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د, علي الوردي

في بداية شهر آب من سنة 1914 ومع نشوب 
الحرب العالمية األولى أعلن النفير العام أو سفر 
برلك كما كان يطلق عليها بالتركية.وقد تحولت 
لفظة سفر برلك التركية بين السن العامة في 
بغداد إلى سفر علك أي حرب الهرب. كان عدد 
الفارين من التجنيد الذي تم فرضه من قبل 

الدولة العثمانية يزداد يوما بعد يوم وفي أواخر 
شهر شباط من عام 1915 جرى في بغداد أول 
إعدام الحد الفارين من أداء الخدمة العسكرية 

وكان لمجند يهودي يدعى بنيامين بن يعقوب من 
محلة قنبر علي.

 وبعده���ا اأخ���ذت م�ش���اهد الإعدام���ات تتاب���ع يف مدين���ة 
بغ���داد. كانت بغ���داد قبل اإع���ان النفري الع���ام ت�شدر فيها 
عددا م���ن اجلرائد واملج���ات منها الرقي���ب ل�شاحبها عبد 
اللطيف ثنيان وامل�ش���باح ل�ش���احبها عبد احل�شني الآزري 
و�ش���دى بابل ل�شاحبها داود �شليوه وغريها من اجلرائد 
واملج���ات]109[. وعن���د ت���ويل ن���ور الدين باي من�ش���ب 
ال���وايل وقائ���د اجلي����ش العثم���اين يف الع���راق يف �ش���نة 
1915 اأم���ر هذا الوايل باإغاق جميع ال�ش���حف املوجودة 
يف بغداد وبنفي اأ�ش���حابها يف اأماكن نائية وقرر اإ�ش���دار 
جريدة خا�شة باحلكومة اأطلق عليها ا�شم �شدى الإ�شام. 
ونيطت اإدارة �شيا�ش���ة هذه اجلري���دة برئي�ش بلدية بغداد 
روؤوف ب���ك اجلادرج���ي وق���د �ش���در الع���دد الأول من هذه 
اجلريدة يف يوم 23 متوز من �ش���نة 1915. وقد قام كذلك 
نور الدين باي بنفي نفر من وجهاء كا الطائفتني اليهودية 
وامل�شيحية اإىل املو�شل[. وبعد انت�شار القوات العثمانية 
عل���ى اجلي�ش الربيطاين يف الكوت يف �ش���نة 1916 حيث 
مت جلب الأ�شرى وا�شتعرا�شهم يف مدينة بغداد على �شكل 
دفع���ات اما قائد القوات الربيطاني���ة اجلرنال طاوزند فقد 
مت نقل���ه مع اأف���راد حا�شيته الذي���ن مت اأ�شرهم واجلرنالني 
ديام���ني وملي�ش ب���دار القن�شلي���ة الإيطالي���ة ببغداد،وقد 
ق���ام وزير احلربية العثماين اأنور با�شا بعد هذا النت�شار 
بزي���ارة اإىل مدين���ة بغداد تفقد خاله���ا جبهات احلرب يف 
ع���دة م���دن عراقية. بع���د ه���ذا النت�شار قام ال���وايل خليل 
با�ش���ا ب�شق �شارع يف بغداد ممتدا بطول املدينة من حملة 
الب���اب ال�شرق���ي اإىل حملة باب املعظم مب���وازاة نهر دجلة 
وق���د بدا العمل باإن�شاء ه���ذا ال�شارع يف �شهر اأيار من �شنة 
1916 وقد مت افتتاح���ه يف يوم 23 متوز من نف�ش ال�شنة 
احتف���اء بذكرى اإعان الد�شتور العثم���اين وقد اأطلق على 
ال�ش���ارع ا�شم خلي���ل با�شا.وقد كانت للر�ش���اوى التي كان 
يتلقاه���ا القائمون على اأم���ر هذا ال�ش���ارع الأثر الكبري يف 

حتديد م�شاره بني الدور الواقعة يف طريقه

فيضان عام 1914
يف منت�ش���ف اللي���ل م���ن م�شاء ي���وم 29 ت�شري���ن الثاين - 
نوفم���رب اأ�شيب���ت بغ���داد بفي�ش���ان مدم���ر يف نه���ر دجلة [ 
وكان���ت احلكومة املحلية يف املدينة ق���د تلقت قبل حدوث 
الفي�ش���ان برقيات م���ن املو�شل تنبئ ب�شق���وط مطر غزير 
هن���اك واإن يف النهر غري اعتيادية قادم���ة اإىل بغداد ولكن 
احلكوم���ة املحلي���ة يف بغ���داد مل تع���ر اي اهتم���ام له���ذه 

الربقي���ات ال���واردة اإليه���ا. وق���د اأ�شابت املح���ات التالية 
الواقع���ة يف اجلان���ب ال�شرقي م���ن املدينة ال�ش���رر نتيجة 
هذا الفي�شان: الفناهرة، ال�شن���ك، املربعة، العوينة، قهوة 
�شك���ر، ف�شوة ع���رب، الك���ولت، بن���ي �شعي���د، الطاطران، 
زي���ن العابدين، ال�شيخ �شراج الدي���ن، فرج الله، اخلالدية، 
اجلوبة، العزات، طوالت، الدركزلية، خان لوند، املعدان 
وقهوة حوري وقد ا�شتمر هذا الفي�شان حوايل ثاثة ايام 
وته���دم نتيجته ما يق���ارب 2000 دار. وجتدر الإ�شارة من 
اإن جانب الغربي من بغداد مل ي�شب بالغرق كحال اجلانب 
ال�شرق���ي من املدينة. وقام���ت ال�شلط���ات العثمانية عندها 
بع���زل عزت ب���ك الفار�شي رئي����ش بلدي���ة الر�شافة وقامت 

بتع���ني روؤوف ب���ك اجلادرج���ي كرئي����ش لبلدي���ة الر�شافة 
بالوكالة.

طائرات فوق بغداد
اإن اأول ظه���ور للطائ���رة يف �شم���اء مدين���ة بغ���داد كان يف 
27 ذو القع���دة 1334 هج���ري املقاب���ل لي���وم 5 ت�شري���ن 
الأول م���ن �شنة 1915 مي���ادي حيث �شاه���د اأهايل بغداد 
طائ���رة اإجنليزي���ة يف ع�شر ذل���ك الي���وم. فاأنت�شر اخلوف 
ب���ني النا����ش عن���د �شماعهم ل�ش���وت ازيز الطائ���رة و�شعد 
مغاوي���ر املحات والأ�شقي���اء اإىل املنائر وف���وق ال�شطوح 
العالي���ة واأخذوا يرمون الطائ���رة بالر�شا�ش ولكن بدون 

فائدة تذكر وبعد ع�شرة اأيام ظهرت يف �شماء بغداد طائرة 
اإجنليزي���ة اأخرى وكان ذل���ك يف وقت ال�شباح بعدها �شار 
منظ���ر ظه���ور الطائ���رات يف �شماء بغ���داد اأم���را اعتياديا. 
ويف نف����ش ال�شهر اي �شهر ت�شري���ن الثاين من نف�ش العام 
مت اأ�ش���ر طائ���رة اإجنليزي���ة مع اثن���ني من طياريه���ا عندما 
كانت حت���اول قطع خط التلغراف الوا�شل ما بني مدينتي 
بغ���داد و�شلمان باك حي���ث ارتطمت الطائ���رة باأحد اأعمدة 
التلغ���راف قرب نه���ر دياىل ومت اأ�شر الطائ���رة مع طياريها 
م���ن قبل اخليالة الأعراب وقد ق���رر القائد الرتكي للمنطقة 
اإر�شال الطائرة مع الرجلني اإىل بغداد لعر�شها على النا�ش 
وق���د خرج النا����ش للتفرج على الطائ���رة وكانوا يب�شقون 
عل���ى الطياري���ن. وبع���د هزمي���ة الإجنلي���ز يف �شلمان باك 
اإنقط���ع ظهور الطائرات عن بغ���داد ويف كانون الثاين من 
ع���ام 1917 عاودت الطائ���رات الإجنليزي���ة حتليقها فوق 
بغ���داد ويف ي���و 20 كان���ون الث���اين قام���ت ث���اث طائرات 
اإجنليزي���ة بق�شف مدين���ة بغداد ب�شبع قناب���ل على كل من 
ثكن���ة املدفعي���ة اأي القلعة فاأ�شابت رج���ا فقتلته وجرحت 
اآخ���ر وعلى املدر�شة النعماني���ة وعلة نهر دجلة بالقرب من 
باخ���رة اأملانية كانت را�شية هناك و�شفطت القنبلة الرابعة 
على حمطة القطار غربي بغداد واخلام�شة على مقربة من 
ال�ش���راي احلكومي )الق�شلة(. وقد اأ�شبح منظر الطائرات 
ماألوف���ا وه���ي حتل���ق يف �شم���اء بغ���داد بع���د �شقوطها بيد 

الإجنليز.

سقوط بغداد
يف اأواخ���ر �شه���ر �شب���اط م���ن �شن���ة 1917 كان���ت القوات 
الربيطاني���ة ق���د و�شل���ت اإىل العزيزي���ة والت���ي تق���ع اإىل 
اجلن���وب ال�شرق���ي م���ن مدين���ة بغ���داد.ويف ي���وم 5 اأذار 
حتركت تلك القوات من العزيزية �شوب مدينة بغداد ويف 
الي���وم الت���ايل املواف���ق 6 اأذار اأ�شدرت الدول���ة العثمانية 
اأمرا بوج���وب مغادرة املوظفني من مدي���ن بغداد فغادرها 
الكث���ري منهم بعد �ش���دور الأمر. ويف م�شاء ي���وم 10 اأذار 
اجتمع القواد العثمانيون برئا�شة خليل با�شا وايل بغداد 
يف ك�ش���ك من خ�شب بالق���رب من ج�شر الغ���رب الواقع يف 
اجلان���ب الغربي من بغداد ومعه���م بع�ش ال�شباط الأملان. 
للمداول���ة يف التي هم ب�ش���دد مواجهة القوات الربيطانية 
و�شرع���ان ماظهر اخل���اف يف الجتم���اع اإذ انق�شم القواد 
اإىل فريق���ني فري���ق ي���رى بوج���وب ال�شم���ود والدفاع عن 
املدين���ة وكان يراأ�شه الوايل العثم���اين خليل با�شا وفريق 
ث���اين كان يرى ب�شرورة الن�شحاب من املدينة قبل من اأن 
تتمك���ن الق���وات الربيطانية من تطويقه���م وي�شعوا بذلك 
اخلي���ط والع�شف���ور مع���ا وكان يراأ����ش هذا الفري���ق قائد 
الفيل���ق 18 كاظ���م بك.وق���د احت���دم النقا�ش ب���ني الفريقني 
ح���ول ه���ذا املو�شوع وبع���د �شد وجذب واف���ق خليل با�شا 
عل���ى الن�شح���اب واأب���رق اإىل وزي���ر احلربية اأن���ور با�شا 
يعلم���ه بالق���رار الذي اتخذ. وب���داأ الأتراك م���ع ان�شحابهم 
م���ن املدين���ة بن�ش���ف كاف���ة خم���ازن الذخ���رية واملن�ش���اآت 
الع�شكري���ة والتي ميكن اأن ي�شتفي���د العدو منها وقد عمت 
بغداد حال���ة من الفو�شى والفلت���ان الأمني مع الن�شحاب 
الرتكي وغياب وج���ود اأي �شلطة حقيقية يف املدينة فاأخذ 
الغوغ���اء بالقي���ام بعملي���ات ال�شلب والنه���ب يف اأي مكان 
ممك���ن اأن تط���ال ايديه���م في���ه.ويف �شب���اح ي���وم 11 اأذار 
دخل���ت القوات الربيطانية مدين���ة بغداد وقد مت رفع العلم 
الربيط���اين عل���ى �شطح القلع���ة القريبة م���ن منطقة الباب 
معظم وبعد مرور 45 دقيقة نقل العلم اإىل برج ال�شاعة يف 
�شاحة الق�شلة ورف���ع هناك اأنه الكرث ارتفاعا وبداأ اجلنود 
الربيطاني���ون مبط���اردة الل�شو����ش وذل���ك باإط���اق النار 
عليهم لإرهابهم ويف ال�شاع���ة الرابعة والن�شف من م�شاء 
ذل���ك اليوم و�شلت اإىل بغداد �شبع���ة مراكب حربية حتمل 
اجل���رنال �شتانلي م���ود وحا�شيته فن���زل اجلرنال مود يف 

دار القن�شلية الربيطانية الواقعة على النهر.
عن كتاب( ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث( اجلزء 3 
بت�صرف.

