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نشرنا في الجزء الثالث من لغة العرب 
مقالة لألستاذ الشماس فرنسيس جبران 

عنوانها )تطواف في جوار بغداد والمدائن( أبدع 
في أسلوبها منشئها كل اإلبداع وأجاد في وصف 

زوايا دجلة )دوراتها( ومنعطفاتها كل اإلجادة 
ولكنه قد غلط في تسمية بعض األعالم ونسبة 
بعض العشائر إلى غير قبائلها وفاته أيضًا الكثير 

من التلول واآلثار المبثوثة في تلك األرجاء وإتمامًا 
للبحث والفائدة نأتي بنبذة ننبه فيها على أغالط 

الكاتب ونصف فيها ما فاته من تلك الرسوم 
الدوارس فنقول:

لأه���ل بغد�د عادة جارية يعملون بها يف كل عام وهي �إنهم 
يذهبون �إىل زيارة �س���لمان �لفار�سي ومو�سم تلك �لزيارة 
يك���ون د�ئمًا يف �أول ف�س���ل �لربيع ومتت���د مدته �إىل نحو 
�س���هرين يتعاق���ب فيها �لز�ئ���رون من �أهل بغ���د�د وغريهم 
و�أكرثهم م���ن �أهل )ب���اب �ل�سيخ( ويعرفون )بال�س���يخلية 
ن�سبة تركية �إىل حملة �ل�س���يخ عبد �لقادر �لكيالين �إحدى 
حمالت بغد�د( و�ل�س���نة �لتي ل يذهب فيها �ل�سيخلية �إىل 
�مل���ز�ر �ملذكور ل يقوم ملو�س���مها كال�س���نة �لت���ي قبلها. �أما 
كيفي���ة تهيوؤهم لل�س���فر وظعنهم �إىل �مل���ز�ر فاإنهم ياأخذون 
�ل�س���ر�دقات �ملزرك�س���ة باحلري���ر -  �لقط���ن ذو�ت  خي���ام 
وي�سمونها )جو�در( و�لكلمة تركية �لأ�سل - وي�سربونها 
�أحم���د  ي�سمى )بدع���ة  هن���اك  نه���ر  عل���ى  �لإم���ام  بج���و�ر 
�أفندي( وقد حفر قبل �سنني وجتري جد�وله و�سو�قيه من 
ب���ني تلك �مل�س���ارب ويجتمعون يف ط���ريف �لنهار وهم يف 
عدة �ل�س���الح �لكاملة ويكون �جتماعهم هذ� كحلقة و�حدة 
ل يعرف طرفاه���ا وي�سمون ذلك �لجتماع )�لآي و�لبع�ض 
�لرتكية( وي�سرب���ون  �لآي  م���ن  ماأخ���وذة  وه���ي  ه���الي 
نوع���ًا من �لطب���ول �سغ���ريً� ي�سمونه )دمام���ًا( وز�ن �سد�د 
ويجمعونه على )دمامات( ويقع���ون على �ل�سرب بهو�سة 
م���ن جن���د  عقي���ل  �إىل  ي�سم���ون طريقتها )عقيلية( ن�سب���ة 
و�أم���ا عقي���ل في�سمونها )هجيني( ن�سب���ة �إىل �لهج���ني من 
�لإب���ل - وينزل رجالن م���ن �جلمع يف �ساح���ة تلك �حللقة 
يلعب���ان بال�س���الح و�لنا����ض م���ن حولهم���ا يطلق���ون �أثناء 
�للع���ب �لر�سا����ض ول يز�ل���ون كذلك مق���د�ر �ساعتني على 
�لأق���ل ويف �لأخ���ر ينترث عق���د �جلمع ب�سالم ث���م يذهبون 
يف ع�س���ر كل يوم بهذه �ل�سورة �إىل )�إيو�ن ك�سرى( وهم 
ي�سمونه )طاق ك�سرى( وهو ف�سيح وهناك �أي�سًا يطلقون 
�لر�سا����ض على ج���در�ن �لط���اق وعقده ويبق���ون ثمة �إىل 
�آخ���ر �لنه���ار ث���م يرجع���ون زر�ف���ات ووحد�ن���ا. و�إذ� جن 
�للي���ل تر�هم يجتمعون جماع���ات جماعات وي�سربون يف 
و�لطرب )كالعود( و )�لقانون( و )�لكم���ان(  �لله���و  �آلت 
و )�لدنبك( و )�لدف( وغ���ري ذلك ويغن���ون �أنو�ع �لأغاين 
ويرق�س���ون �سيب���ًا و�سبان���ًا، �أ�سر�ف���ًا و�أر�ذل، و�سعف���اء 
ورفعاء، ول يرون يف ذلك باأ�سًا ول حتا�سيًا وكذلك قل عن 
�لن�س���اء فيما بينهن ويعدون جميع ه���ذه �لأعمال �لفا�سدة 
ح���الًل، فيها لل���ه ولالإمام ر�س���ًى لأنهم يزعم���ون �أن �لإمام 
�سلمان كان يف حياته من �أهل للهو و�لطرب و�إمنا يعملون 

هذه �لأعمال تاأ�سيًا به فهي ل �سك جتلب مر�ساته عنهم.
وكنت �أذهب يف بع����ض �ل�سنني مع �لذ�هبني لأجل �لتفرج 
و�لت�سل���ي ويف �حلقيقة �إن �ل���ذي يح�سر هذ� �ملو�سم يجد 
م���دة ح�س���وره �ن�سر�حًا، �إل �إن ه���ذ� �لن�سر�ح متولد مما 

ي�ساه���ده هن���اك ل غ���ري �إذ ي���رى �ل�سم���اء �ل�سافي���ة �لأدمي 
وي�س���رب �ملاء �ل���زلل وي�سرح طرفه يف �مل���روج �خل�سرة 
�لن�سرة وي�ستن�سق �لن�سيم �لعليل �لبليل �ملنع�ض لالأرو�ح 
هبوب���ه ويرتوى من �للنب �ملخي����ض ويتغدى �لزبد �للذيذ 

ويبي���ت خايل �لبال من �لهو�ج����ض و�لأفكار يطرب �سمعه 
�إذ� م���ر هزي���ع م���ن �لليل �أن���ني �لنو�ع���ري وحن���ني �لكرود 

وخرير �ملياه وحفيف �لأ�سجار وتغريد �لأطيار.
وكنت �أدون جميع ما �أ�ساهده من �لآثار و�لتلول و�لر�سوم 
وما �أ�سمعه من حكايات �لأعر�ب �لنازلني يف تلك �لأطر�ف 
عنه���ا يف مذكرت���ي و�آخر عهدي يف تل���ك �لرحالت كان يف 
12 ربيع �لث���اين �سنة 1331ه���� - 20 �آذ�ر 1913م و�إليك 

و�سف ما �ساهدته و�سمعته:

سلمان الفارسي أو سلمان باك
�سلم���ان باك و�ق���ع يف �جلن���وب �ل�سرق���ي من بغ���د�د على 
بعد �س���ت �ساعات للر�كب وهو عب���ارة عن بهو كبري مربع 
�لأركان يبل���غ ط���ول كل جان���ب من���ه نحو 40 م���رتً� مبني 
باجل����ض و�لطاباق وقد جدد ذل���ك �لبناء يف �سنة 1322ه� 
- 1904م وبابه جتاه �لقبل���ة ويف وجوه جدر�نه �لثالثة 
ما خال �ل�سمايل منها حجر و�و�وين معدة للز�ئرين وعند 
�جلان���ب �ل�سمايل قبة معقودة قدمية �لبناء يظهر من طرز 
بنائه���ا �أنها من �أبنية �لق���رن �ل�ساد����ض �أو �ل�سابع للهجرة 
يبل���غ �رتفاعه���ا ب���ني 14و 18 م���رتً� ويف باطنه���ا نقو����ض 
بديعة باأ�سكال ثالثية دقيقة وهي يف �أ�سل �لبناء ي�سابهها 
م���ا ي�سميه �ليوم بناءو �لعر�ق )مقرن�ض( وقد غ�سيت تلك 

�لنقو�ض ب�سب���غ لونه كلون �لزعفر�ن ور�س���م منه �أ�سجار 
و�أزه���ار و�لر�ئ���ي ل يق���در �أن يعرف �أن تل���ك �لر�سوم هي 
�أ�سب���اغ �إل بع���د تاأمل طوي���ل و�إل يقطع �أنه���ا �سنعت كما 
ت�سن���ع �لف�سيف�س���اء. وه���ذه �لقب���ة معق���ودة عل���ى حجرة 
طولها نحو 9 �أمتار يف عر�ض مثل ذلك قد غ�سيت جدر�نها 
�لأربع���ة بالقل�س���اين �لأزرق و�لأبي����ض �إىل عل���و 4 �أمتار 
وق���د فر�ست �أر�سها بالرخام �لنا�س���ع �مللون ويف و�سطها 
م�سب���ك م���ن �لنحا�ض �لأ�سفر طوله نح���و 3 �أمتار وعر�سه 
زه���اء 2 م���رت و�رتفاع���ه ق���ر�ب 1 مرت وحت���ت �مل�سبك دكة 
عليها �ستار من �حلرير �لأخ�سر �ملق�سب ومما يلي �لر�أ�ض 
عمامة خ�سر�ء كبرية ملفوفة على ثالثة �أعو�د وقد ن�سبت 
عل���ى �سكل ثالثي لتل���ف عليه تلك �لعمام���ة ويف �أعلى باب 
�حلجرة �أو �حل���رم مكتوب بالقا�س���اين �لأبي�ض و�لأزرق 
�مل�سج���ر �حلديث �مل�سهور)�سلمان منا �أهل �لبيت( و�أبيات 
م���ن �ل�سعر نظمت يف تاريخ بن���اء �لرو�ق و�ل�سحن وهي 
مكتوب���ة عل���ى �لقرطا����ض ومعلقة على لوح���ة من �خل�سب 
وتاري���خ ذلك يف �سن���ة 1322ه� و�أمام �لب���اب من �جلنوب 
رو�ق طول���ه نح���و 12 مرتً� وقد �سرف عل���ى هذ� �لتعمري 
حممود �أفن���دي �ملتويل �أحد �أ�سر�ف بغ���د�د وهو �لقيم �أو 
�لكلي���د�ر هناك و�ملتويل �أي�سًا ل�سائر �أوقاف �لإمام نفقات 
باهظ���ة وقد نال ه���ذه �لتولية بالإرث عن �أبي���ه و�أبوه عن 

جده حتى يرتقي هذ� �لت�سل�سل �إىل �أحد ع�سر �سلبًا.
�أم���ا �لأر��س���ي �لتي هي وقف ل�سلم���ان فهي: �أر�ض باوي، 
و�أر����ض �ل�سم���رة، و�أر�ض �س���ايف و�أر����ض عريفية وهذه 
كله���ا يف �جلانب �ل�سرقي و�أر����ض دزدي، و�أر�ض �ملناري 
وهات���ان يف �جلان���ب �لغربي وتغل جميعه���ا يف �لعام من 
600 �إىل 700 ل���رية عثماني���ة ك���ذ� �أخربن���ا رئي����ض كتاب 

