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إهداء
ٌ
�شكر و� ٌ
َ
ويعملون للبرصة وازدهارها وتقدّ مها،
ُأهدي كتايب هذا إىل الذي َن عم ُلوا
ِ
َ
للبرصة وتراثها.
ويعملون
وإىل الذي َن عم ُلوا
والعاملني فيه،
وأقدّ م شكري اجلزيل وتقديري إىل (مركز تراث البرصة)،
َ

(حممد شهاب) خُمرج
حممد حسن) ،واألخ ّ
ويف مقدّ متهم الدّ كتور (طارق ّ
الكتاب طباع ّي ًا ،الذي َن بذلوا جهود ًا كبرية من ِ
أجل صدور هذا الكتاب،

وجدت يف املركز اهتامم ًا كبري ًا من أجل
بالرغم من أعامهلم الكثرية ،ولقدْ
ُ
ّ
تراث البرصة.

شجعتني وساعدتني عىل صدور الكتاب.
وأشكر املرحومة زوجتي ،التي ّ

السعد) عىل جهوده ،وأخري ًا ،أشكر
وأشكر -كذلك -الدّ كتور (عامر ّ

ابن أخي (قاسم إسامعيل) ،الذي سعى كثري ًا وبذل جهود ًا ،ولواله ملا صدر

هذا الكتاب.

كريم اّ
علوي

مقدمة النّا�شر
ّ

الر ِح ْي ِم
بِ ْس ِم اهللِ الرّحمْ َ ِن ّ

الص ِ
ِ
ادق األمني ،أكرم
اخلالئق
احلمدُ هللِ بارئ
َ
أمجعني ،وصالتُه وسال ُمه عىل رسوله ّ
ِ
ِ
ِ
بني
حممد ،وعىل آلِ ِه نب ِع أرومتِ ِه ،ومنتهى
خالئق ِه ،الط ّي َ
بر ّيته ،والقائم ّ
بحجته ،املصطفى ّ
الطاهري َن ،وس ّلم تسلي ًام كثري ًا.
ّ
لعل م ْن نافلة القول ،والكالم املس ّلم ْ
أن نتحدّ ث عن مدينة البرصة ومكانتها يف
التاريخّ ،
كتب الرتاث جيدُ ها مليئة باملحامد وكرائم املنجزات ،وجيدُ فيها
ألن املتت ّبع َ
ِ
أفذاذ الشخص ّيات ،وكبار رجاالت العلم واملعرفة ،فض ً
شخوص أثرها يف نفوس
ال عن

كل من َ
ّ
نزل فيها ،أو أقام يف أفيائها.
ِ
ُطلب منفعتُه ..
وعليه،
ُ
املعرف ال تُرجى فائدتُه ،وال ت ُ
فتعريف ّ
الص ُعد ،وقد كان للكتابات
مهيتها عىل خمتلف ُّ
لقد تتابعت الكتابات حول البرصة وأ ّ
الرتاث ّية ٌ
تناولت اجلوانب
فت كثري من الكتب
ْ
جمال ومساح ٌة من املكتبة البرص ّية ،فقدْ ُأ ّل ْ

التارخي ّية للبرصة وأبعادها االجتامع ّية والفكر ّية والسياس ّية واالقتصاد ّية ،وكذا
الرحالة العرب واألجانب عنها ،ما يقدّ م لنا صور ًة متعدّ د َة املناظر عن
انطباعات ّ
ٍ
ٍ
خمتلفة.
حقب زمن ّي ٍة
البرصة ،ويف
ٍ
وحيوي ُيطالعنا به هذا الكتاب ،وهو بقلم ٍّ
فذ من أفذاذ
مهم
ونحن هنا بإزاء
ّ
عمل ٍّ
ٍ
ٍ
ص ُة يف َذاكِ َر ِة
البرصة ،وشخص ّية متابعة من شخص ّياهتا الكثرية ،والكتاب هو( :ا ْل َب رْ َ
ات واألربعيني ِ
َأهلِها) ،وهو كتاب توثيقي يتناول البرصة يف حقبة الثالثيني ِ
ات ،ملؤ ّلفه
ْ َ
ّ
ّ
ٌ
ٌّ
األستاذ (كريم علاّ وي محيدي).

ّ
تشكل مظهر ًا اّ ً
مهم
ينبني الكتاب عىل ذاكرة املعارصة ،أو الذاكرة الشفو ّية ،التي
الرغم من كوهنا األصل يف التوثيق قبل
من مظاهر الثقافة ،بل الوعي
الثقايف ،فعىل ّ
ّ
7
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ٍ
ٍ
ْ
بكثري من املخاطر ،فاملا ّدة
يب يف اخلارج ،إال أنهّ ا حمفوف ٌة
أن تُرتجم املا ّدة إىل
مظهر كتا ٍّ
الشفوية لوحدها قدْ ال تُسعف الباحث يف إثبات ٍ
يشء أو نفيه ،إال ّ
أن معارص َة احلدث
ّ
صرِ
وخصوص ًا إذا كان الطرف املعا واعي ًا مدرك ًا مث ّقف ًا ،سوف تقدّ م ما ّدة غن ّية عن
الباحثني لينظروا فيها ،وحي ّللوا ما ّدهتا بعد
األماكن واحلوادث واألشخاص ،تقدّ مها إىل
َ

شك يف ّ
تقادم العهد وتراكم التجربة .من هنا ،فال ّ
مهيتها
أن للذاكرة الشفو ّية البرص ّية أ ّ
ِ
مؤرخ ًة
التارخي ّية ،والوجدان ّية .ويأيت كتابنا هذا
ّ
متضمن ًا نسب ًة كبري ًة من تلكُم املا ّدةِّ ،
ٍ
وبنية عمران ّي ٍة ملدينة البرصة ،عاشها وأدركها الكاتب
ألماكن وحوادث وأشخاص،
يف ِحقبة الثالثين ّيات واألربعين ّيات ويش ٌء ممّا بعدمها ،وحاول تأريخ وكتابة أحداثها
ّ
الشك
حماوالً إعادة رس ٍم بيئو ّي ٍة ملركز مدينة البرصة خالل تلك املدّ ة املذكورة ،وممّا
أن الحتكاك الكاتب مع الكثري من الشخص ّيات الثقاف ّية البرص ّية أثر ًا يف بلورة ٍ
فيه ّ
كثري
ٍ
َ
بميزة
يمتاز هذا الكتاب
لتكون كتاب ًا ،ومن هنا
من ما ّدة مقاالتِ ِه التي قدّ مها بعد ذلك
ُ
مهم ٍة ،وهي ّ
عارص مجل ًة كثري ًة ممّا س ّطره فيه ،فجاء وصفه واستعراضه عىل
أن كاتبه قدْ
ّ
َ

وفق كامريا راصدة للواقع ،ليقدّ مها لألجيال بعد أكثر من ( )70سنة صور ًا مرشقة عن
ٍ
ِ
عم بعدمها ،لريسم بريشة
البرصة العزيزة يف حقبة الثالثين ّيات واألربعين ّيات ،ويشء اّ
ٍ
اجلمة،
قلمه شيئ ًا من مالمح مدينة عاش أه ُلها الط ّيبون الكرماء يف أكناف خرياهتا ّ
ٍ
رجل ناهز
مه ِة
ومراتعها املرتامية املمتدّ ة ،وإنهّ ا يف احلقيقة حماول ٌة واعي ٌة وجا ّد ٌة نابع ٌة عن ّ
ِ
يم ُّل؛ اعتزاز ًا بمدينته
مهة الرجل
َ
ّ
البرصي الذي ال يك ُّل وال َ
التسعني عام ًا؛ لتحكي ّ
متنوعة
وافتخار ًا بمحامدها ،مهام جار الزمان وتنكّر الرجال ،إنهّ ا مائدة ط ّيبة الثامر ِّ
برصي أخذ عىل عاتقه
جادت به ذاكرة َي َف ٍن
مت بمقدار ما
ْ
اإلدام ،مشكّلة األلوانُ ،قدِّ ْ
ٍّ
ِ
مالمح مدينتِ ِه التي عاشها قبل سبعة عقود.
رسم
َ
ِ
وننوه هنا ّ
كتب عن البرصة يف هذه احلقبة كان يستقي معلوماته
بأن الكثري ممّن َ
ّ
التوثيق ّية من األستاذ (كريم اّ
علوي) ،و ُيراجعه بشأهنا ،وقدْ ُيشار إىل ذلك حين ًا ،أو
غض الطرف عنه حين ًا آخر؛ لذا قدْ جيد القارئ بعض التكرار يف بعض املوارد يف
ُي ُّ

مقدّ مة النّارش.................................................................
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الكتاب مع بعض املصادر املطبوعة.

ّ
والرياض ّية حول البرصة ،كان
إن الكتاب يف أصله جمموع ٌة من املقاالت الرتاث ّية ّ
بلغت أكثر من ٍ
مائة
الكاتب يتعاقب عىل نرشها يف جريدة (املنارة) العراق ّية ،وقدْ
ْ
والرياض ّية والشعب ّية ،التي
َ
ومخسني مقالة ،يف خمتلف اجلوانب ،العمران ّية واالجتامع ّية ّ
كانت تعيشها البرصة يف تلك احلقبة ،وعارصها وعاشها الكاتب ،و ّملا فتح مركز تراث
البرصة التابع لقسم شؤون املعارف اإلسالم ّية اإلنسان ّية يف العتبة الع ّباس ّية املقدسة
أبوابه للبرصة وفيها ،ارتأى الكاتب ْ
لتطبع هذه
لقي رح َله فيه ،ويقدّ م بضاعته إليه؛
َ
أن ُي َ

املقاالت كتاب ًا عن املركز.

َ
ُ
ويف احلقيقة َ
تسلسل املقاالت،
الرغم ِمن تنظيم الكاتب
كان
العمل فيه ُمضني ًا ،فعىل ُّ
ِ
ثم مقابلتها مع
إال إنّه كان البدّ من تنضيدها -مع مالحظة املعاناة يف لغة اجلرائدّ -
ثم تدقيقها لغو ّي ًا وإعادة صياغة ٍ
كثري من عباراهتا بام يتناسب ومنهج ّية الكتاب،
األصلّ ،
ٍ
صور أخرى،
وتوثيق بعض موارد معلوماهتا ،وتنظيم صورها واختيارها ،وإضافة

َ
خاص ًا؛
فكان عمل املركز فيها أشبه بالتحقيق ،وقدْ كان اهتاممنا بإخراج الكتاب اهتامم ًا ّ
مه ّية موضوعه وطرافة موضوعاته ،وال يدّ عي املؤ ّلف وال املركز ،أنّه قدْ أتى
نظر ًا إىل أ ّ

استوعب معلوماته عن البرصة وأهلها ،فهذا ما ال يدّ عيه منصف،
بام ال مزيدَ عليه ،وقدْ
َ

َ
مهة أهلها ،ومجاهلا املهدور ،فعسى ْ
ّ
يكون هذا اجلُهد جزء ًا
أن
ألن البرصة واسعة سعة ّ
كل يشء ،ودعوتنا قائمة إىل استقبال ِّ
من الوفاء هلذه املدينة املعطاء يف ِّ
برصي
كل ما هو
ٌّ
مجال هذه املدينة الكريمة ،وأصالتَها ،وفكرها ،وتضحيات ِ
أصيل ،حيكي َ
وآخر
أهلها،
ُ
َ
ِ
العاملني.
رب
َ
دعوانا أن احلمدُ هللِ ِّ

						

					

البرصة الفيحاء
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ذو ّ

املقدمة
ّ

مه ّية كثري الغنى ،وهو من الكتب
(البص ُة يف َذاكِرة أهلِ َها)
كتاب
ٌ
ُ
رْ
كتاب بالغ األ ّ

القليلة يف هذا املوضوع ،إنّه ليس مذكّرات شخص ّية ،وليس يف التاريخ واجلغرافية،
وإنّام هو إعادة لرسم مدينة ،وهو بمنزلة شهادة؛ إ ْذ ُيمكن عىل ضوء املعلومات الكثرية
الواردة فيه استعادة مالمح هذه املدينة ،يف تلك احلقبة.

َ
احلديث عن مدينة عاد ّية ،وإنّام يتحدّ ث عن (البرصة) ،التي
فالكتاب ال يتناول
ُ

جمرد ْ
بالصور
يعج التاريخ ويمتلئ ّ
أن تُذكر ُّ
تعني الكثري يف الذاكرة والواقع ،التي ّ
ٍ
ُدهش من
كتاب
واحلنني ،وجيعلنا يف مواجهة
استثنائي ،وعندما ندخل يف مواضيعه ن َ
ٍّ
ِ
اهلائل من التفاصيل الدّ قيقة حول ّ
كل موضوع ،فهو يتحدّ ث عن ساحة أ ّم
الكم
هذا ّ

حتولت إىل حديقة ،فيها جفرة للمصارعة
الربوم ،وعن عائد ّيتها ،فهي ْ
ثم ّ
كانت مقربةّ ،
قتلت فيها عند دخول القوات
والزور خانة ،ويتحدّ ث عن (زعفران) ،وكيف
ْ

الربيطان ّية البرصة (1941م)؟ وعن أسواق البرصة ،عن سوق املغايز ،وملاذا ُس ِّمي

ومقراهتا وعملها ،وعن
سوق اهلنود ،وعن الرشكات األجنب ّية يف البرصة ،عائد ّيتها
ّ

رشائع هنر ّ
العشار ،وعن خينان الفواكه واخلرض ،وعن ّأول جريدة ،وعن ّأول مدرسة،
الصيد ،وعن
وعن الفنادق واملقاهي ،وعن األط ّباء واملحامني واملعامل ،وعن وسائل ّ

ّ
السباحة يف األهنر ،وعن كوسج (قرش) هنر ّ
(احلظ) ،وعن
العشار ،وعن قراءة ال ّطالع
ّ
اّ
واملليات ،وعن حقيقة حكاية (زعفران) ،وعن التسميات القديمة ،وعن
املاليل

دخلت لعبة كرة القدم العراق ،وعن
الرياضة ،وكيف ومتى
ْ
مواضيع ُأ َخر خمتلفة ،وعن ّ

الساحات
سباقات املدارس االبتدائ ّية ،وعن بطوالت منتخبات معارف العراق ،وعن ّ
11
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ٍ
منتخب لكرة القدم يف
القديمة ،وعن ساحة اإلعداد ّية املركز ّية ،وعن تشكيل ّأول

القوات الربيطان ّية يف البرصة ،وعن مباريات الكؤوس(كأس
البرصة ،وعن مباريات ّ
الشيخ ،وكأس امللك ،وكأس جميد ّ
الشمخاين ،وكأس حنّا ّ
الشيخ خزعل ،وغريها)،
ّ

ِ
الرياضة املدرس ّية ،وعن تسميات مراكز اّ
األلعاب القديمة ،وعن
اللعبني ،وعن
وعن ّ

مشجع كرة القدم (جويعد) ،وعن مواضيع رياض ّية
عني وعن
أهازيج وقصائد
املشج َ
ّ
ّ
ُأ َخر خمتلفة ،ما جيعله كتاب ًا ممتع ًا ش ِّيق ًا.

						

املحامي (صادق جعفر حبش)

ق�سم رّ
اث العا ِّم
الت ِ
ُ

الر ِح ْي ِم
الرحمْ َ ِن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

مقربة �إىل َحدَ َ
فيهاجف َْر ُة
ائق
(�أ ّم الربوم) يف الثالثين ّياتِ ،من
ٍ
ُ
�صارعة!
ُم
ٍ
َ
قبل منتصف الثالثين َّيات كانت ساحة أ ّم الربوم احلال ّية مقربةًُ ،يدفن فيها َمن مل يتمكّن
ٍ
ِ
ُسمى(أمانة)(((.
ثم ُينقل رفاتُه إىل النجف ،وت ّ
أه ُله من دفنه يف النجف ،أو ُيدفن لفرتة ّ
خالفات
حصلت
رت احلكوم ُة حتويل هذه املقربة إىل حديقة ،وقدْ
ٌ
ْ
يف تلك الفرتة ّقر ْ

أرصت عىل قرارها ،وجرى حتوي ُلها إىل
مع احلكومة بسبب هذا القرار ،ولك ّن احلكومة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مجيلة
حديقة
املتنوعة وساحات ال ّثيل ،وقدْ
زاهية ،تك ُثر فيها الورود ّ
والزهور واألشجار ّ

ُ
العوائل من النساء تأيت لقضاء بعض الوقت فيها.
ص منها حديق ٌة للنِّساء؛ إ ْذ كانت
ُخ ِّص َ

جلفر ُة حفر ٌة دائر ّي ُة ّ
قطرها
ويف
ُ
الشكلُ ،
احلديقة(ج ْفرةٌ) للمصارعة وللزور خانة ،وا ُ
مخس ُة أمتار تقريب ًا ،حماط ٌة ٍ
ٍ
ياردة ،وهي
يرتفع عن األرض بمقدار
ببناء من الطابوق،
ُ

َ
الرياض ّي َ
امرسون فيها املصارعة والزور خانة،
ون ُي
مملوء ٌة ّ
بالرمل الناعم املنخول ،وكان ِّ
وترى فيها -أيض ًا -السباقات بني املصارعنيِ ،
جُ
ومن هؤالء املصارعني( :كريم
ّ
رئيسهم ،وكلم ُة (رسهنك) تعني املسؤول ،وكان يقر ُأ هلم الدّ عاء
رسهنك) ،وهو ُ
ِ
يضع اّ
أثناء لعب (الشناو) ،و(الشناو)ْ :
بخمسة
اللعب خشب ًة تعلو عن األرض
أن
َ
ِ
بجسمه.
بالصعود والنزول
ثم يضع يديه عليها ،ويقوم ّ
(إنشات)َّ ،
أسس له جفر ًة يف
ومنهم –أيض ًا( :-صادق ّ
الصندوق) ،املصارع املشهور ،الذي ّ
عمل املؤانئ ،وإطفاء
املعقل قرب
مقهى ُ
تقع يف املكان الذي فيه اآلن دائرة شؤون اّ
ً

عريف متداول يف العراق(.النّارش).
(((
ٌ
اصطالح ٌّ

15
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بعض العبي الزورخانة يف البرصة

تص َارع مع (نافع عفيف)
أسه َم فيها (فائق
العيداين) الذي َ
املؤانئ ،بمشاركة شهر ّية؛ إ ْذ َ
ّ
الرزاق
(أبو زغري) ،وفاز فائق عىل نافع ،ومنهم( :فتحي األعور ،وعبد اهلل فتّاح ،وعبد ّ
الوهاب (هوب ّية) ،وعبد احلسني
محيد ،وطه محيد ،وعبد عيل مسلم ،وعبد ّ
الرزاق عبد ّ
الشلل ،أخ خالد اّ
حنّون ،واهلندي جلامن ،وهادي طعني ،وقدري اّ
الشلل ،وعبادي،

وحممود ،وغريهم).

ويف احلديقة (عقلة ومتوازي) (برليل
ِ ،)parallel
يامر ُس عليها مجاع ُة اجلمباز

تدري َبهم اليومي ،وهم( :غانم هجول،
وقدري اّ
الشلل ،وكريم العط ّية ،واهلندي

الرزاق طاهر ،وغريهم)،
جلامن ،وعبد ّ

كبري من اجلمهور يأيت إىل
وكان عد ٌد
ٌ
احلديقة ملشاهدة هذه األلعاب؛ ولقرب

غانم هجول

الت ِ
اث العا ِّم17 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ِ
اليومي ملشاهدة
احلضور
سهل عىل شباب هذه املح ّلة
البجاري ُ
هذه احلديقة من حم ّلة ّ
َّ
َ
الصيف ،و ّملا كنّا ِصغار ًا نحرض
الرياض ّيني الذين يامرسون هوايتهم،
وخاصة يف فصل ّ
ّ
ملامرسة ألعابنا املختلفة عىل ساحات ال ّثيل ،ومشاهدة متارين الكبار ،وكان املصارعون

اليومي؛ لغرض تقوية أجسامهم ،وكانت أدوات
يامرسون رفع األثقال خالل تدريبهم
ّ
ِ
عجلتني تربطهام حديدةٌ ،والعجلتان إ ّما ِمن عجالت القطار،
تتكون ِمن
رفع األثقال ّ
ٍ
َ
بأنبوب من حديد (البار) ،ويص ُّبون طرفيه ص ّبتني من
يأتون
أو من صنع أيدهيم؛ إ ْذ

اإلسمنت ،ويامرسون فيه تدريبهم.

البجاري حيرض ملشاهدة األلعاب مثلام كنّا
كان املرحوم (عبد اهلل رشيد) من حم ّلة ّ

نحرض.

ساحة (أم الربوم)

ِ
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أ�سواق ّ
� ُ
ات
الع�شار يف الثالثين ّي ِ

العشار إبان الثالثيني ِ
حضورها املتم ّيز ،لكنّها مل تكن هبذه الكثرة
ات
ّ
كان ألسواق ّ ّ
ُ

السبب يف ذلك ،كسوق اجلمبزة،
التي نراها اليوم ،وقدْ تغيرّ ت أسامء بعضها ،وال ندري ّ
السوق
أو الكنبزة مثالً ،وهو سوق املطاعم ،الذي ُس ِّمي بذلك يف حني مل يكن يوجد يف ُّ

سوى مطعم زينل ،وسوق اهلنودُ ،س ِّمي أيض ًا (سوق املغايز) ،وسوق ّ
الشيخ خزعل،
منوه ًا
وسأتطرق لذكر أسامء األسواق
ُس ِّمي (سوق املقام) ،وغريها،
واملسميات فيهاِّ ،
ّ
ّ

سمى (سوق الصرّ اريف)،
ُسمى ،فمثالً :سوق ّ
الصريفةُ ،ي ّ
بأنّني سأذكرها كام كانت ت َّ

سمى (سوق النِّجاجري) ،وهكذا ،دونام تغيري ،أ ّما األسواق فهي:
وسوق النجارةُ ،ي ّ

ُ -1
سوق ّ
السوق من جرس املغايز وينتهي يف جرس املقام ،وقدْ
الشيخ خزعل :ويبدأ ُّ

السوق عند فتح طريق (برصة – ّ
السوق حتّى هنايته يف
عشار) ،ومن منتصف ُّ
ُهدم ُّ
جرس املقام كان مس ّقف ًا (باجلينكو) ،ويف السوق أربع ٍ
مقاه ،منها :قهوة جاسم ،وقهوة
ُّ

ّ
شط العرب ومنطقة ّ
العشار من اجلو

الت ِ
اث العا ِّم19 .............................................................
قسم رُّ
ُ

السوق اّ
حملت لبيع معدّ ات البناء والنجارة
السكاير ،ويف ُّ
ع ّباس ،ويف ُّ
السوق رشكة لبيع ّ
حمل أو حم ّل ِ
الزبري ،كام يوجد ٌّ
ال عن ٍّ
واألصباغ ،فض ً
كبري
ني جتار ّيني لتاجرين ِمن ُّ
حمل ٌ
يسمى ّ
السوق اّ
عىل امتداد ّ
شط ّ
حملت
حمل (سلامن نواح) ،لبيع موا ّد البناء .ويف ُّ
العشار ّ
للحالقة ،وأحد اّ
السوق
احللقني كان يقوم باخلتان وقلع األسنان،
ّ
ويسمى (عيدان) ،ويف ُّ

زوار العتبات املقدّ سة من اإليران ّيني ،الذين ال
مطعامن ،وفندق (عيل حكّاك) لسكن ّ
اخلاصة،
حيملون جوازات سفر ،وكان صاحب الفندق يرسلهم إىل العتبات بطريقتِ ِه
ّ
التعهد بإرساهلم إىل إيران
وكذلك لسكن العراق ّيني ،الذين ال حيملون جوازات ،مع
ّ

(عزاوي) املقابلة لفندقه،
بوساطة الزوارق البخار ّية املوجودة هلذا الغرض يف رشيعة ّ
حملت لبيع الفواكه واخلرضوات ،اّ
السوق ثالثة اّ
السكاير والتبغ ،ويف
وحملت لبيع ّ
ويف ُّ
ِ
عزاوي) ،ورشيع ٌة ُلر ُس ِّو
للزوارق البخار ّية،
السوق
وتسمى (رشيعة ّ
رشيعتان ،رشيعة ّ
ّ
ُّ
الصاحل ّية ،وأكثر اّ
السوق لبيع املواد الغذائ ّية ،ومنها:
األبالم لنقل الركّاب إىل ّ
حملت ُّ

سوق املقام (سوق ّ
الشيخ خزعل)

ِ
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جامع املقام

ّ
الصاحب جاسم،
دكّان احلاج (رجب) ،ومغازة احلمد،
وحمل (عيل الفايز ،وعبد ّ
احلميدي ،وسعدون
احلميدي ،واحلاج مهدي اإلبريسم ،وجعفر حبش
ومهدي رايض
ّ
ّ
السوق خان
اإلبريسم ،ومهدي الكنيص ،واحلاج كاظم الدُّ بون ،وغريها) ،ويوجد يف ُّ

السوق بعض باعة اخلبز ،وعددهم عرش ٌة تقريب ًا ،يقفون
كبري ّ
يسمى (خان البغا ّدة) ،ويف ُّ
ِ
متقابلني ،بينهم مسافة ثالثة أمتار تقريب ًا ،وأما َم ٍّ
كل منهم (طبك) من اخلبز ،وقدْ تغيرّ

السوق كام ذكرت إىل سوق املقام؛ لوجود جامع املقام فيه.
اسم ُّ

وس ِّمي (سوق اهلنود)؛ لكثرة اّ
حملت اهلنود فيه -حينذاك -ويبدأ
 -2سوق اهلنودُ :
السوق ِمن جرس امللك (غازي) ،الذي ُس ِّمي (جرس اهلنود) ،وأخري ًاُ ،س ِّمي (جرس
ُّ
(الص ّياغ)؛ َّ
ثم
(الص ّياغ) ْ
ألن تسمية سوق ّ
املغايز) ،حتّى هناية سوق ّ
أتت بعد ذلكَّ ،

الص ّياغ)؛
ُس ِّمي من بدايته إىل بداية سوق الص ّياغ (سوق املغايز) ،والباقي ُس ِّمي (سوق ّ
اّ
الزدياد عدد الص ّياغ فيه ،وسأذكر ّأوالً اّ
املحلت ،وأتذكّر
ثم بق ّية
حملت اهلنودَّ ،

الت ِ
اث العا ِّم21 .............................................................
قسم رُّ
ُ
املوجودين فيه يف النصف الثاين من الثالثين ّيات ،وهم:

السوق ،وبيتُه فوق العيادة يف الطابق الثاين،
 -1الدّ كتور ديفيد :وتقع عيادتُه يف ّأول ُّ

ومتخصص بأمراض الباطن ّية.
وهو من األط ّباء املشهورين،
ِّ

متخصص باألمراض الباطن ّية،
السوق ،وهو
ِّ
 -2الدّ كتور كودمان :وعيادتُه يف بداية ُّ

ويعمل يف املستشفى.

السوق ،وكان صاحب الدكّان جيلس
 -3حاجي أبو البان :وهو ّأول دكّان يف بداية ُّ

عىل الطريقة العرب ّية ،وكان يرتدي املالبس اهلند ّية ،ويبيع خمتلف املوا ّد ،وكان ينفرد ببيع
مادة تسمى(البان) ،وهي تُشبه معجون الطامطم ،موضوعة يف إناء ،يضع منها عىل ِ
ورقة
ُ
ّ
ّ
ٍ
شجرة تُشبه ورق َة التّوت (التكّي) ،ويقدّ مها إىل املشرتي ،وهلذا ُس ِّمي (أبو البان) ،وهو
نوع من أنواع التّبوغ التي تمُ َضغ.
ٌ

السوق ،وكان يبيع املالبس كا ّفة ،والعطور ،واملرايا،
 -4أرجون ،ودكّانه يف بداية ُّ

والقرطاس ّية ،والعوينات (الن ّظارات) ،وغريها.

