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رفعة عبد الرزاق محمد

الحياة العامة
ول���د عط���اء بن حممد ام���ن القا�ض���ي يف 15 كانون االول 
1897 ببغ���داد وق���د ذكرت بع����ض امل�ضادر ان���ه حفيد احد 
علماء بغداد ومن مدر�ض���ي مدر�ض���ة االم���ام االعظم، وهو 
ال�ض���يخ ح�ض���ن الب�ض���دري، بينم���ا اك���د يل اال�ض���تاذ وليد 
(ت���ويف  ورجاله���ا  االعظمي���ة  مدين���ة  م���وؤرخ  االعظم���ي، 
�ض���نة2003  (ان ام���ه هي ابنة ال�ض���يخ ح�ض���ن الب�ض���دري 
ودر����ض يف املدر�ض���ة ال�ض���لطانية ببغداد، وعن���د االحتالل 
الربيطاين دخ���ل دورة للتعليم ليعن بعدها معلمًا يف دار 
املعلم���ن وبعد �ض���هور نقل معلم���ًا يف مدر�ض���ة املاأمورين 
وه���ي مدر�ض���ة ان�ض���ئت لتخري���ج املوظف���ن، كم���ا انت���دب 
للتدري�ض يف مدر�ض���ة التجارة حتى نقل �ض���كرتريًا لناظر 
املعارف �ض���نة 1919 ، ا�ض���افة اىل دخوله مدر�ض���ة (كلية) 
احلق���وق والتي تخرج منه���ا �ض���نة . 1923 وبعد تخرجه 
الرتجم���ة  يف  لقابليات���ه  اخلارج���ي  ال�ض���لك  يف  انخ���رط 
والكتاب���ة ونقل���ت خدماته م���ن الديوان امللك���ي الذي عن 
في���ه كاتب���ًا ع���ام 1921 ، اىل وظيفة �ض���كرتري يف املمثلية 
العراقي���ة يف لندن ثم انقرة ع���ام 1930 ، واعيد اىل لندن 
بعد �ضنتن ورقي اىل درجة ال�ضكرتري االول يف املفو�ضية 
العراقي���ة يف   روم���ا عام 1934 ولن���دن عام 1935 ثم اىل 
درجة امل�ض���اور يف ال�ض���فارة العراقية يف لندن ثم باري�ض 
ثم قائمًا باالعمال فيها، ونقل م�ض���اورًا لل�ض���فارة يف برلن 
وروم���ا قائمًا باالعمال فيها عام 1939 ثم لندن يف ال�ض���نة 

التالية.
ويف االول من ت�ضرين الثاين 1943 عن مديرًا للخارجية 
اخلدم���ة  اىل  اعي���د  ث���م  اخلارجي���ة  وزارة  يف  العام���ة 
اخلارجية م�ض���اورًا وقائمًا باالعم���ال يف انقرة عام1944 
وباري����ض 1949 ، ويف �ض���نة 1952 احيل اىل التقاعد من 
اخلدمة اخلارجية، وعن مديرًا مل�ضايف النفط احلكومية 
فرئي�ض���ًا ملجل�ض ادارتها يف ايل���ول  1955 . وعندما قامت 
ث���ورة مت���وز 1958 وانته���ى العهد امللك���ي، كان عطا امن 
ي�ض���طاف يف تركي���ا فبق���ي خ���ارج وطن���ه اىل نهاي���ة عام 
1961 ، اذ وافق���ت احلكوم���ة العراقية عل���ى عودته فرتك 
زوجته االمرية �ض���ارة بنت ال�ضريف احل�ضن يف بريوت، 
ومل يح�ض���ل على اذن بعودة زوجته اىل بغداد باعتبارها 
من افراد اال�ض���رة املالكة ال�ض���ابقة، فاآثر االقامة يف جنيف 

اىل ان توف���اه الله يوم 25 ايل���ول 1971 ودفن يف مقربة 
االعظمية.

الزواج الملكي
تذك���ر الوثائ���ق ان عطا ام���ن تزوج �ض���نة 1929 ، وله من 
زوجت���ه هذه بن���ت هي ال�ض���يدة ابته���اج عط���ا امن، ويف 
�ض���يف ع���ام 1933 ت���زوج يف تركي���ا ثاني���ة م���ن اح���دى 
�ض���قيقات االم���ري زيد بن احل�ض���ن وزير الع���راق املفو�ض 
يف انق���رة وتدعى االمرية �ض���ارة واملعروف ان ال�ض���ريف 
احل�ضن بن علي، كان قد تزوج من امراأتن، االوىل عربية 
وتدعى عابدية وهي والدة امللوك عبد الله وعلي وفي�ضل، 
والثانية تركية هي والدة االمري زيد و�ض���ارة وفاطمة وقد 
مت زواج عط���ا امن باالمرية �ض���ارة مبوافقة امللك في�ض���ل 
االول وار�ض���ل بذل���ك برقي���ة تهنئ���ة. غ���ري ان اعرتا�ض���ات 
عل���ى هذا ال���زواج بدرت م���ن بع�ض افراد اال�ض���رة املالكة، 
فق���د عار�ض املل���ك عبد الل���ه وامللك علي هذا ال���زواج، وقد 
لع���ب نوري ال�ض���عيد وجعفر الع�ض���كري دورًا يف اي�ض���ال 

التهديدات اىل عطا امن وزوجته واختها املقيمة معها.

موقف نوري السعيد
لق���د عن عطا امن بع���د زواجه هذا مبن�ض���ب وكيل وزير 
اخلارجية، وكان الوزير يومذاك نوري ال�ض���عيد وقبل ان 
يلتحق بوظيفت���ه ابلغ بان تعيينه قد الغي وانه نقل كقائم 
باعم���ال ال�ض���فارة العراقية يف ج���دة، وادرك عطا امن ان 
قرارًا قد اأُتخذ �ض���ده يف بغداد وان االمر يتعلق بزواجه، 
فات�ض���ل تلفوني���ا يوم 26 ايلول 1933 بع���د ايام من وفاة 
امللك في�ض���ل بنوري ال�ض���عيد فاأجابه هذا بان االمر خطري 
وذكر مب�ضري عبد الله ال�ضانع الذي قتل مبكتبه يف وزارة 
الداخلي���ة الن���ه ت���زوج بكرمي���ة عبد املح�ض���ن ال�ض���عدون،  
فاعتربت اال�ضرة ال�ضعدونية ذلك الزواج غري متكافئ فقام 

كبريها عبد الله الفالح ال�ضعدون بقتل زوجها.
وت�ض���يف الوثائ���ق الربيطاني���ة الت���ي نعتمده���ا يف ه���ذه 
التفا�ض���يل، ان جعفر الع�ض���كري ابلغ عطا امن ان االمري 
عبد الله بن احل�ض���ن اق�ض���م بان ير�ضل اىل لندن من يقوم 
بقت���ل عط���ا ام���ن وزوجت���ه واخته���ا.. وات�ض���لت وزارة 
اخلارجي���ة الربيطاني���ة بدائ���رة )�ض���كوتلنديارد( لتوفري 

احلماي���ة لهم، ويذكر تقرير بريطاين اآخر يف 16 ت�ض���رين 
االول 1933 ، ان جعف���ر الع�ض���كري ق���د ابل���غ احلكوم���ة 
الربيطاني���ة ان ترتيبا  لتفريق االثنن قد قرر، وان االمري 
زيد، �ضقيق االمرية �ضارة، �ضياأتي اىل لندن لتنفيذه ونقل 
االمريت���ن اىل تركي���ا، غ���ري ان كل ه���ذه اجله���ود مل تقف 
ام���ام العالق���ة الزوجية الوثيق���ة بن عطا ام���ن واالمرية 
�ضارة فاأ�ض���دل ال�ضتار على الق�ضية كلها، غري ان حماوالت 
�ض���حفية غربية حاول���ت اثارة الق�ض���ية �ض���نة 1936 بعد 
االزم���ة التي حدثت جراء زواج االمرية عزة �ض���قيقة امللك 
غازي من �ض���خ�ض غري م�ض���لم، وهذا ما دفع عطا امن اىل 

ان يحتج على ما ن�ضرته بع�ض ال�ضحف الربيطانية.

اديب اواًل
كت���ب عط���ا امن قب���ل دخول���ه مدر�ض���ة احلقوق ع���ددًا من 
املقاالت االدبية يف جريدة (العرب) البغدادية �ضنة 1919 
، ويف جملة ( دار ال�ض���الم) وجملة (الل�ض���ان)  �ضنة 1920 
، وكما ن�ض���رت له جريدة ( العراق)  بع�ض املقاالت ،  وتعد 
ا�ض���هاماته االدبية وما ترجمه عن الفرن�ض���ية واالنكليزية 
م���ن املح���اوالت الريادي���ة يف حرك���ة اليقظ���ة الفكري���ة يف 
العراق احلديث، وقد ا�ض���بح هذا الكاتب �ض���من الطبقة (
العالي���ة) من كّتاب العراق كما جاء يف مقال (حملة االقالم 
يف بغ���داد دار ال�ض���الم) الذي كتبه عب���د االحد حبو�ض يف 
جملت���ه ( الزنبق���ة) يف عدده���ا االول يف ت�ض���رين االول  . 

1922
وقد ذكر موؤرخو الق�ضة العراقية ان من املحاوالت االوىل 
لكتابة الق�ض���ة يف العراق، كانت ق�ض�ض الروؤيا، ويحاول 
كاتبه���ا ب���ث االراء الوطني���ة واالجتماعية حول م�ض���تقبل 
وطن���ه وتقدم���ه م���ن خ���الل حل���م ي���راه يف املن���ام.. ولعل 
ال�ض���بب يف توج���ه ه���وؤالء اىل هذا النوع من الق�ض���ة، هو 
خيبة االمل التي ا�ضابتهم عقب اعالن الد�ضتور يف الدولة 
العثماني���ة من انقالب احلكام على ما رفعوه من �ض���عارات 
واهداف براقة. وال نن�ض���ى هنا االميان الوا�ض���ع باالحالم 
واال�ض���تعانة بها وبتف�ض���ريها يف حاالت الياأ�ض ففي �ضنة 
1909 ن�ض���رت ببغ���داد رواي���ة (الروؤيا يف بح���ث احلرية) 
لالدي���ب الرتكي حمم���د نامق كمال ترجمة ال�ض���اعر الكبري 
معروف الر�ض���ايف فاأثرت بو�ض���وح على احلركة الفكرية 
يف الع���راق فاأخ���ذ عدد م���ن الكت���اب الكتابة عل���ى منوالها 
كعط���ا امن وحممد فائق الكيالين وحممد ب�ض���يم الذويب 

و�ضليمان في�ضي.