�لوقف �لأ�سبق يف بغد�د عبد �جلبار �أفندي.
وكان���ت �أر����ض �سلمان قب���ل ع�سرين �سنة قاع���ًا �سف�سفًا ل 
ي�سكنه���ا �أحد م���ن �أهل �ملدر �س���وى �أعر�ب م���ن �أهل �لوبر 
ينزل���ون بالق���رب منه���ا وه���م بط���ة )وز�ن كنة( و�لدلي���م 
و�ملنا�س���ري وغريه���م وكان يبلغ عدد بي���وت �جلميع قاب 
500 بي���ت �أم �لي���وم فتجد حول قبة �سلم���ان دورً� و�سوقًا 
فيه���ا ما يحت���اج �مل�سافر �إليه وخانات وقه���و�ت وقد بد�أت 

�لعمارة و�ل�سكنى فيها منذ خم�ض �سنني.
جملة لغة العرب ل�سنة 1913

نص نادر
المدائن أو طاق كسرى أو سلمان باك
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عراقية ذاك���رة   : إع���داد 

نتيجة محاربة الجراد.. دبس مسموم
بذل���ت حكومتنا كل ما يف طاقتها لإتالف �جلر�د قبل بلوغ 
�أ�سده وهجوم���ه على مزروعاتنا. فكان���ت �لنتيجة ح�سنة 
يف �ألوي���ة �ملو�سل و�أربي���ل و�سليماني���ة وكركوك وبغد�د 
ودي���اىل و�لك���وت و�لدليم لك���ن يف �لوقت عين���ه �أ�سيبت 
�ملا�سي���ة باأ�س���ر�ر ل�س���وء ��ستعم���ال �لأطعم���ة �مل�سموم���ة 
فق���د م���ات منه���ا بع����ض �خلي���ل و�ل�سامل���ة لأن تل���ك �ملو�د 
�ملق�سوبة )�ملخلوط���ة بال�سم( و�سع���ت �أكو�م���ًا ب���دًل م���ن 
�أن تب���ذر عل���ى �لأر�ض بذرً�. ب���ل �سم بع�ض �ل���زر�ع لأنهم 
�سرقو� �سيئًا م���ن علب �لدب�ض �مل�سم���وم لفقرهم وعوزهم 
فاأكلو� منه خل�سة وملا ظهرت فيهم �أعر��ض �ل�سم نقلو� �إىل 

�مل�ست�سفيات فعوجلو� فتعافو�.

افتتاح مصفى الوند
م�سف���ى �لوند هو م�سفى نف���ظ قائم على �سفة نهر �لوند 
�جلنوبي���ة يف �لأر��سي )�ملحولة( على بعد �أربعة �أميال 
م���ن خانق���ني وكانت �سركة �لنف���ط �لإنكليزي���ة �لفار�سية 
ق���د با�س���رت �إن�ساءه من���ذ �سن���ة 1926 وكان���ت يف �سنة 
1904 ق���د ب���د�أت بالبح���ث و�لتنقي���ب من غ���ري �أن تبدي 
عم���اًل خط���ريً�. وق���د مت بن���اء ه���ذ� �مل�سف���ى وجتهي���زه 
بجمي���ع �لآلت و�لأدو�ت �لالزم���ة و�أن�س���اأت يف حمط���ة 
خانقني معامل وم�ستودعات عظيمة لنقل �لنتاج �ل�سائل 

�مل�سفى.
وتاري���خ �أول حف���ر يف تلك �لأنح���اء كان يف �سهر �سباط 
من �سن���ة 1904 ويف مت���وز حفر �إىل عم���ق 1720 قدمًا 
و��ستاأن���ف �لعم���ل يف �سباط 1921 حت���ى حفر �إىل عمق 
2477 قدم���ًا يف �لبئ���ر �ملرقومة بع���دد 6 ومتكن �لرجال 
م���ن �إجر�ء �لنفط من هذه �لبئر �إىل مركز �لت�سفية.ويف 
م�س���اء �لأح���د 1 �أي���ار �سار قط���ار من بغ���د�د �إىل �مل�سفى 
وفي���ه �أكرث من مائة ر�ك���ب من �ملدعوي���ني بينهم �لوزير 
و�لعني و�لنائب و�مل�ست�س���ار و�لقن�سل ورئي�ض �لد�ئرة 
و�ل�سحف���ي و�لتاج���ر و�ل�س���ري و�لوجي���ه. ويف نه���ار 

�لثنني كان �لفتتاح بح�سور ملكنا �ملحبوب.

جالء الجنود اإلنكليزية من العراق
غادرت �جلنود �لإنكليزية �لعر�ق يف �لثلث �لأول من �آذ�ر 
بع���د �حت���الل د�م ع�سر �سن���و�ت ومل يبق �س���وى �سرية من 

�جلنود �لهندية وقوى �لطري�ن.

نسف المحفى ) المجمع العلمي (
كانت �حلكومة �لعر�قية �أر�سدت يف �ل�سنة �ملا�سية ع�سرة 
�آلف ربي���ة لإنعا����ض �لعلم يف هذه �لأدي���ار، فاأن�سئ حمفى 
يق���وم �أع�س���اوؤه بو�س���ع م�سطلحات جديدة مل���ا �أحدث من 
�لأم���ور و�لأدو�ت وحاج���ات �لع�س���ر، فد�أب �أولئ���ك �لنفر 
�أح�س���ن د�أب، �إلَّ �أنه نه�ض يف �لوق���ت عينه بع�ض �حل�ساد 
و�أخ���ذو� يعمل���ون يف حتلي���ل ع���ر�ه فاأدع���ى بع�سه���م �أن 
�لأع�س���اء غ���ري �أكف���اء وذهب �آخ���رون �إىل نف����ض حجارته 
لأنه���م مل ينتخب���و� �ركنًا ل���ه، وم�سى نفر منه ر�كب���ًا ر�أ�سه 
ليه���دم مابناه غريه لأنه مل يكن هو �لباين. وما ز�ل هوؤلء 
جميعا من وزير �ملعارف يقتلون يف �لذروة و�لغارب حتى 
�أ�س���در وزيرها �ل�سيد عب���د �ملهدي ر�سالة �إىل كل ع�سو من 
�لأع�ساء ملتم�سًا من���ه �أن يعمل للوطن و�لعلم بغري �أجرة، 
م���ع �أن تلك �لأج���رة مل تكن �إلَّ خم�ض ع�س���رة ربية على كل 
جل�سة وهي نفقة ت�س���رف على �سر�ء بع�ض �حلاجيات ملن 
يكون ع�سوً� يف مثل هذه �ملجال�ض. فاأنت ترى �أن غاية تلك 
�لر�سالة كانت حمل �أولئك �لعاملني على �ل�ستعفاء باأ�سول 

ل ياأباها �لأدب. فخنق ذلك �ملحفى وهو بعد يف �لقمط.
فتذكرن���ا �أن هذه �لبالد ل تنه�ض طامل���ا ينق�سم �أبناوؤها �إىل 
ق�سمني: طائف���ة تبني وطائفة تهدم، وهك���ذ� ذهبت �سياعاأً 
�لع�س���رة �آلف ربية لأن لي�ض هناك من يفكر ول من يناق�ض 

�حل�ساب!

إخفاق مشروع نهر الحيرة
ع���رف  نه���ر  وبك�سك���ر  بالنج���ف  �حل���رية  ي�س���ل  كان 
بنه���ر �حل���رية. وكان �ل�سدي���ر ما ب���ني نهر �حل���رية �إىل 
�لنج���ف كم���ا �س���رح بكل ذل���ك �ب���ن �لفقي���ه �لهمذ�ين يف 
كتابه )�لبلد�ن( ����ض187 وكان عب���د �ملح�سن �سال�ض يف 
عهد �لوز�رة �لع�سكرية قد توفق فجمع ثالثة �لكاك ربية 
لإحي���اء ذلك �لنهر �لذي �سماه عبد �ملح�سن �سال�ض )ترعة 
�ل�سدي���ر للخورنق �أو ترعة �سعد �بن �أبي وقا�ض )؟ كذ�. 
ومل جند لهذه �لأ�سماء ذكرً� يف �لتاريخ مع �أن هذ� �لنهر 
كان قب���ل ف���احت �ملد�ئن بق���رون( �إلَّ �أن �ل���وز�رة �حلالية 
�أحبط���ت حتقيق ذلك �مل�سروع لأ�سب���اب مل يبح بها وزير 
�ملالية حاًل ي�ض �لها�سمي. فبقي �أهل �لنجف يت�سورون 

عط�س���ًا لأن م���اء نه���ر بن���ي ح�سن )وطول���ه �حل���ايل 36 
كيلومرت( ل يكفيهم.

الفيصلية بدل السوارية
�أبدل���ت �حلكوم���ة �أ�سم �ل�سو�رية  �لتابع���ة لأب���ي �سخ���ري 

با�سم �لفي�سلية.

الدول المعترفة بالعراق دولة
ه���ي هذه مرتب���ة عل���ى ح���روف �ملعجم: �أملاني���ة و�إيطالية 
وتركية و�ل�سويد )�أو �أ�سوج( وفرن�سة ونروج و�ليونان.

إطالة مدة دأب مجلس النواب

بع���د �أن مت���ت مدة عمل جمل����ض �لنو�ب �لقان���وين، �أفتتح 
نه���ار �لثالثاء 3 �أيار �فتتاح���ًا جديدً� ليعقد �جتماعات غري 
ماألوفة تدوم �أ�سبوعني تب�س���ط فيها مناق�سة �مليز�نية وما 

يقوم عليها.
�لربى يف �لعر�ق و�سرورة �إن�ساء م�سرف زر�عي

ذكر حم���دي �لباجه ج���ي يف جمل�ض �لن���و�ب: )�أن �لزر�ع 
�لعر�ق���ي ي�ستقر�ض بالرب���ى على ح�ساب 30 �أو 40 �أو 50 
�أو مائة يف �ملائة و�إذ� قلت �أي�سًا �ألفًا يف �ملائة ف�سدقوين، 

�سدقوين.. �آمني.

مصير المدرسة الزراعية في بغداد
كان���ت �حلكوم���ة �لعر�قي���ة خ�س�ست للمدر�س���ة 84. 490 
ربي���ة ومل يك���ن يف �ملدر�س���ة �سوى 13 طالب���ًا بينهم و�حد 
فق���ط م���ن �لثانوية و�لبقية م���ن مدر�سة �أدن���ى منها. وكان 
ق���د �أعل���ن �أن �لدرو�ض تك���ون بالعربية فانقلب���ت �إنكليزية 
ثالث���ة  �إلَّ  �ملدر�س���ة  تع����ض  ومل  يجهلونه���ا.  و�لكث���ريون 
�أ�سه���ر لي�ض �إلَّ من بعد فتحها. ث���م �أعلمت �إد�رتها �لتالميذ 
�لبغد�دي���ني �أن يغادروها و�أما �ل�ستة �لآخرون فينتظرون 
ع���ودة �فتتاحه���ا. وكان ي�س���رف عل���ى كل تلمي���ذ 7. 600 
ربي���ة ما عد� ما هناك من نفقات �لأبنية و�لأدو�ت و�لأثاث 

بحيث �أن نفقة كل تلميذ كانت تبلغ ع�سرة �آلف ربية.

