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الحمداني نافع  طارق  د. 

شهدت النجف نوعا من التوسع العمراني في 
اواخر القرن التاسع عشر، ولكن هذا التوسع 
اقل مما هو عليه الحال في كربالء، باعتبار ان 
االخيرة كانت مركز للواء، في حين ان النجف 

احدى اقضيته. ومع ذلك فان االهتمام بمدينة 
النجف وتوسيعها كان موجودا باستمرار , بوصفها 
المركز الديني المهم االخر في العراق. ففي اثناء 
جولة مدحت باشا التفتيشية في المدن العراقية 
زار كربالء فقرر انشاء محلة جديدة خارج القصبة 
بسبب ضيق المدينة , ولكثرة عدد السكان والزوار 

االجانب , وسميت المحلة الجديدة بالعباسية. 
وعلى ذلك طالب اهالي النجف بتوسيع قصبة 

القضاء لألسباب ذاتها.

وي�س���تفاد مم���ا اوردته جري���دة ال���زوراء، ان عمليات بناء 
فعلية قد بو�سر بها يف مدينة النجف اذ جاء فيها:

»نظرًا اىل املعلومات التي بلغتني يف النجف اال�س���رف ان 
االر����ض الف�سيحة الت���ي ي�سادفها الداخ���ل اىل الق�سبة قد 
ان�س���ئ وبني فيها ك���م دار ودكان وخان با�سم خان البلدية 
املحلي���ة. والف�ساء املذكور اأو�سع مو�سع يف البلد والدور 
واخلان���ات الت���ي بنيت اي�سا قد اأن�سئ���ت بطرز بهي ح�سن 
لطيف، فل���ذا جعلت تروق الناظري���ن. ويوجد يف النجف 
م���ن املجاوري���ن خل���ف كثريا مم���ا ع���دا اأهالي���ه ، فمن ثمة 
كان املاأمورون املحلي���ون يقا�سون م�سايقة يف خ�سو�ض 
تاأج���ري ال���دور، اال ان���ه بتاأ�سي����ض ه���ذه ال���دور �سيح�سل 

الرفاه.
واالبني���ة املذك���ورة جامع���ة ملح�سنات ثالث���ة ، حت�سل بها 

الفائدة للبلدية كاملعمورية والرفاه واال�سكان ».
ولهذه اال�سباب جرت عملية االعمار يف ق�ساء النجف ، اال 

ان هذه العملية قد تعطلت - ويعلل ذلك حمبوبة بقوله:
» وقف���ت احلرك���ة وتعط���ل ال�س���ري وترك���ت العم���ارة، فان 
احلكوم���ة الرتكية العثمانية بع���د ان اعلنت بيعها ورغبت 
الكث���ري من �سرائه���ا ا�سربت عن البي���ع وح�سرت العمارة 
فيها بزعم انها م���ن املوقوفات فرتكت الدور فعادت خرابا 

مل تذكر و�ساعت اثارها ».
واكد لورمير هذا االجتاه حيث قال:

» وم�ساك���ن النج���ف اغلبها م���ن الطوب وامل���الط واملباين 
احلديث���ة م���ن الطراز الع�س���ري وحتل حم���ل املباين على 
الطريق���ة القدمي���ة. وجمه���ودات ال�سلط���ة التنفيذية حتى 
الوق���ت احلا�سر )اي 1907( قد اعاقته���ا االوقاف او ق�سم 

االوقاف الدينية ».
وم���ع ذلك كله ، ف���ان عملية التو�سع العم���راين يف النجف 
مل تقت�س���ر على داخل ا�س���وار املدينة ، واإمن���ا تعدتها اىل 

مناطق خارجها، وهذا ما ا�سار اليه لورمير بقوله:
و به���ا )اإي النجف( ح���وايل ع�سرين ن���زال للم�سافرين يف 
احي���اء خمتلف���ة منها خم�س���ة او �ست خانات جي���دة البناء 
بالط���وب عل���ى الط���راز احلديث وتق���ع خ���ارج املدينة يف 
الناحية ال�سمالية ال�سرقية على بعد )25( ياردة من اأ�سوار 

املدينة.
حماوالت اإي�سال املاء اإىل النجف

قا�ست مدينة النجف انواع املحن ب�سبب ماء ال�سرب الذي 
كان مع�سلته���ا رغم اجلهود التي بذلت لهذا الغر�ض طوال 

الع�سور احلديثة. ومبقدار م���ا يتعلق االمر باإي�سال املاء 
اإىل النج���ف يف الربع االخري من الق���رن التا�سع ع�سر وما 
عق���ب ، ذلك ن�سري اأوال اىل املحاول���ة التي متت عام 1288 
ه 1872 م وق���د اوردت ال���زوراء اال�سب���اب املوجب���ة لهذه 

املحاولة بقولها:
» ال يخفى ان ق�سب���ة النجف اال�سرف على اإلفني اىل ثالثة 
اأالف دار حتت���وي على ع�س���رة اىل خم�سة ع�سر الف نف�ض 
من االه���ايل ويف كل �سنة يرد اليها من ايران والهند ومن 
�سائ���ر املحال مقدار ما يتجاوز عن ثالثني بال اأربعني الف 
ن�سمة من الزوار وكل هذه اخلاليق ت�سرب من املاء الواقع 
خ���ارج الق�سب���ة ، وهذا امل���اء وان كان يف ا�سله قد ت�سعب 
م���ن نهر الفرات ، اال ان االرا�س���ي التي مير عليها ملا كانت 
ملح���ا اجاجًا فان طعمه يتغري ويتمرم���ر، فمن هذه اجلهة 

ترى كافة االهايل وغريهم يعانون امل�سقة من ذلك«(.
هكذا كان���ت معاناة مدينة النج���ف، اال ان جهود اخلريين 

م���ن �سكنة املدينة، قد ادت اىل فت���ح جدول من نهر الفرات 
فو�سل املاء العذب اليها.

عل���ى ان اوث���ق م���ن ارخ لن���ا حفر ه���ذه اجل���داول املوؤرخ 
ال�سيخ عبود الك���ويف )1352ه( بو�سفه �ساهد عيان لذلك 

اذ يقول:
» هذه القناة معروفة بكري ال�سيخ �سعد، اجتمع خلق كثري 
عل���ى احلفر من جميع االطراف ، فلم���ا ع�سر عليهم حفرها 
مك�سوف���ة عزم���وا على حف���ر قناة حت���ت االر����ض فاخذوا 
يحفرون ابارا ويثقبون بينها ثقبا عاليا ويبنونه بالكل�ض 
واحلجر اىل ان املل���ت القناة ، وجرى املاء فيها وو�سعوا 

لها بركة حول بحر النجف ».
وكان و�سول املاء اىل النجف، كما نقله الكويف عن موؤرخ 
الكوفة املعروف ح�سني الرباق���ي قد مت بتاريخ الثالث من 

رم�سان يف �سنة 1288 ه.
ج���رت بع���د ذل���ك حم���اوالت اخ���رى الي�س���ال امل���اء ع���رب 

منخف�ض النجف اىل املدينة كان ابرزها نهر عبد الغني او 
احلميدية، الذي كان غر�سه نقل املاء من الفرات واي�ساله 
اىل النج���ف ع���ام 1305 ه / 1887 م. و�سم���ي ه���ذا النهر 
احلميدية ن�سبة اىل ال�سلط���ان عبد احلميد الثاين )1876 
- 1908(. فغل���ب عل���ى ا�سم الوايل )عبد الغن���ي( ، او نهر 

ال�سنية كما ت�سميه العامة.
ق���ل تدفق املاء ع���رب النهر املذكور بحي���ث ان �سكاية قدمها 
وجهاء النجف اىل وايل بغداد بتاريخ 3 رجب 1306 ه / 
1888 م �س���د وكيل �سنية اجلع���ارة �سابقا عبد الغني جاء 

فيها:
» ا�س���رف نه���ر احلميدية عل���ى ان اليبقى له اث���ر وتندر�ض 
ه���ذه اخلريي���ة، اذ لي�ض لها مبا�س���ر وال وكي���ل وال ناظر ، 
وكذا نرجع وال ماء يطلب والعذب ي�سرب على ماكان عليه 

من �سوء احلال ون�سرب املاء امللح بعد العذب الزالل ».
اثم���رت هذه ال�سكاي���ة بحيث ا�سطرت ال�سلط���ة العثمانية 
اىل حماول���ة جديدة الي�سال املاء اىل النجف عام 1310 ه 

/ 1892 م ويقول الكويف املعا�سر يف ذلك:
وم���ن التجديد النهر املعروف )بنه���ر احليدرية(، وهو ان 
اه���ل النجف ا�ستك���و �سيق امل���اء فعمد قائم مق���ام النجف 
خ���ري الل���ه افندي وجم���ع الع�سائر وحفر نه���رًا من الفرات 
اىل قريب من الربكة و�سماه )نهر احليدرية(.وجرى املاء 
فيه به���ذا التاريخ واذا اليوم ي�سربون منه واذا هبت ريح 
عا�سف���ة و�سفت علي���ه الرمول انقطع امل���اء عنهم فيلجاأون 
اىل ماء االبار او يحفرون يف و�سطه ابارًا فينبع فيه املاء 

في�سربون حتى ي�سلحوه.
واالغني���اء منهم يحمل اليهم املاء من اجل�سر )من موا�سع 
الكوف���ة احلديث���ة( ، ال���ذي ه���و ق���رب م�سج���د الكوفة وال 

ي�ستطيع ال�سعفاء منهم ان ي�سرتوه ل�سدة غالئه ».
هكذا عانت النجف من مي���اه ال�سرب خالل الف وثالثمائة 
�سن���ة حتى ج���اء اليه���ا العلم احلدي���ث فحل تل���ك املع�سلة 
بايج���اد امل�سخ���ات فغ���دت املدينة ت�س���رب ماًء فرات���ًا، بعد 
ف�سل كث���ري من املحاوالت الي�ساله اليه���ا. وكذا هو ال�ساأن 
بالن�سب���ة الم���ور التحدي���ث االخ���رى ، كال���ربق والربي���د 
وو�سائ���ل النقل واملوا�س���الت التي جعل���ت مدينة النجف 
ا�سهل ارتباط���ا مما كان عليه يف نهاية القرن التا�سع ع�سر 

وبداية القرن الع�سرين.