رأي النقاد
ويذك���ر الدكت���ور عب���د االله احم���د يف كتابه القيم “ن�ض���اأة 
الق�ض���ة يف الع���راق« عن عطا امن وروؤي���اه: قدرة الكاتب 
م���ا  فاأ�ض���لوبها رغ���م  الق�ض�ض���ية  العب���ارة  عل���ى �ض���ياغة 
اعتمده من ايراد بع�ض ال�ض���جعات والعبارات االن�ض���ائية 
اخلطابية، ا�ض���لوب مرن ق�ض�ضي، كما ان الكاتب وفق يف 
نق���ل احا�ضي�ض���ه اخلا�ض���ة اىل القارئ وجوه���ا تعبق بهذا 
ال�ض���ذا الذي يتلم�ض���ه القارئ يف عمل ا�ض���يل، ويحار يف 
تعلي���ل ماأت���اه، وال يخفي الكات���ب غر�ض���ه االجتماعي من 
كتابة هذه الروؤيا، فقد جعل عنوانها »روؤيا �ض���ادقة« وهو 
عنوان ال ي�ض���لح لق�ضة.. ولي�ض الكاتب ملومًا يف ذلك فلم 
يك���ن بالرجل القادر على ان مينع التعليقات التي ت�ض���عف 
م���ن روؤاه، فق���د كان يرم���ي اىل غر�ض وا�ض���ح، ويريد ان 
ي�ض���ل اليه من اق�ض���ر طريق.. ويظهر م���ن حماولة عطاء 
امن هذه، ان الرجل يدرك انه يعالج فنًا جديدًا غري املقالة 

االجتماعية، وهو فن الق�ضة.
ومل تقت�ض���ر حم���اوالت عط���ا ام���ن الق�ض�ض���ية عل���ى ذلك 
فح�ض���ب، فقد كتب ق�ض���ة (لوحة من الواح الدهر او ف�ضل 
م���ن رواية احلياة) �ض���نة 1920 وق�ض���ة (عاقب���ة احلياة)، 
ن�ضرتها املجلة نف�ضها، وهي جملة (دار ال�ضالم) البغدادية 
الت���ي �ض���درت باأ�ض���راف االب ان�ض���تا�ض م���اري الكرملي. 
ويذك���ر الدكتور عبد االل���ه احمد ان هاتن الق�ض���تن اول 
حماولة جادة يف الق�ض���ة العراقية، وان كاتبها هو الرائد 
له���ذا ال�ض���كل يف االدب العراقي احلدي���ث، وكان موؤماًل له 
ان يرف���د الق�ض���ة بنتاج ذي قيمة كبرية لو كان ا�ض���تمر يف 
الكتاب���ة ومل يه���در موهبت���ه الق�ض�ض���ية الت���ي جتلت فيما 

كتب.

عطا أمني ، اسم منيس من تاريخنا 

االديب واالجتامعي ، وما أكرث هذه 

االسامء يف تاريخنا! أسامء كانت مأل 

السمع والبرص ، غري ان لاليام قولها 

وللزمن فعلته يف طغيان النسيان 

، وال اقول العقوق ، فهو امر مفروغ 

منه . هذا الرجل من رواد االدب 

العراقي الحديث يف ايامه االوىل ، 

غري ان عامل الوظيفة حرمنا من كاتب 

قدير كان معروفا يف العرشينيات من 

القرن املايض ، ثم اسدل عىل اسمه 

النسيان ، عىل الرغم من زواجه من 

احدى كرميات االرسة املالكة يف 

العراق بحكاية مثرية . 

عطا أمين.. بين الريادة األدبية وزواجه الملكي
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د. اياد يونس عريبي

الثاني���ة  العاملي���ة  للح���رب  كان���ت  االربعين���ات  عق���د  يف 
انعكا�ضاتها على جممل االو�ضاع االقت�ضادية واالجتماعية 
والثقافي���ة يف البل���د ، ادت اىل اطالل مثقف���ي العراق على 
افاق جديدة ، �ضدتهم اىل ما يف اوربا من تقدم يف امليادين 
املختلف���ة للحياة ، وال�ض���يما يف االدب والفنون والعلوم ، 
ويف هذه املدة من تاريخ العراق �ضدرت �ضحف وجمالت 
كر�ض���ت �ض���فحاتها للن�ضاطات امل�ض���رحية وال�ض���ينمائية ، 
ومن معامل هذه املرحلة ات�ض���اع دور معهد الفنون اجلميلة 

الذي تكون يف مو�ضم1941-1940.
      رمب���ا كانت مبادرة الفنان »حافظ الدروبي«عام 1942 
بتاأ�ض���ي�ض مر�ض���م حر ببغداد اول بادرة ت�ض���ري اىل ظهور 
فك���رة اجلماعة الفنية ، اذ تبنى هذا الفنان فكرة تاأ�ض���ي�ض 
حم���رتف فن���ي يلتقي فيه نخبة م���ن الفنان���ن ، اأال ان هذه 
املحاولة مل تدم اال �ض���هورا قليلة لتنتهي بالف�ض���ل ، اأذ بدت 
كتقليد مل تتوفر له قابلية الدميومة والتواجد ، اأال انه على 
الرغم من ذلك ، ال ميكن التقليل من اهمية املبادرة كنموذج 
، لطموح يحفز العمل حتت روح جماعية ، ومهما يكن من 
ام���ر فقد التفت الفن���ان العراقي منذ البداي���ة اىل العوامل 
اال�ضا�ض���ية التي يعتقد بانها ت�ضاعد على خلق �ضمة جديدة 
، حلرك���ة فني���ة موؤثرة حماواًل ع���رب العديد م���ن املبادرات 
تق���دمي دالل���ة ال تنف�ض���ل ع���ن العم���ل التاريخي ب���ل تعمل 
عل���ى تعميق �ض���لة الفن���ان بالواقع االجتماع���ي والثقايف 

واحل�ضاري وتفعيل دوره يف املحيط االن�ضاين.
ان البداي���ة الفعلي���ة للفن الت�ض���كيلي يف الع���راق قد بداأت 
يف اخلم�ض���ينيات من القرن الع�ض���رين ، ففي تلك االعوام 
ت�ض���كلت اجلماعات الفنية، اذ ب���داأت وقتذاك القيمة الفنية 
تعر�ض نف�ض���ها، ال القيمة ال�ضكلية املجردة من االأفكار، ان 
هذه االرها�ض���ات ت�ض���ري اىل ان الفن العراق���ي قد بدء مع 

بداية اخلم�ضينات.
    بع���د ان عاد اكرم �ض���كري من لندن عام 1931قد ت�ض���بع 
بفك���رة العم���ل لتكوي���ن جماع���ة فني���ة، ا�ض���وة بالفنان���ن 
االوربي���ن الذين اهتموا منذ مطلع القرن الع�ض���رين بذلك 
ورمبا كانت احلياة للر�ض���امن البولندين الذين تاأثر بهم 
اثن���اء تواجده���م يف العراق م���دة احلرب العاملي���ة الثانية 
مثااًل وا�ض���حًا لهم، وقد التف حول اكرم �ض���كري جمموعة 
م���ن ال�ض���باب املثقفن املعجب���ن بفنه، وهك���ذا مهدت هذه 
املحاوالت ال�ض���غرية لتبلور فك���رة جمعية اأ�ض���دقاء الفن 
يف ع���ام 1941، اأي ان ه���ذه اجلمعية مل تبزغدفعة واحدة 
دومن���ا �ض���ابق اأنذار بل �ض���بقتها حماوالت اأولي���ة للتجمع 
الفن���ي عل���ى اأنه���ا جتلت ب���ال �ض���ك كرغب���ة عام���ة للفنانن 

العراقين ب�ضرورة توحيد كلمتهم.
وعقب مناق�ض���ات طويلة ب���ن جمموعة الفنان���ن تبلورت 
فكرة جمعية اأ�ض���دقاء الف���ن اأخريًا ب�ض���كل جمعية للفنون 
الت�ضكيلة وحمبي الفنون وهكذا تقدم كل من اكرم �ضكري 
وعي�ض���ى حن���ا وك���رمي جمي���د اىل وزارة الداخلي���ة بطلب 
لتاأ�ض���ي�ض اجلمعية بتاري���خ 7 كانون الث���اين عام 1941، 

ومت���ت املوافقة ر�ض���ميا على ذل���ك، كما مت اجتم���اع الهيئة 
العام���ة وانتخاب الهيئ���ة االإدارية مبوجب امل���ادة الرابعة 
من نظام اجلمعية االأ�ضا�ض يوم االأربعاء املوافق 2 �ضباط 
عام1941 يف دار اكرم �ض���كري، وقد ح�ض���ل على ع�ضوية 
الهيئة االإدارية بعد اجراء االنتخابات كل من عطا �ضربي 
وج���واد �ض���ليم يف حن غ���دا رئي�ض���ا للهيئة اكرم �ض���كري 

و�ضعاد �ضليم �ضكرتريًا وعي�ضى حنا امينا لل�ضندوق.
      ت�ض���جع فائ���ق ح�ض���ن بت�ض���مية جماعت���ه ، كاأول جماعة 
فنية يف تاريخ العراق املعا�ضرعام 1947 با�ضم البدائين 
ترجم���ة ع���ن ثقافت���ه الفرن�ض���ية وقت���ذاك  )�ضو�ض���ايتيب 
رمييتي���ف( اال�ض���م ال���ذي مبدئيًا اث���ار �ض���حك جماعته اال 
انه ذكر ان كل فن ا�ض���يل مل يتاأثر بعوامل خارجيةهو فن 
بدائي، ومع ذلك اقرتح يو�ض���ف داود ا�ض���م جماعة الرواد 
الت���ي تعن���ي الباحثن املتجول���ن عند اإقام���ة اول معر�ض 
لهم، ن�ض���بة اىل ارتياد اأماكن العراق �ض���ماال وجنوبا بحثا 
ودر�ض���ه للبيئ���ة العراقي���ة واالن�ض���ان العراق���ي وظروف���ه 
املختلف���ةان هذا املعر�ض مل يق���ام يف عام 1950، يف قاعة 
معين���ة وامن���ا يف بي���ت اح���د ه���ذه اجلماعة وه���و )خالد 
الق�ض���اب( وكان قد اأقيم بعد ثالث اعوام من ال�ضمت التام 
ملعار�ض جمعية اأ�ضدقاء الفن ،التي كان من ابرز اع�ضائها 
فائق ح�ض���ن وخالد الق�ض���اب وزيد �ض���الح ويو�ض���ف عبد 
القادر وا�ضماعيل ال�ض���يخلي وفاروق عبد العزيز ونوري 
م�ضطفى بهجت وعي�ضى حنا وجواد �ضليم الذي انظم بعد 

عام 1949، واملهند�ض الع�ضكري عبد الله العمري.
عالم���ة  تتو�ض���طها  باملعر����ض  للتعري���ف  لوح���ة  كتب���ت 
)S.P ( فا�ض���بح P رم���زا لعل���م اجلماع���ة يف الرحالت، و
S للدالل���ة عل���ى ط���رق الريف امللتوي���ة ، وهذه احلروف 
هي اخت�ض���ار ال�ض���م جمعي���ة البدائي���ن ، وتواف���دت على 

االفتتاح  ي���وم  املعر�ض 
جموع املدعوين من النقاد واع�ض���اء الهيئة الدبلوما�ض���ية 
، وحمب���ي الفن���ون اذ بق���ي املعر����ض مفتوح���ا لثالثة ايام 
و�ض���اهده اكرث من خم�ضمائة �ضخ�ض ، كان للمعر�ض وقع 
كب���ري على م�ض���اهديه، بعد ان عانت بغداد من �ض���بات فني 

الأكرث من اربعةاعوام.
غ���دا املعر����ض نقطة حت���ول يف تاريخ الفنون الت�ض���كيلية 
يف العراق، فقد �ض���جع جناحُه جماعة الرواد الإقامة اأربعة 
وع�ض���رين معر�ضا �ض���نويا على مدى االعوام التالية، كما 
ان املعر�ض االأول هذا �ض���من لل���رواد مكانة تاريخية، فقد 
كان ال���رواد اول جماعة فنية يف تاريخ الفن املعا�ض���ر يف 
العراق، وذلك ما �ضجع فنانن اخرين على ت�ضكيل تكتالت 
مماثل���ة وجماع���ات مهم���ة اأخ���رى، وعن���د نهاي���ة العر�ض 
�ضدرت منظمة اليون�ض���كو جلماعة الرواد ر�ضالة و�ضفت 
فيه���ا الرواد باأنه���م اهم جماعة فني���ة يف العراق واكرثهم 
فاعلية، وعر�ض���ت عليهم امل�ضاركة يف )البينالة العاملي يف 

فيني�ضيا( وكان هذا تقديرا مل تكن تتوقعه.
ا�ضحت مدة اخلم�ض���ينيات مرحلة جديدة جلماعة الرواد 
الت���ي اكت�ض���بت هذه الت�ض���مية من���ذ 22 كان���ون االأول عام 
1950، حي���ث اأقي���م اول معر����ض يف بيت الدكت���ور خالد 
الق�ض���اب ، وق���د �ض���ارك فيه ع���دد م���ن جماعة بغ���داد للفن 
احلدي���ث الت���ي جتل���ت فيما بع���د كلورن���ا وجواد �ض���ليم، 
الروؤي���ة  و�ض���وح  البداي���ة  من���ذ  نلم����ض  ان  ون�ض���تطيع 

االجتماعية والبدائية معًا يف معار�ضها لهذه املرحلة.