قدم الحضارة في العراق
ع���اد �لأ�ست���اذ وويل �إىل لندن بع���د �أن توىل �حلفر يف �ور 
لل�سنة �خلام�سة فقال يف حديث له: نعلم �ليوم �أن ح�سارة 
�لع���ر�ق كان���ت يف درج���ة رفيعة حينم���ا كان �س���كان م�سر 

�لقدماء يف حالة �لهمجية.

سقوط برد في بغداد
كان �أق���ل حر�رة نهار �جلمعة 1 ني�سان 19 درجة باملقيا�ض 
�ملئ���وي. فاأرتف���ع فج���اأة نه���ار �ل�سب���ت �إىل 22 ف���دل ه���ذ� 
�ل�سع���ود �لفجائ���ي يف �ل�سب���اح �نحد�ر ب���رد. ولقد �أثبت 
�لو�قع ما نباأ به تغري �جلو ف�سقط يف م�ساء 2 ني�سان عند 
نح���و �ل�ساعة �لعا�س���رة برد �سخم بحج���م بي�سة �حلمام. 
ونبه���ت جلب���ة ت�ساقط���ه م���ن كان نائم���ًا و�أزع���ج م���ن كان 
�ساهرً� يف �مل�سارح و�ملر�ق����ض وبعدذلك �سقطت �حلر�رة 
�إىل ماألوفها. ويف �أي���ار عادت �حلر�رة �إىل �لرتفاع فجاأة 
�إىل 22 درجة وكانت �لنتيج���ة �أن �ل�سماء فاجاأتنا بربدها 
يف نح���و �ل�ساعة �لعا�سرة ون�س���ف م�ساء لكنه كان بحجم 

�حلم�ض.

وفاة الكنتس سيدي أصفر
يف �ل�ساعة �ل�ساد�سة بعد �لظهر من يوم �لثالثاء 5 ني�سان 
�نتقل���ت �إىل ج���و�ر ربه���ا �لكنت����ض �سيد �أ�سف���ر من �سعف 
قلبه���ا و��ستد�د �لتهاب �ل�سعبت���ني و�لربو عليها وكانت قد 
تعمدت يف 15 �أيار من �سنة 1846 فيكون عمرها نحو 81 
�سنة ق�ستها يف �ملرب�ت ومكارم �لأخالق. وكانت من �أكرب 
�ملن�سط���ني لن�سر هذه �ملجل���ة منذ �أول بروزه���ا �إىل عهدنا 
ه���ذ� وهي �أول �بنة عر�قية تهذبت على �لأ�سول �لع�سرية 
�أي �أنه���ا تعلم���ت �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�للغ���ة �لفرن�سية يف 
�ملدر�س���ة ثم ذهبت �إىل بريوت م���دة تنيف على �سنة لتكمل 
درو�سها وتتقن �أ�سغ���ال �لإبرة و�ل�سنائع �ملتعلقة بالإناث 
و�س���وف ناأتي على ترجمته���ا يف �أحد �أجز�ء �ملجلة رحمها 

�لله رحمة و��سعة!

طرادة )سفينة صغيرة( تغرق في حمام علي
بينم���ا كانت ت�س���ري ط���ر�دة يف �لنهر ��سطدم���ت ب�سخرة 
كان���ت هن���اك قرب حم���ام علي فدخ���ل �ملاء من خ���رق كبري 
ح���دث فيه���ا فغرق���ت يف �لنه���ر و�لثالث���ة �لذين كان���و� قد 
ركبوها وهم رجل و�مر�أة و�بنتهما. وقد متكن �لنا�ض من 

ن�سل �ملر�أة �أما �لرجل و�بنته فغرقا.

إلغاء مخصصات الدخن والقهوة
خم�س�س���ات  �إلغ���اء  وزر�ئن���ا  جمل����ض  ق���رر 
�لدخن )�ل�سكائر( و�لقه���وة يف جمي���ع دو�وي���ن �حلكومة 

�بتد�ء من �أول �ل�سنة �ملالية �حلالية بغية �لقت�ساد.

م . لغة العرب يف االول من ماي�س 1926

من حوادث العراق في ربيع 1926
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ح���م���دان ح���م���ي���د  د. 

  نتيج����ة للهز�ئم وملوقف �لق����و�ت �لعثمانية �ل�سعيف بد�أ 
�لعثماني����ون �لن�سح����اب م����ن �لب�سرة يف ليل����ة 19 � 20 / 
11 / 1914 ، بطريق����ي �لقرن����ة و�لنا�سري����ة ، وق����د بد�أت 
مغ����ادرة �لق����و�ت �لعثماني����ة ، م����ع �ملاأموري����ن يف �لليل����ة 
نف�سه����ا و�سباح �ليوم �لتايل ، وقد ترك����ت �لب�سرة بدون 
�أي �سلط����ة �إد�رية ر�سمي����ة ، �لأمر �لذي عر�سها للكثري من 
�ل�سطر�ب����ات �لأمنية ، وقد دعا ذلك رئي�ض �لبلدية �سالح 
ب����ك �آل عبد �لو�حد وع����دد من كبار �مل����الك �إىل تاأليف قوة 

حملية موؤقتة للحفاظ على �لأمن يف �ملدينة .
   وق����د علم �لربيطانيون بالن�سح����اب �لعثماين من خالل 
ليل����ة 20 / 11 / 1914 ، ويف �سب����اح  �ل�سي����خ خزع����ل 
�لي����وم �لت����ايل توجه جماع����ة بينهم رئي�����ض �لبلدية و�حد 
كب����ار �جلار ويدعى حممد �آغا جعف����ر كازروين مع �ل�سيد 
تومل�س����ن وكي����ل حمل ح����وك �لأمريك����ي و�ل�سي����د ويل�سن 
وكي����ل حمل بريت�ض �نديا �لربيطاين ، يف �سفينة �سغرية 
�إىل منطق����ة �لعائ����ق �لنه����ري حي����ث �أك����دو� للربيطاني����ني 
بالن�سحاب �لعثماين وعر�سو� لهم حالة �ل�سطر�ب �لتي 
ت�س����ود �لب�سرة وعلى �لأثر حترك����ت �ل�سفن �لربيطانية ) 
��سبي����كل و�أدون ( نح����و �لب�سرة ، وقد و�سلتا يف �ل�ساعة 

�خلام�سة و�لن�سف م�ساءً� .
   و�أعل����ن رئي�ض �لبلدية ، حينذ�ك عن جميء �لربيطانيني 
�إىل �لب�س����رة وعل����ى �لرغ����م م����ن �إن ع����ددً� م����ن �جلن����ود 
�لربيطاني����ني نزلو� �إىل �ملدينة يف حين����ه ، �إل �أنهم عادو� 
�إىل �سفنه����م يف �لليل����ة نف�سه����ا وكان نزوله����م ب�سكل كبري 
يف ليل����ة ) 22ت�سري����ن �لثاين ( �لذي و�سل����ت فيه �لقو�ت 
�لربيطانية �لز�حفة برً� ، وجرى �حتالل �ملر�كز �لر�سمية 
فيها ورفع �لعلم �لربيطاين عليها . و��سر �لقن�سل �لأملاين 

وكاتبه و�أربعة من �لأملان و�سفرو� �إىل �لهند .
   لق����د كان �لدف����اع �لعثم����اين عن �لب�س����رة دفاع����ًا �سعيفًا 
�ت�سم ب�سعف �لتح�سي����د وكذلك نق�ض �لتجهيز�ت و�ساآلة 
�ملعلوم����ات �ملتوف����رة ل����دى �لقي����ادة �لعثماني����ة �س����و�ء ما 
يتعلق منه����ا بالأر��سي �لعر�قية �لتي كانت حتارب عليها 
� م����ن خر�ئ����ط وغريه����ا � وما تعل����ق �بالق����و�ت �لربيطانية 
�لز�حف����ة ، وق����د �أ�س����اع ه����ذ� عليه����ا �لدق����ة �ملطلوب����ة يف 
تقدي����ر حجم �لق����و�ت �ملقابلة �لالزم توفريه����ا و�لو�سائل 
�لت����ي حتتاجه����ا يف �ل����رب و�لنه����ر وكذل����ك قلل م����ن �سحة 
تقدير�ته����ا حلج����م �لق����و�ت �لربيطانية �ملهاجم����ة ونظرً� 
لك����رثة �أعو�ن �لربيطاني����ني يف �ملنطق����ة ول�سيما �ل�سيخ 
خزع����ل � �سي����خ �ملحم����رة � وجدن����ا �إن �لربيطاني����ني كانو� 
يح�سلون عل����ى �ملعلومات �لع�سكرية �لالزمة عن �جلانب 
�لعثم����اين ، ب�سكل �قرب ما يكون �إىل �حلقيقة . ولقد عزز 
�لربيطاني����ون قو�تهم �لتي �أنزل����ت يف �لفاو ) يف 6 / 11 
( بق����و�ت �إ�سافي����ة حترك����ت من �لهن����د يف �لأي����ام �لثالثة 
�لتالي����ة لالإن����ز�ل على �إن جته����ز بقو�ت �أخ����رى تلحق بها 
بع����د ذل����ك وق����د و�سل����ت �لتعزي����ز�ت �إىل �س����ط �لعرب يف 
 Sir A . Anold 11/13 بقي����ادة �لفريق �آرث����ر باريت

. �لهندية  �ل�ساد�سة  �لفرقة  قائد   Bbarrett
   وتوىل �لقي����ادة حني و�سوله ، وكانت ه����ذه �لتعزيز�ت 
مب�ست����وى جيد يتنا�سب مع �لتقدير�ت �ملطلوبة و�ت�سمت 
�لربي����ة  �لق����و�ت  ب����ني  بالتن�سي����ق  �لع�سكري����ة  عملياته����ا 
و�لنهري����ة ، و��ستطاعت �إن حتقق �لفوز يف �ملعارك بينما 
مل ي�ستطي����ع �لعثماني����ون ��ستخ����د�م �لأه����ايل كث����ريً� يف 
معاركهم عل����ى �لرغم من �أنهم ح�سل����و� على متطوعني �إل 
�إن هوؤلء كانو� �قل خربة وتدريبًا و��سعف �ن�سباطًا من 
�قر�أنهم �لع�سكريني وت�سببو� يف معركتي �سيحان و�سهل 
) ك����وت �لزي����ن ( يف �أح����د�ث ��سط����ر�ب د�خ����ل �ل�سفوف 
�لعثماني����ة و�أ�ساع����و� عليه����ا عن�سر �ملباغت����ة يف �ملعركة 
�لأوىل ، ورغ����م �لتعاط����ف �ل����ذي كان يف �سف����وف غالبية 
�ل�س����كان مع �لعثمانيني �إل �أنه����م مل ي�ستطيعو� �إن يقدمو� 
�لكثري رغم توزيع �لقيادة �لعثمانية �ل�سالح عليهم ب�سبب 

و�ق����ع �لق����و�ت �لعثماني����ة غري �ملنظ����م بامل�ست����وى �لالزم 
لطبيعة �لظروف �لع�سكرية �لقائمة .

