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العتابي الجبار  عبد 

بغداد:أعرب المطرب العراقي، عبد الجبار 
الدراجي، عن أمله بالعودة إلى الغناء إذا ما 
توفرت الفرصة واألجواء المناسبة، مؤكًدا 

أنه منذ نحو عشر سنوات ترك الغناء بسبب 
وفاة ولده وبسبب الظروف التي يمّر بها 
العراقي وانعدام جو الطرب وتأخر الفن، 

وقال الدراجي )77 عاًما( في أول حوار له منذ 
سنوات طويلة وخّص به quot;إيالفquot;، أنه 
لم يندم على أغاني المعركة التي قّدمها ألن 

الذين يقاتلون ويموتون هم أبناء العراق.

اأين اأنت الآن؟
اأنا حالًي���ا موجود يف الأردن 
يف �ش���كل دائ���م واأزور بغداد 
بن ح���ن واآخر، اأقي���م هناك 
منذ عام 2004 بعد اأن تويف 

اإبني ومر�شت زوجتي.
هل انقطعت عالقتك بالغناء؟

طبًع���ا، ط���وال ه���ذه امل���دة ل 
اإنت���اج،  اأي  عن���دي  يوج���د 
ومل اأغ���ن اأية اأغني���ة منذ عام 
2004 اإىل الآن، وما مينعني 
ع���ن الغناء وف���اة اإبني ف�شاًل 

عن اأ�شباب نف�شية.
الغن���اء  واق���ع  ت���رى  كي���ف 

الريفي؟
اإىل حّد الآن مل تظهر مواهب 
جدي���دة لتثب���ت وجودها يف 
ال�ش���احة الغنائية، ول اأعرف 
الأ�شباب احلقيقية وراء ذلك، 
ولك���ن املتعارف علي���ه اأن يف 
كل م���دة ي���رز فن���ان متمّكن، 
ولكن اأعتقد اأن اآخر فنان برز 
هو رع���د النا�ش���ري، مطرب 
اأن���ه  �شمع���ت  جي���د،  ريف���ي 
اعتزل الغن���اء، ولكن كان من 
املمكن اأن يكتب���وا له اأغنيات 
جدي���دة وينتجوها له فيكون 
له ح�شور مميز على ال�شاحة.

هل لظ���روف العراق والتغيري ال���ذي ح�شل دور يف 
عدم ظهور مطربن جيدين؟

الأح���داث التي مت���ّر يف البلد غري طبيعي���ة، فالنا�س 
تقوقعت على بع�شها، وانعدم جّو الطرب وغاب جّو 

الفن الذي تاأخر كثرًيا.

كيف ميكن العمل على اإيجاد مطربن ريفين؟
ل اأح���د ميكن اأن ي�شنع من اأحد مطرًبا، نحن اأظهرنا 
اأنف�شن���ا باأنف�شن���ا، تعبن���ا وعانينا و�شرن���ا، املتمّكن 
�شوتًي���ا وعنده ممار�شة وخرة ومتارين متوا�شلة 
من املمكن اأن يكّون نف�شه، نحن من اأبناء ذلك اجليل 
مل يكّونن���ا اأحد، نح���ن �شقينا طريقن���ا وحتى اجليل 

ال�شاب���ق جليلنا واجليل الالحق لن���ا كّونوا اأنف�شهم 
باأنف�شهم ومل ياأت اأحد وكّونهم.

لكن ظروف الإنت���اج اختلفت واالقن���وات الف�شائية 
�ش���ارت جتاري���ة، فكيف ميك���ن لل�شب���اب اأن يكّونوا 

اأنف�شهم مبفردهم؟
ا تلع���ب دوره���ا يف تاأخ���ر ولدة مطربن  ه���ذه اأي�شً
جيدي���ن، لأن الفنان يريد اأن ي�ش���ّق طريقه مبوهبته 
ولك���ن عندم���ا يطلبون منه مبالغ كب���رية ولي�س لديه 
اإمكاني���ة فماذا تراه يفعل؟ ث���م الآن هناك اإ�شفاف يف 
الكالم واللحن، ل جتد اأي كالم جميل يف اأغاين هذه 
الأيام، فاملطرب اجلديد وعنده خامة فنية املفرو�س 
اأن يختار كالًما جمياًل وحلًنا جمياًل كي ي�شق طريقه 
يف الو�ش���ط الفني، ولكن م���ا يحدث الآن هو العك�س 

حيث الإ�شفاف يف كل �شيء.
هل اأ�شهم���ت الف�شائيات يف تده���ور الغناء العراقي 

اأم تطّوره؟
نع���م يف �شكل كبري، هناك ق�شم من الف�شائيات اأ�شهم 
يف تده���ور الغن���اء الريفي يف �ش���كل خا�س والغناء 
يف �ش���كل ع���ام، ل�شتقطابه للغناء ال�ش���يء وابتعاده 

عن الطرب اجليد.
مل���اذا براأيك ل تقوم الف�شائي���ات بت�شجيل وت�شوير 

اأغنيات ملطربي الريف اجليدين؟
لأن هذه القن���وات ل تريد اأن ت�شرف اأي مبلغ مايل، 
ب���ل يريدون من الفنان اأن ياأتي بالكالم واللحن واأن 
ي�ش���رف عل���ى ت�شجيل الأغني���ة ويقّدمه���ا لهم، وهذا 
بالن�شب���ة للفنانن �شعب ج���ًدا، لأن ت�شجيل الأغنية 
اأ�شب���ح مكلًف���ا ولي�س ل���دى الفن���ان الريف���ي اإمكانية 
مادي���ة ت�شمح له بدف���ع مبالغ لل�شاع���ر وامللّحن ومن 

اأجل الت�شجيل.
ل���و طلبت منك اأن متّر على حمطات مهّمة يف حياتك، 

اأين �شتقف؟
املحًط���ات املهم���ة ه���ي اأّوًل يف 1959/11/20 وهو 
تاري���خ اأول اأغنية يل )تانيني �شحت عمي يا جّمال( 
وم���ن بعده���ا ا�شتمريت يف العط���اء، فغنيت )دكتور 
جرح الأويل عوفه( فحققت جناًحا كبرًيا يف العراق 
والوط���ن العرب���ي، وكذل���ك اأغني���ة )علمتن���ي �شلون 
احب���ك( التي جنح���ت وانت�ش���رت يف الوطن العربي 
لأن كالمها جميل واللحن كذلك، وهكذا جرت الأمور 
يف الكث���ري من الأغاين التي كتب���ت كلماتها وحلنتها 

وغنيتها.
هل ي�شيخ �شوت املطرب؟

اأب���ًدا ل ي�شي���خ �ش���وت املطرب، لكن م���ن املحتمل اأن 
ي�شع���ف قلياًل، وحالوته تبق���ى، وال�شعف يكون يف 
درج���ة علو ال�ش���وت، تتغرّي عنده الطبق���ة مثاًل، فاإن 
كان يغني عل���ى )ال�شول( �شينزل درجة على )املي(، 

لكن احلالوة تبقى نف�شها ويبقى الأداء نف�شه.
هل تعتقد اأن الأغنية البغدادية ماتت؟

نع���م، ماتت الأغنية البغدادية ومل يعد لها وجود لأن 
العباق���رة والأ�شات���ذة مات���وا، اأي اأن الذي���ن يوؤدون 
هك���ذا لوًن���ا مات���وا ومل ي���اأت مطرب���ون اآخ���رون من 
بعده���م ليقّدم���وا الأغني���ة البغدادي���ة، له���ذا ال�شبب 

انتهت.
كيف ميك���ن اأن جنع���ل الغنية العراقي���ة تنه�س من 

جديد؟
ه���ذا دور الإعالم والقن���وات التلفزيوني���ة العراقية 
���ة والر�شمّية، والتي م���ن املفرو�س اأن تقوم  اخلا�شّ

بهذه املهّمة.
ه���ل هن���اك اأغني���ة لك حت�شه���ا قريب���ة من���ك اأكرث من 

غريها؟
والل���ه، اإذا اأردت اأن اأق���ول ل���ك اأح���ب كل اأغانيي مثل 
اأولدي رمبا تقول اأنني اأجامل اأو اأن القول هذا يقال 
دائًما، ولك���ن احلقيقة اأن كل املوا�شيع من اختياري 
وكل كلماته���ا اأنا كتبتها، مثال ح���ن تاأتي على اأغنية 
)تانيني �شحت عمي يا جّمال( اأو اأغنية )دكتور( اأو 
)علمتني �شل���ون اأحبك( اأو )�شرتني بكلمة حلوة(، 
كلها اأغ���اين جنحت وانت�شرت يف الع���راق والوطن 

العربي، لذلك كلها قريبة مني واأحبها.
مل تذكر اأغنية )نازل يا قطار ال�شوق( على الرغم من 

�شهرتها، ملاذا؟
لأنه���ا ا�شتهرت ب�ش���وت مطرب اآخر، اأن���ا غنيتها يف 
جل�ش���ة خا�ش���ة فطلبه���ا من���ي املط���رب عب���د الزهرة 
منات���ي، وق���ال يل )خوي اأنا م���ا عن���دي اأغنية بلكي 
تطينياه���ا( فاأعطيتها له و�شربت عن���ده، كما غنانها 
ا�شماعي���ل �شبان���ة �شقيق املطرب عب���د احلليم حافظ 
بع���د اأن اأعجب به���ا، لكن عبد الزه���رة مناتي اأ�شاف 

كالًما لالأغنية مثل )تكت تكتن وتيتي(.(.
.

ب�شراحة، لو توافرت حالًيا ظروف �شحيحة للغناء 
هل ميكن اأن تعود؟

اإن �شاء الله �شاأعود، فلدّي ا�شتعداد لكي اأغني اإذا ما 
توافرت الفر�شة املنا�شبة.

اجري اللقاء عام 2013.

لقاء نادر وصريح مع الفنان الراحل عبد الجبار الدراجي
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عراقية ذاك���رة  إع����داد: 

- اشتداد الحر
ا�شت���د احل���ر يف اأوا�شط متوز فبلغ الدرج���ة 45 يف الظل 
ويف 22 من���ه ابت���داأت الباح���وراء ف���كان م���ع احلر هبوب 
ري���اح هالت علين���ا رم���اًل دقيقًا غزي���رًا حت���ى حرجت منه 
ال�ش���دور وحجب���ت ال�شماء الغي���وم مدة ثالث���ة اأيام ظننا 
اأنف�شن���ا يف اأيام ال�شتاء وال�شح���ب يف اأيام ال�شيف عندنا 

اأعز من الكريت الأحمر.

- الزوراء
كان مدح���ت با�شا ان�شاأ جريدة لبغداد يعتمد على اأخبارها 
الرتكي���ة  باللغت���ن  تن�ش���ر  �شماها )الزوراء( وكان���ت 
والعربية، وبقيت كذلك حتى اأيام اإعالن الد�شتور فاأخذت 
حينئ���ذ ت���رز بالرتكية فق���ط. - ف�شاء ذلك جمه���ور اأهايل 
ه���ذه البالد العربية ال�شكان والل�ش���ان. اأما الآن فقد عادت 
اإىل لغتيها ال�شابقت���ن وذلك من عددها 241٨ ال�شادر يف 

٧ �شعبان 1٣٣1 املوافق لنهار ال�شبت 12 متوز 191٣.