ويقع خمزنه قرب خمزن (باتا) القديم ،وخمزن (مجعة عريب) حيتوي
 -5مجعة عريب:
ُ
ٍ
وأي ما ّد ٍة حيتاجها ّ
جتهيزات ولوازم
الشخص جيدها فيهِ ،من
عىل موا ّد خمتلفة كثريةّ ،
ٍ
أشخاص من اّ
متنوعة ،حتّى ّ
األول وقال
إن أربع َة
طلب اإلعداد ّية احتالوا عليه ،فجاء ّ
ِّ

له :هل عندك خشبة (الطبلة)؟ فقال له مجعة :ال توجد ،وبعد فرتة جاء الثاين ،وقال مثلام
قال األول ،فقال له :ال توجد ،وبعد ٍ
فرتة جاء الثالث ،وقال مثلام قال االثنان ،فقال :ال،
ّ
وكان مجعة عريب مستغرب ًا ِمن ِ
كثرة الطلبات عىل اخلشبة ،وجاء األخري ،وقال مثلام قال
له الثالثة ،فقال :توجد ،وهنا قال له هذا :ملاذا ال تبيع الطبالت ،فسوف يكثر الطلب
عليها؟ وبعد ٍ
فرتة وجدُ وا (مجعة عريب) قدْ عرض الطبالت للبيع!
السوق ،وهو كبري جدّ ًا ،يبيع خمتلف املوا ّد
 -6خمزن جاشنامل :ويقع يف منتصف ُّ

ِ
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الرياض ّية ،مثل :األحذية والكرات
والقرطاس ّية واألحذية األجنب ّية ،وحتّى التجهيزات ّ
صور ألنوا ِع األحذية ولنامذج
ألبومات فيها
والسباحة) ،ولديه
ٌ
ٌ
ولوازم (التنس واهلوكي ّ
ِمن قطع ِ
القامش؛ إ ْذ يتمكّن الشخص ِمن ْ
أي نو ٍع باملراسلة بعد دفع مبلغ
أن يشرتي َّ

هندي األصل  -إىل الكويت؛ إ ْذ افتتح اّ ً
حمل
السلعة ،وقدْ انتقل جاشنامل -وهو
ُّ
قيمة ّ
ٍ
(حممد سهيل أمحد) ّ
مماث ً
أن
ال هناك ،ولكنّه ذو مساحة أكرب ،وقدْ ع ّقب ّ
الصديق الكاتب ّ
َّ
السامل) ،مقابل حديقة البلد ّية.
حمل جاشنامل يف الكويت يقع يف شارع (فهد ّ

هندي ،وهو لبيع وتصليح
 -7خمزن (فيليبس) :ويقع مقابل جاشنامل ،يملكه
ٌّ
ِ
راد ّيوهات فيليبس قبل ْ
ثم يف شارع
أن يتّخذ له موطئ قدم آخر يف شارع الوطن ،ومن ّ

واملقر احلايل مقابل
السامل) بالكويت ،ويف موقعني أيض ًا :مقابل حديقة البلد ّية،
ّ
(فهد ّ

جممع املثنّى يف الشارع نفسه.
ّ

 -8خمزن كوتاري :وهو ٌ
كبري يقع مقابل خمزن جاشنامل ،واملخزن يبيع خمتلف
خمزن ٌ
ِ
متر
الساعات ،ونوع ًا ّ
خاص ًا من ّ
أنواع ّ
الدراجات اهلوائ ّية اإلنكليز ّية ،حتّى إنّك عندما ُّ
الساعات ،وعندما تدخل املخزن جتدُ
عىل املخزن ال جتد مكان ًا يف حائط املخزن خيلو من ّ
نفسك حماط ًا هبا.
َ

 -9اخل ّياط أمحد خان.

ٌ
كبري ،يقع قرب خمزن (كوتاري) تقريب ًا،
للساعات :وهو
 -10خمزن نات ّ
خمزن ٌ

الساعات اليدو ّية اجل ّيدة.
و(نات) يبيع ّ

تسمى
عيل :وهو معمل لصنع املرشوبات الغاز ّية التي كانت ّ
 -11معمل رشف ّ

السوق تقريب ًا ،وبجانب صيدل ّية (حامد) سابق ًا،
(السيفون) ،ويقع املعمل يف منتصف ُّ
ّ
جيهز البواخر والشرّ كات.
واملعمل ّ

السوق لبيع
 -12اهلندي أبو البهارات (خمزن ناندر) :وهو الدكّان الوحيد يف ُّ

الت ِ
اث العا ِّم23 .............................................................
قسم رُّ
ُ
عيل) ،وكان يبيع خمتلف أنواع البهارات
البهارات ،ومعمله
ٌ
ملتصق بمعمل (رشف ّ
املستوردة من اهلند ،كام كان يستورد قناين (العنبة) ،وبراميل اخلشب اململوءة بالعنبة،

التي يبيعها للمطاعم اّ
والص ّمون.
وحملت بيع العنبة ّ

ّ
وحيتل
السوق،
-13
ّ
املصور دومنيك :يقع ُأستوديو(دومنيك) يف منتصف ُّ

السوق ،وكان لديه معرض أمام األُستوديو ،وكانت
األُستوديو بيت ًا من البيوت التي يف ُّ
ِ
الصورة يف املعرض.
الفرق التي تفوز بالكأس تذهب إليه
ليصورها ،ويعرض ّ
ّ
السوق ،ويف املفرق الذي يفصل
 -14أمحد دروالة :وكان (أمحد دروالة) يف منتصف ُّ

سوق املغايز -حال ّي ًا -وسوق الص ّياغ ،وهو يبيع خمتلف ألعاب األطفال ،وبطريقته
ِ
جيتذب إليه ّ
الصغار.
اخلاصة كان
عشاق األلعاب من ِّ
ُ
ّ
السيخ ،وكان يرتدي املالبس اهلند ّية،
 -15الدّ كتور برونان سنك :وهو من اهلنود ّ

ِ
األمراض الباطن ّية ،ذهب إىل انجلرتا ،وعاد طبيب ًا للعيون ،وبعد فرتة
واختصاصه يف

ُعينِّ َ قنص ً
الطب.
ال للحكومة اهلند ّية يف البرصة ،وترك مهنة
ّ
السوق ،وهو ِمن أشهر
 -16صاجمي :و(صاجمي)
ُ
صانع أحذية ،وحم ّله يف هناية ُّ
أن ِ
يعرفون ّ
َ
احلذاء املصنَّع
صنّاع األحذية يف البرصة ،وله شهر ٌة كبريةٌ ،وأهل البرصة

ٍ
ٍ
ِ
خاص ٍة ،وليس باملسامري،
من صاجمي يبقى لسنوات؛ ألنّه يصنع احلذاء بواسطة خيوط ّ
والبعض يقول :حذاء صاجمي «ويا العمر».

خمتص بخياطة املالبس
السوق ،وهو
ٌّ
 -17الل :و(الل) خ ّياط ،وحم ّله يف هناية ُّ
اهلندية وخياط القمصان ،وخاصة القمصان التي تصنع من ِ
القامش َّ
عري املشهور،
الش ِّ
ُ
ّ
ّ

الذي يبيعه يف دكّانه ،ويبيع -أيض ًا -األقمشة التي يستعم ُلها اهلنود.
ٍ
 -18راما :وهو اّ
قريب جدّ ًا من شارع (أبو
بالسوق،
ٌ
حلق ،ودكّانُه آخر دكّان ُّ
األسود) من اجلهة اليمنى ،وهو من اّ
مصاب يف إحدى
احللقني املشهوري َن يف البرصة،
ٌ

ِ
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ٍ
الصغار الذين كانوا
مار ًا ببعض ّ
تعرض حلادث عندما كان عائد ًا إىل بيتهّ ،
عينيه؛ إ ْذ ّ
َ
(بالصكلة والالك) ،أو (املقيص) ،عىل حدّ تعبري أهل
يلعبون ،إ ّما بمقالع (مصيادة) ،أو
ّ
فرضبت إحدى عينيه ما أ ّدى إىل عامها ،وكان قليل الكالم ،عىل خالف ما ُيقال
اخلليج،
ْ

عن ثرثرة اّ
احللقني.

كانت اّ
إن اّ
ّ
حملت اهلنود فقط ،التي بسببها ُس ِّمي (سوق اهلنود)،
املحلت التي ذكرهتا ْ

اّ
ور ّبام كانت هناك اّ
السوق ،فهي
حملت ُأ َخر قبلها ،أم ّا
املحلت األُ َخر التي كانت يف ُّ
عبارة عن صيدل ّيات ،كصيدل ّية العراق ،وصيدل ّية جوليس ،وصيدل ّية سميح ،وصيدل ّية

السوق عيادات أط ّباء ،كعيادة الدّ كتور ديفيد ،والدّ كتور كودمان،
باكوس ،ويف ُّ
والدّ كتور برودي ،والدّ كتور برونان سنك ،والدّ كتور استاوري.

ّ
السوق اّ
كمحل (صاموئيل عنرت ،وبشري
حملت كبرية لبيع خمتلف املالبس،
ويف ُّ

ّ
السوق اّ
كمحل (سلامن حبيب،
حملت خياطة،
عبودي ،ومانوئيل ،وغريها) ،ويف ُّ
القندرجي)،
وصالح حسقيل ،ونعيم منيش دالل) ،وفيه باعة أحذية (باتا) ،و(حسني
ّ

وفيه اّ
السوق خمزن (زخلا) الكبري،
حلقون ،منهمّ :
(حممد صالح ،والياهو ،وراما) ،ويف ُّ
السوق فندق
وفيه خمتلف أنواع اآلنية ،وقد ُأعدم يف بداية حكم النظام ّ
السابق ،ويف ُّ

السوق ُّ
البالد يف الطابق الثاين ّ
حمل (عبد احلميد جواد) لبيع القرطاس ّية،
ملحل باتا ،ويف ُّ
ِ
ِ
السوق اّ
حمل ٌت لبيع راديوهات فيليبس
النجفي) لبي ِع
و(مكتبة
الكتب وجتليدها ،ويف ُّ
ّ
وتصليحها ،و(فيليب) كان حك ًام لكرة القدم يف الثالثين ّيات ،وفيه عدد من الص ّياغ،
وعند زيادة عددهم فيه ُس ِّمي (سوق الص ّياغ).

السوق،
(السنجر) األملان ّية لبيع مكائن اخلياطة يف ذلك ُّ
ذكره هو رشكة ّ
وما فاتني ُ

الصدد سوق (اجلمبزة ،أو الكمبزة)،
وكانت بجانب صيدل ّية (باكوس) ،وأذكر يف هذا ّ
الذي ُس ِّمي فيام بعد (سوق املطاعم) ،وهو أطول سوق يف ّ
العشار؛ إ ْذ يبدأ ِمن أ ِّم الربوم

الت ِ
اث العا ِّم25 .............................................................
قسم رُّ
ُ
مع ّ
الشارع الذي يمتدُّ من جرس املقام حتّى
ويلتقي بسوق املغايز ،ويمتدُّ حتّى ملتقاه َ

ثم
السوقّ ،
الرصايف يف بداية ُّ
السوق كانت هنالك فنادق ،كفندق ّ
جرس اخلندق ،ويف هذا ُّ
السوق،
(حممد هادي) ،وفندق السرُّ ور يف بداية ُّ
اسمه إىل فندق العراق ،وصاح ُبه ّ
ُ
تغيرّ
السوق تقريب ًا ،وصاح ُبه (احلاج كش ّيش) ،وفندق النُّجوم يف
وفندق اخليام يف وسط ُّ
السوق ،وصاح ُبه (س ّيد
السعادة يف وسط ُّ
السوق ،وصاح ُبه (س ّيد عمر) ،وفندق ّ
وسط ُّ

اخلضريي ،وصاح ُبه
السوق بالقرب من جامع
ّ
عمر) -أيض ًا -وفندق الفيحاء يف هناية ُّ

املوسوي) ،وفندق ّ
السوق وصاح ُبه (س ّيد عمر)،
(شهاب نجم عبد اهلل
ّ
الشمس يف هناية ّ

وكان هناك اّ
حملن يتنافسان عىل بيع األلبان ،مها فرع ألبان باستور ،لصاحبه (عبد اهلل
فاضل) ،وألبان الرافدين للبجاري ،ويف السوق ٍ
مقاه عديدةٌ ،مثل :مقهى عابدين يف بداية
ّ
ُّ
ويسمى (مقهى
السوق ،وكان ملتقى الرياض ّيني ،ومقهى كاظم مقابل مقهى عابدين،
ّ
ُّ

وس ِّمي هبذا االسم؛ ّ
ألن عبيد ال ُيفارق املقهى ،ويف باب املقهى قطع ٌة
عبيد أخو شاها)ُ ،
ِ
ِ
وداين ،وكانت ملتقى كبار
سمح
بجلوس العسكر ّي َ
كُتب عليها ( ُي ُ
ني) ،ومقهى كاظم ُّ
الس ّ
وخاصة من النارص ّية ،ومقهى نارص،
زوار البرصة،
ّ
الس ِّن ،ومقهى نعامن ،وهو ملتقى ّ
ِّ
السوق.
ني،
وهو ملتقى البغداد ّي َ
ّ
وخاصة أسطوات البناء ،ومقهى عبد اهلل يف هناية ُّ

املرصي،
الطوخي
السوق عيادات للدّ كاترة ،ومنهم( :الدّ كتور عبد احلميد
ّ
ّ
ويف ُّ

صحة
اري) ،وقدْ تولىّ الثالثة رئاسة
ّ
البج ّ
والدّ كتور شاكر توفيق ،والدّ كتور شاكر ّ
البرصةٌّ ،
السوق وصاحبها
السوق صيدل ّيتان ،صيدل ّية غازي يف وسط ُّ
كل يف زمانه ،ويف ُّ

وقسم
الصيدل ّية قسم منها عىل شارع املغايز،
(سليم عاشري) ،وصيدل ّية باكوس ،وهذه َّ
ٌ

السكاير والتبغ ،منهم( :كامل ،أبو فوزي)
السوق كان باعة ّ
منها عىل شارع املطاعم ،ويف ُّ
ثم يأيت دكّان (عبد الكريم) والد الدّ كتور (شاكر) ،وبجانبه دكّان أخيه
السوقّ ،
يف ّأول ُّ
السوقّ ،
وحمل (زينل) لبيع الدوندرمة،
ثم دكّان
(الكركوكيل) يف وسط ُّ
الرضا)َّ ،
(عبد ّ
ّ

اجلزائري.
السوق دكّان
ّ
الذي ّ
حتول بعد ذلك إىل مطع ٍم ،ويف هناية ُّ

ِ
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احللبي
السوق ،ومطعم
السوق مطاعم عديدة ،منها :مطعم حشمت يف بداية ُّ
ويف ُّ
ّ
السوق ،ومطعم احلاج (موسى) يف
السوق تقريب ًا ،ومطعم الفرا ّ
يت يف هناية ُّ
يف وسط ُّ

ثم َ
السوق باعة اجلبن والقيمر
انتقل إىل حم ّله الثاين ّ
وحوله إىل مطعم ،ويف ُّ
السوقَّ ،
هناية ُّ
ٍ ِ
ترصفاته
السوق ،وكان
َ
والروب والفواكه ،منهم( :رزوقي) يف بداية ُّ
ُّ
صاحب نكتة ،ومن ّ
بيده قلي ً ِ
الزبائن يضع ِ
الروب ّ
للزبون :يقولون:
املنشف ،ويقول ّ
أ ّن ُه عندما يأيت أحدُ ّ
ُ
ال من ّ
ّ
ويسمى
محودي)،
الروب َ
ثم دكّان ( ّ
أنف ّ
ّ
(حسون) ،لبيع اجلبنّ ،
ثم دكّان ّ
الزبون! ّ
إن يف ّ

السوق.
( ّ
السوقّ ،
ثم انتقل إىل وسط ُّ
محودي أبو املدكوكة) ،ودكّان (حسن) يف هناية ُّ

السوق ،و(عيل عثامن)،
السوق باعة الكهربائ ّيات( :عبد اجل ّبار سبتي) يف ّأول ُّ
ويف ُّ

السوق تقريب ًا.
ّ
ثم (عمران ف ّياض) يف وسط ُّ

السوق خمابز ،منها :خمبز اّ
(علوي جوزي) ،وبجانبه خمبز (حاتم جوزي) يف
ويف ُّ

السوق
السوق ،وبجانب املخبزين تقعد بائعات القيمر واحلليب ،ويف هناية ُّ
وسط ُّ
حملت تزجيج ،منهاّ :
السوق اّ
النارصي) ،ويف
حمل (عبد الزهرة
ّ
خمبز (ع ّباس) ،ويف ُّ

السوق باعة الكرزات ،منهم( :احلاج تقي) ،وآخرون ،ويف هناية
النصف الثاين من ُّ
حملت(املصالوة) ،أي أبناء املوصلِ ،
السوق اّ
ومن أشهرهم( :احلاج ذنّون) ،وكانوا
ُّ
َ
اخلاص ،والعسل ،والدّ بس ،والتمر ،ويف هناية
يبيعون الكرزات ،وجبن املوصل
ّ
ُّ
السوق ّ
السوق ،وكان بائع
(الشكرجي) لصنع احللو ّيات ،وهو
حمل
املحل الوحيد يف ُّ
ّ
ُّ
الشكرجي بط ً
ال يف املصارعة يف
يسمى (القنّاطي) ،وكان أحدُ أفراد عائلة
ّ
احللو ّيات ّ

السوق اّ
حملت
السوق خان احلاج (نصيف) ،ويف ُّ
منتصف األربعين ّيات ،ويف هناية ُّ

السوق بائع األسطوانات املشهور
الساعات وبيعها ،ومنهم( :بني) ،ويف وسط ُّ
لتصليح ّ

السوق ّ
حمل لتصليح
(خلف) ،وهناك (عيل
القندرجي) املشهور بصنع األحذية ،ويف ُّ
ّ
السكاير (كامل ،أبو فوزي) زاوية ِمن
السوق مقابل بائع ّ
(الربيمزات) ،ويف بداية ُّ

الت ِ
اث العا ِّم27 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ِ
ٍ
بيت ٍ
القوات
قوات الكركة اهلنود عند دخول ّ
مغلق تسكنها (زعفران) ،التي ُقتلت م ْن ّ
الربيطان ّية البرصة يف احلرب العامل ّية الثانية سنة (1941م).

الصفافري أو سوق التنكج ّية :عند دخول سوق املغايز من جهة اجلرس،
 -3سوق ِّ

الصفافري) ،أو (سوق التنكج ّية) ،ويمكن
ّأول فرع يأتيك عىل جهة اليمني هو (سوق ّ
ِ
السوق كانت توجد املدرسة اإليران ّية (دبستان
إطالق إحدى
التسميتني عليه ،ويف بداية ُّ
هبلوي إيران) ،وكان اّ
امئي والسرّ وال األزرق
الس ّ
طلهبا يرتدون القميص ذا ال ّلون َّ

القصري ،وللرأس (القبعة) التي كان يلبسها ّ
الشاه (رضا الكبري) ،التي لبسها اجلنرال
(ديغول) خالل احلرب العاملية الثانية ،ويف املدرسة فرقة موسيقية ،فبني ٍ
فرتة وأخرى
ّ
ّ

خترج املدرسة يف مسرية تطوف شوارع ّ
ثم
العشار ،وبعد املدرسة تأيت بعض البيوتَّ ،
ثم اّ
(حممد وحسني)،
مل
تبدأ دكاكني ّ
ّ
الصفافري ،ويف بدايتها دكّان احلاج (هاشم)ّ ،
وغريهم ،وكانت مهنتهم تبييض أواين الطبخ واألكل ،و(الطشوتة) مجع :طشت ،التي

(الصفر) ،و(ا َملس)
تسمى ّ
تستعمل لغسل املالبس ،وبعض أواين األكل النحاس ّية ،التي ّ
يسمى (اجلفجري) ،وكان عملهم يتضاعف قبل شهر رمضان عند فرتة استعداد
الذي ّ

ثم تأيت دكاكني التنكج ّية ،ومن أصحاب هذه الدكاكني(عيل
النّاس هلذا الشهر املباركّ ،

(حممد العويان)؛ بسبب اعوجاج يف
أبو حسني)،
يسمى ّ
و(حممد رايض) ،الذي كان ّ
ّ
رقبته ،و(زاير عبد اهلل ،أبو نجم) ،وغريهم ،وكانت مهنتهم صنع املناقل ،و(ق ّعادات)
األطفال ،ومص ّبات النفط ،وآلة سحب النفط من صفيحة النفط ،ويصنعون صناديق
صغرية من الزجاج لباعة احللو ّيات ،وال ّلوزينة ،والبادم ،والشكر ملة ،وغريها ،وحسب

التوصية ،وبعد انتهاء اّ
حممد
حملت التنكج ّية تأيت دكاكني الب ّقالني ،وهم( :الس ّيد ّ
السامرائيّ ،
والشيخ هادي ،وعبد اجلليل الفايز ،وصالح الفايز ،ومجعة وأبو كحلة-
ّ
ّ
وحيتل املكان -اآلن -باعة
سمى هبذه التسمية الستعامله الكحل -وغريهم)،
وكان ُي ّ

الكرزات.

ِ
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خمتص ًا ببيع
وبعد انتهاء دكاكني الب ّقالني يأيت مطعم (بك مرزة
الباججي) ،وكان ّ
ّ
ِ
ثم يأيت دكّان اّ
(املل ثابت) ،الذي
(الباجة) صباح ًا ،وأكثر زبائنه من اّ
احلملني األكرادّ ،
السوق دكاكني باعة التمر
يع ّلم فيه القرآن ،وهو مؤ ّذن جامع املقام -أيض ًا -ويف هناية ُّ
البلدي يف ّ
العشار.
السوق مقابل جانب من القسم
ّ
والرايش والدّ بس ،وينتهي ُّ

ّازين :عندما تأيت من أحد فروع سوق املغايز (الفرع الثاين) إىل قهوة
 -4سوق البز َ
ِ
منحدر يص ُلك
ثم يأتيك
ّ
ٌ
التجار حيث جتدُ -اآلن -عدد ًا كبري ًا من باعة الزجاج ّياتَّ ،
بباعة ِ
ِ
البزازي َن) ،ويمتدُّ يسار ًا حتّى سوق اهل َ َرج،
يف بدايتِ ِه
احلبال -حال ّي ًا -يبد ُأ (سوق ّ

والس ُ
وق اآلن تُباع فيه الكهربائ ّيات ،ويعمل فيه بعض مص ّلحي الراديوهات ،واألجهزة
ُّ

البزازين هو الوحيد –حينذاك -لبيع األقمشة يف ّ
العشار.
األُ َخر ،وسوق ّ

البالدي وابنه جعفر ،ونوري والد مجيل،
السوق يقع دكّان احلاج (عبيد
ّ
ويف بداية ُّ

السلامن ،وغريهم) ،ويف
واحلاج حسني ،واحلاج حسن عبود ،وخضري فيصل ،ورايض ّ

الصحفي جواد ،وعبيدي ،وفرهود،
السوق تأيت دكاكني اخل ّياطني( :كاظم والد
ّ
هناية ُّ
الرضا ،وياسني سكاج والد اّ
اللعب طه) ،وهو أحد العبي البرصة بكرة القدم،
وعبد ِّ

وس ِّمي (سكاج) من كلمة سكاج ذات النربة العا ّم ّية (أي االسكتلندي) ،ففي ذلك
ُ
الوقت ُيطلق عىل اإلنكليز (سكاج)؛ ولِبياض َبشرَ َ ة ياسني وشعره األشقر أطلقوا عليه:
يلعب الكرة ،فكان أشبه باإلنكليز ،أو االسكتلند ّيني.
وخاصة عندما كان
(سكاج)،
ُ
ّ

ُ -5
البلدي يف ّ
العشار
سوق الشرّ ايب واحلبوب :بجانب جامع املقام وخلف القسم
ّ
َ
ّ
معامل
(الفخار) ،وفيه تُباع املوا ّد املصنوعة ِمن ال ّطني املفخور بالنّار يف
يوجد سوق
كل ٍ
سمى ُّ
فرد ِمن
ُسمى (الدّ َوغ)ُ ،مفردها ( ُدوغة) ،والدُّ َوغ كانت يف الرباضع ّية ،و ُي ّ
ت ّ
ِ
أفراد العائلة التي ُ
حتول إىل
والسوق ما يزال موجود ًا ،وقدْ ّ
متلك ُدوغة (الدُّ وغه جي)ُّ ،
دكاكني لبي ِع وخياطة ِ
السوق ،ما يأيت:
َ
(اجلتاري) ،وممّا ُيصنع يف هذه ُّ
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ِ
أ -احلبوب ،ومفردها ِ
(حب) ،واحلُبوب تُستعمل
حلفظ املاء قبل مدِّ أنابيب املياه،
ُ ُ
ِ
ِ
ب
نوع احل ِّ
والصغري) ،وتَستعمل العوائل َ
واحلبوب عىل ثالثة أنواعٍ( ،الكبري والوسط ّ
ُ ِ
ب الكبري ،والعائلة
حسب عدد أفراد العائلة ،فالعائل ُة الكثرية العدد
تستعمل احل َّ
ِ
ُ ِ
ُ
ب الكبري
ب الوسط ،والقليلة العدد
املتوسطة العدد
الصغري ،واحل ُّ
تستعمل ّ
تستعمل احل َّ
ّ
ِ
ورفيع يف هنايتِ ِه ،كأنبوب املاء ،قياس
ب أطول منه
ٌ
ُيشبه برميل النفط تقريب ًا ،ولك َّن احل َّ
ٍ
الصغري ،و ُيوضع
ستّة إنشات -طبع ًا غري
ثم ّ
ثم الوسطّ ،
مفتوح يف هنايته كاألنبوبّ -
ِ
ِ
ِ
ُ
ويكون
وضع عىل ( َم ْر َفع) مصنو ٍع ِمن اخلشب،
جوانب
ب يف إحدى
ساحة الدّ ار ،و ُي َ
احل ُّ
ِ
ٍ
بنحو يتمكّن الشخص ِمن أخذ املاء بسهولة ،ويكون ارتفا ُعه
ب ِمن األعىل،
ارتفاع احل ّ

ِ
ِ
ُ
أسفلها قطرات من املاء
يسقط من
األسفل قدم ًا تقريب ًا ،ومجيع احلُبوب
عن األرض ِمن
ِ
ُ
ُسمى هذه القطرات النّاقوط (النّاكوط).
تنفذ من احل ّ
ب باستمرار ،وت ّ
ِ
ألن املاء ُ ِ
وما ُء النّاقوط من أصفى املياه؛ ّ
ب تارك ًا ّ
الشوائب العالقة
ينفذ من جدار احل ِّ
ِ
ِ
ُ
ب إنا ًء من ّ
(البواكة) ،عىل
تضع
ب؛ ولذلك
تسمى ّ
العوائل حتت احل ِّ
ُ
فيه يف احل ّ
الفخار ّ
ِ
ُ
(الس ّقى) ،الذي يأيت باملاء
أساس أنهّ ا
ترسق املاء من احل ّ
ب ،وتمُ أل احلبوب باملاء بواسطة ّ
ِمن أهنر ّ
العشار واخلندق واخلورة ،وغريها ،عند ارتفاع املاء وقت (املدّ ة) ،بواسطة
ِ
وبعض األغنياء الذين لدهيم أبالم يأتون باملاء
القربة املصنوعة ِمن ِج ْلد ال َغنَم وال َب َقر،
ُ
ِمن ِّ
شط العرب.