من تاريخ النجف في أوائل القرن الماضي

توسع عمراني ومحاولة إيصال الماء للمدينة
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خنساء زكي شمس الدين

يعود تأسيس لجنة الخطابة والتمثيل إلى بدايات 
تأسيس المدرسة الثانوية في العشرينيات، اذ 
برز نشاطها خالل احتفاالت تحية العلم ومن 

خالل بعض االحتفاالت الدينية وأبرزها االحتفال 
بمولد النبي محمد وغيرها من المناسبات الدينية 

والوطنية.

وبع����د قي����ام احلك����م الوطن����ي يف الع����راق، وت����ويل �ساط����ع 
احل�س����ري م�سوؤولي����ة املع����ارف مت ا�ستق����دام ع����ددًا اآخ����ر من 
املدر�س����ني الع����رب امل�سبعني باالف����كار احلديث����ة، واحلا�سلني 
على �سهادات عالي����ة يف االخت�سا�سات كافة وقد �ساهموا يف 
زي����ادة وعي الطالب وثقافته����م وعملوا على �سق����ل مواهبهم 
االدبي����ة والثقافي����ة، وا�سرف����وا على تاأ�سي�ض ع����دد من اللجان 
الثقافي����ة والريا�سية، للنهو�ض بالطلب����ة بحيث ا�ستطاع عدد 
م����ن اولئ����ك الطلب����ة ان يتب����واأ فيما بع����د مواق����ع متقدمة على 

ال�سعيد ال�سيا�سي والثقايف والع�سكري.
وق����د تراأ�����ض وا�سرف عل����ى جلن����ة اخلطابة والتمثي����ل، هيئة 
تدري�����ض اللغ����ة العربي����ة واالجتماعيات، امثال ط����ه الراوي، 
ومن����ري القا�س����ي، وعب����د اللطي����ف الفالحي، وحمم����د بهجت 

االثري، وعز الدين علم الدين، ودروي�ض املقدادي وغريهم.
ن�سرت اللجنة منهاجها اجلدي����د، ودعت من خالله الطلبة من 
ا�سح����اب املواهب االدبي����ة والثقافية، ومم����ن لديهم القدرات 
الفنية عل����ى اال�سرتاك بتل����ك اللجنة، وب����داأت اللجنة اعمالها 
باقامة الن����دوات واملناظرات ال�سعري����ة، ليمار�ض الطالب من 
خالله����ا هواياتهم، وبرز يف اثناء ن�ساطاتها عدد من ال�سعراء 
الطلب����ة من بينهم، عب����د ال�ستار فوزي، واك����رم احمد، وكمال 

زهري، وكمال عثمان.
وح����ني توىل ادارة املدر�سة الثانوي����ة املركزية، طالب م�ستاق 
اه����م  م����ن  ولع����ل  اللجن����ة  ن�س����اط  ازاداد   ،)1929-1927(
اجنازاته����ا يف عه����ده تاأ�سي�ض قاعة للمحا�س����رات العامة، يف 
داخلها م�سرح للتمثي����ل، علقت على واجهته لوحة كتب عليها 
)الوط����ن قب����ل كل �س����يء، وف����وق كل �س����يء( وق����د اأ�سبح ذلك 

�سعارا للثانوية املركزية.
�سج����ع طال����ب م�ستاق جلنة اخلطاب����ة والتمثيل عل����ى ت�سكيل 
فرق����ة متثيلية قامت بتمثيل بع�����ض الروايات امل�سرحية ومن 
ب����ني ا�سهر تل����ك امل�سرحيات التي مت عر�سه����ا على م�سرح تلك 
القاع����ة م�سرحية عطي����ل لوليم �سك�سبري، اذ ق����ام بدور عطيل 
الطال����ب حممد ح�س����ن �سلمان، ودور دزدمون����ا قام به الطالب 
اليه����ودي نعيم ا�س����الن و�ساركهم يف بقي����ة االدوار، ابراهيم 
�سوك����ت، وناجي طالب ال����ذي قام بدور احلاج����ب وقد ح�سر 
املل����ك في�س����ل االول العر�����ض رافق����ه �ساط����ع احل�س����ري مدير 
املع����ارف الع����ام وعدد م����ن امل�سوؤولني، وقد اثن����ى امللك عليهم 

وبارك لهم جهودهم وجهود ا�ساتذتهم.
وكان اال�سات����ذة ي�ساركون الطالب احيان����ا يف تلك العرو�ض 
امل�سرحي����ة، وخا�س����ة الكوميدي����ة منها ومن ابرزه����م اال�ستاذ 
ن����وري ثاب����ت �ساح����ب )جري����دة حبزب����وز( واال�ست����اذ نا�سر 
عوين ا�ستاذ الر�س����م، ومن امل�سرحيات التي عر�ست ب�سورة 
م�سرتكة بني اال�سات����ذة وطلبتهم م�سرحية )يوليو�ض قي�سر( 

وم�سرحية )النعمان بن املنذر(.
ويب����دو ان �سب����ب اختي����ار الطلب����ة واال�سات����ذة لعر�����ض تل����ك 
امل�سرحيات، هو غياب الن�سو�ض امل�سرحية العراقية يف تلك 
الف����رتة، كما ان الن�سو�����ض امل�سرحية امل�ستوح����اة من االدب 
الغرب����ي كانت تدر�ض �سمن منهج اللغة االنكليزية، ومن اجل 
تو�سيحه����ا للطلبة، وكذل����ك بالن�سب����ة للعرو�����ض التاريخية، 

كم�سرحي����ة النعمان بن املن����ذر، فالن�ض كان م����ن �سمن املادة 
التاريخية التي تدر�ض لطالب الثانوية.

ويف الع����ام الدرا�س����ي 1928-1929، وبت�سجي����ع م����ن ادارة 
املدر�سة تاألفت )جلنة املحا�سرات واخلطابة( بعد ف�سلها عن 
فرقة التمثيل، بهدف ت�سجي����ع الطالب على القاء املحا�سرات 
واخلط����ب يف املنا�سب����ات املختلف����ة، م����ن اج����ل غر�����ض الثق����ة 
واجلراأة يف نفو�سهم، وتعوديهم على اخلطابة وابداء الراأي 
ب����كل �سجاعة، ولك����ن تلك اللجنة مل يكتب له����ا اال�ستمرار بعد 

نقل مديرها طالب م�ستاق اإىل وزارة املعارف.
اال ان الن�ساط����ات الثقافي����ة والفني����ة يف الثانوي����ة ع����ادت من 
جدي����د وبقوة يف بداي����ات العقد الرابع من الق����رن الع�سرين، 
ب�سب����ب حدوث تط����ورات �سيا�سي����ة جديدة، وظه����ور تيارات 
فكري����ة وعقائدية دع����ت اإىل اال�سالح والتغي����ري االجتماعي، 
مث����ل ن����ادي املثن����ى، وجمعي����ة اجل����وال، وجماع����ة االه����ايل، 
وجمعية الرابطة الثقافية، وجمعية املعلمني، وجمعية رابطة 

الرتبية احلديثة.
تاث����ر الطلب����ة بتل����ك التي����ارات الفكري����ة، واخ����ذوا يطالب����ون 
بتاأ�سي�����ض جمعي����ة خا�س����ة للطلبة، �سبق ان دع����ا اليها ح�سني 
جميل عام 1927، اال انها مل تتحقق اال يف الثاين من ني�سان 
1932، حي����ث اجتمع����ت الهيئ����ة العلي����ا جلمعي����ة الطلب����ة يف 
الثانوي����ة املركزي����ة، برئا�س����ة احد املدر�سني وه����و علي حيدر 
�سليم����ان وانتخب الطالب عبد اجلبار حمم����ود، من الثانوية 
املركزي����ة رئي�س����ا للجمعي����ة والطال����ب حممد ح�س����ن عبد علي 
م����ن دار املعلمني، نائب����ا للرئي�ض وكامل يا�سني م����ن الثانوية 
املركزية امينا لل�سندوق، اما اع�ساء الهيئة فهم �سالح مهدي 
حي����در وخليل ا�سماعي����ل، وعبد الرحمن الب����زاز من الثانوية 
املركزي����ة، وا�سماعي����ل ناج����ي، ويا�س����ني عب����د اجللي����ل م����ن 
التفي�ض االهلية وها�سم �س����ادق، ومدحت ح�سن من الغربية 

املتو�سطة.
ويف العام الدرا�سي 1932-1933 ت�سكلت جمعية الرائد يف 
الثانوي����ة املركزي����ة، التي انبثق منها عدد م����ن اللجان االدبية 
والفني����ة، وقد ا�س����رف عليه����ا اال�ستاذ حممد بهج����ت االثري، 
ومن بني اع�سائه����ا ت�سكلت جلنة التمثيل يف الثانوية، حيث 
فاز بعد اج����راء االنتخابات: عبد اجلبار حمم����ود رئي�سا لها، 
واك����رم رزوقي امين����ا لل�سن����دوق، و�سامل الكي����الين وعارف 

ر�سيد ع�سوين.
واول عم����ل قام����ت به هو عر�����ض رواية ام����رية االندل�ض بعد 
ان هياأوا مق�س����ورة خا�سة للملك في�سل االول، الذي ح�سره 
يف كان����ون الث����اين 1932، و�ساه����د العر�����ض امل�سرحي، وقد 
اثن����ى عليه����م، وعل����ى جهوده����م املتمي����زة ومتنى له����م التقدم 
واال�ستمرار، وكرم عددًا من الطلبة امل�ساركني ت�سجيعا لهم..