- حريق في بغداد
يف 2٨ مت���وز �شب���ت الن���ار يف ال�شاع���ة 5 بع���د الظهر يف 
بيت )ناوي( املرق���وم بالع���دد ٣٦ يف ال�شورجة يف حملة 
الت���وراة وهي من حم���الت اليهود ثم اندلع���ت لهابتها اإىل 
داري���ن جماورت���ن ل���ه فاأحرقت بع�ش���ًا منه���ا ومل يح�شر 
اجلن���د لإطفائه���ا اإل بع���د �شاع���ة بتمامها فتمك���ن من خنق 
اأنفا�شه���ا بعد ح�شر لهيبها بهدم ما حواليها. ومن الغريب 
اإن جرائ���د بغداد مل تلم���ح اإىل هذا احلريق م���ع اأنها تذكر 

بع�س ال�شفا�شف التي ل �شان لها!

- وسام
اأح�شنت الدولة العلي���ة اإىل ح�شرة الفا�شل احلاج املريزا 
حممد رحي���م البلبلي البادكوبي بو�شام من الرتبة الثانية 
مكافاأة له على خدمت���ه للوطن واملعارف بتاأ�شي�س مكتبن 
يف النج���ف و�شام���راآء وح���ث الآهل���ن على تلق���ي العلوم 
والآداب فنهن���ئ ال�شدي���ق بهذه املنحة ونتمن���ى له الرقي 

والنجاح يف اأعماله.

� األراضي األميرية في بغداد والبصرة
اجتم���ع الأ�ش���راف يف الن���ادي الوطني العلم���ي يف بغداد 
وعق���دوا الني���ة عل���ى مقاوم���ة بي���ع الأر�ش���ن الأمريي���ة 
باملعالن���ات والتجمه���ر وبع���د اأن ح�ش���ل املطالب���ون عل���ى 
رخ�ش���ة عقد جمل�س لهذه الغاية امل���ع الوايل اإىل الأ�شتانة 
مبا ج���رى فورد اجل���واب �شريح���ًا بعدم بيعه���ا وباإن�شاء 
لئح���ة لتق�شيمه���ا عل���ى الآهل���ن. فلم يب���ق عذر بع���د هذا 

للوطنين اأن بقوا جامدين يف عزائمهم.
وق���د فاز الب�شريون مبا ف���از اإخوانهم البغداديون والأمل 

اأن اأبناء العراق يهبون من رقدتهم
وي�ش���رتون م���ا يتي�شر لهم لك���ي ل يحتجوا بع���د هذا على 

الدولة وعلى اأبناء الغرب من ذوي ال�شولة.

- آتي
هذا ا�شم غريب جلريدة تركية ب�شرية ت�شدر الآن مرة يف 
الأ�شب���وع ل�شاح���ب امتيازها وراأ�س حمرريه���ا كركوكلي 
مكتوب���ي زاده عم���ر ف���وزي اأفندي وق���د و�ش���ل اإلينا منها 
الع���دد 1٧ م���ن �شنتها الثالث���ة ونحن ن���ود اأن تكون عربية 
تركي���ة ل تركية كلها واأن يغلب ق�شمها العربي على ق�شمها 
الرتك���ي. لوجودن���ا يف ب���الد عربي���ة حم�ش���ة فع�ش���ى اأن 

يتحقق الأمل!

- الدستور
ات�شل بامل�شب���اح اأن قد وردت برقية م���ن نظارة الداخلية 
تفي���د تعطي���ل جريدة الد�شت���ور الب�شرية واأخ���ذ �شاحبها 
للمحاكم���ة. فناأ�ش���ف لهذا النباأ وع�ش���اه اأن ل ي�شدق ملا يف 
اجلري���دة م���ن الأخبار املفي���دة واخلدم���ة ال�شادقة للوطن 

واأ�شحابه!
الحر في بغداد

بع���د اأن �شكن احلر نح���و اأواخر متوز واأوائ���ل اآب فاأ�شتد 
يف نحو منت�شف هذا ال�شه���ر الأخري فتذكرنا قول العوام 

البغداديون: )اآب اللهاب ي�شلع الب�شمار من الباب( وغامت 
ال�شم���اء من اليوم 14 اإىل اليوم 2٦ حتى خلنا اأنف�شنا يف 
اأيام ال�شت���اء واحتجبت ال�شم�س عن���ا يف بع�س الأيام كل 

الحتجاب. واأعظ���م حرارة و�شلنا اإليه���ا كانت 4٦ درجة 
م���ن املقيا�س املئوي يف 1٧ و2٣ اآب وذلك يف الظل وعليه 
يك���ون حر بغداد قد فرت عما كان عليه �شابقًا لأنه كان يبلغ 
الدرجة 4٨ وبع�س ال�شن���وات الدرجة 50. وملا كان اأوان 
ا�شتداد احلر قد م�شى.فاملظنون اأن حمارة القيظ قد ولت.

)النقطة )احلمى التيفوئيدية يف بغداد
تف�ش���ت ه���ذه احلمى امل�شوؤوم���ة يف حملة الن�ش���ارى اأ�شد 
التف�ش���ي. وقد تويف به���ا بع�س النا����س اإل اأنها تكاد تفتك 
بجمي���ع البي���وت بدون خط���ر كب���ري. والأطب���اء ين�شبون 
ا�شت�شراءه���ا اإىل امل���اء ال���ذي ي�شربونه ف���اإن املعينة التي 
جت���ره ت�شتقيه من )�شريع���ة امل�شبغة( واحل���ال اأن بع�س 
اجلهل���ة يغ�شلون يف دجلة ف���وق ماأخذ املاء جلود الأحذية 
وال�ش���وف الذي ير�شل اإىل الب���الد وامل�شارين والكرو�س 
واأنواع الثياب القذرة وهذا كله ينحدر انحدارًا �شويًا اإىل 
املوطن املذك���ور فتجره املنزحة في�شرب���ه الأهلون وهناك 

الطامة الكرى.

� قتل محمود شوكت باشا
قت���ل اأح���د الرع���اع بط���ل احلري���ة حمم���ود �شوك���ت با�شا 

البغدادي ناظر احلربية فتويف يف الأ�شتانة
يف 11 حزيران، �شلى الله اأقاربه عن فقده!

- الجراد في بغداد
انت�ش���ر اجلراد يف حا�شرتنا يف نحو العقد الأول من هذا 
ال�شهر )حزيران( ومل يظهر عيثه اإل من بعد ثالثة اأ�شابيع 
فاإن���ه اأكل �شيئًا كثريًا من اخل�ش���راوات والبقول والأثمار 
ل ب���ل هجم اأي�ش���ًا على التال )اأي �شغ���ار النخل( واأوراق 
الأ�شجار والنا�س يخافون غالًء جديدًا. وهو قد جاءنا من 
جهات ن�شيبن قذفته اإلينا الرياح الزعازع التي حدثت يف 

اأواخر اأيار واأوائل حزيران.

- أبو صخير والشامية
لواء الديوانية من الألوية املهمة يف ولية بغداد لأنه لواء 
زرع و�شرع حل�شن موقع���ه وجتمع الع�شائر فيه وقد كان 

مركز الق�شاء بلدة )ال�شامية(>>
قب���ل م���دة ولك���ن طل���ب بع����س املوظف���ن نقل���ه اإىل )اأب���و 
�شخري( فنق���ل اإلي���ه فاأ�شب���ح مرك���زًا بع���د اأن كان ناحي���ة 
وغدت ال�شامية ناحية بعد اأن كانت مركز ق�شاء. والظاهر 
اأن نتيج���ة ه���ذا العمل جاءت على خالف م���ا كان يظن لأن 
جباي���ة الأموال الأمريية اأ�شبحت فيها �شاقة بعد اأن كانت 

�شهلة.

- استعفاء والي والية بغداد
قبل���ت نظ���ارة الداخلي���ة ا�شتعف���اء حممد زك���ي با�شا ويف 

�شباح الثالثاء 1٣ اأيار اأ�شيع اخلر
وتع���ن وكياًل للولية عمر لطفي اأفندي معاون الوايل اإىل 
ق���دوم الوايل الأ�شيل وقد �شاف���ر ح�شرته يف 22 اأيار عن 

طريق حلب.

- انتحار إنكليزي في بغداد
اأطل���ق امل�ش���رت ماكنا )املعل���م الأول يف الباخ���رة جميدي���ة 
من �شرك���ة لنج( ر�شا�شتن من م�شد�ش���ه على نف�شه فوقع 
يختب���ط بدمه نح���و ع�شر نهار الثنن 12 اأي���ار ويقال اأن 

ال�شبب هو اإنزاله عن رتبته اإىل رتبة اأدنى.
� �شيدلية جديدة للبلدية يف الأعظمية

نه���ار الأح���د 2٧ ني�ش���ان جرى ر�ش���م افتت���اح �شيدلية يف 
الأعظمي���ة وكان ذلك بح�شور جمع من العلماء والأ�شراف 

والوجهاء.

- حريق في بغداد
جاءنا ال�شي���ف وجف الهواء فتي�شر للن���ار اأن متد ل�شانها 
اإىل كل م���ا ت�شل اإليه وقد �شبت نهار الأحد يف 1٨ اأيار يف 
ثالث دور من حملة فرج الله. وكان ظهورها من دار عبود 
النقا����س اليه���ودي. ولك���ن بهم���ة اجلند وغريه���م اأخمدت 
اأنفا�شه���ا. وقد ق���درت اخل�شارة مبا يق���رب من مائتي لرية 

ولعل يف ذلك مبالغة.
جملة )لغة العرب( املجلد الثالث ل�شنة 1913)تاريخ وقائع ال�شهر 

يف العراق وما جاوره(

طرائف من أخبار العراق في صيف 1913
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إسراء عبد المنعم السعدي

من أهم األعمال التي قدمتها بلدية بغداد للمدة 
من 1921- 1923 وهي الفترة التي سبقت انشاء 

امانة العاصمة هي االهتمام بتنظيم دائرة االطفاء 
وتزويدها بما يجعلها من اهم مظاهر العمل 
البلدي للعاصمة.حيث قامت بتهيئة اللوازم 

المطلوبة في عملية االطفاء،

يف ع���ام 1922 ا�ش���رتت البلدي���ة دينام���و كهرب���اء لالإطفاء 
لي�شغ���ل فوه���ات املي���اه والهتم���ام بتوفري �شي���ارات ر�س 

حديثة.
واأ�شبحت الدائرة ذات مركز مهم يف العا�شمة، حيث توجد 
دائرتان اإحداهما مدنية والأخرى ع�شكرية، يتعاونان معًا 
يف اإطف���اء احلرائ���ق، وتتكون الدائرة م���ن مدير الإطفائية 
بدرجة عريف ومعاون ورئي�س ال�شواق و�شواق واإطفائي 

وعريف وكاتب عمومي وحمافظ تلفونات.
خا����س  مبن���ى  باإيج���اد  واملت�شرفي���ة  البلدي���ة  واهتم���ت 
لالإطفائي���ة ودف���ع اإيجاره م���ن قبل ميزاني���ة البلدية. حيث 
كانت جت���ري ك�شفًا خا�ش���ًا على بع�س العر�ش���ات وتقدير 
م���ا حتتاجه جلعلها حماًل لالإطفائي���ة، وهذا ما قامت به يف 
اختي���ار علوة احليدرخانة حلاجة البلدية اإىل جعلها مكانًا 

لالإطفائية.
ويف ني�ش���ان 1922 ق���رر املجل����س البل���دي بن���اء العر�شة 
املج���اورة للبلدي���ة يف ال�ش���راي وجعله���ا مرك���زًا لدائ���رة 

الإطفائية.
وبع���د عدة اأ�شهر قرر املجل����س ا�شتمالك العر�شة املجاورة 

لدائرة البلدية الأوىل وجعلها مقرًا لالإطفائية.
وللمحافظ���ة على حياة الأهايل اأغلق���ت البلدية دكاكن بيع 

احل�شران يف جانب الكرخ لتجنب وقوع احلريق.