عندما شاهد البغداديون الطائرة الول مرة
بغداد في أيام الحرب العالمية األولى
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عراقية ذاك���رة  إع����داد: 

كتب االستاذ عبد الرزاق الحسني معرفا بنفسه:
كل ما أعرفه عن نفسي اني ولدت في سوق 
العطارين »الشورجة« ببغداد سنة 1321 هــ 
)1903م( من اب وأم عراقيين وعائلة تقرض 
الشعر، وتتعاطى األدب وتمتهن )العطارة.

وق���د تعلم���ت مبادئ الق���راءة واخلط يف جام���ع اخلفاقني 
ويف ع���ام 1908 تاأ�ش�ش���ت مدر�ش���ة اأهلي���ة با�ش���م )مكتب 
الرتق���ي اجلعف���ري( فالتحق���ت بها وق���د �شرع���ت يف تعلم 
اللغة الرتكي���ة واللغة الفرن�شية اىل جان���ب اللغة العربية 
وملا اأعلنت احلرب العاملية الأوىل عام 1333 ه� )1914م( 
تعرثت الدرا�ش���ة يف معظم املدار����ش احلكومية والأهلية 
ب�شب���ب التح���اق اأ�شاتذته���ا باجلندي���ة، وطبيعي���ا تعرثت 
الدرا�ش���ة يف مدر�شتي فانتقل بن���ا احد الأ�شاتذة من بناية 
املدر�ش���ة يف �شوق الغ���زل اىل جامع احلاج داود يف حملة 
الهيتاويني، وملا احت���ل اجلي�ش الربيطاين بغداد يف فجر 
15 جم���ادي الول 1335 ه����� )11اذار 1917( انتظم���ت 
الدرا�شة من جديد واأبدل ا�شم مدر�شتي اىل ا�شم )املدر�شة 
اجلعفرية 9 وجيء لنا باأ�شاتذة اأفا�شل تخلوا عن اجلي�ش 
العثم���اين املن�شح���ب ومنه���م احل���اج كم���ال وال���د ل�شباط 
�شبيح احلاج كم���ال وعبد ال�شتار ال�شيخل���ي والد الوزير 
ال�شابق عبد الكرمي ال�شيخلي وعلي مظلوم والد املهند�ش 
مدح���ت علي مظل���وم اإ�شاف���ة اىل الأ�شاتذة زك���ي اخلياط 
وجعف���ر حمن���دي وحمم���د ح�شن كب���ة وعب���د املجيد لوي 

وعبا�ش مهدي وعلي البازركان وغريهم..
وعندما ن�شبت ثورة الع�شرين 1920 ا�شطر والدي البقاء 
يف مدين���ة النجف ال�شرف واأحلقني اأ�شتاذي علي مظلوم 
بعد ان اأ�شبح قائم مقام النجف اىل مدر�شة الأمريية فيها.

كت�������������������اباتي
بع���د ان هداأت الأو�شاع عدت اىل بغ���داد لأقبل يف ال�شف 
الث���اين يف دار املعلم���ني وم���ن يومه���ا ولع���ت بالكتاب���ة 
والن�ش���ر واأن���ا مازل���ت طالب���ا فيها فكن���ت اقتن���ي اجلرائد 
اليومية واملجات الدوري���ة واقتب�ش منها بع�ش الكلمات 
والعب���ارات املائمة لأن�شئ خربا حملي���ا اأو نتفة اأدبية او 
قطعة �شعري���ة وكانت جريدة "املفي���د" ل�شاحبها املرحوم 
اإبراهي���م حلم���ي العم���ر تن�ش���ر يل ه���ذه الأخب���ار والنتف 
تلطفا منها وت�شجيع���ا وما لبت ان و�شعت ر�شالة موجزة 
بعن���وان: )املعلومات املدني���ة لطاب املدار����ش العراقية( 

ا�شتعنت مبا يتي�شر لدي من الكتب املدر�شية امل�شابهة.
وكان لأ�شت���اذ التاري���خ يف "دار املعلم���ني" العامل الثاري 
املغفور له عبد اللطيف الفاحي مطبعة معروفة يف بغداد 
ا�شمها )مطبعة الفاح( فراجعت���ه لطبع هذه الر�شالة واإذا 
به ي�شجعن���ي على امل�شي يف التتبع املفي���د ويتربع بكلفة 
الطب���ع متى ي�شرت له الورق وكان عدد ما يطبع من الكتب 
يومئ���ذ ل يتج���اوز اخلم�شمائة ن�شخة ع���دا �شاأن ال�شحف 
الأدبي���ة واملج���ات يوم ذاك ف���كان من الطبيع���ي ان اأهيئ 
ال���ورق لر�شالة ل يتجاوز عدد �شفحاتها 56 �شفحة بقطع 

لثمن.
وهك���ذا اأ�شبحت موؤلف���ا معروفا وتتابع���ت موؤلفاتي حتى 
جت���اوزت الثاث���ني كما كن���ت واأنا طال���ب يف دار املعلمني 

اكتب يف اجلرائد الوطنية وا�شتغل يف الأمور ال�شيا�شية 
فلم���ا تخرج���ت من هذه ال���دار ان�شرفت لل�شاف���ة ان�شرافا 
كلي���ا حتى عين���ت مدي���را لإدارة جريدة )املفي���د( ومندوبا 
متج���ول لها وقد طفت العراق م���ن �شماله اىل جنوبه بهذه 
ال�شف���ة وو�شعت رحلتي امل�شهورة )رحل���ة يف العراق او 
خاط���رات احل�شني( الت���ي طبعت ثاث طبع���ات وملا الغت 
احلكوم���ة امتي���از جري���دة املفي���د ان�ش���اأت جري���دة ادبي���ة 
تاريخية اأ�شبوعية با�شم )الف�شيلة( وقد برز عددها الول 
يف الول م���ن ايل���ول )�شبتم���رب( ع���ام 1925 ث���م �ش���ارت 
ت�شدر اأكرث من عامني وهي مدة قلما عا�شتها جريدة اأدبية 

يف هاتيك الأيام املظلمة.
وي�شيف عب���د الرزاق احل�شيني قائ���ا: وي�شاء الطالع ان 
ينتق���ل الوال���د اىل الرفي���ق الأعلى وان ا�شتع���ني مبا تركه 
يل م���ن مال فابتاع مطبعة خا�شة وانتقل اىل مدينة احللة 
لأ�ش���در جريدة علمية اأدبية تاريخية با�شم )الفيحاء( وقد 
�ش���در عدده���ا الول يف 27 كان���ون الث���اين )يناي���ر( ع���ام 
1927 ويق���ول احل�شن���ي ان العام���ة ال�شيخ عب���د الكرمي 
املا�شط���ة بن�شر تراج���م علماء احلل���ة وفقهائه���ا يف القرن 
ال�شاد�ش للهجرة يف جريدتي )الفيحاء( تباعا وقد ف�شرت 
بع����ش اجلهات املتع�شبة ه���ذه الرتاجم تف�شريا بعيدا عن 

احلق ف�شحبت امتياز اجلريدة و�شادرت املطبعة.
وي�شي���ف احل�شني بالقول: وتلقي���ت ر�شالة من )�شكرتري 
املعتم���د ال�شام���ي الربيطاين( يف بغ���داد يطل���ب اإيل فيها 
التوجه اىل بغ���داد ومقابلة حممد ح�شني خان النواب يف 
دار املندوبي���ة و�شع���رت ي���وم متت هذه املقابل���ة ان هنالك 
رغبة ملحة يف ا�شتغال ق�شيتي للد�ش والكيد حلكومتي.
وكان يل عاق���ة �شحفية باملغفور له جعفر با�شا الع�شكري 
من���ذ ع���ام 1923 وكان الع�شك���ري ي�شغ���ل اآن���ذاك رئا�ش���ة 
ال���وزارة يف عام 1972 للمرة الثانية فنقلت اإليه مو�شوع 
�شح���ب امتي���از جريدت���ي وم�ش���ادرة مطبعت���ي وحماولة 
ا�شتغ���ال ق�شيت���ي فاأم���ر رحمه الل���ه باإع���ادة املطبعة اإيل 
فورا وطل���ب اىل الزعيم اخلالد يا�ش���ني با�شا الها�شمي ان 
يبح���ث عن وظيف���ة منا�شبة يل يف دي���وان وزارته فعينت 
معاون���ا ملحا�ش���ب وزارة املالي���ة فمدي���را خلزين���ة بغ���داد 
فمدي���را حل�شابات مديرية ال���ري العامة ومنه���ا نقلت اىل 
مث���ل وظيفت���ي يف )مديرية الربقو الربي���د العامة( وحتى 
اإذا اأعلن���ت احلرب العاملية الثاني���ة يف 3 اأيلول )�شبتمرب( 
1939 وح���دت ال�شطدام امل�شلح ب���ني اجلي�شني العراقي 
)اأي���ار( 1941 )فيم���ا ع���رف  والربيط���اين يف 2 ماي����ش 
بحرك���ة ر�شي���د ع���ايل الكياين( ف�شل���ت م���ن اخلدمة ملدة 
خم�ش �شنوات واأبعدت اىل املعتقل )الفاو( اأق�شى جنوب 
العراق ثم اىل )معتقل العمارة( ق�شيت يف املعتقات اربع 

�شن���وات كتبت خالها كتاب���ي )تاريخ الع���راق ال�شيا�شي( 
باأجزائ���ه الثاث���ة وهو الكت���اب الذي نال جائ���زة )املجمع 
العلمي العراقي( لأح�ش���ن كتاب قدم يف عام 1949 وطبع 

�شت طبعات.

