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د . اخالص لفتة الكعبي

وعل���ى �لرغم من ت�أ�س���ی�س حك�مة عر�قی���ة م�ؤقتة ، �إال 
�إن �الأو�س����ع يف �لعر�ق ك�نت غری م�ستقرة، مّم یكلف 
بریط�نی� كثریً� ، لذ� قررت نقل ون�س���ت�ن ت�سر�سل من 
من�سب وزیر �حلربیة �إىل من�سب وزیر �مل�ستعمر�ت، 
ف���ك�ن �ول م� فكر فی���ه �ل�زیر �جلدید ه���� �لعمل على 
تخفی����س �لنفق����ت �لربیط�نی���ة يف �ل�س���رق �الأو�س���ط 
�إىل �دن���ى حد ممك���ن ، ومتهیدً� لذلك ق���ررت بریط�نی� 
عق���د م�ؤمتر يف �لق�هرة یح�س���ره ممثل� بریط�نی� يف 
بلد�ن �مل�سرق ومن �سمنه� �لعر�ق  للمذ�كرة يف �ف�سل 
�لط���رق خلف�س �لنفق�ت �لربیط�نی���ة وتعینی م�ستقبل 

�حلكم يف �لعر�ق .
�ختی����ر  ب�س����أن  ومن�ق�س����ت  عدی���دة  م���د�والت  بع���د 
�ل�سخ����س �لذي یت�ىل �حلكم يف �لعر�ق، ُر�سَح �الأمری 
فی�سل بن �ل�سری���ف ح�سنی ملكً� على �لعر�ق يف خالل 
ذلك �مل�ؤمتر �لذي عقد يف �لق�هرة برئ��سة ت�سر�سل يف 
�لث����ين ع�س���ر من �آذ�ر ع����م ١٩٢١ ، �ل���ذي ح�سره عن 
�لع���ر�ق بر�سي ك�ك�س �ملن���دوب �ل�س�م���ي �لربیط�ين 
يف �لعر�ق ، و�مل�س بیل �ل�سكرتریة �ل�سرقیة للمندوب 
�ل�س�م���ي ، وجعفر �لع�سكري وزیر �لدف�ع ، و �س��س�ن 
ح�سقی���ل وزی���ر �مل�لی���ة ، و�جل���ر�ل ه�ل���دن. ) ق�ئ���د 
�لق��ت �لربیط�نی���ة يف �لعر�ق وعدد من �مل�ست�س�رین 

�لربیط�نینی .
�حلك�م���ة  �أبرق���ت   ، �لرت�سی���ح  ه���ذ�  �س����ء  ويف 
�لربیط�نیة �إىل �حلج����ز يف بد�یة حزیر�ن ع�م١٩٢١ 
، تطلب ت�جه فی�سل �إىل �لعر�ق بعد �أن مهدت و�أعدت 
�لدع�ی���ة �لك�فیة حتى �ن جمل����س �ل�زر�ء عقد جل�سته 
يف �حل����دي ع�س���ر من مت����ز ملب�یعة فی�س���ل ملكً� على 
�لع���ر�ق ، وق���د ُر�س���ح فی�سل مل���كً� على �لع���ر�ق ، بعد 
�ن ك�ن���ت بریط�نی� قد رف�ست ع���دة مر�سحنی �خرین ، 
وع�ر�س���ت يف  �ل�قت نف�سه ب�س���دة فكرة �ق�مة �لنظ�م 
�جلمه�ري . وقد �علنت �ل�سلط�ت �لربیط�نیة منه�جً� 
و��سع���ً� لت�أیی���د هذ��لرت�سی���ح فك�ن���ت بریط�نی� تنظر 
�إىل �الأمری فی�س���ل ب��سفه �لرجل �ملن��سب �لق�در على 
خلق ح�لة من �لت��زن بنی م�س�حله� �ال�ستعم�ریة من 
جه���ة ، وبنی �إر�س�ء �ل�سع���ب �لعر�قي نظرً� للم�ؤهالت 

�لت���ي جتعل فیه �لرجل �ملرغ�ب ل���دى �لعر�ق من جهًة 
�خرى.

ولك���ن �ل�سی��س���ة �لربیط�نی���ة ذ�ت �الأقنع���ة �ملتع���ددة 
�ر�دت �إ�سف�ء ج�ن���ب �حلریة و�ل�الء معً� ، فلم ی��فق 
�ملن���دوب �ل�س�مي على هذه �لبیع���ة ب�لرغم من �سروره 
�لعمی���ق به� ، �إال بعد �إجر�ء ��ستفت����ء لالآمة ، لذ� �أوعز 
جمل�س �ل�زر�ء �ىل وز�رة �لد�خلیة ب�تخ�ذ �خلط��ت 
الج���ر�ء عملیة �لت�س�یت �لع�م متهیدً� لرت�سیح فی�سل 
ملكً� عل���ى �لعر�ق ، و�ع���دت و ز�رة �لد�خلیة م�س�بط 
�ال�ستفت����ء ،ی�سج���ل فیه���� �ملندوب����ن ع���ن �ل�س���ك�ن �آ 
ر�وؤه���م يف ق���ر�ر جمل�س �ل����زر�ء ، وُی�ق���ع علیه� يف 

ح�ل �مل��فقة على قب�ل تر�سیح فی�سل ملكً� للعر�ق .
ثم���ة حقیقة ت�ریخی���ة ال میكن جت�وزه� ب����أي ح�ل من 
�الأح�����ل ، �أال وه���ي �أن �ملع�ر�سة �لدینی���ة �لتي ك�نت 
حمكم���ة ومتم��سكة يف وج���ه �لربیط�نینی قد ب�ن فیه� 
�لتب�ی���ن و�لت�س���دع يف ه���ذه �ملرحلة ، فق���د ك�نت �ر�ء 
علم�ء �مل�ؤ�س�سة �لدینیة بنی م�ؤید لتن�سیب فی�سل ملكً� 
عل���ى �لعر�ق ومع�ر�س لذلك . فعبد �لرحمن �لنقیب قد 
�علن ب�سر�ح���ة �عرت��سه �ل�سدید على تن�سیب فی�سل 
ملكً� على �لعر�ق ، ملمحً� �إىل �سرورة تن�سیب عر�قي 

، ننقل ن�سً� م� ق�له �لنقیب ب�س�أن ذلك :
» �نني من �ق�رب �ل�سریف و�نحدر من نف�س �ل�ساللة ،

و�أ�س�رك���ه يف مذهب���ه �لدین���ي  ول���ذ� ف����ين �رج���� �ن 
تفهم�� ب����ين ل�ست مدف�عً� بد�ف���ع �الختالف يف �لدم 
�و �لعقیدة عندم���� �ق�ل لكم ب�ين �س�ف ال �و�فق ولن 
�و�ف���ق على تعینی �ل�سریف �و �حد �جن�له �مى � ًر يف 
�لع���ر�ق   حی���ث �ن �حلج�ز غری �ل���ع � رق ولی�س هن�ك 
عالقة بینهم� غری عالق���ة �لعقیدة ... و�ين �ف�سل �لف 
مرة ع����دة �لرتك �إىل بغد�د عل���ى �ن �رى �ل�سریف �و 

�بن�ءه ین�سب �حدهم على عر�س �لعر�ق«  .
وبع���د �ن ر�ى �لنقی���ب �ن ر�یه مل ی�سم���د �م�م �ل��قع 

�سرع�ن م� غری ر�یه، وال�سیم� �ن
بریط�نی� ك�نت م�سرة على ت�لیة فی�سل عر�س �لعر�ق 

، وهذ� م� ظهر جلیً� يف دع�ة �لنقیب
لالأم���ری فی�سل �إىل م�أدبة طع����م ف�خرة يف د�ره ،وك�ن 
�ه���م م� جرى يف تلك �لدع�ة ، ق�سی���دة �ألق�ه� �ل�س�عر 
مع���روف �لر�س����يف م�ؤلف���ة م���ن �أربع���ة مق�ط���ع ت�سید 
ب�جتم�ع �لنقیب و�الأم���ری فی�سل ، ننقل بع�س م� ج�ء 

يف �بی�ته� :
م��د �لن��قیب �إل�ى �الأم�ری      فلیخز كل م�س�غب

ولیحی���� م���الن� �لنقیب     ید �ملع��سد و�لن�سری
يف �لق�م یلهج ب�ل�سرور    حی�ة م�الن� �الأمری

�مل�ؤ�س�س���ة  علم����ء  بع����س  �ر�د   ، ذ�ت���ه  �ل�سی����ق  ويف 
�لدینی���ة يف �لنجف ويف مقدمته���م �ل�سیخ عبد �لكرمی 
�جلز�ئ���ري ، �أن یر�س���ح �ل�سی���خ خزع���ل �لكعب���ي �أمری 
�ملحم���رة ، �إذ �أر�س���ل �لی���ه �ل�سی���خ �جلز�ئ���ري ر�س�ل���ة 
یطلب منه �ن یعید تر�سیح نف�سه بعد �ن �سحب خزعل 

تر�سیحه ل�س�لح فی�سل ج�ء فیه�:
» �ين �عج���ب كل �لعج���ب من���ك ، م���ع علم���ي مبعرفتك 

وعقلك،
جننب���ك يف ه���ذه �مل���دة من �م����ر �لعر�قی���نی . مع �نك 
تربط���ك لهم ر�بط���ة �ملذهب و�ل�ط���ن و�لل�س�ن ، و�الن 
بعد �ن �س����ع �ن �لدولة �لربیط�نیة ق���د �عطت �حلریة 
للعر�قینی ب�نتخ�ب من ی�س�وؤون الأم�رهم �لع�مة...« .

عن رسالة 
) سياسة بريطانيا تجاه المؤسسة الدينية في 
العراق 1921 �� 1933 (

100 عام على تأسيس الدولة العراقية

مواقف متباينة من تتويج فيصل األول ملكا

 رأت الحكومة البریطانیة مدى 
المعارضة التي تواجهها الحكومة 

العراقیة المؤقتةالتي شكلتها برئاسة 
عبد الرحمن الكيالني نقيب اشراف 

بغداد ، لذلك عملت على إشغال الرأي 
العام العراقي في قضیة من یتولى 

عرش العراق، فاختلفت آراؤهم 
بشأن نظام الحكم ، إذ اید البعض 

منهم فكرة النظام الجمهوري الذي 
كان له دعاته وانصاره من أمثال 
توفیق الخالدي وفخري الجمیل، 
والبعض األخر طالب بإقامة نظام 
ملكي دستوري الذي هو اآلخر كان 
له مؤیدوه . ولكنهم اختلفوا فیما 

بینهم ، فمنهم من رأى ضرورة تتویج 
رجل عراقي ، من امثال عبد الرحمن 

النقیب او طالب النقیب او عبد الهادي 
العمري أحد الشخصیات الموصلیة 
المعروفة ، وبالمقابل وقف آخرون 

مؤیدین لترشیح احد انجال الشریف 
حسین بن علي من األسرة الهاشمیة 
في الحجاز للملكیة ، كاألمیر فیصل او 
األمیر عبد اهلل او األمیر زید، في حین 
كانت هناك جماعة قلیلة تروج للشیخ 
خزعل شیخ المحمرةوتشير التقاریر 
البریطانیة إلى ان الشیخ خزعل دفع 
امواال طائلة إلى الشیخ عبد اللطیف 

الجزائري لیكسب بها موالین له .