  دخ����ل �لفري����ق باري����ت �لب�س����رة ر�سمي����ًا ، �سب����اح �ليوم 
�لثال����ث و�لع�سرين من �سه����ر ت�سرين �لث����اين �سنة 1914 
، و��ستعر�س����ت �لق����و�ت �لربيطانية يف �س����و�رع �لب�سرة 

و�نته����ت �إىل م����كان عند ج�س����ر �لع�سار ، حي����ث دعي كبار 
�ل�سخ�سي����ات �لب�سرية �ملتنف����ذة �قت�سادي����ًا و�جتماعيًا ، 
وق����د رف����ع �لعلم �لربيط����اين ، و�ألقى نع����وم عبو ، مرتجم 
�لقن�سلية �لربيطاني����ة �ل�سابق ) بعد �إخر�جه من �ل�سجن 
�لعثم����اين ( خطابًا �سبق و�ن �أع����ده �سري بر�سي كوك�ض ، 

وهو يوؤكد �مل�سامني �ل�سابق����ة ذ�تها للبيانات �لربيطانية 
، وطل����ب تع����ون �جلمهور ووعد بحرية �حلي����اة و�لعبادة 
ون����دد بال�سلط����ة �لعثماني����ة وحمله����ا كل �أوز�ر �خلر�ب ، 
ويف م�س����اء �ليوم نف�س����ه �أر�سل �لفريق باري����ت �إىل �سيخ 
�لزب����ري �إبر�هيم �آل عبد �لل����ه �لبر�هيم ب�سرورة �عرت�فه 
وخ�سوع����ه لل�سلط����ة �لربيطانية ، وقد فع����ل �لأخري ذلك ، 
وم����ع هذ� �أر�سل �لربيطاني����ون �إىل �لزبري ثلة من جندهم 

للتاأكد من وجودهم .
  بع����د �إن ��ستق����ر �ملوق����ف يف �لب�س����رة ، ر�أى باري����ت �إن 
تعزي����ز �ملوق����ف �لع�سكري يتطلب �إقام����ة وجود قوي عند 
�لقرن����ة و�آخ����ر عن����د �ل�سعيب����ة � �لو�قعة على بع����د خم�سة 
�أمي����ال �إىل �ل�سمال م����ن �لزبري � و�ثر �ملر��سالت د�رت بني 
�لقيادة �لع�سكري����ة �لربيطانية يف �لب�سرة و�لهند ولندن 
لتقييم �ملوقف �لع�سك����ري بعد يوم �حتالل �لب�سرة � ) يف 
23 و 25 و 27 و 29 / 11 / 1914 ( ووجد �ملوقع �لأول 
يق����دم �سيطرة على ملتقى نه����ري دجلة و�لفر�ت وخطوط 
�حلرك����ة عندها بينم����ا يو�جه �ملوقع �لأخ����ري �أية هجمات 
بري����ة حمتملة على �لب�س����رة � �نتهى �لأم����ر باملو�فقة على 

�لتقدم نحو �لقرنة .
  لقد بد�أ �ل�ستطالع �لربيط����اين باجتاه �لقرنة بعد ثالثة 
�أي����ام م����ن �حت����الل �لب�س����رة ) �أي 25 / 11 ( و�ساحب����ه 
�س����د�م مدفعي ق�سري مع �لعثمانيني ، و�لفت قوة �لهجوم 
�لربيط����اين بقي����ادة �ملق����دم فري����زر يف 30 / 11 و�أم����رت 
بالتح����رك يف 3 / 12 وحترك����ت فع����اًل يف �لي����وم �لتايل ) 
ويف �ليوم نف�سه �أر�سلت قوة ع�سكرية بريطانية لحتالل 
�ل�سعيب����ة ( و�أ�سن����دت ع�سكري����ًا يف 6 / 12 وب����د�أ �لهجوم 
�لفعل����ي يف �سب����اح �ليوم �لت����ايل وقد مت �حت����الل منطقة 
�ملزيرع����ه ويف 8 / 12 عربت �لقوة �لربيطانية نهر دجلة 
و�حتل����ت �لقرن����ة �لأم����ر �ل����ذي �أدى �إىل ��ست�س����الم �لقوة 
�لعثماني����ة فيه����ا �إىل �لربيطاني����ني يف 9 / 12 م����ع قائدها 
�لزعي����م �سبحي بك بعد �إن ف�سل����ت كل جهودها يف �لدفاع 
عن �ملنطق����ة وحو�سرت فيها رغ����م �إن �لعثمانيني حاولو� 
بع����د �حت����الل �لربيط����اين يف �لب�س����رة تعزي����ز مو�قعه����م 
وتقوي����ة حت�سد�تهم يف �ملزيرعة و�لقرن����ة ولكنها مل تكن 
مب�ستوى متطلب����ات �ملوقف �لع�سك����ري و�ن جاويد با�سا 
�لقائ����د �لعثماين �لعام يف �لعر�ق �ن�سحب من �ملنطقة مع 
قو�ته ومل يحاول �إجن����اد قوته �لتي حو�سرت يف �لقرنة 
.و  لق����د حقق �حتالل �لقرنة تقدم����ًا ��سرت�تيجيًا مهمًا ، �إذ 
هي����ئ خطًا متقدمًا حلماية �إج����ر�ء�ت توطيد �لحتالل يف 

�لب�سرة .
عن بحث ) الب�سرة يف احلرب العاملية االوىل 1914ــ 1918  (

في الحرب العالمية األولى

كيف دخل البريطانيون البصرة ؟
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الغانمي اح��م��د  ب��اس��م 

مدينة الحسين وقبلة أنظار الوافدين، حاضرة 
الفداء، كان ألبنائها أن ورثوا شرف الشهادة 
والبطولة والشجاعة من إمام قد خص بهذه 
الصفات، وحملوا على أكتافهم تاريخا مشرفا 
ومشرقا كان امتدادا للتاريخ البطولي لإلمام 

الحسين)عليه السالم(.

عل����ى �لرغم من �إن �لتاريخ مل ين�س����ف �أبناء هذه �ملدينة 
ول حت����ى بطولتهم �لتي ر�سمت خارطة �ل�سيا�سة فيها، 
�لأم����ر �لذي يجعلها �أمام �لطري����ق �لأوحد وهو كتابة ما 
ي�ستحق����ه هوؤلء �لأبطال من تاريخ يت�سرف به �أحفادهم 
من بعدهم بل ويت�سرف به كل �أبناء هذه �ملدينة و�أهلها، 
و�ن ه����ذه �ملدي����ن ت�سرف����ت باأنه����ا �حت�سن����ت خط����وط 
�ل�سيا�سة �لعر�قية يف جميع �أزماتها، بلى �إنها كانت يف 

�أوقات خمتلفة ذ�ت �لباع �لأطول يف ميد�ن �ل�سيا�سة.
ملا رمت �حلرب �لعاملية �لثانية �أوز�رها عام 1939 وقف 
�أبن����اء �ملدينة �ملوقف �لند و�لر�ف�����ض ل�سيا�سة �حلكومة 
ل����زج �لق����و�ت  و�ملتمثل����ة بن����وري �ل�سعي����د و�لقا�سي����ة 
�لعر�قي����ة يف �حل����رب بعده����ا حليف����ة لربيطاني����ا، ب����دل 
م����ن �أن يعمل ن����وري �ل�سعي����د على �إيج����اد �حللول �لتي 
تخف����ف �لأزم����ة �لقت�سادية �لتي �جتاح����ت �لعر�ق على 
وجه �خل�سو�ض باعتباره حلي����ف بريطانيا و�جتاحت 
�لع����امل على وج����ه �لعموم �أبان �حل����رب �لعاملية �لثانية، 
وقد �متازت �لأزمة �لقت�سادية �لتي طر�أت على كربالء، 
باأنه����ا كانت �أهون مما كانت علي����ه يف باقي مدن �لعر�ق 
ك����ون �أن �ملدينة متتاز بخ�سوبة تربته����ا ووفرة مياهها 
بالإ�سافة �إىل زر�عته����ا بالعديد من �ملحا�سيل �لزر�عية 
�لت����ي �ساهمت ب�سكل �أو باآخ����ر بتقليل �ل�سغط عن كاهل 

�أبناء �ملدي.
ملا �نته����ت �حلرب �لعاملية �لثاني����ة كان لبد للحكومة �أن 
تفتح متنف�سا �سيا�سي����ا لأبناء �لعر�ق و�لعمل على �إلغاء 
�لأح����كام �لعرفي����ة وتو�سي����ع حرك����ة �ل�سحاف����ة و�إعطاء 
�أج����ازت  حي����ث  �ل�سيا�سي����ة  �لأح����ز�ب  ت�سكي����ل  فر�س����ة 
�حلكوم����ة خم�س����ة �أح����ز�ب �سيا�سي����ة ح����زب �ل�ستقالل 
و�حل����زب �لوطني �لدميقر�طي وح����زب �ل�سعب وحزب 
�لحت����اد �لوطني وحزب �لأحر�ر كان له����ذ� �لقر�ر �لأثر 
�لبالغ يف نفو�ض �سيا�سي �ملدينة �لذين فتحو� فروع لهذه 
�لأحز�ب كان من �أهمها فرع حزب �ل�ستقالل �لذي متثل 
ب�����: عبد �ملهدي �لقمرب و�سربي �حلر وح�سن �أبو طحني 
و�س����ربي حممود �لقم����رب وح�سن عا�س����ور، �أما �حلزب 
�لوطن����ي �لدميقر�ط����ي فق����د متث����ل ب يحي����ى ن�س����ر �لله 
وحممد �سالح عبود �حلر و�ل�سيد جو�د ر�سا �ل�سرويف 
وعبا�ض �أبو �لطو�ض وح�سن �لرميالتي وغريهم �إ�سافة 
�إىل �حل����زب �ل�سيوعي �لعر�قي �ل����ذي متثل بالعديد من 
�لطلب����ة �لكربالئيني �أمث����ال جا�سم �لقهو�ت����ي و�إبر�هيم 
عبا�����ض كرما�س����ة ومه����دي كباب����ي و�ساح����ب �ل�سع����دي 
وح�سن جلي����ل وح�سن عبا�ض،  وعندما �أر�دت بريطانيا 
��ستبد�ل معاهدة عام 1930مبعاهدة جديدة يكون فيها 
حتقيق �و�س����ع مل�ساحلها يف �لع����ر�ق و�ل�سرق �لأو�سط 
بعد �نتهاء �حلرب �لعاملية �لثانية، خ�سو�سا و�ن هناك 
خط����رً� جدي����دً� بد�أ يهدد ه����ذه �مل�سال����ح متمثال بالحتاد 
�أم����ام  �لأوح����د  �لطري����ق  ف����كان  و�أمري����كا،  �ل�سوفيت����ي 
بريطاني����ا للحفاظ على هذه �مل�سال����ح هو �للتجاء لعقد 

معاه����دة بورت�سم����وث �أو ت�سمى مبعاه����دة جرب- بيفن 
�ملعقودة يف 15 كانون �لأول 1948 .