دائرة االطفاء:
له���ذه الدائرة اأهمية خا�شة مل���ا لها من ارتباط وثيق بحياة 
النا����س، وكان عمله���ا مرتبط���ًا بتوف���ري عامل���ن، اأولهم���ا 
املي���اه التي ت�شاع���د على اإطفاء احلرائ���ق، وثانيهما الآلت 
امل�شتخدم���ة يف عملية اإطفاء احلرائ���ق، لذلك كان الهتمام 
به���ا اأ�شبق م���ن بقي���ة دوائر الأمان���ة، حيث م���رت مبراحل 
تط���ور من���ذ تاأ�شي����س البلدي���ة ع���ام 191٧ وحت���ى توحيد 

البلدية مبوؤ�ش�شة اأمانة العا�شمة عام 192٣.
وكان���ت لها بناية خا�شة م�شتقلة ع���ن دائرة البلدية بجوار 
البلدي���ة ق���رب ال�ش���راي وي�شمى ال�ش���ارع ال���ذي تطل عليه 
ب�ش���ارع الإطفائي���ة، واأ�شيف لها خمزن خا����س بها بعك�س 
دائرتي الهند�شة واملفت�شية اللتن كانتا مرتبطتن بالبناية 

املركزية لالأمانة.
ولأهمي���ة عمله���ا ومنذ امل���دة الأوىل لإن�شاء دائ���رة الطفاء 

اأنيطت اإدارتها اإىل
امليجر امل�ش���رت في�شر، وا�شتمر باإدارته���ا حتى عام 19٣٦، 

حيث اأنهي عقده واأنيطت اإدارتها اإىل ابراهيم �شندل.
وكان الهتم���ام باإدارة الإطفاء اأمرًا م�شتمرًا، حيث يتطلب 
تواج���د �شاب���ط املركز الإطفائ���ي دون غي���اب للحفاظ على 
حالة مدينة بغ���داد، ومنع خطر احلرائ���ق، ويكون �شابط 
الإطفاء مدربًا تدريبًا جي���دًا ومهيئًا للعمل يف اأي وقت من 

الأوقات وذا دراية تامة.

وقد متي���ز مفت�شو ومراقبو الطف���اء بو�شعهم عالمة على 
ال�ش���در ذات رم���ز اأحمر م���ع املالب�س نف�شه���ا التي حددت 

ملوظفي الأمانة.

إطفاء الحرائق:
اهتم���ت الق���وات الريطانية من���ذ الأي���ام الأوىل لدخولها 
بغ���داد ع���ام 191٧، مبو�ش���وع الإطفاء واأف���ردت له عناية 
خا�ش���ة، مل���ا تلحقه احلرائق م���ن اأ�شرار مادي���ة كبرية يف 
املمتل���كات. وله���ذا وجه���ت ه���ذه الق���وات اهتمامه���ا بهذا 
اجلان���ب، واأن�ش���اأت يف الع���ام ذات���ه فرقة اإطف���اء ع�شكرية 
واأخ���رى مدني���ة مل�شاع���دة املواطن���ن، وهياأت له���ا جميع 
ويف  احلرائ���ق،  اإخم���اد  يف  حتتاجه���ا  الت���ي  الأدوات 
ال�شن���وات الأوىل للتاأ�شي����س كانت متتلك �شي���ارة واحدة 
م���ن نوع )دني�س(، وعدد العاملن فيها �شبعة اأ�شخا�س مع 

املدير امل�شرت في�شر.
وتط���ورت فرق���ة الإطف���اء واأ�شبح���ت دائرة قائم���ة بذاتها 
وو�شفها اأحد املراقب���ن الريطانين باأن اأ�شبحت لبغداد 
م�شلح���ة اإطف���اء ع�شري���ة يف ع���ام 1921. واهتمت بلدية 
بغداد، وبعدها اأمانة العا�شمة بدائرة الإطفاء، فخ�ش�شت 
لها جزءًا من ميزانيته���ا لبناء بناية خا�شة بها بالقرب من 
ال�شراي، بع���د اأن كانت تدفع لها بدل اإيجار عن الدار التي 
ت�شغله���ا، فاأ�شبح���ت بناي���ة دائ���رة الإطفاء اجلدي���دة ملكًا 

لالأمانة بعد اأن ا�شرتت عر�شتها.
وللقيام بواجباتها يف الأماكن التي ي�شعب الو�شول اإليها 
اإل ع���ن طريق النهر، زودت الأمان���ة دائرة الإطفاء بزورق 
بخ���اري من ن���وع )م���ريك وين���در(. وبذل���ك تك���ون دائرة 
الإطف���اء يف عام 1925 قد امتلكت ثالث مكائن و)ماطور( 
واح���د. و�شيارتن من نف����س الن���وع الأول و�شيارة فورد 
ل���وري و�شلم���ًا لالنقاذ م���ن احلري���ق، م���ع 400 فوهة من 
الأنابيب الكتانية و٨2 فوت���ًا من الأنابيب مع �شيارة ر�س 

ا�شت���وردت من انكل���رتا خ�شي�شًا، وهذه ال�شي���ارة تعتمد 
على التزود باملاء ذاتيًا با�شتعمال م�شخة �شغرية ت�شحب 

املياه من الفوهات..
وعل���ى م���ر ال�شن���وات مل يتغ���ري ع���دد العامل���ن يف دائرة 
الإطف���اء عن ال�شن���وات ال�شابق���ة، حيث ينق�ش���م املوظفن 
عل���ى ق�شمن: ق�ش���م يطلق عليهم )موظف���ون على الأر�س( 
وه���م كل م���ن: مدير الإطفائي���ة، ومعاون املدي���ر، ورئي�س 
ال�ش���واق، و4 �شواق �شي���ارات، وعريف���ن، و2٦ اإطفائيًا، 
كات���ب عموم���ي، وحمافظ���ا تلفونات. اأم���ا الق�ش���م الثاين 
فيطل���ق عليهم )موظفون على النهر( وه���م: �شائق زورق، 
و�شائق���ا فوهات، وعري���ف، و4 اإطفائي���ن، وبذلك ي�شبح 
املجم���وع 4٧ موظف. واأ�شي���ف اإىل عدد العاملن �شخ�س 
اآخر ه���و جنار الإطفائية حم�شوب عل���ى موظفي الأر�س، 

ويتقا�شى راتبًا �شهريًا 120 روبية.
وزاد ع���دد امل�شخ���ات امل�شتخدم���ة يف اإطف���اء احلرائق يف 
اأماكن متفرقة من بغداد، حيث اأن�شئت م�شخة اأمام وزارة 
الأوقاف وفن���دق مود، وم�شخة اأخرى يف امليدان و�شارع 
ال�ش���راي. ويف ال�شن���وات الالحقة زادت اإ�شال���ة املاء عدد 
الفوه���ات يف الأعظمية بناء على طل���ب املواطنن ودائرة 
الإطفاء، اإذ ل يوجد �شوى فوهة واحدة وبعيدة عن اأماكن 
ح���دوث احلرائق لذل���ك و�شع���ت اأ�شالة املاء �ش���ت فوهات 
اإ�شافي���ة يف اأماك���ن متفرق���ة م���ن الأعظمية لتتمك���ن فرقة 

الإطفاء من ا�شتخدامها ب�شهولة يف اإخماد احلريق.
وعندم���ا ت�شلم ال�شيد ابراهيم �شن���دل معاون امل�شرت في�شر 
اإدارة الإطفائي���ة ح�ش���ل عل���ى �شيارت���ن جديدت���ن ونقل 
الدائرة من منطقة الق�شلة اإىل منطقة ال�شيخ عمر يف بناية 

جديدة لتو�شع اأعمالها.
ومل تقت�ش���ر مهم���ة دائ���رة الإطفاء عل���ى اإخم���اد احلرائق 
فق���ط، اإمنا اأحلق���ت بها مهم���ة اأخرى وهي اإج���راء فح�س 
على ال�شي���ارات مع �شائقيها لغر�س منحه���م اإجازة لل�شفر 

خارج الب���الد ل �شيما اىل الأقطار املج���اورة للعراق وهي 
�شوري���ا ولبن���ان واإي���ران. وقد ذك���رت يف اأح���د تقاريرها 
ع���ام 1925 ي�شج���ل يف ال�شه���ر الواحد يف دائ���رة الإطفاء 
لغر����س الفح�س واحل�شول على اإجازة ال�شفر ٨٨ �شيارة 
ويجاز ٣5 لل�شفر اإىل ال�شام و٦ اإىل حلب و19 اإىل اإيران، 
ومنح���ت 20 اإجازة �شوق بع���د اإجراء الختبار لهم مع 1٨ 

�شيارة للت�شجيل.
وق���د زاد ع���دد ال�شي���ارات يف عام 192٧، حي���ث تقدم ملنح 
الإجازة 1٧4 �شيارة، ومنح���ت 45 اإجازة فقط لل�شفر اإىل 
بريوت وحلب واإيران، ومنحت 19 اإجازة ل�شيارات �شركة 
دفيلت تايرن، ومنح ٣9 �شائقًا للح�شول على اإجازة �شوق 
و9 �شي���ارات للت�شجي���ل. ويف الثالثيني���ات اأعط���ت دائرة 
الإطف���اء �شالحية ل�شي���ارات احلمل ب���ن �شوريا والعراق 

لكي تنال اإجازة ال�شفر لكل �شفرة على حدة.
وهذا يدل على اأن مهمة دائرة الإطفاء �شبيهة مبهمة دائرة 
امل���رور يف الوق���ت احلا�ش���ر، وللدائ���رة غاي���ة اأخرى هي 
التاأك���د من �شالحية مكائن احلريق، وتعمل دائرة الإطفاء 
دائم���ًا على اتخاذ التدابري الالزمة للوقاية من احلريق من 
خالل متابع���ة الأ�شواق العامة وتنبي���ه اأ�شحاب الدكاكن 
اإىل ا�شتب���دال ال�شق���وف اخل�شبي���ة ب�شقوف م���ن اجلينكو 

امل�شلع ورفع ال�شقوف املنخف�شة.
وقام���ت الدائرة بالك�شف عل���ى اأجهزة احلريق يف حمالت 
ال�شينم���ا واملاله���ي وغل���ق املح���ال الت���ي يك���ون اإن�شاوؤها 
بالق���رب من حمال بيع البانزي���ن لتفادي حدوث احلرائق، 
وت�شاع���د دوائ���ر الدول���ة باإج���راء الك�ش���ف عل���ى مطاف���ئ 
احلري���ق والتاأك���د من �شالحياته���ا للعم���ل. وكذلك جتري 
دورات لبع����س �شباط وزارة الدف���اع ليتمكنوا من اتخاذ 
التداب���ري الكافي���ة ملقاوم���ة احلري���ق حل���ن و�ش���ول فرقة 

الإطفاء.
عن ر�شالة )اأمانة العا�شمة 1923ــ1939(

بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

إطفاء الحرائق في بغداد في العشرينيات
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ج�����ي�����ه�����ان ش����ي����رك����و

