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ع����������������ادل ك�����ام�����ل

إن كانت تجارب نيازي مولوي بغدادي ـ وهو 
أقدم مؤلف، ونّساج، وذهنية مركبة، دشن 

مقدمات للفن الحديث في العراق ـ خارج دائرة 
االهتمام، واألضواء، إال أنها كانت وليدة تحوالت 
سمحت للفنان ان يرتقي بالحرفة نحو الفن، 

وبالفن نحو المجتمع المعرفي، وبالذاكرة 
)الموروث( نحو العصر، فقد جمع ـ كما يذكر 

األستاذ شاكر حسن ـ بين الرسم والخط 
والزخرفة، ال من خالل " المجال التقني كفنون 
تشكيلية مستقلة بكيانها عن بعضها البعض 

بل من خالل رؤيته الفنية التي حاول ان يسبغها 
عليها جميعا ً. وقد اقتضت هذه، بشموليتها، ان 
يؤلف ما بين حسه اللغوي والتشكيلي والحرفي 
في ان واحد، بحيث يستطيع بعد ذلك ان يطور 
كل فن على حدة بكل غنى مثلما يتوصل أيضا ً 
إلى نتائج رائدة في مجال الفن المعاصر تسبق 

عصرها بنحو قرن من الزمان".

لك���ن هذه الري���ادة � مكان���ا ً وزمن���ا ً � وجدت، ل���دى جواد 
�سليم، منوذجها.

ف���اإذا مل تتعر����ض جتربة ني���ازي مولوي للأ�س���واء، كي 
جت���د من ي���رى فيها غ���ري الذي راآه �س���اكر ح�س���ن، وغري 
ال���ذي اأجن���زه مبنح )الن�س���ق( وثب���ات جعلت م���ن الذات 
علم���ة جمتمعية � ح�س���ارية، وجعلت من الف���ن لغة ردم � 
وحفر، ر�سمت حدا ً فا�سل ً بني ظلمات قرون خيّمت على 
العراق، وبني اآفاق منحت البذرة ا�ستغاالتها، فان النظام 
التم���وزي الرافديني � دفن البذرة ع���ر مفهوم الت�سحية 
ح���د �سفك ال���دم � �سيعي���د ا�ستغاالته. وهو ذات���ه �سي�سكل 

نظاما ً جلواد �سليم خلل حياته الزاخرة بالتد�سينات.
فق���د تعر����ض ج���واد �سلي���م لي�ض للنق���د ح���د )التجريح(، 
بنزعت���ه نح���و التحدي���ث، بل بته���م تذكرنا مب���ن تعر�ض 
للنته���اك، وامل���وت. فنجد م���ن يزعم ان ج���واد �سليم، مل 
ين�س����ض، ومل يتاأثر، ومل ي�ستف���د، ومل يتغذ على جتارب 
�سابق���ة، بل و�س���ع )احلافر على احلاف���ر(، بالرجوع اإىل 

م�ساهدة متحف ال�سعوب، باللوفر، يف فرن�سا.
وللآ�س���ف مل تر�سلن���ي اأية جهة ر�سمي���ة، اأو �سبه ر�سمية، 
بزي���ارة واحدة منذ بداأت الكتابة، يف العام 1968، حتى 
هذا الي���وم )2013( كي ازور هذا اجلن���اح، واأحتقق من 

هذا الراأي.
بي���د ان ن�سب احلرية، بعد ن�سف ق���رن، ا�ستغل، كما يف 
عدد م���ن م�سغراته التي اأجنزها قبل �سن���وات من اإقامة 
الن�س���ب، ذات �سلة بالن�سق ذات���ه للأ�ساليب الرافدينية � 
وللم���وروث ال�سرقي، واالإ�سلم���ي، والعربي � يف ع�سر 
)احلداث���ات( االأوربي���ة: الف���ن ب�سفت���ه م���راآة، وب�سفته 
مزاوج���ة ب���ني االأزمن���ة، واالأ�سالي���ب، وال���ذي يلخ����ض 
مفه���وم: التنا����ض � التن�سي����ض، ب�سياغ���ة تتحق���ق فيها 
الهوية � املدر�سة � عر التجريب، ولي�ض عر االنغلق اأو 

التكرار، اأو حماكاة التيارات املعا�سرة.
ال منا����ض ان ج���واد �سلي���م عا����ض زم���ن ن�س���وء )دول���ة( 
م�ستقل���ة؛ مبعن���ى عا����ض تد�سين���ات وحت���والت �سمل���ت 
احلي���اة العراقية برمته���ا، ويف مقدمتها لي����ض ا�ستعادة 

زمن م�سى، وتوارى، ودف���ن، وا�ستبداله، حد القطيعة، 
بعامل اآخر. فجواد �سلي���م، بتاأثريات الن�ساأة، كان يراقب 
هذه التحوالت، وتعقيداتها. ولي�ض انتحار عبد املح�سن 
ال�سع���دون، رئي����ض وزراء الع���راق، بح���دث عاب���ر، ب���ل 
منوذج ر�سخ مدى ال�سعوبات التي �ستواجهها )الهوية( 
� مبا�سيه���ا ومب�ستقبله���ا � يف املج���االت كاف���ة، ومنه���ا، 
الف���ن. وت�سخي�س���ات ج���واد ح���ول )املدر�س���ة( �سريحة 
متام���ا ً، فيذك���ر � على �سبي���ل املثال: ان الف���ن " ال يتبلور 
وياأخ���ذ قالب���ه اأو م�ست���واه يف خ���لل ع�سري���ن �سن���ة اأو 
ن�س���ف قرن.." متابعا ً " وم���ع هذا فالفنان هنا يف بغداد 
يوا�س���ل العم���ل � وهذا هو املهم وال���ذي يحمد عليه � مما 
يجعل لن���ا وطيد االأمل بحدوث النه�س���ة الفنية "، ولكن 
ثم���ة حمركات كانت ت�ستغل يف اأعم���اق الفنان، يلخ�سها 
االأ�ستاذ عبا�ض ال�س���راف بجلء: "ان مو�سوعات جواد 
يف الر�س���م والنح���ت مداره���ا الدراما االإن�ساني���ة تتمثل 
قي ذل���ك االإن�سان الطع���ني امل�سلوب با�س���م غ�سب االآلهة 
ت���ارة وبا�س���م الديان���ات ال�سماوي���ة تارة اأخ���رى وبا�سم 
العن�سري���ة والطبقي���ة واالإقليمية تارة ثالث���ة" وجلواد 
�سلي���م اإ�سارات نقدية حتدث به���ا بعد عام 1958، فذكر " 
ان القائل���ني بان الفن العراقي �سيبداأ حياته بعد الثورة، 
ه���م الذين ف�سل���وا يف ان يحققوا اأي عم���ل فني جيد قبل 
الثورة، ذلك الأن الفن العراقي، طرق � يف حدود الظروف 

الت���ي اأحاطت به � اأكرث من مو�س���وع اإن�ساين، بل تناول 
كث���ريا ً من جوان���ب احلياة يف وطننا، وه���ذا ما يحملنا 
عل���ى القول بان الفن يف العه���د اجلمهوري، لن يكون اإال 
امت���دادا ً للما�سي، ولكن���ه امتداد انفج���اري � اإذا راعينا 
دقة التعبري � الأننا نرقب فيه تفجر جميع الطاقات الفنية 

املبدعة".
ف���اإذا كان االأ�سل���وب � مبعن���ى الهوي���ة � ياأتي بع���د املوت، 
بح�س���ب ت�س���ّور بيكا�س���و، فان ج���واد �سلي���م، برهافته، 
راح ي�س���ّذب، ويّع���دل، ليمنح���ه معادله م���ع اخلل�سات: 
الهوي���ة � اأي ان يج���د ماأواها يف االأزمن���ة القدمية، ويف 
ذات الوق���ت، اأال يك���ون ن�سخ���ة م�ستع���ارة م���ن ه���ري 
م���ور، اأو بيكا�سو، اأو جايكوميت���ي، اأو خوان مريو، اأو 
كاندن�سك���ي، اأو تابي����ض، اأو اأي فن���ان م���ن فن���اين ع�سر 
احلداث���ة. لقد قلب ال�سي���اق، و�سمح للأ�سلوب ان يت�سكل 
عر روافد مكونات الهوية � واأدق تفا�سيلها � على �سعيد 
االأ�س���كال، واالأ�سل���وب. خا�س���ة انه، يف ن�س���ب احلرية، 
ا�ستع���ار، وا�ستع���اد، دور الفن���ان � ودور الفن � يف وادي 
الرافدي���ن؛ ذلك االرتقاء م���ن )االأنا( نح���و عملها املن�سق 
مع ال�سمري اجلمعي، من غري حمو لها، ومن غري قطيعة 
معه���ا اأي�سا ً. فهو ب�س���دد اجناز )علم���ة( لي�ست خا�سة 
باحلدث، 14 متوز 1958، املحدد مبكانه وزمنه اإال وهو 
يزيح ظلمات قرون تع���ود بنا اإىل الواجهات )اللفتات/ 
البابلي���ني،  االأ�سوري���ني،  ع�س���ور:  يف  اجلداري���ات( 
وال�سومري���ني. وكلمات���ه ح���ول معنى ك���ون الف���ن مراآة 
اجتماعية، ت�سمن التعبري عن هذا الهاج�ض، ويف الوقت 
نف�س���ه، فان االأ�سل���وب ت�سم���ن خزينه العمي���ق، النائي، 
واللواع���ي، جل���ذور تخيله���ا ع���ر منج���زه الفني وهو 
يخاط���ب امل�ستقبل، وال يكتف���ي باحلا�سر، وحمدوديته. 
فالفنان مل يعد حلقة بني جمهولني، بل حا�سرا ً مل يجعل 
م���ن الفن ج�سرا ً للعب���ور � اأو الدعاية �، بل، على العك�ض، 
تد�سينا ً الجت���اه متيز، واختلف، عن مفاهيم موت الفن، 
وع���ن مفهوم م���وت الفنان/ املوؤلف، ك���ي يت�سمن ر�سالة 
ا�ستبدلت مفه���وم )الوثن( و )ال�سلع���ة( باالإن�سان ككائن 
مثق���ل باالنتهاكات، نحو: انعتاق���ه � وكرامته. وقد يكون 
م�سّغر )ال�سج���ني ال�سيا�سي املجهول( � 1953 � منوذجا ً 
ل�سل�سلة من االأفكار التي �سغلت ذهن الفنان، لكن جتاربه 
االأق���دم، واالأخ���رى الت���ي نفذها قب���ل ال�س���روع بت�سميم 
ن�س���ب احلري���ة، تف�سح ع���ن املنح���ى التجريب���ي القائم 
عل���ى ا�ستبع���اد اأية اأحادي���ة يف املنه���ج، وا�ستثمار ن�سق 
)ال�س���ريورة( باملدى الذي ي�سمح للفن اأال يكون معاجلة 
فني���ة خال�س���ة، اأو حرفية، اأو ذاتي���ة، اإال كمحرك للمعنى 
االأبعد: االنعت���اق � باحلفاظ على واقعيت���ه، وتعبرييته، 