تو�س����ع ن�س����اط جلن����ة اخلطابة والتمثي����ل يف جمعي����ة الرائد 
اال ان����ه مل يقت�س����ر على الثانوي����ة املركزية فح�س����ب، بل �سمل 
ن�ساط����ات وم�س����اركات اخ����رى باال�سرتاك مع باق����ي املدار�ض 
الثانوي����ة يف بغداد وم����ع دار املعلمني االبتدائي����ة، ومن ابرز 
االن�سط����ة امل�سرتكة احلف����ل اخلطابي امل�سرتك ال����ذي اقامته، 
جلن����ة اخلطاب����ة والتمثيل يف كل من الثانوي����ة املركزية ودار 
املعلمني، مبنا�سبة ذكرى 9 �سعبان عيد النه�سة ذكرى الثورة 
العربية الكربى عام 1916، حيث ت�سمن احلفل القاء اخلطب 
والق�سائ����د، الت����ي �سارك فيها م����ن الثانوي����ة املركزية الطالب 
حمم����د ر�سا �سلمان بق�سيدة طويلة تقرب من اخلم�سني بيتا، 
و�سارك الطالب �سلمان بيات من الثانوية املركزية، مبو�سوع 
خطاب����ي، اما الطالب �ساكر حممود من دار املعلمني، فقد القى 

ق�سيدة يف املنا�سبة و�ساركهم حفلهم هذا اال�ستاذ عبد املجيد 
عبا�����ض املدر�����ض يف دار املعلم����ني بق�سي����دة يف املنا�سبة، اما 
مدي����ر الثانوي����ة املركزي����ة دروي�ض املق����دادي فالق����ى كلمة يف 
املنا�سب����ة، وح�سر احلفل وزي����ر املعارف عبا�ض مهدي ومدير 
املع����ارف العام �سامي �سوك����ت، والقى وزير املعارف كلمة يف 

املنا�سبة، قال فيها:
))ان االمم تقي����م ذك����رى ايامه����ا الأمري����ن، اولهم����ا انه����ا تذكر 
االبط����ال وتبجله����م وتخل����د ماآثره����م واعماله����م، والث����اين: 
ملحا�سب����ة النف�ض عما ا�سلفت، وحتديد هم����م ال�سباب خا�سة، 

واعطائهم در�سا يف الت�سحية يف �سبيل الوطن..((.
ويف الع����ام الدرا�س����ي 1933-1934، انتخب����ت هيئة جديدة 
لرئا�س����ة )جلن����ة اخلطاب����ة والتمثي����ل يف الثانوي����ة املركزية، 
واخت����ري يو�سف مت����ي رئي�سا لها، واحم����د اجلنابي �سكرتريا 
وزك����ي ط����ه امين����ا لل�سن����دوق، وغي����اث بح����ر الدي����ن وعزيز 

من�سور وها�سم جواد اع�ساء.
مل تب����ق اللج����ان عل����ى حاله����ا اإذ كان����ت تتغ����ري بتغ����ري طلبتها 
وا�ساتذته����ا، ففي العام الدرا�س����ي 1936-1937 تاألفت جلنة 
اخلطابة والتمثي����ل وباأ�سراف اال�ستاذ علي العوري ورئا�سة 
�س����ادق مه����دي ال�سعيد، وكانت ت�س����م عددًا م����ن ال�سعراء من 
بينه����م الطال����ب عبد الك����رمي الك����روي ويو�سف عب����د اللطيف 
وها�س����م الطي����ار ويحيى عب����د الرحمن اما اخلطاب����ة ف�سمت 
الطلب����ة عبد القادر زلوم وكاظم عب����د احل�سني الكلدار وجالل 

عبد اللطيف الفار�سي.
تط����ورت الن�ساط����ات الثقافي����ة والفنية وحققت قف����زة نوعية 
عندم����ا ا�سرف اال�ستاذ حقي ال�سبلي على تلك اللجان وا�سبح 
رئي�س����ا للجنة اخلطابة والتمثي����ل يف االعدادية املركزية عام 
1939، ومر�سدا عاما للخطاب����ة والتمثيل يف وزارة املعارف 
وق����د اأ�س�����ض يف العام نف�س����ه امل�سرح املدر�س����ي يف االعدادية 
املركزي����ة ولكون����ه املر�سد الع����ام للجن����ة اخلطاب����ة والتمثيل 
يف وزارة املع����ارف، ق����ام بتاألي����ف عدد من اللج����ان الفنية يف 
املدر�سة الثانوية املركزية ودار املعلمني يف العا�سمة بغداد، 
وقام����ت الوزارة بو�سع املنهج الالزم العمال اللجان، وبداأوا 
بالق����اء حما�سرات عامة تخ�����ض قواعد فن االلق����اء والتمثيل 

واخلطابة وحما�سرات عامة عن امل�سرح والفنون اجلميلة.
عن ر�سالة )االعدادية املركزية للبنني(

صفحة مطوية من تاريخ المسرح في العراق

لجنة الخطابة والتمثيل في الثانوية المركزية
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يبدو ان صحيحا ما قيل ان الطريق بين بغداد 
والخالص )ديلتاوه( كان السائر عليه قبل مئة عام 
ال يرى شمسا لكثافة االشجار في البساتين الغناء 
التي تمتد على طول الطريق بين المدينتين. لقد 
كانت بغداد محاطة بمنطقة خضراء كاملة كانت 

السبب الرئيس في تلطيف المناخ في ايام القيض 
الشديد في فصل الصيف، فضال عن االساليب 

البسيطة التي استخدمها الناس لمواجهة الحر 
الشديد وهي اساليب محلية الصنع تماما قبل 
ان تدخل الكهرباء وتخضع لها جميع الوسائل 
الحديثة في ذلك. ومن تلك االساليب المحلية 
التي تعد اليوم من صور التراث الشعبي في 

الجيل الماضي ما نذكره هنا.

ال�س���رداب: وه���و غرف���ة ال�سي���ف ويك���ون منخف�س���ا ع���ن 
م�ست���وى ار����ض ال���دار بع���دة باي���ات والباية كلم���ة تركية 
معناه���ا موط���ئ الق���دم عل���ى ال�سلم.ام���ا التهوي���ة متك���ون 
بوا�سط���ة البادكريات )ومفردها بادكري وهي كلمة فار�سية 
م���ن مقطع���ني باد:ه���واء، كري:جال���ب(اي جال���ب اله���واء.
ومنفذ ال�سرداب االر�سي وهو اخف�ض من ال�سرداب يكون 
ع���ادة يف داخل ال�سرداب نف�سه والتبل���ط ار�سه بالطابوق 
ويك���ون م�سقف���ا بال���واح خ�سبية ومنه���م من ي�سمي���ه )نيم 

�سرداب(ويكون اكرث برودة من ال�سرداب
يت احلبوب- يواجة املجاز حمل خا�ض فيه حمامل خ�سبية 
م�سنوع���ة من خ�س���ب التوت على كل حمم���ل حب م�سنوع 
من الط���ني املخفور ويغط���ى بقبغ م���ن اخل�سب)غطاء(كما 
يو�سع حت���ت كل حب اناء �سغري وهو م���ن الفخار ي�سمى 
)بواكه(ويو�س���ع يف بي���ت احلب���وب هذا ع���دد من احلباب 
يتنا�س���ب م���ع ع���دد �س���كان ال���دار حي���ث تق�س���م جمموع���ة 
احلباب اىل ق�سمني ق�س���م لال�ستعمال اليومي وق�سم يدخر 
للي���وم التايل حتى يربد )م���ي بيوتي(وقد �سمم حمل بيت 
احلبوب مقابل املجاز حتى ي�سله تيار الهواء من الدربونة 
فيزيد يف برودة املاء، اما و�سع )البواكة(حتت احلب فهو 
جلم���ع )مي الناكوط(اى املر�سح م���ن احلب ويكون �سافيا 
جدا او كما ي�سفه البغادة بقولهم)�سايف مثل عني الوزة(، 
وعند �سيوع �سرب ال�ساي ا�ستخدم مي الناكوط يف تخدير 
ال�س���اي الن املاء ال�سايف يعطي ال�س���اي لونا �سهيا ورغبة 
اهل بغداد بل العراق���ني عامة يف �سرب ال�ساي عارمة علما 
ب���ان ال�س���اي مل يع���رف يف بغ���داد اال بعد احل���رب العاملية 
االوىل وكان ا�ستعمال���ه عل���ى نط���اق �سي���ق وعن���د امل�ساء 
فق���ط حي���ث كان فط���ور البغادة يتك���ون مم���ا يلي:الباقالء 
املنقوعة-ال�سورب���ة بانواعها-احلليب-البي����ض املقلي او 
امل�سلوق-اللح���م امل�سوي-الت�سريب-القيمر مع الدب�ض او 
م���ع الع�سل-ومنهم من يتناول بقاي���ا ع�ساء اليوم املن�سرم 

بعد ت�سخينه.
اما االناء امل�ستعمل ل�سرب املاء فهو )املن�سل(او )اجلريية(
وه���و عبارة عن �سلة �سغ���رية م�سنوعة من �سيقان احللفة 
مطلية بالقري وفيها ذراع من اخل�سب نهايته على �سكل رقم 
8 حت���ى تعلق يف احلب نف�سه او يف حممل احلب عند عدم 
ا�ستعمال���ه وي�سته���ر يف عم���ل )املنا�سل(مدين���ة هيت حيث 

يكرث فيها القري ال�سيايل.
وهن���اك الكروزه وه���ي م�سنوعة من الفخ���ار اي�سا �سكلها 

يقارب �سكل الكا�ض اال ان فوهتها اعر�ض من قاعدتها.
يف ال�سي���ف ����� نه���ارا- ين���ام ابو البي���ت وابن���ه البكر على 
الدكت���ني يف املج���از الواق���ع يف مدخ���ل ال���دار وبع�سه���م 
ي�س���ع على باب الدار )عماري���ة( وهي عبارة عن م�سبك من 