وَك����ردة فع����ل لأبن����اء مدين����ة كرب����الء �سد ه����ذه �ملعاهدة 
�لت����ي حتاول �لنيل من تطلعات �أبناء �لعر�ق، ر�ح �أبناء 
�ملدينة ينظمون مظاهرة عارمة �جتاحت �سو�رع �ملدينة 
مثل����ت م�ساندة حقيقي����ة للمظاهر�ت �لت����ي عمت �لعر�ق 
و�لتندي����د بقر�ر �حلكومة �لقا�س����ي ب�سرب �أي مظاهرة 
�أو �أي �إ�س����ر�ب مهم����ا كان����ت �سفت����ه حي����ث �إن �حلكومة 
�لعر�قي����ة ق����د �أ�سدرت يف 19 كانون �لث����اين 1948 هذ� 
�لق����ر�ر م����ن �ج����ل كبح جم����اح �جلماه����ري �لهائج����ة �سد 

�سيا�سة �حلكومة.
�س���ار �أبن���اء �ملدين���ة يف ه���ذه �ملظاه���رة م���ن �ل�سح���ن 
�حل�سين���ي �ل�سريف بعد �أن �ألقى فيه كل من �ل�سيد حممد 
ه���ادي �ل�سعيد و�ل�سيد �سي���اء �ل�سعيد خطبتني �ألهبا بها 
حما����ض �ملو�طنني وقد متيزت ه���ذه �ملظاهرة بال�سالبة 
ور�س���وخ �لأه���د�ف �لت���ي خرجت م���ن �جله���ا وبقيادتها 
�لر�سين���ة �ملتمثلة بالعديد من �لعنا�س���ر �لوطنية �أمثال 
عب���د �مله���دي �حلاف���ظ وحمم���د ح�س���ني �أب���و �ملحا�س���ن 
وكاظ���م عبا����ض كرما�س���ة وحممد ج���دوع وعب���د �ملهدي 
�لقم���رب ويحي���ى ن�س���ر �لله وج���و�د �ل�س���رويف وح�سن 

ه���ادي �ل�سر�ف وتقي �مل�سبح���ي و�سالح جو�د �لطعمة 
و�س���ربي حمم���ود �لقم���رب وج���و�د �أبو �حل���ب وغريهم 
�س���ارو� باملظاه���رة متوجه���ني نح���و د�ر �ملت�سرفي���ة يف 
نهاية �سارع �لعبا�ض وقد رفعت �ملظاهرة لفتات مطالبة 
ب�سقوط بريطاني���ا و�ل�ستعمار وتطالب باإ�سقاط وز�رة 
�سال���ح ج���رب وحماكم���ة ن���وري �ل�سعي���د، وق���د تخلل���ت 
�ملظاه���رة �لأهازيج و�خلطب �حلما�سية �لتي كان يلقيها 
�لطال���ب ن���ز�ر �حل�س���ن، باملقاب���ل عمل���ت �ل�سرط���ة على 
تفريق �ملظاهرة و�لقب����ض على قياد�تها �لأمر �لذي �أدى 
�إىل �لت�سادم بني �لطرفني وجرح �لعديد من �ملتظاهرين 
و�لقي �لقب�ض على حممد ح�سن �لكليد�ر و�سياء �ل�سعيد 
وتقي �مل�سبح���ي حيث �أحيل���و� �إىل �ملجل�ض �لعريف يف 

�لديو�نية.
وعل���ى �لرغم م���ن ذل���ك �إل �إن عزمية �لعر�قي���ني مل تنثِن 
وكان���ت �كرب م���ن طموح���ات �حلكومتني حي���ث �أجربت 
�سال���ح جرب عل���ى تقدمي ��ستقالت���ه يف 27 كانون �لثاين 
1948 و�لتجاأ �إىل �أقاربه �آل جريان على �ساطئ �لفر�ت .

وكنتيج����ة و��سحة له����ذه �لأعمال �لبطولي����ة �لتي قامت 
به����ا �جلماه����ري �لعر�قي����ة من ج����ر�ء رف�سها مل����ا حاولت 
�حلكوم����ة �لقي����ام ب����ه بعق����د �تفاقي����ة ل متث����ل طموحات 

�ل�سع����ب، ومن �جل دمل �جلر�ح �لعميق����ة �لتي �أحدثتها 
ه����ذه �جلماهري يف و�قع �لعر�ق، ر�حت �حلكومة تعمل 
على تكليف �ل�سيد حممد �ل�سدر لت�سكيل حكومته كونه 
يتمت����ع بالعديد من �ملوؤهالت �لت����ي ت�ساعد على ت�سييق 

�لفجوة �ملحدثة بني �ل�سعب و�حلكومة .
�إن ه����ذ� �لختي����ار قوبل بف����رح �سديد من قب����ل �لأو�ساط 
�لعر�قية عموما ومن قبل �لأو�ساط �لكربالئية خ�سو�سا 
ج����اء ذلك لعالقة هذه �ل�سخ�سي����ة باملوؤ�س�سة �لدينية يف 
كرب����الء و�لنج����ف فقد كان �حد طالبه����ا و�لد�ر�سني على 
ي����د علماءها، وله����ذ� فقد �ب����رق �لعديد من رج����ال �لدين 
و�ل�سخ�سي����ات �ل�سيا�سية يف كربالء و�لنجف �لربقيات 
�لت����ي حتمل �لتهاين معربين عن عظي����م فرحتهم بت�سنم 
�ل�سي����د حمم����د �ل�س����در ه����ذه �مل�سوؤولي����ة، كم����ا وبادلهم 
�ل�سي����د حممد �ل�س����در بربقيات �ل�سك����ر و�لعرفان ، وقد 
�س����ادف بعد ه����ذه �لأح����د�ث �أن بد�أت جثام����ني �ل�سهد�ء 
�لذي����ن �سقطو� يف تلك �لأحد�ث ت�سل �إىل مدينة كربالء 
وكان من �سمنها جنازة �ل�سهيد جعفر �جلو�هري �لذي 
�سقط خالل �أحد�ث �لوثب����ة يف بغد�د، حيث �أنزلت هذه 
�جلنازة يف جامع �ملخي����م ومنه �سيعت �إىل مرقد �لإمام 
�حل�س����ني )عليه �ل�سالم( وفيه �ألقى �ل�ساعر حممد مهدي 

�جلو�هري ق�سيدته �مليمية �مل�سهورة :
�أ تعلم �أم �أن��ت ل تعل���م 

  بان جر�ح �ل�سحايا فم
فم لي�ض كاملدعي قوله   
 ولي��ض كاآخر ي�سرتحم

   ثم ردد قائال :
�أخي جعف�ر يا رد�ء �لربيع  

 �إل�ى غ�س���ن ب���ارد ت�س�لم
   و�أخت ت�سق عليك �جليوب

 فيربز يف �سدرها مع�س�م
وق����د �أثرت ه����ذه �لق�سيدة يف جم����وع �مل�سيعني فتحول 
�لت�سيي����ع �إىل مظاه����رة �س����ارت باجتاه �لإم����ام �لعبا�ض 
)عليه �ل�سالم( ثم توجهت نحو �سارع قبلة �لعبا�ض ومن 
ث����م طافت �س����و�رع �ملدينة �لأخ����رى، وقد ع����م �لإ�سر�ب 
�لكام����ل مدين����ة كرب����الء، ث����م ودع����ت �جلن����ازة م����ن قبل 
�مل�سيع����ني �لكربالئني قرب منطقة �ل����و�دي �لقدمي حاليا 

�سالكة طريق �لنجف.
م . الفرات ، العدد الثالث

كربالء ووثبة كانون الثاني 1948
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د.ح����ي����در ح��م��ي��د رش��ي��د

كانت أعمال الطبابة العدلية قبل تأسيس معهد الطب 
العدلي، وقبل تأسيس شعبة الطبابة العدلية، تناط 
إلى أطباء مديرية الصحة العامة إلى جانب وظائفهم 
الرسمية، وكان يجري عادة تشريح الجثث في بنايات 

غير مستوفية للشروط الصحية والفنية، حتى شيدت 
بناية خاصة للعيادة الخارجية في المستشفى الملكي 
عام 1928، وكانت اول بناية حديثة أضيفت إلى األبنية 
القديمة، وقد خصص فيها قسم صغير للطب العدلي 

مكون من غرفتين صغيرتين وصالة تشريح غير 
مزودة بجهاز تبريد.

وتع����ود فك����رة تاأ�سي�����ض �لطباب����ة �لعدلية يف �لع����ر�ق �إىل مدير 
�ل�سرطة �لعام �سبيح جنيب �لذي �أ�سدر يف عام 1931 تعميمًا 
�إىل �أطب����اء م�سلحة �ل�سحة، مفاده عزم مديرية �ل�سرطة �لعامة 
�إيف����اد عدٍد من �لأطباء �إىل �أورب����ا للتخ�س�ض يف جمال �لطبابة 
�لعدلي����ة، غري �أن دعوته تلك مل جتد ��ستجابة تذكر من �لأطباء، 
فت����م عر�����ض �لأمر على �لدكت����ور �أحمد عزت �لقي�س����ي �لذي كان 
حينه����ا يدر�ض �لطب يف فرن�سا، فطلب����ت �إليه �ملديرية �ملذكورة 
�لتخ�س�����ض يف مي����د�ن �لط����ب �لعديل عل����ى نفقته����ا فا�ستجاب 
لطلبها، وبعد �أن �أنهى در��سته عاد �إىل �لقطر، وعني بتاريخ 22 
�أيل����ول 1932 طبيب����ًا عدليًا على مالك مديري����ة �ل�سرطة �لعامة، 
و�نتدب للعمل يف �مل�ست�سفى �مللكي رئي�سًا ل�سعبة �لطب �لعديل 

فيها.
وهكذ� بذرت �أول نو�ة لهذ� �لفرع �ملهم من فروع �لطب �ملختلفة 
ومل تنقط����ع بع����د ذلك مطالب����ات �لدكت����ور �حمد ع����زت �لقي�سي 
�جله����ات �ملعني����ة بالأم����ر بتاأ�سي�����ض معهد خا�ض للط����ب �لعديل 
ليكون مرجعًا ملختل����ف �لأطباء �لقائمني باأمور �لطبابة �لعدلية 
يف �لعر�ق، ويبدو �ن مطالباته تلك قد وجدت جتاوبًا حمدودً� 
من لدن �لقائمني باأمور �ل�سحة يف ذلك �لوقت، فو�فقت مديرية 
ل�سحة �لعامة على �إجر�ء تو�سيع بناية �سعبة �لطبابة �لعدلية، 
وذل����ك باإ�ساف����ة �ربع غرف جديدة �إليها، كم����ا قررت بتاريخ 11 

�آب 1935 تعني �لدكتور و�سفي حممد علي م�ساعدً� له.
وفت����ح يف ع����ام 1938 �أول خمت����رب طب����ي ع����ديل د�خ����ل �سعب����ة 
�نف�سل����ت   1939 حزي����ر�ن  وبتاري����خ12  �لعدلي����ة،  �لطباب����ة 
�سعب����ة �لطباب����ة �لعدلية عن مديري����ة �ل�سرطة �لعام����ة و�أحلقت 
مبديرية �ل�سح����ة �لعامة بعد �رتباط �لأخرية بوز�رة �ل�سوؤون 
�لجتماعي����ة �مل�ستحدث����ة فاأطلق عليه����ا لأول مرة �أ�س����م “ معهد 