ورمزيته يف االأخري.
ففي ن�سب )البّناء( � 1944 � 1945 � والفنان يف عنفوان 
�ساب���ه � مي�س���ك باحل���ل النموذج���ي، والوحي���د، حلكم���ة 
ملحمة جلجام�ض: ال�سريورة، اأي لي�ض لدى االإن�سان اإال 
ان ي�سن���ع تاريخه، كي يحقق حريت���ه فيه، ال ان يتخيله، 
ويتاأمل���ه ح�س���ب. فالعم���ل، وه���و ال���ذي تاأ�س�س���ت علي���ه 
اأق���دم ح�س���ارات وادي الرافدي���ن، بعلمات���ه الهند�سية، 
وباال�ستن���اد اإىل الع���دد، احل�س���اب، والكتاب���ة، واجله���د 
الب�س���ري اخل���لق، �سي�س���كل املفت���اح مبعن���اه امل�سفر يف 

ن�سب احلرية.،
ففي من���وذج )البّناء( جذور واقعي���ة ا�ستقاها الفنان من 
تاأمل���ه الأح���د اأ�سط���وات بغ���داد، اال�سط���ة ط���ه، و�سيد بها 
املعن���ى، بتاأثريات مل يغب النحت امل�س���ري القدمي عنها، 
ولكنها، يف الوقت نف�سه، �سمحت للبّناء ان يكون )مركزا 
ً( للرليف بالتوازن مع فريق العمل، والتفا�سيل االأخرى. 
ان���ه منوذج �سيتك���رر يف ن�سب احلرية، حي���ث )الكل( ال 
ميك���ن عزله عن اأجزائه، ومكونات���ه، مهما كانت م�ستقلة، 
مثلما توؤدي االأجزاء دورها يف الكل، كي ياأخذ �سياقه يف 

ال�سريورة: يف املعنى � ويف االأ�سلوب/ الهوية.
ع���ن بح���ث )ج���واد �ش���ليم، وثائ���ق و�ش���هادات( يف موق���ع األ���واح 

�شومرية.

في ذكرى رحيله في 23 كانون الثاني 1961

جواد سليم وذاكرة النصب
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ق���اس���م ح��ل��و ال��غ��راب��ي

مل تخ���ف امللكة عالية عداءها لث���ورة ماي�ض 1941 ووقوفها 
�سد العقداء االربعة يف ن�ساطهم وب�سبب ح�سا�سية مركزها 
الدقي���ق الذي تتمتع به باعتباره���ا امللكة وتعذر مثولها اأمام 
املحكمة فقد حتدثت امللكة يف افادتها التي كتبتها اىل اللجنة 
التحقيقي���ة اخلا�سة التي ت�سكل���ت يف ديوان وزارة العدلية 
غ���داة ف�سل حركة الكيلين وعودة الو�سي على العر�ض اىل 
العراق. وكانت ميول امللكة وعواطفها � كما يبدو من �سطور 
افادته���ا بخط يدها� مع اأخيه���ا املعزول الذي اآثر اللجوء اىل 
املع�سك���رات الريطانية، اإذ قالت امللكة عالية ما ن�سه:« كنت 
يف ليل���ة 1-2 ني�سان 1941 ، وكان �سمو �سقيقي يف ق�سره 
اأي�سا و يف ال�ساعة الواحدة والن�سف من بعد منت�سف تلك 
الليلة علمت ان اجلي�ض قد اأحاط بق�سر �سقيقي وان االأخري 
اأ�سط���ر ملغادرة ق�سره اىل اأح���دى اجلهات ، فاأخذت احترى 
ع���ن اجلهة التي ذهب اليها فعلمت اأن���ه ذهب اىل بيت عمتي 
االأم���رية �ساحلة ، و �ساورتن���ي ال�سكوك يف �سلمة و�سوله 
واخرتاق���ه لنط���اق احل�س���ار ، اأردت اأن اأتاأك���د م���ن �سلم���ة 
و�س���ول �سم���وه فم���ا كان من���ي اال اأن ركبت ال�سي���ارة التي 
يقوده���ا نائ���ب العريف ها�سم وذهب���ت اىل بيت �سمو عمتي 

االأمرية �ساحلة ولقد �سادفت يف طريقي الظواهر االآتية:
وجود �سي���ارة مدرعة على مفرق طري���ق الفلوجة – كربلء 
بقرب ج�سر اخلر وبجان���ب مركز ال�سرطة �سيارة لوري من 
�سي���ارات اجلي����ض وبالق���رب منه���ا �سابط وبع����ض اجلنود 
و�سي���ارة مدرع���ة اأخ���رى عل���ى مفرق طري���ق بغ���داد، املطار 
امل���دين وعددا من اجلن���ود على جهت���ي الطريق،كما وجدت 
مانع���ة ال�سك���ة احلديدية قاطعة الطريق ملن���ع املرور فاأوقف 
اجلن���ود �سيارتن���ا وا�ستف�س���روا م���ن ال�سائق عم���ن هو يف 
بال�سي���ارة فاأجابهم باأنه���م �سيوف كان���وا يف ق�سر الزهور 
راجع���ون اىل بيوته���م ، وعلي���ه فتح���وا لنا الطري���ق ف�سرنا 
اىل املح���ل املق�س���ود وعاد ال�سائ���ق ب�سيارت���ه ، وعلمت منه 
بعدئذ اأنه عندما و�سل مفرق طريق ال�سكك احلديدية م�سكه 

اجلنود واخذوه اىل مقر اجلي�ض يف الو�سا�ض.
وعلى كل حال فاإن امللكة اهتدت اىل مكان اخيها وبعد �ساعة 
اطمئنت على و�سول االأم���ري عبد االإله واأخرته اأن اأحدَا مل 
مي����ض ق�سر الزهور ب�س���وء، وملا اجنل���ى ال�سبح عادت اىل 

ق�سر الزهور.
وبع���د اأن تاأك���د للعق���داء االأربعة ه���روب الو�سي عب���د االإله 
اجتمع���وا مع ر�سي���د عايل الكيلين وط���ه الها�سمي وبع�ض 
�سب���اط اجلي����ض العراقي ف�سكل���وا حكومة الدف���اع الوطني 
للنظ���ر يف �س���وؤون الب���لد م���دة غي���اب الو�س���ي واجتمعت 
الكلم���ة على اإ�سناد رئا�س���ة اإىل ر�سيد عايل الكيلين بتاريخ 

3 ني�سان 1941.
وج���دت حكومة ر�سيد ع���ايل الكيلين اإن اخل���روج من هي 
االأزم���ة هي تعي���ني و�سيا جدي���دا خلفًا لعبد االإل���ه، وملا كان 
االأخري غادر البلد وترك واجبات الو�ساية وعطل الد�ستور 
وه���و بهذا يكون قد خلع نف�سه بنف�س���ه ، وامللك مايزال دون 
ال�س���ن القانوني���ة فيج���ب تعي���ني و�س���ي جدي���د عليه،وق���د 
اإختلف���ت االأراء يف �سخ�سية هذا الو�سي وهل يكون عراقي 
اأم حجازي؟فلم���ا اإتفق���ت االأراء على وج���وب جعل الو�سي 
حجازي، فاو����ض االإنقلبيون ال�سريف ح�س���ني نا�سر خال 
امللك غازي وابن عم والده على قبول من�سب الو�ساية على 
العر�ض، وملا رف�ض مت ابعاده من العراق اىل االأردن، و تقرر 
اإيف���اد ناجي �سوكت اىل تركي���ا لدعوه االأمري)زي���د( ونظرًا 
لبعد امل�سافة و�سيق الوقت اأختري ال�سريف �سرف للو�ساية 
لل�سل���ة التي تربطه باال�سرة احلاكم���ة، وكلف ال�سيد �سفوة 
با�س���ا الع���واء مفاو�ست���ه، وعندم���ا قب���ل املن�س���ب مت دعوة 
الرمل���ان فاألقى في���ه ر�سيد ع���ايل الكيلين كلم���ًة ا�ستعر�ض 
فيه���ا تط���ور االأحداث يف الع���راق وترك الو�س���ي لواجباته 
الد�ستورية،بعده���ا �سادق على تعين���ه من قبل جمل�ض االأمه 

باالإجماع يف 10 ني�سان 1941..
واأخ���ذ الو�سي اجلديد ميار�ض �سلحيات���ه القانونية واأول 
عم���ل قام ب���ه الو�س���ي اجلدي���د ا�س���دار اإرادة ملكية يف 12 
ني�س���ان 1941 بقبول ا�ستقالة الها�سم���ي وتكليف الكيلين 
بت�سكيل الوزارة اجلديدة )12 ني�سان -29 ماي�ض 1941(.

