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م��ح��م��د س��ل��م��ان م��ن��ور

قبل ان تكمل الثورة �س����هرها الثاين اتخذ عبد الكرمي قا�سم 
ق����راره بابعاد عبد ال�سالم حمم����د عارف عن احلكم، وا�سعا 
ح����دا ل�سراع ال�سلطة بينهما، اذ ا�سدر يف احلادي ع�سر من 
ايلول عام 1958، مر�سوما يق�سي اعفاء عبد ال�سالم حممد 
عارف من من�سب نائب القائد العام للقوات امل�سلحة، مربرا 
ذلك الق����رار بتذمر ال�سباط م����ن ذوي الرتب الرفيعة من ان 
�سابط����ا من رتبة ادنى يحتل مركزا ع�سكريا رفيعا، ال �سيما 
ق����ادة الفرق الع�سكري����ة يف اجلي�ش، ثم ا�س����در عبد الكرمي 
قا�س����م مر�سوما اخ����ر يف الثالثني من ال�سه����ر نف�سه، يق�سي 
اعف����اء عبد ال�سالم حمم����د عارف من من�سب����ي نائب رئي�ش 
الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة، وتعيينه �سفريا للعراق 
يف )ب����ون( عا�سم����ة املاني����ا االحتادي����ة )الغربي����ة �سابق����ا(، 
وازاء ذل����ك رف�ش عب����د ال�سالم حممد ع����ارف قبول املن�سب 
اجلدي����د، مقدم����ا ا�ستقالة خطي����ة اىل عبد الك����رمي قا�سم يف 
اليوم التايل، الذي بدوره رف�سها وقام بتمزيقها ويذكر انه 
قال: ))�ساأجربه على مغادرة العراق((. فاأدى مت�سك كليهما 
مبوقفه اىل حدوث ازمة يف البالد لوال حماوالت الو�ساطة 
التي اجريت بينهما اآنذاك من قبل ا�سدقائهما من ال�سباط.

ق����ام فوؤاد ع����ارف مبحاولة للو�ساطة بني عب����د الكرمي قا�سم 
وعبد ال�سالم حممد عارف اليجاد خمرج لتلك االزمة، وتعد 
تل����ك املحاول����ة اهم واخر املح����اوالت التي ج����رت انذاك، ملا 
ترت����ب عليه����ا من نتائ����ج مهمة �ساهمت يف ح����ل تلك االزمة، 
فف����ي التا�سع م����ن ت�سري����ن االول ق����ام مدير ال�سرط����ة العام 
ان����ذاك طاهر يحيى بزيارة فوؤاد ع����ارف يف كربالء واطلعه 
عل����ى تط����ورات املوقف يف بغداد، طالبا م����ن فوؤاد عارف ان 
يذه����ب مع����ه اىل بغداد للم�ساهمة يف ح����ل تلك االزمة، ويف 
ه����ذا ال�سياق يذكر فوؤاد ع����ارف ان طاهر يحيى قال له: )).. 
فاأري����دك ان تاأتي معي اىل بغداد، ولكي نتعاون معا لو�سع 
ح����د لهذا اخل����الف((، فوافق فوؤاد عارف عل����ى ذلك املقرتح، 
بع����د ان وجد ان دور طاهر يحي����ى يف هذا اخل�سو�ش كان 
�سادقا، وانه يريد املحافظة على الثورة، كما ان فوؤاد عارف 
كان ي�سارك����ه املوقف ذاته، وكان يخ�س����ى ان ت�سبح االمور 
اكرث �س����وءا. فتوجه االثنان اىل بغ����داد يف اليوم نف�سه، اذ 
ذهب����ا اىل وزارة الدف����اع فور و�سولهم����ا لروؤية عبد الكرمي 
قا�س����م، اال انهم����ا مل يج����داه، فذهب����ا اىل منزل عب����د ال�سالم 
حممد ع����ارف، القناعه بقبول املن�س����ب اجلديد كي ال تتاأزم 
االو�س����اع اك����رث مما ه����ي عليه، فق����ال لهما بانفع����ال �سديد: 
))ان����ا الذي فجرت الثورة.. ثم ياأت����ي )�سديق �سن�سل(، هو 
ال����ذي ي�س����در ام����ر تعييني �سف����ريا يف ب����ون((، ويف اليوم 
الت����ايل التقى فوؤاد عارف بعبد الكرمي قا�سم الذي طلب منه 
�سخ�سي����ا ان يعود القناع عبد ال�س����الم حممد عارف جمددا 
بال�سف����ر اىل )ب����ون( بقول����ه: )).. ان عب����د ال�س����الم ال يري����د 
الذه����اب اىل بون فان����ت ب�سفتك �سديق����ه و�سديق اجلميع 
تذه����ب وتن�سح����ه بالذه����اب..((، ويف �سباح ي����وم ال�سبت 
احلادي ع�سر من ت�سرين االأول عام 1958 ذهب فوؤاد عارف 
ومع����ه طاهر يحيى اىل عبد ال�سالم حممد عارف مرة ثانية، 
واخذ فوؤاد عارف ين�سح عبد ال�سالم حممد عارف بالذهاب 
اىل ب����ون، اال ان االخري رف�ش ذلك جم����ددا وتذرع باأ�سباب 
عائلية و�سخ�سية حتول دون �سفره خارج العراق، كمر�ش 
زوجت����ه وعدم اهليت����ه ل�سغل من�سب �سيا�س����ي دبلوما�سي، 
واإزاء مت�س����ك عب����د ال�سالم حمم����د عارف مبوقفه ق����ام فوؤاد 
ع����ارف باقناع����ه بالذه����اب معه اىل عب����د الك����رمي قا�سم، كي 
يتو�س����ال حلل تلك االزمة، فواف����ق عبد ال�سالم حممد عارف 

يف الذهاب معه.
وح���ني و�سل فوؤاد عارف اىل مبنى وزارة الدفاع ب�سحبة 
عبد ال�سالم حممد عارف، التقى االخري بعبد الكرمي قا�سم، 
وكان ف���وؤاد عارف يف تل���ك االثناء جال�سا يف غرفة احلاكم 
الع�سكري العام الزعيم الركن احمد �سالح العبدي، اذ كان 
يف�سل ت���رك عبد الكرمي قا�سم وعب���د ال�سالم حممد عارف 
لوحدهم���ا، العتقاده ان احلديث بينهم���ا �سي�سوده الطابع 

االخ���وي بحكم العالقة التي كان���ت تربطهما، لكن �سرعان 
م���ا وجد فوؤاد عارف نف�سه و�س���ط نقا�ش حاد بني الرجلني 
بعدم���ا ا�ستدعاه عبد الكرمي قا�سم ليك���ون حا�سرا معهما، 
فق���د كان كل منهما يلق���ي بالالئمة على االخ���ر مبا و�سلت 
اليه الث���ورة من ازمة، وازاء توت���ر املوقف بينهما، حاول 
ف���وؤاد ع���ارف التخفي���ف من ح���دة النقا�ش يف ب���ادئ االمر 
ولك���ن دون ج���دوى، اذ احت���دم النقا����ش م���رة اخ���رى بني 
الرجلني، االمر ال���ذي جعل فوؤاد عارف يدرك انه يقف بني 
قوت���ني ال ميكن ان تتفقا عل حل للخالف بينهما بال�سهولة 

التي كان يت�سورها قبل لقائهما.
ا�ستم���ر النقا����ش ب���ني عب���د الك���رمي قا�س���م وعب���د ال�سالم 
حمم���د ع���ارف اىل ما بع���د الظه���ر دون ج���دوى، فا�ستاأذن 
ف���وؤاد عارف من عب���د الكرمي قا�س���م للخروج م���ن الغرفة، 
بع���د ان �سع���ر بامللل من بقائه معهما، كم���ا اعتقد بان هناك 
ا�س���رارا بينهما، وقد فاجئ خروجه من الغرفة قادة الفرق 
وال�سب���اط االأح���رار مم���ن كان���وا يف غرف���ة �سكرتري عبد 

الك���رمي قا�س���م، اذ يذك���ر فوؤاد ع���ارف بان وزي���ر ال�سوؤون 
االجتماعي���ة اآنذاك الزعيم الرك���ن )اللواء فيما بعد( ناجي 
طال���ب قال ل���ه مازحا: ))ابا فرهاد كمل���ت الطبخة؟ قلت: ال 
والله(( ثم ن���ادى عبد الكرمي قا�سم على فوؤاد عارف فدخل 
اىل غرف���ة عبد الكرمي قا�سم مرة ثاني���ة، ويبدو ان االخري 

كان يخ�سى البقاء مبفرده مع عبد ال�سالم حممد عارف.
وبينم���ا كان فوؤاد عارف يدق���ق يف احدى اللوحات املعلقة 
على اجل���دران، التف���ت اىل عبد الكرمي قا�س���م بعد �سماعه 
وه���و يقول: ))ماذا تري���د يا عبد ال�س���الم((، فراأى االخري 
جال�س���ا على كر�سي وقد او�سك ان يطلق النار من م�سد�سه 
فيم���ا ا�سرع عب���د الك���رمي قا�سم لالم�س���اك بي���ده، فانق�ش 
ف���وؤاد ع���ارف علي���ه وانت���زع امل�سد�ش م���ن ي���ده ب�سعوبة، 
بع���د حماول���ة عبد ال�س���الم حممد ع���ارف املقاوم���ة، اال ان 
فوؤاد ع���ارف �سيطر عليه ف�سقط عب���د ال�سالم حممد عارف 
على االر����ش وهو يبكي، وجراء ذلك دخل ال�سباط القادة 
مم���ن كانوا يف الغرفة املجاورة لغرف���ة عبد الكرمي قا�سم، 

م�ستف�سري���ن عما ح���دث، وكان الزعيم الرك���ن حمي الدين 
عبد احلميد اول الداخلني ومعه بقية ال�سباط، اذ �ساهدوا 
عب���د ال�سالم حمم���د عارف ملقى على االر����ش وهو يبكي، 
بينما كان ف���وؤاد عارف يفرغ امل�سد�ش من اطالقاته، واأنكر 
عبد ال�سالم حممد عارف توجيه عبد الكرمي قا�سم له تهمة 
حماولة قتله، وادعى عبد ال�س���الم انه كان يريد االنتحار، 
غري ان عبد الكرمي قا�سم رف�ش تربيره ب�سده قائال: ))كان 
بو�سع���ك االنتح���ار يف منزلك(( كما او�سح ل���ه ان ت�سرفه 

يعد جرمية يحا�سب عليها.
ا�ستمرت املداوالت بني القادة الع�سكريني بعد تلك املحادثة 
اىل ال�ساع���ة العا�سرة م�ساء، اتف���ق معظمهم على �سرورة 
قب���ول عبد ال�س���الم حممد عارف من�سب���ه اجلديد يف بون 
ولو مل���دة ق�سرية، ريثما تعود االو�س���اع اىل طبيعتها، اذ 
وعد عبد الكرمي قا�سم با�ستدعاء عبد ال�سالم حممد عارف 

اىل العراق بعد ثالثة ا�سابيع، فوافق االخري على ذلك.
عن ر�سالة )فوؤاد عارف ودوره الع�سكري وال�سيا�سي(.