ع���دت اىل اخلدم���ة يف احلكوم���ة بع خروجي م���ن املعتقل 
وانتهاء مدة ف�شل���ي القانونية كما عاد غريي من ال�شباط 
والوزراء واملت�شرفني واملدر�ش���ني وغريهم اىل وظائفهم 
ث���م ندبت للعم���ل يف )ديوان جمل����ش ال���وزراء( ويف هذا 
ال�ش���دد يذك���ر عب���د ال���رزاق احل�شن���ي ان ن���وري ال�شعيد 
)رئي����شٍ ال���وزراء)كان م�ش���وؤول ع���ن زج اأك���رث م���ن األ���ف 
اأعق���اب احل���رب  ال�شج���ون واملعتق���ات يف  �شخ����ش يف 
العراقي���ة الربيطاني���ة الت���ي اندلعت يف اأي���ار 1941 فلما 
انت�شر احللفاء على دول املحور يف نهاية احلرب العاملية 
الثاني���ة الع���ام 1945 اراد نوري ان يخفف ع���ن املعتقلني 
اآلمه���م وين�شيه���م مالقوه من �شروب املح���ن ف�شار ينعم 
عليه���م باأ�شاليب���ه اخلا�ش���ة كمن���ح املوظف درجت���ني اأعلى 
واإعط���اء تعهدات حكومية اىل بع����ش املقربني وم�شاهرة 

البع�ش الآخر..
ويف �شب���اط الع���ام 1949 ا�شتدع���ى ن���وري ال�شعي���د عبد 
ال���رزاق احل�شن���ي وق���ال له: )بلغن���ي انك تنف���ق ق�شما من 
راتب���ك يف اإف�شاد �شمائر بع�ش املوظف���ني بغية احل�شول 
على بع�ش الوثائق لكتب���ك التي توؤلفها وعليه قررت نقلك 
اىل دي���وان جمل�ش الوزراء لتبحث عما تريد!! ثم اأمر بان 
تو�شع حت���ت ت�ش���ريف اأوراق الق�شي���ة الفل�شطينية لكنه 
ا�شر اىل رئي����ش الديوان )نوري القا�شي( ان ميكنني من 
الط���اع عل���ى ما اأريد وهك���ذا منذ �شب���اط 1949 عهد اإيل 
تنظي���م �شجات خا�شة بتاريخ الدولة على منط املوؤ�ش�شة 
العثماني���ة )وقعي نوي����ش( وقد ق�شيت يف ه���ذا الديوان 
ارب���ع ع�شرة �شن���ة ا�شتفدت خالها فوائ���د تاريخية جليلة 
وكان���ت م���ن ا�شعد اي���ام حيات���ي يف الوظائ���ف احلكومية 
فتعاق���ب عل���ى رئا�ش���ة ال���وزراء يف بح���ر ه���ذه ال�شنوات 
ال�ش���ادة: ن���وري ال�شعيد، مزاحم الباجه ج���ي، علي جودة 
اليوبي، توفيق ال�شويدي، م�شطفى العمري، نور الدين 
حمم���ود، جميل املدفعي، فا�شل اجلم���ايل، ار�شد العمري، 
عب���د الوه���اب مرج���ان، احمد خمت���ار بابان، عب���د الكرمي 
قا�ش���م، واحمد ح�شن البكر فلم يتدخل احد منهم يف عملي 
ومل مي�ش�شني �شوء من واحد منهم حتى اأحلت نف�شي على 

التقاعد يف اأواخر عام 1964.
ن�ش���رت عددا كب���ريا من املق���الت البلداني���ة، والتاريخية، 
والأدبي���ة يف معظم املج���ات العراقية املعت���ربة كالزنبقة 
والتلمي���ذ ودار املعلم���ني واملر�ش���د ولغة الع���رب والن�شء 
اجلديد )وهذه كلها ت�شدر يف بغداد( والعتدال والعربي 
والبي���ان )وكان���ت ت�ش���در يف النجف( ويف جمل���ة النجم 
املو�شلي���ة واله���دى الت���ي كان���ت ت�شدر يف العم���ارة ويف 
والكت���اب،  والع�ش���ور،  اله���ال،  ن�ش���رت يف  غريها.كم���ا 
ال�ش���ام )احل�شري���ات( والعرف���ان والعروب���ة  ور�شال���ة 
واملك�ش���وف )اللبناني���ة( واحلدي���ث )احللبي���ة( و... الخ.
واين ملدي���ن ملجلة )العرفان( ال�شيداوية لنها كانت تن�شر 
يل ع�ش���رات املق���الت املنوع���ة كم���ا ان )مطبع���ة العرفان( 
تولت طبع كتبي كلها تقريبا فلول )العرفان( ولو ل رعاية 
�شاحب العرفان ال�شيخ احمد عارف الزين ملا كنت ول كان 
ا�شم���ي ول اب�شرت موؤلفاتي العدي���دة النور وهذه حقيقة 

اذكرها ما حييت حياتي الكتابية.
وي�شي���ف احل�شني يف اإعطاء �ش���ورة وا�شحة عن حياته 
الكتابي���ة، فيقول: وكاتبت جماعة من فطاحل ال�شت�شراق 
كالدكتور ه����. رير، وف. كرنكو، وي. �شخت، وهو ت�شما، 
ودنل���وب، وج���ب، ولوي����ش م���ا �شيني���ون، وج���اك بريك، 
وكرات�شوف�شك���ي، وغف���وروف، وف. كوتل���وف، وبي���رت، 
وغريه���م، ومازلت احتفظ بر�شائل كث���رية من هوؤلء.كما 
را�شل���ت جمعا م���ن العلماء الع���رب امثال: الم���ري �شكيب 
ار�شان، و�شي���خ العروبة احمد زكي با�شا، واحمد تيمور 
با�ش���ا، وا�شعاف الن�شا�شيبي، وام���ني الريحاين،وم�شايخ 
جب���ل عام���ل: ال�شيخ احم���د ع���ارف الزين، واحم���د ر�شا، 
و�شليمان الظاهر، وحممد كرد علي، والب ا�شتا�ش ماري 
الكرمل���ي، وحمم���د الفا�ش���ي، و�شام���ة مو�ش���ى، وعبا�ش 

العقاد وغريهم.

ربع قرن على رحيل مؤرخ العراق عبد الرزاق الحسني

الحسني: هذا ما أعرفه عن نفسي
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قضية عداي الجريان عام 1929
ت���وىل املحام���ي عل���ي حمم���ود ال�شي���خ عل���ي الدف���اع ع���ن 
مدي���ر �شحيف���ة ال�شتق���ال )عب���د الغف���ور الب���دري وع���ن 
مدي���ِر �شحيفة النه�ش���ة )حممود اأَم���ني اجلرجفجي( بعد 
اأَن اأَق���ام عليهم���ا ال�شيخ احم���د الداود وزي���ر الأوقاف يف 
وزارة ن���وري ال�شعي���د الأَوىل الت���ي ت�شكلت ع���ام 1930، 
دع���وى ب�شب���ب م���ا ن�ش���ر يف �شحفه���م حول ق�شي���ة خامت 
ع���داي اجلريان وملخ�شه اأَن ال�شي���خ اأَحمد الداود قد اأَخذ 
خ���امت عداي اجلري���ان م���ع العل���م اأَن الأَخري ّك���ذب اخلرب 
يف ال�شح���ف لك���ن اأَحم���د ال�شي���خ داود، اقام دع���وى على 
ال�شحيفتني املذكورتني و حدّد يوم 24 اآذار 1929 موعدًا 
للنظ���ر يف الق�شية فعقدت املحكمة جل�شتها برئا�شة ح�شن 
�شام���ي تاتار، حاك���م جزاء لواء بغداد ن���ودي على مديري 
ال�شحيفت���ني وحمام���ي الدف���اع وب���داأت املرافع���ة اإذ طلب 
ال�شيخ الداود تعوي�شًا لأنَّ ما قيل هو انتقا�ش منه ِا�شافة 
اإىل ما او�شحه حماميه اإن الق�شد من ذلك هو انتقا�ش من 
احد رجالت الدولة العراقية ، اإما الدفاع املتمثل باملحامي 
عل���ي حمم���ود فق���د داف���ع ع���ن مدي���ر �شحيف���ة ال�شتقال 
مو�شح���ًا اأَن اخلرب مل يق�شد به الذم امنا هي هبه �شخ�ش 
اإىل اآخ���ر هذا من جهة وم���ن جهة اأخرى اإن ال�شلوب الذي 
كت���ب في���ه اخل���رب كان اأ�شلوبًا رقيق���ًا ل ق�ش���د فيه،واأعقبه 
بدف���اع عن مدي���ر �شحيفة النه�ش���ة العراقي���ة مو�شحًا اأَن 
الكلم���ات الت���ي ن�شرت يف �شحيفة النه�ش���ة مل تثبت �شئيًا 
مع���ني ب���ل انها كان���ت جمرد وع���دًا للق���راء بذك���ر تفا�شيل 
حادث���ة اخل���امت ،وق���د اأَو�ش���ح املحام���ي للمحكم���ة اأَن تلك 
الدع���وى جم���رد افرتا�شات وطالب برده���ا اإّل اأَن القا�شي 
اأَ�شدر قرارًا بتغرمي مدير �شحيفة ال�شتقال 100 روبية 
ويف حاله ع���دم الدفع يحب�ش ال�شخ����ش امل�شار اليه ثاثه 
اأ�شابيع بال�شاف���ة اإىل غرامة قدرها 500 روبية تقدم اإىل 
ال�شيخ الداّود ، واأما مدير �شحيفة النه�شة العراقية يغرم 
250 روبي���ة ويف حالة ع���دم الدفع يحب�ش ثاث���ة اأَ�شابيع 

ويغرم 100 روبية تدفع لل�شيخ الداّود.
اأَم���ا ق�شي���ة �شحيفة ال�شتقال و�شحيف���ة التقدم، قد دافع 
علي حممود عن زميله عب���د الغفور البدري مدير �شحيفة 
ال�شتق���ال بعد اأَن اأَقام الأَخري دع���وى على مدير �شحيفة 
التق���دم �شلم���ان ال�شي���خ داود لتعر�شه يف بع����ش الكلمات 
الت���ي ن�شرته���ا �شحيفة التق���دم حول ق�شية اخل���امت ، فقد 
عق���دت املحكمة جل�شتها يف 26 اآذار 1929 بداأها املحامي 
عل���ي حمم���ود مقدمًا دفاع���ه عن الب���دري مو�شح���ًا فيه اأَن 
موكل���ه قد تعر����ش اإىل الهانه يف مقال كتبت���ه التقدم يف 
�شفحة الأَخبار املحلي���ة بعنوان:)نفو�ش �شغرية وعيون 
جائع���ة(، واإن الأَدلة الت���ي تو�شح اأَن املق�شود هو البدري 
كث���رية منه���ا اأَن النا�شر قد ذكر ب�شيغة مف���رد ل جمع،وِان 
قيم���ة اخلامت ه���ي 250 روبية وه���و الرقم ال���ذي انفردت 
ال�شتق���ال بذك���ره ،بال�شاف���ة اىل اأَن كلم���ة الأَ�شرة التي 
تطرق اليها املدعي مل تذكر اإّل يف ال�شتقال ،ووفق الأَدلة 
التي قدمها علي حممود حكمت املحكمة على املتهم بغرامة 

قدرها ثمانون روبية واأنتني.

