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رفعة عبد الرزاق محمد

جـــاء يف كتاب االعـــام للزركلي ) جـ 8 �ص 326 ( : جنيب 
بن اليا�ص ريحانة املعروف بالريحاين اكرب ممثل �ســـاخر 
عرفـــه امل�ســـرح العربي ، مو�ســـلي اال�ســـل ، كلـــداين الدم 
، عربـــي املنبـــت والل�ســـان ، نقـــادة للمجتمع علـــى طريقة 
موليـــر غـــر مقلد لـــه . كان ابـــوه تاجر خيول ا�ســـتوطن 

القاهرة وولد فيها جنيب يف حي باب ال�سعرية .
وجـــاء يف كتـــاب ) جنيـــب الريحـــاين ( تاأليـــف عثمـــان 
العنتبلي ) مط جريدة امل�ســـري (حتت عنوان : ت�ساريف 
االقدار يف ال�ســـفحة 17 عند حديثه عن اليا�ص الريحاين 
والـــد جنيب ، ما ن�ســـه : كان اليا�ـــص الريحاين يعتمد يف 
حياتـــه على �ســـابته وعناده وال غرو فهو عراقي اال�ســـل 
وقد ا�ســـتهر بقـــوة التحمل واال�ســـطبار على املـــكاره .. . 
وكتـــب اال�ســـتاذ خال�ص عزمـــي ) ج. االيـــام يف 11 ايلول 
1962 (انه وجد يف جملة ) ال�ســـينما ( امل�ســـرية يف العدد 
25 يف 2 اآب 1945 وهو عدد خا�ص عن ال�سينما يف م�سر 
عن جنيب الريحاين انه ولد يف العراق يو 4 نوفمرب عام 

1898 ( وهذا يثبت مولده يف العراق اي�سا . 
عـــن  ف�ســـا   ، الر�ســـودي  احلميـــد  عبـــد  اال�ستـــاذ  وكان 
مو�سوعيتـــه العراقيـــة ، مـــن العارفني باحـــوال الكثر من 
ال�سخ�سيات العربية ، ويف حديث عن الريحاين اخربين 
ـــــ رحمه الله ــ ان الدكتـــورة �سرانو�ص الريحاين اخربته 
بانها �سمعـــت من افراد عائلتها امل�سنـــني بوجود �سلة بني 

ا�سرتها وا�سرة الريحاين يف م�سر .
وقد اهتـــم الكاتـــب وال�سحفـــي العراقي املن�ســـي م�سكور 
اال�ســـدي ، الذي عا�ص فرتة من حياته يف االربعينيات من 
القـــرن املا�ســـي يف القاهـــرة مرا�سا للعديد مـــن ال�سحف 

واملجات العراقية ومنها جريدة الباد لرفائيل بطي .
 ملا كتب اال�ستاذ م�سكور اال�سدي عن املو�سوع يف جريدة 
)االيـــام( ل�ساحبها عبد القادر الرباك عـــن املو�سوع ) 27 
ايلـــول 1962 ( ، ا�ستدرك عليه املوؤرخ الكبر اال�ستاذ عبد 
املنعـــم الغامي ، وهو العارف باملو�سل وا�سرها ، بقوله : 
ان �سل�سلـــة ن�سب جنيب الريحاين تعـــود اىل عبد الرحيم 
ال�سبـــاغ راأ�ص اال�ســـرة الذي نزح من ) خربـــوط ( �سرقي 
االنا�ســـول قبل قرنـــني ، وانه : جنيب بـــن اليا�ص بن حنا 
بـــن يعقـــوب بـــن عبد الرحيـــم املومـــى اليـــه ، وان حنا بن 

يعقـــوب لـــه ثاثة ا�سقاء مـــن الذكور ، اعقـــب منهم اثنان ، 
وهمـــا جرج�ص الذي لقب بالريحـــاين و�سمل لقبه اال�سرة 
كلهـــا ، وبهنام ، ومن ذرية هذيـــن الرجلني ت�سكلت اال�سرة 
الريحانيـــة باجمعهـــا وهـــي املوجـــودة يف العـــراق . وان 
اليا�ص والد جنيب الريحاين الذي نزح اىل م�سر كان معه 
اخ ا�سمه توما وله ذرية ، اما اليا�ص فكان له من االوالد يف 

م�سر : جنيب ويو�سف وجورج .
جهـــد اال�ستـــاذ م�سكـــور اال�ســـدي يف البحـــث عـــن عراقية 
الريحاين ، وكتـــب مقاال قيما ، عنوانه ) جنيب الريحاين 
نابغـــة امل�سرح العربـــي ( �سمنه ما تو�سل اليـــه ، فذكر ان 
الريحـــاين عراقـــي �سميـــم مولـــدا ون�سبـــا ، فقـــد ولـــد يف 
املو�ســـل عـــام 1890 وهاجر ابـــواه به باخيـــه االكرب اىل 
م�ســـر وهمـــا �سغـــران .وا�سرتـــه يف العـــراق ذات فروع 
، وابناوؤهمـــا معروفـــون يف بغـــداد والب�ســـرة وكركـــوك 

واملو�سل .
وذكـــر اال�ســـدي انه يعلم منـــذ وفاة الريحـــاين عام 1949 
ان بع�ـــص افراد ا�سرتـــه يف العراق حاولـــوا التحري عما 
خلفه من ثروة يف م�سر وعرفوا ان الذي ورثه هو �سقيقه 
يو�سف املذكورانفا ، وكان مما تركه بيت �سيده ومات قبل 
ان ي�سكنه وكان يريد تخ�سي�سه بعد وفاته ملجاأ للممثلني 
املتقاعديـــن ، كمـــا ذكـــر اال�ستـــاذ بديـــع خـــري يف مقدمة 
مذكـــرات الريحـــاين  ، وان من يعلم بذلك حمام ا�سمه بهاء 

الدين ال�سراع وهو من ا�سدقاء الريحاين .
يقـــول اال�سدي انـــه زار مع املحامي ال�ســـراع ال�سيد �سليم 
الريحـــاين الذي يعمـــل باالعمال احلرة ف�ساألـــه عن  قريبه 
جنيـــب ،وعلى الرغم من انه افـــاده ببع�ص املعلومات عنه 
وعـــن ا�سرتـــه املو�سلية اال�ســـل ، احالـــه اىل �سخ�ص اآخر 
مـــن اال�ســـرة لا�ستـــزادة ، وهـــو يو�سف الريحـــاين مدير 
ق�ســـم الرتجمة يف م�سلحة الكهربـــاء الوطنية ، وهو انبه 
افـــراد اال�سرة ، وقـــد عمل يف ال�سحافة فـــرتة من حياته ، 
وممـــا قاله انه جنيب بـــن اليا�ص بن ق�سطنطـــني بن بهنام 
بـــن يعقوب بـــن عبد الرحيـــم ال�سباغ ، واخلـــر هو اجلد 
االعلـــى لا�سرة وقـــد هاجر اىل املو�سل تـــاركا م�سكنه يف 
)خربـــوط( الواقعـــة غربـــي ديار بكـــر ومعه ابنـــه يعقوب 
. وقـــد عرف بال�سبـــاغ ب�سبب ا�ستغالـــه ب�سباغة االقم�سة 
وزرك�ستها ، وقد حل لقب الريحاين حني و�سف معا�سرو 

احد احفاد عبد الرحيم بالريحان لرقته وبهائه .
 وت�سمـــن مقـــال اال�ســـدي معلومـــات اخـــرى عـــن اال�سرة 
الريحانيـــة وم�ساكنهـــا يف املو�ســـل، و�ساوافيـــك بهـــا يف 

تف�سيل مقبل .                       تجديد الحديث عن
عراقية الفنان الكبير
نجيب الريحاني
لم يزل الحديث عن عراقية الفنان العربي الكبير نجيب الريحاني )1891 ــ 1949( حديثا سريعا في 
اغلب ما كتب عن هذا الفنان القدير الذي رحل وهو في عنفوان عطائه الفني المتميز بروح الدعابة 
والسخرية الالذعة . وفي االيام االخيرة من العام الفائت 2020 صدر ملحق منارات عن جريدة المدى 
، وهو عن الريحاني ، وفيه اشارات عن عراقيته مبثوثة في المقاالت المنشورة .