3 العدد )4909( السنة الثامنة عشرة 
االثنين )29( آذار 2021

www.almadasupplementscom

سندس حسين علي 

قدم���ت �الإذ�ع���ة خدم����ت كب���ریة للم�ؤ�س�س����ت �لرتب�ی���ة 
و�لتعلیمی���ة، �إذ ق�مت بتخ�سی����س �س�ع�ت معینة للرب�مج 
�لتعلیمی���ة، وجتلى ذلك �ل���دور منذ ت�أ�سی�سه����، مم� �س�هم 
يف رفع  م�ست�ى �لن�س�ط �ملدر�سي لی�س يف بغد�د فح�سب 

و�إمن� يف عم�م �ململكة.
ك�ن ذل���ك و��سح���ً� يف �لی����م �الأول م���ن �فتت����ح �الإذ�ع���ة 
�لال�سلكی���ة وبرز ذلك ب�لكلم���ة �لتي �ألق�ه���� وزیر �ملع�رف 
�س�دق �لب�س�م، يف ی�م �فتت�ح �الإذ�عة �سنة ١٩36 �إذ ج�ء 

فیه�:
))...�إن �جله����د مت���سلة يف �سبی���ل تنظیم �ملح��سر�ت 
�لع�م���ة ل�ستى �مل��س�ع����ت و�إی�س�له� �إىل م�س�مع جمه�ر 
�ل�سعب، و�ىل ط���الب وط�لب�ت �ملد�ر����س ب���سطة �أجهزة 
ال�سیم����  �ملد�ر����س  ويف  �لع�م���ة  �ملی�دی���ن  يف  �ست��س���ع 
�لد�خلی���ة منه� م���ع تهیئة م� حتت�جه �ملد�ر����س من �الأم�ر 

�الأخرى((.
ك�ن���ت �الإذ�ع���ة حتر����س عل���ى تنظی���م �الأن��سی���د �ل�طنیة 
وك�ن���ت ت�سم���ى ب����) فرق���ة �لن�سید(�لت���ي تقدمه���� �إح���دى 
�ملد�ر����س، �س�����ء للبن���نی �أو للبن����ت كمدر�س���ة �لبت�وی���ن 
للبن����ت. لالإ�سه����م يف تنظی���م تل���ك �الأن��سی���د ال�سیم���� يف 

�ملن��سب�ت �لر�سمیة و�ل�طنیة.
الح���ظ  مدیر �لعالق����ت �لثق�فیة يف وز�رة �ملع����رف �أثن�ء 
زی�رت���ه �إىل �نكل���رت� �أن �الإذ�ع����ت �ملدر�سی���ة �لتي تنظمه� 
حمط���ة �الإذ�عة �لربیط�نی���ة للتالمذة قد خدم���ت �لت�جیه 
�لثق����يف و�س�عدت �لطالب يف م�س�مری حی�تهم �ملدر�سیة،  
فرف���ع �قرت�ح���� �إىل وز�رة �ملع�رف لتحدی���د بع�س �ل�قت 
يف بر�مج حمطة �الإذ�ع���ة، لت�جیه �الإر�س�د�ت �إىل �لطلبة 

�أ�س�ة مب� تفعله حمط�ت �الإذ�عة �الأخرى.
ف��ستحدثت �الإذ�عة �لعر�قیة مركز� �ُسمي ب� )مركز و�س�ئل 
�الإی�س����ح( ت�بع ل����ز�رة �ملع����رف، وت�ألفت جلن���ة خ��سة 
ب��س���م )جلنة �الإذ�عة �ملدر�سیة( وعق���دت �جتم�عه� �الأول، 
يف دی�����ن وز�رة �ملع�رف ب�أ�س���ر�ف مدیر �ل�س�ؤون �لفنیة 
�لع����م وح�س���ر ذل���ك �الجتم�ع وكی���ل مدیر �لدع�ی���ة �لع�م 
وبحث���ت فی���ه �الأ�س�س و�ملن�ه���ج الإذ�عة �ملدر�س���ة وتع�ون 
مدیری���ة �لدع�ی���ة م���ع �للجنة ب�إب���د�ء �لت�سهی���الت �لالزمة 

ب�إذ�عة تلك �ملن�هج.
وك�ن ذل���ك �ملرك���ز یع���د ویق���دم برن�م���ج )رك���ن �الإذ�ع���ة 
�ملدر�سی���ة(، ویق���دم ذل���ك �لربن�م���ج م�س����ء كل �ثن���نی من 
�ل�س�ع���ة )7 - 7،30( م�س����ء�، وی����م �جلمعة م���ن �ل�س�عة 
�ملد�ر����س  ط���الب  �إىل  م�جه����  م�س����ء�   )4،45-  4،١5(
�البتد�ئی���ة و�لث�ن�ی���ة مقدم� له���م �مل��سیق���ى و�الأح�دیث 
�لت���ي ت�س�ع���د عل���ى تعزی���ز �لن�حی���ة �لثق�فی���ة و�الإثر�ئیة 
و�ل�سف���ر و�مل�س�ج���الت �ل�سعریة و�ملنه���ج �النكلیزي، ك�ن 
ذلك �ملنهج یقدم من قبل �أ�س�تذة �خت�س��سینی، وك�نت تلك 
�لرب�م���ج متالئمة مع �مل�ست�ی�ت �لعقلی���ة ملختلف �ملر�حل 
وب�ست���ى �الخت�س��س�ت م���ع مر�ع�ة بث تل���ك �لرب�مج يف 
�الأوق����ت �لت���ي ت�سم���ح للطلب���ة ب�سم�عه�، ودع���ت �إد�ر�ت 
�ملد�ر����س يف بغد�د �إىل �س���رورة �الإ�سه�م يف تلك �لرب�مج 

و�أعد�ده� متهید� لبثه� من �الإذ�عة.
كم���� عمم���ت مدیریة �ملع����رف على ك�ف���ة �ملد�ر����س بلزوم 
�ل�ق����ف ب�ال�ستع���د�د مث���ل ك�ف���ة منت�سبي �ملع����رف حنی 
�سم�عه���م ع���زف �ل�س���الم �مللك���ي يف �ملن��سب����ت �ملختلف���ة 
وال�سیم� يف �ملحطة �لعر�قیة لالإذ�عة �لال�سلكیة، وذلك الن 
�لطالب ه���م �ملنت�سرون بنی خمتل���ف �لطبق�ت وهم مبعث 
�ل�سرور بنی �س���ك�ن �لبلد.وب�لت�يل تق�ى �لروح �ل�طنیة 

ویجلب نظر �ل�سغ�ر و�لكب�ر على حد �س��ء.
وجهت د�ر �الإذ�عة �لال�سلكیة ع�م ١٩50 كت�بً� �إىل �لكلی�ت 
ك�فة تطلب فیه �نتد�ب �أحد �أ�س�تذته� و�أحد طالبه� لغر�س 
ت�ألی���ف جلنة عن ممثلي �لكلی�ت للتد�ول يف بع�س �الأم�ر 
�لثق�فی���ة �له�م���ة متهی���د� لتخ�سی����س )رك���ن �لطلبة(، يف 

منه���ج �الإذ�ع���ة تق����م بتقدمی���ه �لكلی�ت وبع���د �أن ر�سحت 
جمیع �لكلی�ت ممثلیه� م���ن �الأ�س�تذة و�لطالب وجه مدیر 
�الإذ�عة دع�ة �إىل جمیع �ملمثلنی لالجتم�ع يف د�ر �الإذ�عة، 
ح�س���ر �الجتم�ع عن كلی���ة �الآد�ب و�لعل�م د. �س�لح �حمد 
�لعل���ي و�لط�لبة ودیعة طه �لنجم،  كلیة �حلق�ق و�لط�لب 
�أم���نی �ل�س�مر�ئي، و�عتذر عن �حل�س����ر د. ح�سن �لذن�ن 
ب�سفت���ه ممثل كلی���ة �حلق�ق لتع�ر�س وق���ت �الجتم�ع مع 
وقت حم��سر�ته يف �لكلی���ة، كلیة �لتج�رة و�القت�س�د، د. 
حمم���د عزیز و�لط�لب ف�زي �لقی�سي، د�ر �ملعلمنی �لع�لیة 
د. ن����ري جعفر و�لط�ل���ب خلیل �جلیزي، كلی���ة �ل�سیدلة 
و�لكیمی����ء د. ی��س���ف= =عزیز و�لط�ل���ب ی��سف عی�سى، 
كلیة �لطب د. بی�س�ن ر�س����م و�لط�لب �أح�س�ن �لبحر�ين، 
كلی���ة �مللكة ع�لی���ة �ملدر�سة نزه���ت غن����م و�لط�لبة جنالء 
�إ�سم�عیل حقي، كلیة �لهند�س���ة د. جمیل �ملالئكة و�لط�لب 

و�س�م بهن�م، ك�ن ركن �لطلبة یقدم �ل�س�عة �لر�بعة.
وبع���د �كتم�ل ع���دد �ملدع�ین �فتتح �جلل�س���ة مدیر �الإذ�عة 
�الأ�ست����ذ ح�س���ن �لدجیل���ي بكلم���ة ترحیبیة، �أو�س���ح فیه� 
�لغ�ی���ة م���ن ذل���ك �الجتم����ع، وه���ي �إ�س���ر�ك �لكلی����ت يف 
بر�م���ج �الإذ�عة و�قرتح �أن تت�سمن تلك �لرب�مج عن�سرین 
�أ�س��سینی: عن�س���ر �لتثقیف، وعن�سر �لت�سلی���ة، كم� �أ�س�ر 
�إىل �أن تل���ك �لرب�م���ج �ستك����ن ع�م���ال مهم���� ال�ستك�س����ف 

�لق�بلی�ت و�مل��هب يف �ستى �لن��حي �لثق�فیة و�لفنیة.
ت��سل �ملجتمع����ن �إىل �التف�ق على بع�س �ملقرر�ت �لتي 
بلغ���ت ر�سمی� �إىل عم����د�ت �لكلی�ت لغر����س �أخر�جه� �إىل 

حی���ز �لتنفیذ ت�أمین���� للتع�ون ب���نی �لكلی����ت ود�ر �الإذ�عة 
وتلك �ملقرر�ت هي: 

ت�ألیف جلنة يف كل كلیة من عن��سر ذ�ت كف�ءة يف ن��حي 
�لثق�فة و�لفن لتق�م ب�أعد�د �لرب�مج وتقدمیه� �إىل �الإذ�عة 

عن طریق ممثلیه� يف تلك �لد�ر .
یع���د �أ�س�ت���ذة �لكلی����ت ممثل���نی د�ئمینی يف تل���ك �للجنة ) 
جلن���ة ممثل���ي �لكلی����ت يف د�ر �الإذ�ع���ة ( تت�س���ل مدیریة 

�الإذ�عة بهم حنی �حل�جة لتن�سیق �لعمل.
تخ�سی����س ی����م �جلمع���ة م���ن كل �أ�سب�ع الإذ�ع���ة برن�مج 
)رك���ن �لطلب���ة( ومدة ذل���ك �لربن�م���ج )٢0( دقیق���ة. ولكل 
كلیة �أ�سب����ع. كم� �قرتح �حد �الأع�س�ء تخ�سی�س برن�مج 
�سه���ري ی�سرتك يف تقدمیه جمی���ع ممثلي �لكلی�ت ملع�جلة 

بع�س �لق�س�ی� �لثق�فیة �ملهمة.
كم���� ��ستحدثت �الإذ�ع���ة بر�مج ثق�فیة و�أدبی���ة وترفیهیة، 
ك�ن���ت تعل���ن عن كل منه���� قبل ی�م م���ن �إذ�عته����، الإذ�عته� 

�سمن بر�مج �ملحطة، و�هم تلك �لرب�مج: 
�سن���دوق �لدنی� / برن�مج ترفیهي ثق�يف ی�سم �أب��بً� عدة 
تت�سم���ن كل منه� م��س�ع���ً� ح�فاًل ب�ملف�ج����آت و�الأح�جي 

و�الألغ�ز وق�س�س و�أبح�ث علمیة. 
برن�م���ج �س����ر م���ن �حلی����ة / برن�م���ج �إر�س����دي ودر�س 
و�قع���ي ی�ستعر�س �س����ر من �حلی�ة م���ن �أوجهه� �ل�سیئة 

و�حل�سنة. 
م�س����كل �لن�����س / برن�مج حتلیلي یت�سم���ن عر�س� مل�سكلة 
م���ن م�س�كل �لن��س �لكثریة وكی���ف یتالف�نه�، و�أنه� در�س� 

لكل فرد من �لن��س �الأب�ء منهم و�الأبن�ء. 
�سعر وم��سیقى / برن�مج له��ة �ل�سعر و�الأدب. 

