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د. قحطان حميد العنبكي

تحملت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الشرطة 
العامة،أعباء كبيرة بسبب األحداث التي وقعت في 
بغداد يومي األول والثاني من حزيران 1941،ففي 
اليوم األول حصلت مشادة كالمية بين يهودي 

وعراقي مسلم أسفرت عن وفـــاة واحد وجرح ستة 
عشر آخرين من اليهود، وقامت الشرطة بالقبض 
على الفاعلين ُوُعد ذلك حدثًا عاديًا. لكن حصلت 
مناوشات كالمية بين الطرفين عند انسحاب 

الجيش العراقي من ميادين القتال وبعد أن حأول 
بعض اليهود بث كلمات ال تليق بالجيش العراقي 

عند انسحابه من القتال،وتطور الموضوع إلى اقتتال 
لم ينته إال بتدخل سيارات الشرطة المسلحة التي 
استطاعت الوصول إلى مكان الحادث وإعادة األمن 

إلى نصابه وتهدئة الموقف.

ويف �سب����اح الي����وم الآتي تكرر احلادث عن����د ان�سحاب بع�ض 
القطعات العراقية من مع�س����كر الو�سا�ض يف جانب الكرخ اإىل 

مع�سكر الر�سافة فتكررت ا�ستفزازات اليهود لها،فاأثار ذل�ك
بع�ض ال�سباب امل�سلمني فحدث ا�سطدام بني الطرفني وتطور 
فيما بع����د اإىل م�س����ادمات دامية ثم حتول اإىل عمليات �س����لب 

ونهب وقتل يف �سوارع العا�سمة بغداد.
ومما يوؤ�س����ف له اإن الكثري من عمليات ال�س����لب والنهب كانت 
جتري حتت اأنظار رجال ال�سرطة،يزاد على ذلك اأنَّ ق�سمًا من 
اأفراد ال�س����رطة واملفو�س����ني قد ا�س����ركوا يف النهب وال�سلب 
والقتل،))وان مت�س����رف بغداد كان يتجول يف �س����ارع الأمني 
ومع����ُه مدي����ر �س����رطة بغداد،ف�س����ادف بع�����ض اأف����راد اجلن����ود 
ومعه����م ر�سا�س����ًا وكان����وا يطلقون الن����ار عل����ى دور اليهود(( 
وانه اأمر ال�س����رطة لإطالق الن����ار يف الهواء لتخويف اجلنود 
اإل اأنَّ الأخريي����ن ))ردوا عل����ى املت�س����رف ومدي����ر ال�س����رطة 
ب�س����ورة مبا�س����رة ف����الذا خلف ج����دار هناك..((. وه����ذا الأمر 
يثري الكثري من ال�س����تفهامات حول نزاهة وحيادية ال�س����رطة 
العراقية،ويب����دو اأنه����ا مل تك����ن ق����ادرة عل����ى كب����ت �س����عورها 
�س����د اليه����ود عل����ى اعتب����ار اأنَّ ال�س����رطي هو عراق����ي ووطني 
قب����ل اأن يكون موظ����ف يف احلكومة،لكن عل����ى الرغم من ذلك 
كان من الأف�س����ل لل�س����رطة ان حتافظ على �س����المة املواطنني 
وممتلكاتهم واأرواحهم ب�سرف النظر عن الديانة اأو الطائفة 
اأو العرق. وهذا قد ي�سري اإىل الروح الوطنية لرجال ال�سرطة 
لكن����ه ُيعّد تق�س����ريًا يف واجباتهم ومهامه����م التي يف مقدمتها 

حفظ الأمن والنظام و�سيادة القانون.
وكان بع�����ض اأفراد ال�س����رطة َيِلُج����ون البي����وت ويطلبون من 
اأهله����ا اأج����رًا مقابل احلفاظ عليهم بينم����ا كان فريق اآخر منهم 
ي�س����اعدون الأهايل على ال�س����لب والنهب وي�س����اركهم يف ذلك 
بع�����ض طلب����ة املدر�س����ة الثانوي����ة الع�س����كرية)4(. وكان مدير 
�س����رطة بغ����داد يعتق����د اأنَّ بع�ض اجلن����ود هم الذي����ن يقومون 
بالعت����داء بينما كان وكيل اأم����ر الفرقة الأوىل يدعي اأنَّ اأفراد 
ال�س����رطة هم الذين يقومون بذل����ك فاتفق الثنان على الذهاب 

اإىل �سارع الأمني ومعه��م مت�سرف بغداد
وملا و�سلوا اإىل هناك وجدوا ال�سيارات قد ذهبت مبا فيها من 
الأمتعة وان بع�ض اأفراد اجلي�ض كانوا يخرجون من البيوت 
ومعه����م الأموال املنهوبة. وبعد ذلك اأخذت اجلماهري تك�س����ر 
احلواني����ت وتنه����ب ما فيها وال�س����رطة ل تتدخ����ل بحجة نفاذ 

عتادها وانه ل يوجد اآمر باإطالق النار على املعتدي.

وم����ن اجلدير بالذكر اأنَّ ح����وادث النهب مل تكن قا�س����رة على 
بغ����داد واملناط����ق املج����اورة له����ا واإمن����ا �س����ملت م����دن اأخرى 
مث����ل الب�س����رة والفلوجة بعد ن����زول الق����وات الربيطانية يف 
املدينتني اثر اأحداث ني�س����ان –اأيار. وت�سري بع�ض الروايات 
اإىل اأن الق����وات الربيطاني����ة وبعد تكبدها خ�س����ائر كبرية من 
اجلي�ض العراقي والأهايل الذين انظم اإليهم اأفراد من �س����رطة 
الع�س����ار يف الب�س����رة اأخ����ذت تي�س����ر جلنودها))ك�س����ر بع�ض 
احلوانيت يف �سوق الع�سار حلمل الع�سائر على نهب اأموالها 
واإ�سغالهم عن قتال الربيطانيني. كما اأنَّ بع�ض اليهود فتحوا 
دوره����م ومكن����وا اجلن����ود الربيطاني����ني م����ن ك�س����ر حوانيت 
اليه����ود م����ن دون اأن يعتدوا على احد منهم(( علمًا باأنه �س����بق 
لليهود ان ا�س����تقبلوا الق����وات الغازية التي اأخذت تتدفق على 
الب����الد بالزغاري����د واأر�س����لوا له����م الهدايا من فواك����ه وغريها 

بعّدهم جاوؤوا حمررين لهم).
وانتقلت اأعمال النهب وال�سلب من الع�سار اإىل الب�سرة فعمت 
الفو�س����ى الأ�سواق ودخلت املدينة عنا�سر الهدم والتخريب. 
وقد �س����اعد على انت�س����ار هذه الفو�س����ى انتقال اأفراد �س����رطة 
الب�س����رة اإىل بيوتهم بعد �س����ماعهم بان�س����حاب مدير ال�سرطة 
اإىل القرنة وبادر بع�ض وجوه الب�س����رة واأعيانها بالطلب من 
احلاكم الع�س����كري للع�س����ار لويد )Loaed( ت�سليمهم ال�سالح 
ومبل����غ من اأموال بلدي����ة املدينة ليتولوا اأمر حرا�س����ة املدينة 

وحفظ الأمن فيها،لكن اجلانب الربيطاين مل يلِب الطلب.
ويف ي����وم 17 اأيار قرر املجل�ض البلدي للمدينة ت�س����كيل جلنة 
من بع�ض اأعيان املدينة ووجوها عرفت با�سم جلنة الأمن يف 

الب�س����رة لتتوىل حماية الأمن واملحافظ����ة على اأرواح النا�ض 
واإدارة امل�ست�سفيات وال�سجون وظل احلال كذلك حتى عودة 
احلكومة العراقية اإىل املدينة ورفع العلم العراقي على بناية 
املت�س����رفية ي����وم 26 اآيار وا�س����تاأنف املوظفون ال����دوام وعاد 

الهدوء اإىل املدينة.
عل����ى اأث����ر حوادث بغ����داد يوم����ي 1و2 حزي����ران1941 تاألفت 
جلن����ة للتحقي����ق بتلك احل����وادث بق����رار من جمل�����ض الوزراء 
يف جل�س����ته املنعقدة يف 7حزيران1941،من ال�س����ادة: حممد 
توفيق النائب رئي�سًا،وع�سوية كّل من ممثل وزارة الداخلية 
عبد الله الق�ساب،وممثل وزارة املالية �سعدي �سالح،واأجرت 
اللجنة اثنتي ع�سرة جل�سًة للتحقيق عن احلوادث التي وقعت 
يف يومي 1و2 حزيران،واأو�س����ت اللجنة ب�س����حب يد كل من 
مدي����ر ال�س����رطة العام ح�س����ام الدين جمعة،ومت�س����رف بغداد 
خالد الزه����اوي ومديري ال�س����رطة: اإبراهيم ال�س����اوي،وعبد 
الل����ه عوين،ودروي�����ض لطفي،وعب����د ال����رزاق فتاح،والعقي����د 

حميد راأفت،واآمر الن�سباط مظفر اإبراهيم،
ومعاونه،وال�س����باط كافة،واأف����راد الن�س����باط الذي����ن كان����وا 
حت����ت اأمرته وق����ت احل����وادث و�س����وقهم اإىل املجل�ض العريف 

الع�سكري.
تطورت اأعمال ال�سلب والنهب واأخذت ال�سيارات والعجالت 
مت����ر وهي حمملة باأنواع خمتلفة م����ن الأثاث والأمتعة وكلما 
كانت ال�س����رطة تهجم على ق�س����م من هوؤلء وت�س����رد الأ�سياء 
املنهوب����ة منه وتقب�ض عليه وتزج����ه يف التوقيف كانت تاأتي 
اأف����واج اأخ����رى جترف اأمامها اأفراد ال�س����رطة م����ن دون مبالة 

ب����دوي الر�س����ا�ض ال����ذي كان يطل����ق ف����وق روؤو�س����هم وب����ني 
اأرجلهم.