وا�ستدعى ر�سيد عايل الكيلين الرملان للت�سويت ب�سورة 
غري د�ستوري���ة رغبة منه خللع الو�س���ي وتعيني ع�سو غري 
معروف من العائلة املالكة ، وبعد االإنتهاء من ت�سكيل حكومة 
الدفاع الوطني قررت هذه احلكومة و�ساية ال�سريف �سرف 
بغي���اب رئي�ض املجل����ض النيابي مولود خمل����ض الذي ذهب 
اىل تكريت حماولة منه للبتعاد عن جمريات االأحداث ، اأما 
حمم���د ال�سدر – رئي�ض جمل�ض االعي���ان- فقد رف�ض تراأ�ض 
جمل����ض االعيان لوجود و�ساية للأمري عبد االله علية فلي�ض 
م���ن ال�سحي���ح اأن يرتاأ����ض جمل�س���ًا يقرر ف�سله م���ن من�سب 
الو�ساية.ل���ذا فقد مت عق���د جل�سة الرمل���ان العراقي برئا�سة 
ال�سيد )علوان اليا�سري( وبح�سور 94 نائبا من اأ�سل 108 

نائبا اأي بغياب 14 نائبا.

اأم���ا موقف امللكة عالية من الو�سي اجلديد فقد ك�سفته امللكة 
عند مقابلتها له، اإذ حاول )�سرف(تقدمي احرتامه واأخل�سه 
لل�س���رة احلاكمة من خلل مقابلة امللكة وامللك ال�سغريومن 
ث���م ا�ستئذانهما ب�س���اأن تن�سيبه عل���ى الو�ساية وفعل توجه 
الو�س���ي اجلدي���د اىل الق�س���ر امللكي وطلب مقابل���ة امللكة و 
�س���رح لها ا�سباب هذه الزي���ارة ، واطلعها على رغبة ال�سعب 
العراق���ي ممثل بنوابه على ان يتوىل الو�ساية على العر�ض 
، ال�سيما واأن العر�ض قد خل من الو�ساية فح�سل يف البلد 
ف���راغ د�ستوري ، اأوق���ع حكومة الدف���اع الوطني يف حرج ، 
واأن ه���ذا االإج���راء هو جم���رد ترتيبات �سكلي���ة موؤقتة، فلما 
�سمع���ت امللك���ة عالية ه���ذا ال���كلم ردت���ه ردًا عنيف���ًا وقا�سيًا 
بكلم���ات جاف���ة مل تراع فيها كر �سنه ، رغ���م اأنه اأكد لها: »اأن 
هذا االإجراء موؤقت حتى يعود االأمري عبد االإله ، واأن احلركة 
لي�س���ت عدائية �سدها اأو �سد االأ�سرة املالكة«، وهذا ما يوكد 
ان موقف امللك���ه عاليه حول ق�سية الو�سايه اليقبل النقا�ض 
وان تغيري الو�سايه مبثابة تنازلها عن العر�ض لذلك رف�ست 
و�ساي���ة ال�سري���ف �س���رف على الرغ���م من قبول���ه بالو�سايه 

ح�سبم���ا ذك���ر ه���و:« كان للمحافظة عل���ى بقاء نظ���ام احلكم 
ال���ذي كاد اأن يغري لوال قب���ويل بهذا املن�س���ب، الأن القائمني 
بتل���ك احلرك���ة الع�سكرية اجلريئ���ة هل يعتقد لي����ض ع�سريًا 
عليه���م تغيري نظ���ام احلك���م اأو تغيري نظام وراث���ة العر�ض، 
ولهذا اأقدمت على هذه اخلطوة من اأجل املحافظة على ثبات 
امللوكي���ة واأن واجبي االأول هو �سمان عدم امل�سا�ض بالبيت 
امللكي، مع منع ت�سكيل جمهورية تق�سي امللك في�سل الثاين 

من احلكم.
ويبدو اأن امللكة الغا�سبة مل تعراأهمية لتو�سيحات ال�سريف 
�س���رف وكانت مت�سددة جدا مع ق���ادة احلركة ومتعاطفة مع 
ت�سرفات �سقيقها و�سلوكه ال�سيا�سي الذي كان من املفرت�ض 

ان ميثل ارادتها احلقيقيه يف ادارة �سوؤون احلكم.
وبع���د اختي���ار ال�سري���ف �س���رف و�سيا عل���ى العر����ض ، قرر 
�س���لح الدي���ن ال�سباغ الذه���اب اىل ق�سر الزه���ور ومقابلة 
امللكة عالية ترافقه جمموعة من احلر�ض ، وقد حاول رئي�ض 
الديوان امللكي عبد القادر الكيلين، الذي اأدى دور الو�سيط 
للعلق���ة الرابطة بينه وبني ر�سي���د عايل الكيلين جاهدًا اأن 
يو�س���ح للملكة مطالبهم قب���ل ان تتم املقابلة ، وباأنهم لي�سوا 

على خلف مع �سقيقها لكن امللكة مل ت�ستجب لرغبتهم.
وج���اء يف مذك���رات االمرية بديع���ة عن موقف امللك���ة عالية 
مان�سه:«عندما متت املقابل���ة انزوينا نحن الن�سوة ن�سرتق 

ال�سمع من�ستني ملا يدور بينهما من حوار فلم نفهم اي
�سيء مما قااله اإال انني راأيت اختي ت�سرب االر�ض برجلها 

وتقول اإن هذا لن يح�سل ابدًا ابدًا وتركتهم وحدهم«.
�س���دد العق���داء االأربعة قب�ستهم على ال�سلط���ة وذلك بتكثيف 
اجراءته���م من خلل اإحاط���ة ق�سر الزهور وبقي���ة الق�سور 
امللكي���ة بق���وات ع�سكري���ة واأحكم���وا ال�سيط���رة عليه���ا ومل 
ي�سمح���وا الأي �سخ����ض بالدخول واخلروج م���ن الق�سر كما 
مت قط���ع االت�س���ال الهاتف���ي عن الق�س���ر امللك���ي ومل ي�سمح 
بالدخ���ول اإال خل���دم الق�س���ر حت���ت ا�سرافهم، وم���ن اجلدير 
بالذك���ر اأن هروب الو�س���ي كان قد اأزم املوق���ف، اإذ ظل قادة 
اجلي����ض يف حرية م���ن اأمرهم كونهم يري���دون لقاء الو�سي 
عبد االله والتفاهم معه على �سيغة جتنب البلد من املحنة، 
اإال اأنه عندما �سعر باأن اخلناق �ساق والجمال الإعطاء املزيد 
م���ن التن���ازالت لهم ق���رر الهرب وت���رك البلد لق���ادة اجلي�ض 

يت�سرفون بها وفق ما يرغبون اىل اأن ينجلي املوقف.
عن ر�شالة )امللكة عالية �شريتها ون�شاطها االجتماعي يف العراق 

.)1950-1911

عندما أصبح الشريف شرف وصيا على عرش العراق
موقف الملكة عالية من عزل شقيقها االمير عبد األله
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في الثآلثينات من هذا القرن، لم تكن قد دخلت 
الة التصوير )الكاميرا( بشكلها التقني المتطور، 
حيث بقيت الكاميرا )الثابتة(.. والتي تعتمد على 
ضوء الشمس، او ماتسمى ب )كاميرة التصوير 

الشمسي -االسود واالبيض( هي السائدة انذلك..! 
اذ كان هذا النوع من )التصوير.. هو الفاعل في 

المعامالت الرسمية وغير الرسمية،، وكما اظن.. 
ان هذا النوع من التصوير،، كان سائدا في اوربا 
في بداية هذا القرن،، ومنتشرا بشكل عام قبل 

تحوالت النهضة..!.. وعندما دخلت الكاميرا 
الحديثة، عن طريق بعض الشركات المستوردة، 

وبالذات شركة )اورزدي باك( و )شركة حسو 
اخوان( وغيرها.. 