وم���ن تل���ك �لرب�م���ج �أی�س���ً� برن�م���ج )�لربن�م���ج �لثق�يف( 
�ل���ذي ق���دم م���ن د�ر �الإذ�ع���ة وك�ن م���ن �أه���م �ل�سخ�سی�ت 
�لت���ي ��ست�س�فه� �لربن�مج �الأ�ست����ذ حممد ر�س� �ل�سبیبي، 
و�ل�س�ع���ر �لعرب���ي �لكب���ری ن���ز�ر �لقب����ين، وبل���غ �هتم�م 
�مل�ستمع���نی له �أن ك�ن���ت ت�سل �لربن�م���ج �لر�س�ئل �لكثریة 
و�لت���ي یطل���ب �مل�ستمع����ن فیه���� ن�س���ر �لثق�فة عل���ى ك�فة 

�مل�ست�ی�ت �ل�سحیة و�الجتم�عیة وحت�سنی �لثق�فة. 

عن رسالة 
)توجهات اإلذاعة العراقية الوطنية 1958-1936( 
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�لق��س �الأول وف�قه ع�س�بة من �لق��س�ين �لبدیع بعر�س 
ن�سف مرت وهذ� �لق��س ل�سق����ف �لط�بق �الأول و�لق��س 
�لث�����ين وف�ق����ه ع�س�بة م����ن �لق��س�����ين وقد كت����ب علیه� 
ب�لق��س�����ين �الأبی�����س �ملر�س��س ب�لقل����م �لن�سخي �لبدیع 
كت�بة بدیعة م����ن بع�س �آي من �لقر�آن �ملجید ت�سمى هذه 
�لع�س�بة يف عرف �لری�زة �لنجفیة )كتیبة( وهذ� �الط�ر 
ل�سقف �لط�بق �لث�ين ،وهكذ� تق�م عم�رة �مل�سهد �ی��ن� 
عل����ى �ی��ن وحج����رة على حج����رة و�س�ریة عل����ى �س�ریة 
مینطقه����� من �ل��سط نط�ق م����ن �لق��س�ين بعر�س ن�سف 
م����رت وتع�سبه� من �الأعلى )�لكتیبة( بعر�س مرت ون�سف 
�ال ق�سم����� من �جله����ة �لغربیة ف�نه ی�سكل ط�ق����� )�س�ب�ط( 
معق�����د� يف ظهر �حلرم وم�س�ن����د� له على �متد�ده ،وذلك 
�لط�����ق ال ی�ست�عب �جلهة �لغربیة ب����ل �نه� من �جلن�ب 
�لغربي حت�ك����ي و�سعة �ل�سحن ب�أرب����ع �ی��ن�ت ومثله� 
يف �ل�سم�ل �لغربي . و�لط�ق معق�د بنی �ل�سم�ل �لغربي 
و�جلن�����ب �لغربي وجمم�ع م����� يف �ل�سحن مئة و�ربع 

�ی��ن�ت ومئة وثالث�ن حجرة وفیه ثالثة م�س�جد: 
م�سج����د �جل�مع يف �جلهة �لغریبة وم�سجد �خل�سرة يف 
�جله����ة �ل�سرقی����ة وم�سجد عم����ر�ن بن �س�ه����نی �خلف�جي 
�مری �لبط�یح يف �جلهة �ل�سم�لیة . ف�ل�سحن ح�س�ر ع�ل 
حتیط ب����ه �الی��ن�ت ، و�حلجر وق�ع����ة مثلثة مك�س�فة ، 

ویكمل �لدورة �لط�ق �ملعق�د يف �جلهة �لغربیة.
و�ر�س �ل�سحن مبلط����ة ب�ل�سخر �ل�س�يف �لل�ن قد قطع 
قطع����� هند�سیة وق�سم تق��سی����م هند�سیة بدیعة وحیط�نه 
�ىل �رتف�����ع مرتی����ن م�����ؤزر� بقط����ع كب����ریة م����ن �ل�سخر 
�ل�س�����يف �لل�����ن كل قطع����ة ب�رتف�ع مرتی����ن وعر�س مرت 
ون�س����ف تقریب� وقد ك�سي وجه تل����ك �لعم�رة ب�لق��س�ين 
�ملل�����ن ب�ل������ن بدیع����ة متث����ل رو�ست����ه �فق� م����ن ری��س 
�لف����ن قد ب����رع فیه� �لفن و�بدعت ری�س����ة �مل�س�ر مب� خط 
و�س�����ر من حق�ل و�أزه�ر وخط�����ط وتق��سیم وتخرمی 
وری�����زة و��سب�����غ ن�سرة ك�من� �الن م����رت علیه� �لری�سة 
.هن�����ك ترى �لهند�س����ة �لی�ن�نیة و�لطب����ع �لعربي �لف�ره 
وجم�����ل �ل�سن�عة وج����الل �لعلم قد �جتمع����ت و�متزجت 
فك�ن����ت م�دة لذلك �لت�س�ر �لبدی����ع ، ور�س��س� لذلك �لقلم 

،و��سب�غ� و�ده�ن� لتلك �لری�سة.
ويف ذل����ك �ل�سح����ن ق�م����ت بج����الل ووق�����ر قب����ة �بریزیة 
�فرغ����ت ب�أبهى �س�رة معق�دة على بن�ی����ة مربعة �ل�سكل 
بدیع����ة �لهی�����أة �أنیق����ة �ل��س����ع ، وتل����ك �لبن�ی����ة ت�سمى (

�حل�سرة) �و ت�سم����ى (�لرو�سة) وهي رو�سة �سن�عة �و 
معجزة من مع�جز �لفن ومفخرة ت�ریخیة يف فن �لری�زة 
و�لبن�����ء و�لهند�سة ،جلیلة جمیلة ق�م����ت ب�سكل �ی��ن�ت 
�أربع����ة ف�رهة من �جل��نب �الأربعة ، یعقد على كل �ی��ن 
�ط�ر وق������س وف�ق تلك �الإط�ر�ت و�الق���س عقدت تلك 
�لقبة �ملنیفة . ويف و�سط تلك �لرو�سة ح�ئر من �ل�سخر 
�الأبی�����س �لنفی�����س ب�رتف�ع �سرب و�حد وق����د ق�م علیه من 
�جل��ن����ب �الأربعة �سب�ك من �لف�الذ ل����ه ع�س�بة ف�الذیة 
ق����د كتب علیه� �سيء م����ن �ل�سعر و�آي من �لقر�آن ویط�ف 
بذل����ك �ل�سب�ك �سب�ك �آخر مك�س����� ب�لف�سة وله ع�س�بة من 
ف�س����ة وقد كتب يف �أع����اله ويف ج��نبه يف �لف�سة �سيء 

كثری من �ل�سعر .

وذل����ك �حل�ئ����ر ه� �لرم����ز �ملقد�����س ، عری����ن �الأ�س����د ،قرب 
�أم����ری �مل�ؤمننی (ع) .وتلك �لرو�س����ة بیت �ثري ، وخز�نة 
ت�ریخیة ، ل� ن�سق م� فیه� و�سنف لك�نت د�ر �آث�ر من �هم 
دور �الآث�ر �مل�ج�دة يف �ل�سرق ، فیه� �لنف�ئ�س و�ملهم�ت 
و�لقیم�ت �لت�ریخی����ة. وفیه� �لر�س����م و�لت�س�یر �لف�خر 
عل����ى �خل����زف �ل�سین����ي و�ل�سج�����د و�مل�س�����رج و�لكتب ، 
وفیه� �لری�زة و�لتخ����رمی ، وفیه� �ال�سب�غ و�لف�سیف�س�ء 
و�ملین�ء و�ملحل�ل �لذهبي ، وفیه� �خلط�ط و�ل�سن�ع�ت 
�لیدوی����ة ، وفیه����� �الأحج�����ر �لكرمی����ة و�لقن�دی����ل �ملنبثة 
ب�لف�س������س �لثمین����ة فه����ي جن����ة �ل����ذوق و�لف����ن فیه� م� 

ت�ستهي �النف�س وتلذ �العنی .
تخرج من تلك �لرو�سة �ىل رو�ق حمیط به� من �جل��نب 
�الأربع����ة وهي و�الروقة كله� مم����ردة ب�لق��ریر جدر�نه� 
و�سق�فه� ،وقد ت�أزرت حیط�نه� ب�ل�سخر �لف�خر �لنفی�س 
ومنه تبلطت �ر�س �لرو�سه و�الروقة . ويف وجه �حلرم 
به� یرتفع عن ق�عة �ل�سحن مبرق�تنی ی�سمیه �لعر�قی�ن 
(ط�رم����ة) ويف ذل����ك �لبه� �ی��ن �س�ه����ق ويف و�سط ذلك 
�الی��ن ب�ب ف�س����ي یدخل منه �ىل �لرو�ق وهذ� �الی��ن 

م����ع وج����ه �لبه� مم� یلي �حل����رم م�ؤزر ب�ل�سخ����ر �لف�خر 
ب�رتف�����ع مرتی����ن ون�س����ف تقریب����� ، وم����� ف�ق ذل����ك فه� 
مك�س����� ب�سف�ی����ح �لذهب ومتنطقه كت�ب����ة ذهبیة فیه� �آي 
من �لقر�آن ،وقطع من �ل�سعر ب�للغ�ت �لرتكیة و�لف�ر�سیة 
و�لعربیة. ويف و�سط ذلك �الی��ن تتدىل �سل�سلة ذهبیة .
و�ىل ج�نبي �الی��ن تق�����م مئذنت�ن مك�س�ت�ن ب�سف�یح 
�لذه����ب ،ن�ه�ست�����ن �ىل �ل�سم�����ء وب����نی تین����ك �ملئذنت����نی 
جل�س����ت تلك �لقب����ة �البریزی����ة �ملت�هج����ة u١603 ك�أنه� 
�سعل����ة مقد�س����ة عل����ى جبل م����ن ذه����ب ، �و ن�����ر �لكلیم يف 
�ل������دي �ملقد�س ، ق�مت ت�قر �لنج����ف �سم�س من �لذهب 
یتك�س����ر علیه� ن�����ر �سم�س �لنه�ر . فم� �لط����ف ذلك �لع�مل 
�لذهب����ي م����ن �لقب����ة و�ملئذنتنی ووج����ه �لبه����� �ذ� �س�لت 
علی����ه ��سع����ة �ل�سم�����س �سب�ح�����. خ�س��س� وه����� ی��جه 
�مل�سرق م��جهة . و�أخری� ن�ر �مل�سهد �لعل�ي مب�س�بیح 
�لكهرب�����ء ف�مت����د ب����نی �ملئذنت����نی �سم����ط منظ�م م����ن تلك 
�مل�س�بیح ، وجعل يف �على �لقبة ط�ق من تلك �مل�س�بیح 
ق����د �وجدت ك�مة من �لن�ر يف �على ذلك �ل�سرح �لذهبي 
فم����� �جم����ل �ملنظر ! ت����رى �ملئذنتنی ق����د �رتبطت� مبجرى 

م����ن �لن�����ر ك�نه نه����ر �ملجرة تتد�ف����ع �أم��جه م����ن مئذنة 
�ىل مئذن����ة. وتلك �لك�مة من �لن�����ر يف �على �لقبة ك�نه� 
م�سعل مقد�س ی�س����ع لالرو�ح �مل�لئة ذلك �لف�س�ء . وقب�لة 
ذل����ك �لبه����� يف ق�عة �ل�سحن م����ن جهة �مل�س����رق م�سرجة 
متثل �سجرة قد كلل����ت مب�س�بیح �لكهرب�ء ورتبت ب�سكل 
خمروطي ف�ذ� ��سرجت تق�ل عنق�د من �لن�ر قد هبطت 
ب����ه مالئكة �ل����ذوق من فردو�س �للط����ف و�سجرة �لط�بى 