اود هنا ان اقدم نبذة توثيقية لموضوع عراقية الريحاني ، وهو حديث قديم جديد ، وقد زاد من 
غموضه عدم اشارة الريحاني في مذكراته التي قدم لها  بديع خيري الى اصول اسرته ، غير ان 
العارفين بامره ذكروا في العديد من المواضع الى ان اباه من مدينة الموصل في العراق وامه من 
مصر . في عام 1959 صدرت مذكرات الريحاني عن سلسلة كتاب الهالل ، ولم تشر هذه المذكرات 
اية اشارة الى سنة والدته وال محلها كما لم يذكر شيئا عن اسرته ولم يذكر والده باي نبأ . اما 
والدته فقد اشار اليها اشارات خفيفة من غير ان يذكر اسمها سوى انه سجل سنة وفاتها 1922 
.. والظاهر ان وفاة ابيه كانت قبل وفاة امغ ، وان شقيقه جورج ولد في القاهرة بعد نزوح العائلة 
اليها ، وقد اختفى هذا االخ في ظروف غامضة ، وقيل انه اسلم وغير اسمه او انه ترهب واعتكف 
في احد االديرة القصية .
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د. عدنان هرير الشجيري

اوال : ديـــوان الوزارة: وا�ستمل على املقر العام، ومديرية 
االدارة العامة:

1.املقر العام:وميثل ال�سلطة املركزية للوزارة وتاألف من:
اأ.وزيـــر عراقي، فهـــو الرئي�ص االأعلى للـــوزارة وم�سوؤول 
عـــن تطبيق القوانني واالنظمة فيها ومراقبة اعمال الهياأة 
االداريـــة، واالأ�ستمـــاع اىل االراء التي طرحهـــا امل�ست�سار 

الربيطاين .
ب.م�ست�ســـار بريطاين:وتنح�سر مهمتة يف تقدمي الن�سح 

واالر�ســـاد لتقومي عمـــل الـــوزارة وترقيته. و�ســـم املقرر 
عـــددا من امل�سوؤولني الثانويني ب�سفة م�ساعدين كالعراقي 
�سكرتر الوزير، فهو مديـــر مكتب الوزير ومن�سق اعماله 
، ووا�سطةاالت�ســـال والتن�سيق بينه دوائـــر الوزارة، كما 
كان مكلفـــا بح�سابات الوزارة البلديات و�سوؤون املوظفني 
املحلييني وطاب الوظائف وال�سحف املحلية واأ�ستح�سار 
اأقرتاحـــات ملجل�ص الوزراء، والنظر يف التقارير املرفوعة 
اىل الوزير مـــن قبل البلديات وجمال�ص االلوية، واالأماك 
امل�سبوطـــة، وكان يعاونـــه يف مهامـــه معـــاون �سكرتـــر 
عراقـــي، ومـــن امل�ساعديـــن اي�ســـا الربيطانيـــان ، معـــاون 
امل�ست�ســـار، والقائـــم باعمـــال امل�ست�ســـار، نظـــر االول يف 
والنقليـــات  واملطبوعـــات  االجانـــب،  املوظفـــني  �ســـوؤون 
وال�سرطة واجلي�ص والثقافة وال�سجون وق�سايا الع�سائر 
والدور امل�سغولة مـــن احلكومة واملرا�سات ال�سرية، فيما 
نظـــر االخـــر يف الزراعـــة واال�سقـــاء )الري( والـــواردات 
وامليزانيات وجوازات ال�سفر و�سوؤون منطقة كرد�ستان .

و�ســـم املقر اي�سا ثاثـــة موظفني هنـــود بعناوين ماحظ 
عام ، وكاتبا �سريا، وماحظ الق�سم ال�سخ�سي.

2.مديرية االدارة العامة:وهـــي الدائرةاملركزية الوحيدة 

يف الـــوزارة، وكانـــت تتوىل االعمـــال االأداريـــة للوزارة، 
وتاألفـــت مـــن مديـــر عراقـــي ) �سكرتـــر الوزيـــر( واربعة 
وع�سرين موظفـــا موزعني علـــى �سعبهاالثمانية، االوراق 
والذاتيـــة والرتجمـــة واملحا�سبـــة والطابعـــة وال�ســـادرة 
كل  يف  موظفـــني  اربـــع  والتجليد.وبواقـــع  والـــواردة 
�سعبة وبهـــذا كان ماك وزارة الداخليـــة يف �سنة 1920/ 
1921 يتكـــون مـــن 16 عراقيًا و14 بريطانيـــًا و11 هنديًا 

وم�سريان ، وايراين واحد ومئة وثاثني م�ستخدمًا .
امـــا الدوائـــر الرئي�سيـــة فقد ا�ستملـــت على دوائـــر ا�سيلة 
كال�سرطـــة وال�سجـــون والزراعـــة والـــواردات والبيطـــرة 
ومطبعـــة احلكومة والقرطا�سيـــة واالأماك ودوائر احلكم 
العامـــة  املحلـــي واخـــرى م�ستحدثـــة كمديريـــة ال�سحـــة 
والتفتي�ص االداري وامانة بغداد وجلنة ا�سالة املاء ملدينة 

بغداد ومديرية النفو�ص العامة.
ان ادارة ال�سرطـــة وهـــي اأحد اأهـــم االدارات االمنية، ومن 
املكونـــات االأ�سا�سيـــة لـــوزارة الداخليـــة منـــذ تا�سي�سهـــا، 
وكانـــت انـــذاك ت�سمـــى بــــ ) مفت�سيـــة ال�سرطـــة( وتخ�سع 
ال�ســـراف معـــاون امل�ست�ســـار. وتاألفـــت من دائـــرة مركزية 
وعـــدد مـــن الدوائـــر التنفيذيـــة واالأخت�سا�سيـــة امللحقة، 

تاألفـــت الدائـــرة املركزية مـــن املقر العـــام، وق�ســـم االدارة 
املركزية امللحـــق باملقر وق�سم التفتي�ص، وتالف املقر العام 
مـــن مفت�ص ال�سرطـــة العام )مدير ال�سرطـــة العام( اللفتنت 
كرنـــل )عقيـــد( �ســـي. اأي.اأي.بري�سكـــوت.وكان يتقا�سي 
راتبـــا مقداره 2120 روبيـــة �سهريًا، وموظف اخر بدرجة 
خ�سو�سية يدعى ايـــج .اأم.كونز، وتالـــف الق�سم االأداري 
مـــن مميز ال�سرطـــة وحما�سب ومعـــاون حما�سب. وكاتب 
طابعـــة ومعـــاون كاتـــب طابعـــة وماأمـــور اأوراق ومعاون 
ماأمـــور اأوراق، فيما تاألف ق�ســـم التفتي�ص رئي�ص املفت�سني 
واثنني و�سبعني مفت�سا. واأ�ستملت الدوائر التنفيذية على 
مفت�سيـــات من ال�سرطة امللحقة باملقر العام وعددها ثمانية 
مفت�سيـــات يف كل مـــن بغـــداد الكـــوت والب�ســـرة واملنتفك 
وديـــاىل واحللة والدليم و�سامراء.وقـــد تالفت كل واحدة 
منها من مدير بدرجة ) قومندان ( الدارة �سوؤونها بالنيابة 
عـــن املدير العـــام، وي�سرف علـــى ماأموريـــات ال�سرطة يف 
االق�سيـــة والنواحي. اما الدوائـــر االخت�سا�سية فهي كل 
من مديرية التحريات ومدر�ســـة ال�سرطة ومديرية �سرطة 
ال�ســـكك. ومبوجـــب االرادة امللكية ال�ســـادرة يف 9 كانون 
الثـــاين 1922 الغيـــت مفت�سيـــه ال�سرطـــة وعـــدت مديرية 
عامـــة، وعهد برئا�ستها مديرعام عراقـــي ) نوري ال�سعيد( 
ينـــوب عـــن وزيـــر الداخليـــة يف ادارة �سوؤونهـــا مبوجب 
القوانني واالنظمة ، وله ان يقرتح مايراه منا�سبا لتطوير 
عمـــل املديرية ب�ســـرط ا�ستح�سال موافقـــة وزير الداخلية 

على ذلك.
لقـــد حظيت ال�سرطـــة باهتمام حكومـــي كبر،وهي نتيجة 
طبيعيـــة ل�سيا�سة بريطانية مدرو�ســـة ارادت اأن جتعل من 
ال�سرطـــة اجلهاز االمني الرئي�سي بدال عن اجلي�ص الذي ال 
ترغـــب ان تراه قويًا ، حتـــى ال ي�سبح خطرًا يهدد الوجود 
الربيطـــاين علـــى ار�ـــص العـــراق ، وان يبقـــي العراقيـــني 
بحاجـــة دائمـــة اىل دعـــم وم�سانـــدة الربيطانيـــني، وعليه 
اخذت ت�سكيـــات ال�سرطة بالتو�ســـع والتنوع واالنتظام، 
حتى اأ�ستقرت يف نهاية عهـــد االنتداب على دائرة مركزية  
)مديريـــة ال�سرطـــة العامـــة(، ودوائر تنفيذيـــة ، وعدد من 
لدوائـــر االخت�سا�سية امللحقة، تاألفت الدائرة املركزية من 
املقر العام، و�سعـــب ، االدارة واحلركات ، واملرة، وهياأة 
التفتي�ـــص وبا�ستثناء �سعبة التفتي�ـــص تالفت كل �سعبة من 
�سابـــط بدرجة معـــاون مدير عام ، ينوب عـــن املدير العام 
يف ادارة �سوؤونها ، كما تالفت من عدد من �سباط ال�سرطة 
واملراتـــب لتم�سيـــة اعمالها ، فيما تاألفـــت �سعبة التفتي�ص ، 
مـــن هياأة تفتي�سيـــة موؤلفة من الربيطـــاين مفت�ص ال�سرطة 
العـــام العقيـــد )بري�سكوت(رئي�ســـًا، وعـــدد مـــن املفت�ســـني 
الربيطانيـــني والهنـــود العراقيني لتفتي�ـــص دوائرال�سرطة 
ومركزهـــا وكتابـــة التقاريـــر عنهـــا اىل رئي�ـــص املفت�ســـني 

م�ست�سار الداخلية. 
واأ�ستملت الدوائر التنفيذية على مديريات �سرطة االلوية 
ومعاونيات �سرطة االق�سية وماأموريات �سرطة النواحي. 
مدر�ســـة  علـــى  الدوائراالخت�سا�سيـــة  ا�ستملـــت  وفيمـــا 
ال�سرطـــة ومدر�ســـة ال�سرطةالعاليـــة، ودوائـــر التحقيقات 
اجلنائيـــة ومديرية قوة �سرطة ال�سيـــارة ومديرية �سرطة 

�سكك ومديرية �سرطة امليناء ومديرية �سرطة الكمارك.