في 11 تشرين األول 1958
حادث مثير في مكتب رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم
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الزاملي د. عباس فرحان 

عرف البغداديون الهاتف )التليفون( عام 1919 
عندما قامت سلطات االحتالل البريطاني بنصب 

محطات الالسلكي والهاتف بما يتناسب واغراضها 
العسكرية، حيث نصبت في بغداد بدالة يدوية 

صغيرة في جانب االمام االعظم ُربط بها عدد من 
الهواتف الخاصة بالدوائر الرسمية كما وضعت 

بدالة في الكرادة الشرقية ذات )350( رقم هاتف 
سميت )بدالة الجنوب(، الى جانب ذلك نصبت 

بداالت يدوية في مراكز االلوية.

وبع���د تا�سي�ش النظام امللكي يف الع���راق عام 1921 دخل 
الهاتف اىل البيت البغدادي على نطاق حمدود جدًا، واول 
بيت دخله الهاتف هو بيت توفيق ال�سويدي وقد حمل رقم 
)2(. وكان���ت طريقة االت�س���ال باال�سخا�ش تتم عن طريق 
تدوي���ر القر�ش لكي يت�سل بالبدالة حي���ث يقوم ماأمورها 

باحل�سول على الرقم املطلوب.
وقام���ت مديري���ة الربي���د وال���ربق الت���ي ا�سب���ح 
الهات���ف مرتبط���ًا بها وتع���رف مبديري���ة الربيد 
وال���ربق والهات���ف بعمل كب���ري يف تطوير هذه 
اخلدمات واي�سالها اىل ابناء املجتمع بعد بذل 
جهود كبرية، لعدم توفر كادر فني عراقي يقوم 
بالعمل ف�ساًل عن حتك���م الفنيني الربيطانيني 
و�سيطرته���م املطلق���ة عل���ى �س���وؤون املديري���ة 

وتنظيم معامالتها باللغة االنكليزية.
ام���ا ع���ن الهوات���ف العمومي���ة فق���د و�سعت 
الربي���د يف  بدائ���رة  بغ���داد  م���رة يف  الول 
ب���اب االغ���ا بالقرب م���ن جام���ع مرجان يف 
15 ني�س���ان 1927 لعدم اقب���ال النا�ش على 
و�س���ع الهواتف يف بيوته���م. االمر الذي 
دعا ار�س���د العم���ري املدير الع���ام للربيد 
وال���ربق والهات���ف اىل ا�س���دار من�سور 
 1931 اأذار   15 وبتاري���خ   )23( برق���م 
ق���رر فيه من���ح مبل���غ نقدي ق���دره )10 
روبي���ات( ] اأي ما يع���ادل حوايل 750 
فل�س���ًا عراقي���ًا [ مكاف���اأة نقدي���ة لك����ل 
موظ���ف بري���دي. يقنع مواطن���ًا على 
ن�س���ب هات���ف يف م�سكن���ه او حمله. 
املركب���ة  الهوات���ف  ع���دد  كان  لذل���ك 
قليلة يف عموم اململكة ومل يتجاوز 
عدده���ا حت���ى ع���ام 1932 )1876( 

هاتف فقط.
اهتم���ت مديري���ة الربي���د والربق 

والهات���ف بن�س���ب ب���داالت جديدة 
ومتط���ورة يف مدين���ة بغداد، فقد قام���ت يف 13 اأب 1938 
بن�س���ب بدال���ة بغ���داد ب�سع���ة )5000( رقم، وكان���ت قابلة 
للزي���ادة اىل )12000( رق���م. ويف �سن���ة 1940 �سع���ت اىل 
ان�ساء م�س���روع الهات���ف االأوتوماتيك���ي وا�ستقدمت لهذا 
الغر����ش ارب���ع مهند�سني م���ن بريطانيا للمبا�س���رة بتنفيذ 
امل�سروع،وبعد و�سولهم اىل بغداد �سرعوا بحفر ال�سوارع 
والطرق مل���د القابلوات )الكيب���الت( وا�ستعان���وا بالعمال 
العراقيني حتت ا�سراف املهند�سني الربيطانيني، وبعد ان 
ا�ستوردت املديرية خمتلف االآالت واالأدوات الالزمة لذلك 
ثم مت بن���اء حمطة مركزية للبدالة يف حمل���ة ال�سنك.ت�سم 
البدال���ة املركزي���ة )5000( رق���م وكانت قابل���ة للزيادة اىل 
)10.000( رقم اخرى اأي ان الطاقة العليا )للقابلو( كانت 

 )10.000 (
يف رقم وكان عدد امل�سرتكني 

العا�سم���ة )2000( �سخ�س���ًا فقط.وقام���ت مديرية الربيد 
بتنظيم عمل البدالة وو�سع اآلة خا�سة على اجهزة الهاتف 
لت�سجي���ل ع���دد مرات التخاط���ب لغر�ش ا�ستيف���اء االجور 
ح�سب تكرار املخاطبات. ويف عام 1943 مت ت�سغيل بدالة 
الغرب االأوتوماتيكية يف جانب الكرخ ب�سعة )5000( رقم 
وكانت قابلة للزي���ادة اىل )12000( رقم وبذلك ازداد عدد 

امل�سرتكني يف الهواتف.
كان���ت معام���الت الربي���د وال���ربق والهاتف تنج���ز ح�سب 
تعليم���ات تلغ���راف الع���راق الت���ي و�سعه���ا القائ���د الع���ام 
للق���وات الربيطاني���ة �سن���ة 1920 حت���ى �س���دور قان����ون 

املوا�س����الت ال�سلكي���ة والال�سلكية املرق���م 29 ل�سنة 1943 
فح���ل حم���ل القان���ون االول. االم���ر ال���ذي �ساع���د على مد 
خط���وط االت�س���االت )ال�سلكي���ة والال�سلكي���ة( ب���ني بغداد 
ودول العامل ب�س���كل مبا�سر، فتم �سنة 1946 فتح االت�سال 
املبا�س���ر ب���ني دم�س���ق وبغداد لتب���ادل الربقي���ات كذلك بني 
بغ���داد و�سنعاء يف ال�سنة نف�سها، ومت فتح ات�سال مبا�سر 
بني بغ���داد والقاه���رة يف1 ماي����ش 1948. كذلك مت ن�سب 
بدالة اأوتوماتيكية يف االعظمية يف 31 اآب 1949، �سميت 
بدال���ة ال�سم���ال ب�سع���ة )2000( رق���م هات���ف وازداد ع���دد 
الهوات���ف يف العام املذك���ور اىل 14596 وازدادت االأجور 

اىل )177520( دينارًا.
ويف بداي���ة اخلم�سيني���ات �سه���دت املوا�س���الت الربقي���ة 
والهاتفي���ة تو�سع���ًا كب���ريًا بفع���ل التط���ورات االقت�سادية 
واالجتماعية التي طراأت على اململكة فتم تاأ�سي�ش م�سلحة 
تلفون ال�سلكي مع م�سر، لندن، ايرلندا،فرن�سا، �سوي�سرا، 
هولندا،بلجي���كا،  كن���دا،  االمريكي���ة،  املتح���دة  الوالي���ات 
وبو�س���ر بتبادل الربقيات بني بغداد – ونيويورك بتاريخ 
19 �سب���اط 1951، وبني بغ���داد - عمان بتاريخ 1 حزيران 
1951 وب���ني بغ���داد - لن���دن بتاري���خ 1 مت���وز م���ن ال�سنة 
نف�سه���ا، وكانت خطوط املوا�س���الت ال�سلكية والال�سلكية 
املوج���ودة يف الع���راق لغاي���ة 1952 بني بغ���داد وعوا�سم 

الدول العربية واالجنبية هي:
بغداد – عم�ان.

بغداد – طهران.

بغداد – دم�س�ق.

بغداد – الريا�ش.
بغداد – القاه�رة.

بغداد – لن�دن.
بغداد – نيويورك.

بغداد – �سنع�اء.
وبعد منت�سف عقد اخلم�سينيات تطورت ات�ساالت الربيد 
والربق والهاتف ب�سكل كبري بني بغداد – واملدن العراقية 
م���ن جهة، ومع عوا�سم الدول العربية واالجنبية من جهة 

اخرى.
ام���ا اجهزة االت�س���ال االخ���رى التلك����ش )وهو،عبارة عن 
جهاز ي�سبه االإل���ه الطابعة يت�سل بجهاز اخر مماثل داخل 
القط���ر وخارجه وم���ا تطبعه احد االلت���ني تطبعه االخرى 
بع���د اج���راء ات�س���ال ع���ن طري���ق البدال���ة بنف����ش ا�سلوب 
الهات���ف وهو يجمع حما�س���ن الهاتف والربقية ويف العهد 
امللك���ي كانت ت�ستعم���ل اخلطوط الهاتفية الج���راء ات�سال 
التلك����ش..( واملايكروي���ف، وه���ي م���ن و�سائ���ل االت�س���ال 
احلديث���ة، فق���د اقت�س���ر وجودها عل���ى مدينة بغ���داد دعمًا 
ملركزها ال�سيا�سي واالقت�س���ادي لعقد ال�سفقات التجارية 

الفورية ب�سكل وثائقي.
يت�س���ح لنا مما تق���دم ان االت�س���االت احلديثة ق���د تركزت 
يف مدين���ة بغ���داد ح�س���رًا ال غريه���ا م���ن امل���دن العراقي���ة 
االخ���رى مما كان ل���ه االثر الفاعل يف احلي���اة االقت�سادية 
واالجتماعي���ة لتوفري اخلدمات ال�سرورية البناء املجتمع 
البغ���دادي املواكب للتطور ال���ذي كان ي�سهده العامل انذاك 

وفق مقايي�ش احلقبة الزمنية مو�سوع الدرا�سة.
عن ر�سالة )احلياة االجتماعية يف بغداد 1939 ــ 1958(

كيف عرف الهاتف )التليفون( في بغداد؟
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ح���س���ي���ن األع���ظ���م���ي

رغـم ان النتاجـات االولى التي جـاءت بصوت 
يقه الماليه التي نستطيع ان نقـول  المطربة صّدِ
عنها انهـا تمشي الهوينا على استحياء في دقة 
االصول المقامية التقليديـة والتاريخية وهذا 
ينطبق ليس فقط على جرأتها في اقتحامها 
مضمار المقام فقط بل فيما يخص تمكنها 

وامتالكها )ناصية االصول المقامية التقليدية 
والتاريخية( فانها الخطوات االولى.. على 

اعتبـار انهـا بداية.. ولكنها كانت بدايـة كبيـرة 
حقـًا ومفاجئة ومدهشة.. وهـي التي غنت 

مقام المحمودي ومقام الحكيمي ]1[ومقام 
البهيرزاوي ]2[وغيرها..