عي���دان �سعف النخيل.يو�سع يف داخ���ل م�سبكني كمية من 
العاكول االخ�سر ير�ض باملاء بني حني واخر لتربيد البيت 
او الغ���رف التي و�سع���ت العماري���ات عل���ى �سبابيكها.كما 
ين���ام بقية اف���راد اال�سرة يف ال�س���رداب ومنهم من ينام يف 
ال�س���رداب االر�س���ي ، اما �� م�ساءا�� وعن���د ا�سفرار ال�سم�ض 
ت�سع���د اجلنة اوالبنت الكربى لر����ض ال�سطح حتى تتبخر 
احلرارة وي�سبح باردا.وتفر�ض فرا�ض جميع افراد العائلة 
املحف���وظ يف بي���ت الفرا����ض كم���ا ت�س���د كلتها وت�س���ع �سلة 
)هدوم الرجال(حيث يخل���ع مالب�سه عند عودته من املقهى 
يف ال�سط���ح الع���ايل وتق���وم ال�سل���ة امل�سنوعة م���ن اأعواد 
الرمان وال�سف�ساف مقام ال�سماعة وغريها مما يعلق عليه 

املالب�ض اليوم.
كم���ا مت���الأ التن���ك وت�سفها ف���وق التيغ���ة وبع����ض العوائل 
ت�ستعم���ل حبان���ة )م�سغ���ر حب(ع���الوة على التن���ك لكرثة 
افراد العائلة.يغط���ى حلكك)فم(التنك ب)كبوز(وهو غطاء 
م�سن���وع من لب خو�ض النخي���ل او بقطعة بي�ساء حماكة 
باخلي���وط مزرك�س���ة بالنمنم امللون ومنهم م���ن ي�سد فوهة 
الينك���ة بقطعة من قما�ض خفيف للمحافظة على نظافة املاء 

من احل�سرات.

صناديق الثلج
عندما انت�سرت مكائ���ن عمل الثلج يف بغداد حلاجة النا�ض 
اليه �ساع ا�ستعمال �سنادي���ق الثلج.و�سندوق الثلج �سنع 
حمل���ي يتك���ون م���ن �سن���دوق خ�سبي مبط���ن م���ن الداخل 
باجلينكو.يو�س���ع ب���ني اجلينكو والغ���الف اخل�سبي كمية 
م���ن النجارة )ن�س���ارة اخل�سب(كمادة عازل���ة ويف جهة من 
ال�سن���دوق يعم���ل حو�ض مغط���ى وله حنفي���ة اىل اخلارج 
ال�ست���الم املاء البارد منها.ولرمباا�ستعمل بع�سهم عددا من 
القن���اين البي�ساء لو�سعها بعد تعبئتها باملاء فوق الكونية 

التي يلف بها الثلج حتى التذوب ب�سرعة.
كان���ت التنكه وهي اداة حلف���ظ املاء وترييده م�سنوعة من 
الفخار ولها احجام وا�سكال خمتلفة منها )ام العراوي(او 
بدونه���ا وت�سمى )�سالحية( واح�سن التنك هي اخل�سراية 
وعن���د �س���راء التنك���ة البد م���ن جتربته���ا خ�سي���ة ان تكون 
منكوب���ة )مثقوب���ة( ولذل���ك يعطي البائ���ع )الك���واز( قليال 
من اال�س���الح للم�سرتي واال�سالح ه���و ال�سحم احليواين 

م�سافا الي���ه قليال من النورة )اجلري املطفئ(ي�ستعمل ل�سد 
الثق���وب التى تظهر يف جمي���ع امل�سنوعات الفخارية قطعا 

للرت�سيح.

يبيس الخضروات:
يجتم���ع افراد العائل���ة يف احد ايام ال�سي���ف لتكليم )يلفظ 
ال���الم م�سخما(البامي���ة اى تقليمه���ا عندما يك���ون �سعرها 
ارخ�ض من االيام ال�سابق���ة وعمل قالئد ت�سر )تن�سر(حتى 
جتف كما يقومون بتيبي����ض الباذجنان ق�سم حمفور لعمل 
)ال�سي���خ حم�سي(والق�س���م الثاين لطبخ امل���رق حيث يقطع 
بع���د تق�سريه طوليا او )درك(اى دوائر كما تيب�ض الباقالء 
/ وتعلق يف مكان معني يف املطبخ او ال�سرداب ال�ستعمالها 

يف ايام ال�ستاء حيث تقل بع�ض من هذه اخل�سروات.
كان اغل���ب ال�سب���ان يف ا�ستداد احل���ر يف ال�سيف يهرعون 
اىل ال�سواط���يء ي�سبح���ون ا�ستلطاف���ا حل���رارة اج�سامهم 
وين�سئ���ون اجلرادي���غ واملف���ردة “ج���رداغ” وال���ذي ي�سيد 
“الب���واري”  واحل�س���ران  االخ�س���اب  م���ن  مبجموع���ة 
ويزرع���ون حوله ال���ورد املت�سلق واللوبي���اء لت�سلل حوله 

وحتد من حرارة وا�سعة ال�سم�ض الالهبة.
وم���ن و�سائ���ل التربي���د ومكافحة احلر اي���ام م�ست، و�سع 
الفاكه���ة - الرقي والبطيخ واخل�سر حت���ت احلب او القاء 

الرقي والبطيخ يف “البئر”.
وم���ن و�سائله���م اتخ���اذ قل���ل امل���اء “االك���واز” و”التن���ك” 
كثالج���ة متنقلة وترم�ض جوال ومالأ االكواز والتنك باملاء، 
حي���ث تغط���ى فوهته���ا بغط���اء اخلو����ض او قطع���ة حماكة 
م���ن القما����ض لت�س���ف عل���ى �سطح ال���دور وعل���ى واجهات 

ال�سنا�سيل وال�سبابيك يف الع�ساري واالما�سي،...
“اي���ام م�س���ت  وم���ن و�سائ���ل مكافح���ة ومواجه���ة احل���ر 
ا�ستعم���ال امل���راوح” اليدوي���ة “املهافي���ف” امل�سنوعة من 
�سعف وخو����ض النخي���ل، فكانوا يرتوحون به���ا �سباح.. 

م�ساء وبخا�سة وقت القيلولة ظهرا.
وكان���وا يرتوح���ون يف املح���الت والدكاك���ني وال�سراديب 
مبروحة “ال�سقف” التي تعمل من قطع القما�ض بعد ربطها 

بحبل ي�سحب بوا�سطة اليد.
“العماري���ات”  االخ�س���ر  العاك���ول  �ستائ���ر  وا�ستعمل���وا 
امل�سنوع���ة من �سف���ني من �سعف النخيل واع���واد العاكول 
لتن�س���ب ام���ام ال���دار، وبني حني واآخ���ر تر�ض بامل���اء بغية 
جل���ب اله���واء البارد وم���ن الو�سائ���ل التربيدي���ة االخرى، 
بناء ال�سراديب، للهروب من حر ال�سيف الالهب فيق�سون 
القيلول���ة وق���ت الظه���رية فيه���ا، ولل�س���رداب ع���دة مالق���ف 

هوائية - بادكريات - ت�سخ الهواء اىل غرف البيت.

مواجهة الحر في صيف بغداد في الجيل الماضي
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ال���زام���ل���ي ع���ب���اس  د. 

لعدم وجود الحمامات في معظم البيوت 
البغدادية يلجأ عدد كبير من الناس الى الحمامات 

العامة ] الشعبية [، الموجودة في المحلة،ال 
سيما في ايام الشتاء الباردة، اذ يستهويهم البخار 

الدافئ المنبعث من مداخل تلك الحمامات.

تتاأل���ف احلمامات ال�سعبية من ثالث قاعات: االوىل املنزع 
حيث يق���وم امل�ستحم بنزع مالب�سه فيه���ا، والثانية ت�سمى 
الغرف���ة الو�سط���ى املاب���ني، ام���ا الثالث���ة فهي الت���ي تكون 
�ساخنة وفيها يك���ون اال�ستحمام.ومن ملحقات احلمامات 
ال�سعبي���ة البئ���ر لغر�ض التزود من���ه باملياه وعل���ى ايوان 
�سغ���ري يجل����ض فيه احل���الق الذي يق���وم بحالق���ة الراأ�ض 
والذق���ن واالب���ط وم���ا ي�سب���ه ذلك ملن ي���روم احلالق���ة. او 
ي�ستعمل دواء احلمام الزالة ال�سعر وهو مزيج من النورة 
والزرني���خ. ويلحق فيه كذلك مكان خا�ض على �سكل غرفة 
كب���رية لغر�ض خزن احلطب والنفاي���ات تعرف ب� )الطمة( 
)هي كل ما يجمع من مواد لت�سخني ماء احلمامات معظمها 
تك���ون من االزب���ال والنفايات التي يجمعه���ا متعهدوا نقل 
االزب���ال يف العا�سمة ويبيعونه���ا اىل ا�سحاب احلمامات 
باأ�سع���ار زهي���دة، ي�ستخ���دم رم���اد الطمة الغرا����ض البناء 
املختلف���ة بعد خلط���ه مع النورة ب���داًل م���ن اال�سمنت الذي 
مل يتوف���ر بكرثة ف�ساًل عن ارتف���اع ا�سعاره، يعطي املزيج 
�سالب���ة قوي���ة تفوق ق���وة اال�سمن���ت ومقاومت���ه لالمالح، 
كذل���ك ت�ستعم���ل الطمة يف �سواء ال�سلغ���م وال�سوندر الذي 
كان يب���اع يف ال�س���وق ويحرقه���ا بالنف���ط االأ�س���ود عام���ل 
متخ�س�ض يعرف ب�)امل�سعلجي( لغر�ض ت�سخني ال�سفرية 