عن رسالة
)النظام االداري في العراق 1920 ــ 1939 (

تأسيس الشرطة العراقية في 9 كانون الثاني 1922

كيف تكونت إدارة الشرطة العراقية وصلتها بوزارة الداخلية ؟

ال يخفى ان وزارة الداخلية هي احد اهم االدارات 
العراقية منذ تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة 
في 25 تشرين االول 1920 وحتى الوقت الحاضر 
، وذلك لتعدد وخطورة المهام التي تضطلع 
بها، وقد نسقت على غرار نظام وزارة الداخلية 
العثمانية، وذلك استجابة لرغبة مجلس زراء 
الحكومة العراقية المؤقتة في بناء المؤسسات 
االدارية العراقية على اسس النظم االدارية 
العثمانية. وعدم تقاطع هذه النظم مع المصالح 
البريطانية,)وقد أخذ باالعتبار األسس الواردة 
في الئحة التعليمات لهيأة االدارة العراقية كافة، 
والتشريعات والنظم التي شرعتها الحكومة 
العراقية المؤقتة ، والحكومات العراقية حتى 
سنة 1924 ، او تلك التي شرعها مجلس النواب 
حتى صدور النظام االول للوزارة في 23 كانون اول 
1929 ، وبموجبها تألفت الوزارة من ديوان وعدد 
من الدوائر المركزية.
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كمال يلدو

 
اليعـــرف لهـــا تاأريخا حمـــددا، لكنهـــا بالتاأكيـــد مرتبطة 
ب�سارع الر�سيد وج�سر االأحرار معا،ولهذا حكاية . فلقد 
بنى االأنكليـــز ج�سرا يربط منطقـــة  ال�ساحلية)الكرخ( 
مبنطقـــة راأ�ـــص القرية)الر�سافة( من احلديـــد وحّملوه 
علـــى مراكـــب يف عر�ص النهـــر، وذلك يف العـــام 1918  
و�سمـــي اجل�ســـر بج�سر "اجلـــرال مـــود"،  اذ كان يطل 
عليـــه من جهـــة الكـــرخ، متثـــال القائد "مـــود" و�ساحته 
التي حملت نف�ص االأ�سم. يف العام 1941 افتتح اجل�سر 
الذي مـــازال قائما لليوم، و�ســمـــي بج�سر "امللك في�سل 
االأول"، وال�ساحـــة التـــي تقابلـــه مـــن جهـــة الر�سافـــة، 
ب�ساحـــة امللـــك في�ســـل االأول. بعد قيام ثـــورة 14 متوز 
عام 1958 واأعـــان اجلمهورية، ا�ستبـــدل ا�سم اجل�سر 
ب " ج�ســــــر االأحرار" ، وحملـــت ال�سـاحة ا�سما جديدا، 
و�سارت�ســـمـــى "�ساحـــة الوثبة" منذ ذلـــك الزمان، على 
ان البع�ـــص ي�سميهـــا "�ساحـــة حافـــظ القا�ســـي" ن�سبة 

للمحات امل�سهورة واملطلة على ال�ساحة.
 تتو�سط"�ساحـــة الوثبـــة" منطقـــة، حتولـــت اىل مركز 
جتـــاري مهـــم، وهـــي اي�ســـا وجهـــة القـــادم مـــن جهـــة 
ال�ساحليـــة والكـــرخ، و نقطـــة التقـــاء قريبـــة ب�ســـارع 
اجلمهورية، واأ�سرتاحة الناظـــر الذي اليلبث ان تلهيــه 
البنايـــات والعمارات العالية بعيدا عن افق التحليق مع 

الطيور وال�سماء.
 وملـــن يق�سدهـــا م�سيا من �ســـوب الكرخ وحـــال انتهاء 
اجل�ســـر: على اليمـــني كان هناك  نادي نـــواب ال�سباط، 
،  ومدخـــل احـــد  البـــارات، ثـــم حمـــل خياطـــة ابراهيم 
القزاز، ثم فـرع �سيـــق يف�سي ل�سوق �سط العرب، تليها 
عدة حمات �سغرة، وعنـــد ا�ستدارة الر�سيف باأجتاه 
�سيد �سلطان علـــي،  كان هناك حمل"�سربت ابو حممد" 
امل�سهـــور بع�سر الربتقـــال والليمـــون، ومرتا�سا معه 
كانت هناك �سيدليـــة، ثم مطعم الن�سر امل�سهور برائحة 
الك�ـــص والدجـــاج امل�ســـوي، وما�سقـــا لفنـــدق الن�سر 
وفنـــدق �ســـط العـــرب امل�سهـــور ببالكوناتـــه املطلة على 
ال�ساحـــة وال�سارع، بعدها مدخـــل �سوق "�سط العرب"، 
ثـــم حملني �سغرين او ثاثة احدهـــا كان خمت�سا ببيع 
انواع )معاجني االأ�سنان( امل�ستوردة من اخلارج، حتى 
تاأتي واجهات حمات "اوروزدي باك" احد اهم موالت 
ذلـــك الع�سر،  ثم  تنتهـــي البناية ب�ســـارع فرعي يو�سل 
ملوقـــف �سيـــارات االأوروزدي بـــاك، واجلامـــع املوجود 
يف ذلـــك الفـــرع. ويف اجلهة الثانية من �ســـارع الر�سيد، 
كان هنـــاك �سارعا عري�ســـا  ن�سبة للقيا�ســـات املعروفة،  
ميثـــل بداية منطقة "�سيد �سلطـــان علي" حيث كان احد 
املحـــات يبيع انواع التمـــور املح�سوة باللوز، وبجنبه 
حمـــل لقلـــي االأ�سمـــاك، و�سيفـــا كانـــوا يبيعـــون الرقي 
الذي كانت تق�ـــص ا�سيافه باملن�سار!  ثم تاأتي يف اجلهة 
الثانية،  عدة حمات للخياطة واالآي�ص كرمي واحللوى 
وحمـــل الفافـــل والعمبـــة العراقيـــة ومعر�ـــص اأحذيـــة 
"�سادق حمقق"، ثم بوابة "�سينما الوطني" وما�سقا 
لهـــا احـــد حمـــات بيـــع ال�سكائـــر االأجنبيـــة والكرزات 
والن�ستـــات ،تليهـــا بوابة"�سينمـــا الر�سيـــد". بعدهـــا 
باأجتـــاه �ساحة الوثبـــة، كان هناك معر�ســـا كبرا تابعا 
  " لل�سركـــة العامـــة للخياطة،بعده حمـــات " نعيم نعمو
للكماليـــات،  ثـــم ياأتـــي "�سالون حاقـــة اجلابى"، ومن 
بعـــده ياأتي "مطعـــم النهر". وعند ا�ستـــدارة الر�سيف، 
كانـــت بوابة "�سينمـــا الر�سيد" لفئـــة ال 40 فل�سا،واىل 
جانـــب �سبـــاك التذاكر كان يجل�ص "امل�ســـور ال�سم�سي" 
امل�سهـــور بكامرته،  ثـــم حمات �سغـــرة ومنها مطعم 
�سغـــر م�سهور بالفطـــور، واأحـــد االأفـــرع املغلقة الذي 
ينتهي بفنـــدق حمورابي، ثم "م�ســـرف الرافدين" فرع 
الوثبـــة ، والـــذي كان ما�سقـــا ملركـــز �سرطـــة العبخانة 
الكبر والوا�سع مبراآبه وبناياته.اما يف اجلهة املقابلة 
للمركـــز فـــكان هنـــاك بـــار "ال�سمـــان"،  ثم حمـــات بيع 

التبوغ )التنت( ثم حمات "ججاوي" لتاأجر الكرا�سي، 
ثم مدخل حملة "العاجلني" ومعمل �سكائر تركي، وبائع 
الكفتة ال�سهرجرجي�ص ، ثم حمل بيع الثلج، ثم دربونة 
"اجللبة" ، تليها �سيدلية "االأثر" وبعدها تاأتي حمات 
"نوفيك�ص" التي كانت ت�ساهي حمات اوروزدي باك، 
وعنـــد ركن ال�ســـارع وقبل ا�ستـــدارة الر�سيـــف باأجتاه 
منطقة راأ�ص القرية كانت تاأتي �سركة "حافظ القا�سي" 
والتـــي حتول ا�سمهـــا الحقـــا اىل �سركـــة "كتانة" حيث 
كانـــت خمت�سة ببيع الطباخـــات االأمريكية، ويف �سارع 
الر�سيـــد كان هناك حمـــل بيع احذية، ثـــم حمل نظارات 
"  ثم  اآ�سيـــا ودربونـــة مغلقة فيهـــا معمل "الزنكوغـــراف
دربونـــة "ابراهيم ابو اجلنب" باجلنب من معمل "�سيد 

ح�ســـني" لاألب�ســـة اجلاهـــزة، بعدهـــا �سيدليةثـــم حمل 
اخت�سا�ص ببيع "ملبات التلفزيونـــات" ل�ساحبه ال�سيد 
وديـــع احلريري، بعدها حمـــل "حمودي نعمـــان" لبيع 
ال�سندويجـــات، ثـــم مطعـــم نـــادر يف بداية هـــذا الفرع. 
وبالعبور اىل اجلهة الثانية من �سارع الر�سيد وباأجتاه 
اجل�ســـر، كانت هنـــاك " عمارة البـــدوي " و " مقام  اأبو 
�سيبـــة" ثـــم جمموعة حمات لبيـــع املاب�ـــص واالأحذية 
ومن بينها خمزن "ليدو" امل�سهور ببيع قم�سان )نينو( 
احـــد اأ�سهر قم�سان معمل "الفـــا" العراقي ، حتى تاأتيك 
عمـــارة "التاأمني" وما�سقا لهـــا كان هناك فرعا �سغرا  
يقع فيـــه م�سرف الرافديـــن - فرع�ســـارع النهر- بعدها 
اأر�ســـاك" و�ســـور الزهـــاوي امل�سهورة يف  "�ستوديـــو 

واجهـــة املعر�ـــص و�ســـورة جنـــاة ال�سغـــرة وقد كتب 
عليهما )اخلريف والربيع(.