وكذل���ك عودة بع����ض الفنانني العراقيني م���ن اخلارج وهم 
يحمل���ون اخلرة يف جمال الت�سوي���ر.. انت�سرت ال�سورة 
احلديثة ب�سكلها املتطور،، وهي حتمل اللم�سات الفائقة يف 
توظي���ف اللقطة الفنية واعطاء رونقه���ا الطبيعي وترتيب 
الوانه���ا واغنائها بتحديث احلركة ذات االبعاد املختلفة..! 
فا�سته���ر م�س���ورون يف الع���راق.. مث���ل امل�س���ور )بابل(.. 
وهو م���ن املتميزين الذي���ن توطدت لهم اخل���رة،، فح�سل 
على م�ست���وى عال،، فا�سب���ح م�سور )املل���وك والروؤ�ساء( 
اخلا�ض وهو يحتف���ظ مبجاميع كبرية من ال�سور النادرة 
لكث���ري من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية واالجتماعية العراقية.. 
ويق���ع حمل���ه )اي �سالون���ه يف بداي���ة �س���ارع الر�سي���د من 
جه���ة حاف���ظ القا�سي..! م���ن اإبداعات الفن���ان حمي عارف 
كم���ا متي���ز اي�سا م�س���ور اخر ه���و )ار�ساك(.. ف���كان فنانا 
يف لقطات���ه العالي���ة.. وكان من اك���رث زبائن���ه )ال�سباب(.. 
ك���ون كامريت���ه توظ���ب ال�س���ورة وت���رز مفات���ن ال�سباب 
وحيويته���م..! اي�س���ا كان هنال���ك م�سورون مث���ل )بيزاز( 
و )الياأ����ض جموع���ة( و)مونرتي���ال( يف بغ���داد.. واخرون 
انت�س���روا يف بع�ض املحافظات، ولكن �سهرة هوؤالء الرواد 
تقدمت ب�سكل ملحوظ عن اقرانهم فكانت لهم احل�سوة يف 
ري���ادة الف���ن الفوتغ���رايف يف العراق..! ان ف���ن الت�سوير، 
مل يقف عن���د حدود معينة.. اال وهي ح���دود الروؤية الفنية 
للن�سان والطبيعة ب�سكلها العادي، بل وامنا جتاوزن هذه 
-املعظلة – اىل ابعاد اخرى حاول الفنان ان يخرج بها من 
خ���لل البحث ع���ن حركتها يف الزمان وامل���كان املعيني.. اذ 
ح���اول كذلك ان يجد )اي الفن���ان( �سالته يف هذه ال�سورة 
او تلك لغر�ض ا�سباع رغبته وتوظيفها ب�سكل ي�سمح له بان 
ي�سن���ع ما ما ينتجه يف ح���دود التفرد اخلال�ض وت�سبح له 
مكان���ه يف تاأريخ الت�سوير الفني وعر لقطاته املختلفة..! 

من اإبداعات الفنان حميي عارف …
والفن���ان امل�س���ور حميي ع���ارف،، يرز من ب���ني الكثريين 
من امل�سورين العراقي���ني الذين توزعت روؤاهم عر حركة 
الواق���ع املليء واملتخم باحلرك���ة الدائبة.. ولكن مما ي�سار 
اىل هذا املبدع انه �سرق بعد�سته اخلاطفة واملميزة حركات 
ل�سخ�سي���ات ماألوف���ة يف املجتم���ع البغ���دادي.. ومن خلل 
فعالياتها اليومية املختلف���ة.. حيث راأى )البغدادي( نف�سه 
وهو يتحرك من خلل هذه ال�سورة او تلك فاقرتب اعجابه 
م���ن هذا الفنان القدي���ر..! ان لقطات مثل )ام اللنب – بائعة 
الل���نب(.. وهي امراأ’ة قروي���ة وكثريا ما يطلق عليها ا�سم 
)املعيدية( حيث تنتم���ي اىل املعدان الذين متيزو ب�سناعة 
االلب���ان م���ن ف�سيلةاجلامو����ض اال�س���ود وا�سبح���ت له���م 

�سه���رة خا�سة ب���ه.. حيث 
تاأتي اىل ا�س���واق بغداد 
ومتت���از  ال�سعبي���ة.. 
التقلي���دي  بلبل�سه���ا 
واملتنا�س���ق  اجلمي���ل 
عن  يختل���ف  وال���ذي 
اي زي اخ���ر.. فهي 
بنط���اق  تتمنط���ق 

ال�سوف  من  ن�سيجي 
يط���وق خ�سره���ا املمتليء م���ن االعلى 

وتتدىل من نهايتي هذا النط���اق كرتان �سغريتان وتلف 
بينم���ا تل���ف راأ�سها �ساقيه���ا من الق���دم واىل ما حتت الركبت���ني بلفاف عري�ض 

بحج���اب ال يبان م���ن وجهها غري عينيه���ا.. فت�سع علب او 
حاوي���ات اللنب الواحدة ف���وق االخرى عل���ى راأ�سها ب�سكل 
عمودي فت���رتاءى للناظ���ر وكان احلاويات ايل���ة لل�سقوط 
لكنه���ا ثابتة التتحرك … وكذل���ك تناول �سخ�سية ابو عبد 
)بائع القهوة( املتجول والذي يحمل )الدلة( بيد والفتاجني 
بيد اخرى وبطريقة مده�سة..وهنالك �سخ�سيات بغدادية 
كثرية حاول الفنان حمي عارف ان يظهرها بعد�سته بذكاء 
خا����ض ومنها اي�س���ا )ام اخلرية – �ساربة الودع( و )بائع 
ال�سرب���ت – الع�سري( و )ما�س���ح االحذية( وبائع)اجلرك- 
وهو ن���وع من املعجن���ات( و)احل���داد( و)النج���ار( و)ابو 
الرب���ل -احل���وذي( وغ���ري ه���ذه ال�سخ�سيات الت���ي وثقها 
الفن���ان وبو�سعي���ات خمتلف���ة ج���دا واعطاه���ا زخم���ا يف 
احلرك���ة كم���ا يف لقطت���ه ال�سهرية)احللبة( اي تل���ك املراأة 
القروي���ة التي جتل�ض على االر�ض ب���ني فخذي البقرة ذات 
ال�سرع املنتفخ لغر�ض ع�سراحللمات حتى جتمع احلليب 
يف ان���اء خا����ض ! كل ه���ذه اللقط���ات وغريه���ا ع���رت عن 
امكاني���ة العني الرا�سدة لهذا الفن���ان الكبري والذي احتفظ 
بار�سيف كبري من ال�سور النادرة وذ ات التفرد العايل عر 

اختياره ال�سلوب اللقطة الفنية يف عامل الفوتغراف..!
ومم���ا يج���در بالذك���ر ان اه���م عام���ل م�ساعد �ساع���د الفنان 
حمي���ي ع���ارف،، ه���و ذل���ك ال�س���ارع ال���ذي يقع في���ه حمله 
)�سالون���ه( وه���و ال���ذي كان ي�سم���ى ب�س���ارع الو�سي 
وبع���د ث���ورة الراب���ع ع�س���ر م���ن مت���وز ا�سب���ح ا�سمه 
يكنى)ب�س���ارع الن�س���ر( وهو عبارة ع���ن منطقة جتارة 
دائبة احلركة وت�سب فيها مداخل ملحلت �سعبية كثرية 
مث���ل ال�سواكة و�سوق اجلديد وحملة الذهب وبع�ض من 
متاطق الكرخ ال�سهرية.. مما اثر هذا التقارب من املحلت 
ب�سكل مبا�سر يف اغناء ه���ذا ال�سارع بالكثري من املفارقات 
واملداخلت التي زودت عني الفنان بابداعات لها خا�سيتها 
والتي اغنت���ه مبا الي�ستطيع االخرون ان يحيطوا مبا الت 
الي���ه عد�ست���ه..! ان حم���ي ع���ارف،، الزال يف ذاك���رة الفن 
الفوتغ���رايف اال�سيل وكذلك يف ذاكرة )البغداديني( الذين 
احب���وه واقرتبو منه كثريا،، كما احب���ه الفن الذي اختاره 

وترك ب�سماته عليه …!

المصور الرائد محيي عارف … فنان بغدادي اصيل
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يف اي���ام ادارتي ل�سرطة لواء بغ���داد كنت ا�سعر ان وزارة 
يا�سني الها�سمي تع���د بع�ض �سلوك امللك غازي وت�سرفاته 
ال�سخ�سي���ة ال تلي���ق مبل���ك. وابت���داءا م���ن 14 حزي���ران 
1936 اقدم���ت ال���وزارة عل���ى اعم���ال للحد م���ن ت�سرفات 
املل���ك. فاحدث���ت خمفرا لل�سرط���ة بجوار ق�س���ر امللح الذي 
اتخ���ذه امللك ق�س���را ثانيا له يق�سي فيه اك���رث اوقاته. ومل 
تكت���ف الوزارة بذلك، فارادت ان تبع���د عنه �سائق �سيارته 
ابراهي���م، اال انه���ا اتبع���ت طريقة غ���ري ماألوف���ة، فبدال من 
ان تتب���ع االج���راءات القانونية، طلبت م���ن مدير ال�سرطة 
الع���ام ان يه���يء ا�سخا�س���ا يت�ساج���رون مع���ه يف اح���دى 
الليايل، التخاذ ذلك ذريع���ة توقيفه وابعاده عن امللك. وملا 
ج���رت حمادثتي بذلك، ا�ستنكرت���ه قائل: انه من العار على 
احلكوم���ة ان ترتكب مثل هذا التزوي���ر ال�سائن، ولكن يف 
االمكان القب�ض على ال�سائق وزجه يف ال�سجن حني يكون 
يف حال���ة �سك���ر. وا�س���ررت عل���ى خمالفتي له���ذه االعمال 
وامثاله���ا، وامتناع���ي ع���ن امل�ساركة فيه���ا، ال الن ذلك �سد 
املل���ك فح�س���ب، بل الن���ه عمل خمال���ف للحقيق���ة والعدالة، 
والعتق���ادي ان كل حكوم���ة ت���زور احلقائ���ق، مهم���ا كانت 
الغاية من ذلك العمل، متهد لنف�سها الزوال، فلما راأى مدير 
ال�سرطة الع���ام ا�سراري على موقفي، جت���اوزين، واتفق 
م���ع اح���د املعاون���ني على غري علم من���ي، ودب���ر لل�سائق ما 