�لطب �لعديل ».
ويف ع����ام 1941 �نتق����ل �ملعه����د �إىل بنايته �جلدي����دة يف منطقة 
ب����اب �ملعظ����م )يتو�سط حاليًا وز�رة �ل�سح����ة وكلية �لطب( وقد 
�سيد �ملبنى على وفق طر�ز فني حديث، زودت من�ساأته باأجهزة 
�لتهوي����ة و�لتربيد، وبكل ما يحتاج����ه �ملعهد من �أدو�ت ولو�زم 

وم�ستلزمات عمل �لطبابة �لعدلية.
تكون����ت بناي����ة �ملعهد م����ن طبقت����ني مّق�سمت����ني �إىل �سع����ب تكاد 
تك����ون منف�سل����ة بع�سها عن بع�����ض حتى باأبو�به����ا �خلارجية، 
ول����كل �سعب����ة موظف����ون وم�ستخدمون يختل����ف عددهم بح�سب 
�لو�جب����ات �ملناطة به����م، ف�ساًل عن �لغرف �لأخ����رى �ملخ�س�سة 
للقائم����ني ع����ن �إد�رته م����ن مالح����ظ وحما�سب وعدد م����ن �لكتبة 
�ملخت�س����ني بطبع تقارير �ملعه����د �أو ��ستن�ساخها، ث����م �أ�سد�رها 
وحفظه����ا وفق �لأ�س����ول �ملتبعة، وقد تاألف����ت �لطبقة �لوىل من 

�ملعهد من �لأق�سام �لآتية: 
�أ- ق�س����م �لت�سري����ح: �أخت�����ض هذ� �لق�س����م بالإ�ساب����ات �ملر�سية 

و�لعو�ر�����ض م����ن �جلروح �لقاطع����ة و�لو�خزة، وغ����ري ذلك من 
�لإ�سابات. وكان �لق�سم يتك����ون من �سالة و��سعة �أحتوت على 
جه����از ُمربد لله����و�ء و�أجهزة �أخ����رى �ساحبة لله����و�ء، ون�سبت 
د�خ����ل �ل�سالة ث����الث منا�س����د للت�سريح ثبت بجو�ره����ا �أنابيب 
خا�س����ة للمياه �ل�ساخنة و�لباردة، و�حت����وت على مدرج و��سع 
جللو�ض طلب����ة �لكلية �لطبية لتقلي �لدرو�����ض �لعملية للتدريب 
عل����ى كيفية �لت�سري����ح وم�ساه����دة �ملظاهر �لت�سريحي����ة وروؤية 
خمتلف �ل�سور بعد عر�سها بو��سطة جهاز �لفانو�ض �ل�سحري.
�ت�سل����ت ب�سال����ة �لت�سري����ح غرفة �أخ����رى ن�سبت فيه����ا من�سدة 
خزفي����ة لو�س����ع �جلثث عليه����ا، وللق�س����م باب خارجي����ة و��سعة 
��ستخدم����ت لإدخال �ل�سي����ار�ت لت�سهيل عملي����ة ت�سليم �جلثث، 
وعل����ى مقرب����ة م����ن ب����اب �لت�سريح خ�س�س����ت غرف����ة ملبيت خفر 
�ملعه����د، وقد زودت �لغرفة مبا يقت�سي م����ن �سروريات �ل�سكن، 
ف�س����اًل عن جه����از هات����ف ي�سهل عملي����ة �لت�سال عن����د �حلاجة، 
و�ت�سل����ت ب�سال����ة �لت�سري����ح باجله����ة �ملعاك�س����ة لغرف����ة �ملوتى 
غرفة م����ربدة، �سيدت عام 1947 حلفظ �جلثث يف �ملعهد، وهي 
تّت�سع لثماين جثث يف �آن و�حد بغية حفظها �إن كانت جمهولة 
�لهوية، و��ستخدمت �لغرف����ة حلفظ �جلثث لعدة �يام بناًء على 

طلب �ل�سلطات �لق�سائية.
ب- ق�س����م �ملخت����رب: تاأل����ف ه����ذ� �لق�سم م����ن ثالث غ����رف و��سعة 

بد�خله����ا ع����دد كاف م����ن �خلز�ن����ات �خل�سبي����ة حلف����ظ �لعينات 
و�ملالب�����ض و�لأدو�ت �لت����ي تر�سلها �ل�سلط����ات �لتحقيقية حلني 
�مت����ام فح�سها. وزود �ملخترب بعدد من �ملجاهر �لعادية وجمهر 
للمقارن����ة، و�أخر للطيف �ل�سم�س����ي �ملعاك�ض، وجهاز لالأ�سعة ما 
ور�ء �لبنف�سجي����ة و�أدو�ت �أخ����رى م����ن �ساأنه����ا �أن ت�سّهل �إجر�ء 
جتارب ت�سخي�ض �لبقع �لدموية و�ملنوية وتعيني جمموعاتها، 

وفح�ض �ل�سعر و�لبقايا �لن�سيجية(.
ج- ق�س����م �لت�سوي����ر و�لأ�سع����ة: �أن�سئ ه����ذ� �لق�سم ع����ام 1938 
وجه����ز مب����ا يلزم من م����و�د و�أدو�ت للقيام مبهمت����ه. كان �لق�سم 
يق����وم باأخ����ذ �ل�س����ور �ل�سم�سية للجث����ث وما عليها م����ن �أ�سر�ر 
خمتلف����ة، و�مل�سابني يف �حل����و�دث �جلنائية، وما يف مالب�سهم 
�لت����ي كانو� يرتدونها خالل �حل����ادث من �أ�سر�ر �أو بقع دموية، 
نف�س����ه  �لوق����ت  يف  �لتعليم����ي  �مل�ست�سف����ى  مب�ساع����دة  ويق����وم 
بت�سوي����ر �لوقائع �لنادرة خللو �مل�ست�سفى هذ� �آنذ�ك من �سعبة 
خا�سة بالت�سوير، وكان �ملعهد يلبي طلبات �مل�ست�سفى �ملذكور 
بد�فع خدمة �لعلم وروح �لتعاون و�سيد للق�سم جناح خا�ض به 

يف �لعام 1948.
و��سطل����ع �لق�سم �أي�سًا بوظيفة �أخذ �ل�س����ور �ل�سعاعية لبع�ض 
�ملتهم����ني و�ملجن����ي عليه����م لإظه����ار �ملر�ك����ز �لتعظيمي����ة لبع�ض 
عظامه����م بغي����ة تقدي����ر �أعمارهم، و�أ�س����دت ه����ذه �ل�سعبة خدمة 

كب����رية للعد�لة م����ن خالل م�ساعدة �حل����كام و�ملحققني على �أد�ء 
مهامهم على �لوجه �لأكمل، �إذ �أن �لطبيب كان يرفق مع تقريره 
�س����ورة �سم�سي����ة للقتي����ل �أو �ل�سخ�����ض �مل�س����اب وم����ا عليه من 

�إ�سابات.
د- ق�س����م ق�سايا �ل�سرط����ة �ليومية: توىل ه����ذ� �لق�سم �أمر ت�سلم 
خمتلف �ل����رزم �لربيدية �خلا�سة بالوقائ����ع �لطبية �لعدلية من 
�إ�ساب����ات وجر�ئ����م �لتع����دي �لأخالقي����ة، وللق�سم غرف����ة خا�سة 
للطبيب �لفاح�ض و�أخ����رى للفح�ض �لطبي جمهزة مبا ي�ستلزم 

من �أدو�ت ومو�د طبية.
�ما �لطبقة �لثانية فقد �أحتوت على �لوحد�ت �لآتية: 

�أ- �ملتح����ف: وكان عبارة ع����ن قاعة و��سعة ن�سبت فيها خز�نات 
خ�سبي����ة خا�سة �سفت بجو�ر جدر�نه����ا، بد�خلها قناٍن زجاجية 
و�أخ����رى م�سنوع����ة من مادة غ����ري قابلة للك�سر حلف����ظ �لنماذج 
�لت�سريحي����ة �ملمثل����ة ملختلف �جلروح �جل�سمي����ة، ويف �ملتحف 
جمموع����ة كبرية من، �ل�سور �ل�سم�سي����ة، متثل خمتلف �لوقائع 
�لطبي����ة �لعدلي����ة �لن����ادرة وزجاج����ات فوتوغر�في����ة �سفت على 
خز�ن����ة خا�سة بد�خله����ا م�سابيح كهربائية كافي����ة بحيث تتيح 
روؤي����ة م����ا يف �لزجاج����ات �ل�سم�سية من �سور ملختل����ف �لوقائع 
�ملهم����ة. لق����د ز�ر �ملعه����د �لكث����ري م����ن �لوف����ود �لطبي����ة و��ساتذة 
�لط����ب �لعديل م����ن �لبل����د�ن �لعربي����ة و�لأجنبية، وق����د ��سادو� 
بح�س����ن تنظي����م �ملعهد ومب�ست����و�ه �لعلم����ي �لرفي����ع، ومن بني 
ه����وؤلء �لدكت����ور �س����دين �سمث عمي����د جامع����ة �أدن����ربة و��ستاذ 
�لط����ب �لعديل فيها ورئي�ض �لطباب����ة �ل�سرعية يف م�سر �سابقًا، 
�سج����ل �أث����ر زيارته يف �سه����ر ني�سان 1956 يف �سج����ل �ملعهد ما 
يل����ي: “ �ساه����دت كثريً� م����ن �أعمال هذ� �ملعه����د و�كت�سبت كثريً� 
من �ملعلومات �ملتعلقة بكيفية قيامه بالتعليم و�لبحث و�لأعمال 
�لطبي����ة للقطر �لعر�قي وتاأثرت ج����دً� بامل�ستوى �لعايل باأعماله 

وما لدى موظفيه من �أحدث �ملعلومات �لطبية ».
�إىل جان����ب “ معه����د �لط����ب �لع����ديل “ ف����اإن �لعدي����د م����ن �ملعاهد 
�ل�سحي����ة �لأخرى كانت قد �سه����دت هي �لأخرى تطورً� لأ�سباب 
فر�سه����ا �لتطور �لذي ح�سل يف �لقط����اع �ل�سحي، و��ستحدثت 

معاهد �سحية منها “ معهد �لأمر��ض �ملتوطنة«.