ومما يالحظ اأنَّ اأفراد ال�سرطة واجلنود كانوا يتهاونون يف 
اإطالق الر�سا�ض اأو القب�ض عليهم. وكان مدير ال�سرطة العام 
ح�سام الدين جمعة-ع�س����و جلنة الأمن الداخلي-برر تهاون 
ال�سرطة اإزاء اأعمال ال�سلب والنهب باأن ذلك يتطلب ا�ستعمال 
القوة،وان مت�سرف لواء بغداد)خالد الزهاوي( غري موجود 
يف مكتب����ه ليعط����ي الأم����ر ال����الزم با�س����تعمال القوة بح�س����ب 
ال�س����لطة القانونية املخولة له. وكان لمني العا�س����مة اأر�س����د 
العمري دور ملحوظ يف اإ�س����عار الو�س����ي عبد الإله بخطورة 

املوقف وحراجته.
واإزاء تط����ور الأحداث تلقت مت�س����رفية بغ����داد يف الثاين من 
حزي����ران 1941اأمرًا حتريريًا من الو�س����ي عبد الإله،يق�س����ي 
مبنع التظاهرات و�س����رب كل من ي�س����رك بها،بقوة ال�س����الح 
اذا تطل����ب الأم����ر ذلك،فنزلت ق����وات كبرية من ل����واء اخليالة 
وامل�ساة وال�سيارات امل�سفحة اإىل مداخل و�سوارع العا�سمة 
الرئي�س����ة،واأطلقت النار يف ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف 
�س����باحًا عل����ى النا�����ض فُقت����ل اك����ر من مئ����ة �س����خ�ض وجرح 

الع�سرات منهم.
اأما معاأونوا ال�س����رطة،وماأمورو املراكز،واملفو�سون واأفراد 
ال�س����رطة،فالذين قام����وا بالنه����ب وال�س����لب والقت����ل منهم،فقد 
اأوق����ف ق�س����م منه����م واأجري����ت التعقيب����ات بحقهم،والذي����ن مل 
يظه����ر بحقهم �س����يء م����ن ه����ذا القبيل ف����اأن اللجنة ل������م توجه 
اأي م�س����وؤولية عل����ى اأح����د منهم،وق����د ثب����ت للجن����ة التحقي����ق 
ب����اأن مديريه����م هم الذي����ن اأوع����زوا اإليه����م بعدم اإط����الق النار 
عل����ى املتجهمرين ب�س����ورة مبا�س����رة،ولأجل اإظهار املجرمني 
منهم،اقرح����ت اللجن����ة تبديل جميع املعاونني، واملفو�س����ني 
والأف����راد الذين كانوا موجودين يف بغداد يف اليومني الأول 
والثاين من حزيران1941 اإذ))لبد من وجود من ا�سرك يف 
ه����ذه احلوادث من هوؤلء وبقي اأم����ره مكتومًا،وان كثريًا من 
املعتدى عليهم يحجمون عن الأخبار خ�س����ية نفوذهم،ولأنهم 
ل يقومون بالتحقيقات ب�سورة جدية لئال تظهر جرائمهم،اأو 
لئال يو�س����ي بهم من يقب�ض عليهم من �سركائهم باجلرائم عند 

التحقيق معهم((.
وهذه اإ�س����ارة وا�سحة توجه اأ�سابع التهام بها اإىل موؤ�س�سة 
ال�سرطة حول التق�س����ري ورمبا ال�سراك يف حوادث ال�سلب 

والنهب والقتل لليهود.

هل تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية حوادث الشغب؟

الشرطة وحوادث )الفرهود( سنة 1941
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د. لمى عبد العزيز مصطفى

ظل التعليم الديني متمثاًل بالكتاتيب والمدارس 
الدينية، ومدارس االرساليات التبشيرية هو 

التعليم الوحيد حتى ستينات القرن التاسع عشر 
اما التعليم الحديث فلم تعرف الواليات العراقية 
اية مـدارس رسمية باستثناء اشارة واحدة وردت 

في احـد المصادر التاريخية اذ اكـدت وجود 
مدرسة ابتدائية ـ احتوت على صفوف ابتدائية 

ورشدية ـ افتتحت في سنة1278 هـ/ 1861 م في 
والية الموصل.

وم���ع جم���ئ مدح���ت با�س���ا )1869 � 1872م( ، ال���ذي ع���د 
اول وال عثم���اين و�س���ع العدي���د من ال�س���الحات مرحلة 
التنظيمات مو�س���ع التنفي���ذ يف العراق، حي���ث عدت مَدة 
وليت���ه عل���ى الرغم من ق�س���رها بداي���ة ل�سيا�س���ة تعليمية 
حديث���ة وخمطط���ة. اذ ابت���داأ وليته بتا�س���ي�ض العديد من 
املدار����ض الر�س���مية يف الع���راق، ليتوا�س���ل افتت���اح هذه 

املدار�ض يف العقود التي اعقبت وليته .
كان���ت اخلط���وة الوىل الت���ي اتخذتها الدول���ة العثمانية، 
عندم���ا اأقدم���ت عل���ى تا�س���ي�ض املدار����ض الر�س���مية اإعطاء 
الولوي���ة للمدار�ض الر�س���دية عل���ى املدرا����ض البتدائية، 
تعليم���ات  وف���ق  عل���ى  تعم���ل  الخ���رية  املدار����ض  تارك���ة 
املوؤ�س�س���ات الديني���ة القدمية واملتمثل���ة بالكتاتيب وحتت 

ا�سرافها.
وقد عزت امل�سادر التاريخية ا�سباب ذلك اىل حاجة الدولة 
ال�س���ريعة وامللح���ة اىل ع���دد لي����ض بالقلي���ل م���ن خريجي 
املدار�ض الر�سدية )امللكية والع�سكرية( للعمل يف الدوائر 
املختلف���ة. ف�س���اًل ع���ن فق���دان المكاني���ات الفني���ة واملالية 
الالزم���ة لفتح املدار����ض البتدائي���ة. وانق�س���مت املدار�ض 

الر�سدية اىل �سنفني هما: -
اأ - املدار�ض الر�سدية امللكية )املدنية ب- املدار�ض الر�سدية 

)الع�سكرية.
ملدار�ض الر�سدية )الع�سكرية(:

حظ���ي التعليم الع�س���كري بحي���ز كبري من اأهتم���ام الدولة 
العثماني���ة، اإذ هدف���ت م���ن خالل���ه تدري���ب ال�س���باب وف���ق 
ب���ادرت  لذل���ك  الع�س���كرية احلديث���ة،  ال�س���اليب والنظ���م 
اىلتا�س���ي�ض العدي���د م���ن املدار�ض الع�س���كرية )الر�س���دية 
والع�س���كرية( ف�س���اًل عن املدار�ض الع�س���كرية العالية قبل 
غريها من املدار�ض املدنية يف ا�ستانبول وبع�ض الوليات 

العثمانية الخرى.
ففي �س���نة 1262ه�/1845م مت اليع���از اىل مراكز الفيالق 
وب�س���منها بغ���داد الت���ي كان���ت مرك���زًا للفيل���ق ال�س���اد�ض 
ب�سرورة تاأ�س���ي�ض مدار�ض ع�سكرية فيها الان ظهور مثل 
هذه املدار�ض تاخر اىل �س���نة 1286ه����/1869م وحتديدًا 
خالل ولية مدحت با�س���ا، اذ كان���ت فاحتة اعماله افتتاحه 
لول مدر�س���ة ر�س���دية ع�س���كرية حديثة يف بغداد)*( ويف 

�س���نة 1300ه����/1882م ج���رى افتت���اح مدر�س���ة ثانية يف 
بغ���داد، الان املدر�س���تني �س���رعان م���ا ادجمتا يف مدر�س���ة 
واح���دة يف الع���ام نف�س���ه، ام���ام ال�س���عوبات املالي���ة التي 
واجهتها. فيما ارخت م�سادر اخرى افتتاح مدر�سة اخرى 
يف ق�س���اء ال�س���ليمانية التاب���ع لولي���ة املو�س���ل يف �س���نة 

1310ه�/1892م.
اما عن �س���روط التقدمي لهذه املدار�ض فيبدو انها اإت�س���مت 
ببع����ض املرون���ة، فق���د �س���محت للمتخرجني م���ن مدار�ض 
ال�س���بيان )الكتاتيب( بالتقدمي اىل ه���ذه املدار�ض، ثم بعد 
ذل���ك لكل من يجيد تالوة القران الكرمي واللغة الركية مع 
بع�ض الملام بعلم احل�ساب. ويبدو ان وراء هذا الت�ساهل 
جمل���ة من ال�س���باب من بينه���ا حاجة الدول���ة اىل املالكات 
الع�س���كرية من اهايل البالد خا�س���ة وان بغداد كانت مقرًا 
للفيلق ال�س���اد�ض، ف�س���اًل عن اأفتقار الوليات العراقية اىل 
املدار����ض البتدائية الكافية لتخريج ط���الب يلتحقون يف 