ا�سفلت ذكره من اخلطة لتوقيفه.
انقلب بكر �سدقي يوم اخلمي�ض 29 ت�سرين االول 1936

يف ال�ساع���ة الثامنة �سباح���ا، كنت يف حمطة قطار �سمايل 
بغ���داد بالقرب من باب املعظم )حمط���ة كركوك( للم�ساركة 
يف ا�ستقبال وزير حربية االفغان، ورئي�ض اركان جي�سها. 
وكان يف ا�ستقباله���ا. وزي���ر اخلارجي���ة ووزي���ر الدف���اع، 
ووكي���ل رئي����ض اركان اجلي����ض ومت�س���رف ل���واء بغداد، 
واأمني العا�سمة، ومع���اون رئي�ض الت�سريفات يف البلط، 

و�سرية من اجلي�ض مع املو�سيقى.
يف ال�ساع���ة الثامنة والن�سف، و�س���ل القطار، وفوقه رف 
من الطائرات عددها �سبع، و�سدحت املو�سيقى بال�سلمني 
امللكني، االفغاين، والعراقي. وقدمنا وزير اخلارجية اىل 
الزائري���ن. فلما انتهت هذه املرا�س���م، رجعت اىل الدائرة، 
واذا بطائ���رات ظننته���ا اول االمر من الطائ���رات امل�ساركة 
يف اال�ستقب���ال، تلقي م���ن اجلو من�س���ورات بتوقيع "قائد 
الق���وة الوطنية اال�سلحي���ة" الفريق بك���ر �سدقي، يطلب 
فيه���ا من ال�سع���ب معا�سدة اجلي�ض وقادت���ه يف طلبهم من 
امللك غ���ازي اقالة الوزارة القائمة، وتاأليف وزارة برئا�سة 
حكم���ة �سليم���ان. كم���ا ق���ام بع�ض ال�سب���اط بتوزي���ع هذه 
املنا�س���ري يف اال�سواق والدوائر الر�سمية. ات�سلت هاتفيا 

بوكيل مدير ال�سرطة العام وباملت�سرف وبوزير الداخلية، 
فقي���ل يل: انه���م يف البلط. فطلبت م���ن رئي�ض الكتاب يف 
دائرت���ي، توجي���ه كت���اب اىل اجله���ات لر�سمي���ة يرف���ق به 
املن�س���ور، لك���ي احمله اىل املجتمع���ني يف البلط. و�سلت 
اىل البلط ومعي املن�سور، فوج���دت ر�ستم حيدر، رئي�ض 
الدي���وان امللكي، مكفهر الوجه، وحتت ابطه حقيبة، فقال: 
اجلماعة )ويعني املجتمعني( رجعوا اىل وزارة الداخلية. 
فرجع���ت اىل الدائ���رة، واذا بوكي���ل مدي���ر ال�سرط���ة العام 
يطلب املن�س���ور، لياأخذه اىل رئي�ض ال���وزراء، الأن اع�ساء 

احلكومة جمتمعون عنده.
حدث ذعر وارتب���اك يف اال�سواق، واخرنا: ان جعفر ابو 
التم���ن يعمل على اثارة النا����ض، وان عبد القادر ا�سماعيل 

يحر�سهم عل���ى الفو�سى، فامر وزي���ر الداخلية، بوا�سطة 
املت�سرف، بالقب����ض عليهما. فقلت ل���ه: ان القب�ض عليهما 
�سي���وؤدي اىل مزي���د م���ن ال�سغ���ب، و�ساأتوىل االأم���ر بالتي 
هي اح�س���ن. ومتكنت من ا�ستقدام عبد الق���ادر ا�سماعيل، 
وطلب���ت منه ان يك���ف عن اعمال ال�سغب وب���ث اال�ساعات، 
لك���ي ت�سري االم���ور بهدو وب���دون حوادث مزعج���ة، بلدنا 
يف غن���ى عنه���ا، والأن القلي���ل م���ن الفو�س���ى او ال�سغ���ب، 
�سي���وؤدي اىل اعم���ال النه���ب واالعت���داء، وق���د ي�سمل ذلك 
االجان���ب والقن�سليات وال�سفارات وحني ذاك يقع العراق 
يف م�سكل���ة، وذكرته مبا ح���دث يف تركية، االمر الذي ادى 
اىل طلب االجانب امتيازات خا�سة بهم م�ست با�ستقللها. 
وانهي���ت كلم���ي مع���ه بتاكي���دي عل���ى اين م�سم���م عل���ى 
ا�ستتباب االمن مهما كلف االمر. وكان يقف وراءه جماعة 
من اال�سخا�ض، ي�ستمعون اىل كلمي، منهم مكي اجلميل.
يف ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا، �سمعنا ازيز الطائرات 
وانفج���ار القنابل، اذ القيت واح���دة منها على باب جمل�ض 
ال���وزراء، واخ���رى على ب���اب الريد، وكان���ت دائرتي بني 
املوقع���ني، وكان �سبب الق�سف ان بكر �سدقي قد رفع كتبا 
اىلاملل���ك حدد في���ه ال�ساعة احلادية ع�س���رة �سباحا موعدا 
نهائي���ا القال���ة وزارة يا�س���ني الها�سم���ي، وتعي���ني وزارة 
برئا�س���ة حكمة �سليم���ان، واال ف���ان اجلي�ض �سيق���وم بهذا 
الواج���ب، وملا كانت ال���وزارة مل ت�ستقل حتى تلك ال�ساعة، 
امر بكر �سدقي بالق�سب مرهنا انه يعني ما يقول: وكان 
ع���دد الطائرات التي قام���ت بالق�سف اربع���ا، وقنابلها من 
عيار 31 )باون���د( ومن النوع الذي ي�ستعمله اجلي�ض. اما 
اخل�سائ���ر، فكانت: قتي���ل واحدا، وثماني���ة جرحى. ويف 
ه���ذه االثناء قطع���ت خطوط الهاتف بني بغ���داد ويعقوبا، 

و�سيطر اجلي�ض على �سكة القطار التي ت�سلها ببغداد.
راأي���ت ان االمور �ست�س���وء اذا مل تعزز دوري���ات ال�سرطة، 
يجعله���ا دوري���ات خمتلط���ة م���ن ال�سرط���ة وجلي����ض معا. 
فذهب���ت من ف���وري اىل ام���ر االن�سباط الع�سك���ري العقيد 

طاه���ر حمم���د ع���ارف، وكان���ت دائ���رة االن�سب���اط تقع يف 
)االكمكخان���ة( يف �س���ارع املتنب���ي بجوار �س���وق ال�سراي 
قريبا من مقر دائرت���ي، وبينت له فكرتي. فايدها، وو�سع 
حتت ت�س���ريف ف�سيل من االن�سب���اط الع�سكري، فوزعته 
عل���ى الدوريات. وبه���ذه الو�سيلة مل تق���ع حادثة تذكر يف 
بغداد. يف نحو ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا، رجت يف البلد 
ا�ساع���ة مفاده���ا: ان وزارة يا�سني الها�سمي ق���د ا�ستقالت، 
فعهد املل���ك اىل حكمة �سليمان تالي���ف وزارة جديدة. وان 
اجلي����ض يزحف متقدم���ا م���ن بعقوب���ا اىل العا�سمة بقوة 
تتقدمها اربع دبابات، وثلثون �سيارة م�سلحة، وت�سعون 
�سيارة حتمل جنودا مدجج���ني بال�سلح، تتبعها اخليالة، 

واملداع.
يف ال�ساع���ة الثالث���ة بع���د الظه���ر، حتق���ق �سق���وط وزارة 
الها�سمي، وتالي���ف وزارة جديدة برئا�سة حكمة �سليمان. 
وق���ام املحام���ون مبظاه���رة �سليم���ة، فامر حكم���ة �سليمان 
بتفريقها. ثم قامت مظاهرة يقودها معلم ا�سمه عبد املنعم، 
وكان يهت���ف ه���و وجماعت���ه: فلي�سقط اخلائ���ن الها�سمي. 
فلم���ا علمت ان املتظاهرين �سايق���وا دار يا�سني الها�سمي، 
ام���رت مع���اون مدي���ر ال�سرطة، حمي���ي الدي���ن، ان يفرقهم 
بالق���وة، فتم تفريقهم. وبعد ذلك �س���ارت ف بغداد و�سائط 

نقل حتمل �سباط الطريان، والنا�ض تهتف لهم.
عن���د امل�ساء، ع�سكرت قوة بكر �سدقي على �سد ناظم با�سا، 
مقابل بغ���داد، وجاء بك���ر �سدقي و�سباط���ه املقربون اىل 

النادي امللكي الع�سكري.
يف ال�ساع���ة ال�ساد�سة م�ساء، جرت حفلة ا�ستيزار الوزارة 

اجلديدة.
وهك���ذا مت بالق���وة ا�سق���اط ال���وزارة الت���ي الف���ت بق���وة 
الع�سائ���ر، ولكن بق���وة اجلي�ض هذه امل���رة. وبذلك حتققت 
العدال���ة على قاعدة: "اجلزاء من جن����ض العمل". وانتهى 

يوم حافل باالحداث.
عن كتاب )مذكرات ابراهيم الراوي(

 مدير شرطة لواء بغداد يتحدث
عن إنقالب بكر صدقي 1936
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الرضا عبد  صالح  محمد 

وليامسون شاب بريطاني ترك بيته في بريستول 
ببريطانيا حينما كان يافًعا أواخر القرن التاسع 

عشر في سبيل اعتناق اإلسالم إذ مر بمغامرات 
عديدة وركب األهوال.