عن ر�سالة )االأو�ساع ال�سحية يف العراق1945 – 1958(
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الصفار م��ره��ون  رفعت 

ذكر كت���اب �حو�ل بغد�د يف �لقرنني �لثامن ع�سر و�لتا�سع 
ع�سر لفلك�ض جونز 

�ن حمل���ة قن���رب علي ع���ام 1846 كانت تتكون م���ن )جامع 
قن���رب علي – قهوة ��سماعيل كهية – قهوة �لوقف – قهوة 
تخت���ه بند – حمام قنرب عل���ي، عقد م�سجد عبد�لغني، عقد 
�حلمام، عق���د �ل�سيد عبد�لله، عقد �لتكية، عقد �ل�سيق عقد 
�ليه���ود، عقد �لنجاجري، عقد �جلنائ���ز، عقد �لقلوغ(. فيما 
�ورد �ملعج���م �جلغر�يف ملحمد روؤوف طه �ل�سيخلي: ) يف 
�لر�ساف���ة حملة تقع ب���ني �ملحالت – �مام ط���ه، �لعاقولية، 
عبا����ض �أفن���دي �ل�س���ت هدي���ة، �لبو �سب���ل حن���ون �لكبري، 
�لت���ور�ة، م�سج���د بالق���رب م���ن �ل�س���ارع �ملمت���د �ىل �سوق 
حن���ون من �جلن���وب وحمل���ة عبا�ض �أفن���دي م���ن �ل�سمال 
وترب���ه تق���ع بالق���رب م���ن �مل�سجد �ملذك���ور فتف�سل���ه عنه، 
وت�سم���ل هذه �ملحل���ة �ثني ع�س���ر �سارعا وذل���ك بني عامي 

)1270-1360ه�(.
تتو�س���ط حمل���ة قن���رب علي: حم���الت �لبو مف���رج و�ملهدية 
وحت���ت �لتكية وباب �لغ���ا و�مام طه وتن�س���ب �ىل جامع 
به���ذ� �ل�س���م وه���و جام���ع كان معروف���ا 874-1469 كما 
ورد يف وقفيت���ه. وكانت �ملحلة تع���د يف �لع�سر �لعبا�سي 
ج���زء� من حمل���ة �ملختارة. و�ورد يف كتاب���ه )معامل بغد�د 
يف �لق���رون �ملتاأخ���رة( ن�سب���ت حملة قنرب عل���ي �ىل مرقد 
م���ن يدعى قنرب عل���ي. وكان���ت معروفة بن�سبته���ا هذه يف 
�لن�س���ف �لخري من �لقرن �لتا�سع �لهج���ري ثم عرفت بعد 
بن���اء �جلام���ع عند �ملرق���د �ملذكور مبحلة جام���ع قنرب علي 
كم���ا يف �سجالت �ملحكمة �ل�سرعية يف بغد�د يف �ل�سنو�ت 

)1929-1231- 1233ه�(.
ومن مع���امل �ملحلة )زق���اق �لبا�س���ا و�سارع عبا����ض �فندي 
و�سلط���ان حم���ودة حي���ث �قام���ت �ل�س���رة �ملعروف���ة بهذ� 
�ل�س���م(. وكان �لزق���اق ميثل �مت���د�دً� ملحلة حت���ت �لتكية 
حي���ث يقع م�سج���د ح�سب �لله.�ما بعد فت���ح �سارعي غازي 
)�لكف���اح( و�خللف���اء )�جلمهورية( فقد �حتف���ى ق�سم كبري 
م���ن �ملنطق���ة و��سبح���ت حدوده���ا �س���ارع غ���ازي و�سارع 
�لمني و�سارع �خللفاء وقا�سي �حلاجات )عقد �مل�سطنع( 
وت�سم���ل �ل�س���و�ق و�لدر�بني �سوق حن���ون �لكبري، حتت 
�لتكي���ة، عك���د �لبح���ر، عك���د خ�س���ر ب���ك ودر�ب���ني �سغرية 

�خرى.

جامع قنبر علي
��س���ري �ليه �مل���رة �لوىل يف ن����ض يرقى �ىل �سن���ة 874ه� 
)تاري���خ �لغياث���ي لل�سي���خ عبد�لل���ه �لغياث���ي( بو�سفه من 
مع���امل بغ���د�د عه���د ذ�ك ولك���ن مل ي�سر �ىل هدي���ة �ملعلم �ن 
كان مق���ربة �و جامع���ًا �و تكي���ة ويكفي �لن����ض بالقول �ن 
بقرب���ه مق���ربة. ويف وقفية خو�جة �مني �لدي���ن لطف �لله 
�خل���ازن.. �نه �وقف على مرقد قنرب علي ومعي�سة �لفقر�ء 
و�مل�ساك���ني وذلك يف غ���رة 894ه� وقد ج���دده و�ىل بغد�د 
�سليم���ان با�س���ا 1222ه���� ثم �عي���د جتديده ع���ام 1976م.

و�جلام���ع تقام في���ه �ل�سلو�ت �خلم����ض و�جلمع و�لعياد 
وق���د بنيت له قبة يف زمن رئي����ض ديو�ن �لوقاف �ل�ستاذ 
ناف���ع قا�س���م وذل���ك برج���اء م���ن �حد �بن���اء حملت���ه جا�سم 
�لقي�سي �لتوتوجني – ويف �لز�وية �لي�سرى من �جلامع 
قب���ور )�آل �جلميل(.يقع �جلامع يف حمل���ة 115 ز 56 د�ر 
4 عل���ى ثالثة عق���ود يف �لرك���ن �لمين �لد�خل م���ن �سارع 
غازي يف �لزقاق �لنافذ �ىل عقد قنرب علي تتو�سط �جلامع 
�ساح���ة مك�سوف���ة فيه���ا غرفتان و�ح���دة لالم���ام و�لخرى 
خلادم �جلام���ع وطارمة م�سقفة وو�جهت���ه بثالثة �قو��ض 
كب���رية ولي�ض في���ه مئذنة و�ملحر�ب م���ن �لطابوق وحوله 
�فري���ز من �لطابوق �ملنجور �ملزخرف وطاق ومقر ن�سات 

وفوقه رتاج مزخرف.

�م���ا �لرتبة فتجد فيها ثمة نقود ترم���ى من �لهايل �لزو�ر 
عادة لل�سفاعة وليفاء �لنذور وتطالعك �ي�سا لوحة كبرية 
وموؤط���رة معلق���ة عل���ى �حلائط م���ن �لد�خل م���ا معناه �ن 
�حلج���اج بن يو�سف �لثقف���ي �مر بذبح قنرب موىل علي بن 
�بي طالب )ع( وذبح ودفن يف هذه �لرتبة! ويقال �ن هذه 
�لرو�ي���ة غري دقيق���ة لن بغد�د مل تكن ق���د �ن�ساأت يف زمن 
�حلج���اج و�ن �ملدفون يف هذ� �مل���كان هو لي�ض قنرب موىل 

علي )ع(.
وقد جاء يف كتاب تاج �لعرو�ض: هو لقب �بي طالب ن�سر 
�ملب���ارك �لكات���ب ناظ���ر �خلزينة وم���ن �ملحتم���ل �ن يكون 
�لق���رب من�سوب���ا �ىل رج���ل متاخر زمنا ع���رف بقنرب.. وقد 
��س���ار �ل�سيخ حممد �سال���ح بن حممد �سلي���م �ل�سهروردي 
�لو�ح���د يف �جلو�م���ع  )بغي���ة  �ملعنون���ة  يف خمطوطت���ه 
و�مل�ساج���د( )و�لذي فرغ من حتقيقه���ا د. عماد عبد�ل�سالم 
روؤوف( �ن �لق���رب لب���ي طالب ن�سر بن عل���ي �لناقد �مللقب 

قنرب من رجال �خلليفة �مل�ست�سيء بالله.. 
�م���ا م�ساج���د منطق���ة قن���رب عل���ي وم���ا جاورها فه���ي على 

�لتو�يل:
�آل �جلمي���ل �سن���ة 1319ه���� وج���دد ع���ام 1973  م�سج���د 
وم�سجد حتت �لتكية �ل���ذي هدم ونقلت جهة �لمامية �ىل 
تكريت با�سم تكية �ل�سيد �حمد �لرفاعي فم�سجد خ�سر بك 
ب���ن عبد�لله جلبي ع���ام 1200 ه���� -1785م وقد جدد عدة 
مر�ت �خرها عام 1999 ويقع �جلامع يف حملة 115 ز17 
د�ر 6 يف عق���د خ�س���ر بك عل���ى م�سار �لد�خ���ل �ىل �لزقاق 
�لنافذ �ىل قنرب عل���ي من جهة �سارع �خللفاء وهناك �ي�سا 
م�سج���د ح�س���ب �لل���ه يف حتت �لتكي���ة ولكنه ه���دم وبنيت 
حملة عمارة بابل )مقابل عمارة �ل�سمان( ثم م�سجد �حمد 
�لدي���و�ين وهو م�سجد �سغري يقع قبالة �ملدر�سة �ملحمدية 
وم�سج���د هد�ية �لله �حلنف���ي ويقع يف �لعقد �لرئي�سي يف 
قن���رب علي عل���ى ميني �لذ�ه���ب �ىل قا�س���ي �حلاجات ومت 

جتديده عام 1417ه�.

كنيس شيخ اسحق
ويف كت���اب )م�ساج���د بغ���د�د وم�ساهدها يف �خ���ر �لع�سر 
�لعثم���اين( للدكت���ور عم���اد عبد�ل�سالم يف و�سف���ه للمكان 
يق���ول: �ن���ه تربة �تخ���ذ عليها �ليه���ود معب���دً� ي�سمى دفني 
تل���ك �لرتب���ة �ل�سي���خ ��سحق )ت���ور�ة �سيخ ��سح���ق( وهو 
معب���د قدمي يقع �سمن حملة �لتور�ة قرب �سوق حنون ول 
يعلم على �لتحقي���ق دفينة ويذكر د. عماد بانه �ساهد �لقرب 
قبل عقد من �لزم���ان و�ساهد �ملغ�سل كما �ن ف�سيلة �ل�سيخ 
�ملرحوم جالل �حلنفي و�ل�ستاذ نافع قا�سم �خرب� �لكاتب 
و�لباح���ث �لرت�ثي �ل�ستاذ رفعت مره���ون �ل�سفار ح�سب 
ما ذكر يف تناول���ه لبحث عن حمله قنرب علي وما جاورها 
)بانهم���ا �ساهد� �لقرب وهو على ط���ر�ز قبور �مل�سلمني و�ن 
�لكني�ض يقع يف عقد بحر حملة 115 �سوق حنون .ويذكر 
�ل�سف���ار “ وق���د �خربين �لهايل �ملج���اورون للكني�ض �نه 
كان هن���اك معبد لليهود و�ن بع����ض �لنا�ض �لب�سطاء كانو� 
يجلب���ون �بناءه���م ويطوف���ون حول���ه مبالب����ض خ�س���ر�ء 
للتخل�ض من �حل�سبة و�ن �مل�سوؤول عن �ملعبد كان يهوديا 
يلق���ب نف�سه باأبي فاطمةولكن عن���د زيارتي لهذ� �ملعبد يف 

�لونة �لخرية مل �جد �لخربة ول �ثر لي تربة.