شرِ
(((
ب -رَّ
وس ِّميت هبذا االسم ِمن ّ
الشـرب ،وتُستعمل
ايب :و ُمفردها ( بة) ُ ،
الش ّ
ِ
ِ
ب ،والشرَّ َ ايب خمتلف ُة األنواع واألحجام ،منها الكبرية ذات
حلفظ املاء ،وتمُ أل من ماء احل ِّ
ُوض ُع يف أعالها
واملتوسطة
الض ِّيق،
والصغرية ،ومنها ما ت َ
ال َفم (احللك) الواسع ،أو ّ
ّ
ّ
الصغرية تُستعمل يف عيد النوروز ،ففي
ُعروتان حتّى يكون
منظرها مجيالً ،والشرّ ايب ّ
ُ
للجوهري ما ّدة رشب.
الصحاح
ّ
(مرشبة) للوعاء الذي ُيرشب منهُ .ينظرّ :
((( األصل يف ال ّلغة َ
(النارش).
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بداية شهر شباط تأيت العائلة بشرِ بة أو رشبتني ،وتوضع حبوب ِ
احلنطة أو ّ
الشعري يف
ُ
ٍ
ف َ
حول الشرّ بة يف وسطها ،وتمُ أل الشرِّ بة باملاء،
قطعة من القامش األبيض اخلفيف  ،و ُت َل ُّ
كل يو ٍم ،وبعد ٍ
ٍ
ٍ
الشعري يف ِّ
تتعرض ل ّلمس ،وتُسقى ل ّفة ّ
فرتة
مكان
ُوضع يف
وت َ
بنحو ال ّ
خيرج الزرع ِمن فجوات القامش ،ويف عيد النوروز تكون الشرِّ بة قطع ًة خرضاء ،فتض ُعها
العائل ُة يف صين ّية النوروز ،كاملوا ّد األُ َخر.
يضعون الشرّ ايب عىل احلائط الذي يحُ ُ
َ
يط
السطوح
ويف ّ
الصيف حني ينا ُم اجلميع عىل ّ
ٍ
ِ
بغطاء مصنو ٍع من ُخوص
سمى (احلامي) ،و ُيغ ّطى فمها (حلكها)
بسطح الدّ ار ،و ُي ّ
ِ
لنسامت اهلواء ،وعندما يريدُ ّ
الشخص رشب
لتعرضها
النّخيل ،حتّى يرب َد ما ُء الشرّ بة ّ
مسك بال بة ويفرغ منها املاء يف ٍ
إناء من ّ
سمى (احل ّبانة) ،واحل ّبانة أكرب
املاء ُي ُ شرّ
ُ
الفخار ُي ّ

من ال َقدَ ح (الكالص) قليالً ،ولكنّها رفيع ٌة من األسفل.
ٍ
جِ -
ٍ
واحد،
شكل
(برنِية) ،والربنية أكرب ِمن الشرّ بة ،وهي عىل
الربنيات :و ُمفردها ْ
ْ
ِ
يوضع فيهام ٌ
وخمتلفة األحجام ،وللربنية عروتان من أجل ْ
حبل حلملها ،و تُطىل الربنية
أن
َ
ِ
ُستعمل ِ
ُ
والروب.
والزبدَ ِة
ِمن األعىل بام ّد ٍة زرقاء أو خرضاء ،وت
لنقل ال ّل َب ِن ُّ
واحلليب ُّ
ُ
ويبلغ ارتفاعها قدم ًا تقريب ًا ،واملدانة منتفخ ٌة ِمن
د -املداين :و ُمفردها (مدَ انة)،
فظ ِ
ِ
ُستعمل إما ِحل ِ
ِ
املاء؛ إ ْذ تمُ أل ممِّا ّ
ب،
واسع ،وت
وفمها (حلكها)
يرتشح من احل ّ
ٌ
ُ ّ
وسطهاُ ،
ٍ
عمود يث ّب ُت
الزبدة وال ّلبن من احلليب؛ إ ْذ تُوضع املدَ انة عىل األرض وتُشدُّ عىل
أو ِحلفظ ُّ
ى(اخلض)،
ُسم
ّ
يف األرض هلذا الغرض ،وتأيت إحدى النّساء ممّن يجُ ِدْ َن العمل ّية التي ت ّ
ٍ
ِ
شكل
خاص مصنو ٍع من اخلشب عىل
جهاز
تأيت باحلليب وتض ُعه يف املدَ انة ،بواسطة
ٍّ
ٍ
ٍ
ِ
ف حول
أنبوب طوهلا قد ٌم
شكل
صليب ،تُث ِّب ُت عليه عصا عىل
ونصف تقريب ًا ،و َت ُل ُّ
ٌ

العصا حب ً
ال طوله قدمان تقريب ًا ،وجتلس املرأة خلف املدَ انة ،وتمُ سك إحدى هنايتي

بسح ِ
مر ًة
احلبل باليد ال ُيمنى ،وتمُ سك هناية احلبل األخرى باليد اليرسى ،وتبد ُأ ْ
ب احلبل ّ
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وتستمر العمل ّية ،وبعد
اجلهاز يمين ًا ويسار ًا باحلليب،
ويتحرك
ومر ًة بال ُيمنى،
ُ
ّ
ّ
بال ُيرسى ّ
ٍ
الزبد ُة وال ّلبن.
فرتة تَنتُج ُّ

اجن :ومفردها ِ
هـ -ا ْمل َع ْجنَات أو امل َع ِ
ِ
ُ
لعجن ال ّطحني،
ُستعمل
(م ْع َجانة) ،وهي ت
ُ
ُ
الزرقاء ،أو اخلرضاء ،وتوجد
وهي تُشب ُه املِعجانة التي ت
ُستعمل حال ّي ًا ،وتُطىل باملا ّدة ّ

املعاجن الكبرية التي تُستعمل يف املخابز ،وكنّا نشاهدُ ها يف خمبز اّ
(علوي جوزي)،

و(حاتم جوزي) يف سوق املطاعم.

و -البساتيكُ :مفر ُدها (بستوك ،أو بستوكة) ،وهي تُشبه الربنية حلفظ ّ
اخلل
الطريش ،وهي – أيض ًا -تُطىل باملا ّد ِة اخلرضاء ،أو
وخاصة يف دكاكني باعة
والطريش،
ّ
ّ
ّ
الزرقاء ملنع نفاذ ِّ
اخلل منها.
ّ
ِ
ب كبري غري مفخور ج ّيد ًا ،ويكون لوهنا
ز -اخلابيات :و ُمفردها (خابية) ،وهي ح ّ
فظ ِ
يف ِحل ِ
ُستعمل اخلابية يف الر ِ
ِ
ُ
األرض،
املاء للحيوانات؛ إ ْذ تث ّبت يف
مادي ،وت
بالر ّ
ّ
أشبه ّ
ٍ
لب من األهنر حتّى
وتُشدُّ ج ّيد ًا عىل عمود قرب مربط احليوانات ،وتمُ أل باملاء الذي يجُ ُ
ِ
الرعي يأخذون املاء من اخلابية ويضعونَه يف إناء
رب َد ،وعند عودة احليوانات من ّ
ي ُ
للرعي.
الشرّ ب ،أو للحيوانات التي خترج ّ
ُ ِ
الروب.
الروب :والتي
تستعمل من قبل بائعات ُّ
ح -كاسات ُّ
ِ
ِ
ب
ط -املرافع :و ُمفردها ( َم ْرفع) ،وهو
مصنوع من اخلشب ،و ُيستعمل لوض ِع احل ِّ
ٌ

عليه.

أن َ
سمى –أيض ًا -سوق املزاد ،واحلقيق ُة ّ
ُ -6
سوق اهل َ َرج مل يكن
سوق َاهل َرج :وكان ُي ّ

ِ
البزازين ،وسوق
سوق ًا ،وإنّام كان ساح ًة صغري ًة جدّ ًا مللتقى
بعض األسواق ،كسوق ّ
ِ
ٍ
وسوق فيه عد ٌد ٌ
احلاج اّ
قليل
(جلوي)،
بي ،وهو بجانب ُحسين ّية
ّ
ّ
الصريفة ،وسوق الع ّ
اخلضريي ويصل
الزقاق الذي يأيت ِمن جامع
من الدكاكني لبيع ورشاء املوبيل ّيات ،وكذا ُّ
ّ
الساحة.
إىل ّ

ِ
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كان ُ
خمصص ًا لبيع املوا ّد املختلفة ،فهناك َمن يأيت لبيع ما ّدة من املوا ّد حلاجته
سوق اهل َ َرج َّ
ِ
ٍ
سلعة ما ،فمثالً :يأيت
لرشاء أخرى جديدة بدهلا ،وآخر يفت ُّش عن
إىل املال ،أو لبيع ما ّدة
ِ
لرشاء در ٍ
أحدُ األشخاص لبيع در ٍ
اجة هوائ ّي ٍة ُأخرى
اجة هوائ ّي ٍة ،إ ّما حلاجته إىل املال ،أو
ّ
ّ
ٍ
جديدة بدهلا ،وقدْ يأيت أحدُ هم لرشاء در ٍ
مستعملة؛ ألنّه ال يملك املال لرشاء
اجة هوائ ّي ٍة
ّ
يتم البيع والرشاء ،وليس كام حيصل اآلن؛ إ ْذ يأيت بعض األشخاص
جديدة ،وهكذا ُّ
ٍ
ٍ
بسعر أعىل ،وقدْ يأيت أحد
مكان آخر لبيعها
ثم يقفون يف
إىل سوق اجلمعة لرشاء املا ّدةَّ ،
ِ
سجادة كاشان ،فهنا البدَّ ِمن إجراء
األشخاص بعدّ ة موا ّد ،أو ما ّدة واحدة ثمينة ،مثلّ :
السوق
شخص
املزاد(املزايدة) عىل هذه املوا ّد ،واملنادي
ٌّ
ٌ
خمتص هبذه ّ
املهمة ،حيرض إىل ُّ
هلذا الغرض ،وكانت عمل ّية البيع والشرّ اء هذه جُترى أ ّيام اجلمع صباح ًا ،ففي أحد

الصحفي (جواد) ،خلياطة (قاط)،
أ ّيام اجلُ َمع أرسلني والدي إىل اخل ّياط (كاظم) ،والد
ّ

البزازين ،وبجانب الساحة مبارشة،
فسمعت املناداة ،وقدْ
ُ
وكان دكّانه يف هناية سوق ّ
ٍ
الس َبح ،وكان يقول عنها بأنهّ ا:
فاقرتبت منها،
أثارتني،
ُ
ُ
فشاهدت عىل طاولة عدد ًا من ُّ

(ك َْه َرب) ،وثالث ساعات جيب ،مع سالسلها (زناجيلها) ،وكان يقول عنها( :من
أرقى أنواع الساعات يف العامل) ،وعدد ًا من أقالم ِ
احلرب ،وكان يقول عنها بأنهّ ا( :من
ّ
ٍ
لفت النّظر ،وكان
رششف من نو ٍع
خاص) ،واملوا ّد املذكورة وضعت عىل
نو ٍع
خاص ُي ُ
ٍّ
ٍّ
(اخلاصة) للمشاركة يف املزايدة ،وقدْ شارك فيها أربع ُة
ثري املوجودي َن بطريقتِ ِه
ّ
املنادي ُي ُ
ٍ
ويظهر َّ
السوق لرشاء مثل هذه املوا ّد ُلرخصها؛ بسبب
أشخاص،
أن البعض يأيت إىل ُّ
ُ
استمرت املزايدة بني األربعة ،كام ذكرت ،واملنادي ُينادي بال َّثمن،
حاجة أصحاهبا ،وقدْ
ّ
سكت َ
اآلخر،
ثم
واستمرت ،وبعدها
ويطلب َمن يزيد عليه،
ويكرر،
َ
َ
ُ
سكت أحدُ هم ّ ،
ّ
ّ

انسحب أحدُ مها وبقي واحدٌ  ،وهنا َ
أخ َذ املنادي ُينادي
واستمرت بني االثنني ،وأخري ًا
َ
ّ

باملبلغِ،
ويكرر قائالً( :ماكو زايد ،ال تفوتكم املواد الثمينة) ،وعندما مل جيد َمن يزيدُ
ِّ

الت ِ
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وقفت عليه
ويظهر أنّه املوكِّل بالبيع ،وقال ملن
تشاور مع أحد املوجودي َن،
عىل ال ّثمن،
ْ
ُ
َ
وعرفت بعد ذلك َّ
أن صاحب املوا ّد ُيب ِّلغ املنادي بالقيمة
املناداة األخرية( :شايف خري)،
ُ

ُ
رجعت إىل
تكون (اإلكرام ّية) أكثر ،وعندما
املطلوبة ،فإذا زاد املنادي عىل تلك القيمة
ُ
ٍ
يظهر ّ
لعائلة ميسورة
أن املوا ّد كانت
البيت حدّ ُ
ثت والدي عن املزايدة وعن املوا ّد ،فقالُ :
ٍ
ماس ٍة إىل املال ،هذه هي ُ
حال الدُّ نيا.
احلال ،وأصبحت بحاجة ّ
افني) ،ويبد ُأ هذا
الرص َ
 -7سوق َّ
الصريفة :وكان ُي ّ
سمى سوق (الصرّ اريف أو سوق ّ
نحو ِ
هنر ّ
العشار ،ويف بدايتِ ِه من سوق
السوق من سوق اهل َ َرج الذي ذكرناه سابق ًا ،ويمتدُّ َ
ُّ
ّ
(املل شعبان) ،الذي َ
اهل َ َرج دكّان اّ
واخلط ،فض ً
ال عن
كان يستعم ُل ُه لتعليم القراءة والكتابة
مون ِح َ
تعلي ِم قراءة القرآن ،بخالف بعض املاليل -حينذاك -الذين كانوا يع ّل َ
فظ القرآن
(عن ظهر قلب) ،كام كان ُي ُ
قال عنهم ،وهذا يعني ّ
أن أولئك املاليل يع ّلمون ِحفظ القرآن
مرت فرت ٌة طويل ٌة عىل حافظ القرآن هذا من دون ْ
لع عىل
أن ي ّط َ
ويع ّلمون الكتابة ،فإذا ّ
َ
(خز القرآن) ،واملال (شعبان) من املاليل املشهوري َن،
القرآن ينسى القراءة،
فيقولون عنه ّ

َ
كريس مقابل جلوس اّ
جيلسون عىل (منادر)؛ إ ْذ كانت
الطلب ،الذين
جيلس عىل
وكان ُ
ٍّ
ِ
النجاري َن
ثم تأيت دكاكني ّ
السوقَّ ،
أرض ّية الدكّان من اخلشب ،ومرتفع ًة عن مستوى ُّ

َ
يصنعون أبواب وشبابيك البيوت ،وصندوق حفظ املالبس،
(النّجاجري) ،الذي َن كانوا

ُ
ُستعمل
(الس ّحارة) ،ويصنعون التُّخوت ،مجع (ختت) ،التي كانت ت
سمى َّ
الذي كان ُي ّ
ٍ
ِ
َ
يصنعون املحامل،
خمتلف ،وكانُوا
للجلوس يف املقاهي ويف بعض البيوت ،ولكن بنو ٍع
ِ
ِ
ُ
حلفظ املالبس،
املهمة ،أو
مجع (حممل) ،و ُي
ستعمل حلفظ املواعني املختلفة وبعض املوا ّد ّ
ِ
امللون عىل أبواهبا،
صناعة املحمل (عجالن) ،الذي
النجاري َن يف
يضع ّ
الزجاج ّ
ُ
وأشهر ّ
ويصنعون – أيض ًا  -التِّختات التي تستعملها النّساء للجلوس عليها يف املطبخ ملراقبة

َ
الطبخ؛ ّ
مرافع احلُبوب ،وعندما
يصنعون
ألن مواقد ال ّطبخ كانت عىل األرض ،وكانُوا
َ
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ِ
املختص هبذه
الدوامات والنَّواعري ،وكان (زاير مكّي)
َّ
كنّا صغار ًا نذهب إليهم لصناعة ّ

ات األُ َخر املمتازة ،مثل( :الكناتري ،والقنفات ،وميوزة التواليت
الصناعة ،أ ّما املوبيل ّي ُ
ّ
ِ
الصاج والسيسم واألبنوس) ،فكانت تُستورد من
والصناديق املصنوعة من خشب ّ
ّ
ثم تأيت دكاكني الصرّ اريف ،وكانت دكاكني صغريةً ،ال تتعدّ ى مساحة الدكّان
اهلندّ .
الواحد أربعة أمتار مربعة ،وال اف جيلس عىل سج ٍ
كريس يف بداية دكّانه
ادة أو عىل
ّ
ُ
ّ
ٍّ
صرّّ
السوق ،وبجانبه خزانة الفلوس (القاصة) ،وبيده عد ٌد من الر ّب ّيات اهلند ّية
قريب ًا من ُّ

يمر يف الطريق؛ ل ُي َ
درك ّ
أن
ليخرج منها
حيركها يف يديه
ٌ
من ّ
َ
الفضةّ ،
صوت يسم ُعه الذي ُّ
رصاف ،والصرّ اريف –حينذاك -مجي ُعهم ِمن اليهود تقريب ًا ،ومنهم( :منيش
هذا دكّان ّ
يعقوب ،وحسقيل دالل ،وفراييم داود ،وغريهم)ِ ،
ومن ضمن دكاكني الصرّ اريف
ِ
ثم تأيت دكاكني باعة (مواعني) األكل والشرُّ ب ِمن
دكّان ّ
(رواف املالبس والعبي)ّ ،
والزجاج ،وكان الواحد منهم يسمى (اخلردة فروش)ِ ،
ومن هؤالء الباعة
الفافون ُّ
ُ َّ
(احلاج ع ّبود ،وسلامن أبو داود ،وحممود أبو شاكر) ،وهؤالء ِمن املشهوري َن؛ ألنهّ م
ٍ
بأسعار ّ
َ
السوق يف مقهى،
يبيعون
ثم تأيت دكاكني الب ّقالنيّ ،
أقل من اآلخري َنّ ،
ثم ينتهي ُّ
سمى (سوق ّ
السوق
الشيخ خزعل) ،أ ّما ُّ
بسوق املقام ،الذي كان ُي َّ
فيلتقي بعد ذلك ُ
ّ
السخانات ،وتنانري الغاز وملحقاهتا ،وفيه تُباع الكهربائ ّيات.
ُباع فيه
اآلن ،فت ُ

سوق احلاج موسى العط ّية :احلقيق ُة ليس للحاج (موسى العط ّية) ٌ
ُ -8
سوق واحدٌ ،
يمتلك أسواق ًا كثريةً ،وسنشري إليها الحق ًا ،وال بدَّ لنا ِمن ِذكْر ُنب ٍ
ُ
ذة عن حياة هذه
وإنّام
ْ
ٍ
أرسة أص ُلها يرجع
الشخص ّية املشهورة ،فهو احلاج (موسى بن محد العط ّية) ،ينتمي إىل
فرع منها ِمن منطقة ُبريدة
إىل قبيلة عنزة التي ّ
تتوزع بني اجلزيرة العرب ّية والعراق؛ إ ْذ َنز َح ٌ
ثم البرصة ،ولد حدود سنة (1866م)،
ثم ال ُقرنةّ ،
إىل كربالء ،ومنها إىل سوق الشيوخّ ،

وانتقل إىل البرصة مع َأخويه احلاج (جعفر) ،واحلاج (مهدي) أواخر القرن التاسع
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عرش ،فعمل بتجارة احلبوب حتّى صار من كبار جتّ ارها ،فاشرتى كثري ًا من األمالك،
ِ
ومنها منطقة األسواق يف ّ
ابني،
القص َ
كسوق العبي ،وسوق الع ّطاري َن ،وسوق ّ
العشارُ ،
افني ،وغريها ،وش ّيد يف ّ
العشار سنة (1913م) أكرب حسين ّية ،وقدْ
والبزازي َن ،والندّ َ
ّ

مت عند فتح شارع الكويت ،وما يزال القسم األكرب باقي ًا.
ُهدِّ ْ
ِ
ُكرم الدّ ين ورجاله،
كان احلاج (موسى العط ّية) شخص ّي ًة حمرتم ًة تحُ ُّ
ب العلامء ،وت ّ
معتمد ًا ّ
املحمرة ،توفيّ رمحه اهلل سنة (1920م) ،وخ ّلف
للشيخ (خزعل) أمري
وكان
ّ
َ

ترك ًة كبريةًَّ ،
وحل حم َّله املرحوم احلاج (حسني العط ّية ،ابن احلاج جعفر ،ابن احلاج
وعمه احلاج
محد العط ّية) ،وقدْ ولد حدود سنة (1880م) وعمل يف التجارة مع أبيه ّ

البلدي
(موسى العط ّية) ،وكان من وجهاء البرصة املعروفني ،وعضو ًا يف جملس املدينة
ّ
ِ
َ
جملس
ليكون عضو ًا يف
األول)
سنة (1920–1919م)،
واختري من قبل امللك (فيصل ّ
َ
األعيان امللكي األول سنة (1925م) عن ِ
لواء ال َبصرْ ة ،وكان يرتدي اجل ّبة والكشيدة،
ّ ّ
الدور الكبري يف ٍ
كثري من
عمه احلاج (موسى) ،وكان له
تولىّ عامدة األرسة بعد وفاة ّ
ُ
ُ
املر ِ
ٍ
السياسة.
حوادث البرصة ،توفيّ عام (1934م)بعد رصا ٍع
ض ،واعتزاله ّ
طويل َم َع َ

ومن أسواق احلاج (موسى العط ّية):

ُ -1
السوق قرب سوق
سوق الندّ َ
سمى سوق (النّداديف) ،ويقع هذا ُّ
افني :وكان ُي ّ

اخلضارة القديم،
(العطاطري) ،مقابل دكّان الع ّطار (جليل) حال ّي ًا تقريب ًا ،وينتهي بسوق ّ
يامرسون ِ
اخلياطة -أيض ًا -أثناء ِ
َ
عملهم ،فتجدُ يف مجيع دكاكني النّداديف
والنداديف
ِ
واجهة أكثر الدّ كاكني معارض ألعامهلم ،كال ّلحاف
–تقريب ًا -مكائ َن ِخياطة ،ويف
ِ
والدُّ َ
بالزواج ،وبعض العوائل امليسورة تتّفق مع
وغريها،
وشك واملخدّ ة،
اخلاصة ّ
ّ
أصحاب ِ
ِ
أحد الدّ كاكني للعمل يف بيوهتم ،فيه ّي َ
مجيع الوسائل املطلوبة للعمل يف
ئون هلم َ
ال عن هذا َّ
البيت ،حتّى يكونوا حتت نظر العائلة لإلرشاف عىل العمل املطلوب ،فض ً
فإن
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النّدّ اف لوجوده يف البيت يتمكّن ِمن االتصال بالعائلة لالستفسار عن بعض األمور،
ِ
عيل احلائري ،وياسني
ومن أشهر النّداديف( :جاسم عكاب ،واحلاج نجم ،وحسن ّ
النجفي).
مغاوي ،وجواد كاظم
ّ
قريب جدّ ًا ِمن
والسوق
القص َ
ٌ
 -2سوق ّ
سمى (سوق القصاصيب)ُّ ،
ابني :وكان ُي َّ
ٍ
سوق الندّ افني ،فال يبعد عنه سوى ٍ
قليلة ،وهو بموازاته ،وينتهي –أيض ًا -بسوق
أمتار
ِ
(اخلري
القصابني :احلاج (موسى العمران) ،وأوالد عائلة
ّ
اخلضارة القديم ،ومن أشهر ّ
ّ

سعيد) ،و(حممد عيل جميد) ،و(بيت احلليّ ) ،و(عجيل) ،و(جواد أبو كاظم) ،وكان
ِ
العرشة األوىل ِمن ِ
َ
السوق نفسه،
يقيمون مأمت ًا حسين ّي ًا يف
القصاصيب
شهر ّ
حمرم يف ُّ
الرزاق)ِ ،
ومن ّقراء املأتم ّ
الشيخ
وهلذا املأتم شهر ٌة كبريةٌ ،وكان ُيرشف عليه احلاج (عبد ّ
ّ
و(الشيخ الوائيل) رمحهام اهلل.
جسام)،
قسام) (ابن ّ
عيل ّ
ّ
(حممد ّ

ُ -9
النجار،
سوق جامع
السوق يبد ُأ من اجلامع ويمتدُّ حتّى مقهى ّ
ّ
اخلضريي :وهذا ُّ
اخلضريي عد ٌد ِمن
ويتفر ُع قبل الوصول إىل املقهى باجتاه سوق اهل َ َرج ،ويف ُسوق جامع
ّ
ّ
َ
صاغة ّ
يصوغون
الفضة مشهورة ومنترشة ،وصاغتُها
الذهب
والفضة ،وكانت صياغة ّ
ّ
الساق ،قريب ًا ِمن
بالسوار ،ولكنّه ُيوضع حول ّ
منها احلُجول-مجع (حجل) -وهو أشب ُه ِّ
َ
ويصوغون الترّ اجي واملحابس واألساور والقالئد واخلزامات -مجع ُ
(خزامة)-
ال َقدَ م،
ِ
األنف من إحدى اجلهتني،
ثقب أسفل
التي تستعملها النِّساء،
الريف؛ إ ْذ ُي ُ
ّ
وخاصة نساء ِّ
ِ
َ
بعض
ويصوغون منها عىل شكل
وتُع ّل ُق اخلُزامة فيه ،مثل تعليق (الرتج ّية) باإلذن،
احليوانات ،مثل :الزواحف وال ّطيور ،ولكنّها صغرية ،طوهلا (إنشان) تقريب ًا ،تض ُعها
األجانب مولعني برشاء هذه املصوغات ،وهناك
للزينة ،وكان
النِّساء عىل صدوره َّن ّ
ُ
ُسمى -أيض ًا-
–أيض ًا( -جنكال) ال ُفوطة ،التي تستعملها النّساء لتغطية الرأس ،وت ّ

َ
(الشيلة) ،واجلنكال هو ما ُي ُ
ِّ
ويصوغون -أيض ًا -الكؤوس واملداليات
مسك ال ُفوطة،
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ُ
َ
يصوغون بعض األشياء التي
الفضة ال
التي تقدّ م يف املباريات الرياض ّية ،وصاغ ُة ّ

تُصاغ من الذهب ،مثل( :حزام الذهب) ،الذي تستعمله النساء ،و(البالبل) ،وهي

سالسل من الذهب تع ّلق يف عباءة املرأة يف املكان القريب من رقبتها ،و(األسنان)،
فون سنّ ًا أو سنَّني من أسناهنم ّ
والرجال((( يغ ّل َ
بالذهب ،وبعض القالئد
فبعض النّساء ّ

ذكرت
ُسمى (عاشق بند) ،وقدْ
ُ
التي حتوي السّالسل وال ِّلريات ،وباونات الذهب ،وت ّ
–آنف ًاّ -
اهلرج ،ومسافة هذا ال َفرع قصريةٌ ،ويف هذا املكان
السوق ّ
يتفرع حتّى سوق َ
أن ُّ
الل َ
عد ٌد ِمن اخل ّياطني ،منهم( :محيد) ،الذي كان يداوي (الفصخ) ،وكان اّ
عبون عند
يذهبون إليه ملعاجلة (تصليح!) إصابتِهم ،وقريب ًا منه دك ٌ
َ
الفض ّية،
إصابتِهم
ّان لبيع املوا ّد ّ
ِ
وقريب ًا منه –أيض ًا -رص ٌ ِ
يب -كام أتذكّر.-
اف من عائلة الركا ّ
ّ
سمى سوق (األخشاب)؛ إ ْذ َ
ُ -10
طلق عىل املوبيل ّيات
كان ُي ُ
سوق املوبيل ّيات :وكان ُي ّ

ال يقولون :يف ِّ
(األخشاب) ،مث ً
السوق امتداد
حمل احلاج حسن (خوش) أخشاب ،وهذا ُّ
ِ
باجتاه ّ
الشارع الذي يأيت ِمن ِجرس
اخلضريي ،ولكن يفصله عنه سوق اهل َ َرج
لسوق
ّ
اهلرج؛ ّ
ألن النّاس
اخلَندق وجرس املقام ،وسبب وجود دكاكني املوبيل ّيات قرب سوق َ
َ
اهلرج للمناداة عليها يف املزاد يقوم أصحاب دكاكني
عندما
يأتون بأخشاهبم إىل سوق َ
َ
يقومون بالتعامل مع أصحاب
فهنا
بحكم املجاورة -باملشاركة يف املزايدةُ ،
املوبيل ّيات ُ -
ٍ
يكون ُ
ُ
نقل
تم الرشا ُء
األخشاب غري املباعة ،والشرّ اء منهم بزيادة يتّفقون عليها ،وإذا َّ
السوق ُّ
األخشاب إىل دكاكينهم سه ً
حمل احلاج
السوق .ويف هذا ُّ
ال جدّ ًا؛ لوجودها يف ُّ

ثم انتقل بعد ذلك إىل سوق املطاعم وفتح اّ ً
حمل
(حسن) ،وكان يش َغ ُل ثالثة دكاكنيَّ ،
والس ّجاد بأنواعه ،واملرايا ،وصناديق
(السامح) ،وكان حم ّله كبري ًا ،فيه املوبيل ّيات ّ
سمى ّ
ُي ّ
الشطري) ،وبعده
السوق دكّان احلاج (رشاد
ّ
اخلشب املصنوعة يف اهلند ،وغريها ،ويف ُّ

حمر ٌم يف الشرّ يعة اإلسالم ّيةُ .ينظر :العروة
((( مع مالحظة ّ
للرجال ّ
أن لبس الذهب والتز ّين به بالنسبة ّ
الوثقى ،الس ّيد كاظم اليزدي( .341/2:النارش).