 وعندما ينحنـــي الر�سيف باأجتاه اجل�ســـر كانت هناك 
حمات "كيك وزبـــادي ال�سماوي" وتعلو املحل كازينو 
�سيفي مطلة على الر�سيد وال�ساحة واجل�سر، وبجنبها 
بـــار "�ســريف وحـــداد" وما�سقا لـــه كان هناك حمات 
بيـــع الرثيـــات وامل�سابيـــح ال�سوئيـــة،  مقابـــل فنـــدق 
"جبهة النهر" ومعمل "خياطة قري�ص" واملا�سق ملحل 
بيـــع امل�سروبات وعربـــة بيع و�سوي الكبـــاب العراقي،  
ونقطـــة االأمـــن املكلفة بحرا�ســـة اجل�سر وكمـــا يقولون 
عنـــد "رقبـــة اجل�ســـر" .وبالعـــودة اىل ال�ساحـــة، فـــاأن  
�سارعـــا و�سطيا كان  يقع خلفهـــا  مبا�سرة  ويف واجهته 
يرتفع "فندق امليناء"، فيما تقوم خلفه ع�سرات املكاتب 
املخت�سة بالنقل الربي مثـــل نقليات االأقت�ساد ونقليات 
حداد  ونقليـــات ال�سعيد والتي كانـــت  تنظم ال�سفريات 

للمحافظات وللخارج.
"حـــايل  بع�ـــص  عقـــل  تفتـــق  الت�سعينـــات،  عقـــد  يف 
امل�ساكل"، وبغيـــة تخفيف االأختناقـــات املرورية، دعوا 
للتخل�ـــص مـــن ال�ساحات العامة،  وكانـــت �ساحة الوثبة 
مـــن �سمن البع�ص الذيـــن حكم عليهم باالأعـــدام )�ساحة 
لل�سورجـــة  املقابلـــة  الغديـــر، وال�ساحـــة  مي�سلـــون يف 
وال�ســـوق العربي من جهة �ســـارع اجلمهورية( ، وهكذا 
حتولت هـــذه ال�ساحة اخل�ســـراء واجلميلة اىل منطقة 
جـــرداء،  باأر�ص ا�سفلتية تت�ساعد منها االأبخرة ال�سامة 
يف مو�ســـم ال�سيـــف الاهب. وعقب العـــام 2003 ويف 
ظـــل حالة الفو�ســـى والفلتان، حتولـــت ال�ساحة ، مثلها 
مثـــل مناطـــق كثـــرة يف �ســـارع الر�سيد و�ســـارع النهر 
)�ســـارع العرائ�ص( اىل موقف لعربـــات التحميل والتي 
ي�ســحبهـــا الب�ســـر هـــذه املـــرة، يف منظر يعـــرب حقا عن 
امل�ستـــوى الذي و�سل اليه االأن�ســـان العراقي وم�ستوى 

التطور االأنتاجي واخلدمي .

أين تقع س���احة الوثبة؟
انهـــا تقع يف قلـــوب واأفئدة وعيون وعقـــول اهل بغداد 
االأ�ســـاء، احبابهـــا. اولئـــك الذين ارتبطـــت بوجدانهم 
واأحا�سي�سهـــم وم�ساعرهـــم وذكرياتهـــم، اولئـــك الذيـــن 
تدمـــع عيونهـــم اذا ذكـــر ا�سمهـــا امامهـــم،  ويبكـــون اذا 
�سمعـــوا اجلالغي البغدادي او املقامات العراقية،اولئك 
وطـــرف  حـــي  وكل  وجمالهـــا،  بع�سقهـــا،  امل�سكونـــني 
ودربونة وبناية وحمل وبيت منها ....هذه بغداد التي 
�ستغ�ســل يوما نف�سها من الرتاب واالأو�ساخ التي علقت 
بهـــا علـــى يد الغربـــاء، يف العهـــد البائد، وهـــذا االأ�سوء 

الذي تاه.

الكاتب من ابناء محلة رأس القرية
في شارع الرشيد

ذكريات منطقة حافظ القاضي وساحتها

أين تقع ساحة الوثبة؟!
تقع في قلب بغداد وشــارعها ، في الثلث األول من شــارع الرشــيد مبتدءا من الباب الشرقي، 
بمواجهة جســر األحرار من جانب الرصافة. كانت المســــاحة الخضــراء) العامة( الوحيدة في 
كل شارع الرشيد. تتزين بأشكال الزهور عبر مواسمها المختلفة على األسيجة، ممزوجة مع 
شــتالت اآلس  الفواحة ونخلتين من النوع القصير. أما ما ميزها طوال تأريخها،فهي  مظلتها 
المركونة على حافتها المالصقة لشــارع الرشــيد لحماية شــرطي المرور من حر الشــمس، 
فيما تعلوها ســـــاعة تعلن التوقيت المحلي للمدينة. لم تحتوي طوال تأريخها على اية ارايك 
للجلــوس او مالعب لألطفــال، لكنها كانت تمثل الرئة التي تنقي هــواء الشــارع،  مازجة  عبق 

الريح اآلتية من دجلة الجميل ، برائحة ياسها وورودها الحلوة.

حافظ القا�ضي
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ابتــــكار اأغنية عراقية جديــــدة، عناء يعفي 
الدراجــــي نف�ســــه منــــه، فقــــد كانــــت بغداد 
حــــني ظهــــر فيهــــا تعــــج مببدعيهــــا الكبار: 
عبا�ص جميل وناظــــم الغزايل ور�سا علي 
ومائــــدة نزهــــت وعفيفة اإ�سكنــــدر ووديع 
خونــــده وناظــــم نعيــــم وحممــــد نو�ســــي، 
وكلهم بغداديــــون اأ�ساء، فما الذي ميكن 

اأن يفعله ريفي هناك؟
اأما حــــني غنى املطرب امل�ســــري اإ�سماعيل 
�سبانة اأغنيته “نازل يا قطار ال�سوق” فقد 
بــــدا وا�سحــــا اأن الأداء الدراجــــي اإمكانية 
علــــى ا�ستدراج االآخريــــن اإىل االإعجاب به 
وتقليــــده. البع�ص يوؤكد اأن اأغنية “خي ال 
ت�سد الباب” التي غنتها فائزة اأحمد وهي 
مــــن اأحلــــان ر�ســــا علــــي كان الدراجي هو 
اأول من غناها.غر اأن الدراجي مل ي�سعفه 
احلظ يف الغناء خارج العراق، كما حدث 
مــــن قبله مع ناظم الغــــزايل ومن بعده مع 
فا�ســــل عــــواد. بقــــي مطربــــا حمليــــا، ومل 
يتوقــــف عن الغناء حتى عــــام 2004 حني 
فجــــع مبوت ابنه، فكانت تلك بداية غربته 
التي ق�ساها يف االأردن اإىل اأن توفاه الله. 
�سرة الدراجــــي يف الغناء هي عبارة عن 
جمموعــــة متاحقة من االأغنيات الناجحة 
التــــي ينطــــوي جناحها على ح�ــــّص فطري 
عميق بالكلمة كمــــا يف اللحن. �سحيح اأن 
�سوت الدراجي مل يكن خارقا يف متيزه، 
غر اأن متّيز الدراجي كان يكمن يف اأدائه 
التلقائــــي امل�سحون بالعاطفــــة التي يغلب 

عليها طابع ال�سوؤال الرجويل.
كل اأغنية منه كانت وقفة يف تاريخ الغناء 

العراقــــي. مل يغن الدراجي اأغنية مل تاأخذ 
حقها من ال�سهــــرة؛ "ما ريد املا يردوين"، 
"علمتني ا�سلون اأحبك"، “دكتور جرحي 
االويل عوفــــه”، "�سكــــول للنا�ــــص لو عنك 
ي�ساألوين" و"�سبحة"، اإ�سافة اإىل اأغنيته 
ال�سوق" التي تخلى عنها  يا قطار  "نازل 
ل�سديقه عبدالزهرة مناتي الذي اأبدع يف 
اأدائهــــا، حــــني وهبتها بحــــة �سوته الكثر 
من اأمل احلنــــني الريفي. و"هــــي اأغنيتك" 

قالها الدراجي بكرم فا�ستهر مناتي بها.
مل يكــــن مطلوبــــا مــــن الدراجــــي اأن يبتكر 
اأغنيــــة عراقيــــة جديدة، كانــــت بغداد حني 
ظهــــر الدراجــــي تعــــج مببدعيهــــا الكبــــار: 
عبا�ص جميل وناظــــم الغزايل ور�سا علي 
ومائــــدة نزهــــت وعفيفة اإ�سكنــــدر ووديع 
خونــــده وناظــــم نعيــــم وحممــــد نو�ســــي، 
وكلهم بغداديــــون اأ�ساء، فما الذي ميكن 