المدارس والكتاتيب
�م���ا ��سه���ر �ملد�ر�ض �لتي عرفته���ا �ملنطقة من���ذ وقت مبكر 
م���ن �لقرن �ملا�سي فه���ي على �لتو�يل �ملدر�س���ة �ملهدية يف 
عكد خ�سر ب���ك وتاأ�س�ست ع���ام 1926 و�ملدر�سة �ملحمدية 
1936 يف بي���ت �ل �جلميل فاملدر�سة �لوطنية وتقع مقابل 
د�ر ح�س���ني جميل تليها مدر�سة مو��سات �لعميان فمدر�سة 
�لع�سم���ة و��س�س���ت ع���ام 1934 و�بدل ��سمه���ا �خريً� �ىل 
مدر�سة �ملعت�سم، وكذلك مدر�سة هدية ن�سي �سالح للبنات 
��س�س���ت 1931 ومتو�سط���ة مي�سلون.و��ساف���ة �ىل ه���ذه 
�ملد�ر����ض عرفت �ملنطقة )قنرب علي( �لكتاتيب ومنها كتاب 
مال عبد�لله كتاب م���ال �بر�هيم ويف جامع خ�سر بك كتاب 
مال �سالح �لفر�سي )يف مرقد قنرب علي( كتاب للة هر�تي 
كت���اب مال خليل �ما من �لن�س���اء فكانت ملة دروي�سة �ل�سيد 
�سال���ح، وملة زكية، �ملالية كرجية �م رزوقي قرب �ملدر�سة 

�لوطنية.
م . الرواد ل�سنة 1998

جولة في محلة ) قنبر علي ( وزيارة لمعالمها القديمة
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ق��اس��م م��ح��م��د ال��رج��ب

كان سوق السراي في أوائل الثالثينيات زاخراً 
بالمكاتب الصغيرة منها والكبيرة أمثال المكتبة 

الوطنية لعبد الحميد زاهد والمكتبة األهلية لعبد 
األمير الحيدري والمكتبة العصرية لمحمود حلمي 
ومكتبة الشرق لعبد الكريم خضر وهناك مكتبات 
صغيرة منتشرة من أول السوق إلى آخره ومنهم 

من يعرض بضاعته على الرصيف وذلك أمثال 
حسين الفلفلي واحمد كاظمية والحاج محمد 
وسامح إسماعيل ومن المكاتب الصغيرة التي 

ما زالت صغيرة حتى اليوم مكتبة التجدد لحقي 
بكر صدقي ومكتبة الشبيبة لرشيد عبد الجليل 
والمكتبة الحديثة للحاج محمد ومكتبة الزوراء 
لحسين الفلفلي، إذ لم تتقدم هذه المكتبات 

بالرغم من وجود طاقات من الذكاء عند البعض 
منهم ومن حسن المعاملة عند اآلخرين.

وكان���ت �ملكتب���ة �لعربي���ة �ك���رب تل���ك �ملكات���ب يف �ل�سوق 
و�لع���ر�ق كاف���ة و�ساحبه���ا نعم���ان �لعظم���ي، كان عارفًا 
بالكت���ب ذو�ق���ًا باختيار م���ا ين�س���ره ويطبعه م���ن �لكتب 
�لقدمية وعاملًا بالكتب �خلطية بل كان �لوحيد �لذي يفهم 
هذ� �لفن ويعتن���ي بت�سويق �لكت���اب �ملخطوط وعر�سه، 
عل���ى �إن �لرج���ل مل يك���ن يحب �ملطالع���ة ولك���ن �ملمار�سة 
�لطويل���ة ورحالته �لكث���رية �إىل �إير�ن وم�س���ر و�لتقاءه 
باأك���رب خب���ري يف �لكتب �خلطية وهو �ل�سي���د حممد �أمني 
�خلاجني �لذي يعترب �ل���ور�ق �لوحيد يف �لعامل �لعربي 
يف تل���ك �لأي���ام، وكان �سوق �لكتب �سعيف���ًا و�ملطبوعات 
قليل���ة و�لأمية متف�سي���ة كما �إن �لكت���ب �خلطية ل تتحرك 
ف���ال �سوق لها، ف���اإذ� �أحرز نعمان �لعظم���ي بع�ض حزمها 
و�ساف���ر م���ن �أجله���ا �إىل م�سر ليبيعه���ا �أو يبدله���ا بالكتب 
�ملطبوع���ة وكان �لهاوي �لوحيد ل�س���ر�ء �ملخطوطات يف 
بغ���د�د �ملحامي عبا����ض �لعز�وي م���ع �إن نعمان �لعظمي 
كان ل يعر����ض علي���ه �إل م���ا يح�س���ل علي���ه م���ن �لتو�ف���ه 
وم���ا يبق���ى من �جلي���د ير�سل���ه �إىل م�س���ر )تعت���رب مكتبة 
خمطوط���ات عبا����ض �لع���ز�وي �لي���وم م���ن �أك���رب و�أ�سهر 
�ملكتب���ات يف �لع���ر�ق، فتاأمل عزي���زي �لق���ارئ �أية نو�در 
وجو�ه���ر كان يبيعها نعمان �لعظمي يف م�سر(، وكانت 
�لكت���ب رخي�س���ة �سو�ء �ملطب���وع منه���ا �أو �ملخطوط فهي 
تب���اع باأ�سعار زهيدة ج���دً� �إذ لي�ض هناك جه���ة ر�سمية �أو 
علمية تهتم ب�سر�ء �لكتب ول مر��سالت �أو جتارة منظمة 

بني بغد�د و�خلارج.

ونعم���ان �لعظم���ي كان �لوحيد �لذي ي�ست���ورد �لكتب ما 
خ���ال بع����ض �لتو�فه �لت���ي ت�سل �إىل غ���ريه ول �سيما �إىل 
حمم���ود حلمي، �إما �لباقون فكان���و� يعي�سون على �لكتب 
�ملدر�سي���ة �مل�ستعمل���ة �أو على �لرتكات �لتي تب���اع �أحيانًا 
بامل���ز�د�ت بالبي���وت �أو �مل�ساج���د، و�لكت���ب �لر�ئجة يوم 
ذ�ك كان���ت �لكت���ب �لديني���ة و�لق�س�ض و�ملو�ل���د �لنبوية 
وكان نعمان �لعظم���ي ي�سافر كل �سنة �إىل م�سر في�سحن 
معه �إليها م���ا جمعه من �ملطبوعات �حلجرية ومطبوعات 
بغد�د و�لنجف و�لكتب �خلطية ليعر�سها مب�سر و�ل�سام 
وي�ستب���دل بثمنها مطبوعات �أخرى، ول ت�سله من �لكتب 
طو�ل �ل�سنة �إل بع�ض �مل�ساحف كما �إن �ملفرد�ت كانت ل 
ت�سل���ه �إل قلي���اًل مما يح�سل عليه م���ن �ملبادلة وكنت �أرى 

وللم���رة �لأوىل �ملطبوعات �لعربية �لتي تطبع يف �أوربا، 
وكان يغايل باأثمانها ويفتخ���ر بها طو�ل مكوثها عنده �إذ 
مل يك���ن �أحد عل���ى علم مبثل هذه �ملطبوع���ات ومل تكن قد 
و�سل���ت �إىل �لأ�س���و�ق ببغد�د وم���ا كان باملكتبات �لعامة 
و�خلا�س���ة منه���ا فه���و يعود �إىل وج���ود بع����ض �لأجانب 
�أو�سل���ه بع�ض �مل�ست�سرقني �أمثال �لأب �ن�ستا�ض �لكرملي 
ويعق���وب �سركي�ض، وبيع بع�ض ت���ركات �لعلماء �ملغاربة 

�أمثال �ل�سنقيطي وغريهم.
وكان ي���رتدد �إىل �لأ�س���و�ق كث���ري م���ن �لعلم���اء و�لأدب���اء 
و�ل�سعر�ء �أمثال جميل �سدقي �لزهاوي �لذي كان يكرتي 
�لرو�يات با�ستمر�ر من نعمان وغريه فيدفع له �أجرة عن 
ق���ر�ءة كل جمموع���ة منه���ا ربي���ة و�ح���دة �أي م���ا ي�ساوي 

�لي���وم )75( فل�سًا، وط���ه �لر�وي �ل���ذي كان �أكرب م�سجع 
ومرغ���ب للكتاب يف جمي���ع جمال�سه �لر�سمي���ة و�لبيتية، 
ون���وري �ل�سعي���د ويو�س���ف �لعطا وبه���اء �لدي���ن �ل�سيخ 
�سعيد �لنق�سبن���دي و�إ�سماعيل �لو�عظ وحممد �ل�سماوي 
وم�سطف���ى عل���ي وغريه���م، وكان �ك���رب زب���ون لل�س���وق 
وللكت���اب هو عبا����ض �لعز�وي �ملحامي، ف���كان يرتدد �إىل 
�أربع مر�ت �أو �أكرث يف كل يوم فال يفوته كتاب مطبوع �أو 
خمط���وط وب�سحبته �أخوه علي غالب �لعز�وي �ملحامي، 
وكان رجاًل ذكيًا مهذبًا، ف���كان عبا�ض �لعز�وي ي�ست�سريه 
عن���د كل �سفق���ة يق���ع عليها �ختي���اره، و�إذ� م���ا وقع كتاب 
خط���ي ولن ي�سرتيه �لعز�وي فان���ه يبقى �سنو�ت دون �أن 
يب���اع �إذ مل يكن هناك يومذ�ك من يت�سوق �لكتاب، وهناك 
ك���رثة من �أ�سح���اب �لأقالم مل �أرهم قد دخل���و� �ل�سوق �أو 

��سرتو� كتابًا وهذ� �أمر عجيب؟.
وكان���ت ت�سل �إىل بغد�د �ملخطوطات من كربالء و�لنجف 
�ل�سرف وهي �أجود ما يعر�ض من �ملخطوطات و�أندرها، 
وكان يت�سوقه���ا �لكتب���ي �ل�سي���خ مه���دي رئي����ض وغ���ريه 
ويعر�سه���ا عل���ى نعمان �لعظم���ي �أو �ن�ستا����ض �لكرملي 
ف���ان مل يوفق يف بيعها لهما عر�سها على عبا�ض �لعز�وي 
�ل���ذي �سرع���ان م���ا ي�سرتيها، وم���ن كرك���وك كان يت�سوق 
�ملخطوط���ات �ملال �سابر حافظ وهو رجل ح�سن �ملعاملة، 
و�أذك���ر �أن نعم���ان �لعظم���ي �ساف���ر، ذ�ت م���رة �إىل �إير�ن 
فا�س���رتى بع����ض �ملخطوطات وملا عاد به���ا �حتجزت منه 
يف �حلدود ومل يتمكن من �إخر�جها و�إعادتها، ولكنه عند 
رجوع���ه �أخرب �حمد حامد �ل�س���ر�ف �ملحامي مبا وقع له 
ليتو�س���ط له لدى �ل�سلطات �لإير�نية مبا لديه من عالقات 
ودي���ة مع كثري من �سا�ستها وعلمائه���ا و�أدبائها، فا�سرتط 
عل���ى نعمان �نه �إذ� وفق يف �إعادة ه���ذه �ملخطوطات �إليه 
فاإن���ه ياأخذ �حد�ها يختارها هو مم���ا يعجبه منها، فو�فق 
نعمان على ذلك، وقام �لأ�ستاذ �ل�سر�ف مب�ساعيه فح�سل 
عليه���ا كامل���ة و�ختار منه���ا دي���و�ن )حاف���ظ �ل�سري�زي( 
حملى بالذه���ب ومزوقًا، �إل �إنه بع���د �أن �أ�سبع رغبته منه 

عاد فباعه �إليه ثانيًة مببلغ ل باأ�ض به.

عن كتاب ) مذكراتي يف �سوق ال�سراي (

عندما كانت المخطوطات النادرة
تباع في سوق السراي