محاكمة عبد الغفور البدري عام1930
اقامت احلكومة دعوى بوا�شطة املدعي العام حمدي �شدر 
الدين عل���ى عبد الغفور البدري �شاحب جريدة ال�شتقال 
يف 20 حزيران عام 1930 ب�شبب ن�شره مقاًل ذم فيه امللك 
في�ش���ل الول، بعنوان:)تف�ش���ري واع���راب( يف �شحيف���ة 

ال�شتق���ال ال�ش���ادر بتاري���خ 16 حزي���ران 1930 وعقدت 
املحكم���ة جل�شتها الأوىل برئا�شة حاكم جزاء بغداد �شهاب 
الدي���ن الكي���اين وت���وىل الدفاع ع���ن املته���م املحامي علي 
حمم���ود ال���ذي اأَو�ش���ح اأَن الب���دري مل يق�ش���د اهان���ة ملك 
الع���راق يف ذلك املق���ال اإمنا الق�ش���د مل���وك اإّل اأَن املحكمة 
اأ�ش���درت قراره���ا بحب����ش املته���م �شت���ة ا�شه���ر م���ع ِايقاف 

التنفيذ ب�شرط تغرميه األف روبية.

محاكمة عبد اإلله حافظ,عام 1930
�شارك علي حممود مع بع�ش املحامني للدفاع عن عبد اِلله 
حاف���ظ املدير امل�شوؤول ع���ن �شحيفة نداء ال�شع���ب بعد اأَن 
اأَقام���ت احلكومة على احلافظ دعوى ب�شبب ذمه احلكومة 
يف مق���ال ن�ش���ره يف جريدت���ه بتاريخ 30 ت�شري���ن الثاين 
بعنوان:)مرا�ش���ات جه���ات(، فت�شكل���ت املحكم���ة بتاريخ 
9 كان���ون الول 1930 ، برئا�ش���ة عب���د الرحمن الفاحي ، 
اإّل اأِن احلك���م مل ي�ش���در على املته���م اإل بعد عدة جل�شات و 
قررت تغرمي املتهم ثمانون روبية ،و �شعى املحامون لدى 
حمكمة التمييز لتخفي���ف احلكم اإّل اأَنها قررت بقاء احلكم 
على ما هو عليه ،اإل اأَن وكاء املدعي عليه قدموا ا�شنئنافًا 
للحك���م لدى حمكم���ة التمييز مطالبني ب���رباءه موكلهم من 
التهم���ة، لكن املحكمة مل تغ���ري �شيىئًا من احلك���م ال�شادر 

وبقي على حاله.

محاكمة ابراهيم صالح شكر,عام 1931
اأَق���ام مزاحم اأَمني الباجه جي دعوى عل���ى ِابراهيم �شالح 
�شكر، مدي���ر �شحيفة الأماين القومي���ة ب�شبب ن�شره مقاًل 
يف عدده���ا الأَول ال�ش���ادر بتاري���خ 30 ت�شري���ن الث���اين 
1931 ، حم���ل عن���وان )حفن���ة ت���راب عل���ى مرق���د الباجة 
جي مزاح���م الأَمني( التي �شن فيها حمل���ة على الأَخري عن 

ت�شرفاته عندما كان ي�شغل ذلك املن�شب، مما اأدى اىل قيام 
الباج���ه ج���ي باإقامة دع���وى جزائية على املدي���ر امل�شوؤول 
لل�شحيف���ة، واأخ���ذت ال�شح���ف يف ذل���ك الوق���ت تهتم لتلك 
الق�شية وتن�شر كل ما يتعلق بها، فن�شرت �شحيفة الأخبار 
موع���د النظر يف تلك الق�شية ، ون�ش���رت كذلك ا�شماء �شتة 
وع�شرين حماميًا تربعوا للدفاع عن اجلريدة وم�شوؤولها.
عق���دت املحكم���ة جل�شته���ا الوىل برئا�ش���ة �شه���اب الدي���ن 
الكياين، واأكتظت قاعة املحكمة بامل�شتمعني من املحامني 
ورج���ال ال�شحاف���ة ووجوه البل���د، الأَمر ال���ذي دفع وكيل 
املدع���ي العام وممثل ال�شرطة اىل مطالب���ة املحكمة ِاجراء 
املرافع���ة ب�ش���ورة �شري���ة كون موكله���م م���ن ال�شخ�شيات 
املهم���ة يف البل���د ،وق���د اأعرت�ش عل���ي حممود عل���ى اقامة 
الدع���وى ب�ش���ورة �شرية معل���ًا ذلك باأن القان���ون ل يفرق 
ب���ني الوزير وغ���ريه، واإّن النا�ش �شوية ام���ام القانون، اإل 
اأَن احلاك���م رف�ش اعرتا����ش املحامي وقرر اجراء املرافعة 
ب�شورة �شرية، خ�شي���ة على الأَمن وال�شالح العام، ح�شب 

ت�شويغ احلاكم.
مل ت�ش���در املحكم���ة قراره���ا يف جل�شته���ا الأَوىل ، اإذ اأَجل 
النظ���ر يف الق�شية مرات عدة حتى �شدر قرار املحكمة يف 
15 ت�شرين الث���اين 1931 القا�شي باحلك���م على ابراهيم 
�شالح �شك���ر باحلب�ش ملدة �شنة واحدة، وعلى عبد الرزاق 

�شبيب باحلب�ش ملد �شته اأَ�شهر.
وق���د ت���رك ذل���ك احلك���م اأث���رًا بليغ���ًا يف نفو����ش املحامني 
مم���ا اأدى ب���وكاء املتهم���ني اأن َيرفع���وا طلب���ًا اإىل حمكمة 
الأ�شتئن���اف طالب���ني نق����ش احلك���م، وحتدي���د العقوب���ة ، 
وذل���ك دف���ع وكاء الدف���اع اىل �شياغ���ة لئح���ة ا�شتئنافية 
ت�شمن���ت ع���دة اعرتا�ش���ات منه���ا اعرتا�شه���م عل���ى قي���ام 
املحكم���ة اج���راء الدع���وى ب�ش���ورة �شري���ة، وذل���ك ينايف 
امل���ادة )72( من القانون الأ�شا�ش���ي العراقي التي �شرحت 

باجراء جميع املحاكمات ب�شورة علنية، ال اإذا وجد �شببًا 
يدعو اإىل املحاكمة ال�شري���ة ودافعت الائحة ال�شتئنافية 
ع���ن موكليه���ا يف التهمه املوجهة اليه���م، وعلى ما يبدو اأن 
وكاء الدفاع كانوا متمكنني من عملهم وعلى اّطاع وا�شع 
بالقوان���ني وموادها، لذلك نراهم يناق�ش���ون قرار املحكمة 
نقا�ش���ًا علميًا م�شتندين على مواد القوانني النافذة يف ذلك 
الوق���ت، لذا فانهم ا�شتطاعوا اأن يفندوا ال�شكوى املرفوعة 
�ش���د موكليهم ورفع���وا لئحتهم ال�شتئنافي���ة اىل حمكمة 

حني فيها األ�شتئناف مو�شّ
طبيع���ة ال�شك���وى التي رفعه���ا مزاحم الباجه ج���ي، كونها 
���ا كل ما قيل  ع���اه بالقذف، واإِمنَّ مل حتم���ل يف طياته���ا ما اأدَّ
عنه م�شاأل���ة توقيفه الأبرياء اثناء اإ�شغال���ه من�ش���ب وزير 
الداخلي���ة وتو�شل الدفاع اىل اأَنه ل يوجد يف تلك الق�شية 
ق���ذف، واأن كل م���ا يف الأمر ه���و انتقاد ال�شحيف���ة �شلوك 

مزاحم الباجة جي ال�شيا�شي.
وَقد جَنح وكاء الدفاع يف م�شعاهم ذلك، اإذ �شدر يوم 29 
ت�شرين الثاين 1931 ق���رار املحكمة الكربى باحلكم الذي 
اأ�شدرته حمكمة جزاء بغداد، وهو تخفي�ش العقوبة التي 
ُحِكَم به���ا اإبراهيم �شالح �شكر من �شن���ة واحدة اإىل اأربعة 
ا�شه���ر، واملدة التي حك���م بها عبد ال���رزاق �شبيب من �شتة 

ا�شهر اىل �شهرين.
ومل يكتف وكاء الدفاع بذلك احلكم فرفعوا لئحة متييزية 
اىل حمكم���ة التميي���ز وقد ن�ش���رت ال�شحف تل���ك الائحة، 
الت���ي نظرت فيها حمكم���ة التمييز يف اأكرث من جل�شة ويف 
19 كان���ون الول 1931 اأ�شدرت حمكم���ة التمييز قرارها 
بنق�ش حك���م حمكمة اجلزاء وحمكم���ة ال�شتئناف وتقرر 
اإنقا����ش احلك���م عل���ى ابراهي���م �شال���ح �شك���ر اىل �شهرين 

واإنقا�ش حكم عبد الرزاق �شبيب اىل �شهر واحد.
عن ر�صالة: علي حممود ال�صيخ، حياته ودوره يف تاريخ العراق

من تاريخ الديمقراطية في العراق

محاكمات صحفية طريفة في الثالثينيات
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د. محمد كريم الساعدي

يرى احمد فياض المفرجي بأن كل تفتح في 
الحركة المسرحية في العراق يتبعه مجيء 

فرقة جديدة من األقطار العربية اثر كل انتعاش 
نعمت به الحركة المسرحية عندنا، وال شك إن 

فرقة حقي الشبلي قد حققت ما يكفي الن يجلب 
لنا عدداً جديداً من الفرق العربية إلى بغداد 

والمحافظات العراقية األخرى ومن بينها ميسان 
حيث تشير عدد من المصادر إلى إن الزيارة األولى 

لحقي الشبلي إلى الجنوب ومنها ميسان كانت 
في عام 1928 وذلك عندما سافر برفقته فرقة 

)فاطمة رشدي( وذلك لتقديم عروض مسرحية 
في عدد من مناطق العمارة ومدارسها حيث كان 
أكثر المشاهدين لتلك العروض هم من طلبة وقد 
ساهمت الزيارة األولى للشبلي في تحقيق انجاز 
مهم تجسد في قيام حركة مسرحية في ذلك 

القطاع من البالد.