اأن يفعله ريفي هناك؟
اأغنيــــة عبداجلبــــار الدراجي كانــــت نوعا 
الــــذي كان  التبغــــدد، وهــــو الدر�ــــص  مــــن 
�سعبــــا بالن�سبــــة اإىل الكثر مــــن امللحنني 
واملطربــــني الذيــــن ظهــــروا يف �سبعينــــات 
القــــرن الع�سريــــن والذيــــن اأثــــر ظهورهــــم 
نهاية احلقبة البغدادية يف الغناء، لي�سود 
بعدهــــا غناء ريفي، اأعاد العاطفة العراقية 
اإىل �سابــــق عهدهــــا يف احلــــزن االأ�ســــود، 
وكان اإليا�ــــص خ�سر هــــو رمز ذلك التحول 
الــــذي ق�سى علــــى كل رجــــاء يف ا�ستعادة 
عبداجلبــــار  البغدادية.اأحــــدث  االأغنيــــة 
الدراجي �سقا يف جدار االأغنية العراقية، 
ت�سلل مــــن خاله الريــــف اإىل املدينة، لكن 

بحــــذر اأنيــــق، وكان املعنى كلــــه يكمن يف 
خلق اأغنية مدنية ال تن�سى من يقيمون يف 
الهام�ــــص، وهم ع�ساق حقيقيون ومبتكرو 
حقائــــق جديدة يف احليــــاة العراقية التي 

كانت يومها مفتوحة على االأمل.
متكن من اأن يت�سلل اإىل االأغنية البغدادية 
معلومــــا  كان  الريفــــي،  غنائــــه  باأبجديــــة 
بالن�سبــــة اإىل اأباطرة الغنــــاء البغدادي اأن 
تلك املحاولة اإمنا تنطوي على اإ�سافة، قد 
ال يكون الدراجي نف�سه مدركا الأ�سرارها، 
الوجــــدان  كان  فعــــا.  حــــدث  مــــا  وهــــو 
البغــــدادي قد متدد بتاأثــــر مبا�سر من لغة 
ريفية متاأنقــــة، اأ�سابها الغــــرام البغدادي 
يقــــول  املغنــــي  �ســــوت  كان  ب�سحــــره. 
“مثلمــــا علمتني احلب، عليك اأن تعلمني 
الن�سيــــان”. رحــــل عبداجلبــــار الدراجــــي 
غريبــــا ويف قلبه ال�سيء الكثر من بغداد، 

التي كان واحدا من �سانعي عاطفتها.
مل يكــــن عبداجلبــــار الدراجي وحيدا حني 
ظهــــر مطربا، كان هناك من حوله جيل من 
املطربــــني الذيــــن ال ينتمــــون اإىل املدر�سة 
الريفيــــة القدميــــة، بالرغم مــــن اأنهم كانوا 
تاميذهــــا. لقــــد �سحرتهــــم بغــــداد، فقــــرر 
البع�ــــص اأن يقاوم ال�سحــــر واقفا كما فعل 
عبدال�ساحب �سراد، وهناك من جل�ص على 
االأر�ص م�ست�سلما ل�ســــروط ثيابه الريفية 
كما فعل الثنائي جواد وادي وعبدالواحد 
جمعــــة، اأو حائرا بني الوقوف واجللو�ص 

كما فعل عبدالزهرة مناتي.
اأما يف ما يتعلق ب�سلمان النكوب وعبادي 
العمــــاري، الثنائــــي الباكــــي فلي�ــــص لهمــــا 

ن�سيــــب، ال يف الوقوف وال يف اجللو�ص، 
لذلــــك كان غناوؤهمــــا جنائزيــــا، مبــــا يكفي 
ال�ستعــــادة املراثــــي ال�سومريــــة كلها، كان 

املوت حا�سرا يف كل حلظة طرب.
يف ذلك اجليل مــــن املطربني مل يكن هناك 
مــــن يناف�ــــص الدراجي علــــى مكانته �سوى 
عبدال�ساحــــب �ســــراد. غر اأن �ســــراد كان 
مغــــرورا وهــــو مــــا دفــــع بــــه اإىل ارتــــكاب 
حماقــــة الغناء بعجالة، فلــــم ترتك اأغنياته 
اأثــــرا مــــن بعدها، بــــل مرت كما لــــو اأنها مل 
تكــــن، بالرغــــم مــــن اأن املطــــرب نف�سه كان 
يتميــــز بح�ســــوره اجلــــذاب حــــني الغناء، 
كان هناك �سيء من االفتعال يف �سخ�سية 
عبدال�ساحــــب �سراد وهو مــــا ا�ستفاد منه 
عبداجلبار الدراجــــي املعروف بتوا�سعه 

وتلقائيته و�سدقه.
كان الدراجــــي خا�سة جيل من املطربني، 
كان الظرف التاريخي الذي عا�سه العراق 
قــــد وهبهــــم حا�سنــــة للتجريــــب،  يومهــــا 
فكانت خمتربات الغناء مفتوحة للمواهب 
القادمة من كل مكان وكان ال�سباق �سعبا. 
ذلك الأنــــه مل يكن �سباقا خمت�ســــا باالأغنية 
الريفيــــة، كان التحدي يكمــــن يف اخرتاع 
اأغنية ريفية تكــــون منا�سبة ملزاج املدينة، 
لذلــــك جنحت "علمتني �سلــــون اأحبك" يف 
ا�ستقطــــاب املعجبــــني من حولهــــا، وهناك 
مــــا مل يكن يفهمه اأبناء املدينــــة من اأ�سرار 
احلب الريفي فكانت االأغنية تك�سف عنه.

عن مجلة فنون

الدراجـــي الجبـــار  عبـــد 
خالصة جيل من المطربين

في جانب الكرخ من بغداد ولد 
عبدالجبار الدراجي عام 1936، 
وفي الثالثة والعشرين من عمره 
بدا أن الحظ قد حالفه حين 
وضعته أغنيته األولى “تانيني 
صحت عمي يا جمال” على سلم 
الشهرة، لقد صارت تلك األغنية 
هي الزمة لكل غنـــاء في كل مكان 
مثلهــا مثل “ال خبر” لفاضل 
عــواد أو “يا نجمة” لحسين 
نعمة أو “يا طيـــور الطايرة” 
لسعـــدون جابر.
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عبد الرحمن طارق محسن

مَت ا�ســــدار نظــــام تاأ�سي�ص املجمــــع العلمي العراقــــي ، بعد اأن 
راأت وزارة املعــــارف اأن تتحَول جلنة التاأليــــف والن�سر التي 
اأن�ساأتها يف عام 1945م اىل جممع ، واأخذت اإ�سمه من جممع 

دم�سق ف�سمته ) املجمع العلمي العراقي (.
      وبذلــــك �سدر نظام املجمع العلمي العراقي ذو الرقم )62( 
لعــــام 1947، اإ�ستنادًا اىل الفقره ال�ساد�ســــة من املادة االأوىل 
من قانون املعارف العامة رقم )57( لعام  1940 بناءًا على ما 
عر�سه وزير املعــــارف ووافق عليه جمل�ص الوزراء  ويتكون 
هذا النظام من ت�سع وع�سرين مادة ، وذكر فيه اأن له �سخ�سية 
معنوية و ا�ستقال مايل ح�سب امليزانية ، واأن يكون مرتبطًا 
بوزيــــر املعــــارف ومــــن اأهدافه اأن يعمــــل على العنايــــة باللغة 
العربيــــة ، والبحث يف اآدابهــــا ويف تاأريخ العرب والعراقيني 
ولغاتهم ، ودرا�سة عاقات ال�سعوب االإ�سامية ون�سر الثقافة 
العربيــــة ، وحفظ املخطوطات واإحيائهــــا وت�سجيع الرتجمة 
والتاأليــــف ، و مــــن و�سائــــل حتقيــــق هــــذه االأهــــداف  ا�ســــدار 
جملــــة للمجمع وان�ساء دار للطباعــــة ، واي�سا  ان�ساء مكتبة ، 
واملر�سوم اأعطى للوزير حــــق انتخاب اأربعة اع�ساء عاملني، 
وينتخــــب هــــوؤالء االأع�ســــاء ثاثة ثــــم ينتخب ال�سبعــــة ثاثة 
اآخرين ، ويجتمع االأع�ساء الع�سرة العاملون النتخاب رئي�ص 
لهــــم باالقــــرتاع ال�سري ، وكذلــــك انتخاب نائبــــني له وبجانب 
هــــوؤالء االأع�ساء العاملــــني ن�ص املر�سوم علــــى ثاثة اأ�سناف 
مــــن االأع�ســــاء ، اأع�ســــاء م�ساعدون مــــن العراقيــــني واأع�ساء 
فخريــــون من العراقيني وغرهم ، واأع�ســــاء مرا�سلون اأي�سًا 
مــــن العراقيــــني وغرهم وي�ســــرف علــــى ادارة املجمع ديوان 
للرئا�ســــة الــــذي يتالف من رئي�ــــص ونائبني ويتجــــدد انتخابه 
كّل عــــام ، وقــــد مَت اإ�سدار هذا النظام يف بغــــداد يف ال�ساد�ص 

والع�سرين من ت�سرين الثاين 1947م .
     وقامت وزارة املعارف بتنفيذ اأحكام املادة الثامنة ، فاختار 
توفيق وهبي وزير املعارف اآنذاك اأربعة اأع�ساء عاملني وفق 

الفقرة )اأ( من املادة املذكورة ، وهم االأ�ساتذة:-
1- ال�سيــــخ حممــــد ر�ســــا ال�سبيبي2-الدكتــــور حممــــد فا�سل 
اجلمايل3- الدكتور ها�سم الوتري4-الدكتور متي عقراوي.