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 38البرص ُة يف
ّ
السخانات وتنانري الغاز وملحقاهتا ،وغريها،
يبيع
السوق ُ
ابنه (غالب) املوجود حال ّي ًا يف ُّ
السوق دكّان احلاج (درويش) ،وكذلك (طاهر) ،ال ّلذان يبيعان املالبس املستعملة،
ويف ُّ
َ
البلدي-
ينادون يف املزاد ،ويف هذه املنطقة -خلف القسم
وكان (طاهر) ِمن الذين
ّ

َ
اخلاصة
يذبحون فيها الدّ جاج بطريقتهم
توجد توراة ،وما تزال موجودة ،وكان اليهود
ّ
ٍ
خمص ٍ
ص َّ
للذ ِ
بح.
يف مكان َّ
ِ
السوق من أسواق احلاج (موسى العط ّية) ،وسبب تسميتِ ِه
 -11سوق العبي :هذا ُّ
ِ
ِ
ِ
اهلرج،
السوق إ ّما من سوق َ
(سوق العبي)؛ لكثرة دكاكني بيع العباءات فيه ،ويبد ُأ هذا ُّ
ِ
بسوق املطاعمُ ،يقاب ُله من هذا املكان سوق العطاطري (الع ّطارين) يف
وإ ّما من ملتقاه ُ
اجلهة املقابلة ،ولو بدأنا من مقابل سوق العطاطري فإنّنا نجدُ ّأوالً دكّان (حسن) بائع
ثم دكّان اّ
ثم دكّان (عبد األمري) لبيع األحذية والنّعل،
(حممد ًا)ّ ،
سمى ّ
حلق ُي ّ
الفواكهَّ ،
ِ
لرشاء بضاعتِ ِه حسب حاجة الدّ كاكني األُ َخر املجاورة
يذهب إىل كربال َء
وهذا البائع كان
ُ
يأخذ منهم مبلغ ًا لقا َء ِ
لدكّانه ،وكان ُ
(السعي)؛ ألنّه كان َيسعى
سمى ّ
سفره إىل كربالءُ ،ي َّ

تبيع األحذية
من أجل رشاء األحذية والنّعل املطلوبة ،وباملناسبة ،تلك الدّ كاكني كانت ُ

الصنع،
التي تُصنَّع يف كربالء ،وهي رخيص ٌة جدّ ًا ،وكانت تلك األحذي ُة والنّعل رديئة ُّ
أن البسها لو م َشى يف ِ
ِ
ومن النّوادر التي تُروى عنها َّ
ُ
ينتفخ احلذاء؛ بسبب
مياه امل َطر
َ
َ
املقوى الذي يب ِّطن الدّ اخل بدالً ِمن اجللد! أ ّما النَّعل ،فخالل فرتة لبسها
وجود الورق ّ
ينتقل الص ُ ِ
ثم يأيت دكّان س ّيد (جواد ،أبو معاش) لبيع
ُ ُّ
بغ من النّعال إىل قدم البسه!ّ .
السبح والترُّ ب والعرقجينات واحلزم ،و(أبو معاش) كان يقر ُأ يف املآتم احلُسين ّية،
ُّ
وكان يسكن قريب ًا من دارنا ،ثم تأيت ستّة ،أو سبعة دكاكني لبيع ِ
العبي وال ُف َوط وال ِّثياب
ُ
ّ
النسائية اخلاصة ،التي كانت تستعمل -حينذاكِ -
اخلاصة ،التي كانت
والعبي النِّسائ ّية
ّ
ّ
ّ
فبعض النِّساء -حينذاك -ك َّن يلبس َن عباءتني ،واحد ٌة عىل
ُسمى (عبايةترسحية)،
ُ
ت ّ

الت ِ
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قسم رُّ
ُ
ِ
ُلبس اآلن ،وبيع
ُسمى (التّرسحية) ،والثانية العباية العاد ّية املعروفة ،التي ت ُ
الكَتف ،وت ّ
(البوميات) ،وكانت النّساء تشدُّ (البومية) حول الرأس ،وكانت ِمن ِ
اخلاص
القامش
ِّ
ّ
ّ

ثم
وبني هذه الدكاكني دكّان لبيع
األسودَ ،
ّ
السجاد الذي ُيصنَّع يف النارص ّية والعامرةّ ،

نأيت لدكّان (مجعة غريب) ،ودكّان أخيه (أيب أمحد) لبيع املالبس املستوردة ،التي كانت

الصاحب)،
ثم ابنه (عبد ّ
ُسمى اآلن (ال َّلكنات)ّ ،
ُسمى (األفراد) ،مجع ( َف ْر َدة) ،وت ّ
ت ّ
(حممد)،
ثم ابنه األستاذ
اجلواهري ،وهو احلاج (هاشم
وأخري ًا مكتبة
ّ
ّ
ّ
اجلواهري)ّ ،

وخاصة يف اخلمسين ّيات من القرن املايض.
والصحفي املعروف،
الكاتب
ّ
ّ
ٍ
السوق ،أ ّما اجلهة الثانية وبدايتها –أيض ًاِ -من مقابل
انتهت دكاكني جهة من جهات ُّ
ِ
األحذية
ثم دكّان ًا لبيع
السوق دكّان ًا صغري ًا لبيع الفواكهّ ،
سوق العطاطري ،فنجد يف بداية ُّ

ثم
السبح والترُّ ب والعرقجيناتّ ،
ثم دكّان والد الدّ كتور (ع ّباس زادة) لبيع ّ
والنّعلّ ،

ثم مسافر خانة
(حممد جواد املال صنكور) ،لبيع األحذية والنّعل الكربالئ ّيةّ ،
دكّان ّ

ثم دكّان (سبع وذيبان) لبيع األحذية والنّعل ،وقدْ ترك (ذيبان) املحل
احلاج (ناجي)ّ ،

لـ(سبع) وفتح دكّان ًا يف سوق املغايز (الكواكب) ،مقابل سوق التنكج ّية ،وكانت للدكّان
شهرة –حينذاك ،-ثم دكّان احلاج (القرييش) لبيع ِ
العبي وال ُف َوط وال ُع ُقل ،وغريها،
ّ
ّ
ِ
ثم دكّان احلاج (حسن
ثم دكّان (محيد
ّ
بغدادي) لبيع ال ُف ُرش والعبي الرجا ّيل وال ُع ُقلّ ،
َّ
ِ
ثم
ّ
ثم ّ
حتول إىل بيع األقمشةّ ،
وداين) لبيع العبي وال ُف ُوط وال ُع ُقل ،وغريهاّ ،
محادي ّ
الس ّ
الزبون
خمتص ًا (بتخريج) ،أو تطريز حوايش ّ
دكّان احلاج (الزم) ،وكان احلاج (الزم) ّ
ِ
(يطرز) الزمخة
الصدر ،والفتحتني يف
الصاية ّ
جانب ّ
والصاية من جهة ّ
ّ
والزبون ،وخمرج ّ
ِ
التي كانت تُلبس َ
الس ِّن.
فوق الدّ شداشة يف ّ
الصيف من قبل كبار ِّ

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 40البرص ُة يف
ُ -12
بتي:
سوق الع ّطارين و ّ
الس ّ
محام َّ

سمى ُ
ُ
السوق ِمن أسوق
سوق الع ّط َ
سوق (العطاطري) ،وكان هذا ُّ
ارين :وكان ُي ّ

وس ِّمي (سوق العطاطري)؛ لكثرة دكاكني الع ّطارين فيه،
احلاج (موسى العط ّية)ُ ،
وما زالت دكاكني الع ّطارين فيه ِ
تعرض بضاعتَها من عطورات وأعشاب وزيوت،

سمياهتا بتغيرّ بضائعها ،أو
عىل العكس من بق ّية الدكاكني التي
ْ
اندثرت ،أو تغيرّ ْت ُم َّ
وسوق ِ
ُ
العبي أصبح
البزازين ،أصبح سوق ًا لبيع الكهربائ ّيات،
أصحاهبا ،فمثالً :سوق ّ
ُ
أصبح لبيع الكامل ّيات ..وهكذا.
القصابني
السجاد وال ُف ُرش،
لبيع
َ
وسوق ّ
ّ

السوق بخمسة أو ستّة دكاكني لبيع املوا ّد املختلفة ،منها :دكّان (صالح)،
يبدأ هذا ُّ

مل علوان) ،واحلاج (حسني اّ
ودكّان (حمسن اّ
مل علوان) ،وهذه الدّ كاكني كانت تبيع

املوا َّد املختلفة ،مثل :القواري ،واالستكاين ،والكالصات ،والفوانيس ،اّ
واللالت،

الصيد واحلالقة ،وبكرات وختتات اخليوط ،والدّ كم ،وفؤوس ال َقنْد؛ َّ
ألن
وأدوات َّ

ُ
صاحب هذا
سمى
املقاهي كانت يف ذلك الزمان
ُ
السكّر ،و ُي َّ
تستعمل (ال َقنْد) بدل ُّ
الدكّان (خردة فروش) ،وكان ُيقابل تلك الدّ كاكني دكّان لبيع املجاديف (مرادي

محام احلاج (عبد
ثم ّ
األبالم) ،ودكّان آخر لبيع املواد الغذائ ّية ،وآخر لبيع ال ُف ُرشَّ ،
ٍ
منخفض ِ
ِ
أمتار تقريب ًا،
األرض بثالثة
عن
محا ٌم
ٌ
بتي) ،املوجود حال ّي ًا ،وهو ّ
الس ّ
الرزاق ّ
ّ

الستارة (الربدة)  -وهي أشبه بال ّلحاف -إىل اجلانب،
احلمم بعد دفع ِّ
وعند دخولك إىل اّ
يستقب ُلك احلاج (عبد الرزاق) وهو جالس عىل ٍ
ختت وأمامه طاول ٌة ،وبال ُقرب منه عد ٌد
ٌ
املناش ِ
ِ
ف املختلفة؛ إ ْذ ُيقدِّ ُم اجلديدَ منها إىل األصدقاء واملعارف ،وبعد ذلك
كبري ِمن
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
أمتار،
أمتار تقريب ًا ،و ُعرضها مخس ُة
تنزل أربع درجات إىل قاعة كبرية طوهلا عرشة
بعلو ٍ
ُ
مرت عىل امتداد حائط القاعة ،ويف وسط القاعة عىل امتدادها
حيث جتدُ مرتفع ًا ِّ
-أيض ًا .هذه الدّ كة مفروشة؛ لغرض نزع املالبس ،واجللوس عليها بعد االنتهاء من

الت ِ
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قسم رُّ
ُ

ِ
ص
الغسل كي ترتدي مالبسك،
خمص ٌ
وقسم م َن املرتفع الذي عىل امتداد حائط القاعة َّ
ٌ
ِ
ِ
ُسمى (اجلاخمانة) ،يدخ ُلها الذين خيشون البرَ د ،وعندما
لبعض البيوت الزجاج ّية التي ت َّ
ينتهي َم ْن ُيريد الغسل ِمن خلع مالبسه ويبقى يف ال ِّل ِ
جسمه
ف
باس
الداخيل فقط ،ي ُل ُّ
َ
ِّ
جسمه من األعىل،
ف هبا
يلتف هبا ِمن البطن إىل األسفل ،واألخرى ي ُل ُّ
بمنشفتني ،واحدة ُّ
َ
ِ ِ
ُ
ثم يلبس
العامل
وإذا حدَ ث أنّه مل يأت بمنشفتيه؛ ُيقدِّ ُم له
احلممَّ ،
منشفتني من مناشف اّ
برجليه (قبقاب ًا) ِمن اخلشب؛ ّ
حارة جدّ ًا ،وعند الدّ خول إىل
احلمم اإلسمنت ّية ّ
ألن أرض اّ

يتعرق،
سمى (الدّ كة) -كام
القاعة هناك
ْ
ٌ
ذكرت -يستلقي عليها املستحم حتّى ّ
مرتفع ُي ّ
أشخاص ،وبعد ٍ
ٍ
الزبون جاهز ًا لالستحامم ،وهنا إ ّما
وهذه الدّ كة تتّسع لعدّ ة
فرتة يكون ّ
ِ
أن يطلب مد ِّلك ًا (مدلكجي) ،أو ْ
ْ
الصغرية
مكان الغسل ،حيث
أن يذهب إىل
ُ
األحواض َّ

ٍ
ِّ
يط بالقاعة الدائر ّية الشكل ،وعىل ِّ
التي تحُ ُ
ولكل
احلار والبارد،
كل
حوض حنف ّيتان للامء ّ
ِ
ٍ
طاستان من النّحاس؛ ليقو َم بالدَّ عك بواسطة (ال ِّليفة) التي جيل ُبها معه،
حوض طاس ٌة أو
يطلب مد ِّلك ًا ،أو إنّه مت ِّف ٌق مس َبق ًا مع أحد املد ِّلكني.
وبعضهم
ُ
ُ
ِ
يطلب عد ٌد ٌ
احلمم)،
قليل ِمن
وقدْ
املستح ِّم َ
ُ
احلمم( -دوا اّ
ني  -وقبل ذهابه إىل قاعة اّ
ٍ
ِ
ٌ
مهمة لنا -بوصفنا
خليط من النّورة والزرنيخ ،وعندما كنّا
وهو
ُ
نذهب قبل أ ّية مباراة ّ

الرواد استخدام ًا لدوا
العبي كرة قدم -كان (نوري لفتة)،
اهلواز) من أكثر ّ
و(حممد ّ
ّ
َ
احلمم لتخفيض الوزن.
بعض الرياض ّيني
احلمم ،وكان ُ
يذهبون إىل اّ
اّ
تتم كاآليت:
أ ّما عمل ّية التدليك ،فكانت ُّ

الصوف الذي ُيدخل
يضطجع
املستحم عىل الدكّة ،فيبدأ املد ّلك باستعامل كيس ُّ
ُ
ُّ
ِ
ِِ
ومر ًة عىل ِ
االنتهاء من التدليك
ظهر ِه ،وبعد
فمر ًة ينا ُم
املستحم عىل بطنهّ ،
ُّ
ك َّفه فيهّ ،
يأخذه املد ّلك إىل ِ
ِ
ُ
والصابون ال ّلتني جيلبهام معه،
بغسل ِه بال ِّليفة
أحد األحواض ويقوم
ّ
والبعض لديه كيس ُيعطيه للمد ّلك الستعامله ،وعند
احلمم،
ُ
أو تُشرتى صابون ٌة من اّ

ِ
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يرضب بإحدى الطاستني عىل حافة احلوض ،فيعرف العامل
االنتهاء ِمن الغسل
ُ
املسؤول عن املناشف ّ
أن هناك َمن انتهى ِمن الغسل ،فيدخل القاعة حام ً
ال منشفتني،
ِ
الرجل قدْ جلب
الرجل ،في ُل ّفه
ُ
باملنشفتني ،فإذا كان ّ
ويصيح( :مناشف) ،فيستدعيه هذا ّ
ٍ
ف
احلمم ُيؤتَى
معه منشفتيه
عندئذ هبام ،وإذا مل جيل ْبهام معه ي ُل ُّ
ّ
اخلاصتني قبل الدّ خول إىل اّ
احلمم ،وخيرج إىل القاعة م َي ِّم ًام
مالبسه،
خلع فيه
صوب املكان الذي َ
َ
نفسه بمنشفتَي اّ
َ
وبعد اجللوس للراحة يطلب الدّ ِ
املستحم قدْ َجلب معه
ارسني أو الشاي ،ور َّبام يكون
ُ
ّ
ُّ
الربتقال والنّومي احللو.

احلمم والتدليك وقيمة الدّ ارسني ،فهي – عادة -حمدَّ د ٌة معروف ٌة ،ولكن
أ ّما ُأجر ُة اّ
ِ
للمستح ِّم -أحيان ًاْ -
ينفح املدلكجي بإكرام ّية زياد ًة عىل ُأجرة التدليك ،فض ً
ال
حيلو
أن َ
ِ ِ
ِ
ِ
(بالص ّح ِة والعافية).
احلمم يقال له:
املناشف واجلاجيي ،وعند
مسؤول
عن
ِّ
اخلروج من اّ
بتي تأيت دكاكينهم ،وكان الس ّيد (صالح)
ونعود إىل دكاكني الع ّطاري َن ،فبعد ّ
الس ّ
محام ّ
َ
يستوردون ال ُعطورات من اخلليج وبعض الدّ ول اإلفريق ّية،
ِمن أشهر الع ّطارين الذي َن
ٍ
وكثري ًا ما يقدُ م اآلخرون َمن ك ُِّل َحدْ ٍ
ثم
ب
وصوب لطلب َ
مشورة الس ّيد (صالح)َّ ،
ثم ابنه الس ّيد (هاشم) ،ودكّان احلاج (ع ّباس
يليه دكّان الس ّيد (حسن
ّ
املوسوي)ّ ،

األنصاري) ،ودكّان احلاج (ياسني العط ّية) ،ودكّان الس ّيد (آغا) ،ودكّان احلاج (سبتي
ّ

ثم ابنه احلاج (حسن) ،ودكّان (ع ّباس طوماس) ،و(مصطفى عبود) ،و(عيسى
ياقوت)َّ ،
معلومات كثري ٌة
األسدي) ،ودكّان (حمسن د ّبوس) ،ودكّان (جليل) ،وهذا الع ّطار لديه
ٌ
ّ
عن التداوي باألعشاب ،وقدْ انتقل بعد ذلك إىل دك ٍ
ٍ
قريب من هنر اخلَنْدق.
ّان
محا ٌم
السوق قهو ُة (عبد العزيز املظ ّفر) ،والب ّقال (غني ،أبو فريد) ،وفيه –أيض ًاّ -
ويف ُّ

احلمم
محام النّساء
ُ
خيتلف عن ّ
للنّساء ،و ّ
الرجال يف أجوائه ،فالنّساء يذهب َن إىل اّ
محام ّ

الصباح حتّى العرص؛ ولذلك جيلب َن معه َّن مستلزمات الغسل واألكل ورشاشف
من ّ

الت ِ
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ُ

ِ
ُ
حديثه َّن
فيكون من
الرجال،
للجلوس،
َ
ويقضني ُ
وقته َّن بالغسل واألحاديث ،بعكس ّ
عن فالنة التي (تلعب بِ َر ُجلها املسكني لعب) ،و (فالنة مد ّللة) ،و (فالنة تلعب ّ
بالذهب

الصفعة
لعب ،وعليها بالعافية ،وغريها مصكّعة-بمعنى أنهّ ا مغلوبة عىل أمرها ،تتل ّقى ّ

الصفعة -وغري ذلك!!
تلو ّ

السكاير والتبغ ،وهو ِمن أسواق احلاج
 -13سوق التّتنج ّية :وهو سوق باعة ّ
(موسى العطية) ،وتسميتُه بسوق التّتنجية ترجع إىل ِ
كثرة دكاكني باعة التّبغ فيه ،وهذا
ّ
ّ
السوق هو امتدا ٌد لسوق الع ّطاري َن (العطاطري) ،وينتهي بتقاطع شارع (أبو األسود)
ُّ
مقابل ّ
الشارع الذي ينتهي بمدرسة املربد االبتدائ ّية.

السكاير املع ّلبة ،ومنها األجنب ّية ،مثل:
السوق يبيعون ّ
السكاير والتبغ يف ّ
كان باع ُة ّ

السكاير
كرفن ،أي (أبو البزون) ،وكولد فالك ،وكولد كرام ،وفرجينيا ،وهافانا ،أ ّما ّ

ُ
حتمل أسامء ،مثل :تركية ،والنهضة ،والفردوس ،وغازي،
العراق ّية املع ّلبة ،فكانت

السعدون) رئيس
والسعدون ّية بالنسبة إىل (عبد املحسن ّ
بالنّسبة إىل (امللك غازي)ّ ،

السكاير التي
الوزراء
العراقي ،ولوكس ،وملوكي ،وكانت املال ّية تستويف رضيب ًة عىل ّ
ّ
ِ
الورق
ُسمى (املكس) ،وكان عىل جتّ ار سكاير ال ُعلب رشاء رشائط من َ
تُباع يف ُع َلب ،وت ّ
ِمن املال ّيةُ ،طول الشرّ يط مخسة (إنشات) تقريب ًا ،و ُعرضه ثالثة سنتمرتات تقريب ًاُ ،يلصق
السكاير ،وهذا الشرّ يط املوجود عىل ال ُعلبة ُّ
يدل عىل ّ
أن ال ُعلبة مدفوعة املكس.
عىل علبة ّ
ِ
وكانت املال ّية ت ُ
وجود الشرّ ائط عىل
السكاير للتأكّد ِمن
ُرسل مفتّشني إىل دكاكني باعة ّ

السكاير
نفسه إىل العقاب؛ ولذلك كان
ُ
أصحاب دكاكني ّ
يعرض َ
ال ُع َلب ،واملخالف ّ
َ ِ
َ
يبيعون سكاير (املز ّبن)،
(املرشطة) ،وكان (التتنج ّية)
السجائر
اليشرتون من التّاجر إال ّ
ّ
السيكارة ،وهي التي تُوضع يف الفم عند
وس ِّمي (املز ّبن)؛ لوجود َ
(زبانة) يف أسفل ّ
ُ
الرفيعة ،ونمرة ( ،)2وهي
التدخني ،وسيكارة املز ّبن عىل نوعني :نمرة ( ،)1وهي ّ

الغليظة.
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السيكارة بالتّتن كي تكون السيكارة جاهزة للتدخني ،فقدْ
أ ّما كيف ّية حشو غالف ّ

تتم بالشكل اآليت:
كانت ُّ

ٍ
ٍ
بنحو تبقى
عريض ِمن اجللد،
كبري من األغلفة ويوضع داخل حزا ٍم
يؤخذ عد ٌد ٌ
رؤوس األغلفة خارج ِ
الرزمة يف صين ّية ،وتمُ أل األغلفة بالتّتن،
اجللد ،وتوضع هذه ُّ

الرزمة ويد ّقها عدّ ة
وجيلس اثنان أو ثالثة من
املختصني حول ّ
ِّ
الصين ّية ،ويرفع أحدُ هم ُّ
ِ
املختصني
السيكارة من قبل
ّ
مرات للتأكّد من ملئها ،وبعد ذلك جُترى عمل ّية غلق هناية ّ
ّ
ُسمى (التغليف أو التدكيم)؛ إ ْذ يأخذ ٌّ
كل منهم
َ
اجلالسني حول ّ
الصين ّية ،وهذه العمل ّية ت َّ
ف السيكارة بنهاية إصبع اإلهبام والسبابة من ِ
ٍ
اليد األخرى،
َ
ّ
السكائر يف يد و ُيغ ِّل ُ ّ
بعض ّ
ِ
ومن أشهر هؤالء( :عبد عيل األسود) ،و(كاظم ،أبو ضياء) ،و(ع ّباس) يف سوق املقام،
السيكارة يف ربطات :ربطة ذات ( )25سيكارة ،وربطة ذات ()50
وبعد ذلك ُت َل ُّ
ف ّ

سمى
سيكارة ،وأخرى ذات ( )100سيكارة ،والتّتن الذي ُيستعمل لسكاير املز ّبن ُي ّ
ّ
(الشاور) ،وهو يجُ لب عاد ًة من كردستان العراق .والتتنج ّية يبيعون التّتن لوحده

بالوزن عليه ْ
يضع فيه
الورق الذي
أن
ُ
يشرتي كذلك َ
َ
بالوزن ،والذي يشرتي التّتن َ
َ
وتسمى
خفيف جدّ ًا ال يتعدّ ى طول الورقة فيه طول سيكارة ال ُعلبة،
والورق
ٌ
التّتنَ ،
ّ

(البافرا).

تتم بوض ِع ٍ
قليل من تتن ّ
ثم
الشاور عىل ورقة البافراَّ ،
وطريقة هتيئة سيكارة ال ّلف ُّ
فتلتصق بواسطة ال ّلعاب،
يلحس بلسانِه أحد أطرافها،
يل ّفها العامل بيده ،وبعد ذلك
ُ
ُ
ٍ
ُ
وكان ّ
ثم
املدخن -حينذاك-
حيفظ التّتن وورق البافرا يف ُعلبة من املعدن حيم ُلها معهّ ،
ِّ
املدخن ورق َة البافرا
فيض ُع
استُوردت ُع َلب ِمن املعدن تقو ُم بذاهتا ِّ
السيكارةَ ،
بلف ّ
الضغط عىل العلبة بعد ِ
ثم
غلقها ،تُفتح فيجدُ
يضع التّتن يف الورقة ،وعند ّ
ُ
ُ
يف ال ُعلبةَّ ،

السيكارة جاهزة للتدخني ،والبعض يستعمل ورق البافرا لتنظيف الن ّظارات ،ومنهم
ّ

الت ِ
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ُ
الشخص ّية املعروفة (سبع مخاس).

(الباكوين) ،و ُيزرع يف كربالء واهلند ّية ،وكان
سمى
والتتنجي ُ
يبيع تتن الناركيلة ،و ُي ّ
ّ
ّ

مدخني الناركيلة – عند ّ
هندي) ،وبعض ّ
الذهاب إىل املقهى– يأخذ معه
سمى (تتن
ّ
ُي ّ
بصورة جي ٍ
ٍ
ِ
دة ،و ُيقال
بتنظيفه وهتيئتِ ِه
خاصة قام ُمس َبق ًا
تتن الناركيلة؛ ألنّه ِمن نوع ّية
ّ
ّ
ِ
أيض ًاَّ :
أصحاب املقاهي ُيضيفون قلي ً
ال من الرتياك  -وهو ما ّدة خمدّ رة -إىل
بعض
إن َ

(السويكة) ،ولتهيئة
تتن الرتياك؛ ل ُينعش هبا شارب الناركيلة!!
والتتنجي يبيع تتن ّ
ّ
َ
ّ
يكون ناع ًام ،و ُيضاف له (اجللو) ،وهي ما ّد ٌة
ويدق باهلاون حتّى
السويكة ُيؤخذ التّتن
ّ
ٍ
وحارةٌ؛
صغرية ،وهي ما ّدة ماحل ٌة
رمادي ّبراق ،تُستورد من اهلند عىل شكل قط ٍع
لونهُ ا
ٌّ
ّ
َ
كم ّية حمدودة
إ ْذ تُضيف إىل التِّتن احلرارة وامللوحة ،وتُدَ ُّق حتّى
تكون ناعم ًة ،وتُضاف ّ
َ
يكون رطب ًا يمكن مسكه باألصابع،
منها إىل التّتن ،وبعد ذلك ( ُيداف) باملاء حتّى

السويكة يفتح
بعد ذلك يوضع يف علبة (قوط ّية) الفازلني الفارغة ،وعندما يراد أكل ّ
ِ
والسبابة
ثم ُيمسك بنهاية أصابعه( ،اإلهبام ّ
الشخص القوط ّية ويضع يف يده ّ
كم ّي ًة منهاَّ ،

كم ّي ًة منها ،ويض ُعها بني ّ
ثم يخُ رجها ويرميها!
الشفة وأسنانه ،فتبقى فرتةًّ ،
والوسطى)ّ ،
السجاد(الزوايل)
سمى (تراب التّتن) ،وهذا ُي َر ُّش عىل
ّ
ويستعمل التتن الناعم جدّ ًا و ُي ّ

الصناديق يف
عند ل ِّفه هناية الشتاء ،و ُي َر ُّش –أيض ًا -عىل مالبس الشتاء قبل وضعها يف ّ

هناية الشتاء؛ من أجل منع (الع ّثة) ،وبعض ّ
السبيل (البايب)
املدخنني كانوا يستعملون ّ
َ
يستعملون
الريف -كانُوا
ني
األجنبي ،وهو ِمن اخلشب ،وبعض العراق ّي َ
ّ
وخاصة سكنة ّّ
يب واحلبوب ،والذي
السبيل املصنوع من ال ّطني املفخور ،الذي كان ُيباع لدى باعة الشرّ ا ّ
ّ
أن َ
الس َ
ُ
بيل عليه ْ
يضع فيه التّتن حسب حاجته
حيمل كيس ًا صغري ًا من القامش
ُ
يستعمل ّ

اليوم ّية.