عن رسالة ) الجمعيات االجتماعية والدينية والفنية 
واثرها الثقافي في بغداد(

الجماعات الفنية في العراق.. األرهاصات والبدايات

 كان لعودة الطلبة الدارسني خارج 

العراق يف الثالثينيات وبعدها األثر 

يف تأسيس الجمعيات الفنية، 

فبعد عودة »اكرم شكري«عام 1931 

من لندن الذي تشبع بفكرة العمل 

لتكوين جامعة فنية اسوة بالفنانني 

االوربيني، فضال عن عودة  »فائق 

حسن«من باريس واخذت فكرة 

تأسيس »جمعية أصدقاء الفن«، 

يشكل جمعية للفنون التشكيلية، 

فتقدم كل من اكرم شكري و«عيىس 

حنا«, وكريم مجيد بطلب اىل وزارة 

الداخلية لتأسيس الجمعية ومتت 

املوافقة يف 7 كانون الثاين 1941 

وانتخب اكرم شكري رئيسا للهيئة 

اإلدارية وعضوية »عطا صربي« 

وجوادسليم، فتأسيس الجمعية دل 

عىل الحاجة امللحة التي اقتضتها 

ظروف املثقف العراقي للتضامن 

املعريف واملهني.

حافظ الدروبي

جواد �سليم



الع��دد )4863( الس��نة الثامن��ة 4
عش��رة االثنين )1( ش��باط 2021

www.almadasupplementscom

هل تذكرون شركة نيرن للنقل عبر الصحراء؟
د. سعد الفتال  

كانت البداية فى �ض���نه 1919 عن���د افتتاح معر�ض لبيع 
ال�ض���يارات م���ن قبل االخوي���ن نرين ومب�ض���اعدة عائلة  
عربية فى مدينه بريوت ولكن امل�ض���روع مل ينجح لعدم 
وجود �ض���وق لتجارة ال�ض���يارات اآنذاك حيث ان القليل 
من االهاىل لهم معرفه فى كيفية عمل ال�ض���يارات ناهيك 
عن ت�ضليحها، ولذلك فى نهاية �ضنة 1920 قرر االخوان 
تعديل اخلط���ة التجارية والبدء فى خدمة جديدة وهى 
النق���ل ال���ربى لل���ركاب اى التاك�ض���ى وذلك با�ض���تعمال 
ال�ض���يارات التى مل تباع وت�ضريها على طريق بريوت-

حيف���ا ف���ى فل�ض���طن حي���ث تبل���غ امل�ض���افة ح���واىل 70 
مي���ل. وقد ادت ه���ذه اخلدمة اىل اخت���زال وقت الرحلة 
م���ن ثالث���ه اي���ام اىل ي���وم واح���د حي���ث اأدى اىل زيادة 
االقب���ال عل���ى ا�ض���تخدام ال�ض���يارات للتنق���ل، وبالتاىل 
ازداد عدد الركاب تدريجيا وا�ض���بحت الرحالت يومية 
ول�ض���د حاجة الطلب على و�ض���ائل النقل اجلديدة با�ضر 
االخوين فى �ض���راء عدد اآخر من ال�ضيارات وا�ضتخدام 

عدد اكرب من ال�ضواق. 
ولك���ن ظه���رت ب���وادر النج���اح ف���ى �ض���نة 1923 عندم 
طل���ب القن�ض���ل الربيطانى فى دم�ض���ق ال�ض���يد باملر من 
االخوي���ن نرين امكانية نقل الربيد عرب ال�ض���حراء بن 
دم�ض���ق وبغ���داد ولهذا قي���ل ان خدمة نقل ال���ركاب عرب 
ال�ض���حراء كان �ض���دفة حم�ض���ة مل يخطط لها االخوين 
فعلي���ا، ول���و ان ه���ذه الفك���رة لي�ض���ت جديدة ح���ن زار 
الل���ورد اللنب���ى مدين���ة تدم���ر االثاري���ة والواقع���ة ف���ى 
منت�ض���ف ال�ض���حراء با�ض���تخدام �ض���يارة رولزراي����ض 
اجتي���از  ح���اول   1919 �ض���نه  ف���ى  ثاني���ة  م���رة  وف���ى 

ال�ض���حراء ال�ضورية بن دم�ض���ق ونهر الفرات فى قافلة 
ت�ض���مل ع�ض���رة �ض���يارات نوع فورد ولكن العطل ا�ضاب 
�ضتة منها فى اثناء الرحلة، كذلك طلب احد �ضيوخ البدو 
وهو ال�ض���يخ حممد الب�ض���ام م���ن االخوين با�ض���تخدام 
ال�ض���يارات بدال ع���ن قوافل اجلمال لنقل الب�ض���اعة عرب 
ال�ض���حراء حي���ث ان هذه الو�ض���يلة تاأمن �ض���رعه النقل 

و�ضالمه الب�ضاعة.
�ض���رع رئي�ض املهند�ض���ن فى ال�ض���ركة ال�ض���يد تيد لوفل 
باختب���ار ع���دد م���ن ال�ض���يارات والقي���ام برحل���ة ع���رب 
ال�ض���حراء بن دم�ض���ق وبغ���داد حيث تكلل���ت بالنجاح 
التام واو�ض���ى بان���ه باالم���كان حتقيق ذل���ك وفى وقت 
قيا�ضى اآنذاك مما �ضجع االخوين نرين اىل القيام ب�ضتة 
رح���الت جتريبية ع���رب ال�ض���حراء بن دم�ض���ق وبغداد 
وكان اولها فى 2 ني�ض���ان 1923 حيث ا�ضتخدموا ثالث 
انواع من ال�ض���يارات وهى بيوك،الن�ضيا واولدزموبيل 

.
وف��ى اح��دى ه��ذه ال��رح��الت اق��رتح االخ ن��ورم��ان على 
كوك�ض  بر�ضى  ال�ضري  بغداد  فى  الربيطانى  ااملندوب 
امكانية ا�ضتخدام ال�ضيارات لنقل الربيد عرب ال�ضحراء 
بن دم�ضق وبغداد وب�ضورة منتظمة وبذلك اخت�ضار 
مدة نقل الربيد اىل ع�ضره ايام فقط بدل ال�ضتة ا�ضابيع 
عرب قناة ال�ضوي�ض املتعارف عليها، وذلك بتنظيم نقل 
الربيد الربى مع و�ضول البواخر فى ميناء بور�ضعيد، 
هذه  جناح  فى  �ضكوكهم  عن  اعربوا  امل�ضوؤولن  ولكن 
الفرن�ضين  امل�ضوؤولن  ت��ردد  اىل  باال�ضافة  اخل��دم��ة 
وجيزة  ف��رتة  وب��ع��د  احل��ظ  وحل�ضن  ال�ضبب،  لنف�ض 
منحت  وحتى  الفكرة  على  الفرن�ضية  احلكومة  وافقت 
�ضيوخ البدو مكافات مالية وعينية على �ضكل قطع من 
ال�ضحراء  عرب  والربقيات  الربيد  نقل  لتامن  الذهب 
اىل  وام��ت��داده  اخلط  �ضمل  ال��ذى  التو�ضع  بعد  خا�ضه 
���ض��ي��ارات حديثة  ا���ض��ت��خ��دام  ب��اال���ض��اف��ة اىل  ال��ع��راق، 
�ضيارات  مثل  ومتينة 
ال�������ك�������ادي�������الك 

امل�ضهورة.   
ت�����وق�����ي�����ع  مت 
ع����������ق����������د ب�����ن 
االخ���وي���ن ن��رين 
وامل���������ض����وؤول����ن 
والذى ي�ضمل نقل 
ا�ضبوعيا  ال��ربي��د 
وبغداد  حيفا  بن 
ب���ح���ي���ث الت����زي����د 

تاخري  اى  ح�ضل  واذا  �ضاعة   60 عن  امل��ح��ددة  الفرتة 
فهناك غرامات مالية يجب دفعها ولو ان هذا مل يح�ضل. 
اأ�ضهر من  اأى بعد �ضتة  الثانى 1923  وفى 18 ت�ضرين 
اول رحلة قام بها االخوان عرب ال�ضحراء افتتح اخلط 
البداية  وكانت  للنقل  نرين  �ضركة  ا�ضم  وحتت  ر�ضميا 
اآنذاك  ناجحة متاما بحيث ذكرت ال�ضحف الربيطانية 
وثورة  اأنقالبا  احدثت  قد  نرين  االخوين  خدمات  باأن 

فى و�ضائل النقل فى منطقة ال�ضرق االو�ضط  .
وقد ذكرت م�ض���ادر ووثائق ال�ضركة بان عدد امل�ضافرين 
ق���د بل���غ 1476 ف���ى ال�ض���نة االوىل باال�ض���افة اىل نق���ل 
ح���واىل 35000 باون���د من الربي���د العاملى. اأ�ض���تمرت 
خدم���ات ال�ض���ركة ف���ى التو�ض���ع لت�ض���مل رحلت���ن ف���ى 
اال�ض���بوع بدل الرحلة الواحدة واأ�ض���بحت تنقل الربيد 
ل�ض���فارات ال���دول الغربية وت�ض���مل بريطانيا، فرن�ض���ا، 
اأيطالي���ا، اأملاين، اأمريكا ورو�ض���يا حيث حازت على ثقة 
هذه الدول فى نقل بريدها الدبلوما�ضى وال�ضرى . ومن 
ال�ضخ�ضيات امل�ض���هورة التى ا�ضتعملت خدمات ال�ضركة 
للتنق���ل اأمث���ال الرحالة والكات���ب فلب���ى االب والرحالة 
فري���ا �ض���تارك واخلات���ون م����ض بي���ل وفى ف���رتة الحقة 
وبعد ت�ض���يري البا�ض���ات ا�ض���تعملتها الكاتبة البولي�ضية 
ال�ض���هريه اأجاثا كري�ض���تى حيث ذكرت ف���ى احدى كتبها 
بانها �ضاعدت جريالد نرين فى حت�ضري وجبات الطعام 