  واجتمــــع هــــوؤالء االأع�ســــاء لتنفيــــذ ما جاء بالفقــــرة )ب( من 
املاده املذكورة من نظام املجمع فانتخَبوا االأ�ساتذة :-

1- توفيق وهبي – وزير املعارف2- حممد بهجة االأثري3- 

الدكتور جواد علي  ثم اإنتخَب االأع�ساء ال�سبعة ثاثة اآخرين 
منيـــــــــــــــــر  الفار�ســــي2-  ن�ســــــــــــــــــرة  االأ�ساتــــذة:1-  وهــــم   ،

القا�سي3- الدكتور �سريف ع�سران.
  وبذلــــك اأ�سبــــح عــــدد العاملني ع�ســــرة اأع�ســــاء، ويف الرابع 
مــــن كانــــون الثاين مــــن عــــام 1948م �ســــدرت االإرادة امللكية 

باملوافقة على هذا االنتخاب.
     وعقــــد اع�ساء املجمع العلمي جل�ستهم االأوىل يوم االثنني 
الثــــاين ع�سر من كانون الثــــاين  1948م من اجل تنفيذ املادة 
التا�سعــــة من نظامــــه ،النتخاب اأع�ساء ديــــوان الرئا�سة، ومَت 

انتخاب ال�سيخ حممد ر�سا ال�سبيبي باالإجماع ، لي�سبح اأول 
رئي�ص للمجمع العلمي العراقي.

ليكون ديوان الرئا�سة متالفًا من:-
1- ال�سيخ حممد ر�سا ال�سبيبي – رئي�سًا

2- االأ�ستاذ توفيق وهبي – نائبا اأول للرئي�ص
3- الدكتور ها�سم الوتري – نائب ثاٍن للرئي�ص

4- الدكتور جواد علي – �سكرترًا
     وبعــــد �ســــدور نظــــام املجمــــع العلمــــي العراقــــي ذي الرقم 
)62( لعــــام 1947 م ظهــــر تف�سر للفقرة )3( مــــن املادة )30( 
مــــن القانــــون االأ�سا�ســــي ، وهو مينــــع اجلمع بــــني الع�سوية 
يف املجمــــع العراقــــي والــــوزارة اأو الع�سويــــة يف املجل�ــــص 

الت�سريعي ، وبني اأي عمل اآخر من اأعمال الدولة.
  فتخلــــى ال�سيــــخ حممــــد ر�ســــا ال�سبيبــــي عن رئا�ســــة املجمع 
العلمــــي العراقي يف الثــــاين ع�سر من �سبــــاط 1949م، حيث 
كان ال�سبيبــــي يومئــــذ ع�ســــوًا يف جمل�ــــص النــــواب، وتخلى 
النائــــب االأول االأ�ستاذ توفيق وهبي كذلك حمتفظًا بع�سويته 
يف جمل�ــــص االأعيــــان، وقبلــــه تخلى الع�ســــو االأ�ستــــاذ ن�سرة 
الفار�ســــي لل�سبــــب ذاتــــه ، اإذ كان ع�ســــوًا يف جمل�ــــص النواب 
وا�ستقــــال الدكتــــور ها�ســــم الوتــــري يف الثــــاين مــــن ني�سان 
1949م من نيابة الرئي�ص مقت�سرًا على ع�سويته يف املجمع، 
وعقــــدت جل�سه الأع�ساء املجمــــع العلمي يف الثامن من كانون 
الثاين 1949م ملــــلء ال�سواغر بانتخاب اأع�ساء جدد فاُنتخَب 
االأ�ستــــاذ حميــــي الديــــن يو�ســــف ، والدكتــــور م�سطفى جواد 

واالأ�ستاذ �سيت نعمان اأع�ساء عاملني.
 وجــــرت اإنتخابــــات جديــــدة لديــــوان الرئا�ســــة  يف اجلل�ســــة 

نف�سها، فكان كما ياأتي :-
1- االأ�ستــــاذ منــــر القا�ســــي – رئي�ســــًا 2- الدكتــــور �سريــــف 
ع�سران – نائبا اأول للرئي�ص3- االأ�ستاذ حممد بهجة االأثري 

– �سكرترًا. علي  جواد  للرئي�ص4-  ثاٍن  – نائب 
        وقــــرر املجمــــع العلمــــي يف اخلام�ــــص ع�ســــر مــــن ت�سرين 
االأول 1949م، اأن ي�سيــــف الدكتور ناجي االأ�سيل والدكتور 
اأحمد �سو�ســــة ع�سوين عاملني بداًل من الدكتور حممد فا�سل 
اجلمــــايل والدكتــــور متي عقــــراوي اللذين �سافــــرا اىل خارج 
العــــراق ملدة طويلــــة ، وكان هــــذا اأ�ستنادًا اىل املــــادة الرابعة 
ع�ســــرة من نظــــام املجمع العلمــــي العراقي التي تعــــد الع�سو 
م�ستقيًا اأذا تخلف عن ح�سور �ست جل�سات متواليات بدون 

عذر �سرعي .
واأمــــا عن مرجعية املجمع العلمي العراقي فقد ارتبط بوزارة 
املعارف  وكما اأ�سر اىل هذه املرجعية يف النظام الذي �سدر 
عــــام 1947م ، وبعــــد قيام انقــــاب عــــام 1963م مت ا�ستبدال 
وزارة املعــــارف بوزارة الرتبية والتعليم ، حيث �سدر قانون 
جديــــد للمجمــــع برقــــم )49( لعــــام 1963م ومبوجبــــه اإرتبط 
املجمــــع بالوزارة اجلديــــدة ، وبعد �سنــــة 1968م ا�ستحدثت 
وزارة التعليــــم العايل والبحث العلمــــي ، فتقرر ربط املجمع 

العلمي العراقي بها.
       بعــــد �ســــدور نظام املجمع العلمي العراقــــي املرقم ) 62 ( 
لعام 1947م ، ومبا�سرة املجمع اعماله ، اتخذ اع�ساء املجمع 
يف بدايــــة التاأ�سي�ــــص دار ال�سيد عبد اللــــه لطفي الواقعة قرب 
مديريــــة االوقاف العامة خلف جامع امللــــك ، يف حملة )جديد 
ح�ســــن با�ســــا( مقرا لعملهــــم ،  وقد لبثوا فيها عامــــا كاما . ثم 
بقــــي املجمــــع مثابرا علــــى ايجاد بنايــــة له ، ففكــــر يف ا�سغال 
املدر�سة امل�ستن�سرية ، وذهــــب عدد من اع�ساء املجمع ولدى 
الك�ســــف عنهــــا وجدوهــــا غــــر مائمة ، ممــــا ا�سطــــر املجمع 
ال�ستئجار دار وا�سعــــة يف الوزيرية تعود اىل ورثة املرحوم 
روؤوف الكبي�ســــي ببدل قدره الــــف ومئة وخم�سون دينار لكّل 
عــــام. وملا خف�ست ميزانية املجمــــع من ع�سرة االف دينار اىل 
ثمانيــــة االف دينــــار ، اأ�سبح عليه من ال�سعــــب دفع هذا البدل 
العــــايل ، فاأ�سطر ان ي�ساير الو�سع املايل وبحث عن دار اقل 
من هذة الدار اجرة كراء ، فانتقل اىل الدار التي كان ي�سكنها 
االأ�ستــــاذ �ساطع احل�ســــري الواقعة يف �ســــارع جميل �سدقي 

الزهاوي، وا�ستمر االمر اىل �سنة 1956 .

عن رسالة  ) المجمع العلمي العراقي 1947م – 1970م 
دراسة تأريخية (

المجمع العلمي العراقي في أيام تأسيسه االولى
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راغب رزيج العقابي

يف عـــام 1953م زار ملـــك العـــراق في�ســـل الثـــاين مدينة 
الرفاعـــي برفقة خاله االمر عبد االلـــه الو�سي على عر�ص 
العـــراق ليم�سي يوم جميل وليلة هانئة يف �سيافة ال�سيخ 
موحـــان اخلر الله و اأوالده الكـــرام . حدثت هذه الزيارة 
يف نف�ـــص ال�سنـــة التي تـــوج فيها في�سل الثـــاين ملكا على 
العـــراق بعـــد بلوغه �ســـن 18 عام عقـــب وفاة والـــده امللك 
غـــازي يف حـــادث �سيـــارة عـــام 1939م وال اليـــه عر�ـــص 
العـــراق وهو طفل �سغـــر يف الرابعة من عمـــره وا�سبح 

خاله االمر عبد االله و�سيا على هذا العر�ص .
تعترب هذه الزيارة هي الثانية ل�سخ�سية مهمة وكبرة يف 
حكومة اململكة العراقية تزور مدينة الرفاعي بعد الزيارة 
التي قام بها رئي�ـــص الوزراء اال�سبق يا�سني الها�سمي اىل 
هـــذه املدينة عـــام 1935م ، والها�سمي هو �ساحب مقرتح 
تغراأ�ســـم الق�ساء اىل )ق�ساء الرفاعي ( بعدما كان ي�سمى 
انـــذاك باأ�سم املدينة القدمي ) الكـــرادي ( اأ�ستقاقا وتكرميا 
لامـــام ال�ســـويف ال�سيد احمد الرفاعـــي املوجود �سريحه 
املقد�ـــص اىل ال�ســـرق منهـــا يف منت�ســـف الطريـــق العـــام 