السوق ،فيبدأ من دكّان احلاج (عبد احلسني الكليداري) والد (هادي اّ
وعلوي)،
أ ّما ُّ
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ثم احلاج (صالح) ،و(عزيز) ،واحلاج (جواد
الذي يبيع املوا ّد اإلنشائ ّية والنجارةّ ،

ثم ابنه (كاظم) ،و(س ّيد كاظم) ،و(قاسم
الكاظمي) ،والد (كاظم وكامل ومسلم)ّ ،
ّ

دوران) ،واحلاج (جاسم خلف) ،واحلاج (رحيم صالح) ،و(عبد عسكر) ،و(موزان
اهلاشمي) ،و(ج ّبار البهاد ّيل)،
حممد
احلاج هاشم) ،و(س ّيد عبد اهلل
ّ
اهلاشمي) ،و(س ّيد ّ
ّ

السوق نجد احلاج (مرهون) ،الذي يبيع
و(سلامن مال علوان ،وإخوته) ،ويف هناية ُّ
واستبدلت -اآلن -بأكياس النايلون ،ويف
أكياس الورق التي كانت تُستعمل فيام مىض،
ْ
السوق قهوة احلاج (نجم) ،ومطعم احلاج (خضري) لبيع الكباب.
ُّ

السكاير والتّتن (بيت املؤمن) ،واحلاج (كاظم كتيباين) ،واحلاج (فائق)،
ومن جتّ ار ّ
ِ
شخص إىل بغداد،
ب
ٌ
ووكيل سكاير تركية (عبد الكريم) ،وممّا ُيذكر هبذا الشأن أ ّن ُه َذ َه َ
ِ
وسمع صاحب دك ٍ
َ
مخسون فلس ًا،
ّان ُينادي :ل ّفة دجاج ،ل ّفة دجاج بدرهم ،والدّ رهم
َ
ثم ابتعدَ قلي ً
أنت
ال وفتحها ،فلم جيدْ هبا دجاج ًا ،فقال للبائعَ :
فاشرتى ّ
الرجل ل ّفةَّ ،

تُنادي ل ّفة دجاج ،ولكنّي مل أجدْ دجاج ًا وال قطع ًة صغريةً ،فقال البائع :بدرهم وتريد

البزون (القط)،
أنت إذا
َ
أضع (أحط) لك دجاجةَ ،
السكاير يصيح :أبو ّ
سمعت بائع ّ
وتشرتي منه ِع ْلبة ،فهل ُيعطيك مع العلبة ّبزونة؟!
ِ
ِ ُ -14
التسمية؛ لوجود
السوق هبذه
سوق ال ْق َف َ
وس ِّمي هذا ُّ
اصة( ،أي :األقفاص)ُ :
السوق ِمن جامع املقام باجتاه منطقة
الدّ كاكني التي
ُ
تصنع (األقفاص) ،وغريها ،يبدأ ُّ
البلدي يف ّ
العشار حتّى هنايته يف ملتقاه مع سوق املطاعم،
اخلندق ،ويمتدُّ مقابل القسم
ّ
السوق  -وكان دكّان والدي من ضمنِها – من أجل توسيع الشارع املمتدّ
وقدْ ُأزيل هذا ُّ

من جرس املقام إىل جرس اخلندق.
ٍ
بمكتب للامل ّية ،وكان املسؤول عنه احلاج
السوق من جهتِ ِه مقابل اجلامع
يبد ُأ ُّ
ثم بدكّانني اّ
يلف
سمى (أبو عبد اهلل)ُّ ،
حلل َقني ،أحدُ مها كرديُ ،ي ّ
(عساف الناهي)َّ ،
ّ

الت ِ
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(اجلراو ّية) عىل رأسه ،وكان فض ً
ثم يأيت
ال عن مهنتِه احلالقة خاتن ًا
ِّ
ّ
(مطهر ًا) لألطفالَّ ،
سرِ
ثم دكاكني صناعة األقفاص واأل َّ ة ،وغريها.
مكتب (فالح احلاج شويش)َّ ،
ُ
األخرض منه و ُين ّظف من اخلُوص
يؤخذ
تُصن َُّع األقفاص ِمن سعف النّخل؛ إ ْذ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
مخس
بصورة ج ّيدة ،بعد ذلك جُتمع جمموع ٌة من (جريد النخيل) تقدَّ ر من عرشة إىل َ
ٍ
ُسمى ُّ
َ
ويقولون( :كارة حطب،
جمموعة (كارة)،
كل
عرش َة جريدة ،وتُشدُّ ج ّيد ًا ،وت ّ

بعض الكارات وتُوضع يف (شاخة)((( ،وبعد عدّ ة أ ّيام
ثم تُؤخذ ُ
وكارة حشيش)َّ ،
ُيستخرج و ُينقل بعد جفاف املاء منه إىل الدّ كاكني لصناعته؛ َّ
ألن اجلريد يف هذه احلالة
ٍ
ٍ
السلع التي
والص ُ
يكون سهل التثقيبّ ،
انع يستعمل آل ًة للثقب مع مطرقة خشب ّية ،وأ ّما ِّ
فهي:
كانت تصنّع َ

الشاخة :جدول طوله حدود عرشة أمتار ،وعرضه (مرت) ،وعمقه (مرت)ّ ،
((( ّ
والشاخات تتوزّع يف
للسقي
املاء
َّ
املخص ُص ّ
البساتني ،فتزحف جذور النَّخيل وغريها من األشجار إىل مائها ،و ُيسحب منها ُ
بواسطة (الدلو) من املنزح ،وتتّصل هذه ّ
لتزودها باملاء.
الشاخات باألهنار ّ
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أ -أس ُة املنام :واألَسرِ َّ ة كانت إ ّما ٍ
لنفر ،أو لنفرين ،مثلَ :أسرِ َّ ة اخلشب التي تُستعمل
رَِّ

حال ّي ًا ،مع الفارق يف ّ
أن بعضها يجُ عل من جوانبه سياج ًا يرتفع قدَ م ًا تقريب ًا عن سطح

باب ُي َنزل منه.
السرّ ير ،وللسرّ ير ٌ

ٍ
شكل
ب -صناعة أقفاص البالبل :وهي عىل نوعني( ،القفص العادي) ،وهو ذو
ِ
مك ّع ٍ
ُ
طول ِّ
بُ ،
ُ
أطول قلي ً
ال
ويكون
(اخلاص)،
أضالعه قد ٌم ،والنّوع الثاين
كل ضل ٍع ِمن
ُّ
شكل ٍ
ِ
طاق ،وما يزال هذا النوع ُيصنع إىل اآلن.
وسطحه عىل
ِمن العادي،
ُ
ج -صناعة أقفاص الدّ جاج وال ّطيور :وهذه األقفاص كبري ٌة عادةًُ ،
طول ال َق َفص
ٍ
منطقة إىل
رضه (مرت) ،وارتفا ُعه قد ٌم ،وتُستعمل لنقل الدّ جاج وال ّطيور من
(مرتان) ،و ُع ُ
يتم بواسطة
أخرى ،ويف ذلك الوقت كان نقل الدّ جاج وال ّطيور من العامرة إىل البرصة ُّ
املائي (املهيالت).
النقل ّ

د -صناعة أقفاص َ
والر َطب والفواكه :وهذه األقفاص صغري ٌة مك ّعب ُة
اخلالل ُّ

الشكلُ ،
ّ
وضع فيها َو َرق املوز
طول ضلع القفص قد ٌم تقريب ًا ،وقبل وضع املوا ّد فيها ُي َ
ِ
ِ
رسير
األطفال ،وا َمل ْهد أو (الكاروك) هو
أمهدة
أو العنب حلفظ تلك املوا ّد ،وصناعة
ٌ
ِ
(اهلز) ،ويف أعاله عصا عىل امتداد طوله تعلو
السقوط ،أو عند ّ
لنوم ال ّطفل وحفظه من ُّ
ٍ
قطعة ِمن قامش (امللمل) اخلفيف ملنع وصول ُّ
الذباب
قدمني تقريب ًا؛ لغرض وضع
والبعوض إىل ال ّطفل النائم.

الركوك مجع ّ
الر ُّك
(رك) ،وهي عىل نوعني :الكبري والصغريّ ،
الركوكُّ :
 -#صناعة ُّ

الكبري له قاعد ٌة مر ّبع ُة الشكل ،ضلعها قد ٌم تقريب ًا ،ويرتفع إىل األعىل ،ويتّسع حتّى
علو ٍ
َ
مرت تقريب ًا ،وتكون فتحته من األعىل بطول قدمني تقريب ًا ،وتُستعمل
يصل إىل ِّ

وخاصة فواكه جنوب البرصة ،التي كانت
والرطب والفواكه،
ّ
الركوك لنقل اخلَالل ُّ
ُّ
ِ
ُ
فطول ضلع قاعدته نصف قد ٍم تقريب ًا ،ويتّسع
الصغري،
تشتهر بكثرة أنواعها ،أ ّما النّوع ّ
ُ
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ِ
بطول ض ْل ٍع ُ
حتّى َ
يصل إىل
يصل إىل ارتفاع قدمني تقريب ًا ،وتكون فتحتُه من األعىل

وخاصة
والرطب والفواكه،
ّ
الركوك ّ
الصغرية؛ لنقل اخلَالل ُّ
القدمني تقريب ًا ،وتُستعمل ُّ
ِ
واملسؤولني
أصحاب أمالك البساتني ،الذين بدورهم يهُ دون بعضها إىل األصدقاء
إىل
َ

يف البرصة وخارجها.

جيلس حتتها ُ
بعض الباعة ،وغريهم.
و -صناعة املظلاّ ت التي ُ
ِ
السوق إىل دكّان
ثم
دكاكني األقفاص يأيت دكّان لبيع
وبعد
ُ
ّ
والرملّ ،
اجلص ّ
ينعطف ُّ
لبيع أدوات الزراعة (املسحاة ،واملنجلِ ،
والف ْر َوند  -حزام تس ّلق النخيل ،)-وعند
ٍ
ِ
السوق يف ملتقاه مع شار ِع
املنعطف
عبور
ٌ
جانب من (علوة) لبيع اخلشب ،حتّى ينتهي ّ

املطاعم.

التمن والطحني،
ثم دكاكني ّ
السوق ،فتبدأ من باب جامع املقامّ ،
أ ّما اجلهة الثانية من ُّ

ثم دكّان والدي ،وبعده
حممد الفائزّ ،
ثم دكّان احلاج ّ
وهي باجلملة( :دكّان احلاج جوادّ ،
منعطف باجتاه سوق احلبال ،وعند عبور
ثم يأيت
ٌ
دكّان احلاج عبد احلسني اإلبريسم)ّ ،

املنعطف ُ
ّ
مقهى صغرية ،وبعده بيت احلاج (عبد
بالعشار ،تليه
البلدي
نصل إىل القسم
ّ
ً
ثم بيت (عيسى) صاحب علوة (عيسى وتوفيق) للخرضة والفواكه ،وبعده
ّ
الرسول)َّ ،
ثم دكاكني لبيع املواد الغذائ ّية (ب ّقالة) ،حتّى يلتقي يف هنايته
دكّان لبيع أدوات الزراعةّ ،

بشارع املطاعم.

السواد) لتصليح
ويف اجلهة اخللف ّية خلف مكتب املال ّية دكّان (عبد احلسني محزة ّ

الدراجات اهلوائ ّية وبيع أدواهتا االحتياط ّية ،وباملناسبة كان (عبد احلسني) قبل فتح
ّ
طلب مدرسة املقام االبتدائ ّية ،وقدْ ُع ِهد إليه أدا ُء ٍ
الدكّان من كبار اّ
متثييل ُأقيم يف
دور
ٍّ

ٍ
دور األسد املربوط يف حبل،
املدرسة صباح يو ِم
مخيس قبل رفع العلم وحت ّيته؛ إ ْذ أ ّدى َ
ٍ
و ُع ِهد إىل أخيه (مجعة) دور ِ
إعادة للتمثيل ّية،
احلصان الذي يصهل بعد زئري األسد ،ويف
ُ

ِ
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ٍ
لفرتة ،فأثار املوقف ضحك
وعندما جاء دور احلصان ليصهل ،أخذ يسعل (يكح!)
أكثر احلارضين ضحك ًا هيئة التدريس ،ومل
اجلميع مع ِّلقني(:حصان ويكح!) ،وكان ُ

تتمكّن احليوانات من ِّ
قوهتا ،فجاءت الفأرة التي أ ّدى
الرغم من ّ
فك وثاق األسد عىل ُّ
(فقرضت)
دورها املم ّثل (جواد عبد احلسني) ،الذي مل يكن طوله يتعدّ ى الياردة،
ْ

احلبل ،وفكّت َأسرْ األسد ،ويف فرتات االسرتاحة (ال ُف َرص) ،مل خي ُلص (مجعة) من
تعليق اّ
الطلب ونكاهتم.
وبعد دكّان (عبد احلسني) كانت هنالك ثالثة دكاكني لبيع أدوات الزراعة.

ُ -15
(اخلضار) ،وما يزال،
سمى
سوق ّ
ّ
اخلضارة :كان بائع اخلرضوات -حينذاكُ -ي ّ
اخلضارة)؛ لوجود ٍ
ومجعه بال َّل ِ
عدد ٍ
كبري من باعة
وس ِّمي (سوق ّ
هجة العا ّم ّي ِة ّ
ُ
(خضارة)ُ ،
السوق.
اخلضار يف هذا ُّ

اخلضريي ،وينتهي يف ملتقاه
السوق عند تقاطعه مع سوق املطاعم قرب جامع
ّ
يبدأ ُّ

أثر يف هذا
مع شارع (أبو األسود) ،مقابل ّ
اخلضارة -حال ّي ًا -وال يوجد للخرضوات ٌ
ٍ
السجاد ،وال ُف ُرش ،والستائر ،واملوبيل ّيات،
مكان لبي ِع
حتول إىل
ّ
السوق اآلن ،فقدْ ّ
ُّ
اخلضريي يوجد دكّان (رشيد ع ّبود) لبيع
السوق من جهة جامع
ّ
وغريها ،ويف بداية ُّ

الرمحاين)
األجبان ،وهو والد البطل الدو ّيل رافع األثقال (حممود) ،وبجانبه دكّان (نوري
ّ

ثم يليه ّ
َ
ثم
يبيع
والد املالكم (صباح) ،وكان ُ
حمل (صالح) لبيع البيضَّ ،
األجبان -أيض ًاَّ -
(اخلضارة) ،وكانوا ِمن سكنة اّ
حملت الفريس
ُيعقبهام عد ٌد من دكاكني باعة اخلرضوات
ّ

والع ّباس ّية والرباضع ّية ،وما يبيعونه من اخلرضوات والفواكه ُيستورد من بغداد واحل ّلة،
ولدى أصحاب ِ
اخلينان (ال َع اَلوي) وكالء يف بغداد واحل ّلة لرشاء املوا ّد ونقلها بواسطة

القطار إىل البرصة؛ َّ
ألن طريق (برصة  -بغداد) مل يكن (مب َّلط ًا) -حينذاك -وكانت بعض
الصغرية أو الكبرية إىل
اخلرضوات من إنتاج بساتني البرصة ،التي تُنقل بواسطة األبالم ّ
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ُ

ِ
(اخلينان) ،وهي َع اَلوي لبيع الفواكه واخلرضوات باجلملة ،التي تتعامل مع أصحاب
ان) مفرد ِ
(خينان) ،وهو ُيط َل ُق أص ً
ال عىل املكان الذي يرتاده
الدّ كاكني ّ
الصغرية ،و(اخلَ ُ ُ
ٍ
مكان ٍ
الغرباء للمبيت فيه ،ولكن يف البرصة كان ُّ
كبري تخُ زن فيه املوا ّد لغرض البيع
كل
يسمى خان ًاِ ،
ِ
شكل
واخلينان التي كانت موجودة لبيع الفواكه واخلرضوات كانت عىل
ُ ّ

سقائف من صفائح (اجلينكو)ُ ،س ِّميت هبذا االسم ،وكانت متتدُّ من الكمرك حتّى جرس
َ

املقام ،مكان دائرة األحوال املدن ّية القديمة وما جاورها ،وكانت هناك رشيع ٌة عىل هنر
اخلينان تُسمى (رشيعة ِ
العشار مقابل ِ
ِ
ّ
إلنزال الفواكه واخلرضوات
اخلينان) ،تُستعمل
ّ
بجانب ِ
ِ
اخلينان باجتاه الكمرك؛
من وسائط النقل املائي(األبالم) ،وكانت هناك ساح ٌة
لوضع الفواكه واخلرضوات بعد إنزاهلا ِمن األبالم؛ إ ْذ جُترى عمل ّية البيع والشرّ اء بني
أصحاب ِ
ِ
اخلينان الذين اليبيعون الفواكه واخلرضوات إىل أصحاب الدّ كاكني باجلملة،
وسنأيت عىل ذكر ِ
(اخلينان) عند حديثنا عن خينان الفواكه واخلرض-الحق ًا ْ
إن شاء اهلل.-
القصاب) قبل
ثم دكّان (حسن ّ
ثم يأيت دكّان (أبو شعري) لبيع املوا ّد الغذائ ّيةّ ،
َّ

ثم بيت (عبدال) ودكّانه،
املنعطف يف سوق ّ
ثم دكاكني باعة اخلرضواتّ ،
القصابنيّ ،

حفي
ثم ّ
(عزت أفندي) ،والد ّ
الص ّ
ثم دكّان احلاج (داود ،أبو سلامن) لبيع اخلرضواتّ ،
ّ
ثم دكاكني بعض الب ّقالني ،منهم (عبد الكريم طه اخلال)،
وحامي اهلدف (هبجت)ّ ،
الذي ُبرتت سا ُقه ،ودكّان (إبراهيم اخلال) ،وآخر الدّ كاكني دك ٌ
ّان خل ّياط دشاديش.

عم البطل (حممود رشيد)،
السوق ،ففي البداية دكّان (فرج عبود) ّ
أ ّما اجلهة الثانية من ُّ

ثم تأيت دكاكني باعة اخلرضوات،
ثم دكّان (حامد
ّ
احلجاج) لبيع احلبوب يف اجلملةّ ،
ّ

ثم يأيت منعطف يؤ ّدي إىل دريبة
وبعدها دكّان الب ّقال املشهور احلاج (كاظم ،أبو جودة)ّ ،
وسأتطرق الحق ًا إىل هذه (الدّ ربونة) ،وبعد املنعطف نجد دكّان (كاظم ،أبو
(دربونة)،
ّ

يبيع البيض والدّ جاج وال ّطيور التي
سمى (كاظم أبو البيض) ،وكان ُ
سليم) ،وكان ُي ّ
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يستوردها من العامرة بواسطة النقل املائي (املهايل) ،ومن لطيف الذاكرة ،أنّه يف إحدى
الرياض ّية إىل العامرة ّ
تعذر علينا العودة بالس ّيارات بسبب سقوط
سفرات ثانو ّية البرصة ّ

األمطار الغزيرة ،ومل يكن شارع (برصة – العامرة) قدْ ُب ِّلط -وقتذاك -فاضطررنا إىل
العوم بواسطة املهيلة ،التي ِمن ِ
ُ
أحتفظ
مجلة محولتها
أقفاص الدّ جاج وال ّطيور ،وإنيّ
ُ
ٍ
بصورة يف املهيلة خلف أقفاص الدّ جاج مع بعض اّ
عبني ،وهم( :ألفريد سمعان،
الل َ
اهلواز ،وطارق خليل ،وأنا).
وحممد ّ
ّ

ثم دكاكني
ثم تأيت دكاكني باعة خرضوات آخرين ،ومنها دكّان (هادي أبو حسن)ّ ،
َّ

كبري
الب ّقالني ،ودكّان بائع
السوق ،وعىل امتداد ُّ
الطريش واخلل يف هناية ُّ
السوق كان عد ٌد ٌ
ّ
ٍ
ٍ
ِ
َ
َ
كبرية ،ويف
سالل
يضعون خرضواهتم يف
األرض،
جيلسون عىل
من باعة اخلرضوات
ٍ
سالل وأطباق.
السوق باع ُة اخلبز الذي يضعونه يف
ُّ
مر ّ
أن بني دكّان الب ّقال (كاظم ،أبو جودي) ،ودكّان احلاج (كاظم،
لقدْ ذكرت فيام َّ

الت ِ
اث العا ِّم53 .............................................................
قسم رُّ
ُ
اخلضارة؛ إ ْذ تُباع يف
أبو البيض) منعطف ًا يؤ ّدي إىل دربونة (زقاق) ،تعدُّ امتداد ًا لسوق ّ
بكم ّية قليلة جدّ ًا؛ إ ْذ يأيت
الدّ ربونة أنواع اخلرضوات التي تُباع يف سوق ّ
اخلضارة ،ولكن ّ

بعض اّ
بكم ّية قليلة جدّ ًا من اخلرضوات ،هي من إنتاج بساتينهم،
الفل َ
حني والنِّساء ّ
ِ
السوق امرأ ًة جالس ًة عىل األرض وأمامها دجاجة ،أو ديك ،أو ب ّطة ،أو
وتشاهدُ يف ُّ
ِ
ّ
يومي للدّ جاج ،وكان بعضه َّن جيلس َن
إنتاج
بشة ّ
(وزة) ،وعدد قليل من البيض ،وهو ٌ
ٌّ
ِ
خوص النّخيل ،كاملكانس ،واملهاف ،والعالليك،
عىل األرض لبيع املوا ّد املصنَّعة من
واجللل ،والسالل ،واألطباقِ ،
والزبالنِ ،
واحلرصان ،والبلول ،وأغطية رشايب املاء،
ّ
ِّ
وس َفر األكل ،واملشاخل واملبازل ،وبيع عرقجينات احلياكة ذات النقوش
والقففُ ،

وورق
املختلفة ،وشدّ ات ورد
ّ
اجلوري ،وشدّ ات الياس ،واحلنّة الناعمة ،وال ّطلعَ ،
ِ
والزبد ،وأمشاط اخلشب،
احلار،
واخلر ْيط ،وال َّلبنّ ،
ّ
العنَب للدّ وملة ،والنّبق ،ورشاد البرَ
ِّ
احلمم ،والبخور ،وال ّطني خاوة ،وقناين ماء ال ّلقاح ،وماء
احلمم األسود ،وليف اّ
وأحجار اّ

سوق الدّ جاج يف البرصة يف ثالثين ّيات القرن العرشين
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بكم ّية قليلة جدّ ًا يف ك ّفة
ثم ُّ
الرطب ،تأيت بعض النّساء ّ
الورد ،ويف بداية نضوج اخلالل ّ

ُسمى (املشخاب) ،موضوعة يف اّ
ُسمى
علقات من اخلوص ّ
الصغرية للبيع ،وت ّ
صغرية ت ّ
ٍ
ّاس اخلَ ُ
ُ
طب ِمن
والرطب،
والر ُ
ويصل الن َ
(البشارة) ،وبعد فرتة خيتفي ُ
الل ُّ
بيع اخلَالل ُّ
األصدقاء اّ
كني ،وهم بدورهم يهُ دوهنا إىل األصدقاء يف املح ّلة.
املل َ

ثم ابن أخيه
ويف الدّ ربونة دار (نارص املهنّا)
ّ
املختص بشحن البواخر وتفريغهاّ ،

(حسن يارس املهنّا).

املركزي لرفع األثقال إقامة
وعىل ذكر والد البطل الدو ّيل (حممود)ّ ،قرر االحتاد
ّ
بطولة للناشئني برفع األثقال يف بغداد ،وبام ّ
اعني
الناشئني ،فقدْ
َ
أن (حممود ًا) ِمن الر ّب َ
الرزاق طاهر) وبعض الرياض ّيني إىل والده ،وأخربوه بقرار االحتاد
يايض (عبد ّ
ذهب ّ
الر ُّ
إلقامة البطولة يف بغداد ،فلم ُيوافق عىل ِ
ال هلمّ :
سفر (حممود) ،قائ ً
صغري،
إن (حممود ًا)
ٌ
ٍ
وأخاف ْ
مناقشة معه ،قال هلم :إنيّ أوافق
أن يتي َه يف بغداد ،فاستغربوا هذا القول ،وبعد
ُ

عمه ال يوافق ،أو ُ
يقول هلم ّ
عمه (فرج) ،ظنّ ًا منه ّ
ختص والدَ ه،
إذا َ
إن القض ّية ُّ
أن َّ
وافق ُّ

عمه -كام ذكرت -مقابل دكّان والد (حممود) ،فذه ُبوا إليه وأخربوه بقرار
وكان دكّان ِّ
االحتاد ،واملطلوب موافقتُه عىل سفر (حممود) للمشاركةِ ،
عم (حممود) فرح ًا
ففرح ُّ

ِ
الصغري يف البطولة ،ووافق يف احلال؛ ّ
ألن أحد أفراد العائلة
شديد ًا بمشاركة ابن أخيه ّ
ني املشهورين ،الذين سيفتَخر هبم ،وبعد املوافقة عادوا إىل ِ
ُ
والده
سيكون من الرياض ّي َ
ُ
َ ُ
َ
اضطر إىل املوافقة،
هسة شلون وافق!!) ،وأخري ًا
ّ
العم ،فقال( :هذا ّ
وأخربوه بموافقة ّ

وذهب (حممود) إىل بغداد ،فكانت ّأول مشاركة له يف بطولة رف ِع األثقال ،وأخري ًا،

ني.
الضياع من األبطال الدول ّي َ
الصغري الذي خياف عليه والده من ّ
أصبح (حممود) ّ
ٍ
ُ
سوق ،ولكنّها
سوق اخلندق ،أو أسواق اخلندق؛ ألنهّ ا يف احلقيقة أكثر من
-16
ُسمى (سوق اخلندق)؛ لوجودها يف منطقة اخلندق ،ويف الثالثين ّيات كان ذلك
كانت ت ّ
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ِ
أسواق البرصة؛ ّ
ألن مركز جتارة البرصة سوا ٌء يف احلبوب أم التمور
السوق ِمن أشهر
ُّ
السوق ِمن جرس اخلندق ،الذي كان ُيفتح و ُيغلق مثل
كانت ترتكّز يف تلك املنطقة ،ويبدأ ُّ
السابق؛ ملرور املهايل أو املهيالت الكبريةُ ،
ومنذ بداية تشييده ،وبعدها جرى
جرس املقام ّ
تغيريه إىل اجلرس احلايل ،وكانت األبالم الكبرية واملهايل الصغرية متر ِمن ِ
حتت ِ
اجلرس
ّ
ُّ
ُ
ِ
عند انخفاض منسوب املاء يف حالة اجلزر.
بني
املقر َ
سمى أيض ًا (سوق اآلغا) ،واآلغا ،هو (آغا جعفر) أحد ّ
السوق ُي ّ
وكان هذا ُّ
الشيخ (خزعل) ،وو َلدا (آغا جعفر)( ،سامل وعبد ال ّلطيف) ،ال ّل ِ
ِمن ّ
ذان كانا نائ َبني يف
َ

امللكي.
النواب يف العهد
جملس ّ
ّ

الر ّقي والب ّطيخ ،وبعده
العذاري) لبيع الفواكه،
وكان هناك دكّان (صالح
ّ
ّ
وخاصة ّ
ٍ
ٍ
السكّر ،وبجانبه
دكّان (ج ّبار ،أبو الشرّ بت) ،وشرَ بت (ج ّبار) عبارة عن ماء ّ
ملون مع ُّ

املزبن والتتن وأوراق
السكاير املع ّلبة وسكائر ّ
ثم دكّان (مخيس) بائع ّ
ب ّقال ّية (ضيغم)ّ ،

ثم يأيت معمل ثلج
ُسمى (البافرا)،
ِّ
وجياوره ٌ
السكاير ،التي ت ّ
لف ّ
بائع بجانبه مثلهَّ ،
ُ
ثم ماكنة طحني ،وقبل عبور اجلرس دكّان اّ
(حممد) ،وعند
احللق ّ
(عكويب) (يعقوب)ّ ،
ِ
ِ
طابقني تعود ملك ّيتُه إىل آل ِّ
والسوق
بيت ِمن
عبور اجلرس
باجتاه جرس املقام يأيت ٌ
الذكريُّ ،
هذا تعود ملك ّيتُه –أيض ًاِ -
آلل ّ
مستأجر ِمن ِقبل دائرة مال ّية
الذكري ،أ ّما البيت ،فهو
َ

ُسمى (دائرة ال ُعرش) ،ودائرة ال ُعرش تستويف مبالغ عىل املحصوالت الزراع ّية
البرصة ،وت ّ
ُ
تدخل إىل هنر اخلندق لغرض بيعها.
التي