وعلیه� طی�ر بی�س من طی�ر �جلنة .
وقب�ل����ة �الی������ن وعل����ى �لب�����ب �ل�سرقي لل�سح����ن ق�مت 
�س�ع����ة كب����ریة ذ�ت �سفح�����ت �ربع بی�����س وعلیه� برن�س 
من �لذه����ب و�جر��سه� تدق يف كل ربع �س�عة ،وله� رننی 
يف ذلك �لطق�س �لدیني و�جل� �لذي تتم�ج فیه �أ�س��ت 
�ملبتهلنی ونرب�ت �لد�عنی فك�أن رنینه� ه� �بته�ل �لزم�ن 
يف ذل����ك �مل����ك�ن �ملقد�س. وه����ذ� �لب�ب �ل����ذي ن�سبت علیه 
�ل�س�ع����ة وه����� �لب�����ب �ل�سرقي ی����ك�د یك�ن وج����ه �مل�سهد 
و�سفحته �لب�����رزة للخ�رج ی�ستقبله �ل������رد على �مل�سهد 
م����ن ب�����ب �لبلد وم����� ب����نی �لب�بنی �س�����ق فخ����م م�ستطیل 
ب�عت����د�ل و��ستق�م����ة. ف�أول �س����يء تقع علیه ع����نی �ل��فد 
عل����ى �مل�سهد ه����� ذلك �لب�ب كم����� �ن �ول �س����يء تقع علیه 
ع����نی �ل��رد على �لنجف تلك �لقب����ة �البریزیة �لتي تل�ح 
من بعید وه�جة مل�عة . وقد ��سرتعى �لتف�ت بع�س ذوي 
�الأفك�ر �للطیفة م�قع ذلك �لب�ب و�سحذ �ذه�نهم ف�أق�م�� 
علی����ه �ی��ن� وق�����ر� �س�هق� یق�م على ق������س معق�د من 
�لق��س�ين �ملط�ي �ملفت�ل طر�ئق طر�ئق بلطف و�بتد�ع 
یحی����ط به �ط�ر م����ن �لق��س�����ين �ملكت�ب ب�آي م����ن �لقر�آن 
ب�لقل����م �لن�سخ����ي �لبدیع ويف �على ذل����ك �الی��ن ع�س�بة 
بهی����ة من ذل����ك �لق��س�ين �ملكت�����ب ، ويف د�خ����ل �الی��ن 
�ط�ر ذهبي ومنطقة ذهبیة قد كتب� بقلم ذهبي يف �آي من 
�لقر�آن . فم� �جمل ذلك �ل�جه و�بهى ق�سم�ته! خ�س��س� 
يف ع����نی �ملقب����ل لی����ال وقد �أح�����ط به �ط�����ر م����ن م�س�بیح 
�لكهرب�ء يف زج�ج�ت مل�نة منه� �الأبی�س ومنه� �الأحمر 

ومنه� �الأخ�سر.
وم����ن �لب�ب یل�ح للمقب����ل ذلك �لعنق�د م����ن �لن�ر وك�أنه 
عنق من ن�ر ق�مت به �مل�سرجة �لتي ��سلفن� ذكره� . ومن 
ذل����ك �لب�ب یل�ح �أی�س� �الی������ن �لذهبي قد مت�ج ب�أ�سعة 
�لكهرب�ء �ملتك�سرة على �سف�یح �لذهب فك�ن ذلك �الی��ن 
م�س����ك�ة م����ن ن�����ر يف م�سب�����ح ، �مل�سب�����ح يف زج�ج����ة . 
فم����� �زهر ذل����ك �لبیت �ملعم�ر �لذي ی����ك�د ی�سيء حج�رة 

وی�س�ع طین� .
دخل �س�حب �لعلم ذلك �لبیت �ملعم�ر وتبعه زو�ر �حلي 
و�أن� يف �ثرهم ف�جدت �الدب�ء قد تفی�أو� ظالل ذلك �لبیت 
وق����د �نت�سرو� هن�ك حلق� حلق����� و�كرثهم قد �عتم ب�لعمة 
�لبی�س�����ء ك�نه����م طی�ر �جلن����ة یتالقط�ن حب�����ب �الدب 
وه����� ك�م����ة ك�مة تلك �لطی�����ر �لبی�س �ی����ن مقره� �ست 
�جله�ت ر�س����دن ب�ال�سر�ك و�كرث تل����ك �حللق�ت تتع�طى 
�الدب �لقدمی �لعلم����ي و�الجتم�عي و�لروحي ، وبع�سه� 
یتكل����م ب�لع�����د�ت وبع�سه����� ب�خلر�ف�����ت م����ن زج����ر وف�أل 

وطریة وطل�سم وع�ذة وك��مل ووو ...
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نص نادر

المرقد العلوي الشريف في العشرينيات كما 
وصفه الشيخ علي الشرقي

بناية فخمة نفيسة تاريخية تسمى)الصحن( وهو بشكل مستطيل ذي طابقين ، والبناية كلها 
مقطعة بايوانات وفي كل ايوان بيت صغير )حجرة( .ويفصل كل ايوان عن ايوان ساريتان كل واحدة 

بعرض متر او يزيد على المتر ، وطولها يساند العشرة امتار ، يعقد بين الساريتين قوسان : 
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زاكي جمال الشوك 

متت���د كر�دة م���رمی على ط����ل �س�ط���ئ دجل���ة �لغربي بنی 
م�قع ج�سر �الأحر�ر �حل�يل �سم�اًل حتى نهر �خلر جن�بً�. 
�أم���� عر�سه� فمن �س�ط���ئ �لنهر حتى �سك���ة حدید بغد�د – 
�لب�س���رة. وك�نت حتده� �س�بقً� )�س���دة �مل�سع�دي(. وهذه 
�ل�س���دة بنی���ت يف �لعهد �لعثم����ين �الأخری حلم�ی���ة بغد�د 
�لغربی���ة من فی�س�ن نه���ر �لفر�ت. وقد ز�ل���ت من �ل�ج�د 

�آخر بق�ی� هذه �ل�سدة منذ ح��يل ع�سرین ع�مً�. 
ه���ذ� خرب مفید جدً� یلقي �س�ءً� على �حلد �لغربي لالأر�س 
�مل�س���رت�ة �لت���ي ج����ء ذكره���� يف �ل�ثیق���ة، �أعن���ي ط���رق 
�مل�سع����دي. وقر�أ �س����دق �أی�سً�: ومن ه���ذ� نعلم �أن كر�دة 
مرمی تتب��أ منب�سطً� ف�سیحً� من �لطرف �جلن�بي �لغربي 
ملدین���ة بغد�د. على �أن �جلزء �الأعظم من هذه �مل�س�حة ك�ن 

�إم� ب�رً� مرتوكً� و�إم� �أر�سً� مزروعة...
وق�ل: – یت�سح من ه���ذ� �أن �أر�س �مل�سع�دي هي �حلدود 
�لغربیة ملدینة بغ���د�د. وهي �حلدود �لغربیة �أی�سً� الأر�س 
�أجد�دن����. �أم���� ب�س����أن كر�دة م���رمی فهي ك�نت �أر�س���ً� ب�رً� 
وب�س�ت���نی مزروع���ة. و�لب�س�ت���نی رمب���� ك�ن���ت مت�أخ���رة. 

و�سیهمن� �أن نعلم متى زرعت هذه �لب�س�تنی.
ث���م ج����ءت ملیح���ة ب�سینی���ة م�ستطیل���ة �ل�س���كل، علیه���� 
��ستك�ن����ت �ل�س����ي، وو�سعته���� �أم�من���� لیتن����ول كل من���� 
��ستك�ن���ه، بع���د �أن و�سع���ت ��ستك�ن���ً� �أم�م �بنته���� �سع�د. 
وعل���ق ك���رمی ق�ئ���اًل: تعلم����ن �أن كلم���ة ��ست���ك�ن رو�سیة. 
لكنني ال �أدري مل�ذ� تك�ن �ال�ستك�ن�ت عندن� �سغریة، وقد 
جرت �لع�دة الأجل ذلك �أن یقدم �ل�س�ي مرتنی. وه� جهد ال 

معنى له ل� جعلت �ال�ستك�ن�ت �أكرب.
�أن�. قلت  �لعر�ق؟  دخل  عندم�  ثمینً�  ك�ن  �ل�س�ي  – �أالأن 

– �أن���� �ف�س���ل �لقه����ة، ق�ل ك���رمی، الأنه���م ی�سرب�نه� يف 
روم�نی���� �أك���رث م���ن �ل�س����ي، والأنه���م یحر�س�ن عل���ى �أن 
تك�ن له� نكهة لذیذة عندم���� یعدونه�. لكنني �أحب �ل�س�ي 
�لعر�ق���ي، �لذي ی�س�ف �إلیه �لهی���ل. يف �ملغرب، ورمب� يف 
كل بل���د�ن �سم����ل �فریقی���� یغل�ن �ل�س����ي مع �لنعن���ع. �أن� 

�أف�سل �لهیل.
ثم ق�ل: – ولكل ثق�فة �س�یه�. �ل�سینی�ن ی�سرب�ن �ل�س�ي 
�الأخ�س���ر بال �سك���ر. وهذ� ت�ف���ری ه�ئل لدخله���م، فهم �أمة 
عدید �سك�نه�. وال �أدري كیف ی�سرب �لهن�د �س�یهم، لكنني 
�أعل���م �أن للرو����س �س�یه���م �خل�����س؛ وكذل���ك �النكلیز. هل 

�أتعبتك من �الإ�سغ�ء �إىل حم��سرتي، حم��سن؟
�أح�دیثك. من  �أرت�ي  �أن  �أحب  �أن�  – كال، 

ثم ق���ر�أ �س����دق: – هن�ك �سری���ح یقع يف و�س���ط �ملنطقة، 

وین�س���ب �إىل �ل�سی���دة م���رمی بنت عم���ر�ن و�ل���دة �مل�سیح، 
ومن���ه ��ستمدت كر�دة مرمی ��سمه�. و�ملرجح �أن هذ� �لقرب 
یع����د �إىل �مر�أة �س�حلة من ن�س����ء �لعهد �لعثم�ين ��سمه� 
م���رمی. وق���د �لتب�س �الأم���ر على �لن�����س ف�س�ع بینه���م �أنه� 
�ل�سیدة �لعذر�ء. وك�ن �أهل �لكر�دة یقد�س�ن �سریح مرمی 
تبع���ً� له���ذ� �لظن. و�تخذو� م���ن �الأر�س �لت�بع���ة له مقربة 

الأكب�دهم.
وقب���ل �أن ی���س���ل �س����دق قر�ءت���ه، ق�طع���ه �أخ����ه كرمی 
ق�ئ���اًل: – ه���ذ� یعق���د �مل�س�أل���ة علین����. من هي م���رمی هذه؟ 
وكیف دفنت هن�؟ ال �أظن �أن لن� �سلة بهذه �ملر�أة، فمن �أین 
ج����ءت؟ ه���ذ� �مل��س�ع یتطل���ب در��سة. فم���ن یفیدن� بهذ� 
�ل�سدد؟ �ملر�سح�ن لتق���دمی معل�م�ت ح�ل هذ� �مل��س�ع 
مل یع����دو� عل���ى قی���د �حلی�ة. �أن���� يف ذهني �أ�سم����ء، مثل 
م�سطفى ج�����د، و�أحم���د �س��سة، وف����ؤ�د عب��س، وجالل 
�حلنف���ي، وه����دي �لعل����ي... نحن ندخ���ل يف مت�هة بعد 