اأدى فري�س���ة احلج وعند اإقامته بالب�س���رة تزوج من فتاة 
���ا كثرية عن القبائ���ل العربية  م�سلم���ة وهناك �سمع ق�س�سً
املختلفة وتقاليدها بل عرفها جيًدا وخرها حتى انه اطلع 
عل���ى جذورها وبات باإمكان���ه معرفة القبيل���ة التي ينتمي 

اليها كل من يزوره من االأعراب.
اخ���ذ وليام�س���ون يتكل���م العربي���ة الف�سح���ى ب���ل وحت���ى 

العامية.
كتب عن���ه يف اخلم�سينات و�ستانتون ه���وب كتاًبا ا�سماه 
)اله���ارب اإىل الل���ه( ترجم���ة اللبن���اين ر�س���وان مول���وي 
و�س���در عن ال���دار املتح���دة للن�سر يف ب���ريوت عام 1974 
وكان ر�س���وان ق���د التقى وليام�س���ون او احل���اج عبد الله 
وليام�س���ون او عب���د الل���ه امل�سلم���اين يف م�سكن���ه مبحل���ة 
)ك���وت احلجاج( بالب�س���رة ذلك البيت ال���ذي كان يف اأخر 
طري���ق فرعي���ة موؤدية اإىل ب�ست���ان مليء باأ�سج���ار النخيل 
فوج���ده يقراأ الق���راآن ب�سوت خفي���ف كان يف الثمانني من 
عمره بخ�سوع واأمي���ان وقد ارت�سمت على حمياه علمات 
اله���دوء بالرغم م���ن العديد م���ن ال�سعوب���ات ال�ساقة التي 
م���رت به يف حياته الطويل���ة التي ا�ستطاع احلاج عبد الله 
وليام�س���ون ان يذلله���ا جميًعا بقوة اإميان���ه و�سدة اإ�سلمه 
فق���د خا�ض البح���ار وقطع األ�سح���ارى واأخ���رًيا ا�ستقر به 
املق���ام يف الب�س���رة حي���ث �سي���د منزل���ه املتوا�س���ع بنف�سه 

واأحاطه ب�سور خ�سبي.
اأت���اح موؤلف الكت���اب )الهارب اإىل الله( للق���ارئ اأن يتعرف 
على �س���رية �ساملة حلياة وليام�س���ون ومغامراته العديدة 
التي متي���زت بال�سجاع���ة واالأميان الرا�س���خ وهي تنب�ض 
باحليوي���ة والن�س���اط وق���د وقع ن����ض الكتاب ه���ذا باللغة 
االنكليزي���ة اأوائ���ل اخلم�سيني���ات م���ن الق���رن املا�سي بيد 
ر�سوان مول���وي الذي ترجم���ه اإىل العربية اأثن���اء اأقامته 
اآن���ذاك يف فندق �سط العرب يف الب�س���رة وام�سك بالكتاب 
الذي وج���ده عل���ى الطاول���ة ا�ستعلمات الفن���دق وعندها 
خاطب���ه رج���ل منت�سب القامة اأمامه قائ���ل هل يعجبك هذا 
الكت���اب وهو ي���روي ق�سة رائع���ة وفريدة لرج���ل ما يزال 
يعي�ض يف هذه الديار وهن���ا انطلق مولوي لزيارة احلاج 
عب���د الل���ه وليام�س���ون ال���ذي كت���ب م�ساهدات عدي���دة عن 

الب�سرة يقول فيها:
مل يظهر يف الب�سرة خلل تلك االأيام اأوائل عام 1890 اأال 
القليل من النفوذ الغربي، فاالأتراك كانوا يحكمون العراق 

ومل يعد حكمهم بكثري من املنفعة على االهايل.
ث���م تلت حرب���ان عامليتان فيهم���ا كان الوج���ود الريطاين 
يف قوت���ه الع�سكرية وقد اأفادت الب���لد كثرًيا من الطرقات 
املعب���دة وغريها من منافع احلي���اة وكثرًيا ماكانت الطرق 
املائية املوحلة التي ت�ستخدمها االأبلم، وهي مراكب اأ�سبه 
باجلن���دول وغريها م���ن االأقنعة البعيدة ت���زدان يف ف�سل 
الربيع باألوان �ستى ومهم���ا كان االمر فاأنه وجد كثرًيا من 
االأج���واء ال�سرقية قد تل�ست يف كل م���ن الع�سار وماركيل 
)املعق���ل( حي���ث حل حمله���ا العديد م���ن االأبني���ة واملكاتب 

الع�سرية ودور ال�سينم���ا والتك�سيات والبا�سات ومراكز 
ال�سرط���ة واملقاهي التي يطل���ق اأ�سحابها اأ�سوات الراديو 
عالًي���ا، وعندما اأقام وليام�س���ون يف �سيافة الب�سام مل يكن 

هن���اك �سوى ممر وا�س���ع واحد مواز لقن���اة الع�سار يوؤدي 
اإىل الب�س���رة القدمية، بدال من طري���ق ممهدة معبدة وكان 
ذلك املمر اأما يعج بالغب���ار اأو ميلأ باالأوحال وفًقا الأحوال 

اجلو.
ويف جتواله باالقنية التي تف�سل ب�ساتني النخيل بع�سها 
ع���ن بع�ض �سهد و�سائل ال���ري البدائية، كم���ا �ساهد اأوائل 
ف�س���ول الربيع وعمليات التلقيح الت���ي يجريها الفلحون 
الأ�سجار النخيل وطاملا وجد فراًغا للتاأمل يف عوامل الدين 
االإ�سلم���ي بينم���ا كان اأ�سحاب رحلت���ه ي�سرتيحون حتت 
مظله البلم الذي كان ينقله اإىل تلك املناطق وكثرًيا ما كان 
يتاأم���ل البدو الرحل وه���م يرعون اخل���راف واملاعز وكان 
ي���زور الزبري التي تبعد ع���ن الب�سرة عدة اأمي���ال ماًرا يف 
طريقه باأط���لل قدمية ممتًعا النظر يف االأ�سواق امل�سقوفة 
حيث تعر�ض لبيع م�ستلزمات االإبل وكل ما حتتاجه حياة 

ال�سحراء.
وكان يتح���ني الفر����ض للإقام���ة يف خي���م الب���دو ال�سوداء 
ال�سروري���ة خارج البل���دة وقد �ساعدته معرفت���ه املتزايدة 
بع���ادات الع���رب ولغته���م عل���ى الثق���ة بالنف����ض ورباط���ة 
اجلاأ�ض وبعد و�سول���ه اىل الب�سرة دعي حل�سور احتفال 
مبهرج���ان ترك���ي جل�ض يف من�س���ة ال�سرف خلل���ه ال�سيد 
احم���د النقي���ب وكان ب���ني احل�س���ور جموع م���ن امل�سلمني 
)�سن���ة و�سيع���ة( وبع����ض اليه���ود وال�سابئ���ة واثن���ان من 

االإر�ساليات االأمريكية الروت�ستانية.
يف ذل���ك االحتف���ال ارتف���ع �س���وت زومب���ر م���ن اإر�سالي���ة 

م�سيحي���ة فج���اأة موجًه���ا كلم���ه لوليام�سون )ي���ا عبد الله 
مل اأ�سبح���ت م�سلًما وتركت الن�سراني���ة( فرتكزت العيون 
علي���ه ف���رد قائ���ل )اأن الرد عل���ى �سوؤالك يحت���اج اإىل حوار 
لي����ض حمله هنا ومتك���ن بعد نهاية االحتفال م���ن اأن يقوم 
بعر����ض رائع يف وجه خ�سمه مدافًعا ع���ن حرية اختياره 
وحق كل اإن�سان يف االختيار، غري اأن اأحًدا مل ي�سك ب�سدق 

وليام�سون.
مل يك���ن هن���اك مقي���م يف الب�سرة م���ن االورب���ني اأال القليل 
ومعظمه���م كان���وا وكلء �سف���ن اإم���ا الريطاني���ون فكانوا 
ل�سبب طبيع���ة انعزالهم يتجنبون اأقام���ة علقة اجتماعية 
مع ال�س���كان، واأما االأملان وهم فئة قليلة فكانوا يت�سرفون 

ت�سرًفا ودًيا من اجل غايات �سيا�سية.
وي�سف الزبري باأنها بل���دة م�سورة وفيها جتارة مزدهرة، 
معظمه���ا مع ب���دو ال�سحراء ويتذك���ر اأ�سواقه���ا املك�سوفة 
الت���ي كان ي�س���ري فيها االإن�س���ان وهي تع���ج بالعمل فيتقي 
اجلو احلار خلل �ساعات القيلولة ويجري فيها املهرجان 
احلافل ال���ذي ي�سبق احلج حيث احلج���اج العازمون على 
اأداء الفري�سة من بقاع �ستى يف الزبري يف خميم كبري كان 

ينمو يوما بعد اأخر يف ال�سحراء املحيطة.
ان كل حاج���ات الرحل���ة الطويل���ة معرو�س���ة يف اأ�س���واق 
اأكيا����ض وخي���م و�سج���اد واأواين طب���خ ودالء  الزب���ري / 
جلدية، اإما ال�سجيج فيها فكان ي�سم االأذان حيث الداللون 
يرفع���ون اأ�سواته���م منادي���ن لبي���ع احليوان���ات واالأمتعة 
وامل���اأكل، و�ساه���د الدنان���ري العثمانية والعم���لت الف�سية 
الثقيل���ة بني النقود املتداول���ة، وكان �سعر �سجادة ال�سلة 