تك���ررت زي���ارات ال�شبلي م���رات اأخرى وكان���ت هذه املرة 
لي�ش���ت فنية فقط بل كانت جتاري���ة ،فقد عرف عن ال�شبلي 
بعاق���ات التجاري���ة التي كان���ت تربطه بالتاج���ر العماري 
اآن���ذاك )ك���رم الوت���ار( اأو )ك���رم امل�شرجن���ي( املع���روف 
ال���ذي ارتبط م���ع ال�شبلي بتجارة )امل�شاري���ن( التي كانت 
رائجة اآنذاك وكان يح�ش���ر اأثناء زياراته التجارية بع�ش 
العرو�ش امل�شرحية والتي كانت تقدم يف مدار�ش العمارة 

وخ�شو�شًا مدر�شة )ال�شنية(.
وج���اءت زيارة حقي ال�شبلي الفنية الثانية والتي تزامنت 
اأي�ش���ا مع زيارة فرقة )فاطمة ر�ش���دي( اىل مي�شان، واتت 
ه���ذه امل���رة بع���د عودته م���ن م�ش���ر يف ع���ام 1930، حيث 
كان���ت الظروف يف املحافظة خ���اف احلالة الأوىل، وذلك 
لن مدار�ش العم���ارة مل تفتح اأبوابها اإمام عرو�ش الفرقة 
الأهلي���ة وم���ن بينها )فرق���ة ال�شبلي( وذل���ك لن توجيهات 

)مدي���ر املع���ارف( يف لواء العمارة كان���ت تن�ش باأن يكون 
امل�ش���رح املدر�ش���ي ملتزم���ًا متام���ًا بالأه���داف الرتبوي���ة، 
ومل يع���د ي�شتوع���ب الأن�شط���ة الأخ���رى ف���كان ذل���ك اإيذانا 
بت�شكي���ل الفرق الأهلي���ة والتي كان لل�شبل���ي الدور املوؤثر 
يف انبثاقه���ا وت�شهيل مهم���ة القائمني عليه���ا وخا�شة بعد 
زيارته الثالث���ة برفقة فرق����ته )فرقة حق���ي ال�شبلي(، ومن 
الف���رق الأهلي���ة التي ت�شكل���ت يف مي�شان )فرق���ة التمثيل( 
يف العم���ارة وقدم���ت م�شرحي���ة )ال�شحراء( عل���ى �شينما 
النج���اح يف مي�ش���ان وكان العر�ش مق���دم مل�شلحة جمعية 
مكافح���ة الأمي���ة عام 1932،علم���اُ اإن الفرق���ة ح�شلت على 
هذا الن�ش م���ن خال زيارات فرقة ال�شبل���ي وفرقة فاطمة 
ر�ش���دي الأوىل والثاني���ة وقام امل�شرفون عل���ى هذا العمل 
بو�ش���ع تعدي���ات عل���ى الن����ش الأ�شل���ي ليك���ون منا�شبًا 
للبيئ���ة الجتماعية لأهايل العمارة، وقد ا�شرتك يف متثيل 
م�شرحية )ال�شحراء( عدد م���ن اأبناء مي�شان ومنهم )نعيم 
اإبراهيم نعمة يو�شف واحلاج ر�شا و ر�شيد ح�شني و عبد 

اخلال���ق ح�ش���ني وتوفيق لزم وعب���د اخلالق ك���رم الوتار 
وغريه���م،واإذا ركزن���ا قلي���ًا عل���ى ا�شم )عب���د اخلالق كرم 
الوت���ار( فهو يعود بن���ا اىل التاجر العم���اري الذي يرتبط 
بحق���ي ال�شبلي بعاق���ة جتارية، وعلى الأرج���ح اإن )حقي 
ال�شبل���ي( كان له دور يف �شعود )عبد اخلالق كرم الوتار( 

وت�شجيعه ملمار�شة فن امل�شرح اآنذاك.
وكذل���ك ق���دم ال�شبلي ع���دد م���ن الن�شو����ش امل�شرحية يف 
مي�شان قام���ت بتكرار تقدميها فرق اأخ���رى يف املكان ذاته 
وم���ن بينها م�شرحية )�شهامة الع���رب( التي قدمها ال�شبلي 
اأول يف مدر�ش���ة املفي���د يف مدين���ة الكاظمية ع���ام 1931، 
والتي قدمت فيم���ا بعد يف مدر�شة الكحاء يف عام 1933 
يف مرك���ز املدينة وبح�شور مت�شرف لواء العمارة ومدير 
منطق���ة املعارف، وكذلك قدم ال�شبلي يف نهاية الع�شرينات 
وبداي���ة الثاثين���ات م�شرحي���ة )قاتل اأخيه(، وق���د قدمتها 
)فرق���ة اأن�ش���ار الفن(اأي�ش���ا يف مي�ش���ان وقد مث���ل الأدوار 
كل م���ن عبود عبد الغفور واإبراهي���م لفته حمادي وعي�شى 

ع�ب���د الكرمي،وقدمت م�شرحيات اأخرى كان حلقي ال�شبلي 
ال���دور الأ�شا����ش يف تقدميه���ا اأويف اإي�ش���ال ن�شو�شه���ا 

امل�شرحية للمحافظة وذلك من خال زيارته اىل مي�شان.
لق���د لعب���ت الف���رق امل�شرحية العراقي���ة والعربي���ة الزائرة 
اىل مي�ش���ان دور يف تطور احلرك���ة امل�شرحية فيها، ولكن 
يوجد اخت���اف يف نوعية الدور الذي لعبته كل من الفرق 
العراقي���ة والعربية، حيث يرى البع�ش اأن الفرق العراقية 
كان لها التاأثري الأكرب من الفرق العربية وهذا ما يو�شحه 
)عب���د الله الع���زاوي( وهو احد اأف���راد )الفرق���ة التمثيلية 
الوطنية( بقي���ادة ال�شبلي حيث يق���ول: اأقمنا عدة حفات 
متثيلي���ة يف ل���واء العم���ارة يف الوق��������ت ال���ذي كانت فيه 
)فاطمة ر�شدي( ومعها الفنان الكبري )عزيز عيد( تقدم هي 
الأخرى حفاتها التمثيلية يف العمارة كان ذلك عام 1933 
وا�شتطعن���ا اأن نقف اأمام فرقتها يف )37( حفلة مقابل )6( 
حف���ات فقط كانت قدمته���ا )فاطمة ر�ش���دي(. ويرى كذلك 
)وليد طه العبي���دي( وهو احد رواد امل�شرح يف مي�شان،ن 
�شب���ب تاأثري الف���رق العراقية يف امل�ش���رح يف مي�شان اأكرث 
م���ن الفرق امل�شري���ة، لن امل�شرح امل�ش���ري يف بدايته كان 
م�شرحًا مرجت���ًا اأكرث منه علميًا فهو يعتمد على التطريب 
ويعر����ش حفل���ة راق�ش���ة وو�شل���ة غنائي���ة يف متثيلي���ة 
�شعري���ة تقليدية غري ناجح���ة اأحيانا اأو مقتب�شة من بع�ش 
امل�شرحيات الأجنبية وب���داأ ذلك وا�شحًا عندما جاءت اىل 
العم���ارة الفرقة امل�شرية الت���ي تراأ�شته���ا )فاطمة ر�شدي( 
وقدمت عدة رق�شات اأو اأغان خال الف�شل الأول والثاين 
والثال���ث يف اإح���دى امل�شرحيات. واإذا لحظن���ا يف اإجابة 
كل م���ن العزاوي والعبي���دي �شوف نخ���رج مبوؤ�شر مفاده 
ان تفاع���ل اجلمه���ور يف مدين���ة العم���ارة وخ�شو�ش���ًا من 
املهتم���ني مبجال امل�شرح كان مع الف���رق العراقية اأكرث من 
الف���رق العربية، ومن بني ه���ذه الفرق العراقية تقف )فرقة 
حقي ال�شبلي( يف ال�ش���دارة وذلك لكرثة زيارتها ملحافظة 
مي�شان وكذلك تقدميها عرو�ش م�شرحية هادفة ا�شتطاعت 

اأن جتد الإذن ال�شاغية لها من اجلمهور املي�شاين.
املرحلة الثانية

وتبداأ هذه املرحلة م���ن بداية الأربعينات وذلك عندما عاد 
حق���ي ال�شبلي من فرن�شا وع���ني يف وزارة املعارف م�شرفًا 
عل���ى الن�شاط الفن���ي يف املدار�ش كانت م���ن �شمن زيارته 
يف ه���ذا الإط���ار اإىل حمافظ���ة مي�شان لاط���اع على واقع 
الن�شاط الفني يف املحافظة وخ�شو�شًا اجلانب امل�شرحي 

فيها.
وبعد فتحه فرع التمثيل يف معهد الفنون اجلميلة ا�شتمرت 
زياراته )حقي ال�شبل���ي( اإىل العمارة حيث ح�شرة عر�ش 
م�شرحي���ة )قاتل اأخيه( والتي قدمته���ا )فرقة اأن�شار الفن( 
والت���ي تاأ�ش�ش���ت يف العمارة �شن���ة 1942، وهو اأول عمل 

تقدمه الفرقة بح�شور حقي ال�شبلي.
لق���د دعا م���ن خ���ال زيارات���ه يف الأربعين���ات اإىل مي�شان 
اأبناءها لالتحاق بفرع التمثيل يف معهد الفنون اجلميلة، 
وق���د التحق يف ه���ذه الفرتة جمموعة من اأبن���اء املحافظة 
�شاهم���وا بع���د تخرجهم يف تطوير احلرك���ة امل�شرحية يف 
مي�ش���ان، ومن بينهم الفنان )زاهر الفهد( و )مكي البدري( 

و )نوري اإبراهيم( وغريهم.
ويف اخلم�شينات تاأ�ش�ش���ت يف العمارة )جمعية الطليعة( 
والتي كان لها دورًا بارز يف احلركة امل�شرحية يف مي�شان 
و خ�شو�ش���ًا يف اخلم�شينات وال�شتينات،تراأ�شها )عي�شى 
عبدا لكرمي(و�شمت ع�شويته���ا عدد من فناين مي�شان من 
بينه���م )عبدا ملح�شن مله خ�شاف، خالد جنم، حممد �شعيد 
ح�ش���ون، زاه���ر الفه���د، اإبراهي���م غزال وغريه���م( وقدمت 
اجلمعي���ة اأعم���ال م�شرحي���ة عدي���دة م���ن بينه���ا م�شرحية 

)تيمورلنك( وم�شرحية )وليم تل( وم�شرحية )ق�شمتي(.
وقد ح�شر حقي ال�شبلي جمموعه من العرو�ش امل�شرحية 
جلمعي���ة الطليعة ومنها )يف �شبي���ل التاج(والتي عر�شت 
عل���ى م�ش���رح مدر�ش���ة الإم���ام ال�ش���ادق 1956وم�شرحية 
)اقب����ش من دب�ش(التي عر�شت عل���ى قاعة الفنون البيتية 
وم�شرحيه )ال�شحراء(ليو�شف وهبي والتي عر�شت على 
م�ش���رح ثانوية العم���ارة، ومن اجلدير بالذك���ر اإن ح�شور 
حق���ي ال�شبلي مل يقت�شر على امل�شاهدة فقط بل كان يعطي 
الإر�ش���ادات واملاحظ���ات للمخرج���ني واملمثل���ني بع���د كل 

عر�ش م�شرحي..
عن موقع )جملة الفرجة(

حقي الشبلي في مدينة )العمارة(
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ج������������������واد غ������ل������وم

منذ اول عهدي بعملي في الصحافة خريف عام 
/ 1969 وانا في المرحلة االولى بكلية االداب / 

قسم اللغة العربية اختار لي رئيس التحرير ان 
اكتب موضوعا عن المطرب الكبير ناظم الغزالي 

)1921—1963( وقال لي ضاحكًا وهو يمّر عابرا 
غرفتنا الصغيرة باتجاه مكتبه القريب منا:

ه����ذا القرتاح ال����ذي اأقوله لك من وحي م����ا ت�شمعه اأنت من 
اأغاين الغزايل يف جهاز ت�شجيلك احلديث )الكا�شيت( الذي 
ا�شرتيت����ه اأول نزول����ه اىل اأ�ش����واق بغداد حت����ى واأنت مكٌب 
عل����ى القراءة والكتاب����ة ومل تعباأ من اإره����اق ميزانية جيبك 

واأنت يف اأول خطواتك للعمل معنا.
فرح����ت كث����ريا واأح�ش�شت ان م����ا ا�شمعه هو مبع����ث �ُشعدي 
وان����ا اأجت����اوز العتب����ة الوىل من �ش����رح ال�شحاف����ة العايل 
وق����ررت ان يكون مو�شوعي عن هذا املطرب املتفرد الامع 
الذي جّن جنوين ل�شوته وعليَّ ان اأذهب ملاعب �شباه يف 
اأحياء منطقة " احليدرخان����ه " واأكتب مقايل ميدانيًا قريبا 