خزان املاء الكبري.
كان احلماجم���ي �ساح���ب احلم���ام او مدي���ره يجل����ض يف 
مدخل احلمام على ل���وج )دكة( مرتفعة تقع ميني او ي�سار 
احلم���ام، وحتي���ط ب���ه املنا�س���ف والب�ستم���االت. ول���وازم 
احلم���ام االخ���رى، وكان����ت املنا�س���ف اجلدي���دة تعطى ملن 
يدف���ع اكرث . وهم قلة ويعرفه���م امل�سوؤول عن احلمام. ومل 
تكن تل���ك احلمامات م�ستوفية لل�سروط ال�سحية اذ تنعدم 
النظافة يف بع�سه���ا، ويتبادل امل�ستحم���ون املنا�سف دون 
تعقيمه���ا او غ�سله���ا وتكون قدمية بالي���ة. لذلك كان بع�ض 
البغدادي���ني يجلبون معه���م )منا�سفهم وليفه���م ومالب�سهم 

النظيفة يف بقج ي�سعونها يف املنزع(.
يرت���دي امل�ستحم بع���د خلع مالب�س���ه وزرة خا�سة ويلب�ض 

)قبق���اب خ�سب���ي( يف رجليه للدخ���ول يف القاعة ال�ساخنة 
الت���ي تك���ون و�س���ط احلم���ام لغر�ض التع���رق قب���ل عملية 
اال�ستحم���ام يف احلو����ض الذي توجد في���ه حنفيتان للماء 
)احل���ار والبارد( مع طا�ستني م���ن النحا�ض اال�سفر ل�سب 
امل���اء عل���ى اجل�س���م . ويوج���د يف احلمام���ات )املدلكجي���ة 
واحده���م املدلكج���ي( يق���وم بو�س���ع امل�ستح���م يف كي����ض 
عن���ده م�سنوع م���ن ال�سعر وال�س���وف ليخرج م���ا علق به 
م���ن اأو�ساخ وي���وؤدي عمله بط���رق �سبه بهلواني���ة ال تخلو 
م���ن �سو�س���اء وازع���اج، وعند االنته���اء من عملي���ة الدلك 
يدخ���ل احلمام الداخلي لغر�ض غ�سل���ه بالليفة وال�سابون 
ع���دة مرات، ث���م ياأتيه مبنا�سف���ه اخلا�سة الت���ي جلبها من 
بيت���ه او منا�س���ف احلمام قائ���اًل )حمامك ع���وايف( ويقوم 
امل�ستح���م يف اغل���ب االحيان بتناول ال�س���اي او الدار�سني 

بعد اال�ستحمام.
مل تك���ن عملي���ة ارتي���اد احلم���ام مقت�س���رة عل���ى الرج���ال 
فح�س���ب، ب���ل كان للن�ساء حماماتهن اخلا�س���ة اي�سًا وهي 
ال تختل���ف ع���ن حمام���ات الرجال كث���ريًا، ويك���ون بع�سها 

قريب���ًا من البع�ض االأخر، ونادرًا ما يكون احلمام مزدوجا 
م���ن حيث العمل بع�ض االأيام تخ�س����ض للرجال والبع�ض 
االأخ���ر للن�س���اء. اللوات���ي ياأت���ني بوق���ت مبكر عل���ى �سكل 
)جمموعات(. ويزدحمن يف اأوقات اجلمع والعطل.وكان 
م���ن ع���ادات الن�ساء ا�ست�سح���اب بناتهن معه���ن يحملن ما 
يلزمه���ن م�ن الف�ر�ض وال�سابون وحج���ر االأرجل والطعام 
مث���ل )الكب���ة والكب���اب وخب���ز الع���روك والدومل���ة يف قدر 

والفواكه ح�سب املو�سم كاأنهن يف نزهة(.
ين�سغل���ن  اذ  كث���ريًا  احلمام���ات  يف  الن�س���اء  وتتاأخ���ر 
باالحادي���ث والقال والقيل وتكون احلمامات بالن�سبة لهن 
اماكن للتع���ارف واملجاملة ومتتد اليها م�ساريع اخلطوبة 
وال���زواج وال يرجعن اىل بيوتهن اال م�س���اًء فكان احلمام 
تنفي�سًا لبقائهن يف بيوتهن �سهرًا كاماًل ال يخرجن منها اال 

لل�سرورات اخلا�سة نحو اجلريان او االقرباء.
وغالب���ًا ما يحدث �سج���ار بني الن�ساء ال�سيم���ا عند انقطاع 
لل�سخري���ة وتف����ض �ساحب���ة  مدع���اة  ذل���ك  فيك���ون  امل���اء 
احلم���ام النزاع ب�سعوبة كب���رية. وهنالك حمامات خا�سة 

للموم�سات اللواتي يجري عليهن الفح�ض ا�سبوعيًا وملرة 
واحدة، ومن اأ�سهر احلمامات الن�سوية حمام ج�سومة يف 

حملة دكان �سناوه يف منطقة الف�سل.
ت���وؤدي احلمام���ات ادوارًا اجتماعي���ة ال تقل ع���ن ادوارها 
االقت�سادي���ة ويزداد االقبال عليه���ا على �سكل جماعات يف 
املنا�سب���ات الديني���ة واالجتماعي���ة يف االف���راح واالحزان 
عل���ى حد �س���واء، اذ يوؤخذ اليه���ا الطفل برفق���ة اأقرانه قبل 
يوم ختانه ويك���ون اال�ستحمام على ح�س���اب والد الطفل، 
كذلك يذه���ب اليها العري�ض مع ا�سدقائ���ه يف يوم زواجه. 
وم���ن كان ل���ه جمل�ض فاحتة يوؤخذ يف الي���وم ال�سابع ويف 
احلالت���ني االأخريت���ني تدف���ع اأج���ور دخولي���ة احلم���ام من 

اال�سدقاء واملقربني كتقاليد اجتماعية.
كان���ت احلمام���ات البغدادي���ة عام���ة للم�سلم���ني وغريه���م 
وتوجد حمام���ات لالقليات االخرى، وم���ن اأ�سهر حمامات 
�س���ارع  يف  حي���در.  حم���ام  الر�ساف���ة  جان���ب  يف  بغ���داد 
امل�ستن�س���ر ]بج���وار �ساحة الغري���ري حالي���ًا [ وكان يقبل 
دخول الن�ساء يومني يف اال�سبوع . كذلك حمام ال�سورجة 
ويق���ع يف الزقاق املوؤدي اىل �سوق ال�سفافري ويكاد يكون 
حك���رًا عل���ى عم���ال �س���وق ال�سفاف���ري وال تدخل���ه الن�س���اء 
وحمام )كجو( الواقع يف باب االغا بجوار ] كراج االمانة 
[ وه���و حم���ام �سغ���ري بالقيا����ض اىل احلمام���ات االخرى. 
كذل���ك �سي���دت حمامات متعددة يف منطق���ة الف�سل كان من 
ا�سهره���ا حمامان عرف كالهم���ا با�سم حم���ام الف�سل �سنة 
1946 احدهما للرجال واالخر للن�ساء وكذلك حمام عيفان 
يف املحل���ة نف�سها و�سيدت حمامات متع���ددة يف الكاظمية 
واالعظمية قام���ت بتقدمي خدماتها لل�سرائ���ح االجتماعية 
البغدادي���ة عل�ى اخت����الف مراكزه���ا االقت�سادية ومكانتها 
االجتماعي���ة ب�سكل متميز.كذل���ك اأن�سئت يف اخلم�سينيات 

حمامات عدة منها حمام ال�سعدون يف حملة الف�سل.
ومل يفتق���ر جان���ب الك���رخ اىل احلمام���ات ال�سعبي���ة التي 
انت�سرت يف جه���ات خمتلفة منه ومن ابرزها حمام �سامي 
ال���ذي يق���ع يف حمل���ة ال�سيخ �سن���دل يف الطري���ق املوؤدي 
اىل الفحام���ة م���ن ناحية حمل���ة الفالحات. وحم���ام ايوب 
وحم���ام اجل�سر ] بالقرب من ج�س���ر املاأمون[، وكانت هذه 

احلمامات التقبل دخول الن�ساء اليها.
وق���د اوىل البغدادي���ون ان�س���اء احلمام���ات العام���ة اهمية 
كب���رية وت�ساب���ق اه���ل اخل���ري واالح�س���ان يف تخ�سي�ض 
مبال���غ خا�س���ة لوقفه���ا على احلمام���ات التي تن�س���اأ جمانًا 

)للفقراء واملنقطعني وابناء ال�سبيل يف امل�ساجد(.
ام���ا اجور دخول احلمام���ات فهي حم���دودة ومييل معظم 
امل�سوؤول���ني عل���ى احلمامات اىل عدم فر����ض اجر معني، اذ 
انهم يرتكون ذلك اىل الزبون الدائم وح�سب حالته املادية 
وم�ست���وى اخلدمة التي قدمت له فهو ياألف دخول احلمام 
منذ وقت مع���ني. وقد يتكرر اال�ستحم���ام ا�سبوعيًا فتكون 
االأج���رة من قبيل العطاي���ا او الهدايا وال ي�ساأل عنها �سوى 
الغرب���اء الذين يدخل���ون للمرة االوىل ويعن���ى بهم ب�سكل 

خا�ض.
عن ر�سالة )احلياة االجتماعية يف بغداد 1939ــ 1958(

الحمامات العامة في مدينة بغداد
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ح���ي���در ش���اك���ر ال��ح��ي��در

الحق يقال أن جمال األصوات الغنائية من مبدعات 
العراق موضوع فيه أكثر من قصة , فلكل صوت 
اسلوبه ونبرته وذائقته فقد شهد العقد الستيني 

من القرن الماضي ظهور أصوات غاده سالم / 
هيفاء حسين / أمل خضير / خالده عبد الجليل 
والصوت المعبر هناء مهدي.وقد ظهرت أصوات 

أخرى إال أنها لم تكن ذا شهرة أو لم يحالفها الحظ 
كما يقولون.