التجار( :عبد اإلمام مهاوي ،وجعفر احلاوي ،وعبد الع ّباس،
السوق مكاتب ّ
يف هذا ُّ

وسعيد جبارة) ،ويف البداية دكّان (شحيت) لبيع الفواكه واخلرضوات ،ثم دكّان
بتي ،وكان يبيع
احلاج (جواد
الكاظمي) قبل انتقاله إىل سوق التتنج ّية قرب ّ
الس ّ
محام ّ
ّ

(املصالوي) لبيع
السكاير املع ّلبة وسكاير املز ّبن والتّتن وأورق البافرا ،وبجانبه دكّان
ّ
ّ
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كبري من دكاكني بيع ورشاء
السكايرّ ،
ّ
ثم تأيت دكاكني بي ِع احلُبوب وبيع ال َعلف ،وعد ٌد ٌ
َ
األكياس (الكواين)؛ َّ
ثم دكاكني الب ّقالني،
ألن العمل هناك يتط ّلب
استعامل األكياسّ ،
ِ
ِ
التجار ،مثل:
السوق مكاتب بعض ّ
ويقابل هذه الدّ كاكني من اجلهة األخرى من بداية ُّ
ثم ماكنة
ثم بعض الدّ كاكني لبيع املواد الغذائ ّيةّ ،
املهيدب والدّ ليجان والكظيبّ ،
ُ
تستعمل قنينة (البطل
املرشوبات الغاز ّية (النامليت) ،للحاج (رضا) ،واملاكنة كانت

وس ِّمي (بطل أبو اخلرزة)؛ لوجود خرزة صغرية يف ُعمق البطل ،والبطل
أبو اخلرزة)ُ ،
بشكل ال تنزل اخلرزة إىل ِ
ٍ
خترج منه ،وعند شحن البطل بالنامليت
قاع ِه وال
مصنوع
ُ
ٌ
فوهته وتسدُّ ه سدّ ًا محُ ك ًام ،وبعدها دكاكني بيع ورشاء
ونتيجة ّ
الضغط تصعدُ اخلرز ُة إىل َّ
وخياطة (الكواين) ،ومنها :دكّان (حسني) والد (محدي) ،و(نرص اهلل) ،حامي هدف
ِ
ألحد
ثم دكاكني باعة احلبوب ،ودكّان
منتخب املعارف (الرتبية) يف هناية األربعين ّياتّ ،

اّ
السوق مقابل مدرسة الدّ ّبة(املربد) حال ّي ًا.
احللقني ،وينتهي ُّ

سمى (جرس أ ّم الدّ جاج)؛
أ ّما إذا اجتهنا بعد عبور اجلرس باالجتاه اآلخر الذي كان ُي ّ

ّ
ُسمى (أ ّم الدّ جاج) ،فيبدأ الشارع بع ّطار ّية (ع ّبود ،وعبد اهلل)،
ألن تلك املنطقة كانت ت ّ

ثم تأيت باجة (أم جاسم) ،وأم
ثم دكّان ب ّقال ّيةّ ،
ّ
ثم دكّان لبيع الفواكه واخلرضواتَّ ،
ِ
تبيع الباجة ّ
احلملون لتناول
الباجة هناك،
تضع ِقدْ َر
بالشارع؛ إ ْذ
ُ
ُ
جاسم ُ
وجيتمع حوهلا اّ
ثم دكّان (سعيد احلاوي) لبيع
وجبة ّ
الصباح ،وكان ُيطلق عليها (كروش أم جاسم)ّ ،

ثم تأيت ماكينة طحني احلاج (رضا) ،وماكينة طحني احلاج (مهدي
املواد الغذائ ّيةَّ ،
القرناوي) ،وبعده يأيت دكّان احلاج (منهي) لبيع احلبوب ،ودكاكني ُأ َخر لبيع احلبوب
ّ

والفواكه واخلرضوات ،حتّى دكّان (جليل الع ّطار) املشهور لدى أهل البرصة وبعض
ِ
ثم يأيت سوق (ابن دانيال) ،الذي يتّجه ِمن دكّان
املحافظات بمعرفته ِّ
بطب األعشابّ ،

(جليل الع ّطار) باجتاه مدرسة املربد.
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ُ
جتلس هناك (محيدة) فاقدة العقل،
السوق بدكّان (ج ّبار) لصبغ املالبس ،وكانت ُ
يبدأ ُّ

ثم تأيت دكاكني صناعة األسرِّ ة واألقفاص
السهر)ّ ،
(حممد ّ
وقرهبا ماكنة طحن احلاج ّ
ِ
ِ
وجيرد
وغريها ،وتلك املوا ّد تُصنَّع من جريد النّخيل بعد رفع اخلوص منه ،فيؤخذ ّ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
لفرتة يف ّ
ليسهل
لفرتة
باملاء
غمر
الشمس
اخلُوص منه ،و ُيرتك
َّ
ُ
ليجف ،وبعد جفافه ُي َ
ِ
ِِ
ِ
اجلريد -أيض ًا -أسرِ َّ ة املنام ،وأقفاص البالبل
ُصنع ِمن
ثق ُبه والتح ّقق من التوائه ،وت ُ
والر َطب
املختلفة ،وأمهدة األطفال ،وأقفاص الدّ جاج وال ّطيور ،وأقفاص اخلالل ُّ
اّ
واملظلت التي جيلس حتتها بعض الباعة ،واألقفاص التي تُوضع
والركوك
والفواكهُّ ،

الصيف بعد وضع العاقول فيها ،وعندما ت ُّ
عىل ّ
صبح اهلوا ُء بارد ًا.
ُرش باملاء ُي ُ
الشبابيك يف ّ
ثم تأيت دكاكني الب ّقالني ،احلاج (منثر) والد العب امليناء ومنتخب البرصة املرحوم
ّ

(حممد) ،واحلاج (صفر) ،واحلاج (ع ّباس) ،وس ّيد (فاضل) ،و(جميد) ،و(رشيد
ّ
السوق دكاكني صبغ املالبس ،وهي تقابل مدرسة املربد.
ّ
البغدادي) ،ويف هناية ُّ

حبوب عديد ٌة من النوع الكبري التي تُستعمل لرشب املاء،
وأمام الدّ كاكني
ٌ

ٌ
صبغ أزرق ،أو أسود،
ثم ُيضاف إليه
مث ّبت ٌة يف األرض ،وتُوضع فيها ّ
كم ّية من املاءَّ ،

ُ
الرجال والنّساء
فاألزرق (جلفايف) الرأس
بالسادة ،واألسو ُد ُ
ّ
لصبغ مالبس ّ
اخلاصة ّ
لفرتة ،ثم تُستخرج وتُنشرَ عىل ِ
ٍ
احلبال
ُغمر املالبس يف احلبوب وتُرتك
َّ
والعرقجينات؛ إ ْذ ت َ
أمام الدّ كاكني ،وبعد ٍ
فرتة تيبس وتس ّلم إىل أصحاهبا.

ويف تلك املنطقة –أيض ًا -اّ
عيبي لبيع احلبوب ،ويف منطق اخلندق
حملت آل ال ِّل ّ
(السمجة) ،وال توجد غريها يف ّ
العشار ،وكانت األسامك جُت َلب
السمك
اّ
سوق لبيع ّ
ني (ناظم ،ومحيد ،ورشيد) ،واحلاج
ِم َن األهوار ،ويشرتهيا احلاج(جميد) والد الرياض ّي َ
ِ
أصحاب الدّ كاكني.
السمك عىل
(جميد) ،بدوره يبيع ّ

ِ
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ُ
�شركات وخمازنُ الهنود
َ
سوق اهلنود ،وملاذا ُس ِّمي هبذا االسم ،وذكرنا فيه خمازن اهلنود
ذكرنا -سابق ًا-
اّ
املهمة يف البرصة ،ومجلة من األمور
وحملهتم،
ُ
وسنذكر هنا رشكات وخمازن اهلنود ّ

األُ َخر:

ُسمى
 -1رشكة احلاج جيتا بائي كوكل :وهي رشك ٌة كبري ٌة ومشهورةٌ ،وكانت ت ّ

(اخلضارة) ،مقابل اّ
حملت صنع
(بيت احلاج جيتا) ،وتقع يف هناية شارع (أبو األسود)
ّ

وكاالت بحر ّي ٌة
والعمل ،وهلا
كبري من املو ّظفني
ٌ
ّ
اّ
خزانات املاء ،ويعمل يف الرشكة عد ٌد ٌ
ٌ
خمزن يقع يف منطقة
وخاصة التي تسري بواخرها عىل طريق اهلند ،وللشرّ كة
كثريةٌ،
ّ
(الدّ اكري) خلزن ال ُقطن ِ
واحلبال والكمبار املستورد للرشكة.
سيف كبري للحبوب يف املنطقة نفسها ،تُصدِّ ر منه إىل بعض الدّ ول ،وهلا
وللشرّ كة
ٌ
ٍ
مكبس ٍ
َ
حريق فيه إىل منطقة (هنري ال ّليل) ،وكان
انتقل إثر
متور فيها -أيض ًا ،-وقدْ
ُ

حمرم ورمضان ،وكان املرحوم ّ
الشيخ (أمحد
املرحوم احلاج (جيتا) ُيقيم مأمت ًا ُحسين ّي ًا يف ّ

الوائيل) خطيب املأتم ،ويف كانون الثاين سنة (1969م) ُأعدم احلاج (جيتا) من قبل
ّ

التجسس ،و ُع ِّلقت ج ّثتُه يف ساحة (أم الربوم) ،وسيأيت الكالم
بحجة
السابق
ّ
ّ
النظام ّ

عنها قريب ًا.

حلسين ّية يف سوق (حنّا ّ
الشيخ) قبل بنائه بجانب مرصف
ُ -2حسين ّية ال ُبهرة :موقع ا ُ

تقديمها التسهيالت
الرافدين ،وكانت يف الطابق الثاين من البناء؛ وسبب وجودها
ُ

رت يف اخلمسين ّيات الستعامهلا
زوار العتبات املقدّ سة من اهلنود ،وقد ُأ ِّج ْ
لسكن ّ
قس ًام داخل ّي ًا اّ
سمى (مطعم
األول
مطعم ٌ
حلسين ّية يف الطابق ّ
تابع هلا ُي ّ
ٌ
للطلب ،وحتت ا ُ

يبيع املأكوالت اهلند ّية ،وهو
دوساجي) ،وصاح ُبه (عبد القادر دوساجي) ،واملطعم ُ
ني.
دائ ًام-احلارة ِمن العراق ّي َ
مزدحم باهلنود ،وبمح ّبي املأكوالت ّ
ٌ
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 -3خمزن عراق سبورت:
موقع املخزن ُقرب فندق (الدِّ يرة) يف شارع الوطني،
ُ

تاجر بالتجهيزات
السابق ،مقابل (عوينات
ّ
املعيدي) ،وكان املخزن ُي ُ
بالقرب من موقعه ّ
الرياض ّية كا ّفة ،واخلياطة ،وبيع األقمشة وبعض املوا ّد ،وقدْ افتُتح املخزن يف بداية
ّ
واملؤسسات التي كانت
املدارس واألندية
أخذت
األربعين ّيات ،وعند فتح املخزن
ْ
ُ
ّ

الرياض ّية من بغداد تشرتي منه ،وكان ّ
الشاب (راجندر) الذي ُيدير
تشرتي جتهيزاهتا ّ

مشجعي لعبة كرة القدم ،وقدْ أهدى كأس ًا إىل نادي االحتاد
املخزن مع أبيه وأخيه من
ّ
الريايض إلجراء مباريات عىل الكأس بني األندية واملؤسسات ،وقدْ ُأ ِ
بعدَ عن العراق يف
ّ
ّ
ّ
(حممد تايه) املخزن.
السابق؛ لكونه من التبع ّية اهلند ّية ،وقدْ اشرتى املرحوم ّ
عهد النظام ّ
 -4خمزن آدم عيل :و(آدم عيل) من املستوردين الكبار للفحم ،ويقع خمزنُه يف منطقة

(الدّ اكري) ،أ ّما مكت ُبه ،فيقع يف بداية شارع الكويت ،ولكنّه دخل ضمن الشارع ،وقدْ

كم ّيات كبرية من الفحم ،ووصلت
احرتق املخزن سنة (1943م) ،ما أ ّدى إىل حرق ّ
كم ّيات كبرية ِمن القطن
النّار إىل خمزن احلاج (جيتا بائي كوكل) ،ما تس ّبب يف حرق ّ
ُ
تشتعل باملوجودات لعدّ ة أ ّيام.
بقيت النّار
واحلبال والكمبار والتّمور ،وقدْ
ْ

سمى (الكردوالة) ،وموق ُعه يف املعقل ،ومكانُه يف الباب
السيخ :و ُي ّ
 -5معبد اهلنود ّ

القوة البحر ّية حتّى فندق ِّ
الرئيس ملدينة األلعاب ،وعند توسيع ّ
شط
الشارع املمتدّ بني ّ
ِ
العرب ُأزيل املعبد؛ لدخوله ضمن ّ
السيخ يف البرصة
كبري من ّ
الشارع ،وكان عد ٌد ٌ
القوات الربيطان ّية إىل البرصة
القوات اهلند ّية مع ّ
يرتادونه إلقامه شعائرهم ،وأثناء دخول ّ
السيخ عىل املعبد إلقامة ّ
الشعائر.
سنة (1941م) ،تد ّف ْ
قت أعدا ٌد كبري ٌة من اجلنود ِّ

خمصص ًا لبيع اخلشب
 -6خمزن بشري بك:
وموقع املخزن يف منطقة (الدّ اكري) ،وكان َّ
ُ

خصيص ًا للمخزن ،وكان (خورشيد بن بشري بك) ُيدير املخزن
واحلديد املستورد ّ
البرصة اشرتى (خورشيد) كمي ٍ
ِ
ات
القوات الربيطان ّية من
ّّ
الكبري ،وخالل انسحاب ّ

ِ
ذاكرة أهلِها
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الدّ اكري

الريايض
القوات وعرضها للبيع يف املخزن ،وعند انتقال نادي األمري
كبري ًة من خم ّلفات ّ
ّ
مقره يف هناية الكورنيش ،أهدى (خورشيد) عدد ًا من املصابيح
يف بداية اخلمسين ّيات إىل ّ
ٍ
لعدد ٍ
كبري من أعضائه
الس ّلة؛ لكونه صديق ًا
(البورجكرتات) إىل النادي إلضاءة ساحة ّ
الذين كانوا معه طالب ًا.

 -7خمزن جاشنامل – املعقل :وموقع املخزن مقابل ّبوابة رصيف املعقل ،وكانت

فرع من خمزن (جاشنامل) يف ّ
ويبيع املوا ّد املوجودة يف
العشار،
ُ
ُسمى نمرة ( ،)4واملخزن ٌ
ت ّ

خمزن ّ
الرياض ّية ،كرات القدم ،ومضارب وكرات التنس،
العشار نفسها( :التجهيزات ّ
ٍ
قامش ،وصور
واهلوكي ،واملنضدة ،واملالبس املختلفة) ،ويف املخزن (ألبومات) ِلقطع
أحذية ،وباإلمكان الشرّ اء بعد دفع ال ّثمن ،فتصل إىل املشرتي عن طريق املخزن ،وأكثر
زبائنه ِمن منتسبي املوانئ والشرّ كات.

الت ِ
اث العا ِّم61 .............................................................
قسم رُّ
ُ
يقع يف املعقل مقابل بداية رصيف املعقل ،بجانب مطعم
 -8مطعم جرنداسُ :
ِ
وجوده قرب ّبوابة
يبيع املأكوالت اهلند ّية ،وسبب
(جاشنامل) يف املعقل ،واملطعم ُ
رصيف امليناء؛ ّ
عمل البواخر التي يف الرصيف من اهلنود ،فض ً
ني
ال عن العراق ّي َ
ألن أكثر اّ
الذين يعملون يف امليناء ،وغريهم من أصحاب األعامل فيه.

 -9خياطة اإلمرباطور :وتقع يف هناية شاعر املطاعم تقريب ًا ،وصاح ُبه يسك ُن

يف الطابق الثاين ،وقدْ اشتهر عنه إتقان خياطة املالبس العسكر ّية ،فض ً
ال عن خياطة

َب عليه
مقص ًا كبري ًا من اخلشب َكت َ
(السرتة والبنطلون) ،وقدْ َع َرض عىل واجهة حم ّله َّ
ّ
الزقاق الذي يصل إىل شارع
ثم انتقل بجانب كنيسة السرُّ يان يف ّ
(خياطة اإلمرباطور)َّ ،
عيل) ،حيث سياج اإلعداد ّية املركز ّية.
(عبد اهلل بن ّ

 -10مطعم عمر نات :يقع يف املعقل مقابل ّبوابة رصيف املعقل ،بجانب
ِ
ّ
والشعر ّية،
املأكوالت اهلند ّية ،مثل( :الباكورة،
(جاشنامل) ،واملطعم مشهور ببي ِع
والسنبوسة) ،وغريها.
ّ

ٍ
ويعود للمطعم ُ
صمون .وفض ً
خمتلف املوا ّد ،مثل:
يصنع
ال عن املأكوالت فهو
فرن
َ
ُ

الر ّزاق عط ّية) أحد منتسبي
الفانيالت والقمصان واملالبس األُ َخر ،وقدْ اشرتاه (عبد ّ
رشكة نفط البرصة.

ِ
ذاكرة أهلِها
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ال�ش ُ
ّ
ركات الأجنب ّي ُة يف الب�صر ِة

كبري ِمن الشرّ كات األجنب ّية التي ُ
َ
تعمل يف البرصة؛ ّ
ألن البرص َة كانت
كان هناك عد ٌد ٌ
القم ِة يف منطقة اخلليج ،وميناء املعقل هو املينا ُء الوحيد الذي كان ُ
يعمل -حينذاك-
يف ّ

فيها.

مدير ّية املوانئ (الق ّبة) يف املعقل

الت ِ
اث العا ِّم63 .............................................................
قسم رُّ
ُ
ِ
القوات الربيطان ّية البرصة سنة
بدأت تلك الشرّ كات
ْ
بالعمل يف البرصة ،بعد دخول ّ

واستمرت حتّى هناية الستين ّيات من القرن املايض؛
(1914م) يف احلرب العامل ّية األوىل،
ّ
ِ
ِ
اختصت رشك ُة
كات األجنب ّية ،وبعد قرار التصفية
احلكومي
القرار
إ ْذ َصدَ ر
بتصفية الشرّ
ّ
ُّ
ُ
البحري هلذه الشرّ كات من ناحية ّ
الشحن
البحري العراق ّية احلكوم ّية بالعمل
النقل
ّ
ّ

مقرها يف شارع الكورنيش
والتفريغ،
َّ
واختصت مجع ّي ُة التمور العراق ّية ،التي كان ُّ

ُسمى
بجانب البنك
ّ
املركزي ،بعملها املتع ّلق بتهيئة وتصدير التمور ،وتلك الشرّ كات ت ّ

ُسمى (بيت سرتيك) ،ورشكة (جوك)،
بـ(البيت) ،مثل :رشكة سرتيك؛ إ ْذ كانت ت ّ
ُسمى
ُسمى (بيت أصفر) ،ورشكة (مارين) ،ت ّ
تسمى (بيت جوك) ،ورشكة (أصفر) ،ت ّ
ّ

كات
ُ
السوس؛ إ ْذ ْ
السوس) ،أ ّما الشرّ
كانت ت ّ
ُسمى (مكين َة ُّ
(بيت مارين) ،باستثناء رشكة ُّ
األجنب ّي ُة ،فهي:

 -1رشكة جوك (بيت جوك)ُ :أ ِّسست يف البرصة بعد احلرب العامل ّية األوىل،

ياحي ،وكانت بناية
الس ّ
جممع (البدر) ّ
مقرها يف هناية شارع الكورنيش ،يف مكان ّ
وكان ُّ
لشاهدت
ذهبت إىل هناك
الشرّ كة كبرية جدّ ًا وذات طابقني ،وأمامها حديقة كبرية ،ولو
َ
َ
من ض ّف ِة ّ
ُسمى
شط العرب (كراج ًا) إليواء الزوارق البخار ّية السرّ يعة ،التي كانت ت ّ
(ماطور ط ّيارة) ،ومدير الرشكة اجلنرال (داوسن) مسؤول املخابرات الربيطان ّية يف

خمتصة بتهيئة األرايض الزراع ّية يف (كوت الس ّيد الكبري) يف
املنطقة ،ورشكة جوك هذه ّ
َ
حديث أهل
قامت بتنظيم املزرعة تنظي ًام ج ّيد ًا كان
املنطقة املجاورة إليران ،والشرّ كة
ْ

دون يف اإلضبارة
البرصة ،فعندما تُزرع فسيلة النخلة تُفتح هلا إضبارة برق ٍم
خاص ،و ُي َّ
ٍّ
نوع الفسيل :اّ
خرضاوي ،وغريها ،وهكذا ،وتاريخ غرس الفسيلة،
حلوي ،أو ساير ،أو
ّ
ُ

ِ
الكم ّية التي
رب الفسيلة وتصبح نخل ًة وتبد ُأ
بإنتاج التّمر ُي َّ
دو ُن يف اإلضبارة ّ
وعندما تك ُ
ِ
للسنني اّ
اإلضبارة
دو ُن يف
اللحقة ،وعند َقلع فسائل من هذه النخلة ُي َّ
أنتجتها ،وهكذا ِّ

ِ
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دون تاريخ التسميد يف اإلضبارة.
تاريخ ال َقلع ،وعند تسميد النخلة ُي َّ

عربات صغري ٌة ِ
لنقل التّمور
تسري عليها
ووضعت الشرّ كة يف املزرعة سكّة حديد
ٌ
ْ
ُ

بعد قطفها من النخيل إىل (اجلرداغ) املوجود عىل ضفاف ّ
شط العرب ،فبعد تنظيفها
بصورة جي ٍ
ٍ
اخلاص املستورد من قبل رشكة
ُوضع يف صناديق من اخلشب
وهتيئتها
دة ت َ
ِّ
ّ
ِ
العاملني يف الشرّ كة إىل
النجاري َن
َ
(أندروير) ،التي تقوم بتحويل قطع اخلشب من قبل ّ
صناديق جاهزة ملوس ِم التمور.

ثم تُنقل التمور يف أبالم كبرية (مهايل) إىل البواخر الراسية عىل ّ
شط العرب؛ لتُصدَّ ر
ّ

إىل اخلارج ،وكان اهتامم الشرّ كة بالدرجة األوىل بتمور اّ
املفضل يف
احللوي؛ ألنّه كان ّ
معة جي ٍ
اخلارج ،والشرّ كة ذات س ٍ
دة يف أسواق العامل بخصوص جودة متورها ،ولدى
ّ
ُ

مناطق متعدّ دة عىل ضفاف األهنُر لرشاء التّمور ومجعها؛
الشرّ كة (جراديغ) كثرية يف
َ
لتهيئتها للتصدير إىل البواخر الراسية عىل ِّ
شط العرب -كام ذكرنا -وكان ِمن ضمن

املسؤولني يف الشرّ كة يف بداية اخلمسين ّيات من القرن املايض ،املرحوم (ع ّبود شبرّ )
َ
ٍ
رئيس له ،وقدْ دعا – حينذاك -جمموع ًة من
وأول
مؤسس نادي اجلنوب
الريايض ّ
ِّ
ّ

الت ِ
اث العا ِّم65 .............................................................
قسم رُّ
ُ

املهيلة

ّ
شط العرب

ِ
ذاكرة أهلِها
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ني نتيجة فوز نادي اجلنوب يف إحدى املباريات بكرة القدم ،دعاهم إىل مزرعة
الرياض ّي َ
املدعوي َن ،وقدْ اشرتى املرحوم (عبد
وكنت ِم َن ضمن
كوت الس ّيد لتناول وجبة غداء،
ُ
ِّ
الشمخاين) املزرعة ِمن الشرّ كة.
الكاظم
ّ
ُسمى (بيت الوكيل) ،وهي رشك ٌة إنكليز ّية ،وكان موق ُعها
 -2رشكة كريمكنزي :وت ّ
املركزي تقريب ًا ،يف مكان كراج التنّومة املوجود حال ّي ًا ،وكانت ُّ
حتتل مساحة
خلف البنك
ّ

كبرية.

تأيت هذه الشرّ كة يف مقدّ مة الشرّ كات التجار ّية األجنب ّية التي كانت ُ
تعمل يف البرصة
بعد احلرب العامل ّية األوىل ،وقدْ بدأ عمل الشرّ كة بنقل البضائع واألشخاص ِمن البرصة

كانت
إىل بغداد وبالعكس ،بالتعاون مع الشرّ كة اإلنجليز ّية(بيت لنج) يف بغداد ،يوم
ْ

وخاصة يف فرتة ذوبان الثلوج يف منابع النهر
األعامق املناسبة تتوافر يف هنر دجلة،
ّ
ِ
ِ ِ
كبري
كبري من البواخر النهر ّية ،وعد ٌد ٌ
وروافده ،وكان يدخل يف ملك ّية الشرّ كة عد ٌد ٌ
الصاحلة لنقل البضائع املستوردة إىل بغداد ،فكان يجُ رى سحب (جنيبة أو
من اجلنائب ّ
كل ٍ
جنيبتني) عىل ِّ
النهري بني البرصة وبغداد
جهة من الباخرة إىل بغداد؛ إ ْذ كان النقل
ّ
حجر الزاوية بني ُط ُرق النقل األُ َخر يف العراق ،وكان من بواخرها (زنّوبة)
يشكّل َ
النهري ،بل يتعدّ اه إىل النقل
و(إحسان) ،وغريمها ،ومل يقترص عمل الشرّ كة عىل النقل
ّ
ٍ
عدد من اخلطوط البحر ّية املنتظمة لنقل البضائع واملوا ّد التجار ّية
البحري ضمن
ّ
املستوردة واملصدَّ رة ،التي متتدُّ شبكاهتا املالحية إىل ٍ
عدد ٍ
كبري من املوانئ العامل ّية؛ إ ْذ
ّ

القمة يف منطقة اخلليج ،كام كان هلا بواخر (يب أي) الربيطان ّية،
كان مينا ُء املعقل يشكّل ّ
التي تنقل البضائع والركّاب من اهلند ،وكان ِمن بواخرها (دمرا ،ودوراكا ،وداريسا)،
وغريها.

أ ّدت الرشكة دور ًا اّ ً
مهم يف تعليب التّمور وتصديرها بواسطة مكابسها الكثرية املنترشة

الت ِ
اث العا ِّم67 .............................................................
قسم رُّ
ُ

يف أماكن متعدّ دة عىل ضفاف ّ
شط العرب ،عندما كانت متور البرصة يف مقدّ مة التمور يف
وكم ّياهتا املصدَّ رة ،كام كانت الشرّ كة تقو ُم بتصدير خمتلف أنواع
العامل من ناحية جودهتا ّ

احلبوب إىل اخلارج بواسطة البواخر الكبرية ،التي يجُ رى شحنُها وسط ّ
شط العرب من
ٍ
خاص ٍة ،كام كان هلا
أسيافها عليه يف منطقة اخلندق بعد غربلتها وتنظيفها بواسطة أجهزة ّ
وخاصة من
واملهم كذلك يف جتارة املوا ّد املتعدّ دة التي يجُ رى استريادها،
الكبري
ور
ّ
ُّ
الدّ ُ
ُ

بريطانيا ،والتي تصل إىل البرصة ضمن خطوطها املالح ّية التي تنقل البضائع املستوردة
ِ
ٍ
ٍ
أرصفة املعقل إىل خمزهنا الكبري املوجود ضمن بناية الشرّ كة ،فتقوم
رئيسة من
بصورة

ببيعها باجلملة.