�ستة رياالت فقط والفروة اجليدة ب�سبعة رياالت.
ويجتم���ع خ���ارج االأ�سوار ح�سد كبري حي���ث تباع االأحمال 
وجمال الركوب بع���د م�ساومات الذعة وكان هدير اجلمال 
ا�س���د �سخًبا و�سجيًجا مما جعلها تتغلب على جلبة الب�سر 
برغائها املتعايل وال �سيما عندما ياأتي تاجر جديد بجماله 
في�ساع���ده اأ�سحاب���ه وين�سحونه باالجت���اه نحو احل�سد، 
وانتق���ى وليام�س���ون مب�ساع���دة اثن���ني من بطان���ة العرب 
�سبعة جمال للأحم���ال وا�سرتاها مع عدة كاملة لكل واحد 

منها مع خيمة طولها خم�سة وع�سرون قدًما.
كانت اخليام ت�سنع من القما�ض واالأ�سرعة اخلفيفة الوزن 
عل���ى طراز اخلي���م البدوية �سهلة الط���ي والن�سر والن�سب 
وه���ي ق���ادرة على ال�سم���ود يف احل���االت التي ته���ب فيها 
العوا�س���ف الرملي���ة، وكان وليام�س���ون ميل���ك طق���م قهوة 
كامل وفناجني �سغرية وحمم�س���ة وهاوًنا ومدقه واوان 
حلفظ النب حًبا وم�سحوًقا وكانت هذه االأدوات حتفظ يف 

كي�ض له جيوب.
ويف واحة الرج�سية التي تبعد قليل عن الزبري كان اأمري 
احل���ج يقيم فيه���ا للنط���لق بالقوافل التي كان���ت تتحرك 
نح���و االآبار للت���زود باملاء وكان املخي���م امل�سروب بجانب 
الواحة يعك�ض م�سه���ًدا مهيًبا وبهيًجا حيث خيام احلجاج 
م���ن جند ومن الب�سرة واملحم���رة والكويت متتد باأنتظام 
وحيث احلجاج الفار�سيون والهنود وخيمة االأمري تتميز 
بعل���م احلج امل�سنوع من احلري���ر االأحمر والذي يبلغ عدة 

اأقدام وطرز عليه )ال اله اأال الله حممد ر�سول الله(.
يف الثام���ن والع�سري���ن م���ن �س���وال تب���داأ م�س���رية رك���ب 
احلج���اج متوج فوق رم���ال ال�سحراء مع �س���وت الطبول 
والتهاليل، وكان يحمل لواء احلج عربي على جمل ابي�ض 
وياأت���ي وراءه مبا�س���رة االأم���ري ورجاله يتلوه���م ال�سيوخ 
والروؤ�ساء ث���م عامة احلجاج على و�سائ���ل نقلهم اخلا�سة 
وكان هن���اك اأك���رث من ع�سري���ن ك�ساًفا مدجج���ني بال�سلح 

يتقدمون الركب.
كان معظ���م عنا�س���ر القافل���ة م���ن الرجال الذي���ن يتبادلون 
الركوب على ف���رتات متقطعة والراجل���ون منهم ي�سريون 
األهوين���ا ومن الراكبني ن�ساء اأحكم���ن القناع وكان يو�سع 
عل���ى عدد من اجلم���ال نوع من الهوادج املغط���اة بال�سجاد 
وال�ستائر امل�سنوعة من القما����ض املق�سب اأو املطرز التي 

حتتوي يف داخلها على امل�ساند الناعمة.
عن موقع )تاريخ الب�شرة(

البصرة في أواخر القرن التاسع عشر
كما يصفها البريطاني وليامسون
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حمم���د �سعيد احلبوب���ي �ساعر جميد، غني ع���ن التعريف، 
نظ���م ال�سع���ر يف �س���در �سبابه واب���ان ن�ساأته، ث���م هجره. 
وال�سب���ب ال���ذي اجل���اأه اىل ت���رك ال�سع���ر ان���ه كان يح�سر 
جمل�ض اح���د العلماء لطلب العلم فعر�ست م�سكلة ا�سولية 
احت���دم حولها اجلدل ب���ني احلبوبي وا�ست���اذه، كل منهما 
يتم�س���ك براأي���ه ويناف���ح عنه، واخ���ريا قال ل���ه اال�ستاذ ما 
معن���اه: اي���ن ان���ت من ه���ذا! امن���ا ان���ت حت�س���ن ان تقول 
)ياغزال الكرخ واو وج���دي عليك(.وهو �سطر من مو�سح 
رقي���ق للحبوب���ي، فتاأمل م���ن قوله، وعده تنق�س���ا وازدراء 
ف���رتك ال�سع���ر. هذا م���ا �سمع���ت ال�سدي���ق )�سع���د �سالح( 
يروي���ه، وه���و ثقة يف ه���ذا الباب الن���ه من ابن���اء النجف، 
والنه �ساعر، والن���ه ادرك احلبوبي نف�سه، ومن جمع هذه 
ال�سفات البد ان يك���ون حميطا باخبار ال�سعراء النجفيني 
ونوادره���م وال�سيما معا�سريه منهم.. والذي يبدو يل من 
جمرى احلديث او ال���ذي ا�ستنتجته منه ان احلبوبي كان 
ه���و امل�سيب فيما ذه���ب اليه، وانه كان على حق يف جداله 
ومت�سك���ه براأيه، وانه كان احلن بحجت���ه من اال�ستاذ وان 
اال�ستاذ حني راأى نف�سه حمرجا اراد ان يجد بجدله خمرجا 
ينت�سله مم���ا هو فيه، وان يرمي الطالب ب�سكاته، ويو�سد 
باب اجلدل يف وجه���ه فجابهه بتلك الكلمة ال�ساخرة، وكم 
م���ن كلمات مثلها ق�س���ت على كثري من املواه���ب!. ارى ان 
اال�ستاذ والتلميذ كليهما ملومان، وانهما كليهما جنيا على 
االدب، ذاك ت�سبب يف ا�سكات �ساعر لو ظل ميار�ض ال�سعر 
الغن���ى االدب ب�سعره، ول���كان له يف عامل ال�سع���ر �ساأن اي 
�ساأن، وهذا ا�سكتته كلمة كان يف و�سعه ان يتغا�سى عنها، 
وحملت���ه عل���ى ان يق�س���ي عل���ى موهبته ال�سعري���ة فيخمد 
ج���ذوة ح�س���ه، ويكب���ت اوار �سعوره، ويع���ق ال�سعر بغري 
ذنب اقرتفه، وال جري���رة جرها ي�ستحق ان يوؤاخذ عليهما 
هذه املوؤاخذة القا�سي���ة. وانا، بعد هذا، ا�سك كل ال�سك يف 
ان �ساع���را ح�سا�س���ا، متقد العاطفة ملته���ب ال�سعور يقوى 
عل���ى ان يكب���ح جماح عاطفته ويذره���ا �سجينة جتي�ض يف 

نف�سه دون ان جتد لها منطلقا اىل عامل ال�سعور.
امتن���ى ان تقي����ض يل االيام من يبدل �سك���ي يقينا اما باأن 
يثب���ت باحلجة القاطع���ة ان احلبوبي مل ينظ���م من ال�سعر 
بعد ان �سمم على هجره مما ينف�ض به عن ال�سيق النف�سي 
الذي يولده جي�سان ال�ساعرية وثوران العاطفة، واما باأن 
يوؤي���د انه ا�ستجاب لداعي عاطفته و�سعوره فنظم دون ان 
ي�ستطيع ل�سلطاتهما ردا، فمن هو ياترى؟!.. االدب واملادة 
عل���ى ذكر ال�سدي���ق )�سعد( وعل���ى ذكر ال�سع���ر ترجع بني 
الذاك���رة اىل �سن���ة 1930، فق���د �سادفته ذات ي���وم وبيدي 
كت���اب ادب���ي فبادرين �سائ���ل: ما هذا؟. -كت���اب يف االدب. 
-ام���ا كفاك! اترك ه���ذا ووجه وجه���ك �سطر ناحي���ة مادية 
جت���دي عليك. وبع���د اعوام حفل���ت باحداث ج�س���ام تقلب 
خللها بني املحاماة، والنيابة، واالدارة، والوزارة ا�سيب 
مبر�سه الع�سال الذي اودى بحياته فخ�سرت البلد مبوته 
�سيا�سي���ا جريئا، وخ�س���ر ا�سدقاوؤه �سديق���ا ودودا.. وملا 
�سع���ر بالياأ�ض من ال�سفاء مل يج���د حمى يلجاأ اليه، وال الفا 
يبث���ه لواعج ا�سجانه، وال حميما يف�س���ي اليه بذات نف�سه 
اال ال�سع���ر، فجمع بني اآماله واآالم���ه، وبني ارائه وخوالج 