ولق���د كان���ت لالأ�س���وات الكردي���ة والرتكماني���ة ح�س���ورًا 
خالل ه���ذه الفرتة اأمثال َكلبه���ار / وعي�س�سان / ون�سرين 
واأخري���ات كان ح�سورهن اإ�سافة حقيقية بتاأريخ االأغنية 

العراقية الر�سينة.
لعلن���ا نكون ق���د اأ�سفنا �سيئًا مل���ا ذكره اأ�ساتذتن���ا الذين مل 
يبخل���وا باإي�س���ال املعلوم���ة احلقيقية عن ه���وؤالء الن�سوة 
املثقف���ني  ب�سمائ���ر  حا�س���رة  اأ�سمائه���ن  ظل���ت  اللوات���ي 

واملعا�سرين مل�سرية الغناء العراقي الر�سني.
اإذا احلديث عن مبدع���ات العراق اللواتي زرعن اجلمال 

الغنائ���ي وما زال ثم���ره ي�سكن القل���وب املحبة جلمال 
الغناء..

بدا العقد ال�ستيني بذائقة جديدة وباأ�سلوب مواكب 
الع�س���ر اآخ���ذا بنظ���ر االعتب���ار التط���ور احلا�س���ل 
بع���امل االأغنية العربي���ة عمومًا ظل���ت االأ�سماء لها 
ذائقته���ا من امللحنني وال�سعراء وكذلك احلال من 
املطرب���ات اللواتي ظه���رن يف العقد اخلم�سيني 
واالربعيني يقدمن االبداع املتجدد املتما�سي مع 
ذائق���ة اأبناء املجتمع العراق���ي والعربي. احلق 
يقال اإن العق���د ال�ستيني زاخر بتفا�سيل الغناء 
العراق���ي حيث �سهد عن���د نهايته وحتديدًا يف 
العام 1969 ظهور اأ�سماء من امللحنني الكبار 
مثل طال���ب القرغويل وحممد جواد اموري 
وكوكب حم���زه وح�سن ال�سكرجي واأ�سماء 
ع���دت اإ�ساف���ات مهم���ة بتاأري���خ املو�سيقى 
والغن���اء العراقي رمبا قد تك���ون الفنانة 
�سيتاهوكيب���ان قد ظهرت عن���د نهاية هذا 
العق���د اإال اأن ن�ساطه���ا الغنائي عرف يف 

العقد ال�سبعيني.
املهم لدينا ان ن�ستذك���ر اأ�سماء مطرباته 
اللواتي ذك���رت اأ�سمائهن كونهن اإ�سافة 
حقيقية لالأ�س���وات الن�سائي���ة العراقية 

التي تربعت على ع���امل االأغنية العراقية 
وظل���ت حا�س���رة مب���ا قدمته م���ن اأ�سلوب 

غنائ���ي ر�سمت���ه له���ا اأ�سماء خلده���ا تاريخ 
الغنائي العراقي.

ان ا�سم���اء هن���اء مه���دي / غ���اده �س���امل / هيفاء 
ح�س���ني / خالده عبد اجلليل ا�ساف���ة اىل اال�سوات 

الن�سائي���ة الكردي���ة التي ح�س���رت بالفنان���ات عي�س�سان/ 
ن�سرين �سريوانه / املا����ض خان واخلريات اللواتي عملن 

بالق�س���م الك���ردي والرتكماين ، ال ميك���ن االغفال عما 
قدم���ن من جم���ال الغن���اء العراقي م���ن �سماله 

حي���ث   ، بجنوب���ه  م���كان  اق�س���ى  اىل 
كان���ت تلك���م اال�س���وات قريب���ة 

لذاكرة امل�ستمع العراقي 
مب���ا  وامل�ساه���د 

قدمت���ه تل���ك 

اال�سوات من ق�س�ض للغناء العراقي االجمل والروع..
كلم���ا ن�ستم���ع الأغني���ة ر�سال���ة للول���ف من���ي لودي���ه نتذكر 
مطربتها هيفاء ح�سني ال�سوت البغدادي الذي ذاع �سيته 
بعقد ال�ستينات كون تلك االأغنية تعد من اأهم اأغانيها التي 
الق���ت �سه���رة وا�ستح�سان ل���دى ذائقة املجتم���ع العراقي ، 
احلق يقال اإن مدينة الب�سرة قدمت اأكرث من �سوت ن�سائي 
عرب تاريخ الغناء العراقي فاأ�سماء اأحالم وهبي ووحيده 
خليل ث���م �سيتاهوكيبان واأخري���ات مل ي�سلط االإعالم على 
م���ا قدمن من اأعمال كانت الب�س���رة قد احت�سنت مواهبهن 
وهيف���اء ه���ي اإح���دى ه���ذه االأ�سماء الت���ي ول���دت مبدينة 

ال�سياب والفراهيدي وابو احل�سن الب�سري.
يف الع���ام 1938 ق���د اأحب���ت الغن���اء وولعت ب���ه من خالل 
اأجه���زة املذياع وخا�سة اللون امل�سري الذي تعلقنا به من 

خالل ما يقدم من اعمال فنانيه وفناناته.
هيف���اء تاأثرت بكوكب ال�سرق اأم كلثوم وليلى مراد وهدى 
�سلط���ان واالأخريات ب���ل ذهبت لتقلد تل���ك االأ�سوات اأثناء 
احلف���الت العائلية التي كانت تق���ام مبدينتها الب�سرة هنا 
وهن���اك وقد عرف���ت لدى و�سطها االجتماع���ي من خالل ما 

توؤديه من الغناء امل�سري بتلك احلفالت.
كان العق���د اخلم�سين���ي وحتديدًا مبنت�سف���ه اأول انطالقه 
لهذه الفنانة وهي تقلد اال�سوات العربية وت�سري االإخبار 

الفنان���ة  ه���ذه  اإن 
حل���ت  ر

م���ن 

ه���ي  الب�س���رة  مدينته���ا 
اإىل  مقبول���ه  و�سقيقته���ا 
العق���د  نهاي���ة  عن���د  بغ���داد 
من  واتخ���ذت  اخلم�سين���ي 
م���كان  االزرمل���ي  منطق���ة 
ل�سكنه���ا و�سقيقتها لتعمل 
بغداد  بن���وادي  كمطرب���ة 
يف منطق���ة اب���و نوا����ض 
كمله���ى االوبرج الواقعة 
ب�س���ارع ال�سعدون حيث 
كان���ت �سقيقتها متار�ض 
القاعات  بتل���ك  الرق�ض 
ذل���ك  بع���د  لتعت���زل 
الرق�ض  ع���امل  وتغادر 
احلال  به���ا  ولينته���ي 

يف بيت الزوجية.
اما هيفاء ح�سني فقد 
اأ�سبح لديها جمهور 
ن�ساطه���ا  يتاب���ع 
الغنائ���ي ال���ذي بداأ 
العق���د  بداي���ة  م���ع 
اإن  بعد  ال�ستين���ي 

اأن  ا�ستطاع���ت 
جتلب اأنظ���ار امللحنني 
نعي���م  ناظ���م  امث���ال 
نو�س���ي  وحمم���د 
ور�سا علي اإ�سافة 

خلزعل مهدي
اأغنيته���ا  تع���د 
ر�سال���ة للول���ف 
لودي���ه  من���ي 
ق  نط���ال ا
�سوتها نحو 
ة  ل�سه���ر ا
ء  بن���ا الأ
ملجتم���ع  ا
ق���ي  ا لعر ا
من  وه���ي 
ن  حل���ا ا
ع���ل  خز
�س���ل  فا
ت  كلم���ا و

حمم���د 
ومن  ه���ادي 
ث���م ا�سرتاكها 
ارحموين  بفلم 
خالله  م���ن  لتوؤدي 
اأغني���ة بغ���داد ي���ا جنه 
ب�سحبة ر�سا علي الذي حلن 
هذا العمل م���ن قالب االوبريت عنوانه 
وادي الرافدي���ن حي���ث كانت ت���وؤدي بذلك 
العم���ل الذي كان من اإيق���اع الفال�ض 
 ، اللحن���ي  ن�سيج���ه  �سم���ن 
�سورة جم���ال وقدرة 
الفنان���ة  ه���ذه 
ه���ي  و

ي  د ت���وؤ
ل����ض  لفا ا
ته���ا  ب�سو
ملن�سج���م  ا

مل���ي م���ع ه���ذا االإيق���اع  لعا ا
اإن �سح التعبري ولها اأغني���ة للطفل بنف�ض الفلم )ياوليدي 
ن���ام( وهي م���ن كلمات �سي���ف الدين والئي واحل���ان ر�سا 
علي.. ومن اعماله���ا الغنائية التي نتذكرها )ح�سبه اجتي 
وح�سب���ه توديني( وه���ي من كلمات ال�ساع���ر حممد هادي 
واحلان ناظم نعيم ولها تعاون الأكرث من اأغنية مع الراحل 
ناظم نعيم كاأغاين دَكة َكلبي لل�ساعر ح�سني ترجمان وطري 

ال�سعد لنف�ض ال�ساعر واأمونه يا اأمونه لنف�ض ال�ساعر.
كانت تلكم االعمال قد اأحبها املتابع للغناء البغدادي اإال اأن 
الع���ام 1968 �سهد �سفر الفنانة اإىل لبنان ثم اإىل م�سر وقد 
ا�ستفادت من تل���ك الرحلة حيث �سجلت ب�سوتها جمموعة 
م���ن االأغ���اين وخا�س���ة يف م�س���ر حيث حل���ن له���ا كل من 
امللحنني حممود ال�سريف وعفيف رم�سان وتعرف هوؤالء 
امللحن���ني عل���ى �سوتها ال���ذي ي�ستمع اإلي���ه مبالهي م�سر 
والت���ي تع�سق فنها كما تذك���ر بلقاء اجري معها عام 1972 
وت�س���ف تلك التجربة من اأجمل �سني حياتها وهي باأر�ض 
الف���ن ومدركة اأن اأ�سوات �سادي���ه وفائزه اأحمد واخريات 
هي م���ن اأجم���ل االأ�س���وات الن�سائية كم���ا هي توؤم���ن باأن 
الغناء يتجدد من عق���د الأخر وتذكر بذلك اللقاء اإنها التقت 
ذات م���رة باملو�سيق���ار حمم���د عب���د الوه���اب اإال اأن الوقت 
مل ي�سم���ح لها ب���ان يكون هنالك تعاون ب���ني االثنني هنالك 
بع����ض املعلومات تفيد اأن هذه الفنان���ة يعرفها اأهل بغداد 
كونه���ا مطرب���ة متمي���زة وكان الزعي���م عبد الك���رمي قا�سم 
معجب ب�سوتها وبطريقة اأدائها للغناء ولها اغنية وطنية 