ولك�ن الغريب يف االم���ر ان معا�سراتها من املطربات مثل 
جليل���ه اأم �سامي ]3[وبدري���ه انور ]4[وغريهما مل يوؤدين 
مقامات مكتملة، واكتف���وا مبمار�سة اداء قطع �سغرية من 
املقام���ات قبل االغني���ة اأو بعدها ويف و�سطه���ا.. ومر هذا 
اجلي���ل وتاله اجليل الثاين حتى ظه���رت بع�ش املطربات 
اللوات���ي حاولن تكرار جتربة املطرب���ة �سديقه املاليه من 
حيث حماولة االقرتاب م���ن تاأدية املقامات كاملة اال�سول 
التقليدية ما ا�ستطعن اىل ذلك �سبيال ومن هوؤالء املطربات 
املطرب���ة �سلطانه يو�سف التي ادت مقام احلكيمي ب�سورة 
جيدة ومقام البهريزاوي وكذلك كانت املطربه �سليمه مراد 
الت���ي ادت �سيئا من البنجكاه �سمن االغنية ال�سهرية )هذا 
م���و اإن�ساف منك( ثم ج���اء اجليل الثالث بظه���ور املطربة 
زه���ور ح�سني التي ادت مقام الد�س���ت والهمايون ب�سورة 
رائع���ة حت���ى ظهور مائ���دة نزهت فنان���ة الق���رن الع�سرين 
اعلمه���ا  ان  ق���در يل  الت���ي  العراقي���ة  للمقام���ات  كموؤدي���ة 
املقامات العراقية التي غنتها و�سجلتها ب�سوتها يف اإذاعة 
وتلفزيون العراق وهي مكتملة اال�سول التقليدية )ال�سكل 
- Form ( وم���ن بعدها جاءت املطرب���ة فريدة حممد علي 
الت���ي عكفُت عل���ى تدري�سها ه���ي االخرى الربع���ني مقامًا، 
وهو عدد املقامات ملنه���اج �ست �سنوات درا�سية يف الغناء 
واملو�سيقى مبعهد الدرا�س���ات املو�سيقية وقد ادتها بوجه 
ا�س���ويل … وهن���اك بع�ش املوؤدي���ات االخريات من طلبة 
وخريج���ات املعه���د ق���در له���ن ان يتعلمن ا�س���ول املقامات 
العراقي���ة عن طري���ق الدرا�س���ة االكادميية وهن���اك بع�ش 
املطربات ظه���رن يف ال�ستينات وال�سبعين���ات اأدين بع�ش 
اجلم���ل املقامي���ة واالغاين مث���ل املطربة خال���دة واملطربة 
هن���اء واملطرب���ة ان���وار عب���د الوه���اب واملطرب���ة اأني�س���ة 

وغريهن.
الظاه���رة االب���رز يف حقب���ة التح���ول كانت امل���راأة.. ان مل 
تك���ن هي املبدع���ة االوىل.. فكانت الرائ���دة �سديقه املاليه 
الت���ي تتفق معظ���م االراء على انها اول م���ن غنت املقامات 
العراقي���ة يف بغ���داد يف حقب���ة التح���ول من الن�س���اء – اأو 
باالح���رى اأول من �سجلت املقام���ات ب�سوتها من الن�ساء.. 
مقام املحم���ودي.. مق���ام البهريزاوي.. مق���ام احلكيمي.. 
االبوذي���ة املقامية ]9[بوا�سطة جهاز الت�سجيل ال�سوتي.. 
اجم���ع  املقام���ي..  االداء  لغن���اء جدي���د يف  بداي���ة  كان���ت 
املتخ�س�س���ون على انه عهد جديد يف املقام العراقي.. الن 
التعاب���ري االدائي���ة قد تنوع���ت الول م���رة وا�سبحت اأكرث 

حرية واأو�سع خيااًل..
كذل���ك االمر كان مع معا�سراتها من املغنيات اللواتي اأّدين 
اغني���ات هي من �سل���ب التعابري املقامية مث���ل بدريه انور 
و�سلطان���ه يو�س���ف وجليل���ه اأم �سام���ي حت���ى زكيه جورج 
الت���ي جاءت من حل���ب منذ فتّوته���ا.. واإىل اخر اال�سماء.. 

انه���ن لي�ش بفخامة عالقة �سديقه املاليه و�سلطانه يو�سف 
باملق���ام العراق���ي.. ولكنه���ن اأّدي���ن اغ���اِن عراقي���ة مقامية 
م�ستق���اة م���ن امل�سم���ون التعبريي للغن���اء املقام���ي ولهذا 
ال�سب���ب نتح���دث عن ه���وؤالء املطربات الكث���ريات اللواتي 
مل يغن���ني املقامات ب�سورة مبا�سرة ولكنهن غنني املقامات 
بوا�سطة تعابريهن املقامية يف اغانيهن امل�ستقاة تعابريها 
من روح املقامات البغدادي���ة والعراقية مع ت�سخي�سنا ملن 
غنت املقامات العراقية او بع�سا منها.. ثم ظهرت موؤديات 
اخري���ات �سرن على نف�ش املنحى.. من اجليل الثاين الذي 
و�سلت فيه التعاب���ري البغدادية الن�سوية اأوج عظمتها يف 
اأغاين املطربة �سليمه م���راد منذ ثالثينات القرن الع�سرين 
حت���ى �ستيناته يانبعة الريحان.. الهج���ر موعادة غريبه.. 
وغريه���ا ورغم انها اأغاِن ولي�ست مقامات، لكنها اقرب اإىل 
املقام���ات من حيث تعابريها اململوءة بكل م�سامني الغناء 

املقامي البغدادي.
وبلغ���ت املطرب���ة زه���ور ح�س���ني يف مق���ام الد�س���ت ومقام 
الهماي���ون ال���ذروة يف حقبتها م���ن الن�س���اء يف اأداء املقام 
العراق���ي … وه���ي م���ن اجلي���ل الثال���ث ملطرب���ات االداء 
املقامي الن�س���وي يف بغداد.. اأنها مل توؤِد ال�سكل فح�سب.. 
ب���ل قدر ملطرب���ة متمكنة ان تق���رتب كثريًا م���ن تاأدية �سكل 
وم�سمون هذين املقامني ب�سورة مل ي�سبقها اإليها احد من 
حيث م�ستوى التعابري البيئية والعاطفية التي عربت عن 
�سج���ون وهموم املراأة العراقي���ة يف حقبتها ب�سورة تثري 

االعج���اب. وقد اوجدت ج�سورًا قوية ب���ني املقام العراقي 
كم���ادة غنائي���ة وبني جن���اح جترب���ة االداء الن�س���وي لهذا 
الل���ون من الغناء يف بغداد على وجه اخل�سو�ش.. اثبتت 
امل���راأة اإذن وجودها يف هذا االداء بني الرجال من املوؤدين 
يف هذه املرحلة من خالل اال�سلوب االدائي املقامي لزهور 
ح�سني، فف���ي ا�سلوبها تعمي���م الذواق املجتمع مب�ساعرها 
اليافع���ة املنتزعة م���ن كيانها ال�سخ�سي.. فل���م تعِط زهور 
ح�سني الفر�سة لالداء املقامي، الفرار من جتربتها وبداأت 
االبداع���ات الن�سوية تظهر ب�سورة جلي���ه ووا�سحه اأكرث 
م���ن املا�س���ي.... ب���داأت بدم���وع الع���ني.. و�سم���دت ام���ام 
الرف�ش وال�سخرية.. وو�سلت اإىل �سيء من ثبات موقعها 

الفني ومنا�سرة اجلماهري …
ان املق���ام العراق���ي الينمو..! ولكن���ه ُيَنّم���ى.. وهكذا كان 
من���وه يف هذه احلقبة م���ن تاريخه الطويل من خالل قيمة 

املوؤدين رجااًل ون�ساًء.
وجل���ت املطربة الكب���رية مائدة نزهت ع���امل االداء املقامي 
كال�سه���اب ال���ذي ي�س���ع �س���وءًا وملعان���ًا وه���و يح���رتق.. 
ورغ���م انها ب���داأت هذه التجرب���ة يف مرحلة �سب���ه متاأخرة 
م���ن م�سريته���ا الفني���ة، اإال اأن ذلك يعني م���ن زاوية اخرى 
انه���ا ج���اءت اإىل ع���امل االداء املقامي وه���ي متتلك جتربة 
كب���رية يف ف���ن غن���اء االغني���ة الرتاثية واحلديث���ة.. ويف 
ه���ذه احلقب���ة وج���د االداء املقامي الن�س���وي يف امكانيات 
مائ���ده نزهت �س���ورة جديدة، وحتددت مالم���ح ابتكارات 
ادائي���ة للم�ستقب���ل مل تك���ن قبله���ا ثمة اكرث م���ن حماوالت 
ن�سوي���ة مبع���رثة بني وق���ت واآخر، من���ذ ان ب���داأت الرائدة 
�سديقه املالي���ه واالخريات يقتحمن ه���ذا العامل ب�سعوبة 
كب���رية وا�سرار نادر … غنت مائ���ده نزهت عدة مقامات 
باأ�سوله���ا التقليدية املتقنة وهي امل���رة االوىل التي توؤدي 
امل���راأة فيها املقامات باتقان ا�س���ويل تقليدي ب�سورة فنية 
مل ي�سبق لها مثيل على ا�سا�ش اعتبار الغناء املقامي كعمل 