�أخرى.
ثم �س�ألن� �س�دق �إن كن� نحب �أن یقر�أ لن� �سیئً� عن �لك�سلة، 

ف�أكدن� رغبتن� يف ذلك.
ث���م ق���ر�أ �س����دق: – یق���رتن ��س���م ك���ر�دة م���رمی ب�لك�سل���ة 
�مل�سه����رة، �لتي ك�ن یحییه� �أهل بغ���د�د. ك�ن مقر �سریح 
م���رمی بنت عمر�ن يف �لكر�دة مز�رً� لت�سلیة �أهل بغد�د يف 
من��سبت���ي �لك�سلة من كل ع�م. ك�ن����� یجتمع�ن ح�له يف 
�جلمع���ة �الأوىل بعد عید �لفطر، و�جلمعة �الأوىل بعد عید 
�الأ�سحى. وهذه هي �لك�سلة... عندم� یحنی م�عد �لك�سلة 
يف ك���ر�دة مرمی ك�ن �لن��س یزحف�ن، منذ �ل�سب�ح �لب�كر، 
نح���� �سری���ح �ل�سیدة مرمی من كل جهة م���ن جه�ت بغد�د، 
حت���ى ت�سیق بهم �لب�س�تنی و�حلق����ل �ملحیطة ب�ل�سریح. 
وی�أت���ي مع �لن��س �لب�عة �ملتج�ل����ن ب�أمن�ط من �الأطعمة 
و�مل�سرتی����ت، وه�����ة �لط���رب ویك����ن ی�م���ً� م�سه����دً� 
یف�ق يف �سخب���ه وم�سر�ته �أی�م �لعید. �أم���� �أ�سل �لك�سلة 

فمجه�ل...
وقلت �أن�: – �للفظة تذكرن� بكلمة ك�سل. وب�لت�يل �لتك�سل. 
ونح���ن ال نعلم متى بد�أت �لك�سلة. لكنني �أعتقد �أنه� �نتهت 
يف �أثن����ء �حل���رب �لع�ملیة �لث�نی���ة عندم� ع�سك���ر �جلی�س 

�لربیط�ين يف �أر��سي كر�دة مرمی. هل تذكرونه�؟
�أج����ب ك���رمی فقط: – �أن���� �أذكره����، و�أذكر �لعرب����ت �لتي 
جتره���� �خلی���ل �لتي ك�ن���ت تكت���ظ ب�لن�س����ء �لق�دم�ت من 
�الأحی����ء �الأخ���رى. وكی���ف �أن �لرج�ل م���ن �أق�ربن���� ك�ن�� 

ینعت�هن ب�أمه�ت كر�ع، الأن �أذرعهن ك�نت مك�س�فة.
�سحكت �أن� وملیحة، و�أكدت �أنني كنت �أ�سمع هذ� �لنعت.

ثم ق�ل �س�دق: – هل �أقر�أ �ملزید عن كر�دة مرمی؟
وكرمی. �أن�  قلت  رج�ًء،  – نعم، 

ق���ر� �س����دق: ومن �الأعم����ل �لرئی�سی���ة الأهل �لك���ر�دة بیع 
�لفجل. وك�ن�� ی�سم�ن���ه )�أب� خ��سة �لذهب(، داللة على 
�لربح �ل�فری �لذي یتح�سل من بیعه... ولی�س يف �لكر�دة 
ح��نی���ت وال عط����رون ب���ل ك�ن����� یذهب����ن �إىل �أ�س�����ق 
�ل�س��ك���ة وعالوي �حللة ل�سر�ء م���� یحت�ج�نه. ثمة م��د 
ك�ن �أه���ل �لك���ر�دة یح�سل�ن علیه� جم�ن���ً�، وك�نت عندهم 
يف حك���م �مل�س����ع. وه���ذه ه���ي �لتم���ر، و�لدب����س، و�للنب، 
و�لتكي، و�ملخ�س���ر�ت، و�لفجل، و�لنبق، و�حلطب. وه� 
یبیع����ن هذه �الأ�سن����ف للبغ�غ���دة، وال یتب�یع�ن به� يف 
منطقته���م... وك�ن�� �إىل زمن قری���ب یتحرج�ن من �سر�ء 
ثالثة م���ن هذه �الأ�سن����ف �مل�س�عة، وهي �لتم���ر، و�لتكي، 
و�لنبق، ویعتربون �حل�س�ل علیه���� بطریق �ل�سر�ء �أمرً� 

غری طبیعي...
– هذ� مل یعد �سحیحً� يف �أی�من�، ق�ل كرمی، �أن� �أتكلم عم� 
ع�ست���ه و�سهدته منذ �أی�م �حل���رب �لع�ملیة �لث�نیة. ويف كل 
�الأح�����ل نحن كن� ن�سكن يف �ل�سم�ل من �لكر�دة، ومل نكن 
نعترب من �أه�يل �لكر�دة. نحن كن� نعرف بلقبن� فقط. وكن� 
ن�س���رتي �لتكي من ب�عته �لذین یجن�نه من �أ�سج�ر �لت�ت 
�ملعم���رة يف �ل�س���در. وك�ن ب�عت���ه یعلن����ن ع���ن ب�س�عته 

ب�لكلم�ت �لت�لیة، كم� تعلم�ن: »ب�رد �لعنب، ب�رد«.
�أن�. قلت  – نعم، 

ث���م ق�ل كرمی: – �أم� �لنبق فال �أذكر �أنه ك�ن یب�ع. الأنه ك�ن 
ینم� يف �لكثری من بی�ت وحد�ئق بغد�د. تذكرون �لنبقة 
يف م���� میك���ن �أن ی�سمى حدیقة يف بیتن�، ك�ن���ت تثمر نبقً� 

ف�خرً�.
ثم قلت �أن�: – لكن �أروع �لنبق م� ك�ن یح�سل علیه تالمذة 
مدر�س���ة �ملن�س�ر �البتد�ئیة عندم���� یجدونه مت�س�قطً� من 
�أ�سج�ر �لنبق يف �لطرف �الأخری من �س�حة �ملدر�سة، وك�ن 

�أخي ولید یحمل �إيّل حب�ت منه.
ه���ذه �أ�سی�ء �فتقدن�ه� بعد ذل���ك، مب� يف ذلك �لت�ت �ملذهل 
يف حالوت���ه وحب�ت ثمره. لكن �ألذ �سيء �فتقدن�ه ه� متر 
�ل�سْكری����ت خل���ف بیت عمي عب�����س، �لتي �أظنه���� یب�ست، 
�أعن���ي �لنخ���الت، حتى قب���ل ��ستمالك �الأر����س لبن�ء فندق 

میلی� من�س�ر.
�أن� ال �أظن �أن هن�ك مترً�  – �ل�سكری����ت؟ �أنت عل���ى حق. 
يف �لع����مل �ألذ من متره�. �سحیح �أن ج���دي، �حل�ج �أمنی، 

ج�ء بف�س�ئله� من �حلج�ز مع لیل�ة وح�سنة؟ 
له. قلت  �أی�سً�،  �أن�  �سمعته  م�  – هذ� 

عن كتاب )  أوراق بغ�دادية (
الصادر عن مؤسسة المدى

في كرادة مريم .. كانت ايام



العدد )4909( السنة الثامنة عشرة 6
االثنين )29( آذار 2021

www.almadasupplementscom

رافع الناصري

ك�ن �لكت�ب �لر�ئع لل�س�عر �ملبدع ط�لب عبد �لعزیز قبل خر�ب 
�لب�س����رة: كت�ب �مل�ء و�لنخل، �لذي �أهدى �ل�س�عر ن�سخة منه 
�إىل م����ي مظفر، قد �أثر ت�أثریً� كبریً� وعمیقً� يف ح���سي، فه� 
كت�ب م�ؤلف من ن�س��س جمیلة، فیه �أن��ع من �ل�سعر و�لنرث 
و�ل�س����رد �ملمتع، وفیه �أی�سً�، �سذر�ت من ت�ریخ �ملدینة، یذكر 
فیه����� �أ�سم�����ء �سعر�ء و�أدب�����ء وفن�ننی، نع����رف بع�سهم، وهي 
�أ�سم�ء �سخ�سی�ت ممی����زة تفتخر �لب�سرة به�، كم� یفتخر به� 

�لعر�ُق كله. 
ق�سی����ت وقت� ممتع� مع ه����ذ� �لكت�ب، و�أث�ر عن����دي بع�س� من 
ذكری�تي �لب�سیطة عن هذه �ملدینة �لفریدة بنی مدن �لعر�ق. 

البصرة
عرف����ت �لب�س����رة الأول مرة يف �آب من �سیف ع�����م ١٩6٢، فقد 
جئته����� من بغد�د بدع�ة من �سقیقي �لدكت�ر منری �لن��سري، 
�ل����ذي ك�ن طبیب����� خمت�س� ب�الأمر��س �لن�س�ئی����ة و�لت�لید يف 
�مل�ست�سف����ى �جلمه�����ري )یق�����ل �لبع�����س �إن ن�س����ف �سب�����ب 

�لب�سرة ولدو� على یدي �لدكت�ر منری(.
كن����ت ی�مه����� �أمتت����ع ب�إج�زت����ي �ل�سیفی����ة، ق�دمً� م����ن �ل�سنی 
)بك����نی– بغد�د ب���سط����ة �لقط�ر( وك�ن ج����زًء� من برن�جمي 
�لدر��س����ي ر�س����م م�س�ه����د م����ن �لطبیع����ة �لعر�قی����ة �إىل ج�نب 
�لطبیع����ة �ل�سینی����ة، لغر�س تقدمیه �سم����ن �أطروحة �لتخرج 

يف �الأك�دمییة �ملركزیة للفن�ن �جلمیلة يف بكنی. 
ك�ن����ت عی�دة منری تقع يف عم�رة حن����� �ل�سیخ، �ملق�بلة ل�س�ق 
�لهن�����د، ومن �سرفة هذه �لعی�دة، ر�سمت بن�یة �لبنك �لعربي 
بطر�ز معم�����ره �لعرب����ي �الإ�سالمي �ملتمی����ز، ویقع على مینی 
�ل�س�����ق، كم� ر�سم����ت �ملق�هي �ملطلة على نه����ر �لع�س�ر، وتقع 
على ی�س�����ر �ل�س�ق. ويف �سب�ح ی�م مل تك����ن رط�بته ع�لیة، 
م�سی����ت �إىل خ�����ر �لع�س�����ر ف�ج����دت من�ظ����ر طبیعی����ة ر�ئعة، 
ومنه� �ل����زو�رق �لكب����ریة و�ل�سغ����ریة �ملرب�ط����ة على ج�نب 
�جل�س����ر �خل�سبي �لقدمی، وتظهر من خلفه من�رة ج�مع �ملق�م 
�لكبری وقبته. فلم �أمت�لك نف�سي، �إذ �سرع�ن م� �أخرجت عدتي 
ور�سم����ت ب�الأل������ن �مل�ئیة وب�أق����الم �لر�س������س جمم�عة من 
�لل�ح�����ت �ل�رقیة. والعتز�زي به� عدت ع�م ١٩65 و�أنتجت 
منه����� ل�ح����ة مطب�ع����ة ب�حلفر عل����ى �خل�سب �س�رك����ت به� يف 
معر�����س جم�عي �أقیم يف ق�ع�ت �ملتحف �ل�طني ملدینة برلنی 

�ل�سرقیة ع�م ١٩67. 
ويف �حد �ل�سب�ح�����ت �لر�ئقة عربت �جل�سر �خل�سبي �ملق�بل 
للعم�����رة �لت����ي ن�سك����ن فیه� �أن� و�أخ����ي، ق��سدً� �س�����ق �لهن�د 
�مل�سه�����ر، وجدت مدخل �ل�س�����ق مده�س� بعم�رت����ه �لتقلیدیة 
و�إن�رته �لطبیعیة و�ال�سطن�عی����ة، یخطف �لب�سر، ومن �أول 
نظرة، متلك قلبي �لفرح و�ل�سرور، وخ��سة، ذلك �لفرح �لذي 
ی�ل����د عندم� تلتقي �لع����نی الأول مرة، ب�أل������ن و�أ�سك�ل فریدة 
وغریب����ة من �لت��بل �لهندیة، وم� یف�ح منه� من رو�ئح زكیة 
ومنع�س����ة ونف�����ذة، ال تخط����ئ �أنفً� می����رُّ من �أم�مه�����، وخ��سة 
لز�ئٍر مثلي، وقد دفعت ثمن هذه �ملتعة )عط�س�ت مت���سلة(. 
وعل����ى �مت����د�د �ل�س�ق جتد دك�ك����نی �ملك�سر�ت، وفی����ه �أ�سك�ل 
و�أن������ع لذی����ذة من �لل�����ز و�جل�����ز و�لبن����دق و�لف�ستق وم� 
�إىل ذل����ك، ومن ث����م دك�كنی �الأدو�ت �ملنزلی����ة لك�فة �الأغر��س، 
ودك�كنی �أخَر لبیع �الأقم�سة �ملختلفة، هذه �لف�سحة من �ل�س�رع 
متتل����ئ ب�سب�ی� �لب�س����رة �جلمیالت، م�سلم�����ت وم�سیحی�ت، 
يف حرك����ة م�ستمرة، وهنَّ يف غمرة �لف����رح و�لبهجة، یلب�سن 
�أح����دث �مل�دیالت �لن�س�ئیة، �لتي �فتق����دت روؤیته� يف �ل�سنی 
�أی�����م �لقفزة �لكربى �لتي ��ستم����رت على مدى خم�س �سن��ت 