بعنوان )فدوه لنب قا�سم(.
لق���د قدمت ه���ذه الفنان���ة اأغاين اأخ���رى منها َكلب���ي احتار 
وحتري وماجوز من ولفي ون�سم ياهوى وكل تلك االأغاين 

ذات نكهة بغدادية حت�سب ل�سوتها الر�سيق.
وبع���د هذه امل�س���رية الفنية لهذه الفنانة الت���ي توفاها الله 
واختف���ت عن االأنظ���ار وال نعلم باأي ع���ام توفيت ويف اأي 
بل���د عرب���ي اأو يف الع���راق هذا وفائن���ا لتل���ك املبدعة التي 
�ساهم���ت بتقدمي ل���ون غنائي بغ���دادي اأحببن���اه وما زلنا 
نتذك���ره بحنني املا�سي االأجمل بكل �سيء اجتماعيًا وفنيًا 

واإبداعا..
عن كتاب )اال�سوات الن�سائية يف الغناء العراقي( املعد للن�سر.

هيفاء حسين والعقد الستيني في الغناء العراقي
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سلمان حسن  محمد  د. 

في إحدى الليالي وفي مطلع عام 1951 كلمني 
أحدهم من القصر الملكي )الرحاب( ورجاني أن 

احضرلالشتراك في عالج الملك.

ح�س���رت �سي���ارة م���ن الب���الط وحملتن���ي اإىل الق�س���ر مع 
حقيبتي الطبية. فدخلته واأن���ا منده�ض لهذه املفاجاأة غري 
املتوقع���ة، فل���م اأكن عل���ى �سلة بالب���الط، وال �سب���ق يل اأن 
عاجل���ت امللك. كما اأنني ل�س���ت االأخ�سائي الوحيد يف مثل 

هذه االأمرا�ض، الأفتقد يف مثل هذه الظروف.
مل اأ�س���ال يف وقت���ه عن ذلك. ومل يهٌمن���ي يف تلك اللحظات 
اإال اأن اق���دم ما اأ�ستطيع من خدمة طبية واجبة كما اأق��ٌدمها 
الأي مري�ض اأخر. تلقاين الدكت���ور عبدالهادي الباجه جي 
وال�سي���د حت�سني ق���دري، ودلفا ب���ي اإىل املكتب���ة، فوجدت 
كالآ م���ن االأم���ري عبد االإله، نوري ال�سعي���د، وطبيب العائلة 
اخلا����ض وكان اإنكليزياآ، وبع�ض رج���ال الدولة والبالط. 
ف��بادر ال�سيد حت�سني قدري بقولة: �سيدي... هذا الدكتور 
حمم���د ح�س���ن �سلمان. فق���ال االأم���ري وعين���اه مغرورقتان 
بالدم���وع: ا�سع���دوا اإىل غرف���ة امللك. وكان���ت يف الطابق 
الث���اين، يف نهاي���ة املم�س���ى.. �سحبن���ي ال�سي���د حت�س���ني 
ق���دري واأدخلن���ي غرف���ة املل���ك، وكان م�سج���ًى يف فرا�سه، 
وهو يتنف�ض ب�سعوبة بالغ���ة، وقد احتقن وجهه وعيناه، 
و�س���دره يعلو ويهب���ط واأرنبتا اأنفه ترجتف���ان، وقد ٌو�ًسَد 
بع����ض الو�سائد، منحني الراأ�ض، وه���و و�سع كل من متر 
ب���ه هذه االأزم���ة، فاأ�سار اإيًل بيده اإ�س���ارة يفهمني بها اأن ال 

فائدة من العالج.
تقدم���ت ك�طبيب، وباإح�سا�ض غريب، هو مزيج من ال�سفقة 
واحلنان والرتدد واخلوف، والياأ�ض واالأمل، ورجوته اأن 

ي�سمح يل بالك�سف عليه، فاأوما براأ�سه موافقاآ.
ب���داأت الفح����ض، فوج���دت اأن احلال���ة تنذر باخلط���ر واأن 
االأزمة �سدي���دة والقلب ي�سعف، وهي مان�سميها يف الطب 
حالة )�ستات�ض ا�سماتيك�ض( فتاأثرت كثرياآ، ومل اأجد اإال اأن 
اأك���ذب عليه كذبة االأطباء البي�س���اء، حيث طماأنته وهٌونت 
علي���ه. فابت�س���م غ���ري م�س���ًدق! ث���م ا�ستاأذنته للن���زول اإىل 
الطاب���ق االأول الأرى االأم���ري. فدخل���ت املكتب���ة ثانية حيث 
الي���زال اجلميع فيها، فاأعلن���ت راأيي باأن احلالة مع االأ�سف 
خط���رية. وق���د تاأكد يل ب���اأن الزمالء االأطب���اء عملوا كل ما 
يف و�سعه���م وعلمهم يف هذا اخل�سو����ض ولي�ض عندي ما 
اأ�سيف���ه، ثم اتبعت قويل هذا بكلمة راأيت ال بد يل ك�طبيب 
اأن اأقوله���ا، اإذ �سب���ق يل اأن �ساه���دت اأمث���ال ه���ذه احلاالت 
املر�سي���ة يف عي���ادة الدكت���ور )ب���راون( يف برل���ني اأثن���اء 
وج���ودي اأي���ام احل���رب. وكان ه���ذا االأخ�سائ���ي ي�ستعمل 
حقن���ة خا�س���ة ه���ي مزيج م���ن مادت���ني قويت���ني خا�ستني 
بع���الج ه���ذا املر�ض تك���ون نتيج���ة زرقهم���ا اأم���ا انح�سار 
النوب���ة واإما االإ�سرار بالقل���ب مما قد يوؤدي اإىل املوت. ثم 
تابع���ت احلديث قائالآ: لو كان املري����ض غري امللك لتحملت 
املخاط���رة وامل�سوؤولي���ة، ولك���ن املري����ض لي����ض كذلك، فال 
اأ�ستطي���ع حتمل م�سوؤولية عدم النجاح. خَيم ال�سمت على 
احل�س���ور، ونظر كل يف وج���ه االأخر، فقط���ع االأمري حبل 

ال�سم���ت وقال: ال بد من عمل �سئ، اعم���ل الالزم يا دكتور 
)وعلى الله االتكال(. خرجت من املكتبة، وقد �سعرت وكاأن 
جب���االآ �سقطت عل���َي، اإذ و�سعني قرار االأمري يف مو�سع ال 
اأح�س���د عليه، وحّملني م�سوؤولية تاريخية عظيمة. فرفعت 
وجهي اإىل ال�سماء ودعوت الله اأن يعينني على ما اأنا قادم 

عليه.
�سع���دت اإىل غرفة املل���ك مرة ثانية فوج���دت حول �سريره 
جدت���ه امللك���ة )نفي�س���ه( بخماره���ا االأبي����ض جال�س���ة فوق 
�سجادة لل�س���الة، وخاالته االأمريات ُيِحطن به، فاأخربتهن 

باأنني �ساأحقنه االآن اأمالآ بال�سفاء اإن �ساء الله.
ه���ز املل���ك راأ�س���ه ليق���ول اأن ال فائدة م���ن ذل���ك.. و�سلمني 
ذراع���ه، فمزج���ت احلقنت���ني وزرقته���ا يف وري���د ال���ذراع 

الناحل ويداي ترجتفان، وقلبي يكاد يقف عن اخلفقان اإذ 
مل مت���ر بي حالة كه���ذه من قبل، وكان���ت اأب�سار من حويل 
�ساخ�س���ة واجف���ة مبتهل���ة اإىل الل���ه القدير اأن ي���راأف بهذا 
املري�ض املحبوب. جل�ست خل���ف املري�ض اأ�سند راأ�سه اإىل 
�س���دري حتى اأخذته اإغماءة، فو�سدته ثم افرت�ست االأر�ض 
ل�س���ق �سريره، واآلة �سغط ال���دم مربوطة اإىل ذراعه، واأنا 
اأراق���ب �سرب���ات قلبه التي وهن���ت، و�سرب���ات قلبي التي 
ت�ساعف���ت، وكاأنها تريد التعوي�ض.�س���ورة حية ماأ�ساوية 
ال تر�سمها ري�سة وال ي�سورها خيال انطبعت يف ذاكرتي، 
ال متحوه���ا االأيام وهي ال تزال اأعظم ما مَر يف حياتي من 

�سور وروؤى واأحالم.
ب���داأ ال�سغط الدموي يهب���ط والقلب ي�سعف، فب���داأ ياأ�سي 

ي���زداد، وقد ن�سيت كل �س���ئ اإال تعلقي بال�سماء، واالإ�سعاع 
من االإمي���ان بالذي هو اأقرب من حب���ل الوريد. وبعد زمن 
ه���و دهر من ال�سن���ني، عاد ال�سغط تدريجي���اآ اإىل االرتفاع 
وق���وي القل���ب وانتظم النب����ض وهداأت النف����ض، وكدت ال 
اأ�س���دق عالئم اخل���ري هذه، فاأن�س���ت جم���دداآ الأتاأكد، حتى 
متلم���ل اجل�س���د امل�سًجى، وفتحت الهين���ان، وتلفت الوجه 
احلزي���ن، يت�سفح الوج���وه املدقة، وارت�سم���ت االبت�سامة 
الرقيق���ة، واأ�س���رق االأم���ل بع���د الياأ����ض، وحترك���ت الي���د 
واأم�سكت بيدي �ساغطة برقة معربة عن ال�سكر واالمتنان.
حاول���ت اأن اأنه����ض من جمل�سي على االأر����ض، فلم اأجد يل 
اأرج���الآ الأقوم، فق���د كانت خم���درة �سبه م�سلول���ة من طول 
اجللو����ض واالنطواء، فمددتها و�سغطتها حتى جرى الدم 
فيه���ا، وقم���ت الأجل����ض على ط���رف ال�سرير الأواج���ه عودة 
احلياة اإىل ذل���ك الوجه الذي غرق يف �سكرات املوت ثالث 
�ساع���ات طوال هي يف ح�ساب القلق والرتقب ثالثة اأعوام 
اأو يزي���د. جل�ض امللك يف فرا�س���ه وطلب الطعام، فاأمرت له 