هذه املدار�ض.
كان���ت مدة الدرا�س���ة يف ه���ذه املدار�ض ثالث �س���نوات، ثم 
ا�س���بحت فيم���ا بع���د اربع �س���نوات)*( ف�س���اًل عن �س���فني 
متهدي���ني)**( اطل���ق عليهم���ا الحتي���اط مت تخ�سي�س���ها 

للطالب الذين ليجيدون قراءة اللغة الركية.
ق�سمت الدرو�ض التي يتلقاها الطالب يف هذه املدار�ض اىل 

ق�سمني: -
الق�س���م الول � املحا�س���رات النظري���ة � اذ يتلق���ى الطال���ب 
واحل�س���اب  والدي���ن  واجلغرافي���ة  التاري���خ  يف  درو�س���ًا 
وح�س���ن اخلط ف�س���اًل عن درا�س���ة اللغة العربية والركية 

والفار�سية.
يف ح���ني ركز � الق�س���م الثاين � من الدرا�س���ة على التدريب 
العمل���ي م���ع الهتم���ام البال���غ بالريا�س���ة البدني���ة وه���ذه 
املدار����ض ع�س���كرية �س���رفة، حي���ث تول���ت قي���ادة اجلي�ض 
ال�س���اد�ض مهم���ة ال�س���راف الداري عل���ى ه���ذه املدار�ض ، 
وبالت���ايل �س���كل �س���باط اجلي����ض الغالبي���ة من مدر�س���يها 
ف�س���اًل عن املدر�س���ني املدنيني، فعلى �س���بيل املثال ورد يف 
احد امل�سادر الر�س���مية ان جميع معلمي املدر�سة الر�سدية 

الع�سكرية يف بغداد والبالغ عددهم )11( مدر�سًا ف�ساًل عن 
مدير املدر�س���ة هم من الع�س���كرين. وارتفع عدد املدر�س���ني 

الع�سكرين اىل )20( مدر�سًا �سنة 1907.
وف�س���اًل ع���ن املدر�س���ني العراقيني �س���م املالك التدري�س���ي 
له���ذه املدار�ض ع���ددًا من املدر�س���ني الت���راك، ويف اعقاب 
افتت���اح دور املعلمني يف عدد من الوليات العراقية، توىل 

العراقيني معظم مهام التدري�ض.
ات�س���مت الدرا�س���ة يف هذا النوع من املدار����ض بالنتظام. 
ف�س���اًل عن كونها داخلية وجمانية. وعد هذا احد ال�سباب 
الرئي�س���ية يف زيادة اقبال العراقيني عل���ى اللتحاق بهذه 
املدار�ض، ع���الوة على ارتفاع نفق���ات التعليم يف املدار�ض 
الر�س���مية م���ن جهة وقل���ة ه���ذه املدار�ض من جه���ة اخرى، 
وبالت���ايل عدم ق���درة هذه املدار����ض على ا�س���تيعاب اعداد 
الطلبة، ف�س���اًل عن انخفا�ض امل�س���توى املعا�س���ي لال�س���رة 
العراقي���ة، كم���ا كان العام���ل الجتماعي واملتمث���ل باملركز 
الجتماعي الذي يحتله الع�س���كري انذاك حافزًا للكثريمن 

الطلبة على اللتحاق بهذه املدار�ض
تفاوت���ت اع���داد الطلب���ة املقبول���ني يف هذه املدار����ض تبعًا 
للدع���م امل���ايل املقدم له���ا، وتبع���ًا حلاجة الدولة للعنا�س���ر 
الع�س���كرية فف���ي الوقت ال���ذي كانت فيه اخلط���ط املركزية 
ت�س���ري اىل احتي���اج كبري لل�س���باط، تتو�س���ع عملية قبول 
الطالب يف هذه املدار�ض، والعك�ض �س���حيح. فعلى �سبيل 
املث���ال بل���غ جمم���وع ط���الب املدر�س���ة الر�س���دية يف بغداد 
)561( طالب���ًا �س���نة 1317ه�/1899م ثم ارتف���ع العدد اإىل 
)740( طالب���ًا �س���نة 1318ه�/1900م، وب�س���بب قلة الدعم 
املايل للمدر�س���ة اإنخفظ العدد الكل���ي للطلبة املقبولني يف 
ه���ذه املدر�س���ة اىل )383( طالبًا �س���نة 1325ه����/1907م، 
انخف�ض الع���دد اىل )106( طالب �س���نة 1318ه�/1900م، 
لريتفع العدد من جديد اىل )138( طالبًا �س���نة 1914. وقد 
ا�س���تمرت الدرا�سة يف املدار�ض الر�س���دية الع�سكرية حتى 

الحتالل الربطاين للعراق.

عن ر�سالة: اخلدمات العامة يف العراق 1869ــ 1918.

من تاريخ التعليم في العراق

المدارس الرشدية العسكرية في العهد العثماني
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ت��رج��م��ة: ب��ط��رس ح��داد

عند وصولي الى بغداد، رأيت على شاطي ء النهر 
القس الياس، و كان يأتي كل يوم الى هناك 

منتظرا قدومي، فقد بلغه خبر سفري الى هذه 
الجهة، لقد ساعدني هو و االباء الحصل على دانك 

يتوجه الى البصرة، و قد طلبنا جواز مرور من 
الوالي، ولكننا لم نأخذه، الن ربان الدانك قال ان ال 
ضرورة له، و انه مرخص لحمل االفرنج على قاربه 
الى اية جهة يسافرون. و لم نتمكن من الحصول 

على مترجم في بغداد ليسافر معنا.

و بع���د ان تزودن���ا بالطعام ال�س���روري، تركن���ا الزوراء 
يف ٢٥ ت�س���رين الول، دون مرج���م و نح���ن ل نع���رف 
اللغ���ة. فراأينا الدانك حممال بالب�س���ائع املختلفة، مكتظا 
بامل�س���افرين حت���ى اننا مل جند مو�س���عا جنل����ض فيه، و 
بال���كاد متكن���ا من اجللو����ض بالق���رب من ال�س���ارية و قد 
توقع���ت امل�س���ائب يف ه���ذا الدان���ك، لن الحم���ال كانت 
كث���رية، و مل تفد احتجاجات امل�س���افرين و �س���راخاتهم، 
فقد كانوا يكد�س���ون الب�س���ائع، و ذل���ك لن القبطان كان 

ج�سعا للغاية.
من ال�س���عوبة مبكان ان اعرب عن امل�س���قات التي لقيتها 
يف هذا ال�سفر، فمن وقت اىل اخر كان الدانك يجنح اىل 
ه���ذه اجله���ة او تلك او يرتطم ب�س���فاف النه���ر، و يف كل 
يوم كانت �س���راخات امل�سافرين تتعاىل فت�سم الذان، و 
كم من مرة توقفنا لننزل الب�س���اعة او لنحمل غريها، او 
ن�س���طر للنزول اىل املاء لدف���ع الدانك، و الويل ثم الويل 
ملن يتاأخر عن النزول، فان �س���ربات الع�س���ي تنهال على 
را�س���ه، ولك���ن ل بد من الع���راف بانهم كان���وا يلزمون 

جانب الحرام بالن�سبة الينا.
اردنا التخل�ض من ه���ذا الدانك، فحاولنا اول مرة عندما 
و�س���لنا اىل بل���دة احل���ي، فلم نفل���ح، و هك���ذا يف اماكن 
اخ���رى، و كان���ت نيتنا ان ن�س���تاأجر دانكا �س���غريا كافيا 
لنا، و ل�سخ�ض ارمني ا�س���مه ال�سكندر رافقنا من بغداد، 
و ا�س���له م���ن دياربكر، لكنن���ا مل جند �س���التنا. ان جهلنا 
اللغ���ة احلق بنا ا�س���رارا كث���رية، و بالرغم م���ن كل ذلك، 
فان الرمني و اجلندي النك�ساري و رجال م�سلما تظهر 
على حمياه �س���مات النبل و الوقار، قدموا لنا م�ساعدات 
جمة اكر من مرة، و كان الرجل امل�سلم يحاول ان يدخل 
الف���رح اىل نفو�س���نا، و كان الرجل هرما و �س���مينا جدا، 
لكن���ه م���ع ذلك خفي���ف الظل �س���ريع النكتة، فكن���ا نتفاهم 
باحل���ركات و بالمياءات و بكلمات معدودات هي خليط 

من الركية و الفار�سية و العربية.
يف الثال���ث ع�س���ر من ت�س���رين الثاين و�س���لنا اىل املجر

Magger و تعت���رب هذه املنطق���ة نهاية حدود ولية 
بغ���داد، فكان م���ن واجب القبط���ان ان يدفع ر�س���وما عن 
احلمول���ة، و ق���د طل���ب ال�س���اهبندر �س���ريبة اك���ر مم���ا 
ي�س���تحق، فلم يتفقا عل���ى مقدار ال�س���ريبة، و هنا تدخل 
اح���د البحارين، ال���ذي كثريا ما انعمنا عليه بامل�س���اعدة، 
ف���اراد ان يظهر براعته للقبطان فاقرح عليه ان ي�س���رح 
ب���ان احلمول���ة طبيعي���ة، و ان كان هن���ا كمي���ة اك���ر من 
احلمول���ة العادي���ة فليتقا�س���ى اجره���ا م���ن امل�س���افرين 
الف���رجن، فطاب القراح للربان و اخذ بالعمل بح�س���ب 
من���ا  طل���ب  و  ال�س���اهبندر  فا�س���تدعانا  امل�س���ورة،  ه���ذه 
جوازات ال�سفر )عدم تعر�ض( و اذ مل يكن معنا، اعتمادا 