للرحله. 
وبعد النجاح الذى القته ال�ض���ركة اأزدادت املناف�ض���ة مع 
�ض���ركة حملي���ة وهى �ض���ركه كتانة اآخ���وان للنقل الربى 
وم���ن املعل���وم ب���ان االب كتان���ة كان مدي���ر فرع �ض���ركه 
توما����ض ك���وك ف���ى لبن���ان وله���ذا كان اهتم���ام اوالده 
بالنقل الربى وا�ض���حا حيث اأ�ضافت �ضركة كتانة زيارة 
ميدانية ملدينة تدمر االثارية فى ال�ض���حراء ولكن �ضركة 
نرين اأخت�ضرت وقت الرحله الكلى اىل 24 �ضاعه فقط. 
ومع التطور الكبري ل�ض���ركة نرين اأ�ضبحت احلاجة اىل 
�ض���يارات وبا�ض���ات اأكرب واكرث لنقل الركاب، وبالرغم 
م���ن اأن �ض���يارات كاديالك قد ادت مهمته���ا بامتياز ولكن 
فى �ض���نه  1925  ا�ض���تخدمت ال�ض���ركة با�ض���ات جديدة 
وهى �ض���يفوى �ض���الون امل�ض���نوعة فى مدينة فالديلفيا 
االمريكية، ويحتوى البا�ض على 1 6 مقعد للركاب ذات 
م�ض���ند ع���اىل ومقعدين فى االمام لتناوب ال�ض���واق ليال 
ونه���ارا على قي���ادة البا�ض وبذلك اأخت���زل وقت الرحلة 
اىل 20 �ض���اعة فقط،ولهذه البا�ض���ات حمرك ذات �ض���تة 
ا�ضطوانات �ضلندر وقوه �ضحب 110 ح�ضان و�ضندوق 
لثمانية حتويالت لل�ض���رعه وتبلغ �ض���رعتها 55 ميل فى 
ال�ض���اعه وتزن �ض���بعة اطنان وحتمل 2 طن من االمتعة 

على �ض���قف البا�ض وتقدر تكاليفها 17،500 دوالر وقد 
اأطلق امللك في�ضل االول فى 1927/5/26 ا�ضم بابيلون 

على هذا النوع من البا�ضات. 
وف���ى �ض���نه 1936ازدادت اهمي���ة ال�ض���ركة وذل���ك بع���د 
جن���اح التنقيبات ع���ن النفط وزي���ادة الطلب عليه حيث 
انه يدخل فى كثري من ال�ض���ناعات ولذلك قدمت �ض���ركة 
نرين خدمتها اىل �ض���ركة نفط العراق فى نقل العمال ملد 
انابي���ب النفط م���ن مدينة كركوك اىل حيف���ا وطرابل�ض 
وتزويده���م بالطع���ام وم���واد التموي���ن وبع���د اكم���ال 
امل�ض���روع وفرت �ض���ركة ن���رين خدمة نق���ل املوظفن من 
واىل حمط���ات ال�ض���خ والالنتاج حي���ث زادت العائدات 

ااملاليه لل�ضركه وادى ذلك اىل ازدهارها.
ا�ض���تمرت خدمات ال�ض���ركة اجليدة حت���ى بداية احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة ولكن ب�ض���ببها ا�ض���بحت ف���رتة هدوء 
لل�ض���ركة وتقل�ض���ت موارده���ا لال�ض���باب املعلوم���ة ث���م 
ازده���رت م���رة اخ���رى بع���د انته���اء احلرب ول���و لفرتة 
لنق���ل  املدن���ى  الط���ريان  دخ���ول  ان  حي���ث  حم���دوده 
امل�ض���افرين مع تعقيد االمور ال�ضيا�ضية فى املنطقة ادى 
اىل انح�ض���ار فى خدمات ال�ض���ركة ولذل���ك قرر االخوين 

نرين ترك ال�ضركة ال�ضحاب اال�ضهم والتقاعد. 
فى �ضنه 1947 غادر جريالد املنطقة اىل بالده نيوزلندا 
لينع���م بحي���اة هادئ���ة م���ع عائلت���ه وابنائه، وق���د توفى 
فى �ض���نة 1980، اما بالن�ض���بة اىل اخ���وه نورمان فانه 
فى �ض���نة 1948 ف�ض���ل البقاء فى املنطق���ة والتقاعد فى 
ب���ريوت بع���د ان باع ا�ض���همه فى ال�ض���ركة حي���ث كان له 
عالق���ات اجتماعي���ة م���ع كثري م���ن �ضخ�ض���يات املجتمع 

اللبنانى. 
اأ�ض���تمرت خدمات ال�ض���ركة حت���ت ادارة مالكى اال�ض���هم 
ولك���ن فى �ض���نة 1956 قررت احلكوم���ة العراقية زيادة 
ال�ض���رائب على ال�ضركة مما ت�ض���بب اىل توقف خدمات 
ال�ض���ركة بن بغداد ودم�ض���ق، وفى �ض���نه 1957 اوقفت 
ال�ضركة اعمالها كليا وباعت ممتلكاتها والتى ت�ضمل15 
با����ض و�ض���احنة من خمتل���ف االحجام واملنا�ض���ئ و12 
�ض���احنة خم�ض���ة منه���ا درج���ه اوىل و�ض���احنتن درج���ه 
ثانية وخم�ضه درجة ثالثة باال�ضافة اىل خم�ضة با�ضات 
�ض���غرية للنقل تعمل فى منطقة ال�ض���ام فقط اىل �ض���ركة 
جتاري���ة ف���ى مدينه دم�ض���ق. وبالرغم م���ن توقف العمل 
بال�ض���ركة فق���د ذكر بان���ه فى �ض���نة 1970 الي���زال هناك 
با�ض يعمل خلدمة النقل بن بريوت ودم�ض���ق وبالطبع 
ان هذا البا�ض �ض���يتوقف مع مرور ال�ض���نن ولكن ق�ضة 
االخوي���ن ن���رين و�ض���ركتهم �ض���تبقى فى ذاكرة ال�ض���رق 

االو�ضط .



5 الع��دد )4863( الس��نة الثامن��ة 
عش��رة االثنين )1( ش��باط 2021

www.almadasupplementscom

 
 

يعقوب سركيس
موؤرخ عراقي راحل

ان م���ن الذين تكلم���وا على هذا االثر امل�ض بيل يف كتابها 
)م���ن م���راد اىل مراد( )����ض129 ح( فذك���رت حالته التي 
راأته���ا ديوالف���وا من دون ان تذك���ر ما طراأ علي���ه بعدئذ، 
وال يعني �ض���كوتها عن ذلك اغف���ال غريها لهذا االمر. فقد 
جاء يف كتيب لروتر )�ض18( ان ال�ض���قوط كان يف �ضنة 
1888. ام���ا بدج فيظ���ن ان انهيار احد جناحي هذا االثر 
كان يف نح���و 1883 )كتاب���ه عل���ى �ض���فاف النيل ودجلة 
(.وقد وجدت يف كتاب الفرات ودجلة ل�ضاري وهر�ضفلد 
)2:68( قولهم���ا: “لقد �ض���اهد كولدوي يف �ض���نة 1887 
واجهة طاق ك�ض���رى بحالة كاملة )وقال انظر اللوح 42( 
وان اجلناح االمين لهذه الواجهة انهار يف �ض���نة 1888 
وتداع���ت الواجه���ة كلها. ون���رى اليوم اجلناح االي�ض���ر 

يهدده ال�ضقوط واالنهيار”. 
ويظهر ان اقدم من اعلمنا بهذا االنهيار مع بيان ال�ض���بب 
ه���و االب ان�ض���تا�ض الكرمل���ي فان���ه ق���ال ذل���ك يف جمل���ة 
امل�ض���رق )5 “1902” 840( يف اخ���ر نب���ذة ل���ه عنوانها 

كالمه.  ك�ضرى” وهذا  طاق  يف  اال�ضرى  “�ضلوان 
“ام���ا املائل الباقي منه )من ه���ذا البناء( فهو جزء من 
الطاق وجناح واحد من احلائط ما�ض���ك بيد العقد. واما 
اجلناح االخر فقد انهار يف 15 ني�ضان 1888 وتزعزعت 
بع����ض االركان وجرت املي���اه جانبا عظيم���ا من حجارة 

ذلك البنيان...”. 
لقد �ض���دق االب يف قوله ان االنهيار كان يف 15 ني�ض���ان 

ولكن مل يكن يف ال�ض���نة التي نوه به���ا وهي التي ذكرها 
منه �ضاري وهر�ضفلد عن كولدوي فان التاريخ ال�ضحيح 
لل�ض���نة 1887 . فان كانت زيارة كول���دوي لهذا االثر يف 
�ض���نة 1887 كما قال هذان االثاريان – �ضاري وهر�ضفلد 
– فهي قبل 15 ني�ض���ان. وكان هذا االنهيار يف ال�ض���نة 
نف�ض���ها عل���ى ما هو م���دون كتابة غداة ي���وم احلادثة كما 
�ض���رى. ولع���ل تعي���ن كولدوي �ض���نة ال�ض���قوط منقول 
عن كالم االب الوارد يف امل�ض���رق. واظن ان هذا االب مل 
يكن يف بغداد يف تلك ال�ض���نة ب���ل كان يف بريوت المتام 
درا�ض���ته عن���د االباء الي�ض���وعين ثم لل�ض���فر اىل اوروبا 
فيك���ون هو ناق���ال للخرب بعد رجوع���ه اىل بغداد عن راو 
او عن م�ض���در مكتوب لكنه مغلوط فيه بيان ال�ض���نة كما 

�ضيت�ضح االمر جليا. 
اكتفي���ت به���ذا التحقي���ق الق���ول الكلمة ال�ض���حيحة على 
ال�ض���نة واليوم الذي انهار فيه ق�ضم من هذا ال�ضرح نقال 
عن جوزي���ف زفوبودا كما �ض���يجئ واذن بعد مراجعتي 
لكتاب بدج كما مر بنا وكنت ا�ضرت�ضدت فهر�ضته فهداين 
اىل ال�ض���فحات التي ذكر فيها االنهيار، اجده امامي بعد 
ذل���ك بايام معدودة يف مكتبة “املتحف العراقي” ورافق 
يف فتحي اياه ان وقعت مقدمته حتت نظري وفيها قول 
املوؤل���ف انه بعد و�ض���فه لطاق ك�ض���رى طلب من امل�ض���رت 
هول���ن وزوجت���ه ان يحقق���ا يف بغداد زمن ما �ض���قط منه 
مع بيان ال�ض���بب وكان اجلواب ان املتويف زفوبودا كان 
قد ابان انهيار ن�ض���ف هذا الطاق يف ربيع 1887 ب�ضبب 
في�ض���ان دجل���ة في�ض���انا مفرطا وق���د غمر الط���اق )ار�ض 

الطاق( ف�ضقطت جهة منه. 
�ضبق اين قلت �ضدق كالم االب ان االنهيار يف 15 ني�ضان 
واقول االن �ض���دق ما عرفه بدج عن زفوبودا ان ذلك كان 
يف ربي���ع �ض���نة 1887 وها انذا ا�ض���ند هذه ال�ض���حة اىل 

الكالم جوزيف زفوبودا املدون يف يومياته. 
كان جوزي���ف زفو ب���ودا كاتب )جميدي���ة( احدى بواخر 
�ض���ركة الفرات ودجلة ل�ض���ري البوخر املحدودة املعروفة 
عن���د االهلن ب� “مراك���ب بيت لنج” ، وكان ه���ذا الكاتب 
يختلف مبقت�ض���ى وظيفته بن بغداد والب�ض���رة ويدون 
يوميا ت�ضرفاته الذاتية بتفا�ضيل كثرية دقيقة مملة جدا 
وكل ما يحدث له وما ي�ض���معه ويطلع عليه ذلك حتى 17 
كان���ون الث���اين 1908. وكانت وفاته بع���د ذلك بيومن. 
وجمموعة يومياته واحدة و�ض���تون دفرتا ب�ضكل �ضفينة 
�ض���فحاتها بقطع الك���ف وهي الوف كث���رية. ومما رواه 
في�ضان دجلة في�ض���انا مفرطا يف ني�ضان 1887 واحاطة 
املي���اه ببغ���داد حت���ى ابوابها من غ���ري ذلك من تفا�ض���يل 
الغرق. هذا وبينما كانت باخرته را�ضية يف بغداد قدمت 
اليها الباخرة “خليفة” وهي كذلك لهذه ال�ضركة فاخربه 
كاتبها اخوه بانهيار ق�ض���م من هذا االيوان. وقد دون ما 

يلي يف يومياته وهي مكتوبة كلها باالنكليزية.. 