رغ����م البدء بالتنقيبات يف قلعة اأربيل واكت�شاف جزء من �شورها 
التاريخ����ي لكن مل ت�شنح يل الفر�شة مب�شاه����دة ال�شورحتى �شنة 
2019، وق����د زودين د. عب����د الل����ه خور�شي����د ق����ادر رئي�����س هيئ����ة 
التنقي����ب م�شكورًا بنتائ����ج التنقيبات، وقبل ان تط����اأ قدمي موقع 
التنقيب����ات، واأ�شاه����د �شورالقلعة، راجعت اأهم م����ا كتبه املفكرون 
واملوؤرخ����ون والرحال����ة ع����ن قلعة اأربي����ل، بالرغم من ق����دم مدينة 
اأربي����ل ال ان ال�شعوب����ة الت����ي تواج����ه الباحث هي قل����ة امل�شادر 
الت����ي تذكر املدين����ة وتطورها عمرانيا، فتكوي����ن �شورة عن �شكل 
وتطوي����ر املدين����ة خالل الق����رون القدمية �شعبة ج����دا خا�شة بعد 
تدم����ري املع����امل القدمي����ة للمدينة، كم����ا لتتوف����ر لدين����ا معلومات 
تخ�����س مناع����ة القلع����ة ونوعي����ة الحتياط����ات الت����ي كان����ت تتخذ 
للدف����اع عنها، �ش����وى خندقها العمي����ق، حتى ن����درك اأهمية اجلزء 
املكت�شف من �شورالقلعة وم����دى اأهمية درا�شته من قبل الباحثن 
واملتخ�ش�ش����ن، وعندما قمت بكتابة هذا املو�شوع اعتقدت باأين 
�شاأعرث عل����ى ع�شرات الدرا�شات حول ال�ش����ور املكت�شف ولكن مع 

ال�شف رجعت خالية الوفا�س !!.
وقب����ل الذهاب للموقع اأخذت اأ�شاأل نف�شي ب�شغف كيف يبدو �شور 
القلع����ة؟ كم يبلغ طول ال�شور، ارتفاعه، عدد ابراجه، كيف اختفى 
ه����ذا ال�ش����ور الكب����ري ! ! ومل����اذا..؟ كان �شوق����ي ي����زداد لروؤية هذا 
ال�ش����ور يوما بعد يوم ورمب����ا زيارة املوقع �شتجي����ب على بع�س 

من هذه ال�شئلة .
اقلتن����ي �شي����ارة الأج����رة باجت����اه القلع����ة كان ذهاب����ي ه����ذه املرة 
خمتلفا عن املرات ال�شابقة، فاأنا ذاهبة لروؤية )�شور( قلعة اأربيل، 
كان����ت ال�شعادة تغمرين وبن الكثري م����ن الت�شاوؤلت والتخيالت 
امل�شتم����رة عن �ش����كل ال�شور، و�شلت القلعة ووق����ف التك�شي قرب 
حمالت بيع الب�شط واملن�شوجات اليدوية، حيث نزلت ثم �شعدت 
اىل القلع����ة م����ن بوابتها اجلنوبية، دخلت القلع����ة ثم �شرت بع�س 
اخلطوات يف �شارع عري�����س ميرمن و�شط القلعة، وقرب مكاتب 
املوظف����ن التقيت بالأ�شت����اذ �شنك����ر والأ�شتاذ هي����زا الأع�شاء يف 

هيئة التنقيبات اللذان ا�شطحباين اىل موقع ال�شور املكت�شف .
�شرن����ا يف اجت����اه بواب����ة الأحم����دي اإىل اأن و�شلن����ا باب����ًا حديديًا 
م�شب����كا �شغريًا يف اجله����ة الي�ش����رى للقلعة، فتح الأ�شت����اذ �شنكر 
الب����اب دخلن����ا يف احدى الأزق����ة القدمي����ة للقلعة وا�شلن����ا �شرينا 
اإىل ان و�شلن����ا املوق����ع ف�شحة اأر�س كب����رية ومنخف�شة بالتدرج، 
كان املوق����ع مغط����ى ب�شق����ف جملون����ات حمكم����ة مل ا�شاهده����ا يف 
املواق����ع الأثرية الخرى التي زرتها، كانت اآثار التنقيبات ظاهرة 
يف كل م����كان وكان لون الرتب����ة كلون رمال ال�شح����راء القاحلة.. 
رافقتهم����ا يف �شريهما بن حفر التنقيبات �شاهدت اأ�ش�شًا جلدران 
قدمي����ة واآباروالعديد من احلفر ذات احج����ام خمتلفة كان بع�شها 
مبني بالطاب����وق وذات �شقوف معق����ودة وكان احداها على �شكل 
مدرج����ات من اخلارج ي�شبه امللوية.. وعن هذه احلفر كتب د.عبد 
الل����ه خور�شي����د ان بع�شه����ا رمبا كان����ت ت�شتخدم كمخ����ازن خلزن 
احلبوب ب�شبب الك�شرالفخارية الكبرية التي عرثعليها يف املوقع 
وفيم����ا كانا يوا�ش����الن حديثهما عن اللقى الثري����ة املتنوعة التي 
عرثعليها يف املوقع، كان كل تفكريي عند �شور القلعة، كنت ا�شاأل 

نف�شي اأين �شور القلعة اإذن..؟
تتبعتهما بخط����وات متمهلة اىل ان نزلنا بحذر عدة �شالمل ترابية 
ف����وق خندق عميق وما ان اكملنا ن����زول تلك ال�شالمل التفت لروؤية 
املوق����ع ف����اذا ب����ي اأمام �ش����ور قلعة اأربي����ل ي كيف �شاأنق����ل ما تراه 
عين����اي للق����ارىء فبع�س ال�شي����اء ل تو�شف كما ه����ي، ان ال�شور 
ا�شخ����م واأعلى مما تخيلت، ارتفاع����ه حوايل 9م و طوله اكرث من 
24م، ان منظ����ره مهيب ويف غاية الق����وة واملتانة، اإنه �شامخ رغم 
كل النكبات التي حلت به.. ان يف هذا ال�شور قوة و�شحر وجمال 
مل اأره يف اي م����كان.. علم����ت الآن واأخ����ريا.. مل����اذا كان����ت القلع����ة 
مطم����ح الطاحم����ن و مل����اذا كان هولكو يبع����ث ق����واده با�شتمرار 

ملهاجم����ة القلع����ة رغم ه����ذه امل�شافات البعيدة، متني����ت حلظتها ان 
اأك����ون �شاع����رة لأنظ����م اأجمل ق�شيدة تخل����د هذا ال�ش����رح، واأر�شم 
اجم����ل لوحة اأج�ش����د فيها ه����ذه العظم����ة، وان تت�ش����ع عيني اأكرث 

لت�شم هذا امل�شهد البانورامي املذهل .
وقف����ت انظر لكل جزء من ال�ش����ور الذي كان ميتد باجتاهن �شرقا 
وغرب����ا، وق����د لفت انتباهي ب����رج �شخم خارج ع����ن حميط ال�شور 
يتاألف من جمموعة م����ن الطبقات املختلفة الواحدة فوق الخرى 
قطرها )٦،٧5 م( مبن����ي باللنب والطن يرتفع حوايل 10م، وقف 
كحار�����س منت�ش����ب ومدج����ج كاأنه حار�����س لقلعة اأربي����ل منذ زمن 
بعي����د، رمبا كان من�شة للمدافع����ن عن القلعة، يبدو ان الرج كان 
اأعل����ى مم����ا هوعلي����ه الآن، فالق�ش����م العلوي منه مه����دم رمبا جراء 
احلروب الكثرية اأو المطار، وقد حاول البناوؤون ا�شالحه وذلك 
با�شاف����ة جدار من اللنب مك�شي بالط����ن من اجلهة اخلارجية وقد 
تهدم هو الخر، وقد مت اإ�شناد هذا اجلزء بعار�شة خ�شبية طويلة 

من قبل هيئة التنقيبات، ووقفت حائرة، فقد نبهني الأ�شاتذة اىل 
خط����ورة القرتاب من ال�شور، و�شعوبة التق����اط ال�شور، واآملني 
ذلك كث����ريًا، لأنه يعني �شعوب����ة اإظهار ال�شور لل����زوار، واأن يظل 

ال�شور يف حكم املفقود .
كان اجل����دار ال�شرقي لل����رج ميتد مل�شافة قليل����ة 2م ب�شبب وجود 
ابني����ة تراثي����ة، مبني من الل����نب والطن و قد كان ال����رج مال�شقا 
بق����وة به����ذا اجل����دار، وكاأن الرج ي�شتم����د قوته من ه����ذا اجلدار 
ال�شل����د، ام����ا اجلدارالغرب����ي للرج فق����د كان ميت����د مل�شافة طويلة 
تقريب����ا 1٦م مبن����ي م����ن الآجر الأحم����ر ومطلي بطبق����ة رقيقة من 
الط����ن، تظهرعلي����ه اآثار �شق����وق والعديد من احلف����ر ذات احجام 
خمتلف����ة، لحظت انه غ����ري مال�شق للرج وكاأن����ه اأ�شيف اليه يف 
وقت لحق وخا�شة اجلهة العليا منه.. رمبا تهدم هو الآخر جراء 

ق�شف املدافع ثم قام اأهايل القلعة بت�شليحه .
تقدمن����ا قلي����ال حتى ن�شاه����د اجلزء ال�شفل����ي من ال�ش����ور، ووقفنا 

بحذرعل����ى خندق عميق مواز لل�ش����ور مت حفره بهدف التنقيبات، 
نظرت لالأ�شفل كان جدارال�ش����ور ذو طبقات والوان خمتلفة، وقد 
ا�ش����ار الأ�شت����اذ �شنكر اإىل الأ�شف����ل وقال اأن حريقا كب����ريًا قد �شب 
هنا وا�شار اإىل التربة املتفحمة والتي متتد بامتدار جدار ال�شور 
ب�شكل منتظ����م ويف نف�س امل�شتوى بارتف����اع ٦0- ٧0�شم تقريبا، 
�شرخ����ت.. ي����اه.. نع����م ه����و كذل����ك.. لقد تفاج����اأت مم����ا �شاهدت.. 
لأين مل ا�شاه����د ه����ذا من قب����ل.. حق����ا كان اجلدار متفحم����ًا.. قلت 
يف نف�ش����ي.. ملاذا مل يقم العم����ال باإزالة هذه الطبق����ة املتفحمة بل 
اأ�شاف����وا طبق����ة جديدة فوقها ! ه����ل كانوا على عجال����ة؟..اأو رمبا 

لأ�شباب اأخرى.. لنعرفها .
كن����ت اأ�شري بخطوات متمهل����ة حتى اأ�شاهد نهاي����ة اجلدارالغربي 
لل����رج، ال����ذي كان يتوق����ف عن����د ج����دار م�شن����وع م����ن الطاب����وق 
الأ�شف����ر، ارتفاع����ه 5م وق����د كان الق�ش����م الأعل����ى من ه����ذا اجلدار 
مغط����ى بطبقة من اجل�س والق�شم الأ�شفل ل يوجد اأثر للج�س، و 
يوجد خط متع����رج يف�شل بن هذين اجلزاأين، ويف اجلهة العليا 
ج����زء �شغري من اجلدار كان مقو�����س، و مل اأعرف هل هذا اجلدار 

هو الذي قطع ال�شور اأم ال�شور الذي قطعه؟
اأ�ش����ار الأ�شت����اذ �شنكر اإىل هذا اجلدار وق����ال.. تلك اآثار �شالمل هل 
ترينه����ا...؟ وناف����ذة رمب����ا كان يوجد هن����ا غرفة للحرا�����س.. وما 
ان اخ����رين بذل����ك تذكرت حلظته����ا حرا�����س القلع����ة )برنق�س( و 
)خال�����س( �شعرت برع�ش����ة هزت كياين وان����ا اتذكرهما.. قلت يف 
نف�شي.. كم من امل����رات وقف هذان احلار�شان هنا، واأي دوركبري 
قاما ب����ه ملنع دخول اجلي�����س العبا�شي للقلعة �شن����ة 12٣٣م حتى 
خلد التاأريخ ا�شميهما، يعود تاريخ اجلدار اإىل 900- 1200 م .