على وعد الربان نف�س���ه، لل�س���اهبندر بوا�سطة احلركات 
ان الرب���ان نف�س���ه مل يهتم للجوازات، فانك���ر الربان بكل 
وقاح���ة ما قاله يف بغ���داد، عندئذ امر ال�س���اهبندر بالقاء 

القب�ض علينا.
لي�ض بامكاين ان ا�س���رح او ان اعرب عن �سعوري يف تلك 
اللحظة، لقد اخذت ات�س���ور نف�س���ي و رفاقي �سجناء يف 
ذلك املو�سع البعيد، بني اعراب ل ا�ستطيع التحدث اليهم 
جلهل���ي لغتهم، فانقب�ض قلب���ي، و راأيت ابواب اخلال�ض 
م�س���دودة يف وجهي. و اذ بواحد منهم يقرح علينا حال 
للم�س���كلة بان ادفع ع�س���رين قر�س���ا، ففرحت بهذا احلل، 
لك���ن قل���ة ذات اليد جعلتن���ي احتج بان ال�س���ريبة عالية، 
فتدخل اجلنود النك�ساريون و املال و ا�سكندر الرمني، 

و هكذا هبطت اىل خم�س���ة قرو�ض نتيجة و�س���اطتهم، و 
تظاهر ا�س���كندر و هو يخفي ابت�س���امة خبيثة بانه يدفع 

ال�سريبة عنا، و اخذ يقرعنا بكلمات �سارمة!.
اكملن���ا ال�س���فر، و بع���د ف���رة دخلن���ا يف منطق���ة ولي���ة 
الب�س���رة اجلميلة فراأينا �س���باح احد الي���ام عددا كبريا 
من البجع يحلق فوق روؤو�س���نا، فقام البع�ض و �سوبوا 
النار عليه، فمنعهم بع�ض امل�س���افرين امل�سلمني قائلني ان 

�سيد البجع اثناء طريانه حرام ...
ث���م و�س���لنا اىل منطقة بداأنا ن�س���عر فيها بامل���د و اجلزر 
... و يف منت�س���ف ليلة احلادي و الع�س���رين من ت�سرين 
الثاين، اذ كنا نياما، تعالت �سراخات الن�ساء ت�سق عنان 
ال�س���ماء، فقد كان تيار النهر جارفا، فاخذ يهز الدانك هزا 

قويا، فارتطم الدانك ب�س���خور ال�س���احل، و حتطمت من 
ج���راء الرتطام بع�ض قطعه، فت�س���ربت املياه اىل داخله 
و كادت تغرق���ه. فح���ل اخل���وف يف نفو����ض الراكبني، و 
اخ���ذ الرب���ان ي�س���رخ، و البع����ض يبكي و يول���ول بينما 
كان اخ���رون يلطم���ون وجوههم، و �س���ارع اخ���رون اإىل 
تخلي����ض المتع���ة، و احلق يقال ان الواحد كان ي�س���اعد 
الخر م���ن اجل النجاة، فاأ�س���علت م�س���باحا كان معي و 
�س���األت الب كوتيفري���دو ان���كان بامكاننا انق���اذ المتعة 
فاأوم���اأ باليج���اب، و للح���ال ربطن���ا المتعة ب�س���رعة، و 
اذ مل اك���ن خب���ريا بال�س���باحة فق���د حاول���ت القراب من 
ال�س���اطى ء بوا�س���طة ل���وح من اخل�س���ب و اخ���ريا رميت 
نف�س���ي ف�س���قطت على منطقة طينية فانطمرت فيها بينما 
غمرتني الوحال، فحاول���ت التخل�ض بكل قواي، و بعد 
جهود �س���اقة ا�س���تطعت ان ا�سحب نف�س���ي فارمتيت على 
الياب�س���ة، و هناك وجدت �س���ابا م�س���لما، اوماأت اليه ان 
يذه���ب مل�س���اعدة الب���اء الخري���ن، فا�س���رع ذاك ال�س���اب 
الطي���ب و ن���زع ثياب���ه كله���ا ت���اركا اياها عن���دي، و رمى 
بنف�س���ه يف املاء، ثم عاد �س���ابحا و معه الب كوتيفريدو 

و هما يتعاونان يف حمل الغرا�ض ...
�س���باح اليوم التايل وجدنا دانكا ... فركبنا مع ا�سكندر 
الرمن���ي و املال و ال�س���اب املذكور واح���د اجلنود و كان 
ا�س���مه قادر با�سا، فاأكملنا �سفرنا دون خوف من العراب 
او اي �س���خ�ض اآخر، ثم ابدلن���ا الدانك يف Amma ، و 
يف القرنة و قد اوقفنا ال�س���اهبندر يف القرنة مدة خم�ض 
و ع�سرين �س���اعة، و اخريا و�سلنا اىل الب�سرة بعد ايام 
اربع���ة، و كان ذل���ك اليوم عيد القدي�س���ة كاثرينة )اي ٢٥ 
ت�سرين الثاين(، بعد �سفر خطر جدا قا�سينا منه المرين 
و ا�س���تغرق �سهرا كامال، و قد ا�ستقبلنا الآباء الكرمليون 

على الرحب و ال�سعة و اظهروا نحونا حمبة كبرية.

�سب�ســـتياين هو االب جوزيبه دي �سانتا ماريا الكرملي ) 1623ــ 
1689 ( وهو من االيطاليني .

سفرة من بغداد الى البصرة سنة 1666 م

األب سبستياني الكرملي
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د. حميد حسون العكيلي

نتيجة لحدوث انقالب بكر صدقي عام 1936، 
الذي أطاح بحكومة ياسين الهاشمي، تّم تكليف 

حكمت سليمان بتأليف الوزارة الجديدة، وقد 
بادر األخير بسرعة إلى إصدار إرادة ملكية بحل 

المجلس النيابي الذي جاءت به الوزارة الهاشمية 
الثانية، والشروع بانتخابات مجلس جديد، وقد 

حاول بكر صدقي وأنصاره من العسكريين، 
إجراء هذه االنتخابات وفقًا لرغباتهم. بالمقابل، 
دعا االصالحيون إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة 

ومباشرة، معتمدين بذلك على شعبيتهم، 
السيما وانهم اعتبروا ان االنتخاب غير المباشر 

من مخلفات االنتداب، لذلك ال بد من مجيء 
مجلس نيابي يمثل تمثياًل حقيقيًا، ولكن بالرغم 

من كل هذه الدعوات، جرت االنتخابات على 
قاعدة ارضاء الجميع، لذلك فال غرابة، أن يكون 
أعضاء المجلس من المقربين واألصهار وذوي 

األسر المعروفة، حيث سادت المحسوبيات 
والمنسوبيات، وأدت المجامالت والصداقات. 
فضاَل عن، الرغبة في تكوين األنصار واألتباع 
المجردين من كل المؤهالت, دوراً كبيراً في 

حرمان البالد من الشباب الطموحين الراغبين 
في خدمة بلدهم من خالل مجلس النواب.

وبن���اًء عل���ى ما تق���ّدم، و�س���ل اإىل جمل����ض الن���واب ثالثة 
اأع�س���اء من اأ�س���رة ال�س���عدون وهم، عبد الكرمي ال�سعدون 
وعبد العزيز الفالح ال�س���عدون و�سعود ال�سعدون، وثالثة 
اأع�س���اء ميثل���ون اأ�س���رة ال���راوي، وه���م جمي���ل ال���راوي 
وجنيب الراوي ور�س���يد اخلوجة، وع�س���وان من اأ�س���رة 
الطالب���اين الكردي���ة، هما عب���د القادر الطالب���اين وحبيب 
الطالباين، وع�سوان اأي�سًا من اأ�سرة اجلميل، هما فخري 
اجلميل ومكي اجلميل، والأخري �سقيق ح�سني جميل. اأما 
ناجي الأ�س���يل فالأنه وزيٌر للخارجي���ة فاز يف النتخابات 
اإىل جانب �س���قيقه اإبراهيم الأ�سيل. وينطبق الأمر نف�سه، 
عل���ى عبد اللطيف نوري الذي ف���از بالنتخابات لأنه وزيٌر 
للدفاع، وفاز معه قريبه قا�سم اخل�سريي، والأخري بالرغم 
م���ن مكان���ة اأ�س���رته القت�س���ادية، اإل اأنه يرتب���ط مع وزير 
الدف���اع املذك���ور برواب���ط امل�س���اهرة، وذلك ب���زواج علي 
اخل�س���ريي من �س���قيقة الوزير، الأمر الذي عزز من مكانة 

اأ�سرته �سيا�سيًا.
ويف ال�سياق ذاته، تواجد ال�سيخ عبد الواحد احلاج �سكر 

وابن عمه تكليف مبدر الفرعون يف املجل�ض النيابي، اإىل 
جان���ب موجد ال�س���عالن جنل ع�س���و جمل����ض النواب يف 
الدورة الرابعة �س���عالن العطية، وال�س���يخ �سعالن �سلمان 

الظاهر، جنل �س���لمان الظاه���ر، كما تواجد عبد 
ال�س���ادة ح�س���ني �س���قيق النائ���ب ال�س���ابق 

عبادي ح�س���ني، اإىل جان���ب عبد اجلبار 
امل���اّلك �س���قيق عب���ود امل���اّلك ع�س���و 

جمل�ض النواب يف دورات خمتلفة 
�س���ابقة، فيما فاز �س���لمان ال�سيخ 
احمد ال���داود يف ه���ذه الدورة، 
الأوق���اف  وزي���ر  جن���ل  وه���و 
النائب ال�س���ابق ال�سيخ احمد 
الداود. ف�ساًل عن، فوز حامد 
النقيب �سقيق طالب النقيب 
الب�س���رية  ال�سخ�س���ية 
اأمني  وحمم���د  املعروف���ة، 
اجلرجفجي جنل ع�س���و 
يف  الن���واب  جمل����ض 
وزعي���م  الأوىل  دورت���ه 
اأمني  »النه�س���ة«  ح���زب 

