اأت�رك ك�ّل م�ا ق�م�ت ب�ه ه�ن�ا، و�س�اأج�د ن�ف��سي 

اإن ت�رك�ت�ه �س�ائ�ع�ة يف ه�ذا ال�ع�ال�م …”.
وك�ت����ب ل�ه����ا وال�ده�ا م����ن ج�دي�د م�ل�ّح����ًا ع�ل���ى ط�ل�ب�ه ب�اأن 
ت�ع����ود اإىل اإن�ك�ل�ت����رة، واأج�اب�ت�ه ج�رت����رود يف 2 ت�ّم�وز : 
“ل�ق�د اأخ�ذت ع�لى ع�ات�قي م��س�وؤول�ي�ة ال�م�ت�ح�ف ال��ّس�دي�دة 

الأه�م�ي����ة … وق����د األ�ح�ح�ت م�ن�ذ اأك�ث�ر م����ن �س�ن�ة ك�ام�ل�ة 
ع�ل���ى اأن ي�خ��س��س����وا ل�ه ب�ن�اي�ة. وق�د �س�غ����رت ب�ن�اي�ة يف 
ال��ّس�ت����اء ال�م�ا�سي، واأع�ط�وه�ا ل�ل�م�ت�ح�ف م�ع م�ب�ل�غ ك�ب�ي�ر 
م�ن ال�م�ال لإع�داده. وق�د ب�داأت اأّول م�ا ب�داأت ب�اإع�ادة ب�ن�اء 
ال��ّس�ط�ح، ث����ّم ت�وق�ف�ت الأع�م�ال م����ّدة �س�ه�ري�ن ع�لى الأق�ل 
ب��س�ب�ب ف�ي��س�ان دج�ل�ة. ول�و ل�م اأك�ن ه�ن�ا ل�م�ا خ�رج�ت ك�ّل 
ه����ذه ال�ق�ط�ع الأث�ري�ة م�ن ب�اط����ن الأر�ض، ول�و ل�م اأ�س�م�ن 
ح�م�اي�ت�ه�ا. وق�د ن�ق�ل�وه�ا ك�ي�ف�م�ا ات�ف�ق اإىل ال�م�ت�ح�ف، ول 
اأح�د غ�ي����ري ي��س�ت�ط�ي�ع اأن ي�ن�ظ�م�ه����ا وي��س�ّن�ف�ه�ا ب�ع�د اأن 
غ����ادر ج.م. ول��س�ون J.M. Wilson ال�ع�راق. وك�ّل ه�ذا 
ي�ت�ط�ّل����ب ج�ه�ودًا ه�ائ�ل�ة، وب�ج�ان�ب ه�ذا ل اأ�س�ت�ط�ي�ع ت�رك 
م�ه�م�ت���ي ك�اأم�ي�ن�ة �س����ّر ال��ّس����وؤون ال��ّس�رق�ي�ة … وم�ا ع�دا 

اأ�س�غ�ال ال�م�ت�ح�ف ت�ب�قى ال�ح�ي�اة ب�اه�ت�ة”.
ق�اع����ات  اأوىل   1926 ح�زي����ران   14 يف  واف�ت�ت�ح����ت 
ال�م�ت�ح�ف ال�ع�راقي اّل�تي ك�ان�ت ج�رت�رود ب�ي�ل ق�د اأ�س�رف�ت 

ع�لى اإع�داده�ا.
ويف م��س����اء الأح�د 11 ت�ّم�وز 1926،ع�ادت ج�رت�رود اإىل 
داره����ا وق�د اأن�ه�ك�ت�ه�ا ح�رارة ال�ج�ّو ال��ّس�دي�دة، وك�ان�ت ق�د 
�س�ب�ح�ت ب�ع�د ال�ّظ�ه�ر. وا�س�ت�ل�ق�ت يف ال�ف�را�ض ط�ال�ب�ة م�ن 
خ�ادم�ت�ه����ا م����اري اأن ت�وق�ظ�ه����ا يف ال��ّس�اد�س����ة �س�ب�اح�ًا. 