عج�ف.
ك�ن من����ری �أعزب يف تلكم �الأی�م، وی�سك����ن يف �لعی�دة نف�سه�، 
لذ� ك�ن����ت وجب�ت �لغ����د�ء و�لع�س�����ء نتن�وله����� ب�لتن�وب بنی 
مطعم ومقهى علي ب�ب� �ل��قع يف �س�رع �ل�طني، وه� مك�ن 
حدی����ث بدیك�ر�ته و�أث�ث����ه، ومل �أ�س�هد مثیال له يف بغد�د يف 
ذل����ك �ل�ق����ت، وبنی مطعم فن����دق �سط �لعرب، وه����� من �أرقى 
�ملط�عم �الإنكلیزیة �لعریق����ة، وال �أن�سى كبری �لن�دلنی و��سمه 
)ج�رج( ببذلته �جلمیلة، �ملك�نة من �سرتة بی�س�ء وبنطل�ن 

��س�����د وربطة عن����ق فر��سة )ب�بی�����ن( �س�����د�ء، و�سعر المع 
تتخیل����ه وك�أنه ق����د و�سع علیه ن�سف ملعق����ة من �لدهن �حلر، 
قب����ل �أن یظه����ر خلدم����ة �لزب�ئ����ن، وب�حرت�م �سدی����د ی�سع بنی 
�أیدین����� الئحة �لطع�����م �الأنیق����ة )menue( وفیه� ب��ستمر�ر 

طبعً� �سحن �لی�م �ملمیز. 
حدثني �ل�سدیق �لبحرین����ي )ح�سن �جلالهمة( وه� متخرج 
يف ج�مع����ة �لب�س����رة، ق�ل: عدت بع����د �سن������ت �إىل �لب�سرة، 
ونزل����ت يف فندق �سط �لعرب، ويف �ل�سب�����ح ق�سدت �ملطعم، 
وج�����ءين كبری �لن�دلنی ع�ب�سً� ومل یقل �سب�ح �خلری بل ق�ل: 
تف�س����ل عم����ي �سن����� طلب�تك، قلت ل����ه: هل ت�سمح ب�����ن �أ�س�هد 
�ملنی�����، ق�����ل: م� عدن����� م�نی�����، ب�س عدن����� ری�ق عب�����رة عن: 
بی�س مقل����ي )طكة( وج����نب و�سم�ن و�س�ي، فقل����ت له �جلب 
يل م� لدیك، وعندم� غ�در، �سحكت مت�أ�سف� على �أی�م �لب�سرة 
�جلمیل����ة، �لت����ي ك�نت جن����ة للق�دم����نی �إلیه� م����ن دول �خللیج 

وخ��سة من �لك�یت و�لبحرین.
ك�نت �لرط�بة ب�لب�سرة ت�سل �إىل درج�ت ع�لیة جدً� يف �سهر 
�آب، وق����ت هب�ب �لری�ح �ل�سرقی����ة )�ل�سرجي(، وقد �ختربت 
و�ح����دً� منه����� وك�ن ق�ی����ً� لدرجة �أنن����� مكثن����� يف �لعی�دة مدة 
ثالثة �أی�م مت���سلة، حتت رحمة �لتربید )�یرك�ند�سن( ومل 
نخ����رج منه� بت�تً�. وعندم� كن����ت �أتطلع �إىل �ل�س�رع كنت �أجد 
معظم �لرج�ل ی�سع�ن �ملن��سف )�خل�ويل( على �أكت�فهم بغیة 

م�سح �لعرق �ملت�سبب من كل �أجز�ء �جل�سم. 
يف ع�����م ١٩7١كن����� يف �للجن����ة �لتح�سریی����ة ملهرج�����ن �ملربد 
�الأول، �سی�����ء �لع����ز�وي ووجد�ن م�هر و�أن�����، وك�نت مهمتن� 
ت�سمی����م وتنفی����ذ خلفی����ة �مل�س����رح م����ع فری����ق م����ن �لنج�رین 
ت�سمی����م  وكذل����ك  و�خلط�ط����نی،  و�ل�سب�غ����نی  و�حلد�دی����ن 
�ملطب�ع�����ت عل����ى �أن��عه����� �لتي �ستق����دم يف �ملهرج�����ن، علمً� 
ب�أنن����� كن� قد �أعددن� يف بغد�د مل�سق�ت كبریة �حلجم، طبعت 
ب�أعد�د كبریة ب���سطة �ل�س��س����ة �حلریریة )�ل�سلك �سكرین(. 
و�ملل�سق�ت هي: مل�سق لق�سیدة بلند �حلیدري �سممه ه��سم 
�سمرجي، ، ومل�سق لق�سی����دة ف��سل �لعز�وي من ت�سمیمي. 
وق����د وزعن�ه����� قب����ل ی�����م م����ن �الفتت�ح عل����ى معظ����م جدر�ن 
�لب�س����رة، وقد ظهرت بحلة جمیلة، بع����د ل�سقه� �ل��حدة �إىل 
ج�نب �الأخرى. كم� وزعن� ق�سم� منه� على �سی�ف �ملهرج�ن، 
وفرح������ به� كث����ری�، خ��سة و�أنه� ك�نت جدی����دة على �لذ�ئقة 

�لفنیة يف تلك �الأی�م. 
ك�ن تنظی���م برن�مج �ملهرج�ن جید� ب�سكل ع�م، وقد ظهر ذلك 
جلی���ً� من���ذ �لی�م �الأول، �ل���ذي �عتلى من�سته كب����ر �ل�سعر�ء 
�لعر�قینی و�لعرب. وبعد ی�منی من �الفتت�ح، �أق�مت �للجنة 
�لعلی���� للمهرج����ن، ممثل���ة ب�ل�س�ع���ر �ملرح�م زك���ي �جل�بر، 
وك�ن وكی���ال ل����ز�رة �لثق�فة �آنذ�ك، دع�ة غ���د�ء ف�خرة على 
م���ن �لیخت )�لث����رة( �لذي ط����ف بن� �سط �لع���رب، متمهال 
لیتی���ح لن���� فر�س���ة �لتمت���ع مبنظ���ر �مل����ء وب�س�ت���نی �لنخیل 
�لر�ئع���ة �ملمتدة على ط�ل �ل�سط، ك�ن �ل�سر�ب و�لطع�م على 
�أن��ع���ه مبتن�ول �جلمی���ع، وك�ن �ل�سع���ر�ء يف ن�س�ة كبریة 

یرثثرون وی�ستم�ن ویقروؤون �لق�س�ئد �لطریفة.
�لعر�قی���ة  �حل���رب  �نته����ء  وبع���د   ،١٩٨٩ ع����م  ربی���ع  يف 
�الإیر�نیة، نظمت جمعیة �ملعم�رینی �لعر�قینی، رحلة ع�ئلیة 
�إىل �لب�س���رة و�الأه�����ر، وكن�، �أن���� ومي، �سم���ن �مل�س�ركنی 
الرتب�طن���� ب�أو��س���ر �ل�سد�قة م���ع معظم �ملعم�ری���نی �آنذ�ك. 
�س�فرن���� ب�لط�ئرة �إىل �لب�سرة، ونزلن���� يف فندق �سری�ت�ن، 

�إىل  ب���نی جت�����ل يف �ملدین���ة وزی����رة  ومتتعن���� ب�وق�تن���� 
�الأه�����ر، ث���م �إىل مدینة �لف����و، وك�نت هذه �لزی����رة فریدة 
م���ن ن�عه���� ال میكن �أن ین�س�ه���� �ملرء لغر�بة م���� �س�هدن� من 
دم����ر وب�س�عة، وخ��سة منظ���ر �لب�س�تنی �ملحروق���ة كلی� �أو 
�لت���ي �حرتق �سعفه� وبقیت و�قفة بروؤو�س �س�د�ء، �أعد�د ال 
حت�س���ى، ممتدة عل���ى �متد�د �لب�سر، �ن���ه ملنظر ب�سع وم�ؤمل 

حقً�.

أبو الخصيب
ك�ن لل�سدی���ق )عب���د �خل�لق �له�����ز( وه� م���ن ع�ئلة �له��ز 
�لب�س���رة  مدین���ة  عل���ى  �طالع���ي  يف  مه���م  دور  �ملعروف���ة، 
و�أح��له�. ك�ن عبد �خل�لق یعمل م�ظفً� لدى �لدولة كمر�قب 
لع���د�د�ت �مل����ء و�لكهرب�ء �سب�ح���ً�، ویعمل مرّوج���ً� لالأدویة 
و�مل�ستح�س���ر�ت �لطبیة م�س�ًء، ل���ذ� ك�ن �سدیق� لكل �الأطب�ء 
و�ل�سی�دلة يف �لب�سرة ب���دون من�زع، یتمیز بدم�ثة �خللق، 
ویح���ب تق���دمی �مل�س�عدة ملن یحت����ج �إلیه����. ك�ن عبد �خل�لق 
ی���رتك عمل���ه �ل�سب�ح���ي لبع����س �ل�ق���ت لیتف���رغ لربن�جمي 
�لی�م���ي، وه� برن�مج ح�ف���ل ب�مل�س�ه���د�ت لالأمكنة �ملدینیة 
� وق�ل:  �ملتمی���زة يف �لب�س���رة. ويف �حد �الأی�م ج����ءين ب��سًّ
لن�أخ���ذ �سی����رة �لدكت����ر، وك�نت من ن����ع )ف����رد ت�ون�س( 
ونذهب �إىل �أب���� �خل�سیب لرت�سم هن�ك �أجمل �ملن�ظر. كنت 

قد �سمعت عن �أبي �خل�سیب كثری�.
يف �لطریق ده�ست جلم�ل �مل�ء و�خل�سرة و�أ�سج�ر �لنخیل، 
فت�قف���ت يف �أمكنة خمتلف���ة للر�سم �ل�سری���ع وت�أمل �لطبیعة 
�ل�س�ح���رة، لكن، �أهم تلك �مل�س�هد ك�ن منظر �جل�سر �خل�سبي 
�لعتیق و�لنهر و�لنخیل يف منطقة �أب� �لفل��س، وقد ر�سمته 
ب�الأل�����ن �مل�ئیة و�عتمدت تلك �لل�ح���ة كم�سدر �أ�س��سي يف 
م�س���روع �لتخرج. ولهذه �لل�حة ق�سة طریفة: فلدى ع�دتي 
�إىل �ل�س���نی، كنت قد خب�أت خلف �لل�ح���ة ورقة من فئة م�ئة 
دوالر �أمریك���ي جتنب� للتفتی����س �ل�سدید لل�سرط���ة �ل�سینیة، 
وق���د متت �لعملیة بنج�ح، ومتتعت ب�سر�ء بع�س �حل�جی�ت 
�الأجنبیة من �سج�ئر وجمالت فنیة و��سط��ن�ت ك�نت ت�أتین� 
م���ن ه�نغ ك�ن���غ ب���سطة �أ�سدق����ء يف �ل�سف����رة �لعر�قیة، 

ومنهم �ل�سدیق �ملرح�م نز�ر �سلیم. 