فني ولي�ش اداءًا جمردًا.
ب���داأت املطربة الفريده ، فريده حمم���د علي �سريتها الفنية 
من���ذ اواخر ال�سبعين���ات، وبداأت �سهرته���ا تت�سع منت�سف 
الثمانين���ات، وهي من االجيال املقامية الن�سوية املتاأخرة، 
ولكنه���ا اخت�س���ت منذ البداي���ة بغن���اء املقام���ات العراقية 
وبلغت ذروتها االدائية مبقام االورفه الذي نالت بوا�سطته 
ال�سهرة الكبرية عام، وكان ذلك منت�سف العقد الثمانيني، 
ثم توالت جناحاته���ا االدائية يف املقام 
املطرب���ة  له���ذه  ق���در  وق���د  العراق���ي.. 
املقامية القدي���رة اأن تدر�ش املو�سيقى، 
لتك���ون  بتعلمه���ا  موهبته���ا  و�سقل���ت 
اأول موؤدي���ة مقامية دار�س���ة للمو�سيقى 
اإىل  اأن ن�س���ري  م���ن الن�س���اء.. وميك���ن 
متتع���ت  الت���ي  املقامي���ة  التعاب���ري  ان 
به���ا فري���ده كانت اق���رب م���ن �سابقاتها 
اىل التعاب���ري املقامي���ة البغدادي���ة التي 
متتاز بزخارف وحتلي���ات دقيقة امتاز 
يف تاأديتها الرجال م���ن املوؤدين وبهذه 
اخلا�سي���ة ا�ستطاع���ت ان ت�سق طريقها 
���ت له���ا وج���ودًا بني م���وؤدي املقام  وتثبِّ

العراقي.
هن���اك مغني���ات مقامي���ات م���ن طلبتن���ا 
املو�سيقي���ة  الدرا�س���ات  معه���د  يف 
العراق���ي اي�سا ظه���رن يف ال�سبعينات 
والثمانين���ات والت�سعين���ات.. بع�سهن 
ميتلك���ن اأ�س���وات جيدة، ولك���ن مل تتح 
له���ن فر�ش اال�ستم���رار يف ه���ذا اللون 
م���ن االأداء على االأقل، او اعتزلن الغناء 

متامًا لظروفهن.
هناك مطربات اأخريات حاولن الولوج 
اإىل غناء هذا اللون من الغناء عن طريق 
االبوذي���ة املقامي���ة اأو بع�ش اجلوابات 
الغنائية العالية املقامية داخل اأغانيهن 
اأو حم���اوالت اخرى مل ت�س���اأ ان ت�ستمر 
حتى يت�سنى لنا احلديث عنها ب�سورة 
وا�سع���ة امث���ال بدري���ه ان���ور ومن���ريه 
اله���وزوز وغريه���ن، واخ���رياأ املطربة 
الت���ي  الوه���اب  عب���د  اأن���وار  الكب���ريه 
�سجلت ب�سوتها ح���وايل 60 اغنية من 
اأغ���اين املطربات االوائل مثل �سديقه املاليه و�سليمه مراد 
و�سلطانه يو�سف وبدريه انور وجليله العراقية اأم �سامي 
بتقني���ات ت�سجيلية ارفع م�ستوًى بطبيع���ة الزمن وتطور 
االجهزة الت�سجيلية وذلك من���ذ �سبعينات القرن الع�سرين 
والت���ي تعد م���ن اأجمل ت�سجي���الت اأالغ���اين القدمية اأن مل 
تكن اأجمله���ا حقًا �ساركتها يف نف����ش املنحى املطربة هناء 
ب�سوتها اجلميل وغنائها لبع����ش من هذه اأالغاين اأي�سًا. 
وممن حاول���ن تادية املقامات يف الوق���ت احلا�سر الفنانة 

رند دريد.
عن )حماور يف املقام العراقي ــ املحور ال�ساد�س ع�سر(

المقام العراقي بأصوات نسوية.. البداية والتطور
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ودي����ان ح��ي��در ال��دل��ف��ي

ولد عبد اإلله في 24 تشرين الثاني 1913 في مدينة 
الطائف إحدى مدن الحجاز في بيت جده لوالدته 
الشريفة نفيسة بنت عبداإلله أمير مكة, وكان 

عبد اإلله االبن الوحيد لألمير علي من الذكور بين 
أخواته األربع, إذ توفي له شقيقان قبل والدته, 
وهم األمير شرف وعمره تسعة أشهر, واألمير 

محمد وعمره ثمانية أشهر.

بع���د مرور �ستة اأ�سه���ر على والدته اأر�س���ل االأمري اإىل مكة 
املكرمة على ع���ادات اأهلها عندما يرزق���ون مبولود جديد، 
فعا����ش طفولت���ه املبك���رة يف مك���ة املكرم���ة حت���ت رعاي���ة 
ج���ده امللك ح�س���ني ووالدت���ه، الأن وال���ده كان م�سغواًل يف 
م�سوؤولياته العديدة يف قيادة بع�ش الغزوات �سد القبائل 
املتم���ردة يف احلج���از، فلم تتح ل���ه الفر�س���ة للتعاي�ش مع 
والده، فقد عو�سه ع���ن ذلك حنان وعطف والدته ال�سريفة 

نفي�سة وجده امللك ح�سني.
وخ���الل اندالع الثورة العربية عام 1916 يف مكة املكرمة، 
بق���ي عبد االإله حتت رعاية ج���ده امللك ح�سني الذي حر�ش 
عل���ى تعليم���ه ال���ذي مل يختل���ف بدايت���ه ع���ن اأقران���ه، فقد 
كان م���ن ع���ادة كبار اأ�س���راف احلج���از اأن ياأت���وا مبعلمني 
لتعلي���م اأبنائهم القراآن الك���رمي واحل�ساب والتاريخ داخل 
ق�سوره���م، كم���ا كان���وا يتعلمون اللغ���ة الرتكي���ة، وكذلك 
تعل���م الفرو�سية وا�ستعم���ال ال�سالح كي ي�سب���ون فر�سانًا 

يح�سنون الرماية.
فعهد ال�سري���ف ح�سني اإىل ال�سيخ يا�س���ني الب�سيوين اأحد 
علم���اء احلجاز الكبار، مهمة تعلي���م عبد االإله مبادئ الدين 
واللغ���ة العربي���ة، فبقي حتت اإ�سرافه حت���ى عام اإال اأنه يف 
ع���ام 1920 غادر عب���د االإله املدينة املنورة م���ع اأ�سرته اإىل 
�سوريا عندما قرر املوؤمتر ال�سوري املناداة باالأمري في�سل 

مل���كًا على �سوري���ا حل�سور حفلة تتويج عم���ه امللك في�سل 
بع���د اأن وج���ه الدع���وة اإىل اأح���د اأم���راء البي���ت الها�سم���ي 
حل�س���ور احلف���ل، ونظ���رًا الن�سغ���ال والده املل���ك علي يف 
املدين���ة املن���ورة لب���ى عب���د االإل���ه الدع���وة حل�س���ور حفل 

التتويج.
وخ���الل وج���وده يف �سوري���ا األتح���ق عب���د االإل���ه باإح���دى 
املدار����ش ال�سوري���ة بن���اًء عل���ى رغب���ة عم���ه املل���ك في�سل، 
وا�ستم���ر وجوده فيها طيلة مدة احلكومة العربية باحلكم 
يف دم�س���ق والتي كان���ت تواجه �سغط���ًا فرن�سيًا، ونتيجة 
لذلك ا�سطر امللك في�سل برتحيل عائلته وذويه من دم�سق، 
وق���رر عبد االإل���ه العودة اإىل املدينة املن���ورة، ومنها انتقل 
اإىل مك���ة املكرمة وا�ستقر فيها، فاأم���ر امللك ح�سني مبتابعة 
تعليم���ه هن���اك، فعه���د اإىل حمم���د ب���ك خلو�سي اأح���د قادة 
اجلي����ش العثماين وم���ن �سب���اط االأركان الكب���ار بتعليمه 
املبادئ الع�سكري���ة والعلوم االأخرى، فيم���ا توىل الطبيب 
خلي���ل احل�سن���ي اأحد اأطب���اء الث���ورة العربية ع���ام 1923 

تعليمه مبادئ التاريخ واجلغرافية.
انتق���ل عبد االإله مع عائلته اإىل �سرق االأردن يف عام 1924 
ليكون قرب عمه االأمري عبد الله بن احل�سني، وذلك ب�سبب 
ن�سوب احلرب احلجازية النجدية، ويف عمان عهد مبهمة 
تعليمه���اإىل الدكتور جمي���ل با�سا لتعليمه العل���وم الدينية 

والفل�سفة واللغة الفرن�سية.
بع���د تن���ازل والده املل���ك علي ع���ن احلجاز غ���ادر جده يف 
الث���اين والع�سرين من كان���ون االأول ع���ام 1925 متوجهًا 
اإىل بغداد لي�ستقر اإىل جانب اأخيه امللك في�سل، فو�سل يف 
الثام���ن من كان���ون الثاين ع���ام 1926، وكان يف ا�ستقباله 
املل���ك في�سل واالأمري غازي، وبعد م���دة ق�سرية انتقل عبد 

االإل���ه اإىل بغ���داد يف الع���ام نف�سه، وهن���اك اأكم���ل درا�سته 
فت���وىل يو�سف العطا تدري�س���ه الفقه االإ�سالم���ي، ونعمان 

االأعظمي اآداب اللغة العربية.
ويف اأوائ���ل ع���ام 1928 ق���ام وال���ده باإر�سال���ه اإىل القد�ش 
الإكم���ال تعليم���ه يف الكلي���ة العربية وهي عب���ارة عن كلية 
ديني���ة لك���ن مل ي�ستمر فيها عبد االإله طوي���اًل ب�سبب طبيعة 
تل���ك الدرا�سة التي اقت�سرت على العلوم الدينية والتي مل 
تتف���ق مع اجتاهاته وميول���ه، لذا قرر االلتح���اق يف نهاية 
الع���ام نف�سه بكلي���ة فكتوري���ا باالإ�سكندري���ة واأم�سى فيها 
ثالث �سنوات من دون اأن ي�ستفيد �سيئًا بالرغم من اأنه كان 
وا�سع الذكاء، اإال اأنه مل يفكر يف احل�سول على �سهادة من 
اجلامع���ة، بعد ذلك اأعل���ن عن رغبته يف درا�س���ة االقت�ساد 
ال�سيا�س���ي يف بريطاني���ا، لذا غادر م�س���ر اإىل لندن يف 26 
اآب 1932 لاللتح���اق بكلية ه���ارو، لكنه مل يبق فيها طوياًل 