من عقر داره.
اأخ����ذت حقيبت����ي ويف داخله����ا اوراقي واقام����ي وان�شللت 
اىل اأزقة احليدرخانه �شائا عن بيت حممد نا�شر الغزال / 
ا�ش����م ناظم الغزايل احلقيقي فاأجابني احد عارفيه و�شديق 

فتوته وجاره القريب من بيت اأّمه:
ع����ن اي بي����ت ت�ش����األ يا ه����ذا !!، وهل حمم����د نا�ش����ر اليتيم 
البوي����ن منذ اول عهده بالفتوة كان ل����ه ماأوى ثابت ا�شتقّر 
به ايها ال�شحفي اليانع، هذا طائر غّريد ليقف على �شجرة 
او ج����دار ال وينتق����ل اىل اخر، فقد تنقل م����ن بيت اىل بيت 
هائم����ا هنا وهن����اك مثل رياح لت�شتق����ّر يف اّي مكان ؛ فمرة 
تراه ي����زور امه العمياء هناك وهو ي�شري اىل غرفة متهالكة 
يف احد الزق����ة ويقيم معها ردحا من الزمن، واأخرى ياأوي 
اىل دار عم����ه ال�شي����د حممود غزال غري البعي����د عندما ماتت 
ام����ه وه����و يف ال�شاد�ش����ة ع�شر م����ن العمر، لكن ه����ذا العّم مل 
يطق����ه نظ����را لتوجهاته الفني����ة الوا�شح����ة يف م�شلكه حتى 
اأنه ح����ني اكمل الدرا�ش����ة املتو�شطة ب�شعوب����ة بالغة ب�شبب 
الفق����ر املدق����ع ان�ش����م اىل معهد الفن����ون اجلميل����ة ؛ وملا علم 
عّمه بتوجه����ه الدرا�شي نحو الفن ط����رده �شّر طردة ؛ فهول 
يريد ان يحوي يف بيته على ممثل اأراجوز على حّد و�شفِه 
فيك����ون اأ�شحوك����ة للنا�����ش، فا�شط����ر حمم����د اليتي����م املُتّيم 
بالف����ن اىل حزم حقيبت����ه الرثة القدمية ليط����رق باب �شقيقه 
ويتو�شل اليه ان ياأويه حتى اكمال درا�شته يف املعهد وتارة 
اخ����رى ي�شطر اىل القامة وال�شك����ن يف بيت خالته ال�شيدة 
» م�شع����ودة » الت����ي كانت يف بع�ش الحي����ان تقوده بنف�شها 
لتو�شله اىل املدر�شة املاأمونية البتدائية وظّلت توؤدي دور 

�شقيقتها الم يف مرحلة درا�شته الوىل.
وب�شّق النف�����ش ا�شتطاع ان يكمل درا�شته يف معهد الفنون 
اجلميل����ة يف ق�ش����م امل�شرح �شن����ة / 1948 وان�شم اىل فرقة 
الزبانية التي كان ق����د اأ�ش�شها ال�شتاذ الفنان ناجي الراوي 
�شن����ة / 1947، وبع����د ال����راوي �شار يديره����ا الفنان الكبري 
حقي ال�شبل����ي ومّثل يف عر�شني هما » اأ�شحاب العقول » و 
» فتح باب املقد�ش » ولفت انظار متابعي ومتلقي العرو�ش 

امل�شرحي����ة حي����ث كان دوره يتطل����ب اإداء و�ش����ات غنائي����ة 
خ����ال تق����دمي ادواره التمثيلي����ة فاأبهر ال�شامع����ني مبا قدمه 
م����ن جتديد غنائ����ي غري ماأل����وف ب�شبب تاأث����ره باملو�شحات 
الندل�شي����ة واإ�شف����اء �شم����ات املو�ّشح وتلوي����ن جماليته يف 
اأ�شن����اف املقامات وتاأثره الوا�ش����ح مبو�شيقى جميل ب�شري 
احلداثوي����ة املبتكرة لكن����ه يف نف�ش الوق����ت اأغ�شب مقلدي 
املقامات العراقية ال�شارمني والتقليديني واتهموه بتغريب 
الغنية الرتاثية العراقية والامبالة يف اليقاعات الثقيلة 
الت����ي يت�ش����م بها الغن����اء العراق����ي القائ����م على املق����ام حتى 
اتهم����وه بال�شعف والرتخاء و�شع����ف �شوته وعدم قدرته 
عل����ى اإجادة الغن����اء التقلي����دي املقامي القدمي لكن����ه مل يعباأ 
باتهاماته����م وا�شتم����ر يف جتديده حتى بل����غ ا�شماع العرب 
ب�ش����دوه اجلميل املبهر وبلغ����ت حنجرته كل الوطن العربي 
م����ن م�شرق����ه اىل مغرب����ه ل بل و�شل����ت انغام����ه امل�شت�شاغة 
اىل �شع����وب ال�شرق غ����ري العربي حتى �ُشّم����ي �شفريالأغنية 
العراقية با منازع لي�ش ب�شوته فح�شب امنا اي�شا باإناقته 
املتمي����زة وطلعت����ه البهي����ة وح�ش����وره امللفت مل����ا ميتلك من 

كاريزم����ا جاذب����ة واختي����اره عط����َره املنتقى بعناي����ة حينما 
يلب�����ش اأجمل الزياء لنف�شه وا�شعًا وردة جميلة يف �شدره 
تنا�ش����ب ربطة عنق����ه وبدلت����ه املنتق����اة وفقًا لذوق����ه الراقي 

املماثل لرقّي اأغانيه.
وعل����ى اث����ر ه����ذه ال�شه����رة انهال����ت الدع����وات الي����ه لقام����ة 
احلف����ات يف معظ����م العوا�ش����م العربي����ة والوربية ونظم 
رحات فنية اىل الوليات املتحدة وفرن�شا وايطاليا ودول 
اخرى ونال ن�شيبا وافرا من النت�شار والذيوع وتودد اليه 
الكث����ري من �شّناع الفّن وال�شعر وانهالت عليه العرو�ش من 
قب����ل متعهدي احلفات لكنه مل ينهك ابدا وبقي �شلب العود 

واأخذ �شوته ي�شيع اكرث فاأكرث.
مل يتزوج ناظم الغزايل اّل مرة واحدة وتعلق بقلب املطربة 
�شليم����ة مراد التي تكربه باأكرث م����ن عقد من ال�شنوات وهو 
يخط����و يف اول الثاثيني����ات من عمره وبق����ي حمافظا على 
عه����د زواج����ه ال����ذي ا�شتم����ر قرابة الع�ش����ر �شن����وات بالرغم 
م����ن التف����اف الكثري م����ن املعجبات حول����ه وت����وّدد الفنانات 
العربي����ات له، وكانت عّفته واخا�ش����ه لرفيقة عمره �شليمة 

البا�ش����ا مثال يحت����ذى �شيما واننا نع����رف ان الو�شط الفني 
ليخل����و م����ن املي����ل والجن����ذاب وتب����ادل احلب ب����ل وكرثة 
الف�شائح بني اجلن�شني، وق�شة زواج الغزايل معروفة لدى 
العراقيني حي����ث التقيا يف حفل باح����د البيوتات البغدادية 
�شدفة وتبادل نظرات العج����اب وازداد ميلهما لبع�ش بعد 
ان اأّدي����ا و�شلتهما الغنائية فولدت ق�شة احلب غري املتكافئ 
عم����را يف الع����ام / 1953 لكنه كان خري كفٍء للعري�ش الذي 
ارت�ش����ى بهذه الفنان����ة القدي����رة ذات ال�شي����ت الذائع ونهَل 
الكث����ري من جتاربها الفنية يف غناء املقام العراقي واأ�شوله 

ونظمه الفني ليزيد من ثرائه الغنائي ثراًء اآخر.
ام����ا م����ا ي�شاع م����ن ان ه����ذه الفنان����ة قد دّب����رت مكي����دة قتله 
وانه����ا ال�شبب يف انهاء حياته وه����و يف بداية العقد الرابع 
م����ن عمره فا تعدو كونه����ا �شربا من اله����راء والكذب وهو 
ال����ذي كانت ترى فيه زوجا وحبيبا واأني�شًا وهي تتقدم يف 
العمر ولي�����ش لها �شواه ظا ظليا لها حت����ى انف�شم ظهرها 
وه����زل عودها وبقي����ت اأ�ش����رية الوحدة بعد موت����ه وعزلت 
نف�شه����ا عن املجتمع الفني متام����ا وا�شتقرت يف بيتها مانعًة 
اّي ف����رد من ال�شرة ال�شحفية من الق����رتاب منها او اجراء 
مقابل����ة معها واتذكر اين وقتها بذلت مايف و�شعي لقناعها 
مبقابلت����ي واحلديث معي بعد و�شاط����ات �شتى ولكن ذهبت 
كل م�شاعي����ي يف الدنّو منها ادراج الري����اح ومل تقابل احدا 
م����ن ال�شحفيني حتى ماتت وحدها كم����دا وحزنا على رفيق 

حياتها ببيتها اوائل ال�شبعينات من القرن املا�شي.
قد لي����دري البع�ش من الق����راء ان الغزايل امته����ن التمثيل 
قب����ل الغناء يف بداية حياته الفني����ة وكان بارعا يف تقم�ش 
اي����ة �شخ�شية مب����ا يف ذلك ال�شخ�شي����ات املركبة واملزدوجة 
والتجريدية والغريب����ة الطوار وقد راأى فيه حقي ال�شبلي 
م�شتقب����ا باهرا و�شّمه اىل فرقته ال�شهرية » الزبانية » لكن 
الري����اح جرت وفق ما ت�شتهي قلوب وا�شماع املتلقني حينما 
طالبوه بو�ش����ات غنائية كلما اعتل����ى خ�شبة امل�شرح وظل 

يغني اإكراما ملحبيه وتنفيذا ملطالبهم.
كم����ا برع ناظ����م يف الكتاب����ة ال�شحفية وظل ين�ش����ر مقالته 
الت����ي و�شفت وقتذاك بانه من املاهرين يف اجادة ال�شياغة 
الكتابي����ة وفق منظور اللغة الثالثة او ما ت�شمى الن باللغة 
البي�ش����اء باعتبارها مزيج����ا من الف�شيح تتخلل����ه الب�شاطة 
وال�شرت�ش����ال الوا�شح بحيث ي�شهل عل����ى القراء مبختلف 
م�شتوياتهم فهم وا�شتيعاب مايقراأون، ومن يراجع ما كتبه 
الغ����زايل يف �شحيف����ة )الندمي( حتت عن����وان ا�شهر املغنني 
العرب يدرك مدى تفوق����ه وو�شوح ا�شلوبه وخزين ثقافته 
الفنية وهو ي�شتعر�ش حياة وميزات املطربني واملو�شيقيني 
الذين ب����رزوا يف العراق بدءا بزوغ الق����رن الع�شرين حتى 
بداي����ة ال�شتينات م����ن القرن املا�شي حيث كان����ت اول مقالة 
فني����ة تاريخي����ة ين�شره����ا الغ����زايل يف ال�شحيف����ة املذكورة 
�شن����ة / 1952 وتلته����ا مق����الت فنية اخرى ط����وال عقد من 
ال�شن����وات ومل توقفه م�شاغله الفني����ة وكرثة احلفات التي 
كان ي�ش����ارك فيها و�شفراته العديدة اىل خمتلف القطار من 
ال�شتم����رار يف الكتاب����ة والتوا�شل م����ع ال�شحافة التي كان 
يعتربها ترتافق مع م�شريته الغنائية، بل �شعى اىل جتميع 
كل ماكتب يف الندمي لي�شمها يف موؤلف �شهري �شماه طبقات 