ولأّن م����اري ك�ان����ت ق�ل�ق����ة م����ن �س����وء ح�ال����ة ج�رت����رود 
ال��س�ح�ي����ة ف�ق����د دخ�ل�ت غ�رف�ت�ه�ا خ����الل ال�ل�ي�ل ووج�دت�ه�ا 

ق�د ف�ارق�ت ال�ح�ي�اة.
ول����م ي�ك����ن ال�م�ل�ك ف�ي��س����ل يف ال�ع�راق يف ت�ل����ك ال�ف�ت�رة، 
وك����ان اأخ����وه ال�م�ل����ك ع�ل���ي ي�ح�ك����م ن�ي�اب����ة ع�ن����ه خ�الل 
غ�ي�اب����ه. وق����د اأم����ر ال�م�ل�ك ع�ل���ي ح����اًل ب�اإع����داد ت��س�ي�ي�ع 
ع��س�ك����ري ي�ل�ي�ق ب�ال�خ�ات�ون. ول����ّف ت�اب�وت�ه�ا ب�ال�ع�ل�م�ي�ن 
ال�ب�ري�ط�اين وال�ع�راقي ب�ع�د ظ�ه�ر ي�وم 12 ت�ّم�وز وو�س�ع 
ع�ل���ى �س�ّي����ارة ت�ب�ع�ه����ا ال�م�ل����ك ع�ل���ي ورئ�ي�����ض ال����وزراء 
وال�م�ن����دوب ال��ّس�امي وك����ّل ال�م��س�وؤول�ي����ن ال��ّس�ي�ا�س�ي�ي�ن 
وال�ع��س�ك�ري�ي����ن واأع�داد ك�ب�ي�رة م����ن اأه�ل ب�غ�داد، ودف�ن�ت 
يف ال�م�ق�ب����رة ال�ب�ري�ط�ان�ي����ة اّل�ت���ي ك�ان����ت اآن����ذاك خ�ارج 

اأ�س�وار ب�غ�داد.
ل�ن����دن، يف ك�ن�ي��س����ة  واأق�ي����م ع�ل���ى روح�ه����ا ق�ّدا����ض يف 
ال�ق�ّدي��س����ة م�ارغ�ري����ت يف ال�وي��س����ت م�ن��س�ت����ر. و�س�ارك 

ال�وزراء يف اإح�ي�اء ذك�راه�ا يف ال�ب�رل�م�ان ال�ب�ري�ط�اين.
وق�د ن��س����رت Dame Florence، زوج����ة وال�د ال�م��ض 
 The يف �س�ه����ر اآب يف ل�ن����دن : “ر�س�ائ����ل ج�رت����رود ب�ي�ل
ح�ف�ل����ة  واأق�ام����ت   ،“  Letters of Gertrude Bell
ع��س����اء يف ذك�راه����ا يف ل�ن�دن دع�ت اإل�ي�ه����ا ال�م�ل�ك ف�ي��س�ل 
الأّول ورئ�ي�����ض ال����وزراء ج�ع�ف����ر ال�ع��س�ك����ري وال��ّس�ي����ر 
دوب�����ض  ه�ن����ري  وال��ّس�ي����ر  ك�وك�����ض وزوج�ت����ه  ب�ر�س���ي 

وزوج�ت�ه …
ويف ع����ام 1930،اأزاح ال�م�ل�ك ف�ي��س�ل ال��ّس�ت�ار ع�ن ل�وح�ة 
ب�رون�زي�ة ي�ع�ل�وه�ا ت�م�ث�ال ن��س�في يف ال�م�ت�ح�ف ال�ع�راقي 

يف ذك�رى ج�رت�رود ب�ي�ل. 
ال�ب�ري�ط����اين  ال�م�ت�ح����ف  اأ�س�����ض   ،1932 ع����ام  ويف 
 The ال�ع����راق   يف  ل�الآث����ار  ال�ب�ري�ط�ان�ي����ة  “ال�م�در�س����ة 
 British School of Archaeologie in Iraq
ت�ن�ف�ي�ذًا ل�و�س�ي�ة ج�رت�رود ب�ي�ل اّل�تي ك�ان�ت ق�د خ��س��س�ت 
6000 ب�اون����د ل�ذل����ك. وق�د اأ�س�اف وال�ده����ا ال��ّس�ي�ر ه�ي�و 