اجلرجفجي.
ح�س���رت  باملقاب���ل، 
يف  بق���وة  امل�س���اهرات 
اإذ  النياب���ي،  املجل����ض 

�س���لمان  تواجد  �س���هدت 
جان���ب  اإىل  ال���رباك 

�س���هره عبد املح�س���ن نايف 
�س���ريف  وعزي���ز  اجلري���ان، 

�س���هر ع�س���و جمل����ض الن���واب 
�س���ليمان  ال�س���ابقة  ال���دورة  يف 

في�س���ي، وحممود رامز �س���هر اأمني 
زك���ي، وكذل���ك �س���ريف ال�س���ابوجني 

وحمم���د حدي���د، والأخ���ري �س���هر عائل���ة 
ال�س���ابوجني، لأن���ه مت���زوج م���ن وجيه���ة 

م�س���طفى اأحم���د ال�س���ابوجني. ف�س���اًل عن، 
تواجد حممد علي حممود، وهو من اأ�س���هار 
جعفر الع�س���كري، وح�س���ني اآغ���ا النفطجي، 
وه���و عدي���ل اأمني زك���ي علي ع�س���و جمل�ض 

النواب الأ�سبق.
اأم���ا جعفر اأبو التم���ن، فقد اأدخ���ل اإىل جانبه 

يف جمل����ض الن���واب، �س���هره عب���د النبي الده���وي، وابن 
عم���ه حممد باقر اأب���و التمن، الأمر ال���ذي مل يعجب نوري 
ال�سعيد، وقد حتدث عنه ب�سراحة اإىل ال�سيخ حممد مهدي 
كب���ه، لنقراأ معًا احل���وار الذي دار ب���ني الطرفني حول هذا 

املو�سوع حتديدًا:
»عندما كنا على مائدة الع�س���اء �ساألني نوري ال�سعيد اأثناء 
احلدي���ث عن الو�س���ع يف العراق، وعن ال�س���يد عبد النبي 
الده���وي وع���ن �س���غله ومهنت���ه، فقلت ل���ه اأح���د التجار 
واملزارع���ني يف الكاظمي���ة، ثم قال: وحمم���د باقر ابو 
التم���ن، من ه���و وما �س���غله وعمله، وكان ق���د انتخب 
نائب���ًا، فاأجبته انه اب���ن عم احلاج جعف���ر ابو التمن، 
وي�ستغل يف البيع وال�س���راء، قال ل باأ�ض، ولكن هل 
�س���بق لهما ال�س���تغال بال�سيا�سة والق�س���ايا العامة، 
وكان الده���وي ق���د �س���اهر اآل اأب���ي التم���ن يف عه���د 
قري���ب، وخرج نائبًا عن بغداد، فاأدركت من اأ�س���ئلته 
ه���ذه، اأن���ه يري���د التعري����ض باملرح���وم اأب���ي التمن، 
والنتخابات الت���ي اأجرتها وزارة حكمت �س���ليمان، 

وتاأثريها بالقرابات واملح�سوبيات«.
اإن نظرة معمقة ملا ذكره حممد مهدي كبه، يوؤكد ومن 
دون �س���ك، على اأن نوري ال�س���عيد، كان متح�س�سًا جدًا 
م���ن تواجد الأق���ارب يف املجال����ض النيابية، ول�س���يما 

املح�سوبني على املعار�سة يف املجال�ض النيابية.
ومهم���ا يك���ن م���ن اأم���ر، فق���د �س���هدت ال���دورة النتخابية 
ال�س���ابعة، تواجد اأ�س���ر اجلادرجي وال�س���بيبي والعمري 
وال���وادي، حيث مثله���ا كل من، كام���ل اجلادرجي وحممد 
باق���ر ال�س���بيبي واأجم���د العم���ري و حام���د ال���وادي، فيما 
م���ن  ال�س���اوي وال�س���نوي والب�س���تاين، كل  اأ�س���رة  مث���ل 
مظهر ال�س���اوي وكم���ال ال�س���نوي وعبد القادر اإ�س���ماعيل 
الب�س���تاين. اأما اأ�س���رة طال���ب الكهية املعروف���ة، فقد مثلها 
حكمت �س���ليمان رئي�ض الوزراء يف هذه الدورة، وتواجد 
حامد اجلاف، وهو ينتمي اإىل اإحدى الأ�س���ر الكردية التي 

رفدت املجال�ض النيابية بالعديد من ال�سخ�سيات.
ومهم���ا يكن م���ن اأم���ر، مل يكتب له���ذا املجل�ض ال�س���تمرار 
اأكر من �س���تة اأ�س���هر، فعندما ا�س���تقال حكمت �سليمان من 
ال���وزارة، ح���ل حمله جمي���ل املدفعي ال���ذي اتبع �سيا�س���ة 
اإ�س���دال ال�س���تار على املا�س���ي، وقام بحِل جمل�ض النواب 
يف 26 اآب 1936، ودع���ا اإىل انتخابات جديدة مل تخُل هي 

اأي�سًا من التدخل احلكومي اأ�سوة بالنتخابات ال�سابقة.
عـــن ر�سالـــة ))امل�ساهـــرات االإجتماعيـــة و�ســـات القربـــى واأثرهـــا 

ال�سيا�سي يف العراق امللكي(

إنقالب بكر صدقي 1936 ومجلسه النيابي
حقائق وطرائف
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د. عماد عبد السالم رؤوف

منذ أن سقط أول شهيد ببغداد في ثورة العشرين 
الكبرى، في ليلة الثالثاء 25 أيار 1920، وثمة آراء 

مختلفة أدلى بها عدد من شهود تلك الليلة 
ومؤرخيها، دارت حول هوية هذا الشهيد الكريم، 

وظروف استشهاده، فبينما تسكت المصادر 
البريطانية عن ذكر اسمه، تتردد المصادر األخرى 

في حقيقته بين كونه )حسن النجار األخرس( 
و)محمد( و)عبد الكريم( و)عبد الكريم بن 

رشيد النجار األخرس( و)محمد رشيد بن علي( 
و)عبد علي بن الحاج رحيم( و)رشيد المال شكر( 

و)سلمان شكر(.

ومثلما اختلفت امل�س���ادر حول ا�س���مه، فاإنها قدمت بيانات 
خمتلفة عن ظروف ا�ست�سهاده، وتراوح هذه الختالفات 
بني كونه قد �س���قظ اأر�سًا فده�سته ال�سيارة امل�سفحة التي 
كان ي�س���تقلها احلاك���م الربيط���اين، وكون���ه قد ح���اول اأن 
ي�سرب �سائق ال�سيارة امل�س���فحة بقنينة ماء ال�سودا فلما 
راأى ال�س���ائق ذلك حرك ال�س���ائق املديت���ني اللتني يف جبهة 
ال�س���يارة فنزلتا على كتفي ذلك الرجل فخر �سريعًا ودارت 
عليه دواليب ال�سيارة ف�سحقته �سحقًا، ويف �سهادة اأخرى 
اأنه هجم على ال�س���يارة عند ا�س���تدارتها وتعلق بها، ولكن 
اإح���دى رجليه كانت على الأر�ض فدا�س���ت عجلة ال�س���يارة 
عليها ف�س���قط ال�س���اب على الأر�ض، ومرت عليه دون اأدنى 
اك���راث، ف���اأدى ذلك اإىل ك�س���ر اإح���دى قدمي���ه، وحدو�ض 
نزي���ف اأدى اإىل وفات���ه بعد نحو �س���اعتني، وذك���ر اآخر اأنه 
هجم على ال�س���يارة حماوًل �س���رب �سابطها بفاأ�سه املعلقة 

يف حزامه، ولكن ال�س���ابط بادر باأن �سربه بحربة يف يده 
وقع الأخر�ض ال�س���هيد على اإثرها قتياًل، م�س���رجًا بدمائه، 
وي���ردد اآخر ب���ني اأنه مات مدهو�س���ًا، وبني كونه اأ�س���يب 

بطلق ناري.
احلادث���ة  رواة  اأن  اإىل  يع���ود  الختالف���ات  ه���ذه  واأك���ر 

اعتم���دوا يف ت�س���جيل تفا�س���يلها عل���ى م���ا نق���ل اإليهم يف 
حينها، اأو بعد ذلك احلني مبدد متفاوتة، اأو اأن مزجوا بني 
ما قراأوه عنها وبني ما راأوه اأو �سمعوه، وهي اآفة الأخبار 

املنقولة يف كل زمان.
وكان من ح�س���ن طالعنا اأن التقينا يف �س���باط �س���نة 1989 

ب�س���اهد عي���ان راأى ه���ذه احلادثة ب���اأم عين���ه، واطلع على 
جمي���ع تفا�س���يلها بحكم قربه من مكان وقوعها، وتك�س���ف 
روايت���ه ع���ن تفا�س���يل جدي���دة ودقيق���ة حول هوي���ة هذا 
ال�س���هيد وظروف ا�ست�س���هاده، تزيد اأو ت�س���حح بع�ض ما 