ال�ض���بت،  ي���وم   1887 ني�ض���ان   16“
قدم���ت الباخ���رة خليف���ة بعد ال���زوال بربع �ض���اعة وجاء 
اىل باخرتن���ا هري ونقل يل انهيار طاق “طي�ض���فون” . 
وقد راأى اليوم �ض���باحا واجهته واجلدار كله من املدخل 
اىل البهو فال�ض���مال قد �ضقط على االر�ض. و�ضبب انهيار 
ه���ذا الق�ض���م املتداعي في�ض���ان النهر وو�ض���ول املاء اليه 
وهطول االمطار الخ... ان املوؤ�ض���ف حقا ان نخ�ض���ر هذا 
املنظ���ر اجلميل واالثر الق���دمي الوحيد الباقي يف ما بن 
النهري���ن. ولك���ن مما ي�ض���رين ان عندي �ض���ورة جلبهته 
وللخلف �ض���ورت يف �ض���نة 1871. واظن ان فتح خياط 
كان مع���ي”. ث���م قال بع���د ان بارحت الباخ���رة بغداد يف 

اليوم التايل: 
“يف 17 من���ه ي���وم االح���د انزلن���ا يف ال�ض���اعة الثامنة 
اربع���ة نوتي���ة وجنارا عن���د طاق ك�ض���رى ليذهب���وا اليه 
ويحاول���وا احل�ض���ول عل���ى قط���ع اخل�ض���ب م���ن الق�ض���م 
املنهار.. ويف ال�ض���اعة الثانية والدقيقة 55 و�ض���لنا اىل 
“ال�ض���ايف” وانتظرن���ا الرجال الذي���ن انزلناهم فجاوؤا 
�ضورنا يف ال�ضاعة التا�ض���عة والن�ضف وقالوا انهم راأوا 
قطعت���ن كبريتن من اخل�ض���ب ط���ول كل منهما نحو 12 
قدم���ا وان العرب منعوهم من اخذهما النهما حمفوظتان 
للمدير )مدير الناحية( واملتويل لقرب �ضلمان الفار�ضي.. 
ويق���ول العرب ان االنهيار كان يوم اجلمعة ليال يف نحو 

ال�ضاعة 11 و�ضمع له �ضوت مريع”. 
“يف اول ايار يوم االحد. يف ال�ضاعة اخلام�ضة والدقيقة 
35 انزلنا ح�ض���ن افندي واخاه عند طي�ض���يفون ووعدنا 

باحل�ضول على قطع من خ�ضب الطاق”. 
ال�ضاد�ض���ة  ال�ض���اعة  انزلنا يف  اي���ار يوم اجلمعة.   20“
بع���د ال���زوال يف الب�ض���تان نوتي���ن وكت���ب اىل ح�ض���ن 
افندي ب�ض���اأن اخل�ض���ب ثم وقفنا عند الطاق بقرب حذيفه 
)اليم���اين( وقد ق���دم النوتيان ومعهما قطع���ة كبرية من 
اخل�ض���ب طولها نحو ع�ض���رة اقدام وثخنها نحو ع�ض���رة 
اجنات و�ضكلها غري منتظم وعلى ان اق�ضمها بيني وبن 

الربان كاويل..”. 
اي���ار )وهو يف بغداد( يوم االربعاء.. عهدت اىل   26“
عي�ض���ى القفه جي ان يذهب غدا �ضباحا اىل طاق ك�ضرى 
راكب���ا حمارا جللب قطعة من اخل�ض���ب وزودته بر�ض���الة 

اىل ح�ضن افندي.”. 
فالظاه���ر ان �ض���احبنا زفو بودا مل يكت���ف بالقطعة التي 
كان���ت و�ض���لت اليه قب���ال وانه طل���ب املزي���د. ولي�ض يف 
يوميت���ه م���ا ينب���يء بالنتيجة الت���ي عهدها اىل عي�ض���ى. 
وكان بلغن���ي م���ن ذويه انه عمل من هذا اخل�ض���ب ادوات 
�ض���غرية. هذا ما اردت بيانه ب�ض���دد لتاري���خ الذي انهار 

فيه ق�ضم من هذا االثر القدمي مع بع�ض التف�ضيالت. 

عن كتاب )مباحث عراقية ( ج3

طاق كسرى ..إنهيار قسم منه في 15 نيسان 1887

يشهد  بقاء قسم كبري من هذا 

االثر الذي كان يسمى ايوان 

كرسى يف تأريخنا والذي  نسميه 

اليوم طاق كرسى، ما كان عليه 

فن الريازة من رقي عال يف تلك 

العصور  البعيدة. ولست بصدد 

الكتابة عن تلك العامرة اال ما طرأ 

عليها يف ربيع سنة  1887 من 

رسوم هذا االثر التي صورت قبل 

ربيع تلك السنة رسم لديالفوا 

يف  كتابها )الفن القديم الفاريس( 

، وهي يرينا انه كان عىل غري ما 

عليه االن ، فمتى طرأ عليه ما 

جعله يف حالته الحارضة؟
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وداد االورفلي

ومرة اخرى انت�ضر اخواين اىل مناطق ابعد اىل ال�ضليخ 
واملن�ض���ور واالعظمية وان���ا بعد زواجي بنين���ا دارنا يف 
�ض���ارع الربيع قرب نفق ال�ض���رطة. واالن كل واحد يف بلد 
بعد العدوان والهجمة ال�ضر�ض���ة على بلدنا يف 2003. مع 
اال�ض���ف االن نحن ال نعرف حتى ا�ض���ماء احفاد اخوتنا او 
اأخواتن���ا. يا للزمن ال�ض���عب الذي مير ب���ه كل عراقي. لقد 
ت�ض���تتت العائل���ة الواح���دة، فمنه���م من هاج���ر اىل امريكا 
ومنهم اىل كن���دا و هولندا وانا وزوجي انتقلنا اىل عمان 
حت���ى غادرن���ا اىل االب���د، ودفنت زوجي حمي���د يف مقربة 
�ض���حاب باالأردن. وه���ا انا اجرت ذكريات���ي وانا يف الغربة 

الأكتبها لكم.
ب�ض���بب زحف البناء حول �ضارع ال�ضعدون وكرثة املقاهي 
الكب���رية ، وكما ذكرت، بنى وال���دي بيتا جديدا على طراز 
البي���وت البغدادية القدمي���ة والرتاثية على �ض���اطئ دجلة 
يق���ع يف ثاين �ض���ارع من االورف���ه ليه مقاب���ل النهر. وكان 
ب���ه مدخ���ل ن�ض���ميه )دجة( ع���ادة م���ا يجل�ض عليه���ا قارىء 
الق���راآن كل جمع���ة اأو عندم���ا نق���دم الطعام للفق���ري وبهذا 
 املم���ر باب لل�ض���يوف على الي�ض���ار وفتحة عل���ى احلو�ض.

اأنتقلن���ا اىل ه���ذا البيت يف ع���ام 1934وكان م���ن طابقن 
وب���ه �ضنا�ض���يل و حو����ض كب���ري. يف الطاب���ق االأول هناك 
�ض���الون وب���ه الدل���كات وال�ض���فرة واجللو����ض واملطب���خ. 
كم���ا كان���ت هناك غرف���ة يف واجه���ة احلو�ض به���ا درجتن 
او ث���الث لندخ���ل اىل الغرفة )حتتها �ض���رداب ال اذكر يوما 
نزلن���ا به الن���ه مل���يء بامل���اء، احيانا يق���ل واحيان���ا يزداد 
ي�ض���ميه البغدادي���ون )النزي���ز( وال�ض���رداب ب���ه �ض���بابيك 
لي�ض���ت كب���رية تطل على احلو����ض، كما توج���د تواليت او 
)ادب( يف اول الدرج كما ي�ضمونها �ضابقا، واتذكر البيانو 
املوج���ود به���ذه الغرف���ة وبه���ا عود وال���دي. كنت اق�ض���ي 
معظ���م وقت���ي اأدندن عل���ى البيان���و واحيانًا ي���زور والدي 
رج���ل اأ�ض���مه بهج���ت دادة العواد وهو ع���ازف عود وكمان 
 وبيانو ويجل�ض���ان لعزف املو�ض���يقى الرتكية على العود.

اأم���ا الطاب���ق الث���اين ف���كان ب���ه �ض���رفة مطل���ة عل���ى النه���ر 
بال�ضنا�ض���يل وغرف���ة وا�ض���عة للجلو����ض و4 غ���رف ن���وم 
كب���رية وخمزن وحم���ام ي�ض���تخدم احلطب لت�ض���خن املاء 
�ض���تاءًا ومرافق �ضحية. وكانت �ضقوف الدار مزينة بقطع 
معدني���ة ملونة بالورود وكل خ�ض���ب ال���دار مطلي باللون 
االخ�ض���ر. يف ال�ض���يف يغط���ون احلو�ض بقما�ض �ض���ميك 
وخ�ض���ن ي�ض���مى )الچادر( ي�ض���عونه فوق املحجر، وحتته 
�ض���يم حديد ق���وي يتحمل الثق���ل كي يحجب ال�ض���م�ض عن 
احلو����ض، ويف امل�ض���اء كنت وانا �ض���غرية امتتع ب�ض���حب 
 احلبال مع اخلادم كي نرفع اجلادر عندما تغيب ال�ضم�ض.

يف ال�ض���يف اأعت���اد العراق���ي اأن ينام على �ض���طح الدار، اأذ 

اأ�ضتهرت ليايل بغداد بهوائها العليل، واأحيانا يكون احلر 
ال يط���اق بال�ض���طح. كنت واختي ال�ض���غرى نبلل فرا�ض���نا 
باملاء وننام عليه او نبلل راأ�ضينا لعل ن�ضمة هواء تربدنا. 
اإ�ض���افة اىل احل���ر، هن���اك م�ض���كلتان هم���ا النامو����ض لياًل 

والذباب �ضباحًا.
كان احلر �ض���ديدا يف ال�ض���يف وال يوجد اي و�ضيلة تربيد 
غري املروحة )املهفة( اليدوي���ة وهواء الله، وكان اجلميع 
ينام على �ضطح الدار حيث الهواء عليل اأحيانا وبارد لوال 
لدغ النامو�ض املتوا�ض���ل لذا كانوا ي�ض���عون النامو�ض���ية 
فوق ال�ضرير. ولكن الويل اذا دخلت نامو�ضة فال ن�ضتطيع 
ان ننام اىل ال�ض���باح، ولكن جرياننا اليهود حلوا م�ض���كلة 
النامو�ض ب�ض���كل اخر، اذ بنوا يف ال�ض���طح اأعمدة خ�ضبية 

مل�ض���احة تت�ضع جلميع اأهل الدار وو�ضعوا عليه �ضيم ناعم 
وير�ضون الفليت )قاتل احل�ضرات( قبل النوم.