الرابط بني مدينة الرفاعي ومدينة العمارة .
خرجت مدينة الرفاعي ب�سوبيهـــا ال�سويات وبني ركاب 
عن بكرة ابيها م�ستقبلة ومرحبة بالزائر القادم اليها امللك 
في�سل الثاين بن امللك غازي وهم الذين اأحبوه حبا فطريا 
كحبهـــم لوالـــده الراحـــل ، وكانـــوا يعتربون امللـــك غازي 
ملـــكا وطنيا خمل�ســـا ل�سعبه ووطنـــه ومل يحابي االنكليز 
ومل يخ�ســـع لهم وما عرفوا عن ميولـــه العربيه والوطنيه 
املناه�سه للنفوذ الربيطاين امل�ست�سري على ار�ص العراق 
واملعطـــل لبناء الدولـــه العراقية الفتيـــة والناهب لرثوات 
العـــراق ، لذلـــك اعتقد الكثر مـــن العراقيني بـــاأن االنكليز 
هـــم الذين تاأمـــروا على امللـــك وقتلوه يف حـــادث ال�سيارة 
الغام�ـــص يف 14 اأيلول عام 1939م وبالتعاون مع االمر 

عبد االله لي�ستاأثر بال�سلطه .
وكم كانت �سدة احلزن والتاأثر عند و�سول خرب وفاة امللك 
غـــازي عند اأهل هـــذه املدينة ، ففي اليـــوم الثاين من وفاة 
امللـــك وبعد اعـــان احلكومة العراقيـــة الروايـــة الر�سمية 
ل�سبب الوفاة ) نتيجة ل�سقوط عمود الكهرباء على �سيارة 
امللـــك التـــي ارتطمـــت به قـــرب اجل�ســـر ( مل ي�ســـدق ابناء 
مدينـــة الرفاعي هـــذه الرواية عن وفاة امللـــك ومل يقتنعوا 
بهـــا النهم يعتقدون باأن االنكليزهم الذين قتلوه ويقولون 
باأنهم �سمعوا اخبار وفاته احلقيقية بعد �ساعات من مقتله 
، لذلـــك خرجـــوا يف اليوم الثاين يف مواكـــب حزن وعزاء 
طافـــت �ســـوارع مدينتهـــم ) اأ�سبـــه باملواكـــب احل�سينية ( 
حاملـــني الرايـــات ال�ســـوداء واالعـــام العراقيـــة املنك�سة 
مردديـــن هتافـــات و�سعـــارات ت�سخر من روايـــة احلكومة 
التـــي تناق�ص ما �سمعوه يـــوم اأم�ص من اخبار حول مقتله 
هاتفـــني ومرددين بع�ص ال�سعارات والعبـــارات ال�ساخرة 
منها ) طاح العمود من اجل�سر وانكلبت ال�سيارة .... وملك 
غـــازي من اأم�ص جتنـــه اأخباره ( بينمـــا اأنطلقت يف اليوم 
االول و ال�ساعـــات االوىل ل�سمـــاع خرب وفاة امللك تظاهرة 
ن�سويـــة عفويـــة عارمـــة لن�ســـاء ال�سرطـــة يف هـــذه املدينة 
والتحـــق بها عدد كبر من الن�ساء االخريات تقودها املراأة 
البارعـــة ) اأم جبار ( زوجة ال�سرطي ) ر�سن ( متجهة نحو 
�سراي احلكومة حيث يتواجـــد اأزواجهن ال�سرطة وكانت 
ت�سميتهـــم اأنذاك ) البولي�ـــص ( ، �سارخات باكيات الطمات 
علـــى موت امللـــك و ن�سنب لـــه ماأمتا ن�سائيا قـــرب ال�سراي 
وزاد مـــن ذلك احلـــزن والتاأثر ما اأ�سيع مـــن دعايات تقول 
باأن مبلغ ) الربيه ( التي منحها امللك غازي لن�ساء ال�سرطة 
بعد تن�سيبه ملكا على العراق ، ت�ساف �سهريا اىل رواتب 
ازواجهـــن ال�سرطة ) ا�سبـــه مبخ�س�سات الزوجية احلاىل 
( باأنهـــا �سوف تقطع بعد موت امللـــك ، وتلهب حما�سهن اأم 
جبـــار بق�سائد وارجـــوزات حزن تزيدهن بـــكاءا وعويا 
و�ســـدة يف اللطم علـــى ال�سدور وهي تردد لهن ) دكن حيل 
ن�سوان البولي�سيه .... غازي مات وانكطعت الربيه ( .... 
والروبيـــة اأو) الربيـــه ( كمـــا ي�سمونها هـــي ) عملة نقدية 
هنديـــة م�سنوعة من الف�سة متداولـــة ب�سورة ر�سمية يف 

العـــراق منذ دخـــول االنكليز عـــام 1917م حتـــى بعد �سك 
العملة الوطنية العراقية ب�سنوات قليلة  .

ولطاملـــا ظـــل اأهايل مدينـــة الرفاعـــي يحملون حقـــدا على 
االنكليـــز ومل متحـــى من ذاكرتهـــم اعمالهـــم امل�سينة معهم 
ومـــا فعلوه بهم يوم اغارت الطائرات الربيطانية من نوع 
)هوكـــر هنـــرت ( عـــام 1920م على غـــرب مدينتهـــم �سوب 
ع�سائر بني ركاب وق�سفت قرية )ال�سيخ مزعل احلمادي ( 
�سيخ عموم بني ركاب ومنزله وم�سيفه فت�سدى لها ابناء 
الع�سائرواطلقوا عليها الر�سا�ص وا�سابوا احداها واأدت 
هذا الغارات اىل خ�سائر ب�سرية ب�سكان القرية ومن بينهم 
) ال�سيخه موزه احلمادي ( �سقيقة ال�سيخ مزعل احلمادي.
لذلك كرث كره اأهايل هذه املدينة لانكليز ولرجال احلكومية 
املتعاونـــني معهم وظهر ذلك جليا مع االمر عبد االله اأثناء 
تلـــك الزيـــارة ففي الوقت الـــذي تو�سحت مدينـــة الرفاعي 
باأحلـــى حللهـــا وظهرت يف اجمل �سورة لهـــا فرحة بقدوم 
امللـــك في�سل الثاين ون�سبت ) اقوا�ص الن�سر ( يف مداخل 
املدينة بالوانها الزاهية وانت�سرت على جانيتها امل�سابيح 
الكهربائيـــة امللونة وفوقها اعـــام عراقية مرفرفة ليمر من 
حتتهـــا موكـــب امللـــك . وزينت اغ�ســـان اال�سجـــار اليانعة 
و�سعـــف النخيل واجهـــة الدوائر الر�سميـــة ودوراالهايل 
ال�سكنية واملحات واملقاهي ، وو�سعت على جميع اأعمدة 
الكهربـــاء علـــى طول ال�ســـارع الرئي�سي املـــوؤدي اىل ق�سر 
ال�سيـــخ موحان اخلر الله حتى اأ�سبح ذلك ال�سارع وكاأنه 
غابة خ�سراء زاهية وعلقت الافتات وال�سور على امتداد 
جـــدران هذا ال�سارع وفر�ص ال�سجـــاد املحلي امل�سنوع من 
ال�ســـوف اخلال�ص من مكان ترجـــل امللك من �سيارته حتى 
مداخل الق�سر ، و�ســـق موكب امللك طريقة ب�سعوبة بالغة 
مـــن بـــني النا�ـــص امل�ستقبلني لـــه والذيـــن كادوا ان يرفعوا 
�سيـــارة امللـــك عن االر�ـــص باأيديهـــم احتفـــاءا وترحيبا به 
وهـــم يهتفـــون ويهزجـــون ويتغنـــون بامللـــك بق�سائدهـــم 
ال�سعبيـــة الرائعة ويبدون مبايعتهـــم له وفرحتهم الكبرة 
بقدومـــه ، بينما كانت هناك ق�سائـــد واهازيج و) هو�سات 
( �سعبيـــة اخـــرى رددهـــا بع�ـــص امل�ستقبلني للملـــك والذي 
و�سفوه بالطـــر الوديع ويحذرونه مـــن خاله االمر عبد 

االلـــه والـــذي نعتوه بالثعلـــب املاكر الغـــادر ويطلبون من 
امللـــك باأن اليوؤمن على نف�سه من خاله هـــذا قاتل ابيه امللك 
غازي وعلت ا�سواتهم مـــرددة ) يطوير احتذر من خالك ( 
وردد اخرون على م�سامع امللك ) هذا الكاتل غازي ا�سلون 
اتاأمن مت�سي اويـــاه ( ، واثار ذلك امتعاظ االمر عبداالله 
وانكفائه داخـــل الق�سر بينما ظهر امللـــك باديا عليه الفرح 
واالن�ســـراح حل�ســـن اال�ستقبـــال و�سدة الرتحيـــب ، واطل 
مبفرده من �سرفـــة الق�سر ليحي اجلماهر املحت�سدة امام 
الق�ســـر ملوحا بيديـــه للت�سليـــم عليهم ) كمـــا يف ال�سورة 

ادناه ( وهم ي�ستقبلونه بالهتافات واالهازيج املرحبه .
وام�ســـى امللـــك ليلة هانئة يف تلـــك املدينة بـــني م�ستقبليه 
وم�سيفيه من ال خر الله ا�سحاب الق�سروال�سيافة وبني 
املرحبـــني به والقادمـــني للت�سليم عليه من وجهـــاء املدينة 
وروؤ�ســـاء ع�سائر املنطقة وكبار موظفـــي الدولة وغادرها 
يف اليـــوم الثـــاين مودعا مبثل مـــا ا�ستقبل بـــه من حفاوة 