مل ي�شم����ح يل القرتاب اك����رث خلطورة املوقع.. رغ����م ذلك تقدمت 
قلي����ال مل�شاه����دة اأ�شا�����س ال�ش����ور الذي ميت����د اإىل العم����ق الباطني 
للقلع����ة من املوؤكد انه اأقوي من كل الطبقات التي تعلوها، كان يف 
الأ�شفل عدة طبقات من الل����نب مبنية ب�شفوف منتظمة وم�شدودة 
ول����ون اللنب بني فاحت، وقف����ت اتاأمل اأ�شا�س ال�ش����ور وكيف رتب 
هوؤلء العمال كل هذا، مل اأمتكن من معرفة الع�شرالذي تعود اإليه 
ه����ذه الطبقة ب�شبب توق����ف التنقيبات،هذا يعن����ي علينا النتظار 

حتى املو�شم القادم من التنقيبات .

بمناسبة الدورة 15 لمعرض أربيل الدولي للكتاب 
)أربيل حاضر وحضارة(

جولة في قلعة أربيل
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مطبعة كامل التبريزي:
ي���كاد معظم الباحث���ن يتفقون اأن هذه املطبع���ة جلبها )املريزا 
عبا����س( من ب���الد ايران، ون�شبه���ا يف بغداد - مدين���ة ال�شالم 
- وذل���ك يف ح���دود �شن���ة 12٧٨ه����/ 1٨٦1م.وه���ي مطبع���ٌة 
حجري���ٌة، قام���ت بطبع بع�س الكتب، ثم توق���ف واأُهملت. ومن 
اأهم مطبوعاتها كتاب:�شبائك الذهب، يف معرفة قبائل العرب. 
لل�شي���خ النِّحري���ر: اأبي الفوز حمم���د اأمن البغ���دادي، ال�شهري 

بال�شويدي.
يقع الكتاب يف 11٨ �شفحة من القطع الكبري، وقد ُطبع طباعًة 
حجريًة.وُكت���ب يف نهايته ما يلي:"وقد ُطبع الكتاب يف مدينة 
ال�ش���الم – بغ���داد - يف اأواخ���ر �شهر رم�شان املب���ارك من �شنة 
12٨0ه�/ 1٨٦٣م".وحيث اإن���ه يف هذه ال�شنة بالذات مل يكن 
يف بغ���داد غري هذه املطبعة؛ لذا فال�شنة التي ذكرُتها - وذكرها 
اأك���رث الباحثن - لتاأ�شي�س هذه املطبعة، ت���كاد تكون �شحيحًة 

ومطابقًة للواقع.
يوجد هذا الكتاب يف بع�س مكتبات بغداد القدمية، وقد عرثُت 

ريان الكاثوليك(. على ن�شخة منه يف مكتبة كني�شة )ال�شِّ

مطبعة الوالية
�ش���ت يف بغداد، وقد  تعت���ر ه���ذه املطبعة اأول مطبع���ة اآلية اأُ�شِّ
جلبه���ا من فرن�شا )مدح���ت با�شا( بعد ت�شلم���ه من�شب الولية، 
وذل���ك يف �شنة 1٨٦9م.وقد اأخذت ه���ذه املطبعة فور ت�شغيلها 
عل���ى طب���ع جري���دة "ال���زوراء"، الت���ي �ش���درت يف بغ���داد يف 
)حزي���ران( �شن���ة 1٨٦9م، يف ثم���اين �شفح���ات، وباللغت���ن 
الرتكية والعربية.وبع���د مدة ق�شرية؛ وعلى الأخ�ّس بعد نقل 
)مدح���ت با�شا(؛ اأُهمل���ت هذه املطبعة، وح���لَّ فيها اخلراب، ثم 
مل يلبث���وا اأن جلبوا مطبعًة اأخرى، فاأ�شابها ما اأ�شاب الأوىل، 
اإل اأنها قامت بطبع بع����س الكتب القانونية، كما طبعت بع�س 

الكتب املهمة لأبي الثناء الآلو�شي.
ومل���ا ُع���نِّ )ح���ازم ب���ك( - وايل ب���ريوت �شابق���ًا - عل���ى بغداد، 
�شعى اإىل اإن�شاء مطبع���ة تقوم مقام مطبعة الولية، ومل يكتب 
له���ذه املطبع���ة النجاح الت���ام، غ���ري اأن �شحفّيًا عراقي���ًا بارزًا؛ 
ه���و عمر ر�شي���د ال�شفَّار، �شاح���ب جريدة "الزه���ور" ت�شمنها 
م���ن احلكوم���ة مببل���غ )150( ل���رية عثمانية �شنوي���ًا، ثم �شعى 
اإىل ترقيته���ا، وجل���ب لها حروف���ًا متنوعة الأ�ش���كال من معامل 
دًا ل�شبك احلروف  الأ�شتان���ة و�شوريا، كما جلب له���ا م�شبكًا جيِّ
اجلدي���دة، وبداأت العمل، وقامت بطب���ع بع�س الكتب الرتاثية 
والديني���ة، كم���ا اأخ���ذت ُتطبع فيه���ا بع�س املج���الت وال�شحف 

ال�شادرة اآنذاك.
وا�شتمرت حتى احلرب العظمى الأوىل كما يبدو لنا من بع�س 
مطبوعاتها، غري اأنن���ا مل َنُعْد نعرث على مطبوعات اأخرى، مما 
يجعلن���ا نعتقد باأنها توقفت اأثن���اء احلرب، ورمبا �شيطر عليها 
)الإنكلي���ز( عند دخولهم بغ���داد، وا�شتغلوها لطب���ع منا�شرهم 

الر�شمية.
ان اأهم مطبوعات مطبعة الولية: �شالنامة، ل�شنوات متعددة، 
ل���كل �شنة كتاب �شخم يف حدود ٧00 �شفحة. ن�شوة ال�شمول، 
يف ال�شف���ر اإىل اإ�شالمب���ول، لأب���ي الثن���اء �شهاب الدي���ن ال�شيد 
حمم���ود اأفندي، ال�شه���ري بالآلو�ش���ي، ُطب���ع يف منت�شف �شهر 
ربي���ع الثاين �شن���ة 1291ه�.ويحكي الكتاب م���ا �شادف موؤلُِّفه 
اأثن���اء �شفره اإىل اإ�شالمبول من اأح���داث وم�شاهدات، كما يذكر 
ف  ف بالبع�س م���ن الأدباء والعلماء الذي���ن عرفهم وتعرَّ ويع���رِّ
عليه���م اأثن���اء �شفرت���ه، التي ا�شتم���رت واحدًا وع�شري���ن �شهرًا 
وخم�ش���ة اأيام، والكتاب كان الآلو�شي ق���د األَّفه وكتبه منذ �شنة 
12٦٨ه����، كما ظهر لنا اأثن���اء ت�شفُّحنا للكت���اب. وكتاب ن�شوة 
املَُدام، يف العود اإىل دار ال�شالم لأبي الثناء الآلو�شي، ُطبع يف 
2٧ جم���ادى الآخرة �شن���ة 129٣ه�، وق���د روى املوؤلف يف هذا 
الكت���اب ما �شادفه اأثناء عودت���ه اإىل بغداد بعد �شفرته الطويلة 
اإىل اإ�شالمبول.وق���د جع���ل ه���ذان الكتاب���ان يف جمل���د واح���د، 

ويتواجد الكتاب يف اأكرث مكتبات بغداد القدمية،

مطبعة الفيلق:
وهي مطبعة حجرية متقن���ة، جلبها )مدحت با�شا(، و�ُشميت ب� 
)املطبع���ة الع�شكرية( اأي�شًا؛ لأنه���ا كانت تقوم بطبع ما يحتاج 

اإلي���ه اجلي�س، كما طبعت بع�س املن�ش���ورات والأوامر والكتب 
الفنية املتعلقة بالأمور الع�شكرية.

لع عليها اإل كبار  ية، ل يطَّ ومم���ا يذكر اأن مطبوعاتها كان���ت �شرِّ
ب الأخب���ار والأ�ش���رار الع�شكرية اإىل  ال�شاب���ط؛ خ�شي���ة ت�ش���رُّ
اخل���ارج، وهذا ما جعلن���ا ل نعرث على �شيء م���ن من�شوراتها.
ر ملدينة  وم���ن مطبوعاتها املهمة م�شور بغداد وهو ر�شم م�شوَّ
ر  بغ���داد، كما كانت عليه قبل �شن���ة 191٣م، وكذلك ر�شم م�شوَّ
للمدين���ة اأثناء احلك���م العبا�ش���ي، طولها مرت واح���د و24�شم، 
عر�شه���ا 91 �ش���م، ر�شمها حممد ر�شيد بك البغ���دادي، وقد ذكر 
الأ�شت���اذ )كوركي�س عواد(]10[ اأنه )ر�شي���د اخلوجة(، ويبدو 
اأنهم���ا �شخ����سٌ واحٌد، وتذكر جمل���ة "لغة الع���رب" يف )مج٣، 
����س152( اأن الرجل بداأ يف ر�شمها قب���ل �شنة 191٣م بخم�س 
�شن���وات وعندم���ا انتهى منه���ا طبعها على احلج���ر يف مطبعة 
الفيلق. وم���ن اأهم ال�شحف واملجالت الت���ي ُطبعت يف مطبعة 
ْوَراء.ظه���رت يف 15 )حزي���ران( �شنة  الولي���ة:1- جري���دة الزَّ
1٨٦9م، وكان���ت تطب���ع يف الأ�شب���وع م���رة واح���دة، يف ي���وم 
الثالث���اء، وقد �شدرت يف ثم���اين �شفحات، وباللغتن العربية 
والرتكية، دامت زهاء خم�شن �شنة، حتى الحتالل الريطاين 
لبغ���داد.2- جري���دة الزهور.ل�شاحبه���ا حممد ر�شي���د ال�شفَّار، 
رها - كم���ا مر بنا ذلك -  و�شاحبه���ا الت���زم مطبعة الولية وطوَّ
�شاد. واأخذ يف طبع جريدته "الزهور" فيها.٣- جملة �ُشُبل الرَّ

���ار، �شدرت �شنة 1911م، وكانت  ل�شاحبها حممد ر�شيد ال�شفَّ
ت�شدر يف ٣2 �شفحة.

ة: المطبعة الُحَمْيِديَّ
اأ�ش�شه���ا عبدالوهاب نائ���ب )الباب العايل( يف بغ���داد، غري اأن 
�شن���ة تاأ�شي�شه���ا اختلف فيه���ا الباحث���ون؛ فذك���ر بع�شهم �شنة 
1٨٨1م، بينما ذكر الآب �شيخو - معتمدًا على ما رواه العالمة 
حممود �شكري الآلو�شي والأب الَكْرَمِلّي - �شنة 1٨٨4م، وذكر 
اأي�ش���ًا اأن مطبوعاته���ا كان���ت مقت�ش���رة على ج���داول ح�شابية 
ه:  ور�شائل فقهية.اأما الأب الَكْرَمِلّي؛ فقد عاد وذكر عنها ما ن�شُّ
بها، حتى عرثنا على ه���ذا الكتاب".والكتاب  نك���ن نعرف  "مل 
ال���ذي ق�ش���ده الَكْرَمِل���ّي وال���ذي طب���ع فيه���ا هو: بح���ر الكالم؛ 
لالإم���ام: �شيف احلق اأبي املعن النَّ�ْشفي، ويقع يف ٧0 �شفحة، 
وق���د ُطبع �شنة 1٣04ه����/ 1٨٨٦م، وقد ُطب���ع طباعًة حجريًة.
اأما اإبراهيم حلمي؛ فقد ذكر يف مقالته �شنة 1٨9٣م/ 1٣10ه� 
مت اأكرث  تاريخًا لتاأ�شي�شه���ا، ويذكر اأنها ُتركت واأُهملت وحتطَّ
اأدواته���ا لع���دم العناي���ة بها.وقد عرثن���ا قريبًا عل���ى كتاب لأبي 
الثن���اء الآلو�ش���ي بعنوان: "الأجوب���ة العراقية، عل���ى الأ�شئلة 
الالهوري���ة"، يقع يف ٦5 �شفحة، وق���د ُكتب عليه ا�شم املطبعة 
احُلميدي���ة، وقد ُطب���ع �شنة 1٣01ه�/ 1٨٨٣م؛ ل���ذا فقد اأ�شبح 
�شت على الأكرث �شن���ة 1٨٨1م، كما  ���د اأن املطبع���ة اأُ�شِّ م���ن املوؤكَّ
ذكرن���ا اآنفًا.هذا ومل نعرث على غري هذين الكتابن، مما يجعلنا 
ت بطبع اجلداول وبع�س املن�شورات،  نعتقد اأن املطبعة اخت�شَّ

قبل اأن ُترتك وُتهمل.