ب�ي�ل ع�ل�ي�ه�ا 4000 ب�اون�د.
ال�ب�ري�ط�ان�ي����ة  ال�خ�زي�ن����ة  �س�م�ن����ت   ،1947 ع����ام  ويف 
ت�ك�ال�ي����ف ال�ب�ع�ث����ة الأث�ري����ة اّل�ت���ي اأر�س�ل�ت�ه����ا ال�م�در�س����ة 
ال�ب�ري�ط�ان�ي����ة ل�الآث����ار يف ال�ع�راق، واأن��س����اأت ل�ه�ا م�رك�زًا 

يف ب�غ�داد .

عن بحث 
) فيصل وجرترود ( في مدونة ) بين دجلة والفرات (

)الخاتون( في سنتها االخيرة في بغداد 

مشاكل صحية .. وجهود آثارية .. وعالقات شخصية
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اعداد : ذاكرة عراقية

يعت���ر نا�س���ر يو�س���ف جك���و م���ن اأ�سه���ر واأروع 
لعبي زمانه وفطحل م���ن فطاحل الكرة العراقية، 
لع���ب يف مركز املهاجم الثاين، ول���د يف بغداد عام 
1917. دخ���ل مدر�س���ة الطاه���رة البتدائية وفيها 
تعلم ومار�ض كرة الق���دم على اأ�سولها، اأختري عام 
1935 لتمثي���ل منتخ���ب معارف بغ���داد. ويف عام 
1936 ان�س���م اإىل فريق القوة اجلوية وظل يلعب 

وفيًا لناديه حتى اعتزاله اللعب عام 1957.
اأ�ستدع���ي ع���ام 1938 ليمث���ل منتخب الع���راق )و 
ه���و منتخب غ���ري ر�سم���ي �سكلت���ه وزارة املعارف 
ملالق���اة فريق ب���ردى ال�سوري(. ويف ع���ام 1943 
لع���ب ملنتخب الع���راق الع�سك���ري يف دورة ثالثية 
�سمته اإىل جان���ب منتخبي انكلرا وبولندا. ويف 
ع���ام 1945 ا�ستدع���ي اإىل ت�سكيلة منتخب معارف 
الع���راق الذي فاز على منتخب معارف لبنان 1-4. 
ويف ع���ام 1950 ا�ستع���اره فريق احلر����ض امللكي 
م���ن ناديه القوة اجلوي���ة يف مباراته امام منتخب 

باك�ستان )اأول منتخب دويل يزور بغداد(.
ع���ام 1951 مت تك�سيل منتخ���ب العراق لكرة القدم 
ر�سمي���ًا وا�ستدع���ي من قب���ل املدرب �سي���اء حبيب 

ليكون �سمن املنتخب يف جولته بركيا.
�س���ارك م���ع املنتخ���ب الع�سك���ري ب���دوره معر����ض 
دم�س���ق الدويل ع���ام 1954 و�سجل خم�سة اهداف 
يف مب���ارة منتخبنا الع�سكري م���ع منتخب لبنان. 
ويف ع���ام 1955 كان قلب هج���وم منتخب العراق 
الع�سكري يف املباراة امل�سهورة بني م�سر والعراق 
�سمن ت�سفيات كاأ�ض العامل الع�سكري، وطالبه يف 
حينها حنفي ب�سطان قائد منتخب م�سر بالعتزال 
لف���ول جنمه يف املباراة وبزوغ جنم عمو بابا اإل 
انه وا�سل اللعب و�سافر اإىل طهران للم�ساركة يف 
دورة اجليو�ض الآ�سيوية واحرز هدفني يف مرمى 

�سوريا.
اعت���زل اللع���ب ع���ام ع���ام 1957 واأجت���ه للتدريب 
ويف ع���ام 1958 قاد فريق المانة للفوز ببطولتي 