ورد يف الروايات ال�سالفة.
و�س���اهد العيان هذا هو املرحوم طاهر بن �س���الح بن عبد 
الرحم���ن، وق���د ذكر يل اأن���ه ولد �س���نة 1912، والراجح اأن 
ولدته جرت قبل ذلك التاريخ بعدة �س���نني، وهو بغدادي، 
م���ن مواليد حملة )حمام عيف���ان( املعدودة جزءًا من حملة 
الف�س���ل، در����ض البتدائية، فال�س���نائع، ثم دخل يف �س���لك 
ال�سرطة، وتقلب يف وظائفها حتى �سار اآمرًا لفوج �سرطة 
احتي���اط ال�س���ليمانية، وتقاع���د �س���نة 1966. وقد اأدىل يل 
ب�س���هادته ح���ول هذا احل���ادث وغ���ريه يف داره الكائن يف 
حي الغزالية ببغداد، و�س���جلتها يف حينه يف دفر خا�ض، 

وكانت وفاته – رحمه الله- �سنة 1992.
وخال�س���ة م���ا �س���اهده ب���اأم عيني���ه يف نهاي���ة ذل���ك الي���وم 
الع�س���يب م���ن اأي���ام الث���ورة، اأنه دخل م���ع بع����ض اأطفال 
حملته يف جامع احليدرخانه، فراأى املال عثمان املو�سلي، 
بزيه املولوي، وهو يق���راأ املفامات بكلمات وطنية، وقبيل 
الغروب خرج من اجلامع اإىل ال�س���ارع العام )الذي �س���مي 
فيم���ا بعد ب�س���ارع الر�س���يد(، ومل يكن يوم���ذاك مبلطًا، بل 
مفرو�س���ًا باحل�سى الكبري، فمرت مدرعتان اإنكليزيتان يف 
طريقهم���ا م���ن القلع���ة )وزارة الدفاع فيما بع���د( اإىل حملة 
ب���اب الآغا، واأعقبتهما ثالثة، وا�س���تدارت الأخرية من عند 
ال�س���ارع الذي �س���مي ب�س���ارع ح�س���ان بن ثابت، واجتهت 
اإىل ب���اب جام���ع احليدرخانه، ال���ذي على ال�س���ارع العام، 
فح�س���بها املتجمه���رون هن���اك باحل�س���ى، فزل���ت العجل���ة 
الأمامية لل�س���يارة عن���د الباب املذكورة، ب�س���بب انخفا�ض 
مدخله���ا ع���ن م�س���توى ال�س���ارع، ويف ه���ذه الأثن���اء ظهر 
رج���ل يحمل )كو�س���ر( وهو الزنبيل الكبري من احل�س���ري، 
فيه اأدوات جنارة، ف�س���حب من )الكو�س���ر( فاأ�س���ًا، وكانت 
الفاأ����ض م���ن م�س���تلزمات النج���ارة عه���د ذاك، وهج���م على 
املدرعة وقتل �سائقها بفاأ�سه، وكانت ال�سيارة ت�سم، ف�سال 
عن ال�س���ابط النكليزي، �س���ائقًا وجنودًا هنود، واأ�سابت 
الفاأ����ض عجل���ة ال�س���يارة وال�س���ابط النكلي���زي، فاأطل���ق 
اجلندي الهندي املوكل بالر�سا�سة الر�سا�ض عليه واأرداه 
قتياًل، وبا�س���رت املدرعت���ان اللتان اتخذت���ا مواقعهما بني 
حملة امام طه )�س���احة الر�س���ايف اليوم( وبني باب الآغا، 
ب�س���رب الر�س���ا�ض يف الهواء لتفريق املتظاهرين، وبات 
جثم���ان النج���ار يف جامع احليدرخانه، ويظهر اأنه غ�س���ل 
هن���اك، ويف ال�س���باح ج���رى نق���ل اجلثم���ان م���ن اجلامع، 
وحمله املتظاهرون يف ال�سارع العام متوجهني اإىل جامع 
احل�س���رة الكيالنية حيث �س���لوا عليه، ث���م اجتهوا به اإىل 
ج�س���ر مود )يف م���كان ج�س���ر الأحرار احل���ايل( ومنه اإىل 
ال�س���فارة الربيطاني���ة يف الك���رخ، وم���ن هن���اك اإىل مقربة 

ال�سيخ معروف الكرخي حيث دفن.
ويذكر �س���اهد العي���ان )لقد جرت حادثة ا�ست�س���هاد النجار 
اأمامي مبا�سرة، حيث كنت يف تلك ال�ساعة واقفًا، مع اأخي 
الأك���رب، على الر�س���يف املقابل جلام���ع احليدرخانة، على 
بعد ع�س���رين مرًا فقط عنه، وا�سم ال�سهيد كما �سمعنا يف 
حلظة م�سرعه هو حميد ر�سيد النجارالأخر�ض، واأن حمل 
النجار يف ذلك الوقت )كو�سر( يحوي اأدوات النجارة يدل 
عل���ى اأنه كان يف حمل قريب من مكان احلادث، واأنه خرج 
متجهًا اإىل داره يف اآخر �س���اعات ذل���ك النهار، مما دل على 
كون���ه من اأهايل حملة احليدرخانة اأو حملة ال�س���ت هدية، 
واأذك���ر اأن���ه كان يرت���دي )جراوي���ة( و)زبون���ًا( ويبلغ من 

العمر اخلام�سة والأربعني تقريبًا(.
وهك���ذا تنتهي هذه ال�س���هادة املهمة، وهي ت�س���رح با�س���م 
ال�س���هيد الأول، وحت���دد عمره، وزيه، ووقت ا�ست�س���هاده، 
وتك�س���ف عن اأن هجومه على �س���يارة الإحتالل امل�س���فحة 
كان بالفاأ����ض )ل بزجاج���ة �س���ودا!(، واأن���ه ت���ويف متاأثرًا 
باإط���الق الر�س���ا�ض علي���ه من ال�س���يارة املذك���ورة، ولي�ض 
ب�س���بب ده�سه اأو حتريك مديتي ال�سيارة، اإىل غري ذلك من 

التفا�سيل.

أول شهيد في ثورة العشرين

روايات مختلفة وشهادة جديدة لشاهد عيان
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العبودي حسن  وهيب  د. 

ظهرت الحاجة إلى تنظيم النقل بالسيارات في أواخر 
الثالثينيات نتيجة لتوسيع بغداد بصورة كبيرة، 

وفتحت شوارع جديدة وتطلب ذلك وجود مؤسسة 
مستقلة لنقل الركاب في العاصمة لحل مشكلة 

النقل فيها، فصدر قانون رقم 38 لسنة 1938 )قانون 
مصلحة نقل الركاب(، ولقد اعتبر القانون هذه 

المصلحة مؤسسة ذات شخصية حكيمة، كما وتم 
ربط المصلحة بوزارة الداخلية وتحت إدارة أمانة 

العاصمة وحددت منطقة عمل المصلحة بـ)الدائرة(.

وكان مرك���ز ه���ذه الدائرة يف �س���احة الباب ال�س���رقي وحددت 
واجباته���ا بنق���ل ال���ركاب بوا�س���طة ال�س���يارات والرام���واي 
)الرولل���ي با����ض(، وت���دار ه���ذه امل�س���لحة من هيئ���ة توؤلف 
برئا�س���ة مدير ع���ام واأربع���ة اأع�س���اء يعينهم وزي���ر الداخلية 
ومبوافقة جمل�ض الوزراء وباإرادة ملكية، ومن اجلدير بالذكر 
اأن النظام امل�سار اإليه جاء يف مادته الثانية. اأن جتتمع الهيئة 
كل اأ�س���بوع للنظر يف عملية تاأ�س���ي�ض امل�س���روع واإدارته على 
وفق اأحكام امليزانية امل�س���ادق عليها، واجتمعت اللجنة لأول 
مرة بتاريخ 4 حزيران عام 1938 يف ديوان اأمانة العا�س���مة، 
وعق���دت اجلل�س���ة برئا�س���ة مدير الهيئة اأر�س���د العم���ري اأمني 
العا�س���مة وع�سوية ال�س���يد يو�س���ف غنيمة وامل�سر كاربارن 
]Karbarn[ اإ�س���افة اإىل ال�سيد م�سطفى اأحمد وال�سيد ماجد 
الق���ره غ���ويل، ولبد من الإ�س���ارة اإىل اأن ال�س���يد �س���الح جرب 
وزير الداخلية اآنذاك قد ح�سر اجلل�سة بناء على طلب املدير.