كان علين���ا ان نن���زل اىل غرفن���ا مبكرًا ما ان تبزغ �ض���م�ض 
الفج���ر واحيانًا نغطي را�ض���نا ونكمل النوم���ة ولكن نفيق 
ورا�ض���نا يوؤملنا من ال�ض���م�ض احلارة، وهناك �ض���يء مزعج 
يوقظنا مبكرًا هي ذبابة ال�ض���باح لذا نرتك ال�ضطح ونعود 

لغرف النوم م�ضرعن.
ومن مرا�ضيم ال�ضطح العراقي الركي اي )البطيخ االحمر( 
حيث كنا ن�ضعه على ال�ضطح من املغرب فنق�ضم الركية اىل 
ق�ض���من ونرتكها وعندما ن�ضعد جندها باردة جدًا فناكلها 

ثم نخلد اىل النوم.
ام���ا املاء فكنا ن�ض���ربه م���ن )التنكة( امل�ض���نوعة من الفخار 

وبها م�ض���ربة وغطاء وعادة تو�ض���ع على التيغة )ال�ضياج( 
من املغرب حتى تربد وت�ض���بح باردة ون�ض���رب منها طول 
اللي���ل واحيان���ًا ن�ض���ع اك���رث من واح���دة. كن���ت اأحب نوم 
ال�ض���طوح الأمتع���ن بالنج���وم ، فق���د كانت �ض���اطعة، والنه 
مل يك���ن يف بغ���داد كهرباء الأنارة ال�ض���وارع، ل���ذا ميكن ان 
نرى ان النج���وم اقرب لنا. كما كنت اأع�ض���ق القمر واتكلم 
معه واحيانا اأراجع درو�ض���ي على �ضوئه ال�ضاطع واكتب 
اخلواط���ر واأمتع���ن بوجه���ه ال���ذي احيان���ًا اراه �ض���احكًا 
واحيانًا اخرى عاب�ضًا. اما الغيوم فقد كانت متعة كبرية .

واال�ض���خا�ض  ال�ض���ور  واتخي���ل  تغريه���ا  اراق���ب  كن���ت 
كل  �ض���داد  ال�ض���غرى  اخت���ي  م���ع  وكن���ت  والطبيع���ة 
بايج���اد  ونتناف����ض  �ض���يئًا،  تتخي���ل  من���ا  واح���دة 
ب�ض���ر. �ض���ور  او  كحيوان���ات  فيه���ا  متع���ددة   �ض���ور 

الله يا بغداد كم كنت جميلة!
كم���ا ذك���رت �ض���ابقا كان جريانن���ا معظمه���م م���ن اليه���ود، 
وكان اهل���ي ي�ض���اركونهم يف ال�ض���راء وال�ض���راء فكان���ت 
جارتن���ا تنادين���ي وتق���ول يل: “اإبدال���ك وداد م���ا جت���ن 
ا�ض���وية…” فاأذهب واذا بها تقول: ا�ض���على ال�ضوء…. 
وكان���ت ه���ذه عادتهم يوم ال�ض���بت، ال ي�ض���يوؤون ال�ض���وء 
وال ي�ض���علون ن���ارًا، ل���ذا كان اخل���ادم ح�ض���ن عندنا يغيب 
الن���ه يذهب ومير على بيوت اليهود يف �ض���ارعنا كي يوقد 
 له���م الن���ار وال�ض���وء كل ي���وم �ض���بت ويعط���وه ك���م فل�ض.
وكانوا ير�ض���لون لنا يف عيد العرازيل �ض���ينية بها ال�ض�ضة 
)ه���ي جمموع���ة م���ن املك�ض���رات من م�ض���قول ل���وز وجوز 
ونب���ق عج���م وباق���الء ياب�ض���ة وحم����ض وف�ض���تق عبي���د( 
ت���وزع بالعي���د الذي يجب ان متطر ال�ض���ماء ب���ه وكان هذا 
عي���دا مهم���ا عندهم. كما كانوا ي�ض���عون �ض���ريرا به اأعمدة 
برونزي���ة يف احلو����ض املفتوح يلفونه باأغ�ض���ان ال�ض���عف 
والنوم���ي  الربتق���ال  ويعلق���وا  اليا����ض  اأوراق  وبع����ض 
 والرمان يف اأعلى ال�ض���رير وكان منظرًا جمياًل ال اأن�ض���اه.

واأتذك���ر زواج جريانن���ا وكن���ا نح���ن ال�ض���غار نتفرج على 
الرج���ال من فتح���ات املحجر املطل عل���ى احلو�ض ووزعوا 
الطاوالت وو�ض���عوا كا�ض���ات به���ا مك�ض���رات وبعدها اأتت 
فرقة اجلالغي البغدادي واأن�ض���دوا املقامات العراقية. اأما 
الن�ضاء فاجتمعن يف غرفة وا�ضعة يف الطابق الثاين وكان 
هناك )فرقة مو�ضيقية( من الن�ضاء يغنن املقام والب�ضتات 
البغدادي���ة ويعزف���ن ال���دف والطبل���ة والنق���ارة )وهي الة 
متكون���ة م���ن قطعت���ن م���دورة وي�ض���ربون اجلل���د بع���ود 
�ض���غرية فيخرج �ضوت النقر لذلك �ضميت النقارة(. واذكر 
قدم���وا لنا اجلل���ي االأحمر هذا كان يف اأوائ���ل الثالثينيات 
وعمري ال يزيد على �ض���ت �ضنوات. وال ان�ضى منظر بع�ض 
الن�ض���اء ،كن ياتن منقبات حتى ال يعرفهن اأحد ، الب�ض���ات 
العب���اءة وال ت���رى غ���ري عيونه���ن وي�ض���مونهم )التبديل(، 

يعني ن�ضاء غري مدعوات وياأتن للتفرج على العرو�ض.

عن مذكرات الفنانة وداد االورفلي ) سوالف (

األورفلية ومنطقة البتاويين في ثالثينيات القرن الماضي

يف بداية الثالثينات بدأت عائلة االورفه يل بالنزوح من باب 

الشيخ وراس القرية والجعيفر والحيدرخانة ويبنون بيوتهم 

يف االورفه لية. ويف االربعينات انتقلوا اىل الجانب الثاين 

املقابل لحديقة غازي )االمة حاليا(. وبنى والدي داره الفخم 

يف عام 1942. كان الدار يتكون من 3 طوابق و3 سطوح مطل 

عىل حديقة امللك غازي مساحته 900 مرت بناء وبه حديقة 

واسعة جانبية وخلفية. وبقينا بهذا الدار اىل بعد وفاة والدي 

)رحمه الله( عام 1957 ومن ثم انتقلنا اىل منطقة املسبح 

بالكرادة يف شارع السفارة االملانية وتدريجيا انتقل االورفه 

ليه جميعم منترشين يف منطقة املسبح.



7 الع��دد )4863( الس��نة الثامن��ة 
عش��رة االثنين )1( ش��باط 2021

www.almadasupplementscom
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يف �ض���وؤال وجهت���ه �ض���حيفة )الب���الد( بعدده���ا ال�ض���ادر يف 
1957/5/19 اىل رئي����ض ال���وزراء ال�ض���يد )نوري ال�ض���عيد( 
حول وجود 8000 عراقي يف ال�ض���جون، عقب عليه قائاًل: اأن 

هناك من يقول اأنهم اأكرث من هذا العدد.. 
ثم قال:

عندنا �ض���خ�ض ُحِكَم عليه بال�ض���جن ملدة ثالث �ض���نوات. لي�ض 
باحلب�ض ال�ضديد، بل )احلب�ض الكرمي!!(، فهو يرتدي املالب�ض 
املدني���ة ويتلق���ى الطع���ام م���ن اخلارج وي�ض���تقبل ال�ض���يوف، 

وي�ضتطيع حتى اأن ُيقيم )حفلة ع�ضاء!!(.
 ه���ذا وق���د رد عليه )الچادرچي( من �ض���جنه بر�ض���الة، ن�ض���ها 

التايل:

فخامة ال�ضيد نوري ال�ضعيد املحرتم
رئي�ض جمل�ض الوزراء

بوا�ضطة مدير �ضجن املوقف ببغداد
ق���راأت حديثك���م ال�ض���حفي املن�ض���ور يف جري���دة )االأخب���ار( 
و)الب���الد( بتاريخ 1957/5/19 وم���ع اإين مل اأطلع على ن�ض 
االأ�ض���ئلة التي وجهت اليكم ب�ضاأين، غري اأنه ملا كان مان�ضر يف 
اجلريدت���ن املذكورتن يعطي لل���راأي العام العراقي والعربي 
انطباع���ًا عن مو�ض���وعي بالذات، فم���ن حق���ي اأن اأتطرق على 
االأقل اىل الوجه اجلانبي للق�ض���ية الت���ي اأردمت توجيه الراأي 
الع���ام اليه���ا، كم���ا اأردمت، على ما اأعتق���د، �ض���رف االأنظار عن 
الق�ض���ية اال�ض���لية وهي التهمة التي وجهت ايل واىل زمالئي 
يف اخلريف املا�ض���ي واال�ض���اليب التي اتبع���ت يف حماكمتنا 
ومدى انطباق احلكم الذي �ض���در بحقنا اىل القانون واتفاقه 
م���ع العدل، فاإين ارجىء البحث عن الوجه العام للق�ض���ية اىل 

حيث يحكم اال�ضطرار.
ففيما يخ�ض و�ض���عي يف ال�ض���جن، وهو املو�ض���وع اجلانبي 
للق�ض���ية، كم���ا قلت، وم���ا اأمتتع م���ن معاملة »ممت���ازة« بحيث 
و�ض���فتموها ب�«ال�ض���جن الكرمي« الذي ا�ض���تطيع في���ه اأن اقيم 
ماأدبة للع�ض���اء اأقول اأنني مل األق �ض���يئًا من املعاملة »الكرمية« 
الت���ي و�ض���فتموها يف حديثكم عندما حللت �ض���يفا على ادارة 
ال�ضجن، اذ كنت قد تعر�ض���ت اىل اجراءات قا�ضية وت�ضرفات 
نابي���ة، اأقل مايقال عنها انها التليق باأي ان�ض���ان �ض���ريف يعتز 
بكرامت���ه، وق���د احتملت كل مالقيته ب�ض���رب واأن���اة ملدة طويلة 
م���ن الزم���ن، اأما احلياة الت���ي اأحياها االن يف ال�ض���جن والتي 
و�ض���فتموها ب�)الكرمي���ة( ف���اإن �ض���ح اعتبارها حي���اة ممتازة 
بالن�ضبة يل فهي على اأي حال لي�ضت منحة من قبل اأحد وامنا 
هي يف الواقع نتيجة طبيعية لبع�ض مامنحه قانون ال�ض���جن 

ونظامه من حقوق لل�ضجن ال�ضيا�ضي.
اأم���ا ب�ض���دد اقامة ماآدب الع�ض���اء داخل ال�ض���جن، اأق���ول انه لو 
كنتم مطلعن على انظمة ال�ض���جن وتعليماته لتبن لكم اأنه من 
امل�ض���تحيل على ال�ض���جن ان يقيم ماآدب من ه���ذا القبيل داخل 
ال�ضجن الن جميع ابواب ال�ض���جن احلديدية تقفل قبل غروب 
ال�ض���م�ض ويف�ضل ال�ض���جن بعدها عن العامل اخلارجي ف�ضال 
تام���ًا، وحت���ى لو تف�ض���لتم ولبيت���م مبدئيًا احدى تل���ك الوالئم 
املزعوم���ة لتع���ذر عليكم �ض���رف احل�ض���ور ب�ض���ورة مطلقة اذ 
الي�ضمح الأي ان�ضان الدخول اىل ال�ضجن بعد الغروب مبوجب 
تلك االنظمة والتعليمات هذا والي�ض���عني اال اأن اآ�ض���ف ملا بدر 
من فخامتكم –ب�ض���فتكم رئي�ض���ا للحكومة-من اأقوال جتانب 