الدوري والكاأ�ض.
اعتزل العم���ل الريا�سي ع���ام 1963.، وتويف يف 
26 ايل���ول 1991 اإثر مر�ض ع�س���ال. امتد ع�سره 
يف الف���ن والب���داع ع���ر ثالث���ة عق���ود م���ن الزمن 

كان فيه���ا واح���دًا م���ن اأ�ساط���ري الك���رة العراقي���ة، 
لقبه الناقد الريا�سي املع���روف اإبراهيم اإ�سماعيل 

ب�)الأ�سطورة الريا�سية اخلالدة ( .
يق���ول ال�ستاذ �سعد هزاع التكريتي : يعتر نا�سر 
يعق���وب جكو من اأ�سه���ر واأروع لعبي زمانه، ولد 
ه���ذا البطل ع���ام 1917 يف حملة العّم���ار ال�سعبية 
يف منطق���ة العبخانة والقريبة م���ن منطقة ال�سنك، 
وب���رع ه���ذا الالعب الفن���ان يف ت�سجي���ل الأهداف 
ومن خمتلف الزوايا واحل���الت وات�سعت �سهرته 
لي�سب���ح بعد ذل���ك لعب���ًا يف فريق الق���وة اجلوية 
قادما من احلر�ض امللكي ومي�سي معه زمنًا طوياًل، 
كما اأ�سته���ر بت�سجيل الأه���داف واللعب الهجومي 
ومل يرك اأية مباراة دون اأن ي�سع ب�سمته فيها من 
خ���الل ت�سجيله هدفًا اأو اأكر، وعا�سر لعبني كبار 
منه���م لطفي عبد القادر وعم���و بابا وفخري حممد 
�سلم���ان وعبا����ض حم���ادي وهادي عبا����ض وجميل 
عبا����ض وعادل عب���د الله وحمه ب�سك���ه وعلي كرمي 
واإبراهي���م حي���در وغ���ازي اأحم���د وروؤوف �سبيب 
وغريه���م. وق���د اأرتقى بنف�س���ه من نط���اق الالعب 
العبق���ري  الالع���ب  نط���اق  اىل  والع���ادي  املحل���ي 
ففر�ض نف�سه عل���ى التاأريخ الكروي العراقي حتى 

اأ�سب���ح �ساه���رة ب���ارزة يف ك���رة الق���دم العراقي���ة 
وامت���د ع�سره يف الفن والأب���داع عر ثالثة عقود 
حت���ى و�سف���ه الناق���د الريا�س���ي الكب���ري اأبراهي���م 

اإ�سماعيل ب )الأ�سطورة الريا�سية اخلالدة(.
والذين مل ي�ساهدوا اأو يدركوا املهاجم الأ�سطورة 
نا�س���ر جك���و فبو�سعه���م اأن يت�س���وروا ومبقارنة 
ب�سيط���ة اأن مكانت���ه يف ك���رة الق���دم العراقي���ة هي 
كمكان���ة )مارادون���ا( يف ك���رة الق���دم األأرجنتينية 
وهي كمكانة )رونالدو( يف كرة القدم الرازيلية.

وم���ن املباريات الت���ي ل ين�سى تاأريخه���ا هي التي 
خا�سه���ا نا�س���ر جكو م���ع املنتخ���ب العراق���ي عام 
1951 �سد املنتخب الركي والتي خ�سرها الفريق 
العراقي بنتيج���ة )7-5( ل�سالح الأتراك، األ اأن ما 
قدم���ه نا�س���ر جك���و يف ه���ذه املب���اراة بق���ي خالدًا 
وحمف���ورًا يف الذاكرة اىل جانب الهداف اآرام كرم 
ال���ذي �سّجل ثالث���ة من اأهداف املنتخ���ب اخلم�سة. 
لقد كان نا�سر جك���و جنم اللقاءات التقليدية كذلك 
بني فريقي القوة اجلوي���ة واحلر�ض امللكي، تفرغ 
بع���د ذلك للتدريب ع���ام 1958 وقاد فري���ق الأمانة 
للفوز بالدوري والكاأ�ض، واأعتزل العمل الريا�سي 

عام 1963.

هل تذكرون الالعب الدولي ناصر جكو