نص مستل من )كتاب أبي خصيب (
لطالب عبد العزيز

متى عرفُت البصرة

وكيَف وصلُت أبو الخصيب؟
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اللواء الركن ابراهيم الراوي

 فطیب���ت خ�ط���ره وقل���ت ل���ه �س�عر����س �الأمر عل���ى �مللك ، 
ف�ن�س���رف ث���م �خربت �ملل���ك بذلك تلف�نی����. وكنت يف تلك 
�للیل���ة مر�فق���� خف���ر� للملك … وم���ن ثم �خ���ربت �ملر�فق 
�الق���دم ر�سی���د عل���ي تلف�نی���� ب�حل����دث . وك�ن يف �لبالط 
م�ك�اًل �لی���ه تنفیذ ت�سفری �المری على )خ����ل �مللك غ�زي( 
وذل���ك نظ���ر� لق���ر�ر �حلك�م���ة �ل�سلیم�نی���ة بت�سفریه �ىل 
�الردن . ف�ج�بن���ي �ملر�ف���ق �الق���دم وب�حل���رف �ل��ح���د ، 
وب�للهج���ة �لعر�قی���ة )�وی���الخ ه�سه �نك�سر ظه���ري( ))�ن 
�لفریق �لركن بكر �سدق���ي �س�قي )رئی�س �رك�ن �جلی�س( 
�آنذ�ك ه� �لذي �مر بنقل �لعقید �لركن �حمد �ل�سید حمم�د 
من من�س���ب �ملر�فق �القدم للملك وج�ء ب�لعقید ر�سید علي 
�ىل �لب���الط وعین���ه مر�فق���� �ق���دم للمل���ك وك�ن �لعقید من 
�ملقرب���نی لبكر �سدق���ي �س�قي حتى ی�م قتل���ه(( وعلى �ثر 
ذل���ك �ر�سل���ت �حلك�مة �ل�سلیم�نیة يف بغ���د�د ن�ئب �حك�م 
وز�رة �لدف����ع �لعقید )�نط�ن ل�ق�( �ىل �مل��سل للتحقیق 
يف ه���ذ� �حل����دث و�لق����ء �لقب�س عل���ى �لقتل���ة �ملت�آمرین . 
وبع���د و�س�ل���ه �ىل �مل��سل �س����ر �الم���ر ب�لعك�س ف�وقف 
�لعقید �نط�ن ل�ق���� . وعنده� ق�ل كلمته يف �ملثل �لعر�قي 
�مل�سه����ر )�نكل���ب �لط�بك طب���ك( و�علنت منطق���ة �مل��سل 
�لذي ك�ن �مره� �لزعیم حممد �منی �لعمري �لع�سی�ن على 
حك�م���ة بغ���د�د وعلى �ثر ه���ذ� �لع�سی�ن ق���ررت �حلك�مة 
�ل�سلیم�نی���ة يف بغ���د�د �ر�س�ل ق�ة ع�سكری���ة �ىل �مل��سل 

و��س���درت وز�رة �لدف�ع �المر �ىل �لل��ء �لث�لث �لذي ك�ن 
یر�ب���ط يف مع�سكر �ل��س��س . وك�ن �مر هذ� �لل��ء �لعقید 
حمم���د �سعی���د عم���ر �لتكریتي فتم���رد �آمر �لل�����ء على �مر 
وز�رة �لدف����ع ب�حلركة �ىل �مل��سل ق�ئال : نحن �خ�ة يف 
جی����س و�حد المیكن �بد� ومطل���ق �ن یق�تل بع�سن� بع�س� 
�آب  لیلة ١4/١5/  �لل��ء . ويف  �آمر  … وعلى �ثر مترد 
١٩37 ويف �ل�س�ع���ة �ل�س�بعة م�س����ًء . ذهب كل من رئی�س 
�ل����زر�ء حكمت �سلیم�ن ووكیل وزیر �لدف�ع على حمم�د 
�ل�سیخ علي �ىل مع�سك���ر �ل��س��س وو�جه� �آمر �لل��ء يف 
مق���ره وتب�حث� معه يف �مر �حلرك���ة ، وك�ن �س�بط �لل��ء 
�لث�ل���ث وغریهم من �سب�ط �لقطع����ت �الأخرى يف مع�سكر 
�ل��س�����س متحم�سنی �سد �ل�زیری���ن �ملذك�رین ویریدون 
قتلهم���� . وك�ن �ملل���ك قد �سمع مب���� ین�ي ه����ؤالء �ل�سب�ط 
�لقی�م به .. كنت يف تلك �للیلة مر�فق� خفر� للملك ، ف�أت�سل 
ب���ي �مللك تلف�نی� وطلب ح�س�ري لدی���ه يف ق�سر �لزه�ر 
، فرتك���ت د�ر �ملر�فقنی ح�ال وذهب���ت مل��جهته ف�أمرين �ن 
�رك���ب �سی�رت���ه �لت���ي ك�نت حتمل ��س����رة . �سع����ر �لدولة 
�لعر�قیة و��س�قه� بنف�سي ، و�ذهب �ىل مع�سكر �ل��س��س 
و�بل���غ �آم���ر �لل�����ء �لعقید حمم���د �سعید عم���ر �لتكریتي . 
ب����أن �ملل���ك یطلب رئی�س �ل����زر�ء حكمت �سلیم����ن ووزیر 
�لدف����ع )ب�ل�ك�ل���ة( عل���ى حمم����د �ل�سی���خ عل���ي لدی���ه يف 
ق�سر �لزه����ر ح�ال .. ف�أمتثلت �الم���ر وت�جهت ب�ل�سی�رة 
�ملذك����رة مع نح� مع�سكر �ل��س��س )ك�نت �مللكیة يف هذه 
�للحظ���ة و�قف���ة يف �سرفة ب����ب ق�سر �لزه����ر �ملطلة على 
�حلدیق���ة و�ل�س�حة وقد �سمعته� تق����ل للملك )وین تر�سل 

ه���ذ� �ملر�فق و�ىل من�ط���ق �خلطر؟(( . ف��سل���ت �ملع�سكر 
�ملذك����ر ، و�ىل مقر �لل��ء �لث�لث �لذي ك�ن ی�سغل �لبن�یة 
�لت���ي ك�نت ت�سم���ى )بن�یة �المل����ن( يف مع�سك���ر �ل��س��س 
وك�ن���ت غرف���ة �مر �لل�����ء يف �لط�بق �لعل�ي م���ن �لبن�یة 
�ملذك����رة �لتي ك�نت تتك����ن من ط�بقت���نی ، فدخلت غرفة 
�الآم���ر ف�س�ه���دت كل م���ن رئی�س �ل����زر�ء حكم���ت �سلیم�ن 
ووكی���ل وزی���ر �لدف�ع عل���ي حمم�د �ل�سیخ عل���ي یجل�س�ن 
يف �لغرف���ة یتح�دث�ن م���ع �آمر �لل��ء �لعقی���د حممد �سعید 
عم���ر �لتكریتي فحیی���ت �الآمر �لتحی���ة �لع�سكریة وقلت له 
�ر�سلن���ي �ملل���ك �لیك���م وه� یطل���ب ح�س�ر كل م���ن رئی�س 
�ل����زر�ء ووكیل وزیر �لدف�ع لدی���ه يف ق�سر �لزه�ر �الآن 

وف�ر� وهذه �ر�دة ملكیة البد من تنفیذه� .
فطل���ب مني �لذه�ب �ىل غرف���ة �س�بط ركنه �لرئی�س جم�ل 
�سعی���د �خل�س����يل منتظ���ر� مل���دة خم����س دق�ئق فق���ط لیتم 
حدیثه معهم� . فذهب���ت �ىل غرفة �س�بط �لركن و�نتظرت 
�خلم�س دق�ئق وعدت ث�نیة �ىل �آمر �لل��ء ورج�ته تنفیذ 
�الر�دة ، حیث �ن �مللك ب�نتظ�رهم� ، ف�ج�بني بق�له طیب 
. تف�س���ل �خذهم ف�دعهم���� . فنزلن� �سل���م �لبن�یة �خل�سبي 
و�ركبتهم� �ل�سی�رة و�سقته� بنف�سي وخرجت من �ملع�سكر 
)ك�ن �ل�س�ب���ط على �ختالف رتبهم ومن��سبهم ووحد�تهم 
وت�سكیالته���م متجمهری���ن على �سب����ك غرفة �آم���ر �لل��ء . 
وه���م بغ�یة �حلم��س : یریدون قتل كل من رئی�س �ل�زر�ء 
حكمت �سلیم����ن ووكیل وزیر �لدف�ع علي حمم�د �ل�سیخ( 
ع�ئد� �ىل ق�سر �لزه�ر و�س�هدت �مللك غ�زي یتخطى �م�م 
ب����ب �لق�سر منتظر� و�س�ل �ل�سی����رة ومن فیه� ، ف�وقفت 

�ل�سی����رة ب�لق���رب من �مللك ون���زل كل من رئی����س �ل�زر�ء 
ووكی���ل وزیر �لدف�ع وت�س�فح� مع �ملل���ك ثم ��ست�سحبهم� 
�ىل مكتب���ة د�خ���ل �لق�س���ر ، وبقی���ت منتظ���ر� �ىل ج�ن���ب 
�ل�سی�رة وبعد ن�سف �س�عة من �ل�قت خرج �لثالثة وطلب 
�يل �مللك �ن �و�سلهم� . فركب �ل�سی�رة وجل�س� �ىل �خللف 
وجل�س���ت ور�ء مق�د �ل�سی�رة )�ال�ست���رین( فتحركن� نح� 
بغ���د�د ، ف�س�ألتهم� �ىل �ین یطلب�ن مني �ی�س�لهم� ؟ . فق�ل 
حكمت �سلیم�ن �ىل وز�رة �لد�خلیة )�لتي ك�نت قریبة من 
مدیری���ة �سرطة ل��ء بغ���د�د( ف�و�سلتهم���� �ىل ب�ب وز�رة 
�لد�خلیة . فنزال م���ن �ل�سی�رة و�سكر�ين كثری� ثم �ن�سرف� 
�ىل د�خ���ل �ل�ز�رة . وعدت �ىل ق�سر �لزه�ر ، وك�ن �مللك 
یتم�س���ى �ی�س� �م�م ب�ب ق�سر �لزه�ر ف�أخربته ب�ی�س�لهم� 
�ىل وز�رة �لد�خلی���ة . ف�سك���رين كذل���ك وو�سعت �ل�سی�رة 
يف كر�جه���� يف ق�سر �لزه�ر و�ن�سرف���ت �ىل د�ر �ملر�فق 
�خلفر ، الق�سى خف�رتي لتلك �للیلة فیه� ويف �لی�م �لث�ين 
و�س���ل جثم�ن بك���ر �سدقي �س�قي وحمم���د علي ج��د من 
�مل��سل ، وعند �لظهر دفن� �ىل مقربة ب�ب �ملعظم ، ف�أر�سل 

�مللك �كلیلنی من �لزه�ر وو�سعن� على قربیهم� .

استقالة حكومة حكمت سليمان وتأليف 
حكومة

ق���دم حكم���ت �سلیم����ن ��ستق�لة وز�رت���ه بت�ری���خ ١7/ �آب 
١٩37 و�ب���رق جمیل �ملدفع���ي �لذي ك�ن يف بریوت لیع�د 
�ىل �لع���ر�ق ویت����ىل ت�سكیل �ل�ز�رة . و�س���درت �الر�دة 
�مللكی���ة بت�ألیف �ل����ز�رة �ملدفعیة بت�ری���خ ١7/�آب ١٩37 
وبرق���م 465 فت�ألف���ت �ل����ز�رة على �لنمط �لت����يل :جمیل 

�ملدفعي  رئی�س� لل�زر�ء ووكیال ل�زیر �لدف�ع
، م�سطفى �لعمري  وزیر� للد�خلیة ، عب��س مهدي :وزیر� 
للعدلی���ة ووكی���ال ل�زی���ر �خل�رجی���ة، جالل ب�ب����ن  وزیر� 
لالقت�س����د و�مل���سالت ووزیر� للم�لی���ة ب�ل�ك�لة، �ل�سیخ 

حممد ر�س� �ل�سبیبي وزیر� للمع�رف .
ويف ی����م ١٩/ �آب ١٩37 �س���درت �الر�دة �مللكیة ب��سن�د 
من�سب وز�رة �خل�رجی���ة �ىل ت�فیق �ل�س�یدي ومن�سب 
وز�رة �مل�لی���ة �ىل �بر�هی���م كم����ل ، وقد ع�د وزی���ر �مل�لیة 
)�بر�هی���م كم����ل( �ىل �لع���ر�ق يف ٢٨/ �آب ١٩37 ومل یعد 
وزی���ر �خل�رجیة �ال يف ٩/ ت�سرین �الول / ١٩37 وت�لی� 
من�سبیهم� يف تلكم �لت��ریخ ))ومتكنت �ل�ز�رة �ملدفعیة 
يف زم���ن ت�لیه���� �حلكم من �ن ت�س���در �ر�دة ملكیة ب�لعف� 
ع���ن �ال�سخ��س �لذی���ن ق�م�� ب�الجر�م و�لقت���ل �لذي وقع 
مبن��سبة مقتل بكر �سدقي وحممد علي ج��د كعمل مم�ثل 

كم� ��سدرته �ل�ز�رة �ل�سلیم�نیة(( .