العازفني واملو�شيقيني كان ينوي طبعه قبيل وفاته.
ذل����ك هو ناظم الغزايل مطربا �شاعدا وجنما متاألقا يف عامل 
الغن����اء الطربي واأديب����ا مقاليا من الط����راز الرفيع وموؤرخا 
للف����ن ال�شماع����ي غن����اء وعزفا وممث����ا يلفت النظ����ار، مات 
وحيدا ببيت����ه �شبيحة يوم خريفي من ت�شرين الول عام / 
1963 بعد رحلة فنية م�شنية اىل اوروبا حيث حّط رحاله 
يف لبن����ان ف����رتة وجيزة ث����م التوجه ب�شيارت����ه اىل بغداد اإذ 
ا�شتقر اول و�شوله لبيته متعبا بعد �شفرة اوروبية ناجحة 
لكنه����ا ج����ّد متعبة و�ش����اء امل����وت ان ياأخذه منا وم����ن رفيقة 
ا يف اول الربعينات من عمره حيث  عم����ره وهو مازال غ�شّ
م�ش����ى رائق ال�ش����وات اىل الع����امل الخ����ر وكاأن ال�شدوح 
الع����ذب لي�ش له عمر مثل عمر الن����ذال واللئام وال�شطحيني 
ممن ي�شم����ون اأنف�شهم فنانني الذين م����اأوا �شاحاتنا الفنية 
اأعمال هابطة رّثة فاقدة للمتعة واجلمال والفائدة املرجّوة

في ذكرى رحيله 1963

ما لم ُيرَو عن حياة ناظم الغزالي
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كان فرع الحزب الوطنّي الّديمقراطّي في البصرة 
)أّول فرع للحزب يجيجاز خارج العاصمة، وذلك 
في شهر كانون األّول 1946 م( )2(، فعند عقْد 
الحزب الّديمقراطّي مؤتمره األّول في: )28 /
تشرين الثاني / 1946 م(، لم تكن بقّية فروع 

األحزاب قْد أُجيزْت بعد.وكان فرع الحزب يقع 
على طريق الّساحل، الطريق بين البصرة والعّشار 
)شارع الخليج العربي حالّيًا(، أّما المقّر الثاني الذي 
انتقل إليه الحزب، فيقع قرب دائرة الّنفوس في 

شارع المهندسين بالعّشار.

وكانْت )األوية: املو�شل، والّديوانّية، واحلّلة، والب�شرة، 
ق���ْد تقّدم���ْت اإىل الّلجن���ة املركزّي���ة الإدارّي���ة( )للحزب يف 
بغداد لإن�شاء ف���روع للحزب، ولكّنه مل يفتح اإل فرع واحد 
يف الب�ش���رة، وذل���ك بع���د مماطلة م���ن قب���ل وزارة )نوري 

ال�ّشعيد( يف اإجازة فروع الأحزاب الأَُخر.
ح���ّدد منهج احلزب الوطنّي الّدميقراطّي ونظامه الّداخلّي 
�ش���روط تاأليف الفرع بعد تقدمي طلب حتريرّي اإىل الّلجنة 
املركزّية من �شبعة اأ�شخا�ش على الأقّل من اأع�شاء احلزب 
يف منطقة الفرع املقرتح���ة. وتاأّلفْت اأّول هياأٍة اإدارّيٍة يف: 
)24 / 1 / 1947 م(، بعد افتتاح الفرع يف الب�شرة ب�شكٍل 
، وقْد ح�ش���ر الفتتاح: كام���ل اجلادرجّي، وحمّمد  ر�شم���يٍّ
حدي���د، وقال اجلادرج���ّي يف كلمٍة ل���ه: )كّل دعامة حلزبنا 
ن�شّيده���ا خ���ارج العا�شم���ة، اإمّن���ا هي يف احلقيق���ة دعامة 

ت�شند املركز، وكّلما قوَي املركز قويْت الفروع(.
وق���ْد جاء افتت���اح الفرع يف الف���رتة النهائّي���ة لانتخابات 
النيابّية، ولذلك كانت حفل���ة افتتاح الفرع منا�شبة لعر�ش 
برنام���ج احل���زب ومر�ّشحي���ه، فق���ْد طالب )حمّم���د حديد( 
يف كلمت���ه يف الفتت���اح ب )مقاوم���ة تدّخ���ل احلكوم���ة يف 
النتخاب���ات(، وبعد ذل���ك جرْت انتخابات الهي���اأة الإدارّية 

يف قاعة )�شينما احلمراء ال�شتوّي(، وفاز باأّول هياأة:
جعفر البدر )ماك(.

حمّمد عبد الله الفالح ال�ّشعدون )ماك(.
اأحمد العطّية )حمامي(.(.
عبد اجلّبار املاك )ماك(.

عبد الأمري العّرادّي )حمامي(.
كاظم جرب )عامل(.

ح�شني الفايز )تاجر((.
ول�شتكم���ال مف���ردات ف���رع احل���زب، وبح�ش���ب م���ا حّدده 
النظ���ام الّداخلّي للفرع، مّت انتخاب )اأحمد العطّية( رئي�شًا 
للف���رع، و )حمّم���د ال�ّشع���دون( �شكرت���ريًا، و )عب���د الأمري 

العّرادّي( حما�شبًا.
وق���ْد عقَد فرع احل���زب موؤمت���ره الأّول يف: )27 / ني�شان 
/ 1947 م(، وج���رى فيه انتخ���اب هياأة اإدارّية جديدة بعد 
التغري يرات التي طراأْت على الهياأة ال�ّشابقة، اإْذ ان�شحب: 
)جعفر البدر، وعبد الهادي البّجاري، وعبد اجلّبار املاك( 
م���ن احل���زب، بع���د رف�شهم ق���رار احل���زب بع���دم موا�شلة 
خو�ش انتخابات عام )1947 م(، وتاأّلفت الهياأة اجلديدة 
من اّل�ش���ادة: )حمّم���د ال�ّشع���دون، وعبد الأم���ري العّرادي، 

و�شا�ش���ون يعقوب، وعب���د الكرمي داود، وح�ش���ني الفايز، 
وكاظم جرب، وعّبود حّمادي(.

الن�شقاُق يف فرِع احلزِب يف الب�شرِة
كان الو�شع الّداخلّي للحزب قْد تاأثر ب�شغط ال�ّشلطة عليه، 
ولعدم و�شوح اخل���ّط الفكرّي لبع�ش الأع�شاء، ف�شًا عن 
عدم مت�ّشك البع�ش الآخر باأهداف احلزب، ح�شل ان�شقاق 
داخل الف���رع يف ف���رتة النتخابات النيابّي���ة لعام )1947 
م(، فان�شح���ب من ع�شوّي���ة احلزب: )جعف���ر البدر، وعبد 
اله���ادي، وعب���د اجلّب���ار امل���اك(، ويذك���ر اجلادرج���ّي يف 

مذّكراته، قائًا:
)اإنه���م كان���وا مهّدديَن بن���زع اجلن�شّية العراقّي���ة عنهم مام 
ي�شتقيل���وا م���ن احل���زب( )1(، واأّك���د يل )ح�ش���ني جمي���ل 
املحامي(: اأّن قرار ان�شحاب اجلادرجّي من املجل�ش لكونه 
���ة واإّن العمل فيه يجري  فّك���ر يف اإ�شع���اف املجل�ش، خا�شّ
لط���رح معاه���دة )1948 م( بدي���ًا عن معاه���دة )1930 م( 
)2(، ويب���دو اأّن ه���ذا تربير يغّطي جان���ب الن�شقاق داخل 
احل���زب،ويف حديث للجادرجّي مع �ش���وت الأهايل حول 
اأو�شاع احل���زب يف الب�شرة اأفاد: )اإّن ثاثة من الأع�شاء � 
وه���م نّواب الب�شرة � تخّلفوا ع���ن تنفيذ قرار احلزب، ومل 
ين�شاع���وا اإىل تعليمات���ه ب�ش���اأن الن�شحاب م���ن املجل�ش، 
وقي���ام عب���د اله���ادي البّج���اري بن�ش���ر ت�شريح���ات له يف 
ح���ف، ث���ّم ن�شر ا�شتقالت���ه من احلزب، حي���ث اّدعى اأّن  ال�شّ
قرارن���ا ب�ش���اأن الن�شح���اب كان ارجالّي���ًا، واأّن الأع�ش���اء 
الثاث���ة مل ُي�شت�ش���اروا يف اأمر الن�شحاب. ولك���ّن الّلجنة 
العلي���ا ا�شتدع���ْت ن���ّواب الب�ش���رة الثاثة، وبع���د املداولة 
معه���م يف ه���ذا ال�ش���اأن ارت���اأوا البق���اء يف املجل����ش ريثما 
تنته���ي ق�شّي���ة تتعّل���ق بالأح���وال ال�شخ�شّية، ف���كان راأي 
ة التي  الّلجن���ة اأّن ه���ذه الق�شّية تع���ّد من الق�شاي���ا اخلا�شّ
يج���ب اأْن ل يغري احلزب من اأجلها وجه���ة نظره(، وكانْت 
ق�شّية اجلن�شّية تتعّلق بعب���د الهادي البّجاري من احلزب 
الوطن���ّي الّدميقراط���ّي، وعب���د الق���ادر ال�ّش���واد من حزب 
ال�شتقال وقد ترك احلزب عبد الهادي البّجاري، وان�شّم 
اإىل حزب اُلأّمة ال�شرتاكّي بعد تاأ�شي�ش فرعه يف الب�شرة، 

����ش جريدة )النب���اأ(، التي  واأ�شب���ح معتمدًا للح���زب، واأ�شَّ
ا  كان���ت ت�شدر يف بغ���داد، وكان���ْت ل�شان حال احل���زب، اأمَّ
عبد اجلّبار املاك، فان�ش���ّم اإىل حزب الحتاد الّد�شتورّي، 
واأ�شبح معتمده يف الب�شرة، وان�شحب من احلزب: �شاكر 
نوح، الذي كان يرا�شل �شوت الأهايل، ويكتب يف جريدة 

الّرقيب، وقّدم ا�شتقالته من احلزب.
وبع���د ذل���ك ان�شح���ب م���ن احل���زب كّل م���ن: عب���د اله���ادي 
البّج���اري، وعب���د اجلّبار امل���اك نهائّيًا، اأّم���ا جعفر البدر، 
فع���اد اإلي���ه ع���ام )1950 م( بعد انتهاء ق���رار جميد احلزب 
لن�شاط���ه، وعودته ت اإىل احلي���اة ال�ّشيا�شّية، فانتخب يف 
الهي���اأة الإدارّية اجلدي���دة رئي�شًا للف���رع، واأ�شبح )حمّمد 
اأحم���د الّر�شيد �شكرتريًا، وعب���د الأمري الع���ّرادي، واأدكار 
�شركي�ش املحامي، واأحمد الّراجح املحامي، وعبد الوهاب 
الّراج���ح، وكاظ���م ج���رب، وعب���د الأم���ري دروي����ش( ب�شفة 

اأع�شاء للهياأة الإدارّية.
����ش فرع احل���زب الوطن���ّي الّدميقراط���ّي يف الب�شرة  تعرَّ
اإىل حمل���ٍة �شّده بع���د م�شاركته يف وثب���ة )بورت�شموث(، 
اإىل جان���ب فروع الأح���زاب الأُخر، فُقّدم ع���دد من اأع�شائه 
اإىل املحاكمة وال�ّشجن، على َوفق قانون الأحكام العرفّية، 
ال���ذي ُفر�ش بعد اإعان احلرب على اإ�شرائيل، فُقّدم رئي�ش 
الف���رع )حمّمد ال�ّشع���دون(، واأع�شاء من الهي���اأة الإدارّية، 
وعدٌد كب���ري من اأع�شاء احلزب اإىل املجال�ش العرفّية. وقْد 
كان لفرع احلزب الوطنّي الّدميقراطّي ن�شاطه املتمّيز اإىل 
جانب ن�ش���اط فروع الأحزاب الأُخر، ال���ذي ا�شتمّر اإىل اأْن 

عّطل )نوري ال�ّشعيد( الأحزاب يف اأيلول )1954 م(.