وتكرمي .
ومل مت�ـــص علـــى زيـــارة امللـــك �ســـوى �سهـــور قليلـــة حتى 
�ساهـــد النا�ص نـــوع من االعمار والبناء بـــداأ يعلو يف هذه 
املدينـــة وخا�سة يف ال�سارع الرئي�ســـي الذي مر به موكب 
امللـــك واملبا�سرة بتنفيذ م�ساريع للدولة من ابنية حكومية 
ومدار�ـــص وغرها ومن هذه االبنيـــة مدر�سة ذات طابقني 
يف املـــكان الذي جتمع فيه امل�ستقبلـــون للملك امام الق�سر 
واىل القـــرب منها حمكمـــة �سخمة ا�سبـــه ببنايات املحاكم 
الكربى ال يوجد يف ذلك الزمن مثيل لها يف مدن املحافظة 
االخـــرى ، ولي�ص بعيـــدا عنها ويف منت�سف هـــذا ال�سارع 
�سيـــد �ســـراي احلكومـــة الكبر والـــذي �سم معظـــم دوائر 
الدولـــة مبا فيها القائممقامية وال�سرطة والتجنيد واملالية 
والبلديـــة والنفو�ص ، بعدمـــا كانت هذه الدوائر تداوم يف 
بيـــوت م�ستاأجرة و�سيدت اأي�سا اعداديـــة وا�سعة وكبرة 
للبنـــني وغرها من ابنية عديدة اأخـــرى ، لذلك فقد �سهدت 
هـــذه املدينة مـــا مل ت�سهده من اعمار منـــذ تاريخ تاأ�سي�سها 
عـــام 1880 م حتى زيارة امللـــك لها عام 1953م ويف فرتة 
ق�ســـرة ال تتجـــاوز خم�ص �سنـــوات منذ زيارتـــه لها حتى 

مقتله عند قيام ثورة 14 متوز عام 1958م .

)هذا الكاتل غازي اشلون اتأمن تمشي اوياه (
هوسة أهاليها المثيرة سنة 1953:

مدينة الرفاعي وزيارة الملك فيصل الثاني وولي عهده



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة  لإلعالم والثقافة والفنون
 العدد )4848( السنة الثامنة عشرة 

االثنين )11( كانون الثاني 2021

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

www.almadasupplements.comطبعت بمطابع مؤسسة  لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: علي كاطع

امين الريحاني

يف ال�سنـــة 1621 م فتـــح بغـــداد �ســـاه فار�ـــص عبا�ص 
ال�سفـــوي، وملك اأربـــع �سنوات، فخلفـــه ال�ساه �سفي 
خـــان، ثم �سفي الديـــن، وما جتـــاوز حكماهما االإاحد 
ع�سر �سنـــة؛ ذلك اأن �سلطـــان العثمانيني مـــراد الرابع 
زحـــف بجي�ســـه علـــى بغـــداد ليطـــرد منهـــا الفر�ـــص. 
فحا�سرهـــا يف ت�سريـــن الثـــاين 1638 ودخلها ظافًرا 
يف ال�سهـــر التايل، ثم اأقام عليهـــا والًيا من قبله، وعاد 
اإىل االأ�ستانـــة، تارًكا ببغداد للدفـــاع عنها املدافع التي 
غنمها مـــن ال�ســـاه ال�سفـــوي، وتلك التـــي كانت معه، 

ومنها طوب اأبو خزامة.
هـــذه هي رواية التاريـــخ، ولي�ص فيها �سيء من �سرة 
املدفـــع العجيـــب و الف�سل يف فتح بغـــداد. اإنها لق�سة 
عجيبـــة قـــد جتدهـــا يف خمطوطـــة مـــن خمطوطـــات 
املدر�ســـة املرجانيـــة، وقد تظفر يف اأحـــد املقاهي مبن 
ي�ستطيـــع من الق�سا�ســـني اأن يكمل التاريـــخ. وبينما 
كنـــت اأ�سعـــى لهـــذا الغر�ص لقيـــت �سديقـــي الدجيلي 
ال�سيخ كاظم، الناثر الناظـــم، فق�سر عليَّ الطريق باأن 
جـــاءين يف اليـــوم التايل مبجلة لغة العـــرب وفيها ما 

ابتغيته، مكتوب بقلمه، وموؤيد بوافر علمه.
امـــا اإكليـــل املعجـــزات يف تلـــك امللحمة العظمـــى فقد 
اأحـــرزه الطوب اأبـــو خزامة الـــذي اأ�سحـــى بعد ذلك، 
ـــا مـــن االأولياء. فهـــم يزورونه،  يف نظـــر العامـــة، ولٍيّ
ويتربكـــون بـــه، ويعقدون اخلـــرق ب�سل�سلـــة احلديد 
التي تطوق قاعدته، وينذرون له النذور، وي�سرجون 

! قلَّما  ال�سموع حوله كل ليلـــة جمعة. اأكرم به من ويلٍّ
يخيب طلب زواره، واأكرثهم من الن�ساء.

فاملراأة العاقر والفتاة العا�سقة، والعم�ساء والعرجاء، 
طالبـــات  يجئنـــه  كلهـــن   — املعلولـــني  البنـــني  واأم 
داعيات. االأم التي ال يعي�ص لها ولد تاأتي اإليه باملولود 
يف يومه ال�سابع، وُتدخلـــه يف فوهته وتخرجه ثاًثا 
ل�سحـــة املولـــود — علـــى مـــا اأظـــن — و�سجاعتـــه 
وطـــول عمره. واملراأة التي بعينها رمـــد ُتدخل راأ�سها 
يف فوهتـــه وتخرجه ثاًثـــا وتغ�سل �سيًئـــا منه اأو من 

ال�سا�ســـل حولـــه باملاء، ثـــم تغ�سل بذاك املـــاء عينها، 
وتنـــذر النذور. ومما هـــو جدير بالذكـــر اأن الناذرات 
ال يفـــني بنذورهـــن اإال اإذا ا�سُتجيبـــت طلباتهن. وعلى 
الطـــوب اأبو خزامة زبوٌر ورمـــوٌز ال يح�سن تف�سرها 

غر املت�سلعني بالعلم من الرواة.
قـــال الـــراوي الـــذي تلطـــف وكان دليلنـــا: تـــرى هذه 
البعجـــة يف ظهـــره؟ قـــد توقـــف عـــن ال�ســـر يف يـــوم 
احلـــرب، فغ�ســـب عليـــه ال�سلطـــان، ف�سربـــه �سربـــة 
بكفـــه بعجت ظهـــره. ملاذا �ُسمي اأبـــو خزامة؟ اجلواب 

عنـــدي. انظـــر اإىل الفوهـــة َتر يف داخلهـــا �سدًعا، هو 
مـــكان اأنفه الـــذي كانت فيه اخلزامـــة — اأبو خزامة! 
وملا ا�ستع�سى عليـــه ال�سر نتله ال�سلطان من خزامته 
فخـــرم اأنفـــه. وهـــذا اأثر اخلـــرم بـــاٍق اإىل اليـــوم. اأما 
ال�سمـــكات االأربـــع املنقو�ســـة علـــى ظهره فـــاإن ق�ستها 
عجيبـــة. هي ترمـــز اإىل ما كان مـــن غ�سبه — غ�سب 
اأبو خزامـــة — و�سمو ق�سده، فعندما خرم ال�سلطان 
اأنفـــه، توقف عن احلـــرب — اأبى القتال — �سار من 
اأن�سار اأهـــل ال�سام. ول�سدة غ�سبـــه وحتقيق ق�سده 

يف رف�ص احلرب و�سجبها األقى بنف�سه يف دجلة.
فخا�ـــص ال�سلطان النهر لينقذه، فجره اإىل الرب، فراأى 
�ســـورة ال�سمكات منقو�سة على ظهره لت�سهد اأنه رمى 

بنف�سه يف النهر فراًرا من ال�سلطان ومن احلرب.
كل هذا من ف�سل الدليل وعلمه، اإال اأنه ن�سي اأن ي�سر 
اإىل الكتابـــة املزبـــورة علـــى املدفع، وكاأن بـــه — اأي 
نع بر�ســـم ال�سلطان  الدليـــل — يقـــول: فقهـــُت مـــا  �سُ
مـــراد خـــان « وهـــي اأنـــه تلمـــح اإليـــه. واإين اأرد كيـــد 
امل�سككـــني بنحرهم. فهـــل ترى يف الكتابـــة املزبورة، 
نع  نع باالأ�ستانـــة بل ؟» �سُ كمـــا تقـــول، كا. اإذن، ما �سُ
بر�ســـم ال�سلطـــان مراد خان « غر ما قـــراأت؛ اأي �سنع 
�ص لله �سره،  ها هنا ببغداد باأمر موالنا عبد القادر، قدَّ
وبعونـــه تعاىل.ويبلغ طـــول هذا املدفـــع اأربعة اأمتار 
ون�سف مرت وقطر فوهتـــه نحو ن�سف مرت م�سطجع 
علـــى مرقـــد  من جـــذوع النخـــل يف حملـــة امليدان يف 
ال�ســـوب ال�سرقي من االآن بغداد اأمام باب القلعة التي 

فيها اليوم وزارة الدفاع.

عن كتاب قلب العراق االمين الريحاني

في حضرة ) طوب ابو خزامة (