ل�سعوره ب�سعوبة الدرا�سة فيها فعاد اإىل العراق.
وبع����د عودت����ه اإىل الع����راق كان وال����ده ياأمل ب����اأن يعود اإىل 
اإنكلرتا بعد مدة ق�سرية ال�ستئناف درا�سته، اإال اأن عبد االإله 
كان يف�س����ل البقاء يف العراق، وكان خالل هذه املدة يق�سي 
اأوق����ات فراغ����ه يف ممار�س����ة االألع����اب الريا�سي����ة ورك����وب 
اخلي����ل دون اأن ميار�����ش اأي ن�ساط �سيا�س����ي اأو وظيفي لذا 
ا�سط����ر والده اإىل زجه يف وظيف����ة ر�سمية حكومية، فطلب 
م����ن يا�سني الها�سمي ع����ام 1935 اإيجاد وظيفة له، وفعاًل مت 
تعيين����ه موظفًا يف وزارة اخلارجي����ة العراقية براتب قدره 
)12( دين����ارًا، وكان عمل����ه يف الغرف����ة نف�سها الت����ي ي�سغلها 
يو�س����ف الكيالين املالح����ظ يف وزارة اخلارجي����ة، فاأ�ستهل 

عبد االإله عمله بوظيفة الت�سريفات يف الوزارة.
متك���ن عب���د االإله من خ���الل وج���وده يف وزارة اخلارجية 
من اكت�س���اب اخلربة وتو�سي���ع معلومات���ه الدبلوما�سية، 
وا�ستم���ر يف عمله بالوزارة حتى انق���الب بكر �سدقي يف 
29 ت�سري���ن االأول 1936، ويف �سي���ف الع���ام نف�سه �سافر 
مع والدت���ه و�سقيقاته اإىل االإ�سكندرية لغر�ش اال�سطياف 
وخالل وجوده يف االإ�سكندرية تعرف عبد االإله على ملكة 
في�سي وهي من كبار العائالت امل�سرية ابنة �سالح الدين 
الفي�سي فاأبدى رغبته بالزواج منها فخطبها وعاد بها اإىل 
بغ���داد واأجريت له حفل���ة زفاف يف تلك ال�سن���ة ومبباركة 
املل���ك غ���ازي لكن مل ي�ستم���ر هذا الزواج طوي���اًل، فكان من 
ال�سعب على �سيدة م�سري���ة اأن تعي�ش يف بلد تختلف فيه 
العادات والتقاليد عن البلد الذي كانت تعي�ش فيه، فلم يكن 
با�ستطاعتها اأن تخرج مع زوجها اإىل �سالة �سينما وعندما 
تخ���رج م���ن البيت كان���ت ترتدي العب���اءة العراقي���ة كبقية 
ن�س���اء العائل���ة املالك���ة والت���ي مل تكن معتادة عل���ى تغطية 
وجهها عند اخلروج م���ن البيت ومل متتلك احلرية الكافية 
يف احلرك���ة فقد واجهت �سعوب���ة يف العي�ش والتكيف مع 
العائل���ة املالكة، لذا مل تدم العالق���ة الزوجية بينهما طوياًل 
ب�سب���ب اخلالف���ات العائلي���ة، فتم ط���الق ملك���ة في�سي من 
االأم���ري عب���د االإله وبقي حت���ى عام 1948 م���ن دون زواج، 
اإال اأن���ه ق���ام بزي���ارة القاهرة يف الع���ام نف�سه وق���د اأعلنت 
الت�سريف���ات امللكية يف 3 ت�سري���ن االأول 1948 عن خطبته 
م���ن االآن�سة فائزة الطرابل�سي كرمية كمال الطرابل�سي يف 
القاهرة وقد عرف���ت فائزة الطرابل�سي باأنها جميلة الوجه 
وحل���وة املع���اين، ومت زواج االأم���ري عبداالإل���ه يف الثامن 
والع�سرين من ال�سهر نف�سه، وقداأنعم عليها الو�سي بلقب 
)�ساحب���ة ال�سم���و امللكي(، وبع���د مرور مدةعل���ى زواجها 
بداأت عالقاتها تتاأزم باالأمري عبد االإله ب�سبب كرثة التزامه 
وان�سغال���ه مبهام الدولة فكانت كث���رية الت�سكي واأغلب ما 
كان���ت تردد “اأمتنى اأن اأجل����ش واأتع�سى معه لليلة واحدة 
عل���ى انفراد” وبقي���ت تعاين م���ن امل�ساكل نف�سه���ا،اإىل ان 
انته���ى زواجها باالنف�س���ال يف 27 ت�سري���ن الثاين 1950 
ف�س���اًل عن ذلك يعود �سب���ب االنف�سال املتك���رر لالأمري عبد 
االإله بخ�سو�ش مو�سوع اجن���اب االأطفال ورف�ش االأمري 
له���ذا املو�سوع، اأما زواجه االأخري ف���كان من االآن�سة هيام 
ابن���ة اأمري ربيعة حممد احلبي���ب والتي ات�سفت ب�سمارها 
وذات وجه���ًا جميل و�سعرها طويل، فت���م عقد قرانه عليها 
يف 15 حزي���ران ع���ام 1955 ا�ستطاعت االأم���رية هيام من 
االن�سج���ام مع بقية ن�ساء العائل���ة املالكة وبقيت معه حتى 

م�سرعه يف ثورة عام 1958.
عن ر�سالة ))احلياة االجتماعية للعائلة املالكة يف العراق 
))1958-1921

األمير عبد اإلله قبل وصايته على العرش في العراق
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ص������������ادق ال����ط����ائ����ي

على تل كبير كان اسمه »تل األسود« يحوي في 
داخله كنوزا من اآلثار السومرية التي لم يكشف 

عنها حتى اآلن، بنيت مدينة في القرن الثامن 
عشر بأمر من أمير قبلي، انتعشت وانتقل إليها 

الحرفيون والتجار من المناطق المحيطة بها. بل 
حتى من بغداد جاء من سكن وعمل فيها لتبنى 
مدينة وتصبح عاصمة إمارة آل السعدون التي 
عرفت باسم »المنتفك« وليصبح اسم المدينة 

الجديدة »سوق الشيوخ« الن زعيم آل السعدون 
كان يسمى شيخ مشايخ »المنتفك« وهو التجمع 

القبلي الذي حكموه.

بروفايل المدينة
�س����وق ال�سيوخ مدين����ة عراقية تبعد ح����وايل 300 كم جنوب 
غ����رب بغ����داد، وه����ي مدينة م����ن مدن اجلن����وب اّلت����ي يقطنها 
ح����وايل 200 األ����ف ن�سم����ة من خمتل����ف القبائل منه����م ع�سرية 
اآل علي����وي، واآل عثم����ان، واحلج����ام، والنوا�س����ي، وع�سرية 
ال�س����ادة امل�سع�س����ع وغريه����م. مدين����ة حتت�س����ن نه����ر الفرات 
وتن����ام عل����ى حافة الهور م����ن جهة وعلى حاف����ة ال�سحراء من 
ناحيتها الثانية، مدينة بني����ت على �سفتي الفرات بالرغم من 
ان املدين����ة القدمي����ة كانت مبني����ة ب�سكل رئي�س����ي على ال�سفة 
الغربي����ة من النهر فقط، وذلك لتكون اأقرب اإىل البادية، وذلك 
لت�سهي����ل ارتباطها ك�س����وق قبلية بحركة القبائ����ل البدوية يف 
بادي����ة ال�سماوة، لكن ومع جتم����ع احلرفني القادمني من نواح 
خمتلف����ة، �سك����ن ال�سف����ة ال�سرقية م����ن نهر الف����رات مهاجرون 
�سابئ����ة انتقل����وا م����ن نواح����ي حمافظ����ة مي�س����ان اجلنوبي����ة 
واالأه����وار لل�سكن عل����ى ب�سل منف�س����ل على ال�سف����ة ال�سرقية 
للمدين����ة ليتك����ون منه����م بع����د ذل����ك م����ا ع����رف بح����ي »ال�سبة« 
ال�سابئ����ة، ويربط بني طرفيها ج�س����ر يو�سل ال�سفة ال�سرقية 
بالغربية، وهي مركز ق�ساء تقع �سمن حدود حمافظة ذي قار 

جنوب العراق.
ومب����ا ان املدين����ة تكون����ت م����ن جتم����ع مهاجرين م����ن مناطق 
وقبائ����ل ومدن واأديان وطوائ����ف خمتلفة، لذلك نرى انعكا�ش 
ذل����ك على اأحيائها. فال�سفة الغربية توزعت على اأربعة اأحياء 
رئي�سي����ة، ه����ي حي البغ����ادة ووا�سح انه جتم����ع للقادمني من 
بغداد وحي النجادة للقادمني من جند وكذلك حملة احلويزه 
للذي����ن هاجروا م����ن االأحواز وما جاوره����ا. وقد كانت تعي�ش 
يف �سوق ال�سيوخ جالية اإيرانية يبدو ان لها تاأثريا اقت�ساديا 
حت����ى ا�ستوجب وج����ود قن�سل اإي����راين يف املدينة. اأما حملة 
احل�س����ر فاأن �سكانها خليط م����ن الذين جاءوا من مدن متفرقة 
وبع�����ش االأري����اف املج����اورة للمدين����ة. وكانت ه����ذه املحالت 
االأرب����ع متج����اورة تتوزع م�ساح����ة التل االأثري ال����ذي اقيمت 
املدين����ة عليه، وقد احيطت ب�سور له اأب����واب تفتح وتغلق يف 
مواعيد وفقا للنظام ال�سائد يف تخطيط املدن يف تلك الفرتة. 
وكان����ت وظيف����ة االأ�س����وار ه����ي حماية امل����دن وب�س����كل خا�ش 
تل����ك الت����ي تكون عل����ى متا�ش مع حرك����ة القبائ����ل البدوية يف 

ال�سحراء.