وا�ستطاعت اأمانة العا�سمة من احل�سول على قرار من وزارة 
املالية يف عام 1939 ل�ت�س���ليف م�س���لحة نقل الركاب مبوجب 
املادة ال�ساد�س���ة من قانون م�س���لحة نقل الركاب يف العا�سمة 

رقم 38 ل�سنة 1938 ويت�سمن القرار ما ياأتي:
اأوًل: يتكون راأ�ض مال امل�سلحة من ع�سرين األف دينار عراقي 

تقر�سه ب�سمان احلكومة.
ثانيًا: تقدم احلكومة للم�سلحة عند تاأ�سي�سها مبلغًا ل يتجاوز 

ع�سرة اآلف دينار عراقي.
ثالث���ًا: يجري الت�س���ليف والإقرا�ض على وفق ال�س���روط التي 
بعثه���ا وزير املالي���ة، ومبوافقة جمل����ض ال���وزراء وبناء على 
تاأليف امل�س���لحة، امل�س���ار اإليها طلبت ت�س���ليفها مبلغ )ع�سرين 
األ���ف( دين���ار عراقي على وفق �س���روط، وتعترب هذه ال�س���لفة 
وزارة  اإىل  متن���ح  الت���ي  القرو����ض  �س���من  وتدخ���ل  موؤقت���ة 
البلديات يدفع اإىل امل�س���لحة امل�سار اإليها اأ�سل ال�سلفة البالغة 
)ع�سرون األف دينار( اإىل امل�سلحة اعتبارًا من الهيئة املذكورة 
و�س���تدفع اإليها ح�س���ب احتياجها وقتًا بوقت وت�س���تويف منها 
فائدة مبعدل 3 % على ال�سلفة املذكورة. وبالتايل طلبت هيئة 
امل�س���لحة م���ن وزارة الداخلية مفاحت���ة وزارة املالي���ة لإقرار 
�س���روط الت�س���ليف وعر�س���ها على جمل�ض الوزراء، وذلك من 
خالل كتابه���ا املرقم )3( واملوؤرخ يف حزي���ران 1938 املعنون 

اإىل وزارة الداخلية.
مت���ت مفاحت���ة وزارة املالية م���ن قب���ل وزارة الداخلية يف 13 
حزي���ران 1938. وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأن الهيئ���ة الإداري���ة 
ل���وزارة املالية ق���ررت بعد اطالعه���ا على تقري���ر للجنة الفنية 
املوؤلف���ة لغر�ض فح�ض العطاءات قبول عطاء �س���ركة نوفيكود 
]Nooficod[، املق���دم بوا�س���طة وكالئهما يف بغ���داد اإبراهيم 
و�س���فيق عد�ض. وب�س���عر األف واأربعمائة وخم�س���ة وع�سرين 
دين���ار عراقي���ًا. وبذل���ك مت اع���داد نظ���ام اإدارة م�س���لحة نق���ل 
الركاب يف العا�سمة، و�سار الأمر امللكي التايل )بعد الطالع 
على الفقرة الأوىل من املادة ال�ساد�سة والع�سرين من القانون 
الأ�سا�س���ي وا�س���تنادًا اإىل امل���ادة الرابع���ة من قانون م�س���لحة 
ال���ركاب يف العا�س���مة رقم )38( ل�س���نة 1938، اأمرنا بو�س���ع 

النظام الآتي:
امل���ادة الأوىل: تق���وم الهيئة باإعداد ميزانية امل�س���لحة لل�س���نة 

الأوىل التي توؤ�س�ض فيها امل�سلحة وتراعي يف اإعداد امليزانية 
اأحكام املادة التا�سعة من القانون.

املادة الثاني���ة: جتتمع هيئة الوزارة برئا�س���ة مديرة الإدارة، 
ونائب ون�سف اأع�س���اء الهيئة وت�سدر قرارًا بالأكرية وعند 

ت�ساوي الآراء يرجح القرار الذي فيه الرئي�ض.
املادة الثالثة: جتتمع هيئة امل�سلحة مدة كل اأ�سبوع ويدعوها 
مدي���ر الإدارة للنظر يف القيام بتاأ�س���ي�ض امل�س���روع على وفق 

اأحكام امليزانية امل�سادق عليها.
املادة الرابعة: تدوين قرارات جل�سات هيئة الإدارة يف �سجل 

خا�ض ويوقع عليها رئي�ض اجلل�سة واأع�سائها.
املادة اخلام�س���ة: تر�س���ل يف نهاية كل �س���هر خال�س���ة قرارات 
هيئ���ة الإدارة لذل���ك ال�س���هر اإىل وزير الداخلي���ة لالطالع على 
�س���ري اأعم���ال الهيئ���ة. امل���ادة ال�ساد�س���ة: يق���وم املدير ب���اإدارة 
اأعمال امل�س���روع بوجه عام وعليه اأن ي�س���ادق اأ�س���بوعيًا على 

امل�س���روفات وينظ���ر بالقرارات الأخرى التي ت�س���درها هيئة 
الإدارة. وق���د حر�س���ت وزارة املالي���ة عل���ى القي���ام مب�س���روع 
البا�س���ات اجلديدة يف العا�س���مة، وقد مت و�س���ع الت�س���اميم 
وتنظ���ر اللجنة املبالغ الالزمة للم�س���روع م���ن خزينة الدولة. 
وكلف���ت اجله���ات امل�س���وؤولة ع���ن امل�س���روع بال�س���عي لتعزيز 
امل�س���روع م���ن خالل جل���ب �س���يارات جديدة وبالت���ايل عززت 
مديري���ة النق���ل ب�)13( �س���يارة جدي���دة واأ�س���يفت اليها )10( 

�سيارات اأخرى.
اإل اأن ن�س���وب احل���رب العاملي���ة الثاني���ة اأدى اإىل ع���دم اإخراج 
امل�س���روع اإىل حي���ز التنفي���ذ، ذل���ك ل�س���تحالة احل�س���ول على 
البا�س���ات م���ن الأ�س���واق العاملي���ة. وخ���الل احل���رب العاملي���ة 
الثانية تقدمت �س���ركة )كرنك لبنان(، و�س���احب هذه ال�س���ركة 
من اأ�س���ل فرن�س���ي يحم���ل اجلن�س���ية اللبنانية بالإ�س���افة اإىل 
اجلن�س���ية النكليزية وكان وكالء هذه ال�سركة )لوي وح�سن 

خمزوم���ي وعبا����ض التميم���ي(. حي���ث كان���ت ال�س���ركة متتلك 
ثالثني �س���يارة نوع �س���وفرليت من دون اأبدان، فح�سلوا على 
امتياز من احلكومة لت�سغيل هذه ال�سيارات يف �سارع الر�سيد 
ملدة خم�ض ع�س���رة �س���نة من دون احلاجة ل�سترياد ال�سيارات 
وق���د طرح���ت الفكرة على اأمني العا�س���مة اأر�س���د العمري فقام 
بالت�س���ال بامل�س���وؤولني لإلغ���اء امتي���از وكالء �س���ركة )كرن���ك 
لبن���ان(، وت�س���غيل هذه ال�س���يارات حل�س���اب اأمانة العا�س���مة 
بعد ا�س���تمالك هذه ال�س���يارات، وهذا ما مت وا�ستح�س���ل اأمني 
العا�س���مة موافق���ة احلكوم���ة، وبذل���ك اأ�س���بحت اأول مديرية 
مل�س���لحة نقل الركاب. وقد واجهت �سعوبة يف احل�سول على 
ال�س���واق، وكان���ت تطب���ع تذاكر امل�س���لحة على الآل���ة الكاتبة. 
ومن اجلدير بالذكر اأن ال�س���يارات �س���ميت )اأمانة( ن�س���بة اإىل 
اأمانة العا�س���مة. ومن ثم مت تاأ�سي�ض �س���عبة النقليات لتتوىل 

نقل الركاب.
ومن اجلدير بالإ�سارة اإىل اأن وزارة الداخلية قد اأ�سدرت عام 
1941 تعدياًل لقانون م�سلحة الركاب رقم )31( ل�سنة 1941، 
واعت���رب هذا التعديل م�س���لحة نقل الركاب م���ن اجلهات التي 
يج���وز متليكها العربات واملبالغ الأ�س���بوعية، مبوجب اأحكام 
قان���ون متليك العرب���ات واملبال���غ العائدة للحكوم���ة يف اإقامة 
املحط���ات لوقود ال�س���يارات و�س���هولة نقل ال���ركاب بني بغداد 
العا�سمة و�س���واحيها. ويف �س���هر اآب 1943 �سريت م�سلحة 
نقل الركاب جمموعة من با�س���اتها يف �س���ارع الر�سيد، وكانت 
موؤلفة من )21( با�سًا من نوع)الفورد والدوج وال�سوفرليت(، 
وكان���ت معظمها من مبيعات اجلي�ض الربيطاين يف ال�س���عيبة 
ثم و�س���عت لها اأبدانًا. وبا�سرت بت�سغيل ع�سر �سيارات كدفعة 
اأوىل لتقوم بنقل الركاب يف �س���ارع الر�سيد، واأن خدمة النقل 
بال�س���يارات على �س���كل خطني اخل���ط الأول ينق���ل الركاب من 
ب���اب املعظ���م اإىل ب���اب ال�س���رقي، واخل���ط الث���اين ينطلق من 
باب املعظ���م اإىل منطقة البتاوين لتاأم���ني راحة املواطنني، ثم 
تقرر تو�س���يع م�س���روع البا�س���ات، نتيجة التو�س���ع العمراين 
الذي جعل مدينة بغداد ذات اأطراف بعيدة، ولي�س���توعب هذا 