احلقيقة مهما كانت الغاية املتوخاة منها بالن�ضبة اليكم.
وتقبلوا بفائق االحرتام

يف 20 مار�ض 1957
كامل الچادرچي

رقم 1874
�ضجن املوقف – بغداد

�ضورة منه اىل جريدة )البالد(، جريدة )االخبار(
من املوؤكد اأن هذا الرد من �ض���جن �ضيا�ض���ي ُيفند فيه ادعاءات 
رئي�ض احلكومة مل ين�ضر يف ال�ضحف العراقية، لكنه و�ضلني 
اىل القاهرة وقمت بدوري بت�ضليمه اىل ال�ضحفي )اأحمد بهاء 
الدين( الذي حال قراءته له وعدين بن�ض���ره يف جملة )�ض���باح 

اخل���ري(، وبعد ا�ض���بوعن ن�ض���رها يف املجلة مرفقة ب�ض���ورة 
لكام���ل الچادرچي يف �ض���جنه علم���ًا باأن دار )روز اليو�ض���ف( 
التن�ضر �ض���ورًا فوتوغرافية يف جمالتها منذ �ضدورها االول 
حتى ن�ض���رها لتلك ال�ض���ورة، لكن نقا�ض���ًا ح�ض���ل م���ع  رئي�ض 
جمل�ض االدارة االأديب )اإح�ض���ان عبد القدو�ض( لك�ض���ر التقليد 
ق�ضى بن�ضر �ض���ورة فوتوغرافية للچادرچي مرفقة بر�ضالته، 
يف �ض���ابقة مل حت�ضل بتاريخ املجلة قبل ذلك التاريخ، يف عام 

 .1957
�ضلته بال�ضباط االحرار

كان وال���دي على �ض���لة وثيقة بتنظيم ال�ض���باط االحرار الذي 
انبث���ق يف اواخ���ر العهد امللكي وحتى عندما كان يف �ض���جنه، 
وكان ذلك من خالل ال�ضيد حممد حديد وبوا�ضطة �ضديق عبد 
الكرمي قا�ضم، ال�ضيد )ر�ضيد مطلك(، اإذ كانت بداية ال�ضلة عرب 
ال�ض���يد )ح�ض���ن جميل( يف عام 1956 الذي مل ي�ضتمر طوياًل 
بعد اأن �ض���رفوا النظر عن االت�ضال املبا�ض���ر به ليكون القرار 
باالت�ضال بوالدي، وبعد �ض���جنه وتفاديًا لقطع ال�ضلة اأ�ضبح 
االت�ض���ال م���ن قبلهم بال�ض���يد )حمم���د حديد( ال���ذي كان ينقل 

ر�ضائلهم اىل والدي يف �ضجنه.
ويف الف���رتة االأخرية من �ض���جنه كان ال�ض���يد )حمم���د حديد( 
يزوره الكرث من مرة يف اال�ض���بوع لتبليغه بر�ض���ائل ال�ضباط 

االحرار اليه. ا�ض���افة اىل قدوم ال�ضيد )ر�ض���يد مطلك( بنف�ضه 
اليه يف احلاالت التي تقت�ضيها ال�ضرورة.

م���ن خالل ذلك اأدرك وال���دي باأن الثورة على و�ض���ك احلدوث، 
حيث اأبلغه ال�ض���باط االحرار باإتفاقهم على اأن يتم يف �ضاعتها 
االأوىل اإقتح���ام ف�ض���يل م���ن اجلي�ض ل�ض���جنه وحتري���ره منه، 
وم���ن خالل هذا االم���ر توقع باأن جمابهات م�ض���لحة قد حتدث 
وحت�ضبًا ملا قد اليحمد عقباه يف حينه قدم طلبًا ر�ضميًا الإدارة 
ال�ض���جن يق�ض���ي بفح�ض )دمه( وا�ضتخراج ف�ض���يلته منه، ثم 
قام بتعليق النتيجة فوق فرا�ض���ه ليعرف امل�ضعفون )يف حالة 

جرحه( نوع ف�ضيلة دمه.
لكن ذلك مل يحدث، الأن �ضراحه قد اأطلق قبل قيام الثورة ب�ضتة 

ع�ضر يومًا اأي يف 1958/6/28.
والزلت اأحتفظ بهذه الوثيقة الر�ض���مية النادرة ال�ض���ادرة من 

ال�ضجن املركزي ببغداد موقعة من طبيب ال�ضجن، ون�ضها:
اال�ضم: اال�ضتاذ كامل الچادرچي

العنوان: ال�ضجن املركزي –بغداد-
 O+ Positive :ف�ضيلة الدم

وق���د روى يل ال�ض���يد )�ض���ديق �ضن�ض���ل(: باأن���ه يف ربي���ع عام 
1958 عق���د اجتم���اع يف غرف���ة ال�ض���يد )كام���ل الچادرچ���ي( 

بال�ضجن ح�ضره كٌل من ال�ضادة:

حمم���د مهدي كب���ة وكامل الچادرچ���ي وحممد حديد، اإ�ض���افة 
اليه، ولع���دم لفت االنظار مل تكن تلك الزيارة يف يوم الثالثاء 
املخ�ض����ض للزي���ارات جراء كرثة احل�ض���ور، فخ�ض����ض اأحد 
االي���ام االعتيادي���ة لعق���د ذل���ك االجتماع اله���ام بحج���ة تفقده 

واالطمئنان على �ضحته.
كان فح���وى االجتم���اع )وال���كالم ل�ضن�ض���ل( خم�ض�ض���ًا ح���ول 
م�ض���اركة احلزب الوطني الدميقراطي وحزب اال�ض���تقالل يف 
حكومة )الثورة( املرتقبة، من عدمها.. وكان كامل الچادرچي 
ق���د اأب���دى معار�ض���ة �ض���ديدة لال�ض���رتاك يف حكوم���ة يقودها 

اجلي�ض اأيًا كانت.
حيث قال )والكالم ل�ضن�ضل( باأن الثورة �ضتكون عنيفة )ح�ضب 
ت�ض���ور كامل الچادرچي( والداٍع لال�ض���رتاك بحكومة من هذا 

القبيل، ومن االأف�ضل اأن يتحمل الع�ضكر هذه امل�ضوؤولية. 
لكن بعد اأن مل�ض اإ�ض���رارًا من احلا�ض���رين باال�ض���رتاك اقرتح 
عليهم اأن ي�ض���رتك )ال�ض���ف الثاين( من احلزبن يف احلكومة 

كوزراء واأن يناأى القادة باأنف�ضهم عن خو�ض ذلك االأمر.
كان راأي ال�ض���يدين )حممد حديد( و)�ض���ديق �ضن�ض���ل( يتمثل 
باال�ض���رتاك املبا�ض���ر يف حكومة الث���ورة املرتقبة، اأما ال�ض���يد 

)حممد مهدي كبة( فقد كان مرتددًا براأيه..
حينه���ا ق���ال حممد حديد للح�ض���ور باأن لديه ر�ض���الة من )قائد 
التنظي���م( تفيد باأنه لو مل ي�ض���رتك احلزب���ان بحكومة الثورة 

فاأنهم لن يقوموا بها قط.
فق���ال الچادرچ���ي: قطعًا ل���ن اأ�ض���رتك باحلكومة نهائي���ًا، لكن 

ا�ضمعوا مني االتي:
امللكي كانت تلك التي ا�ضرتكت  ا�ض���واأ وزارة يف احلكم  “اإن 
فيها بعد انقالب عام 36 )ويق�ضد بها وزارة حكمت �ضليمان(، 
لك���ن كون���وا عل���ى يق���ن ب���اأن وزارة الثورة �ض���تكون )اأ�ض���واأ 

منها(”... ثم ختم قوله ومالمح االأ�ضى قد بانت على حُمّياه:
“لعن���ة الله على عبد االله ونوري ال�ض���عيد اللذين ب�ض���ببهما 

�ضن�ضطر باأن ن�ضرتك بوزارة ي�ضكلها الع�ضكر!”.
يوم ثورة الرابع ع�ضر من متوز 1958

كان والدي قد خرج من �ض���جنه قبل حدوث ثورة الرابع ع�ضر 
م���ن متوز بع���دة اأيام، وقد اأُخرب يف �ض���بيحة اجلمعة املوافق 
احل���ادي ع�ض���ر م���ن متوز/يوليو م���ن اليوم ذاته يف ال�ض���اعة 
ال�ض���ابعة والثل���ث م���رة ثانية م���ن ال�ض���باط االأحرار ب�ض���اعة 
ال�ض���فر.. حيث اأر�ض���ل قبل يومن من وقوعها عرب اأخي رفعة 
برقية عاجلة اىل ال�ضيد )هديب احلاج حمود( الذي كان اآنذاك 

يف )ال�ضامية(، طلب منه احل�ضور الفوري اىل بغداد:
 )لق�ض���ايا تتعل���ق ببناء عم���ارة هديب احلاج حم���ود وموقف 

اأمانة العا�ضمة( مثلما ورد فيها..
ويف م�ض���اء ال�ضبت و�ضل ال�ض���يد هديب اىل منزلنا وا�ضتف�ضر 

من والدي عن �ضر تلك الربقية الغريبة.
فاأجاب���ه قائ���اًل: �ض���يحدث اأمر هام ج���دًا خالل االأي���ام القادمة، 
ورمبا �ض���تكلف مبهمة بعد اإمتامه، ل���ذا عليك البقاء هنا وعدم 

العودة اىل ال�ضامية.
ق���ال له هديب: ه���ل باإمكاين العودة لي���وم اأو يومن كي اإنهي 

التزاماتي ثم اأعود متفرغًا لذلك االأمر.
لكن والدي اأ�ضر على بقائه واأنهى احلوار.

يف م�ض���اء اليوم الثاين من و�ض���وله والذي �ضادف االحد 13 
متوز/يوليو 1958 عاد ال�ضيد )هديب احلاج حمود( لوالدي 
و�ض���األه بقلق �ض���ديد ع���ن وقت وق���وع ذلك احل���دث وماهيته، 
وفيما اذا كان باإمكانه الذهاب ملدة ق�ض���رية جدًا اىل ال�ض���امية 

لت�ضفية بع�ض االمور والعودة من جديد اىل بغداد؟!. 
لكن والدي مل يجبه بخ�ض���و�ض االأمر واأ�ض���ر على مكوثه يف 

بغداد حلن وقوعه.
ثم عاد و�ضاأله عما اذا كان ذلك )االأمر( �ضيتاأخر حدوثه.

فرد عليه:
اذه���ب اإىل ن���ادي املحامن وا�ض���رتِخ به فاأن وقت ما�ض���يحدث 

�ضيكون اأقرب من خيال ت�ضورك.
وفعال ذهب ال�ض���يد )هدي���ب احلاج حم���ود( اىل النادي، ويف 
�ض���بيحة الي���وم الث���اين ُط���رق علي���ه ب���اب غرفت���ه يف الفندق 
وابلغ���وه ب���اأن هن���اك ث���ورة ق���د اندلعت وا�ض���بح وزي���رًا يف 

حكومتها ح�ضبما اأعلن عرب املذياع.