المكان األمثل إلقامة األسواق الموسمية
عل����ى ت����ل ذو م�ساحة وا�سع����ة كان يع����رف باللغ����ة ال�سومرية 
ح�س����ب االآثاريني با�سم »�سوك مارو« اأي �سوق احلكيم، بنيت 

مدينة �سوق ال�سيوخ، وكان هذا املكان املرتفع املحاط باملياه 
من كل اأطرافه وب�سكل خا�ش يف مو�سم الفي�سان حيث تتمدد 
االأه����وار املحيطة باملنطقة، فيكون ه����ذا املرتفع املكان االأمثل 
الإقامة االأ�سواق املو�سمية للتبادل التجاري بني �سكان االأهوار 
و�س����كان البادي����ة، حيث تتب����ادل القبائ����ل املختلف����ة منتجاتها 
يف ه����ذا ال�سوق. وق����د اقيمت املدينة بناء عل����ى اأوامر االأمري 
ثوين����ي بن عبد الل����ه ال�سعدون ع����ام 1761م لتك����ون عا�سمة 
الإمارت����ه ب����دال م����ن العا�سم����ة ال�سابقة وه����ي مدين����ة العرجا، 
وبقيت ال�س����وق املركز االأهم وعا�سمة االئتالف القبلي قرابة 
املئة عام حتى عهد م�سيخة نا�سر با�سا ال�سعدون، اأيام احلكم 
العثم����اين، حيث اأمر ببناء مدينة النا�سرية التي �سميت على 
ا�سم����ه ع����ام 1869 اإبان عهد الوايل مدح����ت با�سا الذي حاول 
جاه����دا ن�سر التح�س����ر واال�ستقرار ب����ني القبائل املرحتلة يف 
جن����وب وغرب الع����راق وذلك باإن�ساء املراك����ز احل�سرية التي 
�ستقود اإىل ا�ستقرار القبائل اأوال وبالتايل دفع ال�سرائب عن 
االأرا�س����ي الزراعي����ة وتوفري املحاربني يف ح����ال احلاجة لهم 
يف حروب الدولة العثماني����ة. ومع تاأ�سي�ش مدينة النا�سرية 
انتقلت االأهمية االإدارية واالقت�سادية من �سوق ال�سيوخ اإىل 
املدين����ة اجلدي����دة، واأ�سح����ت عا�سمة االإم����ارة القدمية تابعة 

للمدينة اجلديدة.
يف كتب الرحالة واملوؤرخني

يذك����ر يعقوب �سركي�ش يف مباحث عراقية ان »�سوق ال�سيوخ 
مل ت�س����د اإال بع����د �سنة 1781 م« اأي انه����ا اأ�سبحت مركزا ثابتا 
ملهم����ات ال�سي����وخ املذكوري����ن، وخمزن����ا لذخريته����م، وملج����اأ 
ح�سين����ا يل����وذون اإليه عن����د احلاج����ة، وخطط له����ذا الغر�ش 
عم����ارة على ال�سف����ة الغربية من الف����رات يف مو�سع يبعد عن 

النا�سرية غربا 35 كيلومرتا.

كم����ا يذك����ر املدين����ة الرحالة االنكلي����زي جاك�س����ون يف رحلته 
للع����راق عام 1797 م وذلك بعد م����روره بها قادما من الب�سرة 
ومتجه����ا اإىل بغ����داد عن طريق الف����رات، يف كتاب »م�ساهدات 
بريط����اين ع����ن الع����راق« �سن����ة 1797 حي����ث يذك����ر »و�س����وق 
ال�سي����وخ مدين����ة وا�سع����ة وماأهولة ج����دا بال�س����كان وهي مقر 
)ال�سي����خ ثوين����ي( وه����و م����ن اأم����راء الع����رب االأقوي����اء ال����ذي 
تخ�س����ع حلكمه ال�سفة اليمنى من نهر الفرات من احللة حتى 
الب�س����رة. ولق����د ثار يف اإح����دى املرات عالنية �س����د احلكومة 

العثمانية وا�ستوىل على مدينة الب�سرة ذاتها«.
ويذك����ر الكولوني����ل وال�سيا�س����ي، والكات����ب االأنرثوبولوجي 
الربيط����اين هارول����د ريت�س����ارد ديك�س����ون ال����ذي عم����ل حاكما 
ع�سكريا ل�سوق ال�سيوخ اإبان احلرب العاملية االأوىل. ويقول 
يف كتابه »الكويت وجاراتها« يف ف�سل حتت عنوان )انا اأدير 
�سوق ال�سيوخ( »وبعد ان احتّل اجلرنال نورمنغ، النا�سرية 
يف متوز/يولي����و �سنة 1915م ار�سل����ت ك�سابط ا�ستخبارات 
اإىل �س����وق ال�سيوخ، املدين����ة العربية ال�سغ����رية على الفرات 
يف و�سط قبائل املنتفك، ومل تكن القوانني ت�سري هناك حتى 
يف اأي����ام االأت����راك قب����ل �سن����ة 1914 م، فقبائ����ل املنتفك عنيدة 
متم����ردة وكانت يف حالة م����ن الفو�سى بحيث ا�سطرتني اإىل 
ح����ث الدائرة ال�سيا�سية، الت����ي يراأ�سها ال�سري بر�سي كوك�ش، 
الذي كان ينظم االإدارة املدنية يف جنوب العراق على اإر�سال 
�سباط الإدارة املنطقة. وكم كانت ده�ستي عندما تلقيت برقية 
عينني فيه����ا ال�سري بر�س����ي كوك�ش م�ساعد �ساب����ط �سيا�سيا، 

باالإ�سافة اإىل واجباتي االأخرى يف �سوق ال�سيوخ«.

آثار سومرية
»اأم العبا�����ش« ه����و اإي�س����ان �سوم����ري، واالإي�س����ان يف اللغ����ة 

ال�سومري����ة يعن����ي تل، يعود تاريخه اإىل �سن����ة 2100 ق، اأيام 
�سالل����ة اأور الثالث����ة، حي����ث توج����د اأط����الل مدين����ة عامرة هي 
»كوت����اال« التي �سقطت عل����ى اأيدي العيالمي����ني �سنة 2000 ق 
وبقاياه����ا اليوم تعرف ب� »تل �سف����ر«. كما توجد بالقرب منها 
اإي�سان����ات تع����ود اإىل مدين����ة �س����وق ال�سي����وخ مث����ل اأم احللفة 
»�سكيك����ه« واأم ال����ودع وه����و اإي�سان كب����ري فيه �سري����ح ال�سيد 
نعمة الر�سوي واإي�سان مارو، الذي اأن�ساأت عليه مدينة �سوق 
ال�سي����وخ، واإي�سان كي�سيكا »ت����ل اللحم« وتل اجلديدة. ورمبا 
كان����ت خط����وة افتت����اح كلية االآث����ار يف مدينة �س����وق ال�سيوخ 
موؤخ����را خط����وة مهم����ة ج����دا، كونه����ا اأول كلي����ة متخ�س�س����ة 
باالآث����ار يف الع����راق وه����ي تتبع اإداري����ا اإىل جامع����ة ذي قار، 
ه����ذه اخلطوة �سرت�سخ ثقافة التعامل املجتمعي مع االآثار يف 
مدين����ة تطفو على كنوز اأثرية، كما انها �ستعيد للمدينة بع�ش 

اأهميتها التي فقدتها.

ايكولوجيا وأسواق
ي�سف اأي���اد علي احل�سني يف كتابه »�سوق ال�سيوخ تاريخها 
وع�سائره���ا« اإيكولوجي���ا املدينة فيقول »وم���ن �سمال املدينة 
تبداأ الب�ساتني يف غرب الفرات، حيث متر خاللها ثالثة اأنهار 
اأو قنوات يغذيها الفرات، اأولها الرزاقية وتقع جنوب املدينة 
وق���د �سمي���ت عل���ى اإ�سم قائمق���ام املدين���ة حين���ذاك وهو عبد 
ال���رزاق حلمي، اأما القناة الثاني���ة فهي قناة الدك�سنية والتي 
تق���ع �سم���ال املدينة وقد �سميت على ا�س���م احلاكم الربيطاين 
للمدين���ة امليجور ديك�س���ون، وقد طمرت هات���ان القناتان مع 
م���رور الوقت نتيج���ة االإهم���ال. واإىل �سم���ال الدك�سنية تقع 
القناة الثالثة التي تعرف بالبدعي، والقناة االأبعد هي القناة 
الرابعة والتي ت�سمى قن���اة علثة، التي ت�سري من الفرات اإىل 
جان���ب �سات���ر ترابي ينتهي عن���د طريق ال�س���وق حتى ي�سل 

مدينة النا�سرية مرورا باأم العبا�ش فالف�سلية ثم احل�سر.
اأم���ا اإىل الغ���رب م���ن املدين���ة فهن���اك برك���ة وا�سعة م���ن املاء 
املنح�سر م���ن الفي�سانات ن�سميها الربكة وهي مرتع لقطعان 
اجلامو�ش، حيث ي�سك���ن اأ�سحابها مربو اجلامو�ش بالقرب 
منه���ا، اأما اأ�س���واق �سوق ال�سي���وخ فانها تكاد تك���ون �سورة 
م�سابه���ة اأو مطابقة الأ�س���واق مدن جنوب الع���راق من حيث 
امله���ن اأو من���ط البن���اء اأو توزي���ع االأ�س���واق اإىل جمموعات 
م���ن اخلدم���ات املتج���اورة، فنج���د يف اأ�سواق مدين���ة �سوق 
ال�سي���وخ ح�سب اي���اد علي احل�سني »اأ�س���واق املدينة �سريان 
حياته���ا ومرك���ز احلرك���ة االقت�سادي���ة فيه���ا. مال���ك ال�س���وق 
الرئي�س���ي يف املدين���ة كان رجال يهوديا من اأه���ل النا�سرية، 
وه���و اأحد املهاجرين من بغداد وا�سم���ه دانيال، وقام النا�ش 
بتحري���ف اال�سم فكانوا ي�سم���ون ال�سوق ب� »�س���وق دانيار«. 
وي�سي���ف احل�سن���ي يف كتابه »ميت���د ال�سوق ال���ذي ي�ستدير 
بزاوية ح���ادة لي�سم حمالت البٌزازين باعة االأقم�سة ويتفرع 
من���ه اإىل اليمني �سوق اخلياط���ني اإىل اأن ي�سل اإىل نقطة اإىل 
اليم���ني منه فتجد �سوقا �سغرياأ للخٌرازين، اأي من يتعاملون 
باجللود، ويوؤدي اإىل حملة البغادة. وا�ستمراره اإىل ال�سمال 
يدخل منطقة باع���ة التبوغ ثم يوؤدي اإىل دائرة الربيد املطلة 

على نهر الفرات«.
ويكم���ل احل�سن���ي و�سف االأ�س���واق بقوله »يخ���رج فرع اإىل 
الي�س���ار من ال�س���وق الرئي�سي ي�س���م �س���وق ال�ساغة للذهب 
والف�س���ة، ويف اآخره بع�ش احلدادين ث���م �سوق الق�سابني. 
وينته���ي ال�س���وق امل�سق���وف ب�ساح���ة وا�سع���ة مك�سوفة هي 
ال�سف���اة، حيث يتواجد البقال���ون وحمالت بيع اخل�سروات 
والفواك���ه يف دكاك���ني غ���ري ثابت���ة. فتج���د القروي���ات يبعن 
منتج���ات احلليب من زبدة وجن ول���ن، ويف طرف ال�سفاة 
ه���ذه وقفة وا�سع���ة للحيوانات، واأكرث ه���ذه احليوانات من 
احلمري اأو اجلمال اأو الغن���م واملاعز والدواجن وهي اإما اأن 
تكون معرو�س���ة للبيع اأو اأنها يف انتظ���ار اأ�سحابها للعودة 

بهم اإىل مناطقهم«.
�سوق ال�سيوخ التي كانت على مدى قرن كامل عا�سمة اإمارة 
اآل ال�سع���دون الذي���ن حكموا جنوب الع���راق الغربي، تعاين 
الي���وم من االإهمال والن�سيان وقل���ة اخلدمات، لكنها وبف�سل 

جهود اأبنائها حتاول ان ت�سعيد بع�ش بهائها القدمي.