َصَحافُة الحزِب
مل تك���ْن لف���رع احل���زب يف بداي���ة تاأ�شي�شه �شحيف���ٌة ُتعرب 
ع���ن راأيه وتنقل اآراءه ومناهج���ه اإىل موؤّيديه، وقْد ح�شل 
معَتَم���د احلزب على امتياز بفت���ح جريدة )�شدى الأهايل( 
لتك���ون ل�شاَن ح���ال احلزب، وبعد اأْن جّم���د احلزب ن�شاطه 
وانتابْت���ه املنازعات الّداخلّي���ة، مل يظهْر له ن�شاط اإل ل يف 
اخلم�شينّيات، فاأ�شدر جريدة )ن���داء الأهايل( بعد اأْن قّدم 

طل���ب المتياز يف ترين الّثاين )1951 م(، وُمنح المتياز 
يف: )11 / اآذار / 1952 م(، و�ش���در ����ش اأّول ع���دد لها يف 
)1952 م(، وكان اأّول مدي���ر م�شوؤول له���ا املحامي )اأحمد 
الّراجح( )2(، بعد ذلك توىّل اإدارتها )حمّمد اأحمد الّر�شيد 

املحامي(، يف: )9 /7 / 1952 م(.
كان���ْت يف احل���زب جلنة ُترف عل���ى اجلري���دة، تتاأّلف من: 
)جعف���ر البدر، واأدكار �شركي����ش �شاملحامي، وحمّمد اأحمد 
الّر�شيد(، وكان���ْت اإدارتها يف مكتب املحامي )حمّمد اأحمد 
الّر�شي���د(. واأ�شهم يف حتريرها: )عب���د الّلطيف ال�شّواف، 
وجني���ب املانع، وب���در �شاك���ر ال�شّياب، وعزم���ي احلافظ، 
وجا�شم املظّف���ر(، وتوىل اإدارة احل�شابات )حمّمد البدر(، 
اأّم���ا الرتجم���ة، ف���كان يقوم به���ا: )جني���ب املان���ع، واأدكار 
�شركي�ش، وب���در �شاكر ال�شّياب، وعزم���ي احلافظ(. وكان 
العمل يف اجلريدة طوعّي���ًا، لأّن اإمكاناتها املاّدّية �شعيفة، 
وا�شتم���ّرْت م���ن ترّبع���ات اأ�شخا�شها، وكان���ْت احلكومة ل 
ت�شمح لها ب���رن الإعانات جزءًا من حماربة اجلريدة )3(، 

)وقْد ُطبعْت نداء الأهايل( يف مطبعة اخلري(.
حف امللتزمة حزبّيًا،  كان���ْت جريدة )نداء الأهايل( من ال�شُّ
و�شارك���ْت يف التعب���ري ع���ن منه���اج احل���زب، ويف متابعة 
الأح���داث ال�ّشيا�شّية، كموقفها املعار����ش لاأحكام العرفّية 
���ة بع���د اإ�شراب عما م���ال �شركة نفط  يف الب�ش���رة، وخا�شّ
الب�ش���رة ع���ام )1953 م(، ومطالب���ة اجلري���دة امل�شتم���ّرة 
بتحقي���ق مطال���ب العم���ا م���ال القت�شادّي���ة والجتماعّية، 
فتعّر�ش���ْت اجلري���دة اإىل التعطيل، وحوك���م )حمّمد اأحمد 
الّر�شيد(، ب�شبب مقاٍل ن�ُشر عن الأحكام العرفّية، �شاند فيه 
اإ�ش���راب عمال الّنفط، فعّدْت ال�ّشلطُة املوقَف اإثارًة ل�شعوِر 
الكراهي���ِة والبغ�ش���اء �ش���ّد نظام احلك���م املق���ّرر، وقّررْت 
املحكم���ة جرمي���ه واحلكم علي���ه بال�ّشج���ن ثماني���ة اأ�شهر، 
وتعطي���ل اجلريدة ملّدة �شنة، على َوفق املاّدة )5( من املاّدة 
)13( م���ن قان���ون املطبوعات رق���م )33( ل�شنة )1934 م(، 

وا�شتاأنفْت اجلريدة ن�شاطها عام )1961 م(.
عن ر�صالة: االو�صاع ال�صيا�صية يف الب�صرة بعد احلرب العاملية 
الثانية.

في أربعينيات القرن الماضي

الحزِب الوطنّي الّديمقراطّي في البصرة
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س������������������ارة س����ي����د

في عام 1956، قدمت إحدى الفنانات بالغا للنيابة 
العامة ضد المطرب محمد عبد المطلب، مؤكدة 
أنه تزوجها من أجل مالها ثم خدعها واستولى 
على 10 آالف جنيه صرفها على فيلم سينمائي 

فاشل ثم عاد بها إلى العراق وهناك طلقها 
وحاولت الفنانة أن تسترد المبلغ فلم تستطع.

ه����ذه الفنانة ا�شمه����ا نرج�ش �شوقي وه����ي مطربة م�شرية 
تقي����م يف الع����راق ب�شف����ة دائم����ة، �شاف����رت اإىل بغ����داد منذ 
15 عام����ا وغن����ت هن����اك الأغني����ات امل�شري����ة الت����ي يحبها 
العراقي����ون، وا�شتطاع����ت اأن تنجح واأغراه����ا النجاح باأن 

تقيم يف بغداد ول تعود اإىل م�شر اإل لزيارة اأ�شرتها.
وقالت نرج�ش �شوقي اإن عبداملطلب قام برحلة �شنة 1947 
اإىل الع����راق، وهن����اك كان ي����رتدد يف كل ليلة عل����ى امل�شرح 
ال����ذي تعمل به، ويجل�ش على املائ����دة ي�شرب وي�شتمع اإىل 
اأغانيها ويبك����ى بالدموع، ثم حتولت دموع����ه اإىل عبارات 
غ����زل ودلع وا�شتطاع اأن مي����اأ راأ�شها بكام احلب والغرام 
ولهف����ة امل�شاع����ر الدفيئة، ثم قال اإن كل ه����ذا غر�شه �شريف 
بدلي����ل اإنه عر�ش عليه����ا الزواج، بح�شب م����ا ن�شرته جملة 

�شاعة" يف العام 1956. "اآخر 
وبالفع����ل تزوجها وعر�ش عليها الع����ودة معه اإىل القاهرة 
ويف الطريق عر�ش عليها عر�شا اآخر وهو اأن ت�شاهم معه 
يف اإنت����اج فيل����م �شينمائ����ي با�شم "ال�شي����ت ول الغنى" من 
اإخ����راج ح�شن الإمام، وعر�ش عليه����ا هذا العر�ش ال�شاحر 

الذي ت�شتجيب له كل فتاة وهو بطولتها للفيلم.
وا�شتجابت الفنان����ة اإىل هذا العر�ش الذي ل يفوت، وكان 
العر�����ش يتلخ�����ش يف اأن تدفع الفنانة مبل����غ 2000 جنيه 
فق����ط، ولكنها ظلت تدفع حتى و�شلت ل�3600 جنيه لتكون 

ح�شتها يف الإيرادات والأرباح اأكرب.
دفع����ت املبلغ وبداأ عبد املطل����ب يف ت�شوير الفيلم، ثم تبني 
له����ا اأثن����اء الت�شوي����ر اأن املطرب ل ميلك �شيئ����ا ومل ي�شاهم 
يف تكالي����ف الإنت����اج مبليم واح����د، وبعد اأ�شب����وع من بدء 
الت�شوير طلب عبد املطلب منها مبلغ 1000 جنيه و�شلمت 

له املبلغ املطلوب.
ويف نهاي����ة الأ�شب����وع الثاين م����ن الت�شوي����ر، طلب الزوج 
مبل����غ 2500 جني����ه وهدده����ا باأنه����ا اإذا مل تدفع ه����ذا املبلغ 
�شيتوق����ف الفيل����م عن الت�شوي����ر وبهذا تفق����د جميع املبالغ 

التي �شبق لها اأن دفعتها.
وا�شرتط����ت نرج�����ش �شوق����ي اأن تره����ن في����ا متلكه����ا يف 
املع����ادي مببل����غ 1400 جني����ه، واأ�شبح جمموع م����ا دفعته 
للبطول����ة ه����و 7000 جني����ه، ويف نهاية الأ�شب����وع الثالث 

توقف الت�شوير فعا.
واأر�شلت املطربة لزوجه����ا عبداملطلب مبلغ اآخر طلبه منها 

2000 جنيه ل�شتكمال ت�شوير الفيلم.
وت�شتط����رد الفنان����ة نرج�ش �شوق����ي اأنه عندم����ا جاء موعد 
�ش����داد املبل����غ الت����ي راهن����ت عليه����ا في����ا املع����ادي، ته����رب 
عبداملطل����ب ومل يكتف بهذا بل بالتوكي����ل الذي يحمله باع 
الفيا مببلغ 1800 جنيه �شدد قيمة الدين 1400، ثم و�شع 

باقي املبلغ يف جيبه وقدره 400 جنيه!
واأح�شت الفنانة نرج�ش بالطمع من قبل زوجها عبداملطلب 
فطلبت منه الطاق، و�شرعان ما نفذ طلبها تفكريا منه اإنها 
ل����ن تطالب باأمواله����ا، وعندما يئ�شت متام����ا من احل�شول 
عل����ى ثرواتها ال�شائعة ا�شطرت اإىل اأن تقدم باغا النيابة 
�ش����د زوجها ال�شابق تتهمه في����ه بتبديد اأموالها والت�شرف 
يف بي����ع فيا املع����ادي التي يقدر ثمنه����ا بع�شرة اآلف جنيه 

مببلغ 1800 جنيه فقط، وتولت النيابة التحقيق.
امل�صدر: مركز معلومات اأخبار اليوم

بعد زيارة إلى بغداد..

الفنان محمد عبد المطلب ينصب على زوجته 
الفنانة)البغدادية(