مطبعة دار السالم:
اأن�ش���اأ ه���ذه املطبعة )اإبراهي���م با�شا( مدير )الأم���الك املدروة(، 
�شنة 1٣10ه�/ 1٨92م، و�ُشميت بهذا ال�شم ن�شبًة اإىل مرادف 
بغداد.وق���د ورد ذك���ر ه���ذه املطبع���ة يف جمل���ة "لغ���ة العرب"، 

وو�شفتها باأنها مطبعة كب���رية، وكثرية الأدوات، فيها حروٌف 
ح�شن���ٌة وجميلٌة، ت�شاهي اأح�ش���ن املطابع يف �شوريا يف اإتقان 
طبعها.وق���د عملت ه���ذه املطبعة زمنًا لي����س بالق�شري يف طبع 
بع����س الكت���ب الأدبية، ثم اآل���ت اإىل )الأ�شطا( عل���ي، الذي اأخذ 
مها مدًة من الزمن. دًا، وعمل على تقدُّ ي�شدر تقوميًا �شنويًا جيِّ

وم���ن اه���م مطبوعاتها: كت���اب بل���وغ الأرب، يف معرفة العرب 
ملحمود �شكري الآلو�ش���ي )ت �شنة 1924م(، وهذا الكتاب يقع 
يف ثالث���ة اأجزاء، جمموع �شفحات���ه 1٣٣0، بَقْطع الثُّمن، غري 
اأن اجل���زء الثال���ث منه فقط ُطب���ع يف بغداد يف ه���ذه املطبعة، 
وذل���ك �شنة 1٣14ه�/ 1٨9٦م.وقد طبع ه���ذا الكتاب ثانية يف 
القاه���رة �شنة 1٣42ه�، ون�شره )حممد بهجة الأثري(، ثم طبع 
ثالث���ة - يف القاه���رة اأي�ش���ًا - �شن���ة 19٦2م.وموؤل���ف الكتاب: 
العالم���ة حممود �شكري الآلو�شي؛ من اأعالم العراق البارزين، 
ُول���د �شن���ة ٨5٧م، وتتلمذ على ي���ده كبار العلم���اء والأدباء، له 
خم�شة ع�شر موؤلفًا يف خمتلف املوا�شيع، تويفِّ �شنة 1924م.

مطبعة الشابندر:
اأ�ش����س ه���ذه املطبع���ة يف بغداد اأح���د التج���ار املعروفن، وهو 
)حمم���ود ال�شابندر(، وذلك يف �شن���ة 1٣2٦ه�/ 190٧م، وهي 
مطبع���ة كاملة الأدوات، فيه���ا اآلتان بخاريت���ان، تطبع كل منها 
٣000 ن�شخ���ة يف ال�شاع���ة، واآلة اأخرى ُت���دار بالأرجل، وفيها 

- اأي�شًا - مطبعة حجرية كبرية.
���زت املطبع���ة - اأي�ش���ًا - بح���روف عربي���ة، وتركي���ة،  وق���د ُجهِّ
وفار�شي���ة، وفرن�شي���ة جميل���ة، �ش���رف عليه���ا �شاحبه���ا زهاء 
)2500( لرية ذهبية!.وه���ذه املطبعة كما يبدو لنا كانت طفرة 
بالن�شب���ة للمطابع املتواجدة يف بغداد اآنذاك، بالنظر ملا حوته 
من ح���روف منوع���ة، وكذلك جل���ودة طباعتها، وه���ذا ما يبدو 
لن���ا بو�شوح ل���دى ت�شفحنا للكتب التي ُطبع���ت فيها، وخا�شًة 
بع����س الأعداد م���ن جملة "لغة العرب"، والت���ي كانت ُت�شتعمل 
فيها حروفًا عربيًة واأجنبيًة منوعًة ومتقنًة. كما ورد يف بع�س 
التعليق���ات عنها: اأنه مل يك���ن يف بغداد اآن���ذاك مطبعة بخارية 

غريها.
وق���د قام���ت ه���ذه املطبع���ة بطب���ع الكث���ري م���ن الكت���ب الأدبية 
واملج���الت  ال�شح���ف  م���ن  الكث���ري  عل���ى  ع���الوة  والرتاثي���ة، 
اأه���م  وم���ن  تاأ�شي�شه���ا.  زم���ن  يف  بغ���داد  يف  �ش���درت  الت���ي 

مطبوعاتها:كتاب
غرائ���ب الغ���رتاب، ونزه���ة الألب���اب، يف الذه���اب والإقام���ة 
والإياب.لأب���ي الثن���اء الآلو�شي، ٣2٧ه����/ 1909م، 451 �س، 
وق���د ت�شمن الكتاب ر�شائ���ل كتبها الآلو�ش���ي بنف�شه، ور�شائل 
ُكتب���ت اإليه، كما يح���وي تراجم الرجال الذي���ن التقى بهم اأثناء 

�شفرته اإىل اإ�شطمبول.

مطبعة األداب
اأ�ش����س هذه املطبع���ة جمموعة من كبار رجال امل���ال يف بغداد، 
، وذلك �شنة 1٣2٧ ه�/  ب�شورة �شرك���ة، وجلبوا مطبعًة حديثًةَ
1909م، ون�شب���ت يف بغ���داد، وبداأت العم���ل يف نف�س ال�شنة، 
وق���د التزمها �شخ�ٌس معروٌف باإتقان���ه للطباعة، وهو )يو�شف 
فرن�شي����س املو�شلي(.وقد ذكره���ا بع�س املعا�شري���ن، وقالوا 
اإنه���ا كانت ل تقلُّ اإتقان���ًا عن مطابع �شوري���ا، ورمبا �شارعتها 
يف ج���ودة العمل!وقامت ه���ذ املطبعة بطبع الكث���ري من الكتب 

الأدبي���ة والدينية والعلمية، كما ُطبع���ت فيها كثرٌي من املجالت 
وال�شح���ف التي كان���ت ت�شدر يف بغ���داد اآنذاك.ونظرًا جلودة 
عها؛ فقد اتف���ق الَكْرَمِلّي  ه���ذه املطبع���ة، واإتقان حروفه���ا وتنوُّ
معه���ا عل���ى طبع اأع���داد جملته "لغ���ة العرب"؛ حي���ث طبع فيها 
الكث���ري من اأعداد هذه املجلة.وم���ن ال�شحف نذكر:- الريا�س: 
�شافة: حممد �شادق الأعرجي، 1910م.-  �شليمان الدخيل. الرُّ
غنيم���ة،  ويو�ش���ف  �شلي���وا  داود  باب���ل:  �ش���دى  امل�شب���اح.- 

1909م.- النوادر وامل�شحكات

مطبعة الرياض:
ذك���ر بع����س الباحثن اأن ه���ذه املطبعة اأ�ش�ش���ت يف بغداد �شنة 
ى اأحيانًا با�شم �شاحبها وموؤ�ش�شها  1910م، واأنه���ا كانت ت�شمَّ
�شليم���ان الدخيل.غ���ري اأن )اإبراهي���م حلم���ي( مل يذكره���ا ب���ن 
رًا يف جريدة "الريا�س"  مطابع بغداد، مع العل���م اأنه كان حمرِّ
الت���ي اأ�شدره���ا �شليمان الدخي���ل نف�شه!لذا؛ فاأغل���ب الظن اأنها 
اأُ�ش�ش���ت بعد �شنة 1912م، واأن �شاحبها - الذي ُعرف بن�شاطه 
يف حق���ل التاألي���ف والن�ش���ر وال�شحافة - ل ُي�شتبع���د اأن يكون 
قد اأق���دم عل���ى تاأ�شي�شها، ورمبا ابت���اع اإحدى املطاب���ع املهملة 
ي( - وهو  دها.وقد دعان���ا اإىل تاأييد هذا: اأن )روفائيل بطِّ فجدَّ
م���ن معا�شريه - ذكر اأن �شلميان الدخيل اأ�ش�س دار طبع ون�شر 
يف بغداد، غري اأنه مل يذكر ا�شم هذه الدار.وقد وردت اأ�شاراٌت 

يف جملة "لغة العرب" عن بع�س ما ُطبع فيها،

مطبعة بيخور:
ذك���ر )اإبراهي���م حلمي( اأن هذه املطبع���ة اأُ�ش�شت يف بغداد �شنة 
1٨٨4م، بينم���ا ذكر )�شيخو( اأنه���ا اأُ�ش�شت �شنة 1٨94، ونحن 
مني���ل اإىل راأي )�شيخ���و(؛ لأن���ه كان معتم���دًا يف معلومات���ه 
الت���ي دونهه���ا يف مقالته ع���ن الطباعة يف العراق عل���ى ما اأفاد 
ب���ه حممود �شكري الآلو�ش���ي والَكْرَمِلّي.اأم���ا �شاحبها؛ فُيدعى 
)احلاخ���ام بيخور(، وكان���ت الغاية من تاأ�شي�شه���ا طبع الكتب 
الديني���ة بالعرية، ثم ا�شتغل���ت اأي�شًا فيما بع���د لطبع منا�شري 
جتارية.ويب���دو اأنها جاءت بحروف عربي���ة فيما بعد، ودليلنا 
العدد 11،  على ذلك: اأن اأحد اأعداد جملة "لغة العرب" - وهو 
ني�ش���ان 1912م - ُطب���ع فيها، وق���د ُكتب ا�شمها عل���ى ال�شورة 
الآتية)مطبعة �شوعة بيخور(.غ���ري اأن الَكْرَمِلّي عاد فعلَّق على 
ته!  حروفه���ا باأنها غري جيدة، ول يلي���ق بالعربية اأن تت�شح ببزَّ
كم���ا ذكر اأن هناك مثبِّطات وعوائ���ق �شادفته يف هذه املطبعة.

د  هذا ومل نعرث على كتب مهمة طبعت يف هذه املطبعة، مما يوؤيِّ
اأن اأك���رث ما طبعت���ه كان كتب���ًا دينية بالعرية فق���ط، ومنا�شري 

جتارية واإعالنات.