مدينة سوق الشيوخ العراقية عاصمة اإلمارة 
التي لفها النسيان
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م�����ح�����س�����ن ح���س���ي���ن

يعد يوم 9 تشرين الثاني نوفمبر 1959 وهو يوم 
تأسيسها. وهذا التاريخ ليس تاريخ قرار الحكومة 

العراقية بتأسيس الوكالة )ألن القرار أتخذ في 
أوائل آذار( وهو ليس تاريخ صدور قانون الوكالة 

رقم 158 لسنة 1959 )فالقانون صدر في 28 أيلول 
1959( وليس تاريخ تنفيذه )تاريخ التنفيذ هو تاريخ 
نشر القانون في الجريدة الرسمية وهو 6 تشرين 
األول 1959( وال حتى تاريخ تعيين أول مدير عام 
لها أحمد قطان. إنما يوم 9 تشرين الثاني 1959 

هو اليوم الذي صدرت أول نشرة إخبارية مطبوعة 
على الورق تحمل اسم )وكالة األنباء العراقية(.

قب���ل ذل���ك التاري���خ بت�سع���ة اأ�سه���ر وبالتحدي���د يف االأيام 
االأوىل م���ن �سه���ر اآذار/ مار����ش 1959 ا�ستدعي �سحفيان 
كان���ا يعمالن يف جريدة الب���الد هما حم�سن ح�سني وحميد 
ر�سي���د ملقابل���ة مدي���ر االإذاع���ة اآن���ذاك )�سلي���م الفخ���ري(. 
واأبلغهما اأن احلكومة ق���ررت تاأ�سي�ش وكالة اأنباء ر�سمية 
عل���ى غرار وكالة اأنباء ال�سرق االأو�سط امل�سرية )اأ.�ش.اأ(، 
واأن���ه قد مت اختيارهم���ا الإن�ساء نواة له���ذه الوكالة. وقال 
اإن هذه النواة �سرتتب���ط باالإذاعة حلني اإكمال االإجراءات 

القانونية الالزمة لتاأ�سي�ش الوكالة.
كان حميد ر�سيد من اأبرز ال�سحفيني يف ذلك الوقت. ولقد 
كان ميار����ش �ستى �سن���وف العمل ال�سحف���ي بكفاءة مثل 
العمود والتحقيق واملقال ال�سيا�سي واخلرب وكان يرتجم 
م���ن اللغة االإنكليزية التي تعلمها وح���ده وبداأ بتعلم اللغة 

الفرن�سية معتمدًا على نف�سه اأي�سا.
اأم���ا حم�س���ن ح�س���ني فق���د كان هاوي���ا لل�سحاف���ة قب���ل اأن 
يحرتفه���ا عام 1956 وقد عرفه الق���راء والو�سط ال�سحفي 
كمح���رر حتقيق���ات ومن���دوب اأخب���ار اإ�ساف���ة اإىل بداي���ة 
متوا�سع���ة يف كتاب���ة الق�س���ة الق�س���رية وكان قد عمل يف 
�سحيف���ة ال�سع���ب وملحقه���ا جمل���ة )االأ�سب���وع( يف العهد 
امللك���ي ث���م يف �سحيف���ة اجلمهوري���ة بعد ث���ورة 14 متوز 
1958 ث���م يف �سحيف���ة الب���الد لع���دة اأ�سه���ر وعم���ل لفرتة 

مرا�سال ملجلة )�سباح اخلري( امل�سرية.
ويف غرف���ة تق���ع يف اجله���ة اليمن���ى م���ن مدخ���ل االإذاع���ة 
يف ال�ساحلي���ة ب���داأ ال�سحفي���ان العمل حت���ت اأ�سم )مكتب 
االرتب���اط( وتن�س���ب ه�س���ام القا�سي املوظ���ف يف االإذاعة 
رئي�س���ا للمكت���ب دون اأن تك���ون ل���ه �سلة باحل�س���ول على 
االأخب���ار اأو حتريره���ا. وان�س���م اإليهم���ا لفرتة م���ن الزمن 
اإ�سماعي���ل الربيع���ي يف بداي���ة عمل���ه ال�سحف���ي، ومفي���د 

اجلزائري الذي توىل من�سب وزير الثقافة عام 2003.
كان العم���ل يف البداي���ة ج���والت يومي���ة عل���ى ال���وزارات 
واملنظمات جلمع االأخبار والعودة اإىل االإذاعة عند الظهر 
لتحريره���ا وطبعه���ا وا�ستن�ساخها ت�سلم ن�سخ���ة منها اإىل 
املذيع���ني الإذاعتها وتوزي���ع البقية عل���ى ال�سحف املحلية 
لن�سره���ا يف اليوم التايل. وكانت ت���رد اإىل املكتب بيانات 
ال���وزارات وت�سريحات ر�سمية م���ن الوزراء الدراجها يف 
الن�س���رة، وكذلك بيان���ات جمل�ش ال���وزراء ومقابالت كبار 

امل�سوؤولني.
وظل���ت ن�سرة مكتب االرتباط ت�س���در بانتظام زهاء ت�سعة 

اأ�سهر.
يف ت�سري���ن االأول /اأكتوبر 1959 ع���ني اأحمد قطان مديرا 
عام���ا لوكال���ة االأنباء العراقي���ة اإثر �سدور قان���ون الوكالة 

ونظامه���ا يف اجلري���دة الر�سمي���ة يف ال�ساد����ش م���ن ذل���ك 
ال�سه���ر. ويف ذل���ك الوف���ت كان وزي���ر االإر�س���اد )االعالم( 
الدكت���ور في�سل ال�سامر وقد ب���ذل جهدا كبريا يف تا�سي�ش 
الوكال���ة وا�س���دار قانونها. واخذ املدي���ر العام يرتدد على 
االإذاع���ة. وكان يجل����ش م���ع ذوالن���ون اأيوب املدي���ر العام 
لالإذاع���ة والتلفزيون وبداأ يطلب االإطالع على الن�سرة قبل 
اإذاعته���ا وتوزيعها على ال�سحف وادى ذلك اإىل خالف مع 
ال�سحفي حميد ر�سيد الذي كان يعتقد اأنه اأف�سل من اأحمد 
قط���ان واأنه يج���ب اأن ال ياأم���ره، وهكذا ت���رك حميد ر�سيد 
العم���ل وعاد عل���ى الف���ور اإىل العمل يف ال�سح���ف قبل ان 

ت�سدر اأول ن�سرة اخبار با�سم الوكالة.
يف ت�سري���ن الثاين نوفمرب اأغلق مكت���ب االرتباط وانتقل 
العم���ل اإىل مبن���ى قريب م���ن االإذاع���ة اتخذ مق���را للوكالة 
ث���م جرى نق���ل ق�سمي االأخب���ار اخلارجي���ة واالإن�سات من 
االإذاعة اإىل مبنى الوكالة وبداأ العمل يف 9 ت�سرين الثاين 
نوفم���رب 1959 با�سدار ن�سرة اإخباري���ة حتمل ا�سم وكالة 
االأنب���اء العراقي���ة ب���دال م���ن مكت���ب االرتب���اط يف االإذاعة 

والتلفزيون.

قرار خطير
يف تل���ك االأي���ام �سدر ق���رار من جمل����ش ال���وزراء يعد من 
اأخط���ر الق���رارات اخلا�س���ة باالإع���الم العراق���ي وهو قرار 
اأي���ا كان  اأن تنح�س���ر كل االأخب���ار  اأي  مركزي���ة االأخب���ار 
م�سدره���ا بالوكالة، وتنفي���ذا لهذا القرار فق���د نقلت ثالثة 
اأق�س���ام من االإذاع���ة اإىل الوكالة بجمي���ع العاملني فيها من 
موظف���ني وعم���ال وغريهم، وه���ي مكتب االرتب���اط وق�سم 
االأخبار اخلارجية وق�سم االإن�سات. وظلت االإذاعة وكذلك 
التلفزي���ون منذ ذلك الوقت وملدة 11 عاما ال متار�ش العمل 
االإخب���اري. وقد انعك�ست االآثار ال�سلبي���ة لهذا القرار على 
�ست���ى املوؤ�س�سات االإعالمية واأولها االإذاعة والتلفزيون ثم 

ال�سحف ثم الوكالة نف�سها.
فاالإذاعة والتلفزيون اأ�سبحا يتلقيان ن�سرات مطبوعة من 
الوكال���ة قب���ل موعد كل ن�سرة بعدة دقائ���ق. يحمل الن�سرة 
م���وزع ي�سلمها بالي���د اإىل املذيع ويف الكث���ري من االأحيان 
يت�سل���م املذي���ع الن�سرة يف الوق���ت الذي تدق في���ه ال�ساعة 
فيق���راأ الن�س���رة على اله���واء دون اأن يكون ق���د اأطلع عليها 
وقراأه���ا جي���دًا، وو�سع احل���ركات الالزمة عل���ى حروفها، 

ولذلك فقد كرثت االأخطاء اللغوية كما كرثت اأخطاء قراءة 
االأ�سماء االأجنبية، واالأه���م من ذلك اأن وكاالت االأنباء تعد 
عادًة اأخبارها ب�سياغة تختلف متام االختالف عن االأخبار 
االإذاعي���ة والتلفزيوني���ة واأخب���ار ال�سح���ف، لك���ن ق���رار 
)مركزي���ة اخل���رب( اأدى اإىل اأن تكون هن���اك �سيغة واحدة 