عاطفته واودعه���ا )ا�سباحه الثلثة(.. ه���ذه الق�سيدة ذاع 
ذكره���ا قب���ل وفات���ه، وملا زرته بع���د �سماعي به���ا راأيته يف 
و�س���ع �سحي �سيئ وان كان يبدي جتلدا و�سرا، ويظهر 
ق���وة و�سجاعة يف لقاء امل���وت، حتى انه اعتذر اىل زائريه 
ع���ن ان ي�ستقبلهم واقفا، الن املر�ض اقعده فل ي�ستطيع ان 
ينه�ض قائما من مكانه.. اذ ذاك تذكرت قولته يل، وهممت 
باأن اذكره بها، واقول له: انك جفوت االدب اعواما مديدة، 
ونح���وت نح���وا مادي���ا فعملت حمامي���ا، ث���م ان�سرفت اىل 
النيابة واالدارة وال���وزارة. ون�سحتني ان اتر�سم خطاك 
فاتبعه���ا يف حياتي، ثم انك مل جت���د، االن، من ي�سغي اىل 

�سكواك، وال من يت�سع لت�سجيل اهاتك واناتك ااّل ال�سعر.
همم���ت ثم عدلت خ�سي���ة ان ا�سبب له �سيئا م���ن االمل، فاأنا 
ال ادري م���اذا �سيك���ون وق���ع كلم���ي يف نف����ض مري�ض عز 
علي���ه الدواء، ويئ����ض من احلياة، وا�سب���ح يف حاجة اىل 
ما يخف���ف عنه اعباء ال�سقم، واىل م���ا يريحه، وي�سليه، ال 
اىل ما يحتمل ان ي�سبب له ع�سرا ي�سيق به �سدره.. غرام 
يف غ���ري حمله يف احل���رب العاملي���ة االوىل متكن اجلي�ض 
العثم���اين من ان يقف يف وجه اجلي�ض االنكليزي فيحول 
دون زحفه االول اىل بغداد، ثم حا�سره يف الكوت ح�سارا 
دام ام���دا طويل ح���اول خلله مرات عدي���دة ان يفك طوقه 
ويفلت منه فل���م يفلح، حتى ا�سطر اىل رفع العلم االبي�ض 
فا�س���ره اجلي�ض العثماين. وقيل: ان عدده كان ينيف على 
ثلثة ع�س���ر األفا، فاأقامت البلد العثمانية وال�سيما العراق 
حفلت كث���رية اعلنت فيها م�سراته���ا وافراحها، وانطلقت 
ال�سن���ة ال�سعراء واقلم الكتاب بهذا الن�سر املوؤزر، وتثني 
على ب�سال���ة اجلي�ض العثماين.. من تل���ك الق�سائد، او من 
ذلك ال�سيل ال�سعري املتدفق ق�سيدة ال اتذكر االن ملن كانت 
ب���ل اتذكر منها بيتني علقا بذهن���ي لن�سوزهما عن الغر�ض 
ال���ذي دع���ا اىل نظ���م الق�سي���دة، فقد �س���اع ان ب���ني اولئك 
اال�س���رى �سي���دات واوان����ض انكليزي���ات،، وبي���دو ان هذا 
النباأ ا�سته���وى �ساحبنا، وحرك يف نف�س���ه عوامل الوجد 
والغ���رام، وايقظ في���ه دوافع ال�سوق واحلن���ني اىل الغزل 
والن�س���ب ورمب���ا كان �سع���وره ه���ذا تنفي�سا للك���رب الذي 
اورثت���ه اإياه تلك احل���رب ال�سرو�ض، فل���م يتمالك ان قال: 
ته���ادى بينه���م تلك الع���ذارى مهفهفة املعاط���ف واخل�سور 

وكم قمر منري لندين فوا�سوقاه للقمر املنري.
من جمموع )امل�شطفيات( املعد للن�شر، ن�شر يف جريدة البلد ل�شنة 
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ذكريات أدبية
لماذا هجر الحبوبي الشعر؟
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سيداتي.. سادتي.. ننتقل اآلن الى اذاعة 
خارجية!كثيرا ما يسمع المستمعون الجهزة 

المذياع هذه العبارة من قبل مذيع االذاعة وهي 
سيداتي وسادتي الالقطة )المايكروفون( تنتقل 

الى اذاعة خارجية لنقل حفل استقبال ضيف 
كبير يزور القطر، او نقل صالة جمعة من احد 
المساجد او حفلة دينية الحدى المناسبات او 

حفلة رسمية او حفلة غنائية من احد المسارح 
او غير ذلك..

وق���د كان اول نقل اذاع���ي خارجي الذاع���ة بغداد جرى 
يف �سي���ف عام 1938 من ملهى )ال�سندباد( الذي ا�س�سه 
املذي���ع املع���روف املرح���وم يون����ض بح���ري يف جزيرة 
ال�سندب���اد ام اخلنازي���ر يف نه���ر دجل���ة جن���وب مدين���ة 
بغ���داد حيث مت نقل حفل���ة غنائية �ساهرة من هذا امللهى 
ث���م نقل���ت االذاعة حفلة افتت���اح �سدة الك���وت من مدينة 
الك���وت التي جرت برعاي���ة املرحوم املل���ك غازي االول 
ونقل���ت اذاعة بغداد بعدها حفل افتت���اح �سد الورار من 
الرمادي ث���م نقلت االذاعة حفل و�س���ع احلجر اال�سا�ض 
جلام���ع ال�سهيد يف �ساح���ة اجلندي املجه���ول �سابقا ثم 
ت���واىل نقل احلف���لت الدينية م���ن اجلوام���ع يف بغداد 
وخا�س���ة يف �سه���ر رم�سان املب���ارك كم���ا مت نقل �سلة 
اجلمعة من بع�ض امل�ساج���د ونقلت اذاعة بغداد االفلم 
العربي���ة الغنائي���ة م���ن دور ال�سينم���ا وكذل���ك احلفلت 
الغنائي���ة م���ن امل�س���ارح.كان النق���ل االذاع���ي اخلارجي 
يت���م بوا�سط���ة خط���وط الهات���ف )التلفون( الت���ي ت�سل 
بني اذاعة بغداد وب���ني املكان املطلوب النقل منه فكانت 
هناك �سبكة كب���رية من ا�سلك الهاتف بني اماكن عديدة 
يف انح���اء بغداد وبني الذاع���ة توؤمن هذا النقل.. اال انه 
يف حال���ة قي���ام االذاع���ة بنقل و�س���ف ا�ستقب���ال ل�سيف 
ي���زور القطر و�سف���ا م�ستمرا من حلظ���ة و�سوله مطار 
بغ���داد حت���ى حم���ل اقامت���ه. فق���د كن���ا ن�ستع���ري �سيارة 
خا�س���ة بق�س���م امليكاني���ك يف ق�س���ر الرح���اب، وهي من 
ن���وع )�ستي�سن( ت�س���م مر�سلة اذاعية ذات ق���وة ار�سال 
�سغ���رية اي�س���ا اليتجاوز حمي���ط بثها االمي���ال القليلة 
فت�ستطي���ع اذاع���ة بغ���داد التق���اط موجته���ا ب�سهولة ثم 
تك���رر االذاعة و�سف حفل اال�ستقب���ال مل�ستمعيها كافة.. 
وبهذه الطريقة نقل���ت االذاعة و�سف ا�ستقبال املرحوم 

ال�سيخ ب�سارة اخلوري رئي�ض جمهورية لبنان اال�سبق 
عندم���ا زار الع���راق يف ع���ام 1947 م���ن مط���ار بغ���داد 

وحت���ى حمل اقامت���ه يف الق�سر االبي�ض وق���د ا�ستغرق 
الو�س���ف مدة �ساعت���ني تقريبا كما نقلت حف���ل ا�ستقبال 

مل���ك االفغ���ان ال�سابق عن���د زيارته العا�سم���ة من مطار 
بغ���داد اىل البلط امللكي ومت اي�س���ا نقل حفلت افتتاح 
الرمل���ان، ويف احداه���ا واكبت االذاع���ة موكب الو�سي 
من اول �سارع جمال عبدالنا�سر )ال�ساحلية( اىل بناية 
املجل����ض النياب���ي يف حمط���ة امليدان وق���د حتدث خلل 
النق���ل اخلارجي بع����ض احل���وادث الطريف���ة وامل�سلية 
منه���ا م���ا اروي���ه للق���ارئ الك���رمي ب�س���ورة خمت�سرة.
ذات م���رة كنا نق���وم بنقل حفلة غنائي���ة �ساهرة من احد 
م�س���ارح بغ���داد الليلي���ة، وم���ن �سم���ن فق���رات احلفل���ة 
و�سل���ة غنائي���ة ملطرب���ة م�سري���ة ا�سمها )ليل���ى حلمي( 
وكان���ت تق���دم يف كل حفل���ة اغني���ة ام كلث���وم امل�سهورة 
)�سل���وا قلب���ي( التي كان���ت حديثة االنت�س���ار وكان احد 
ال���وزراء يف ذلك الوقت معجبا جدا باغنية )�سلو قلبي( 
ويطلب اذاعتها با�ستمرار عندما كانت ليلى حلمي تقدم 
و�سلته���ا الغنائية من اذاعة بغ���داد ويف ليلة النقل هذه 
طلب الوزير من االذاعة ان تبلغ املطربة املذكورة بطلب 
الوزي���ر اذاعة ق�سيدة دينية فم���ا كان من املذيع املناوب 
يف اال�ستودي���و اال ان ات�س���ل مبذيع النقل وابلغه رغبة 
الوزي���ر بوا�سطة النقل الهاتفية اال انه مل يكن يدري اأن 
اخلط���وط كان���ت مفتوح���ة للم�ستمعني فظه���ر كل كلمه 

على الهواء مبا�سرة وكان ف�سيحة املو�سم!!
ج. االحتاد 1996

من ذكريات إذاعة بغداد

أول نقل إذاعي خارجي كان من ملهى )السندباد(