التو�سع بالنقل اأي�سًا.
كما اأن اأمانة العا�س���مة قد اتخذت التدابري الالزمة واأ�س���افت 
عددًا من البا�س���ات اإىل البا�سات العاملة يف العا�سمة. وبهذا 
قررت اأمانة العا�س���مة فتح خطوط جديدة ل�سياراتها يبداأ من 
دائرة الربق والربيد يف الكرادة ال�س���رقية حتى �س���بع ق�سور 
والزوي���ة. وجتدر الإ�س���ارة اإىل اأن اأمانة العا�س���مة اأخذت يف 
حتديد اأجور ما يتنا�س���ب مع بعد امل�س���افات، فجعلت الأ�سعار 
كم���ا ياأت���ي الدرج���ة الأوىل )10( فلو�ض والثاني���ة )6( فلو�ض 
والثالث���ة )3( فلو����ض. وعل���ى اأية ح���ال فقد مت اإلغ���اء مديرية 
النقلي���ات العام���ة وحتويله���ا اإىل �س���عبة مرتبط���ة ب���الإدارة 
العام���ة عن طري���ق وزارة الداخلي���ة، عندما اأج���رت تعديالت 
ال���وزارة يف ت�س���كيالتها الإدارية، وذلك ع���ام 1944، ومن ثم 
عام 1945 �س���در التعديل الثاين مل�س���لحة نقل الركاب فاأطلق 
عليه���ا )م�س���لحة نق���ل ال���ركاب( وتتكون م���ن اأمني العا�س���مة 
مدي���رًا لإدارته���ا العام���ة ونائ���ب املدي���ر وي�س���اعده يف اأعمال 
وهيئة اإدارة من املدير واأربعة اأع�س���اء ويعني املدير واأع�ساء 
الهيئ���ة باق���راح الوزي���ر ومبعاونة جمل�ض ال���وزراء ويجوز 
اأن يك���ون م���ن موظف���ي احلكوم���ة الذي���ن ل تق���ل درجتهم عن 
ال�ساد�س���ة. وخالل ع���ام 1950 مت تعديل قانون م�س���لحة نقل 
ال���ركاب الثالث رقم )26( ل�س���نة 1950 وابرز ما احتوى عليه 
التعديل هو اأن توؤلف م�سلحة نقل الركاب يف العا�سمة لتقوم 
بنقل الركاب بوا�س���طة ال�س���يارات، وتوؤلف امل�سلحة برئا�سة 
مدي���ر ع���ام واأربع���ة اأع�س���اء يع���ني ه���وؤلء بناء عل���ى اقراح 
الوزي���ر ومبوافق���ة جمل�ض ال���وزراء واإرادة ملكية وي�س���رط 
يف املدي���ر اأن يك���ون ممن �س���بق اأن خ���دم يف احلكومة مدة ل 
تقل عن ع�س���ر �سنوات، وتكون مدة الع�س���وية اأربع �سنوات، 
ول يج���وز تنحي���ة الع�س���و اإل بق���رار م���ن جمل����ض ال���وزراء 
ويح�سل الن�س���اب بح�سور ن�سف اأع�ساء الهيئة. ومن املفيد 
مبكان اأن نذكر اأن امل�س���لحة قد جلبت مطبعة ع�سرية حتتوي 
عل���ى اأح���دث مكائن الطباع���ة لتاأمني احتياجات امل�س���لحة من 
البطاق���ات وال�س���تمارات واملج���الت، وكذل���ك اأ�س�س���ت معماًل 
للخياط���ة لإعداد مالب�ض ال�س���واق واجلباية وغريهم، ف�س���اًل 
ع���ن اأن امل�س���لحة قام���ت بتاأ�س���ي�ض م�ستو�س���ف له���ا بكام���ل 
التجهيزات لهذا الغر�ض ومت �سمول املوظفني بقانون التقاعد 
بعد عام 1958، واأن�س���اأت امل�س���لحة دار ا�س���راحة لها يق�سي 
فيها منت�سبوها اأوقات فراغهم ويتناولون وجبات الطعام يف 

باب املعظم.
عن ر�سالة )امانة العا�سمة 1939 – 1958(

مصلحة نقل الركاب.. هكذا كانت البداية
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ث�����ام�����ر ال����ع����ام����ري

ي اوائل عام 1952 انطلق من االذاعة صوت 
غنائي ريفي جديد.. صوت لشاب تميز بجمال 
صوته الطروب وطابعه الريفي الخاص.. انه 

المطرب عبدالصاحب شراد الذي اصبح في ما 
بعد من المع مطربي الغناء الريفي فهو مطرب 

اذاعي وتلفزيوني ناجح

والن�س���يج  الغ���زل  �س���ركة  يف  عام���ال  يعم���ل  كان  لق���د 
العراقية.. فقد بداأ يف هذه ال�سركة كعامل وا�سبح برادا 

يف �سعبة الن�سيج.
اقامت �س���ركة الغزل والن�سيج يف مطلع عام 1952 حفلة 
ترفيهي���ة لعمال امل�س���نع برعاية ال�س���تاذ ادي���ب اجلادر 
وزير ال�س���ناعة ال�س���يق والذي كان ان���ذاك مديرا عاما 
لل�س���ركة.. ور�س���ح بع����ض العم���ال ليقوم���وا بالتمثي���ل 
والغناء وكان عبد ال�س���احب �سراد واحدا من بني اولئك 
املغن���ني.. ويف تلك احلفل���ة غنى اول م���رة امام جمهور 
كب���ري م���ن العم���ال وا�س���دقائهم وكان بع����ض املطرب���ني 
واملطرب���ات الذاعي���ني مدعوي���ن اىل تل���ك احلفل���ة منهم 
املطرب���ة راوي���ة وكب���ري املذيعني يوم���ذاك – حممد علي 

ك���رمي – وكان احد امل�س���ريني ه���و ال�س���يد عبدالرحمن 
امل�سري الذي �سمعه ف�سجعه كثريا وقال له بعد احلفلة:
�ساحب ان �س���وتك جميل جدا و�سالح لالذاعة.. فلماذا 
لتغني؟ وكان قوله هذا خري م�س���جع له.. وقدمت له بعد 
احلفل���ة هدية وهي كا�ض ف�س���ية قدمها ل���ه اجلادر املدير 
العام تقديرا مل�س���اهمته يف تل���ك احلفلة التي ظهرت فيها 
موهبت���ه كمط���رب ريفي جدي���د وفعال تق���دم اىل الذاعة 
للعمل كمطرب فيها يف نف�ض العام ووافقت جلنة القبول 
باغلبية ال�س���وات، باربعة ا�سوات مقابل �سوت واحد 
هو �س���وت )ح�سريي ابو عزيز( الع�س���و الوحيد الذي 
عار����ض يف قبوله كمط���رب.. غ���ري ان راأي الغلبية قرر 
اعتب���اره مطربا اذاعيا وفعال خ�س�س���ت له ثالث حفالت 

غنائية حية يف كل �سهر.
كما غن���ى من التلفزيون بناءا على رغب���ة املدير العام – 
انذاك- املقدم عبدال�ستار ر�سيد وفعال بداأ يغني يف ركن 
الريف.. ثم انتقل اىل تقدمي حفالت غنائية يف كل �س���هر 

اربع حفالت مب�ساحبة فرقة التلفزيون املو�سيقية
زار امللح���ن امل�س���ري املع���روف حمم���د املوج���ي بغداد، 
�س���من جولة ت�سويقية �سملت عدة بلدان عربية، اذ ان�ساأ 
يف حينها �سركة انتاج مع ال�سيد بدير واملخرج ال�سوري 
نذير عقيل، وكان���ت تربط املوجي عالقة حميمية مبدير 
اذاع���ة بغداد انذاك، وح�س���ب قول مدي���ر الذاعة: دخلنا 
ذات �س���باح انا واملوجي اىل ا�ستوديو املو�سيقى ف�سمع 
مطربا �س���عبيا ا�سمه عبد ال�س���احب �سراد ي�سجل احدى 

اغنياته. اده�سه �س���وته بنقائه وقوته، وجل�ض املوجي 
ين�س���ت بكل جوارح���ه، اىل ان انتهى �س���راد من غنائه، 
فق���ال: اري���د ان التقي بهذا املطرب، لق���اء عمل، وبالفعل 
ح�سل اللقاء، فقال له: ا�سمع اعر�ض عليك ما يلي: تاأتي 
مع���ي اىل القاه���رة وتقيم على نفقتي اخلا�س���ة، على ان 
تتفرغ لأحلان �س���وف ا�س���عها لك واقوم بتدريبك عليها. 
�ساطلقك بعد �ستة ا�سهر يف �سماء الغناء العربي، بعد ان 
اعلمك فن الظهور والت�سرف بنجومية. �سرطي الوحيد 
ان توق���ع مع���ي عقد احتكار ملدة خم�س���ة اعوام اتقا�س���م 

فيها معك كل ما �سوف حت�سل عليه من املال
اعجاب املو�س���يقار حممد املوجي باملط���رب الريفي عبد 
ال�س���احب �سراد، وتبني موهبته ليطلقه جنما يف �سماء 
الغني���ة العربي���ة، ه���ذا العر����ض كان مطم���ح وغاية كل 
مطرب، ل �سيما انه �سانع النجوم وكان يف اوج عظمته 
يف �س���ياغة الحل���ان اخلال���دة، بع���د ان غنت ل���ه كوكب 
ال�س���رق ام كلثوم وعبد احلليم حافظ وجناة ال�س���غرية 
وكبار املطربني العرب.. ما تتوقعون ان يرد �س���راد على 

املوجي؟
لنعود اىل الق�س���ة: مل ي�س���دق عبد ال�س���احب �س���راد ما 
�س���مع. حتى ان الفرحة اخر�س���ته فلم ينب�ض ببنت �سفة. 

وخرج ومل يقل له ولو كلمة �سكر عابرة!.
وقبل ان ي�س���افر املوجي دعوت املطرب املذكور ملقابلته. 
فاعت���ذر، ورف�ض العر�ض، وقال: انني را�ض عما انا فيه 
الن، فلم���اذا اغرب واغامر وقد اف�س���ل واعود بعد ذلك 

لبداأ من جديد.
فتف���وت عل���ى مطربنا �س���احب �س���راد فر�س���ة ذهبية، ل 
تاأت���ي ال للذي له حظ كبري، ولتغريت حياته راأ�س���ا على 
عقب، ولنت�س���لته من القاع اىل م�ساف النجوم العرب، 
لكنه زهد ب�س���هرة كبرية طرقت بابه. ب�سبب روحه التي 
يغلفها اخلوف من امتطاء �س���هوة املغامرة، وعدم وعيه 

باهمية الفر�سة املواتية.

بين محمد الموجي وعبد الصاحب شّراد