ومل يكن با�ستطاعة الوكالة غري ذلك.
اأما ال�سح���ف فقد اأثر عليها ذلك الق���رار اأي�سا، حيث كانت 
ال�سح���ف اأهلية يهمها الربح وتخفي����ش النفقات، وعندما 
اأنه���ا تتلق���ى  ب���داأت الوكال���ة عمله���ا ووج���دت ال�سح���ف 
اأخب���ارا جمانية فل���م تعد ال�سحف بحاج���ة اإىل العديد من 
املندوبني كما كان الو�سع قبل الوكالة، ثم اأن هذه االأخبار 
ال���واردة من الوكال���ة هي اأخبار ر�سمي���ة ال يحتاج ن�سرها 
اإىل احل�س���ول عل���ى موافقة الرقابة، وبذل���ك فان اأ�سحاب 
ال�سح���ف تخل�سوا م���ن التدقيق الذي كان���وا يعانونه من 
الرقاب���ة، ومن���ذ ذلك الوق���ت اأ�سبح���ت هناك اعتم���اد على 
اأخب���ار الوكالة فق���ط ومل تعد هناك مناف�س���ة بني ال�سحف 
عل���ى اأخبار تنف���رد بها ه���ذه ال�سحيف���ة اأو تل���ك وبالطبع 
مل تك���ن هن���اك مناف�س���ة ت�سح���ذ هم���م مندوب���ي ال�سح���ف 
وت�سجعه���م عل���ى ال�سب���ق ال�سحف���ي اأو ن�س���ر اأخبار متيز 
ه���ذه ال�سحيفة عن تل���ك. ول�سنوات عدي���دة ولهذا ال�سبب 
وحده اأ�سبحت ال�سحف ن�سخة واحدة، اأخبارها واحدة، 

و�سياغة االأخبار واحدة اإال ما ندر.
اأم���ا الوكالة نف�سها فقد اأ�ساء لها القرار اإذ اأ�سبحت الوكالة 
و�سحفييها بدون مناف�س���ني وما توزعه الوكالة ين�سر يف 
ال�سح���ف ويذاع من االإذاعة، وبالطبع فان ال�سحفي الذي 

ال يجد من يناف�سه فان حما�سته تقل.
لق���د كان م���ن واج���ب م�س���وؤويل الوكالة متابع���ة ال�سحف 
لعله���م يجدون اأخب���ارا مل يح�سل عليه���ا مندوبوا الوكالة 

فيحا�سبونهم، لكن ذلك مل يحدث اإال نادرًا.
ويف احل���االت التي يوجد فيها مندوب للوكالة مع مندوب 
لل�سحيف���ة يف منا�سب���ة م���ا اأو موؤمت���ر �سحفي ف���ان اإدارة 
ال�سحيفة تن�س���ر ما يردها من الوكالة وتهمل ما يقدمه لها 
مندوبه���ا اخلا�ش حت���ى وان كان خرب من���دوب ال�سحيفة 

اأف�سل من خرب الوكالة.

أول مدير عام
كان اأول مدي���ر عام لوكالة االأنباء العراقية هو اأحمد قطان 
وكان على جانب كبري من الثقافة واالأخالق احل�سنة، وما 
يزال اأوائل العامل���ني يف الوكالة يذكرونه باحرتام كبري، 
وقد عم���ل معهم بان�سجام وتفاهم وا�سعني مما �ساعد على 

اأن تتخذ الوكالة النا�سئة خطواتها االأوىل بثبات.
عن كت���اب )م���ن اأوراق �سحف���ي عراقي(. الكت���اب ا�سدار 

جملة دبي الثقافية 2012 ،

في ذكرى تأسيس وكالة االنباء العراقية )واع(
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حددنا موعد عقد الِقران في ليلة عيد الميالد، 
لنحتفل كل عام بعيدين. و ذهبت صباح ذلك 
اليوم مع رفعة لشراء فستان بهذه المناسبة، 
فاخترت فستانًا أسوَد، ذا خطوط دقيقة صفراء 
اللون، منافيًا بلونه للعرف االجتماعي السائد في 

يوم عقد القران.

رافقن���ي وال���دي مع �سقيقت���ي م���رمي اإىل دار اأبو رفعة. 
ارتدي���ت ذل���ك الف�ستان م���ن ال�سوف، و جاكي���ت اأ�سفر 
ين�سجم مع لون الف�ستان، و عق�ست �سعري اإىل اخللف 
ب�سري���ط اأ�س���ود ا�سب���ه ب�س���واد �سعري. و ه���ذا خمالف 
اي�س���ًا للتقاليد املتعارف عليها، اإذ على الفتاة اأن ترتدي 

ف�ستانًا ابي�سًا، الأنه يرتبط بالطهارة و النقاء.
جل�ش وال���دي مع الرجال يف غرف���ة اأم رفعة، و كان من 
بني احلا�سرين ناجي �سوكت و �سبيح ممتاز الدفرتي، 
مدي���ر العدلي���ة الع���ام، و ع���ارف اآ�س���ف اآغ���ا، و عدنان 

الكيالين و اآخرين من العائلة.
دخل���ُت م���ع �سقيقت���ي م���رمي الغرف���ة التي جل�س���ت فيها 
الن�س���اء ب�سحب���ة اأم رفع���ة، و معظمهن قريب���ات رفعة، 
فبان���ت الده�س���ة عل���ى ق�سم���ات وج���ه اأم رفع���ة، عندما 
�ساهدتني بالف�ستان االأ�سود. فهذا اللون االأ�سود مرادف 
بذهنه���ا للم���وت و الفق���دان و احل���زن. ثم قال���ت بنربة 
ي�سوبه���ا التعج���ب و اال�ستغ���راب: »عرو����ش و الب�س���ة 
اأ�س���ود!« اإذ كان واج���ب عل���ّي اأن التف بالل���ون االأبي�ش 
ال���ذي يرمز للطه���ر و الرباءة و طول احلي���اة! و لكن ال 
ت���دري اأم رفعة اأن اللون ال يعن���ي �سيئا من هذا القبيل، 
و اإن االإن�س���ان ابتك���ر رموزًا من تلك االأل���وان و اأ�سافها 
اإىل خميلت���ه. فاملراأة الهندية ترتدي اللون االأبي�ش عند 
موت زوجها، و ال يفارقها اللون االأبي�ش حتى وفاتها.

و اتفقنا �سابقًا رفعة و اأنا اأن يكون حق الع�سمة بيدي، 
و ه���ذا �سيء مهم بالن�سب���ة لكالنا، و اأن يكون املهر لرية 
ر�سادي���ة واحدة. فالفتاة لي�س���ت ب�سلعة تباع و ت�سرتى 
مبهر عايل يطلبه اأهلها عادة! و قمنا ثانية بك�سر العرف 
االجتماع���ي املتع���ارف علي���ه. جل�ش القا�س���ي يف �سدر 
الغرف���ة، و بداأ يف قراءة ن����ش العقد و عندما و�سل اإىل 
ن����ش اجلملة التي متنحني ح���ق الع�سمة، اأعاد اجلملة 
مرتني عل���ى م�سمع رفعة، فاأجاب رفع���ة بنعم، ثم التفت 

اإيّل و اأعاد الن�ش مرتني و اأجبت بنعم اي�سًا.
ت�ساءم���ت اأم رفعة من هذا الن�ش الغري���ب بالن�سبة لها، 
فم���ن يطل���ب الطالق يوم عق���د الق���ران! و اعتربته نذير 

�سوؤم، و رمبا تكون عواقبه وخيمة و نتائجه موؤملة.
ق�سين���ا ذلك امل�س���اء يف دار الر�سام ج���واد �سليم. كانت 
ال���دار مليئة باملجموعة نف�سها الت���ي التقيت بها يف دار 
الر�سام حممود �س���ربي، و عدد من املعماريني و بع�ش 

اأ�سدقاء الفنانني من الّكتاب و من الذين يهتمون بالر�سم 
و النح���ت و العمارة و االأدب. كان �سلوك بع�سهم اأقرب 
من���ه اإىل ال�سلوك البوهيمي، بعد اأن احت�سى اأقداح عدة 
من الب���رية اأو الوي�سكي. و لكن رغم ذلك وجدت نف�سي 

من�سجمة يف تلك االأجواء، فاأحاديثهم �سائقة متنوعة.
توقف���ت ال�سي���ارة اأم���ام ب���اب دارن���ا، اكت�سف���ت يومه���ا 
كاأنن���ا ع�سيقني و ل�سنا بزوجني، ال م���كان لنا �سوى تلك 
ال�سي���ارة التي اأهداها اإليه عم���ه روؤوف اجلادرجي بعد 
عودته من انكلرتا. لي�ش اأجمل من �سرقة تلك اللحظات، 
وحيدي���ن خمتبئني ع���ن اأنظ���ار النا�ش يف ذل���ك ال�ستاء 
القار����ش، ال�سارع املظلم �سامت، ال ن�سم���ع اإال اأنفا�سنا، 

نتقا�س���م رائحة تبغ �سجائر )اجلم���ل( التي كان يدخنها 
رفع���ة، ا�ستن�سقها بحوا�ش متوهج���ة، و اأنا التي ا�سكو 

من ح�سا�سية الدخان.
 Oxford اِلق���ران قامو����ش �سخ���م  كان���ت هدي���ة عق���د 
Companion Dictionary، ال���ذي احتفظ���ت ب���ه يف 
مكتبتن���ا كهدي���ة ثمينة، كان ذا فائدة كب���رية يل، اإذ كنت 
تلمي���ذة يف كلي���ة االآداب يف ال�س���ف الثاين ف���رع اللغة 
االإنكليزي���ة، و لك���ن مل ت�سع���ر اأم رفع���ة و اأبنته���ا اأمينة 
باالرتي���اح له���ذه الهدي���ة، و اُعت���ربت مثل ه���ذه الهدية، 

منافي���ة للع���رف االجتماع���ي! فقالت اأمين���ة مظهرة عدم 
االرتياح و التعجب:

» ي���وه �سكد عيب، واحد يودي جموه���رات مو قامو�ش 
مبثل هل املنا�سبة؟/اأي، اأح�ش باخلجل من تلك الهدية، 
اإذ تق���دم املجواه���رات يف مث���ل ه���ذه املنا�سب���ة و لي�ش 
قامو�ش؟« اأما والدته فلم تنطق بكلمة، بل ظلت �سامتة، 
فاملفاجئة بالن�سبة لها كانت اأكرث مما حتتمل االعرتا�ش 

اأو الكالم.
عن كتاب )هكذا مرت االأيام( ال�سادر عن دار املدى

هدية عقد قراني كانت )قاموس أكسفورد(!