-10 مطبعة دنكور:
يت با�ش���م موؤ�ش�شها  اأُ�ش�ش���ت هذه املطبعة �شن���ة 1902م، و�شمِّ
)احلاخ���ام ع���زرا دنكور(.ويب���دو اأن الغاي���ة م���ن تاأ�شي�شه���ا - 
اأي�ش���ًا - كان لغر�س طب���ع بع�س الكتب الديني���ة؛ حيث عرثنا 
عل���ى كت���اب يحم���ل عن���وان: "تفا�ش���ري اأ�شف���ار الت���وراة"، قام 
بتاأليف���ه �شاحب املطبع���ة نف�شه )عزرا روب���ن دنكور( وطبعة 
ب���دون ذكر �شن���ة الطبع، ولب���د اأن هناك غري ه���ذا الكتاب مما 
مل نع���رث عليه.كم���ا ا�شُتغل���ت املطبعة لطبع بع����س املن�شورات 
التجاري���ة والإعالنات.وقد طبع يف ه���ذه املطبعة اأي�شًا بع�ٌس 
م���ن املج���الت وال�شحف ال�ش���ادرة يف بغ���داد يف اأوائل القرن 
الع�شرين.ويب���دو اأن هذه املطبعة ا�شتمرت مدة طويلة؛ بدليل 
ورود ا�شمه���ا بن مطابع بغ���داد يف املجل���د اخلام�س من "لغة 
الع���رب"، ل�شنة 192٧م، كم���ا ورد ا�شمها يف )الدليل العراقي( 
ل�شنة 19٣5م، وقد وجدنا البع�س من مطبوعاتها بعد احلرب 
املوا�شي���ع، ولي�ش���ت  الأوىل، وكان���ت يف خمتل���ف  العظم���ى 

رها ون�شاطها. مقت�شرًة على الدينية، مما يدلُّ على تطوُّ
مطبعة دار الأيتام:

����س هذه املطبعة الآب���اء الَكْرَمِليُّون يف بغداد �شنة 1914م،  اأ�شَّ
اإىل  الَكْرَمِل���ّي  ونف���ي  الأوىل  العظم���ى  احل���رب  قي���ام  اأن  اإل 
الأنا�شول اأدى اإىل توقُّفها.ث���م عادت اإىل العمل �شنة 1924م، 
وا�شتمرت حتى �شنة 19٣5م، واأخذت تطبع اأعداد جملة "لغة 
العرب" عندما ا�شتوؤنف اإ�شدارها.واأهم ما طبع فيها يف بداية 
تاأ�شي�شها:كت���اب "الَعن" للفراهيدي؛ حتقي���ق: الأب اأن�شتا�س 
الَكْرَمِل���ّي، وق���د ُطبع���ت قطعٌة من���ه يف 144 �س، �شن���ة الطبع 

1914م.
جملة املورد – العدد الثاين – املجلد الثاين ع�شر – 19٨٣م.

مطابع بغداد األولى في العهد العثماني
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محمد ال��رزاق  عبد  رفعة 

في عام 1925 صدر القانون األساسي العراقي، 
وقد أكد هذا الدستور لغرض تنظيم المشهد 

األداري في البالد، على فك إرتباط البلديات الثالث 
عن متصرفية لواء بغداد، وإنشاء بلدية موحدة 

في بغداد بأسم )أمانة العاصة. وبعد صدور قانون 
إدارة البلديات رقم )48( لسنة 1931، قرر مجلس 

الوزراء ان تكون أمانة العاصمة من الدرجة األدارية 
العليا، وان تكون السلطة األدارية ألكبر موظف 

إداري وهو أمين العاصمة. وُيذكر ان البلدية التي 
تكون وارداتها )200( الف روبية {الروبية تساوي 

75 فلسًا} فأكثر تعد من الصنف األول. وقد الغى 
قانون إدارة البلديات قانون الواليات العثماني 
لسنة 1877 مع جميع األنظمة والتعليمات 

والبيانات الخاصة بالعمل البلدي في العهد الذي 
سبق تأئسيس الحكومة العراقية، ومنها تغيير 
منصب رئيس البلدية الى منصب امين العاصمة.

ت���وىل ال�شيد ر�شيد اخلوجة من�ش���ب اأمن العا�شمة للمدة 
م���ن 15 اأيل���ول 1924 لغاي���ة ٣0 حزي���ران 1925، بع���د 
اإ�شتقالت���ه وزارة عب���د املح�شن ال�شع���دون وتاأليف وزارة 
جعف���ر الع�شكري التي اأ�شبح �شبيح ن�شاأت وزير الأ�شغال 
واملوا�شالت فيها، وق���د اأوعز وزير الداخلية اجلديد علي 
جودة الأيوبي باإ�شناد اأمانة العا�شمة اىل ر�شيد اخلوجة 

لأنه كان رئي�شًا للبلدية �شابقًا.
ور�شي���د طه اخلوج���ة من ا�شرة بغ���دادة قدمية يف الكرخ، 
ولد �شنة 1٨٨4 واكمل درا�شته الع�شكحرية يف ا�شطنبول 
يف املدر�ش���ة احلربي���ة، ونال �شه���ادة الأركان م���ن مدر�شة 
اركان احل���رب، ويف احل���رب العاملي���ة الوىل ا�ش���رتك يف 
معاركه���ا يف القفقا����س وجيان قلعة، وبع���د اإنتهاء احلرب 
ذه���ب اىل �شوري���ا م�ش���اركًا يف الق�شي���ة العربي���ة فع���ن 
م�شت�ش���ارًا للحكومة العربي���ة يف دم�شق. ويف عام 1920 
عاد اىل العراق، فعه���د اليه مبن�شب مت�شرفية لواء بغداد 
يف 10 كان���ون الأول 1920 بايع���از م���ن �شديق���ه طال���ب 

النقيب وزير الداخلية يف احلكومة العراقية املوؤقتة.
ولنف�س املن�ش���ب اأختري يف 25 ت�شرين الثاين 192٣ قبل 
ان يعي����س اأمينًا للعا�شمة يف 15 ايل���ول 1924، وكان قد 
ع���ن مت�شرفًا للواء املو�ش���ل يف الفرتة بن عمله مت�شرفًا 

لبغداد.

ث���م ت���وىل منا�ش���ب خمتلف���ة م���ن مدي���ر املع���ارف الع���ام 
ورئي�س الدي���وان امللكي ومواقع دبلوما�شي���ة عديدة، اما 
ا�شتي���زاره فقد عن وزيرًا للدف���اع يف وزارة ناجي �شوكة 
ع���ام 19٣2 ووزارة جمي���ل املدفع���ي الثاني���ة ع���ام 19٣4 
والثالث���ة عام 19٣5. ون�ش���ري اي�شًا اىل ان���ه ا�شبح نائبًا 
ع���ن ل���واء الرم���ادي ع���ام 1925 وعن بغ���داد ع���ام 19٣٣ 
و19٣٦ و19٣٧، واأنتخ���ب رئي�ش���ًا للمجل�س النيابي عام 
19٣٣ وع���ام 19٣4. ويف ع���ام 1941 اعتزل العمل العام 
وان�ش���رف اىل اأعماله اخلا�ش���ة اىل ان تويف يف 5 �شباط 

.19٦2
اأ�شته���ر ر�شيد اخلوج���ه بر�شم���ة خارطة تف�شيلي���ة ملدينة 
بغ���داد ع���ام 190٨ بحج���م )124×91�ش���م(، وق���د طبعت 
م���رارًا لأهميتها اجلغرافي���ة والتاريخي���ة.ومل تزل معوًل 

عليها يف درا�شة تطور بغداد..
التح���ق ر�شي���د اخلوج���ة مبن�شب���ه اأمين���ًا للعا�شم���ة يوم 
20 ايل���ول 1924، وق���د ق���ام اوًل بدرا�ش���ة �شاملة جلميع 

بت�شكي���ل  وق���ام  العا�شم���ة،  حتتاجه���ا  الت���ي  امل�شاري���ع 
حمكم���ة اأمان���ة العا�شم���ة للنظ���ر يف الدع���اوى وامل�شاكل 
املتعلقة بعمل الأمانة ول�شيم���ا ق�شايا ا�شتيفاء الغرامات 
وال�شرائب والر�شوم والتجاوزات على ممتلكات الأمانة. 
وقد ن�شرت ال�شحف البغدادية ل�شهر ت�شرين الول ان تلك 
املحكم���ة خالل �شهر واحد نظ���رت يف )4٣5( دعوى، وقد 
بلغ���ت الغرامات التي ا�شتوفيت خالل ذلك ال�شهر )2419( 

الف روبية.
ويف عه���د اأمان���ة ر�شيد اخلوجة و�ش���ل المري غازي ويل 
العه���د غازي ويل العهد اىل بغداد فاأع���د له ا�شتقبال حافل 
يف حديقة ال�شاحلية )املتحف العراقي حاليًا( ن�شبت فيها 
اخلي���ام ودع���ي اليها وجه���اء املدينة واأعيانه���ا، كما زينت 
بغداد مب���ا يليق وهذه املنا�شبة، كما رافق اخلوجة الأمري 
غ���ازي يف جولت���ه للتعرف على العا�شم���ة، ومنها زيارته 
للمدر�ش���ة اجلعفري���ة برفق���ة وزي���ر املعارف حمم���د ر�شا 
ال�شبيب���ي ومت�ش���رف بغداد ناجي �شوك���ة ومدير املعارف 

العام �شاطع احل�شري.
وعل���ى اأثر ب���دء انتخابات املجل����س النياب���ي يف حزيران 
1925. ق���دم ر�شي���د اخلوج���ة ا�شتقالته م���ن من�شب امن 
العا�شم���ة، وذكر يف طلب���ه ان���ه راى ان دوره يف املجل�س 
النياب���ي يعر ب�ش���كل اكر عن طموحات���ه ال�شيا�شية. وقد 
وافقت وزارة الداخلية على طلبه، واأودعت من�شبه وكالة 
اىل وكي���ل مت�ش���رف بغ���داد احل���اج �شليم ب���ك. ويذكر ان 

اخلوجة متكن من الفوز بانتخابات املجل�س النيابي.
ر�ش���ح جمل�س اأمانة العا�شمة اأحد اع�شائه وهو ا�شماعيل 
كن���ه، لكن وزي���ر الداخلية ر�ش���ح ن�شاأت ال�شن���وي ملن�شب 
الأمن وا�شتطاع اقناع املل���ك في�شل الول بذلك، ف�شدرت 
الدارة امللكي���ة بتعي���ن ال�شن���وي يف 2٣ مت���وز 1925، 
وعندما ا�شتقال حكمت �شليمان من من�شب وزير الداخلية 
واأنتخ���ب رئي�ش���ًا ملجل����س الن���واب ا�شن���د من�ش���ب وزي���ر 
الداخلي���ة اىل عب���د العزيز الق�شاب الذي اأي���د ابقاء ن�شاأت 
ال�شنوي امينًا للعا�شم���ة، فبقى بهذا املن�شب نحو خم�شة 

اعوام، حتى ٨ ني�شان 19٣0.
ويبدو ان هذه الفرتة الطويلة ن�شبيًا التي ت�شنى لل�شنوي 
فيها اأن يبقى امين���ًا للعا�شمة، قد اأظهرت موؤهالته الفائقة 
يف ادارة هذه املوؤ�ش�شة الكبرية، ومنها ا�شتحداث من�شب 
مهند����س الأمانة، والغى من�شب معاون اأمن العا�شمة يف 
جان���ب الكرخ والأبقاء على مع���اون واحد لالأمن. غري ان 
اأه���م اعمال���ه كان اإن�شاء بناية جدي���دة لالأمانة ت�شم جميع 
دوائ���ر الأمان���ة مب���ا فيه���ا الأطف���اء، وق���د اأن�شئ���ت بجوار 
مقر بلدي���ة بغداد القدمي���ة مقابل بناية الق�شل���ة يف �شارع 

ال�شراي.
ول���د اأحم���د ن�ش���اأت ع���م 1٨9٣ يف اأ�ش���رة علمي���ة معروفة 
يف الع���راق، ن�شب���ت اىل مدينة )�شنف���دج( وكان ابوه عبد 
ال���روؤوف بن ال�شيخ ط���ه ال�شنوي من الق�ش���اة ال�شرعين 
الذي���ن عملوا يف م���دن خمتلفة من العراق، كم���ا كان جده 
ال�شي���خ طه م���ن م�شاهري العلم���اء وتوىل من�ش���ب قا�شي 