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

حقائق حول مصرع الفريق بكر صدقي 
يرويها مرافق الملك غازي

وفي الساعة 20,00 الثامنة مساًء 
اخبرني مأمور بدالة قصر الزهور بان 

شخصا من الموصل يريد مكالمة 
الملك تلفونيا . فقلت لمأمور البدالة 
اعطني اياه : واذا بالمتكلم هو شقيق 

بكر صدقي شوقي العقيد برقي 
شوقي )نائب الموصل( آنذاك يكلمني 
من الموصل وهو بحالة تهيج شديد 
ويطلب مكالمة الملك . فقلت له ان 
الملك مريض تفضل واخبرني بما 

تريد فقال اريد ان اخبر الملك بحادث 
مقتل اخي بكر صدقي شوقي وقائد 
القوة الجوية المقدم الطيار محمد 

علي جواد . فقد قتال اليوم عصرا وفي 
الساعة 16,00 الرابعة بعد الظهر في 

معسكر القوة الجوية .

قرب بكر �صدقي يف مقربة باب املعظم
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االخراج الفني: علي كاطع

خرجنا من بغداد، والشمس وراءنا 
تدنو من الغروب، واألفق أمامنا 
خطٌّ من ذوب  قلبها أصفُر رقيق، 
يفصل بين سماء جامدة في زرقتها، 
وأرضهامدة غبراء. وهذا السهل 
السوي الفسيح الفارغ هو درب في 
كل مكان، وهو للسيارة ميدان. ال 
زرع فيه وال كأل، غير بقاع هنا وهناك 
أخضرها مائل إلى االصفرار، وأصفرها 
كالغبار. وهذا قطيع من الغنم يعلل 
النفس بها. وهاك آخر يجتز ما لصق 
بين الحصىوالتراب منها.

امين الريحاني

ال�س����يء جمی����ل حت����ى يف �لق��ف����ل �لتي مررن����� به�، 
وه����ي �س�ئ����رة �إىل ب����الد ف�ر�����س �أو ق�دم����ة منه�. وال 
رفی����ق لن����� يف �لطریق غری �لغب�����ر و�ل�سم�س، �أر�س 
بلق����ع میلُّه����� �حل�دي، ویقن����ط منه� حت����ى �لقط�، وال 
یتحم����ل م�سقته����� م�سًی����� غری �حل�����ج �لعجم����ي �لذي 
یج����يء ز�ئ����ًر� �لنجف. بل ه� یجت�زه����� فرًح�؛ الأنه� 
ُمْدنی����ة �إلیه م�سهَدي علي و�حل�سنی. وه� قد هجرتن� 
�ل�سم�س، وال رفیق لن����� غری �لغب�ر. ولكنن� بعد قلیل 
و�سلن����� �إىل خ�����ن بني �سع����د، يف منت�س����ف �لطریق 
بنی بغ����د�د وج�س����ر دی�����يل، ف�أوقفن� �سرط����ي �ملخفر 
ب بن� ق�ئاًل  : ال �سفر بعد �لغروب، ق�ن�ن  هن�ك ورحَّ
جدید. �إم� �أن تبیت�� هن�، و�إم� �أن ترجع�� .وقد �أكد 
لن����� �أن �لطریق غری �أمنی، و�أن �لل�س��س ال یخ�س�ن 
خمفًر� فیه �سرطی�ن ال غری.ف�أفهمن�ه �أنن� جم�زف�ن، 
و�أن �الأخط�����ر لذة �الأ�سف�ر، ثم �أعطین�ه �أ�سم�ءن� — 
�لعف� —: نحن �ل�سید ح�سنی �أفن�ن �سكرتری جمل�س 

�لنظ�ر. ف�سلَّم ث�نیة وق�ل : ب�م�ن �لله .
ك�ن �أفن�����ن یحم����ل بندقیة لل�سی����د، و�ل�س�ئق �سكیًن�، 
�أبرزه����� لیزی����دين �طمئن�ًن�.ع�����د یر�فقن����� �ثن�ن — 
�لغب�����ر و�لقم����ر. وكن����� نرت�����ح �إىل ث�لث ه����� �س�ت 
�ل�سی�����رة، ث����م مررن����� بجم�ع����ة م����ن �لن������س، وه����م 
مثلن����� متخ�ف�����ن، مت�قع�����ن �لق����در و�لل�س������س. 
فب�درون� ب�ل�س����الم ب�س�ت ع�ٍل، ك�أنه����م ی�ستنجدون 
ح������ ب�����الأرد�ن. فرددن� �ل�س����الم ب�س�ت »،  بن�����، ول�َّ
وطم�أنه����م �ل�س�ئق ق�ئاًل. �لل�س������س �أم�مكم  وه� قد 
دن�ن����� من �لعم����ر�ن. ه����� ذ� ج�سر دی�����ىل وخمفره، 

وه� ذ� عدو �لل�س��س ی�سلم
علین�����، ث����م ج�ب����ي ر�س����م �مل����رور یل�����ح لن����� بقندیله 
�الأخ�س����ر. دفعن� �لر�سم و�سمعن�����ه ی�سكر ویدع� لن� 

ب�ل�سالمة.
بعد �أن عربن����� �جل�سر�سرن� يف ج�دة �سیقة، م�سیئة 
ب�أن������ر �سئیلة من �ل����ك�ز، �أدت بن����� �إىل �ل�س�ق — 
�س�����ق بعق�ب����ة �مل�سق�ف����ة، �حل�فل����ة ب�ملق�ه����ي — 
وق����د �كتظ����ت ب�لن������س. وك�ن �ل�س�ئق فرًح����� فخ�ًر� 
برب�عت����ه، و�سرع����ة �س����ریه، ك�أنه ال ی����ز�ل يف �لفالة. 
وكن����� نحن ب�سج�عت����ه معجب����نی، وبجن�نه ر��سنی، 
ر�س����ده،  �إىل  یعی����ده  �سرط����ي  �ل�س�����ق  يف  ولی�����س 

ویذكرن� ب�أنن� يف قلب بعق�بة، ال يف �لب�دیة.
وم����� بعق�ب����ة، وم����� قلب بعق�ب����ة، بال رم�نه�����؟ كنت 
�أت�ق����ع �أن ن�سط����دم بطبق م����ن �لرم�ن، ب����دل كر�سي 
وخ��ن. زمر ی� رجل، زمر. م� جئن� بعق�بة غ�زین، 
�����ر �إخ��نن�،  وال نح����ن م����ن �ملحتل����نی. ه�����ؤالء �ل�سمَّ
ولهذه �الأر�كی����ل حق يف �ل�س�ق مثلن�. فق�ل �ل�س�ئق 

: زمرن� ی� بك یجيء �لب�لی�س .
وم����� ك�د یف�سح عن خ�فه حتى بد� �أم�من� �ل�سرطي، 
و�لع����نی منه ج�حظ����ة، و�لید مرف�ع����ة �آمرة. ممن�ع 
�ل�س����ری، ممن�عة �ل�سی�����ر�ت. وكیف میكنن� �أن ندور 
لرجع �أدر�جن�، �إال �إذ� دخلت �ل�سی�رة �أحد �ملق�هي؟ 
كلَّ����م �ل�س�ئق �ل�سرطي مالطًف�����، جم�ماًل، و�سلى على 
�لنبي. ف�سل����ى �ل�سرطي كذلك عل����ى �لنبي، وم� الن. 
فهم�����س �ل�س�ئ����ق �إذ ذ�ك ق�ئ����اًل: �ل�سید ح�س����نی �أفن�ن 
�سكرت����ری �إل����خ، فح�ق����ل �ل�سرط����ي، و�أ�س�ر بی����ده �أن 

�سریو� ب�أم�ن لله.
وك�نت �ل�س�ق تزید �سیًق� وتقل ن�ًر�. وكن� ن�سمع 
�لن��س ی�ستعی����ذون ب�لله، وی�سل�����ن على ر�س�له، 
ویح�قل�ن. وكن� نر�هم یقف�ن و�ثبنی، و�الأر�كیل 
�أو �لكر��س����ي ب�أیدیه����م فیل�سق�����ن ب�جل����در�ن، �أو 
یدخل�����ن �خل�ن �أو �لدك�ن، لن�س����ری نحن ب�أم�ن. ی� 
للف�سیح����ة وی� للع�ر! �إن جماًل ه�ئًج� يف مقهى، �أو 
ث�����ًر� ث�ئ����ًر� يف مطع����م، الأقل فظ�عة من����� يف �س�ق 
بعق�ب����ة. ولكنن� نحن و�ل�س�ق وم����ن فیه� خرجن� 

م����ن �لغمرة �س�مل����نی كلن� و�حلمد لل����ه. وم� ك�ن من 
ذنبن� �إال �أنن� روعن����� �لیع�قبة. وكدرن� ج� �س�قهم 

�س�عة �ل�سمر.
وم����� ك�ن����ت �مل�ئ����دة، بزینته����� و�أل��نه����� وخمره�، 
بعق�بی����ة �أو بغد�دیة. م�ئ����دة ال �سرقیة وال غربیة، 
ب����ل ج�مع����ة بنی حم��س����ن �لق�رت����نی وكن����ت �أن� يف 
�س����روري �ل������رف، �أت�س�ف �إىل �ل�س����رور �الأورف 
يف ظالل����ه ون�س�رت����ه. كن����ت �أتخی����ل م����� �سیتب����ع 
�ل�لیم����ة، و�أن� �أح�س����ب نف�سي، بعدم����� ذقت من غم 
� كل م� جتيء به �أریحیة  �مل�آدب �لر�سمی����ة، م�ستحٍقّ

�ل�سدیق �جلمیل.
ولكن����ي م����� ر�أی����ت يف �الإی������ن، وال يف م����ن ب����دو� 
وت������رو� هن����� وهن�ك يف �ل����د�ر، م� ی����ربر �خلی�ل 
و�الأم����ل. ال وج����ه م����ن وج�����ه �حل�س�����ن، وال طیف 
ِلَقنْیٍ من �لقی�ن. ال، وال �سمعت هم�س ر�ق�سة ور�ء 

�ل�ست�ر، وال خ�سخ�سة ف�ست�ن �أو �إز�ر.
�نتهى �لع�س�ء، و�سربن� �لقه�ة، ثم ج�ءت �الأركیلة، 
ثم �س����يء من �ل�س����ر�ب. وم� لبث �أن تث�����ءب �ل�سید 
ح�س����نی �أفن�ن — قد�����س لله �سرَّ �أج����د�ده — فق�ل 
�الأخ فخ����ري  د�م����ت جن�بت����ه :�إنك����م  وال �س����ك — 
تعب�����ن م����ن �ل�سف����ر ه����ذي ه����ي غرفت����ك ی�ح�سنی،  
وه����ذي ه����ي غرفت����ك، ی����� �أم����نی  «  وك�ن لل����ه حمب 

�ملح�سننی. ».  
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