للشحن والتفريغ املرحوم (عبد الكاظم ّ
كان وكيل رشكة (كريمكنزي) ّ
مخاين)،
الش
ّ

العمل لتفريغ املوا ّد املصدَّ رة واملستوردة وشحنها ،وكان مكت ُبه عىل
وكان يقوم بتهيئة اّ
ِ
ضفاف ِّ
شط العرب قبل فتح شارع الكورنيش ،وعند فتح شارع الكورنيش سنة
(1941م) أ ّدى ذلك إىل إزالة املكتب؛ ألنّه كان من ضمن الشارع ،ما دعا إىل حدوث
ٍ
مترصف البرصة -حينذاك-
الشمخاين) ،و(صالح جرب)
خالف بني (عبد الكاظم
ّ
ّ
فانتقل املكتب إىل ٍ
دار مقابل اإلعداد ّية املركز ّية ،كان يملكُها ّ
مخاين.
الش
ُّ
كانت الشرّ كة متعدِّ دة األنشطة يف خمتلف جماالت احلياة االقتصاد ّية ،وهنا ال بدَّ ْ
أن
ِ
ِ
الكبري والوحيد يف البرصة (الدّ وكيارد) ،لتصليح وتسفني
للمزلق
نذكر ملك ّية الرشكة

املزلق موجود ًا
الصغرية
خاصة التي تعود ملك ّيتها للشرّ كة ،وما يزال ُ
واملتوسطةّ ،
البواخر ّ
ّ
بعد ْ
القوات الربيطان ّية
أن
ْ
انتقلت ملك ّيته إىل الشرّ كة العا ّمة ملوانئ العراق ،وعند دخول ّ

القوات املزلق إلصالح بواخرها ،وكان يف
إىل البرصة سنة (1941م)،
ْ
استعملت تلك ّ

للقوات الربيطان ّية التي كانت موجود ًة خالل احلرب،
كبري ّ
منطقة (الدّ وكيارد) خم َّي ٌم ٌ
فريق لكرة القدم من أقوى ِ
الفرق الربيطان ّية
سمى (دبليو يت  ،)WTوكان لدى املخ ّيم ٌ
ُي ّ

ِ
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التي كانت منترشة خالل احلرب يف البرصة ،وقدْ ِ
لعبنا نحن  -منتخب الرتبية ومنتخب
البرصة -مع هذه ِ
الفرق حلني مغادرهتا البرصة بعد انتهاء احلرب ،وأو ُّد ْ
أذكر ّ
أن
أن َ
سمى (ع ّباس بلش) ،وكذلك (سعدون) بائع
العب كرة القدم (ع ّباس ًا) ،الذي كان ُي ّ
الدراجات يف شارع (أبو األسود) ،قدْ ذكرا يل أ ام قدْ شاهدا لعبة كرة القدم ّ ِ
مر ٍة
ألول ّ
نهّ
ّ

القوات الربيطان ّية إىل البرصة سنة (1914م) ،عىل ساحة كرة قدم املخ ّيم يف
بعد دخول ّ

منطقة (الدّ وكيارد) ،وقدْ تع ّلمنا منهم ال ُّلعبة ،وعىل هذا األساس يمكن توثيق دخول
للمر ِة األوىل.
ال ُّلعبة بشكلها املعروف إىل العراق ّ
العراقي بتصفية الرشكات
احلكومي
جرت تصفي ُة الشرّ كة بعد صدور القرار
لقدْ
ْ
ّ
ّ
األجنبية أواخر الستينيات ِمن ال َق ِ
رن املايض.
ّ
ّ
ُسمى (بيت سرتيك) ،وهي رشكة إنكليز ّية كبرية،
 -3رشكة اسرتيك :وكانت ت ّ

كان موق ُعها عىل ضفاف ِّ
شط العرب بجانب فندق (شرياتون) من جهة بداية شارع
سمى
شارع
الكورنيش ،ويفص ُلها عنه
ٌ
هنر ُي ّ
فرعي ،وكان قبل فتح شارع الكورنيش ٌ
ٌّ

(هنر املترصف ّية)؛ ّ
ألن املترصف ّية كانت عىل ضفاف ذلك النهر ،وقريب ًا من رشكة
ٌ
كبري خلزن
مقر الشرّ كة
(سرتيك) ،بجانب بيت (عبد العزيز املانع) ،وضمن ّ
خمزن ٌ
ومقر الشرّ كة الرئيس
التجار العراق ّي َ
املوا ّد املستوردة لغرض بيعها ،وبعضها حلساب ّ
نيُّ ،
التجار يف بغداد ،ومن موا ّدها
يف لندن ،وللشرّ كة
مكتب يف بغداد لتنظيم العمل مع ّ
ٌ
ال عن البواخر التي ُ
املهمة :الشاي والسكّر ،وهي ُ
تعمل بوصفها وكي ً
تصل
املستوردة ّ

البرص َة من خطوطها املالح ّية ،لنقل البضائع املستوردة بصورة رئيسة من أرصفة

كبري من البواخر ،مثل( :أفغانستان ،وتبارستان ،وكولستان،
املعقل ،ولدهيا عد ٌد ٌ
وشهرستان ،وسيستان ،وغريها) ،ومعتمد ّ
الشحن والتفريغ لبواخر الشرّ كة (حممود
الريايض الذي ُأ ِّسس سنة (1937م)،
صابر) ،الذي كان رئيس ًا فخر ّي ًا لنادي االحتاد
ّ

الت ِ
اث العا ِّم69 .............................................................
قسم رُّ
ُ

وقدْ ساعد النادي مساعد ًة كبري ًة مال ّي ًا ،وكان ملساعدته التأثري الكبري يف ازدهار لعبة

رفع األثقال وبناء األجسام؛ ألنّه استورد للنادي طاقم رفع األثقال من لندن ،بعد
ٍ
َ
ْ
بأدوات ِمن صن ٍع حمليّ ٍّ وبعجالت القطار.
يامرسون ال ُّلعبة
أن كان العبو النادي
احلكومي
ويف أواخر الستين ّيات من القرن املايض جرى تصفية الشرّ كة بموجب القرار
ّ
العراقي بتصفية الشرّ كات األجنب ّية.
ّ

السوس) ،وهذا هو االسم املستثنى ِمن
 -4رشكة هلس :وكانت ت ّ
ُسمى (مكينة ُّ

ُسمى بـ(البيت)-كام ذكرنا -مثل :بيت جوك،
أسامء الشرّ كات األجنب ّية التي كانت ت ّ
ومقرها عىل ضفاف هنر
وبيت أفريكن ،وبيت أندروير ،وغريها ،والشرّ كة إنكليز ّية
ّ
ِ
ِ
ِ
املخصصة الستضافة كبار
الكبرية
البناية
مكان
الرباط ،مقابل رشكة املطاحن ،يف
َّ
ّ
السوس؛
املسؤولني يف النظام ّ
السابق ،وعمل هذه الشرّ كة الوحيد هو رشاء نبات ُّ

َ
ثم
بعض العاملني يف الشرّ كة
إ ْذ كان ُ
يذهبون إىل بساتني البرصة لرشاء هذا النباتّ ،
مقرها ،كذلك ُيشرتى هذا النبات
ينقلونه بواسطة األبالم الكبرية إىل سقائف الشرّ كة يف ّ

ثم ُينقل بواسطة املهايل إىل سقائف
من العامرة والنارص ّية ومنطقة الفرات األوسطّ ،

خاصة ،وضلع
الشرّ كة ،وتقوم الشرّ كة بكبسه عىل شكل مك ّعبات بواسطة مكائن
ّ

رت تقريب ًا.
املك ّعب م ٌ

ثم
وبعد الكبس ت َ
الرباط قرب الشرّ كةّ ،
ُشحن يف (جنائب) ،أو (مهايل) ترسو يف هنر ّ
تنقل إىل البواخر الراسية يف وسط ّ
شط العرب وتصدَّ ر إىل اخلارج.
املرضة ببساتني البرصة؛ ّ
ألن النبات عندما ينمو
السوس كان ِمن النباتات
ُ
ونبات ُّ
ّ
يؤ ّثر يف نمو اخلرضوات ،كنبات ِ
ُ
َ
يعرفون ماذا
وأهل البرصة ال
احللفاء والقصب،
ِّ
ٍ
ُيصنَّع و ُينتج من هذا املصدر ،و ُيقال ّ
حديث
إن الدكتور القديم (يعقوب بني) ،قال يف
العاملني يف الشرّ كةّ :
السوس ،وكان ُيصنّع
له مع
إن َ
َ
بعض األدوية تُصنَّع من نبات ُّ

ِ
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الرباط
بناية املطاحن مقابل هنر ّ

السوس) ،وتُعدُّ مرص من أكثر الدّ ول
سمى (رشبت عرق ُّ
من نبات ُّ
السوس رشبت ُي ّ
ٍ
ِ
بصورة
البرصة كان هذا الرشبت ُيصنَّع و ُيباع ،ولكن
العرب ّية استعامالً هلذا الشرّ بت ،ويف
ٍ
حمدودة؛ ّ
ني ال حي ُّبونه.
ألن البرص ّي َ
أمكنة ِ
ِ
ِ
بيع ِه سوق ّ
الشيخ خزعل (سوق املقام)؛ إ ْذ حيمل البائع إنا ًء كبري ًا عىل
ومن
ِ
ِِ
(كاستني) من ما ّدة
جنبِه حيتوي عىل الشرّ بت بعد ربطه بحزا ٍم عىل كَتفه ،وبيده ماعونان َ

ِ
املارة
برضب الواحدة باألخرى ،فيخرج
النحاس لرشب الشرّ بت ،ويقوم
ٌ
صوت لتنبيه ّ
ِ
بوجوده.
متعهد ّ
ثم (أمحد خمور املحسن) ،ومدير
وكان
ّ
الشحن والتفريغ (حممود صابر)ّ ،

الشرّ كة (املسرت براون) ،الذي كان يسك ُن يف منطقة الشرّ كة ،وهو أحد العبي كرة القدم

الربيطاين ،الذي
يلعب ضمن فريق النادي
يف بداية اخلمسين ّيات من القرن املايض ،وكان
ُ
ّ

الت ِ
اث العا ِّم71 .............................................................
قسم رُّ
ُ
مقره يف هناية شارع الكورنيش.
كان ُّ
ويف أواخر الستين ّيات ِمن ال َقرن املايض َجرى تصفية الشرّ كة بموجب القرار
العراقي بتصفية الشرّ كات األجنب ّية.
احلكومي
ّ
ّ

ومقرها يف البداية
حجي جيتا)،
ُسمى (بيت ّ
ّ
 -5رشكة جيتا بائي كوكل :وكانت ت ّ

كان يف هناية شارع (أبو األسود) ،مقابل اّ
ثم انتقلت
حملت صنع ّ
خزانات املاء -حال ّي ًاّ -

التجار ،بجانب بيت (آل الذكري) ،وتعود
عيل) ،قرب مقهى ّ
بعد ذلك إىل حم ّلة (مقام ّ
ملك ّية الرشكة إىل األخوين احلاج (عبد احلسني) ،واحلاج (قاسم) ،الذي توفيّ يف

أربعين ّيات القرن املايض.

فني والعملِ ،
ُ
املسؤولني يف
العاملني
ومن
َ
َ
كبري من املو ّظ َ
اّ
يعمل يف الرشكة عد ٌد ٌ
وخاص ًة التي
وكاالت بحر ّي ٌة متعدّ دة،
الشرّ كة (يوسف مجيل محزة) ،وكانت للشرّ كة
ٌ
ّ
ِ
ٌ
خلزن
كبري يف منطقة الدّ اكري
بواخرها عىل طريق اهلند ،ولدى الشرّ كة
تسيرِّ
َ
خمزن ٌ
ِ
املستوردة ،مثلّ :
الصندل،
املوا ّد
الشاي والتوابل والقطن والكنبار واحلبال وخشب ّ
َ
وغريها ،ولدى الشرّ كة ِسيف يف تلك املنطقة خلزن احلُبوب التي تشرتهيا من منطقة
استأجرت الشرّ كة ِسيف احلاج (كاظم
الفرات األوسط لتصديرها إىل اخلارج ،وقدْ
ْ
البدر) والد األستاذ (جعفر البدر)ّ ،
السياس ّية املعروفة؛ خلزن املوا ّد
الشخص ّية ّ
مكبس ٍ
وخاص ًة إىل اهلند،
متور لتصديرها إىل اخلارج،
الفائضة فيه ،ولدى الشرّ كة
ّ
ُ

ثم إىل اهلند وباكستان بعد انقسام باكستان عن اهلند بعد هناية احلرب العامل ّية الثانية،
ّ

ُسمى اآلن ال َّلنجات،
وكانت واسطة نقل التّمور
البواخر واألبوام – مجع بوم – التي ت ّ
ُ
ِ
مجع َلنْج -وكانت األبوام اهلند ّية والكويت ّية تقو ُم ِوكانت األبوا ُم
بنقل التّمور إىل هناك،

شط العرب ،واألبوام الكويت ّية كانت ُ
وخاصة يف موسم التُّمور منترش ًة يف ّ
علم
ّ
حتمل َ
الكويت ،الذي يتكون من ِق ِ
ٍ
قامش محرا َء مستطيلة ،كُتِب وسطها اسم (الكويت)
طعة
ّ

ِ
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البوم اهلندي يف ّ
شط العرب سنة 1970م

بلون أبيضِ ،
ٍ
املسمى (طارق) ،الذي تعو ُد ملك ّيتُه إىل
ومن تلك األبوام الكبرية :البوم
َّ
الصقر) وإخوانه.
(عبد اهلل احلمد ّ

حريق كبري يف خمزن ِ
املؤجر،
وسيف الرشكة ،واملخزن
ويف سنة (1943م) حدث
ٌ
َّ
ٌ
أدى إىل حرق املواد املخزونة كا ّفة ،وبعد ٍ
فرتة عادت الشرّ كة إىل أعامهلا ،وبعد ذلك
ّ
ّ
خزان ماء
أسست الشرّ كة معرض ًا كبري ًا يف البناية التي بجانب املحافظة القديمة ،قرب ّ
ّ
ّ
السقي ،ومكائن اخلياطة ،واملوا ّد
العشار ،وقدْ
ْ
عرضت للبي ِع فيه الثالجات ،ومكائن ّ

الكهربائ ّية املختلفة ،وقدْ ش ّيد احلاج (جيتا) ُحسين ّي ًة يف منطقة اخلندق ،وكان احلاج

ُ
يعمل لدى الشرّ كة،
(رايض اهلالل) مسؤوالً عنها ،وهو من منطقة اخلندق ،وكان
مقر
وش ّيد جامع ًا يف حم ّلة اجلمهور ّية ،وش ّيد ُحسين ّية يف هناية شارع (أبو األسود) ،قرب ّ
حمرم وشهر رمضان ،وكان ّ
الشيخ (أمحد
قيم فيها مأمت ًا ُحسين ّي ًا يف شهر ّ
الشرّ كة ،وكان ُي ُ

الوائيل  )خطيب املأتم ،و ُيقال :إنّه قدْ ش ّيد ُحسين ّي ًة يف املدينة.
ّ

الت ِ
اث العا ِّم73 .............................................................
قسم رُّ
ُ
ِ
ويف كانون الثاين سنة (1969م) ُأ ِ
بتهمة
عدم احلاج (جيتا) يف ساحة أ ّم الربوم
ُّهمة ِ
قت ج ّثته مع آخرينُ ،أعدموا معه بالت ِ
نفسها.
التجسس ،وهو بعيدٌ عنها ،و ُع ِّل ْ
ّ
ِ
ضفاف هنر
ُسمى (بيت أصفر) ،وكان َسكَن مالكيها عىل
 -6رشك ُة ْ
أص َفر :وت ّ
خزان املاء القريب ِمن املحافظة القديمةِ ،
ّ
ومن مالكي الشرّ كة (الكونت
العشارُ ،قرب ّ

ِ
ُ
متتلك مزارع
الرباط  -هنري ال ّليل – والشرّ كة
مقر عملها ،فكان يف منطقة ِّ
ألربت) ،أ ّما ُّ
ٍ
متورها للتصنيع والتصدير ،فض ً
ال عن رشاء أجود أنوا ِع
ُستثم ُر ُ
نخيل واسع ًة وعديدةً ،ت َ
التّمور ِمن اّ
امللكني؛ لغرض التّصنيع أيض ًا.

تص ٌة بتصني ِع الت ِ
وخاصة إىل الدُّ ول األورب ّية،
ُّمور وتصديرها إىل اخلارج،
ّ
والشرّ ك ُة خُم ّ
ِ
ني
خمتص َ
السنة ،بإرشاف ّ
عمل ُّ
خمتصون ،يعملون طول أ ّيام ّ
وهلا مكابس ومعمل فيه اّ
أجانب.

علب مغ ّل ٍ
ٍ
ب التمور  -بعد تنظيفها وتبخريها -يف ٍ
ُ
بورق أصفر
فة
وكان
املعمل يع ِّل ُ

ال َّلون ،وتأيت البواخر وترسو يف ّ
شط العرب ،فتُنقل إليها التّمور بواسطة األبالم الكبرية
ني واألجانب املوجودين يف ِ
ثم تنق ُلها إىل اخلارج ،وكان ُ
العراق
إقبال العراق ّي َ
َ
(املهايل)ّ ،
ِ
وخاصة الدّ وائر والشرّ كات التي تُقدّ مها هدايا للوفود
رشاء التُّمور املع ّلبة شديد ًا،
عىل
ّ
التي تزور البرصة .وللرشكة سمع ٌة مرتامية.

ِ
بموجب القرار
جرت تصفية الشرّ كة
ويف أواخر الستين ّيات من القرن املايض
ْ

العراقي بتصفية الشرّ كات األجنب ّية.
احلكومي
ّ
ّ

ِ
ضفاف هنر ّ
العشار بجانب جرس امللك
ومقر الشرّ كة عىل
 -7رشكة ُسورين:
ّ

سمى(جرس املغايز) ،يف بداية سوق اهلنود (املغايز).
(غازي) ،الذي كان ُي ّ
قرهاَ ،
وش ّيدت بجانبها برج ًا مساح ُة قاعدتِه ثالثة أمتار مر ّبعة
ش ّي ْ
دت الشرّ ك ُة َم َّ
ُسمى (ساعة
أربعني مرت ًا تقريب ًا ،ويف هنايتِ ِه ُو
تقريب ًا ،وبارتفاع
ْ
َ
ضعت ساع ٌة كبريةٌ ،كانت ت ّ

ِ
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ساعة سورين

ِ
صوت د ّقاهتا يف مجيع أنحاء منطقة ّ
وبجانب الشرّ كة –
العشار،
سم ُع
ُ
ُسورين) ،وكان ُي َ

ُسمى (رشيعة ُسورين) ،وال
وعىل ضفاف النّهر -ش ّيدت الشرّ ك ُة رشيع ًة ّ
خاص ًة هبا ت ّ
ٍ
ٌ
زورق
يرسو يف الشرّ يعة
يمك ُن ألحد استعامهلا؛ لوقوعها ضمن بناية الشرّ كة ،وكان ُ
ِ
مناطق أعامهلا ،والزورق لرسعتِ ِه
خيصها ،تستعم ُله يف الوصول إىل
بخاري
رسيع جدّ ًا ُّ
ٌ
ٌّ
كان يسمى (طيارة) ،وكان النّاس ي ِ
طل ُق َ
ون عليه (ط ّيارة ُسورين).
ُ
ّ
ُ ّ
ِ
وللشرّ ِ
ٌ
خاص ًة يف رشاء التّمور وتصديرها إىل اخلارج؛
كة
أعامل واسع ٌة يف البرصةّ ،

كبري عىل ضفاف ّ
الرباط لتصنيع التّمور ،فض ً
ال عن
إ ْذ هلا
ٌ
شط العرب يف منطقة ِّ
مكبس ٌ

الت ِ
اث العا ِّم75 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ٍ
ٍ
التاجر املعروف احلاج
مقرها
ُ
أعامل جتار ّية ُأ َخر ،وبعد إيقاف عمل الشرّ كة استأجر َّ
ِ
يب.
مقر ًا للبنك العر ّ
ثم استُؤج َر ّ
(ثنيان الغانم)ّ ،
ّ
الساعة!! التي كان
شق شارع
وعند ِّ
(برصة-عشار)ُ ،هدّ مت البناية بام فيها ُب ْر ُج ّ

بناؤها ُقرب اجلرس ،وعىل ضفاف النّهر ،وال تتعدّ ى مساحة قاعدهتا ثالثة أمتار مر ّبعة
ِ
َ
باإلمكان عد ُم هتديمها؛ ألنهّ ا ال تؤ ّثر عىل ّ
الشارع ،وهي من
وكان
تقريب ًا-كام ذكرت-
حول ذلك ،ولكن ،يف النِّهاية انتصرَ الذي َن ال ُي ِ
دل َ
البرصي ،وقدْ َد َار َج ٌ
درك َ
ُون
الترّ اث
ّ
دار املرحوم(العبد الواحد) ذات ال ُق َبب يف
وه ِد ْ
فه ِد ْ
متُ ،
معنى الترُّ اثُ ،
مت -أيض ًاُ -
ِ
ّ
عدي
شارع
الس ّ
قرب املحافظة القديمة أما َم ّ
تقع َ
(برصة–عشار) نفسه ،والدّ ار ُ
معجنات ّ
حال ّي ًا.

رشكة سورين
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مقرها يف هناية
ُسمى (بيت أفريكن) ،وقدْ
ُ
شاهدت ّ
 -8الشرّ ك ُة األفريق ّية :وكانت ت ّ
ٍ
ثالثينيات القرن املايض ،يف ٍ
كبرية ذات طابقني ،مقابل اإلعداد ّية املركز ّية حال ّي ًا،
بناية
ّ
و ُيقالّ :
إن ملك ّية الدار تعود إىل بيت (آغا جعفر) ،وبعد فتح شارع الكورنيش سنة

الشعيبي) من داره يف شارع الكورنيش
(1941م) ،وانتقال عائلة املرحوم (عبد املحسن
ّ
إىل ٍ
ٌ
خطوط جتار ّي ٌة
استأجرت الشرّ كة األفريق ّية الدار ،والشرّ ك ُة بريطان ّي ٌة ،هلا
دار أخرى،
ْ
بحر ّي ٌة متعدّ دة ،منها :خطوط رشكة (هنا) األملان ّية الغرب ّية العاملة بني أملانيا والعراق
ودول اخلليج ،وخطوط البواخر اهلولند ّية لرشكة (كريك).

السوق،
تستور ُد الشرّ كة خمتلف املكائن واملعدّ ات والبضائع املختلفة حسب حاجة ُّ

خمتصة باسترياد شاي (لبتون) ،وحليب (أبو البنت) املشهور -حينذاك-
وكانت الشرّ كة ّ
والدراجات ،وغريها ،وبعد تفريغ البواخر ِمن
السكاير والس ّيارات
ّ
وخمتلف أنواع ّ
العوامات يف وسط ّ
شط العرب بانتظار شحنها
ترسو عىل ّ
محولتها يف أرصفة املعقل ُ
ِ
(حممد جاسم
بالتّمور ،أو احلبوب التي تُصدّ ر من العراق إىل دول العامل ،وكان املرحوم ّ
متعهد الشرّ كة ّ
واستمر حتّى هناية عملها سنة (1968م).
للشحن والتفريغ،
احلمد) ّ
ّ

أ ّما املوا ّد املستوردة ،فكانت تخُ ّزن يف خمازن الشرّ كة يف الكورنيش ،وللشرّ كة طريقتان

لبيع املوا ّد ،الطريقة األوىل :ملن يأيت إىل الشرّ كة ويشرتي منها حسب حاجته ،والثانيةْ :
بأن

تشحن الشرّ كة يف ِّ
كل يوم س ّيارة كبرية (لوري) من املوا ّد التي تُباع ألصحاب الدّ كاكني؛
تقف يف سوق ّ
أصحاب الدّ كاكني ويشرتون حاجتهم
العشار (سوق املقام) ،فيأيت
إ ْذ ُ
ُ
ِ
حممد
من املوا ّد .ومن مسؤويل خمزن الشرّ كة (حبيب ددي) ،و(كاظم اإلمام) ،و(ذيبان ّ

اجلاسم).

كان للشرّ كة ٌّ
حمل لبيع الراديوهات وتصليحها يف سوق اهلنود (املغايز) ،وكان للشرّ كة
ِ
ٍ
ضفاف ِّ
شط ال َعرب يف منطقة (محدان) ،ويف ال ُبستان بيتان،
بستان عىل
مكبس متور يف
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األول لسكن املرحوم (فتح اهلل كركجي) املدير املسؤول عن املكبس؛ إ ْذ يسك ُن فيه لفرتة
ّ
والبيت الثاين لعمل مو ّظفي الشرّ كة،
أربعة أشهر (فرتة تصنيع التمور وتصديرها)،
ُ
َ
يعملون لتصنيع متور
العمل الذين
وأعدّ ت الشرّ كة –أيض ًا -مساكن يف البستان ملئات اّ

ثم
املكبس وتصديرها ،ويف املكبس مكائن ّ
خاصة لتنظيف التّمور وغسلها وتبخريهاّ ،

خاصة بالتمور وتُرسل إىل
توضع هذه التّمور
جتفيفها ،وبعد ذلك
املحسنة يف صناديق ّ
ُ
ّ
العراقي لتس ّلمها ،بعد ذلك تُشحن يف البواخر الراسية يف
احلكومي
الصنكر
مكبس ّ
ّ
ّ

وسط ّ
الصنكر ،وتصدّ ر إىل اخلارج.
شط العرب يف منطقة ّ
ٍ
مقر الشرّ كة ِمن دار املرحوم
وكان للشرّ كة عدّ ة (جراديغ) للتّمور ،وبعد فرتة انتقل ُّ
(الشعيبي) إىل شارع الوطن يف بناية فندق (عيل بابا) ،التي تعود ملك ّيته إىل (عبد
ّ
ُ
ص ُ
تعمل خلطوط
وبقيت
عمل الشرّ كة،
ْ
املقر تق ّل َ
املحسن ربيعة ،أبو أمحد) ،ويف هذا ّ

أنواع اّ
الثلجات
عرضت فيه
مقر الشرّ كة،
(هنا الين) األملان ّية،
ْ
ْ
َ
وفتحت معرض ًا هلا حتت ّ

مقرها األخري الذي
واملجمدات ،وغريها ،بعد ذلك
والراديوهات واملراوح
ْ
ّ
انتقلت إىل ِّ
ُ
يدخل -اآلن -ضمن حديقة فندق شرياتون من جهة بداية الكورنيش ،وبجانب رشكة

فرعي.
شارع
(بيت سرتيك) ،يفص ُلهام
ٌ
ٌّ
ِ
بموجب القرار
جرت تصفية أعامل الشرّ كة
ويف هناية الستين ّيات ِمن القرن املايض
ْ

العراقي بتصفية الشرّ كات األجنب ّية يف العراق.
احلكومي
ّ
ّ

مقرها
ُسمى (بيت إندروير) ،وهي رشكة إنكليز ّيةُّ ،
 -9رشكة إندروير :وكانت ت ّ
كان يف منطقة أسياف احلبوب يف منطقة اخلندق التجارية -حينذاكِ -
ومن أعامهلا يف
ّ
وخاصة احلنطة ّ
الكم ّيات
والشعري ،تلك
الدّ رجة األوىل رشاء احلبوب وتصديرها،
ّ
ّ
اهلائلة التي تشرتهيا من منطقة الفرات األوسط والعامرة والنارص ّية؛ إ ْذ تُنقل بواسطة
ِ
ُفرغ هناك ،بعد ذلك جُترى عليها عمل ّية تنظيف
(املهايل) إىل سيف الشرّ كة يف اخلندق فت ّ

ِ
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ثم تُنقل بواسطة املهايل ،أو اجلنائب إىل البواخر
وغربلة بواسطة مكائن وأجهزة ّ
خاصةّ ،
العوامات يف وسط ّ
ثم تُصدّ ر إىل اخلارج ،وكان ِمن عمل
الراسية عىل ّ
شط العربَّ ،
الشرّ كة -أيض ًا -رشاء التّمور ونقلها إىل (جراديغ) الشرّ كة املنترشة عىل ضفاف ّ
شط

ثم تُوضع يف صناديق
العرب يف مناطق متعدّ دة ،بعد ذلك جُترى عليها عمل ّية تنظيفّ ،

ثم تُنقل بواسطة اجلنائب ،أو املهايل إىل البواخر الراسية يف
ّ
خاصة لنقل التمورّ ،
شط العربّ ،
وسط ّ
وإن الشرّ كة هي املستورد الوحيد خلشب صناديق التمور؛ إ ْذ يقوم
ٍ
َ
خمتص َ
نج َ
مكان هلم يف منطقة الشرّ كة ،جلعل
السنة يف
ون مهرة
ارون ّ
ّ
يعملون طول أ ّيام ّ
ِ
الصناديق ألصحاب
قطع اخلشب املستورد عىل
شكل صناديق ،وتقوم الشرّ كة ببيع هذه ّ
ملكي النّخيل ،اّ
يوزعوهنا عىل اّ
وملكو النّخيل يملؤوهنا
اجلراديغ ،وأصحاب اجلراديغ ّ

َ
يقومون ببيع متورهم إىل الشرّ كات.
بالتّمر و ُيعيدوهنا إىل أصحاب اجلراديغ ،الذين
ٍ
الصناديق الستعامهلا بدالً من
جلبت الشرّ ك ُة مكائ َن
وقت ما
ويف
ْ
خاصة لتهيئة ّ
ّ
ٍ
والحظت الشرّ كة ّ
بكثري وأفضل ِمن عمل
النجاري َن كانُوا أرسع
النجاري َن املهرة،
ْ
أن ّ
ّ
النجاري َن
النجاري َن ،وكان يرأس أولئك
تركت املكائ َن
املكائن؛ ولذلك
ْ
ْ
ّ
وأبقت ّ

الشعبي يف الستين ّيات
مدرب ًا لفريق النهضة
ّ
(األسطة) (خلف ،أبو كاظم) ،وكان (كاظم) ِّ
يف حم ّلة ّ
العشار ،وكان مسؤول العمل يف الشرّ كة (س ّيد ع ّباس ،أبو فاضل) ،الذي كان

العيداين) ،والد (كاظم)
يسك ُن يف منطقة اخلندق ،ومسؤول مشرتي احلبوب (ياسني
ّ
العشارِ ،
و(فائق) ،الذي كان يسكن يف حم ّلة ّ
ني يف تصدير التمور
العاملني
ومن
املختص َ
َ
ّ
(فتح اهلل كركجي) ،الذي يعمل لعدّ ة رشكات ،ويف منطقة ِسيف احلبوب كانت هناك

متعهد الشحن والتفريغ للشرّ كة ،فهو (نارص
قصور مسؤويل الشرّ كة من اإلنكليز ،أ ّما ّ
ثم ابن أخيه (حسن يارس املهنّا).
املهنّا)ّ ،

يبيع احلبوب باجلملة
حدّ ثني املرحوم (سلامن داود اهلالل) ،الذي كان قبل وفاته ُ
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ٍ
يف منطقة اخلندق ،وهو ِمن
عائلة كانت متارس العمل يف منطقة أسياف اخلندق ،قال:
شكل ٍ
ِ
طول ِّ
يبلغ ُ
كانت الشرّ ك ُة ُ
تاللُ ،
سبعني مرت ًا
التل
جتعل احلبوب عند استالمها عىل
َ

وعرضه مخس َة عرش مرت ًا تقريب ًا ،وارتفا ُعه عرش َة ٍ
أمتار تقريب ًا ،وقبل حلول ّ
الشتاء
تقريب ًا،
ُ
َ
تغ ّطي الشرّ كة التالل التي مل تتمكّن ِمن تصديرها لكثرهتا (باجلرتي) ،خوف ًا ِمن سقوط

ٍ
ِ
بفرتة مل يحُ سب حسابهُ ا،
موعدها
السنني سقطت األمطار قبل
األمطار ،ويف إحدى ّ
وإذا باجلهة العليا ِمن التالل بعد ٍ
وخترض ،وعندما أتت البواخر –حينذاك-
فرتة تنمو
ّ
تعرف املنطقة؛ لكثرة تر ّددها ،اعتقدَ ْت ّ
لت إىل
لنقل احلبوب ،والتي
ُ
حتو ْ
أن املنطقة قدْ ّ
حدائق!!.