املو�شل.
در�س اأحمد ن�شاأت درا�شته الأولية يف بغداد، ثم �شافر اىل 
ا�شطنب���ول فدر�س يف املدر�شة امللكية فيها عام 191٣، كما 
دخل مدر�شة احلقوق وتخرج فيها فعن موظفًا يف وزارة 
الداخلي���ة الرتكية، ثم اأ�شند الي���ه من�شب املدعي العام يف 
النج���ف عام 1914، ث���م ع�شوية حمكم���ة ا�شتئناف بغداد 
فرئي�س حمكم���ة ا�شتئناف املو�شل فاملدعي العام فيها عام 

.191٨
بعد اإنتهاء احلرب العاملية الوىل، ُعن حماميًا حكوميًا ثم 
مع���اون مدير مدر�شة احلقوق يف ت�شري���ن الثاين 1919، 
فمدع���ي عام مبحكمة ال�شتئناف عام 1921، فحاكم جزاء 
بغ���داد ع���ام 1922 ثم ع�ش���وًا يف حمكم���ة ال�شتئناف يف 
اآذار 192٣. اأخت���ري ملن�ش���ب اأم���ن العا�شمة يف 2٣ متوز 
1925 وبق���ي به���ذا املن�ش���ب خم�ش���ة اأع���وام. ث���م ا�شبح 
مدي���رًا للداخلية يف ٨ ني�ش���ان 19٣0 ووكياًل لرئي�س كلية 
احلقوق يف �شباط 19٣1، فمدي���رًا عامًا للداخلية فمفت�شًا 
يف ال���وزارة نف�شه���ا، وعه���د الي���ه من�شب مدي���ر البلديات 
الع���ام ع���ام 19٣5، ث���م من�ش���ب مفت����س وزارة املالية يف 

ال�شنة التالية.
وبعده���ا ت���رك الوظيفة احلكومية وان�ش���رف اىل العمال 

التجارية، وتويف يف اواخر عام 19٧4.
يف 2٣ اآذار 19٣0 تاألف���ت وزارة ن���وري ال�شعي���د الوىل 
خلف���ًا لوزارة ناج���ي ال�شوي���دي، وكان يف مقدمة اهدافها 
اإج���راء انتخابات نيابية جدي���دة ليت�شنى لها عقد املعاهدة 
العراقي���ة الريطاني���ة اجلدي���دة، فت���وىل ال�شعي���د اي�ش���ًا 
من�ش���ب وزي���ر الداخلية لل�شيط���رة على الأ�ش���اع العامة. 
وق���د اأختار ال�شعيد ملن�شب ام���ن العا�شمة ال�شيد حممود 
�شبحي الدف���رتي خلرته وا�شرته يف العم���ل البلدي منذ 

تاأ�شي�شه يف بغداد عام 1٨٦٨.
�شدرت الأرادة امللكية بتعين الدفرتي اأمينًا للعا�شمة يف 
9 ني�ش���ان 19٣0 وا�شتمر مبن�شب���ه حتى ٦ ايلول 19٣1، 
وه���ي املرة الوىل له بهذا املن�شب اذ توله مرة ثانية بعد 

نحو �شنتن.

100 عام على تأسيسها )2(
من تاريخ أمانة العاصمة في عهدها األول
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لق���د كان النت���اج الفخ���م يف ت�شجي���الت املق���ام العراقي 
للمط���رب الكب���ري ر�شي���د القندرج���ي ، موؤث���را ج���دا يف 
او�ش���اط املغنن املعا�شرين و الالحقن له.. انه املطرب 
���ه املقامي ، و ق���د بقي تاأثري  ال���ذي كان ا�شط���ورة يف فنِّ
طريقت���ه الغنائي���ة يف الو�شاط املقامي���ة زمنا طويال.. 
و م���ن ا�شه���ر اتباعه���ا من املغن���ن املقامين عب���د القادر 
ح�ش���ون ، احمد مو�شى ، احلاج ها�ش���م الرجب ، �شهاب 
احم���د العظمي، ر�شي���د الف�شلي، يون����س يو�شف، عبد 
اخلالق �شال���ح رحيم، �شعيد دخ���ان ، ح�شقيل ق�شاب.. 
وغريه���م، رغ���م التح���ولت واملتغ���ريات الت���ي ح�شلت 
ل�شتى جمالت احلياة، ورغم بداية �شيوع �شهرة حممد 
عب���د ال���رزاق القباجن���ي وطريقت���ه القادم���ة للمناف�شة، 
يف الن�ش���ف الول من القرن الع�شري���ن، وكذلك بالرغم 
م���ن ان ال�شلط���ة التاأثريية للط���رق الغنائي���ة القدمية.. 
والطريق���ة الر�شيدية بالذات قد قلَّ اتباعها وافل جنمها 
يف العق���ود الخرية من القرن الع�شري���ن.. اإل اأن ر�شيد 
وطريقت���ه مل ي���زل ل���ه تاأث���ري ل���دى البع�س م���ن املغنن 
املقامي���ن الذي���ن يروق له���م التغني بطريقت���ه.. ونحن 
ه  اذ نتح���دث ع���ن ر�شيد القندرج���ي وطريق���ة غنائه وفنِّ
املقام���ي، فقد اطلقنا على طريق��ت���ه يف الغ�ناء )الطريقة 
الر�شيدية( ن�شبة الي���ه اول وم�شطلحا نتداوله يف هذا 

الكتاب اخلا����س بفن ر�شيد القندرجي 
وا�شلوب طريقته، باعتبارها، خال�شة 
الطرق القدمية التي جعلها القندرجي 
اىل  وم�شمونه���ا  �شكله���ا  يف  مهذب���ة 

الالحقن من بعده..
ان م���ن ا�شب���اب اف���ول جن���م الطريق���ة 
م���ن  الث���اين  الن�ش���ف  يف  الر�شيدي���ة 
ه���ي  يب���دو،  كم���ا  الع�شري���ن  الق���رن 
التح���ولت واملتغريات الت���ي احدثتها 
تطورات العل���وم ال�شناعي���ة، لتم�شي 
ه���ذه احلقب���ة الزمنية الكب���رية، حقبة 
للتح���ولت بكل م���ا تعنيه ه���ذه الكلمة 
)حقب���ة التح���ول( وفيم���ا بع���د حقب���ة 
التجرب���ة(  )حقب���ة  الفني���ة  للتج���ارب 
وه���و م���ا اطلقن���اه عل���ى ه���ذه احلقب 
م���ن الزم���ن، وم���ن ث���م ظه���ور الفكار 
والبداع���ات  واجلدي���دة  احلديث���ة 
والتط���ورات الت���ي كانت اح���د ا�شباب 
�شيوع �شهرة حممد القباجني و�شيوع 
طريقة غنائه الت���ي اطلقنا عليها اي�شا 
ا�ش���م )الطريقة القباجني���ة( لمتالكها 
املقوم���ات الفنية هي الخ���رى لتم�شي 
الغن���اء  يف  وذوقي���ا  جمالي���ا  تي���ارا 
واملو�شيقى املقامية يف الن�شف الول 
من الق���رن الع�شرين.. فالفارق الزمني 
بن ظه���ور ر�شي���د القندرجي و حممد 
القباجن���ي رغم انه عدد م���ن ال�شنوات 
لتتج���اوز اخلم�ش���ة ع�ش���ر �شن���ة ، اإل 
اأنه ام�ش���ى يف- حقبة التح���ول- زمنا 
لي�س قليال يف ع�شر ا�شبحت ال�شرعة 
�شمت���ه الأك���رث ح�ش���ورا، وكان كافي���ا 
ان يح���دث تغرّيات وحت���ّولت جمالية 

ذوقي���ة يف الغناء املقام���ي.. اذ مل تتح 
للمقامات  للقندرجي فر�ش���ا ت�شجيلية 
العراقية ب�شوته، كافية عندما كان يف 
ذروة ن�شوج���ه يف ال�شن���وات الوىل 
من القرن الع�شري���ن ، اذ مل ت�شل بعد، 
�شركات الت�شجي���ل ال�شوتي الجنبية 
اىل بغداد يف مداها الوا�شع.. وحيثما 
ح���ل العق���د الثال���ث والراب���ع م���ن هذا 
القرن وق���د و�شلت ال�شركات الجنبية 
لت�شجيل تراث ال�شع���وب الغنا�شيقي، 
كان القندرج���ي قد ب���داأ جنمه بالفول 
وب���داأ �شوته ي�ش���اب ببع�س اخلراب، 
بينم���ا كان القباجن���ي يف ه���ذه الفرتة 
ات قد واجه هذه ال�شركات و�شجل  بالذَّ
له���ا الكث���ري م���ن املقام���ات والغ���اين 
العراقية وهو يف ذروة ن�شوجه الفني 
يف الغن���اء املقام���ي.. لذل���ك فق���د كانت 
ظ���روف ه���ذه احلقب���ة ل���كال املطرب���ن 
الكبريين قد اأث���رت على نحو ما، �شلبا 
على الطريقة الر�شيدية ب�شورة عامة، 
يف حن �شاعدت هذه الظروف ايجابا 
عل���ى جناح ور�ش���وخ ا�ش����س الطريقة 
القباجني���ة وجن���اح موؤ�ش�شه���ا حممد 

القباجن���ي الذي ف���اق الت�شورات.. وعلي���ه، فقد اخذت 
الطريق���ة الر�شيدي���ة فع���ال بال�شمح���الل.. خا�شة وان 
ت�شجي���الت القندرج���ي جاءت اكرثها ب�ش���وت م�شتعار 
ا�شتخدم���ه القندرجي ن���زول عند ظ���روف قابليته التي 
اجرت���ه عل���ى التخل���ي ع���ن طبيعت���ه الغنائي���ة ولي����س 
باختي���اره مت ذل���ك، وعلي���ه فق���د ا�شي���ع ب���ن الو�ش���اط 
املقام���ي���ة واجلماهريي���ة وب�ش���ورة وا�شع���ة ج���دا، ان 
القندرج���ي يغن���ي ب�ش���وت وطبق���ة )الزي���ر( ويق�ش���د 
به���ذا امل�شطلح بال�شوت امل�شتع���ار ومل ي�شجل ب�شوته 
الطبيعي اإل يف بع�س املقامات مثل مقام البيات املغنى 
ب�شع���ر غري عرب���ي ، ويف مقام���ات اخرى جن���د مقاطع 
منه���ا او اغلبه���ا بطبقة �شوتية منخف�ش���ة او يف القرار 
عموما.. وكذلك جاءت ت�شجيالت اتباعه مفعمة ب�شمات 
طريقت���ه واكرثها مي���زة ذل���ك الغمو�س الع���ام ال�شائد، 
وتل���ك الدغام���ات يف لف���ظ الكلمات وخم���ارج حروفها 
وع���دم و�شوحه���ا عند الغن���اء والت���ي دحرته���ا الثقافة 
اجلدي���دة حلقبة التحول حيث جاء القباجني ليعلن عن 
هذه التحولت وبدء ع�شر ثقايف جديد للمقام العراقي 
وللحي���اة الغنا�شيقية يف العراق برمت���ه.. اإثارة كافية، 
يف حن ان ت�شجيالت القباجني كانت غاية يف الروعة 
والو�شوح وبها و�شل القباجني اىل قمة املجد املقامي 

يف العراق.
عن )الطريقة القندرجية يف املقام العراقي( احللقة 7.

أتباع رشيد القندرجي وأفول طريقتهم