ب�سيء من ال�ساي والب�سكويت ثم ا�ستاأذنت باالن�سراف.
عن مذكرات حممد ح�سن �سلمان

من ذكريات طبيب عراقي

هكذا أنقذت الملك فيصل الثاني من الموت
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الحسيني الكريم  عبد 

اواخر االربيعينيات من القرن الماضي قررت 
االوقاف استثمار ارض منطقة العرصات التابعة 
لها باسلوب )المساطحه( اي بتأجير االرض لمة 

30 سنه على ان يستثمرها المؤجر ببناء دار 
سكن فيها وعلى ان تعود االبنيه الى االوقاف 

عند انتهاء العقد تم تقسيم المنطقه الى 600 
قطعة ارض تتراوح مساحاتها بين 700 م والى 

1400 م وبعض القطع القليلة وصلت مساحاتها 
الى 3000 م على ضفاف دجله بدأ العمران فيها 
اوائل الخمسينات وهي منظمة بشكل شارع 
وسطي بعرض 20 م و3 شوارع فرعية بعرض 

20 م وازقة بعرض 12 م تربط المنطقة مع 
الكراده خارج والمسبح.

بداأت العر�سات )كلم���ة العر�سات تعني باللغة العربية 
ه���ي االر�ض اخلالية( باالزدهار ال�سب���اب عديده اهمها 
انها �سمت النخبة من املجتمع العراقي ومن املتحررين 
م���ن العادات والتقالي���د االجتماعية ولذل���ك كانت متثل 
عراقا �سغريا ب���كل طوائفه واديان���ه وقومياته وكانت 
املمت���ازة  واخلدم���ات  واحلداث���ة  بالنظاف���ة  متت���از 
قيا�س���ا باملناط���ق االخ���رى وفيها الكثري م���ن االجانب 
والتج���ار  واملهند�س���ني  واالطب���اء  والدبلوما�سي���ني 
وال�سناعي���ني وكان���ت حتظ���ى برعاي���ة بلدي���ة جيده 

وفيها خدمة التو�سيل املجاين لبع�ض االمور..
كان �سب���اب العر�س���ات يختل���ف عن غ���ريه لال�سباب 
الت���ي ذكرتها وكان ميله وتطلعات���ه نحو التقدم يف 

اوربا وامريكا ويحاول ان يقلدها...
وه���ذا اليعن���ي ان���ه كان �سباب���ا هام�سي���ا ب���ل كان 
والقومي���ة  الوطني���ة  الفعالي���ات  كل  يف  م�س���ارك 
ومتفاع���ل معه���ا بق���وة،، فيها ن���وع م���ن االنفتاح 
االجتماع���ي بني العوائل وب���ني اجلن�سني بالرغم 
م���ن ت�سيي���ق املجتمع له���ذا يف تلك االي���ام فكان 
العديد من ال�سباب م���ن املناطق االخرى يخ�سى 
الدخ���ول اىل العر�س���ات خج���ال م���ن ان اليكون 
متوافقا يف ملب�سه او ت�سرفه او كالمه ويل يف 
ذلك جتارب عديدة مع ا�سدقاء رف�سوا القدوم 

معي اىل العر�سات لهذه اال�سباب..
منت�س���ف  يف  الهندي���ة  عر�س���ات  ا�سته���رت 
�س���وف  عر�سي���ة  حادث���ة  بع���د  ال�ستيني���ات 
اتط���رق له���ا والتي جعلتها قبل���ة ال�سباب فى 
كل ع���ام يف عيد را�ض ال�سن���ة امليالدية حتى 
و�سل االمر ان تتدخ���ل اجلهات االمنيه يف 

املو�سوع الحقا..
كن���ا جمموع���ه من اال�سدق���اء التزيد ع���ن 10 �سباب من 
عوائل خمتلفة ماديا ودينيا ومذهبيا وكانت العر�سات 
ت�س���م اكرثية م�سيحي���ة ومل ن�سعر يوما ب���اي حرج او 
خ���الف بل كنا متعاي�سني ب�س���كل يفوق الت�سور وكانت 

ت  لي���ا لفعا ا
مفتوح���ة  والبي���وت  م�سرتك���ة 
والعالقات على اح�سن مايكون.

)بي���ت  املنطق���ه  ه���ذه  يف  كان���ت  الت���ي  العوائ���ل  م���ن 

مبارك،جتار مواد غذائية - بيت عالوي، 
جتار و�سناعيني - بيت اخل�سريي،جتار 
و�سناعيني - بيت حمره،جتار ، اجلميلي 
،�سناعي���ني - حمم���د عل���ى عب���ود طبي���ب 
م�سهور- احلاج خليل الهنداوي،�سناعي - 
ال�سبت���ي ،مقاولون - بوت���اين ،جتار - بيت 
رومايا ،جت���ار بيت بابان ،الدكتور امل�سهور 
�سل���وان جم���ال باب���ان- بي���ت الطالب���اين ،، 
ح�س���ن الطالباين عم املام جالل - بيت عا�سم 
فلي���ح - بي���ت الر�س���ام - بي���ت الب���ري - بي���ت 
االورفلي واخرون كثري ي�سيق املقال بذكرهم 

جميعا(..وهكذا من هذه النخبة اخلرية.
كان���ت فعالي���ات ال�سب���اب متنوع���ه منه���ا �سيفا 
ال�سف���ر اىل لبنان و�ست���اءا يف الدرا�سة وارتياد 
الن���وادي واملكتبات ومعاهد اللغ���ات وال�سباحة 
وغريه���ا  ال�سي���ارات  وقي���ادة  اخلي���ل  ورك���وب 
وكان���ت اه���م فعالي���ة ه���ي االحتف���ال بعي���د را�ض 

ال�سنه امليالدية..
واذك���ر يف ع���ام 1963 ف���ازت ال�سي���ده )�سم���رية 
قرم���ة( بلق���ب ملكة جمال بغ���داد يف حفل بهيج يف 
ن���ادي االوبرج يف ب���ارك ال�سع���دون وكان احتفاال 
ل���كل ال�سب���اب ويف الع���ام ال���ذي يل���ي 1964 ويف 
عي���د را�ض ال�سن���ه )ليلة 31 \ 12 عل���ى 1\1 1965( 
اقام���ت امللكة �سمريه حف���ال يف دارها وار�سلت خربا 
لل�سب���اب بانه���م غ���ري مدعوي���ن اال م���ن كان ب�سحب���ة 
فت���اة )كبل( وتعرف���ون ان هذا �س���رط تعجيزي يف تلك 
االي���ام وا�سابتنا احلرية واثن���اء جلو�سنا عند احلالق 

)انرتاني���ك( دخل علينا اح���د اال�سدقاء )ف���اروق( وهو 
�ساحب مطعم االفريقي مقابل �سينما �سمريامي�ض وهو 
�س���اب ا�سقر جمي���ل املحيا وهو من االخ���وه امل�سيحيني 
فراودتن���ا فك���رة ان جنعله ميثل دور فت���اة وفعال وافق 
واجريت ل���ه املكياجات الالزمة وتهياأن���ا وكانت العادة 
ان نرت���دي نح���ن اقنعة ودخلنا نحن 4 م���ع فتاة واحدة 
)تقليد( وجنحنا يف الدخ���ول على ا�سا�ض اننا �سيوف 
م���ن منطق���ه اخرى ولك���ن افت�س���ح امرنا عندم���ا تناول 
احدنا امل�سروب وا�سطر لرفع القناع وعند ذلك �سرخت 
احدى الفتيات )هوؤالء �سباب العر�سات!!( خرجنا على 
اثر ذلك اىل ال�س���ارع وكانت ال�ساعة تقارب الواحد ليال 
وجتمهرن���ا يف و�سط املنطقة وتوقفت بع�ض ال�سيارات 
العائ���ده م���ن االحتفاالت وترج���ل منها بع����ض ال�سباب 
وال�سباي���ا حت���ى ا�سبحن���ا جمموعة و�س���اءت ال�سدف 
ان تق���ف �سياره )فان( فيها فرق���ة مو�سيقية واالتها ومت 
انزال االالت اىل ال�س���ارع وبداأ العزف وبع�ض الفتيات 
نزل���ن ورق����ض اجلميع حت���ى ا�سبحت جمه���ورا كبريا 

وا�ستمر هذا احلال حتى الرابعة فجرا..
بعد ذلك �ساع اخلرب يف كل بغداد وا�سبح تقليدا �سنويا 
يوؤدي���ه ال�سباب اىل �سن���ني متتالية حتى الت اىل من هم 
ا�سغ���ر منا �سنا وبا�سكال خمتلف���ة حيث يح�سر التقليد 
مئ���ات من ال�سب���اب من جميع مناطق بغ���داد ويف بداية 
ال�سبعين���ات مل يكن هناك احد ي���وؤدي التقليد وال�سباب 
يتقاط���ر عل���ى املنطق���ة من كل انح���اء بغ���داد وعندما مل 
يج���دوا �سيئا واملنطقه خاليه هاجم���وا املحالت ورموا 
البي���وت بالزجاج���ات الفارغة وا�سط���رت ال�سرطة اىل 

تفريقهم واعتقال البع�ض منهم..

من ذكريات الشباب في منطقة العرصات