عن مذكرات نصير الجادرجي الصادرة عن )دار المدى(

في يوم رحيله في 1 شباط 1968

كامل الجادرجي ونشاطه السياسي داخل السجن

فح�ص دم اجلادرجي قبل الثورة
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زين احمد النقشبندي

الذي يتعرف او يعرف جيدا ا�ضتاذنا �ضجاد الغازي عن 
قرب �ض����وف يكت�ضف ب�ض����رعة ويدرك ويوؤمن مبااليقبل 
ال�ض����ك ان����ه مو�ض����وعة �ض����حفية توثيقي����ة ل����كل مفردات 
وتقاليد العمل ال�ضحفي الذي كان �ضائدا يف اربعينيات 
الق����رن املا�ض����ي تل����ك الف����رتات الت����ي كانت بداي����ة عمل 
ا�ض����تاذنا الغازي بال�ض����حافة واملدار�ض ال�ضحفية التي 
كانت �ض����ائدة يف ذلك الوق����ت مع ا�ضماءا�ضهرال�ض����حف 
الت����ي كانت ت�ض����در يف تل����ك الفرتة واوقاته����ا وانواعها 
�ض����واء كانت يومية ام ا�ضبوعية ، �ض����باحية ام م�ضائية 
وا�ض����ماء ال�ض����حفين وروؤ�ض����اء ال�ض����حف وموؤ�ض�ضيها 
وكت����اب االعم����دة. واحلدي����ث يط����ول والوق����ت ينفد من 
ب����ن ايدينا وهو يحدثنا عن تلك االيام، وهو بعد متابع 
وموثق وموؤرخ منذ تلك الفرتة وحلد االن، ا�ض����افة اىل 
كون����ه كان وراء �ض����ياغة وت�ض����ريع كل القوان����ن الت����ي 

�ضدرت لل�ضحفين .
ان غ����زارة املعلومات وندرتها ا�ض����افة اىل معرفة خبايا 
االح����داث التي حدثت يف تلك الف����رتة من تاريخ العراق 
و�ضخ�ض����ية اال�ض����تاذ الغازي املتمي����زة وذاكرته الوقادة 
العام����رة وكالمه املقرون بالوثائ����ق وبالدالئل، كل هذه 
اال�ض����ياء مع قلة الذين كتبوا وارخوا لتاريخ ال�ض����حافة 
يف تل����ك احلقبة املهمة من تاريخ الع����راق جتعل القارئ 
وامل�ض����تمع حلديثه  الرائ����د  ذامعنى وفائ����دة .وانا على 
يق����ن ان الكثريمنه����ا مل ي�ض����مع بها اويجده����ا عندغريه 
م����ن املوؤرخ����ن وكت����اب املذك����رات وال�ض����ري. ويف راينا 
ان اال�ض����تاذ �ض����جاد الغازي ميثل حالي����ا بذاكرته القوية 
الوقادة كنزاكبريا اومو�ضوعة �ضحفية تاريخية للكثري 
من االحداث العراقي����ة والعربية واالجنبية بحكم عمله 
الطويل يف العديد من املنظمات وم�ضاركاته الكثرية يف 
اه����م اللقاءات واملوؤمترات ملدة جتاوزت ال�ض����بعن عاما 
واكرثوه����و قب����ل ه����ذا وذاك كان م�ض����اركا يف الكثريمن 
ه����ذه االح����داث اواح����د �ض����انعيها اوامل�ض����اهمن فيه����ا.  
وا�ض����تطيع ان اقول من خالل معرفتي باال�ضتاذ الغازي 
“ اطال الله يف عمره ومتعه بال�ضحة والعافية  ملا افادنا 
وا�ضتفدنا من ذكرياته  وار�ضاداته التي جعلناها نربا�ضا 
ي�ضئ طريق عملنا يف ال�ضحافة وخالل لقائتنا العديدة  
باال�ض����تاذ الغ����ازي يف بيت����ه العام����ر روى لن����ا واطلعنا 
عل����ى بع�����ض م����ا دون م����ن ذكريات �ض����ليط ال�ض����وءعلى 
عمل����ه الوطني وم�ض����ريته ال�ض����حفية الت����ي ابتداأها يف 
اربعيني����ات الق����رن املا�ض����ي ومما ذكر لنا ع����ن قادة ايام 

زمان وكيف كانوا يكتبون مقاالتهم  ال�ضيا�ضية  قال:- 
يف ت�ض����رين الث����اين من ع����ام 1952 انطلق����ت مظاهرات 
�ض����عبية اث����ر مطالبة اح����زاب املعار�ض����ة باالخ����ذ بنظام 
االنتخاب املبا�ض����ر ب����دال النظام ال�ض����ائد باالنتخاب على 
مرحلت����ن ، وخ�ض����ية من االم����ري عبداالله الو�ض����ي على 
العر�����ض من ان تتط����ور املظاهرات متاث����رة بقيام ثورة 
23يوليو)متوز(يف م�ض����ر فكلف االمري عبداالله رئي�ض 
اركان اجلي�����ض الفري����ق ن����ور الدي����ن حمم����ود بت�ض����كيل 
ال����وزارة واعالن االح����كام العرفية وكان م����ن اجراءات 
 ، الغذائي����ة  اال�ض����واق  معرو�ض����ات  ت�ض����عري  ال����وزارة 
وانت�ض����رت ب����ن النا�����ض برقية ار�ض����لها اح����د املواطنن 
اىل رئي�ض الوزراء لل�ض����خرية من الت�ض����عرية قال فيها ) 
ت�ضعريتكم ال�ض����لغم اثلج �ضدورنا( واملعلوم ان ال�ضلغم 

م����ن االغذية ال�ض����اخنة يف ال�ض����تاء :؟ وم����ن االجراءات 
الت����ي اتخذته����ا  وزارة الفري����ق نور الدي����ن حممود حل 

االحزاب ال�ضيا�ضية وتعطيل �ضحفها .
وبعد ا�ض����هر قليلة ا�ض����در الراحل قا�ضم حمودي جريدة 
كان يحتفظ بامتيازها الذي  كان با�ض����مه وكان عنوانها 
) �ض����دى ل����واء اال�ض����تقالل ( لتك����ون بدي����ال ع����ن جريدة 
)لواء اال�ضتقالل( ل�ضان حزب اال�ضتقالل وتوىل معلمي 
الراح����ل في�ض����ل ح�ض����ون �ض����كرتارية حتريره����ا وتقرر 
ا�ض����تكتاب قادة احزاب املعار�ض����ة التي اغلقتها الوزارة 
وكلفت مبهمة اال�ض����تكتاب ، وكان اول من وقع االختيار 
عليه ال�ض����تكتاب ه����و الراح����ل كامل اجلادرج����ي رئي�ض 
احل����زب الوطن����ي الدميقراطي املع����روف عنه �ضيا�ض����يا  
�ض����البته وتزمت����ه .. فق�ض����دته يف داره ب�ض����ارع جنيب 
با�ض����ا فا�ض����تقبلني يف مكتب����ه فم����اذا وج����دت ؟ وج����دت 
نف�ضي وكانني يف حمطة كهربائية حيث متتدد اال�ضالك 
الكهربائي����ة م����ن مكتبه وتت�ض����ابك مع بع�ض����ها وتت�ض����ل 
بع�ض����رات )ال�ض����ويجات( ميينا” وي�ض����ارا” ومن امامه 
وخلفه وات�ض����ح ان ه����ذه من هوايات القائد ال�ضيا�ض����ي 
اجلادرج����ي ......و�ض����لمني مقالت����ه وطل����ب ان اتلوه����ا 
امامه وابالغه باأية مالحظة اجدها على فقراته فاعتذرت 

بانني وانا ك�ض����حفي �ض����اب يف عمر الثالثة والع�ضرين 
ل�ض����ت  موؤهال” للبت يف مايكتبه �ضيا�ض����ي وطني مار�ض 
العمل ال�ضيا�ضي اعواما”  هي �ضعف عمري وله مكانته 
ال�ضيا�ض����ية فياملجتمع العراقي ... هك����ذا كان خلق قادة 
ايام زمان من التوا�ض����ع ، ويف موقف مماثل ح�ض����ل يل 
مع اال�ض����تاذ حمم����د حديد نائب رئي�����ض احلزب الوطني 
الدميقراطي واالقت�ض����ادي  املعروف و�ض����احب معامل 
الزي����وت النباتي����ة وطل����ب ه����و االآخ����ر ان اق����راأ  ماكتبه 
جلريدتن����ا  وابداء راأي����ي ومالحظاتي على ماكتب وهو 
االقت�ضادي ال�ض����ليع واعتذرت اي�ضا بان ادبي الي�ضمح 
يل مبث����ل ه����ذه اجل����راأة ومو�ض����وعيا” ل�ض����ت موؤه����ال” 
ملث����ل ه����ذه املهمة ولكنه ا�ض����ر عل����ى ملعرفة م����ا اذا هناك 
اي����ة مالحظ����ة او  راأي ما ؟ وا�ض����طررت احلاحه ان اقراأ 
املو�ض����وع وعندما انتهيت قال دعني ا�ض����مع راأيك فقلت 
ل����ه : ان ما قراأته هو ا�ض����به بجدار مرتا�ض ال ت�ض����تطيع 
ان تن����زع طابوق����ة من����ه او كم�ض����األة ريا�ض����ية دقيقة يف 
ح�ض����اباتها ال ت�ض����تطيع ان تتالع����ب ب����اأي م����ن ارقامها ، 
ويف الع����ام الت����ايل 1954 عادت )لواء اال�ض����تقالل( اىل 
ال�ض����دور وع����اد ح����زب اال�ض����تقالل اىل ممار�ض����ة عمل����ه 
الوطن����ي  بعد �ض����دور قرار جهة قانونية بعدم �ض����واب 

ق����رار ال�ض����لطة التنفيذي����ة باغ����الق االح����زاب ويف هذه 
املرحل����ة تخل����ى في�ض����ل ح�ض����ون ع����ن مهمة �ض����كرتارية 
حتري����ر اجلري����دة وكلفت من قيادة احل����زب بتويل هذه 
املهم����ة ال�ض����عبة الت����ي اتاحت يل االطالع على ا�ض����اليب 

قادة احلزب يف الكتابة .. 
كان����ت مق����االت الراح����ل فائق ال�ض����امرائي نائ����ب رئي�ض 
احلزب تتميز بدقة وجم����ال العنون الذي يختاره فمثال 
كتب عند عودة وزير االقت�ضاد عبداملجيد حممود وكان 
�ضمن الوفد الذي تراأ�ضه نوري ال�ضعيد وع�ضوية ندمي 
الباج����ه ج����ي املدي����ر يف  وزارة  االقت�ض����اد ، عل����ق فائق 
ال�ضامرائي على ذلك مبقال عنوانه ) وعاد بخف واحد(.

كم����ا كان يخت����م مقال����ه بقول ماأث����ور او ييت من ال�ض����عر 
يلخ�ض املو�ضوع او هدف مقاله.

اما الرحل حممد �ضديق �ضن�ضل امن ال�ضر العام حلزب 
اال�ض����تقالل فكانت مقاالته ت�ض����تنفذ عددة �ض����فحات النه 
يكت����ب الكلم����ات بحج����وم كب����رية والن����ه كان ميي����ل يف 
كتابات����ه اىل االطال����ة  ورمب����ا تاأثر يف ذلك بالفرن�ض����ين 
عنه����م  باري�ض����واملعروف  يف  يدر�����ض  كان  عندم����ا 
ميلهملالطال����ة يف ال����كالم ويف الكتاب����ة ، وهذا غ�ض من 

في�ض .

من ذكريات االستاذ سجاد الغازي

كيف كان قادة أيام زمان يكتبون مقاالتهم السياسية ؟