العراقي يف أواخر الستين ّيات
احلكومي
جرت تصفي ُة الشرّ كة بعد صدور القرار
لقدْ
ْ
ّ
ّ

من القرن املايض ،بتصفية الشرّ كات األجنب ّية يف العراق.

الرباط ،عىل ضفاف
ُسمى (بيت مارين)،
ومقرها يف ّ
ّ
 -10رشكة مارين :وكانت ت ّ

شط العرب ،وتعود ملك ّيتها إىل (توين وارمان) ،وكان سكن أصحاب الشرّ كة يف ٍ
ّ
قرص
ٍ ِ
ِ
ٍ
ضفاف ّ
مقر الشرّ كة.
شط العرب
كبري عىل
قريب من ّ
مكبس الشرّ كة ِمن أرقى املكابس يف البرصة؛ َّ
ألن متور الشرّ كة املستعملة يف
يعدُّ
ُ
التصنيع كانت ِمن أجود أنوا ِع التّمور ،وكان معمل الشرّ كة لتصنيع التمور يعمل حتت

ٍ
َ
السنة ،وللشرّ كة سمع ٌة عامل ّي ٌة
مهرة
وعمل
خمتص َ
إرشاف ّ
يعملون طول أ ّيام ّ
ني فنِّ ّيني اّ
ِ
جلودة ما تُنتِجه ِمن أنواع التمور املصنَّعة؛ إ ْذ جُترى عىل صناعة التمور
هبذا اخلصوص؛
ٍ
ٍ
ٍ
خاصة ،وبعد االنتهاء من هذه العمل ّية ،تُوضع
تنظيف
عمل ّي ُة
وغسل وجتفيف يف مكائن ّ
ِ
ِ
ٍ
التّمور يف ُع َل ٍ
مقر الشرّ كة بواسطة األبالم
ثم ت َ
ب ّ
ُشحن من ّ
خاصة متعدّ دة األحجامَّ ،
الكبرية (املهايل) ،أو (اجلنائب) إىل البواخر الراسية يف وسط ّ
شط العرب ،لتُصدَّ ر إىل

مجيع أنحاء العامل.
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مولعني برتبية اخلنازير ،وكانت للخنازير حظرية قرب
وأصحاب الشرّ كة كانوا
َ
قرص أصحاب الشرّ كة ،وحظرية أخرى يف منطقة الطويسةِ ،
املسؤولني
العاملني
ومن
َ
َ
أصحاب الشرّ كة البرصة ،أصبح وكي ً
ال هلم،
يف الشرّ كة (أمحد العضب) ،وعندما غادر
ُ
يبيع أرايض الشرّ كة بعد ِ
فرزها إىل قط ٍع
وبعد تصفية أعامل الشرّ كة أخذ (أمحد العضب) ُ
السكن.
لدور ّ

مقرها مقابل حمافظة البرصة القديمة ،يف اجلهة
 -11رشكة سيمون كربيان:
ُ
ويقع ّ

الثانية لنهر ّ
كبري جدّ ًا ،وأمامه حديق ٌة
العشار ،قرب فندق (محدان)،
ّ
ومقر الشرّ كة ٌ
َ
َ
ممر ِمن
سبعون مرت ًا تقريب ًا ،وعرضها
واسع ٌة طوهلا
أربعون مرت ًا تقريب ًا ،ويفصل احلديقة ٌّ
اإلسمنت ُ
يصل الباب الرئيس الكبري يف ّ
بمقر الشرّ كة ،واحلديقة مزروع ٌة
الشارع العام ّ

بالثيل والربتقال.

ِ
ُ
جتارة احلديد،
خاصة يف
تعمل الشرّ ك ُة يف التّجارة بني العراق وبعض دول العاملّ ،

ٌ
خطوط مالح ّي ٌة عديدة ،وكان وكي ُلها ّ
للشحن والتفريغ وجتهيز املوا ّد الغذائ ّية
وللشرّ كة
للبواخر الواردة للشرّ كة املرحوم احلاج (كاظم بريج).
هناية ستيني ِ
ويف ِ
احلكومي
جرت تصفي ُة الشرّ كة بموجب القرار
ات القرن املايض
ْ
ّ
ّ
ِ
ناقالت
استأج َر ْت رشك ُة
العراقي بتصفية الشرّ كات األجنب ّية يف العراق ،وبعدها
َ
ّ
ايس) يف كتابه
النفط العراق ّية َّ
مقر الشرّ كة ،وذكر املرحوم (عبد القادر باش أعيان الع ّب ّ

املسمى (مكرديج) َ
(موسوعة البرصة) ّ
اغتيل يف داره ،وكان
أن والد (سيمون كربيان)
َّ
يدير رشكة العرباين ،التي ُأ ِّسست يف البرصة سنة (1904م) ،وكانت هلذه العائلة
وقتَها ُ
مكان ٌة جتار ّي ٌة معروف ٌة يف البرصة.
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ال ُ
جريدة يف الب�صر ِة
إيقاظ� :أ ّو ُل
ٍ

(((

تتأج ُج يف ِ
نفس املرحو ُم (سليامن
ْ
كانت ّ

امللح ُة -كام قال -للقيام
الرغب ُة
ّ
فييض) ّ
ٍ
ٍ
ٍ
حر ٍة
فقرر
إصدار جريدة ّ
َ
بأعامل وطن ّيةّ ،
ِ
ت ِ
باإلصالح ،وت ِ
ِ
رغبات
ُفص ُح عن
ُنادي
عب يف تعميم ال ُّل ِ
ِ
الش ِ
ّ
دوائر
غة العرب ّية يف
ِ
ُطالب ِ
بفتح
احلكومة ومعاهد التعليم ،وت ُ
املدارس وإنشاء املستشفيات ،وجمان ّية

التعليم ،إىل غري ذلك من اإلصالحات
ٍ
املطلوبة ،وبعد ٍ
جهد ٍ
إجازة
كبري حصل عىل

ِ
سمها (اإليقاظ)،
إلصدار اجلريدة التي اّ
األو ُل
وتصدر أسبوع ّي ًا ،وقدْ صدر العد ُد ّ
ُ

فكانت
بتاريخ ( 2مايس سنة 1909م)،
ْ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
الرسم ّي ِة ،التي تنرش القوانني
ّأو َل جريدة أهل ّية تصدُ ر بالبرصة باستثناء اجلريدة ّ
واألنظمة بال ُّلغة الرتك ّية.
السائدة يف ذلك الوقت ،فبلغ
وقدْ
ْ
القت اجلريد ُة رواج ًا كبري ًا بالنسبة إىل األوضاع ّ
ٍ
نسخة ،وكانت ُ
تصل إىل مشرتكيها خارج العراق،
ألف
عد ُد ما ُو ِّزع منها أسبوع ّي ًا َ

واملحمرة ،والكويت ،والبحرين ،وعامن ،ومسقط ،وجدّ ة ،وسنغافورة ،وغريها
كاهلند،
ّ
ِ
بسبب اجلريدة.
بانتظام ،وقدْ القى فييض املتاعب واملشاكل
ّ
شجع عدد ًا ِمن األدباء يف البرصة عىل إصدار جرائد
إن
النجاح الذي القته اجلريد ُة ّ
َ

أن
أن ّأول جريدة رسم ّية
ْ
صدرت يف البرصة هي جريدة (برصة) عام (1889م) ،ويظهر ّ
((( املعلوم ّ
الكاتب حلظ ّأول جريدة أهل ّية ال حكوم ّية( .النارش).
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صدرت جريدة (التهذيب) ،لصاحبها
ُأ َخر ،ففي الثالث من حزيران سنة (1909م)
ْ
الشيخ (حممد أمني عايل باش أعيان) ،ويف متوز من الس ِنة ِ
ّ
نفسها َصدَ رت جريد ُة (إظهار
ّ
ّ
ّ
ثم حذا حذومها
وحمررها (عبد القادر
ّ
ّ
العبادي)ّ ،
احلق) ،لصاحبها (قاسم مجريان)ّ ،

كثريون.
ِ
ومن مقاالت جريدة اإليقاظ يف العدد ( )1يف (1909/5/2م) ،والعدد ( )15يف

واإلخوة واملساواة :احلر ّية :هي ْ
أن
(1909/8/8م) ،ما جاء حول احلر ّية والعدالة
ّ
ِ
ِ
ِ
يكون ُّ ٍ
ِ
حر ًا يف ِ
َ
حمافظة
الرشيعة والقانون ،ومأذون ًا عىل
بدائرة
وفعله
فكره وقولِه
كل فرد ّ
ٍ
ِ
حقوقه الشخص ّية ،ومنافعه املال ّية ِّ
صورة يجُ يزها له القانون ،عىل ْ
بكل
أن ال يتجاوز أحدٌ
ولكل ٍ
ِ
ِ
ِّ
أحد
بحر ّية اآلخري َن،
حق غريه ،وال يتس ّبب
عىل ِّ
بسلب راحة غريه ،وال يعبث ّ
ٍ
يتذر َع ِّ
حق يف ْ
واسطة ُيبيحها له الشرّ ع والنظام ملنع اجلور الواقع،
بكل
من أفراد األ ّمة ٌّ
أن ّ
ٍ
غادر ٍ
يصون حقو َقنا من ِّ
ولنا بالقانون ٌ
ُ
جائر يبغي باأل ّمة مجعاء ،أو
كل
كافل وضام ٌن
ِ
ٍ
بفرد من أفرادها غدر ًا أو رض ًا .احلر ّي ُة ت ِ
وتستوجب حمافظ َة
احلكومة بالرع ّية،
ب ِرفق
ُ
ُوج ُ
ّ
ِ
ِ
املوجهة لرفاهها وحلفظ
حقوقها ،وذلك اتّباع ًا عىل (ك ّلكم راعٍ ،)..واالعتناء
باألسباب ّ
وكف األذى عن ِّ
كل
ماهلا ،لتزيد ثروهتا ،واإلصغاء التا ّم ألفرادها ،ومنْع التعذيب،
ّ
ٍ
ٍ
ِ
بتشكيل ِّ
يكون ُّ
َ
فرد منع ًا قطع ّي ًاْ ،
كل نو ٍع من أنوا ِع الشرّ كات املتع ّلقة
حر ًا
وأن
كل فرد ّ
َ ِ
ٍ
مفوض ًا عىل فتح
حق
والزراعة ،وليس
بالتّجارة
ألحد ُّ
والصناعة ّ
املعارضة ،ويكون ّ
ّ
ٍ
مكتب باسم التدريس ،خصوص ّي ًا كان أو عموم ّي ًا ،برشط مطابقتِه للقانون.
َ
املساواةُ :هي ْ
وغري املسل ِم يف
واملسلم
غري
والكبري
والفقري
الغني
يكون
أن
ّ
ُ
ُّ
ُ
والص ُ
ُ
ُ

احلقوق الشخص ّية سواء ،ال فرق بينهام ،ويف سائر األحوال ،بمقتىض التطبيق ألصول
كل ٍ
يعرف ُّ
أحد مقا َمه.
الرتبية واآلداب وال ُعرف العام ،و َيلزم أن
َ
َ
َ
خوةُْ :
يتعاونون عىل جلب منافع
ني متّحدي َن يد ًا واحد ًة
أن
مجيع العثامن ّي َ
يكون ُ
األُ َّ
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والشقاقْ ،
الدولة وامل ّلة ،وإكامل نواقص الوطن ،ويرتكون النّفاق ّ
وأن ُيعامل بعضهم
ِ
وغريه يف األحوال الدّ نيو ّية؛ لكي
بني املسل ِم
يفرقوا َ
بعض ًا معامل َة األخِ ألخيه ،وأن ال ّ

َ
رقي الوطن.
حيصل االحتاد يف أسباب ّ
ٍ
احلر ّية ،وأغصاهنا املساواة ،وورقها االحتاد ،وأصلها
العدال ُة :هي ُّ
اسمها ّ
نمو شجرة ُ
مغروس يف أرض األُخوة ،ترشب ِمن ٍ
ٍ
املسمة بالقانون
لطيف ناب ٍع من العني
ماء
َّ
اّ
األسايس ،حمتاجة إىل ٍ
تقتطف أثامرها.(((
ناس
ُ

((( مذكّرات سليامن فييض :ص( .102النارش).
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ُ
ال�ص ُ
القدمية
حف العراق ّي ُة
ُّ

(((

احلركة الوطنية يف ِ
ِ
أحزاب أو من ّظامت
العراق يو َم مل تكن فيه
حمور
ٌ
ّ
كانت ُّ
الص ُحف َ

العراقي ،فكانت تُقارع ال ُّظلم واالستبداد
الكبري يف وعي املواطن
الدور
سياس ّية ،وكان هلا
ّ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مواقف جريئ ٌة يف
وشجاعة ،وألصحاهبا
وثبات
بصرب
كبرية ،فتتل ّقى الضرّ بات
بشجاعة
ُ
أشدِّ األ ّيام عبوس ًا ،ويمكن رسد بعض أسامئها وحوادث يسرية منها كام يأيت:
ُ -1ص ُحف ال َبرصة:

صدرت جريدة (اإليقاظ) لصاحبها (سليامن فييض)،
يف ( )3مايس سنة (1909م)
ْ
صدرت يف البرصة ،و ُأ ِ
األول سنة
وهي ّأول جريدة -غري رسم ّية-
غل ْ
ْ
قت يف ترشين ّ

(1910م).

صدرت جريدة (التهذيب) ،لصاحبها ّ
(حممد
ويف ( )3حزيران (1909م)
ْ
الشيخ ّ
أمني عايل باش أعيان) ،و ُأ ِ
غلقت يف آذار سنة (1910م) .ويف متّوز سنة (1909م)
وحمررها الس ّيد (عبد
احلق) ،لصاحبها (قاسم جلمريان)،
صدرت جريدة (إظهار ّ
ْ
ّ
القادر العبادي) ،و ُأ ِ
غلقت يف نيسان سنة (1910م) عىل أثر ِ
مقتل صاحبها .ويف كانون
ّ

اهلندي) الفكاه ّية ،لصاحبها احلاج (أمحد
صدرت جريدة (مر ّقعة
الثاين سنة (1909م)
ْ
ّ
ِ
األول
محدي
ثم ُأبدلت بجريدة (البرصة الفيحاء) ،التي ُأغلقت يف ترشين ّ
املرشاقي)ّ ،
ّ
صدرت جريدة (ال َفيض) ،لصاحبها املحامي
سنة (1911م) .ويف متّوز سنة (1910م)
ْ
(داود نيازي) ،و ُأ ِ
ِ
انتحار صاحبها .ويف كانون
غلقت يف نيسان سنة (1911م) عىل أثر
امرائي)،
الس
األول سنة (1910م)
ْ
ّ
ّ
(الرشاد) ،لصحاهبا الس ّيد (يوسف ّ
صدرت جريدة ّ
ِ
صدرت جريدة
األول سنة (1911م) .ويف آب سنة (1911م)
ْ
و ُأغلقت يف ترشين ّ
ِ
األول سنة (1912م).
(اآليت) ،لصاحبها املحامي (عمر فوزي) ،و ُأغلقت يف كانون ّ
الصحف استقاها الكاتب من (مذكّرات سليامن فييض) :ص.95-92
((( هذه املقالة
املتضمنة تأريخ ُّ
ّ
(النارش).
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األول سنة (1911م)
صدرت جريدة (ا ُملنري) ،لصاحبها (أمحد جودت
ْ
ويف ترشين ّ
ِ
السنة ذاهتا .ويف شباط سنة (1912م)
كاظم) ،و ُأغلقت يف آخر كانون ّ
األول يف ّ
صدرت جريدة (التاج) الفكاهية ،لصاحبها (حممد املرشاقي) ،و ُأ ِ
غلقت يف مايس سنة
ْ
ّ
ّ
ّ
صدرت جريدة (الدّ ستور) ،لصاحبها الس ّيد (عبد
(1912م) .ويف آذار سنة (1912م)
ْ
ذكرت جريد ُة الشرّ ق األوسط َّ
أن عائد ّية الدّ ستور للس ّيد
الطباطبائي) ،وقد
الوهاب
ْ
ّ
ّ

واستمرت
صدورها يف ( )22ترشين الثاين سنة (1912م)،
الزهري) ،وكان
(عبد اهلل ّ
ّ
ُ

فلم أغلقتْها احلكوم ُة
الصدور حتّى تنازل صاح ُبها بامتيازها للس ّيد
يف ُّ
ّ
الطباطبائي ،اّ
ِ
األول
صدرت (صدى الدّ ستور) ِعوض ًا عنها ،وبقيت حلني
ْ
احتالل البرصة يف كانون ّ
سنة (1914م).

مرشف ٌة ،وقدْ القى أصحاهبا نصيب ًا وافر ًا ِمن ظل ِم احلكومة
وكان هلذه اجلرائد
ُ
مواقف ّ
ِ
وبطشها.
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ُ -2ص ُحف املوصل :ال توجدُ يف املوصل ُ
منذ سنة (1885م) حتّى متّوز سنة

(1909م) جرائد وصحف سوى اجلريدة الرسم ّية ،ويف ذلك التأريخ صدرت جريدة
الفخري) ،وكانت معتدل ًة
(حممد أمني
ّ
(نينوى) ،لصاحبها (فتح اهلل رسسم) ،ومديرها ّ
يف سريهتا ،فلم ت ِ
ُغضب احلكومة.

(الزوراء) األسبوع ّية يف حزيران
ُ -3ص ُحف بغداد :أصدر (مدحت باشا) جريدة ّ

وتنرش القوانني واألنظمة بالرتك ّية،
عام (1869م) ،التي كانت تُطبع يف مطبعة احلكومة،
ُ
ِ
الصحف
العثامين أقبل الكتّاب واألدباء عىل
وترمجتها بالعرب ّية ،وبعد االنقالب
إصدار ُّ
ّ
ٍ
اّ
سمتها (بغداد) ،وكان
واملجلت،
ْ
فأصدرت مجع ّية االحتاد والرت ّقي ّأو َل جريدة يوم ّية ّ
(الرصايف) ،ويف كانون
مديرها (مراد سليامن) أحد أركان اجلمع ّية ،ورئيس حتريرها ُّ
ُ
(الرقيب) ،لصاحبها احلاج (عبد ال ّلطيف ثنيان)،
الثاين سنة (1909م)
ْ
صدرت جريدة ّ

احلق ،ويف مقارعة ُظلم احلكومة ،فالقى
الصحف -حينذاك -يف نُرصة ّ
أجر َأ ُّ
وكانت َ
ِ
الصحيف ُة يف صدورها أكثر
واالضطهاد اليش َء الكثري،
صاح ُبها ِمن ال َعنَت
واستمرت ّ
ّ
ِمن سنتني ،ثم ُأ ِ
صدرت جريدة (بني النّهرين)،
األول سنة (1909م)
ْ
غل ْ
قت .ويف كانون ّ
ّ
لصاحبها (حممود نديم الطبقجيل) بال ُّل ِ
يب
حيرر
القسم العر َّ
غتني الرتك ّية والعرب ّية ،وكان ّ
َ
ِ
ِ
فانترشت اجلريد ُة
املعروفان (كامل الطبقجيل) ،و(إبراهيم صالح شكر)،
الكاتبان
فيها
ْ
وأسس فرع ًا حلزب احلر ّية واالئتالف يف
انتشار ًا واسع ًا ،ودعا صاحبها للفكرة العرب ّيةّ ،

ِ
بالسجن
األمر
بالقبض عليهَ ،
وحك ََمته املحكم ُة ِّ
بغداد ،فثارت ثائرة االتحّ اد ّيني ،وصدر ُ
البرصة ملجأِ
ِ
ِ
األحرار -حينذاك -حمتمي ًا بالس ّيد (طالب النقيب) .ويف
فهر َب إىل
غياب ّي ًاَ ،

(الرياض) ،لصاحبها (سليامن الدّ خيل)،
كانون الثاين سنة (1910م)
ْ
صدرت جريدة ّ
أصبح فيام بعد كاتب ًا سياس ّي ًا مشهور ًا .ويف آب
وحمررها (إبراهيم ِحلمي ال ُع َمر) ،الذي
َ
ّ
فلم
(الروضة) ،لصاحبها احلاج (عبد احلُسني
سنة (1910م)
ْ
ّ
األزري) ،اّ
صدرت جريد ُة َّ
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(الرصافة)،
ثم
(املصباح
صدرت بدالً عنها
ع ّطلتها احلكومة
ْ
ْ
ُ
صدرت جريدة ُّ
ُّ
األغر)ّ .

صدرت عوض ًا عنها جريد ُة
فلم ع ّطلتها احلكومة
لصاحبها (صادق
ْ
األعرجي) ،اّ
ّ
(الصاعقة) ،التي َ
ُ
الشيخيل) ،و َقدْ غضب الوايل عىل
امتيازها (عبد الكريم
يمتلك
كان
َ
ّ
ّ
ِ
املنتفعني بتقديم ّ
األعرجي ،وأوقفوه يف
الشكاوى عىل
بعض
هذا التحايل ،فأو َعز إىل
َ
ّ
خلق كثري احتجاج ًا عىل توقيفهُ ،فأ ِ
األول
طلق
إسطنبول ،فتجمهر ٌ
رساحه .ويف ترشين ّ
ُ

صدرت جريدة (النَّهضة) ،لصاحبها (مزاحم الباجة جي) ،ورئيس
سنة (1913م)
ْ
ِ
ِ
بحقوق
وطالبت
حتريرها (إبراهيم حلمي ال ُع َمر) ،و ّملا شدّ دت النّهضة عىل االحتاد ّيني،
ْ
ِ
وبعض ّ
صدور
العلمي ،ع ّطلتها احلكوم ُة بعد
الشباب النادي
وأسس صاح ُبها
ُ
َّ
ال َعربَّ ،
وحمررها إىل البرصة.
عرش عدد ًا ،وجلأ صاح ُبها ّ
أحدَ َ
وعندما ُأ ِ
ِ
بتعطيل مجيع
أصدرت وزارة الداخل ّية أمر ًا
علنت احلرب العامل ّية األوىل
ْ
الصح ِ
ف يف بغداد والبرصة ،غري ّ
استمرت يف
أن صحيفة (صدر الدّ ستور) البرص ّية
ُّ ُ
ّ
الصدور ،معتمد ًة عىل ِ
نفوذ الس ّيد (طالب النقيب) وحزبِه.
ُّ
ِ
ِ
رشدت أصحابهَ ا ،فن َف ْت (عبد احلُسني
تكتف احلكوم ُة
مل
بتعطيل ُّ
الص ُحف ،بل ّ
الكرميل)،
األزري) ،و(داود صليوة) ،صاحب جريدة (صدى بابل) ،واألب (أنستاس
ّ
ّ
صاحب جم ّلة (لغ ُة العرب) إىل قيرسى ،ون َف ْت (إبراهيم صالح شكر) ،و(عبد ال ّلطيف
ِ
اهلاشمي)،
الكاتبان (رشيد
ثنيان) إىل املوصل ،وهرب (سليامن الدّ خيل) إىل نجد ،وجلأ
ّ
ّ
جييل) إىل البرصة.
والشيخ (كاظم الدّ ّ

ِ
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�ضمن جهود ُ�سليمان في�ضي التعليم ّية(-يدكار حريت)� ،أو(تذكار
(((
احلر ّية) ،من �أوائل مدار�س الب�صرة
ّ

ِ
ُع ِر َ
الصحف ّية والثقاف ّية ،فقدْ
ف املرحوم ُسليامن فييض بمواقفه الوطن ّية وخدماته ُّ
ِ
ِ
ِ
والرحالت ،فض ً
عرشات البحوث
ال عن
القانون
عرش مؤ ّلف ًا ،يف
واألدب ّ
خ ّلف أحدَ َ
واملقاالت واخلُطب يف املناسبات الرسم ّية والوطن ّية والثقاف ّية ،وهي منشور ٌة يف
املبعوثان العثامين ،وجملس النواب العراقيِ ،
ِ
ومن مؤ ّلفاتِ ِه:
الص ُحف ويف حمارض جملس
ّ
ُّ
ّ
ّ

ورس
الرحلة احلجاز ّيةّ ،
(التُّحفة اإليقاظ ّية يف ّ
والرواية اإليقاظ ّية ،وألف كلمة وكلمةّ ،
َ
واملنتخب من أشعار العرب ،والبرصة
النبوغ ،وأصول التعبات وأحكامها يف البرصة،

األسايس
الصلح ،واحلقوق الدّ ستور ّية وتعريب القانون
العظمى ،ورشح قانون حكام ّ
ّ
غري مطبوعٍ -وغريها).
األسايس
األمريكي ،وتعريب القانون
ّ
الفرنيس -وهذا ُ
ّ
ّ
ِ
الرغبة
(سليامن فييض) ّ
عندما ُأعلن الدّ ستور سنة (1908م) ،كانت لدى املرحوم ُ
ِ
الصحافة والتعليم ،وقدْ وجد يف
يف العمل من أجل خدمة األ ّمة العرب ّية عن
طريق ّ
ِ
املدراس اّ
اللزمة ،وكان
تفتقر إىل
البرصة ميدان ًا فسيح ًا هلذا النّشاط؛ إ ْذ كانت البرص ُة
ُ
السلطات املح ّل ّية طلب ًا لتأسيس
أه ُلها
َ
غافلني عن تعلي ِم أبنائهم وتثقيفهم ،فقدّ م إىل ّ
ني ،واسمها (تذكار احلرية) ،ويكون التدريس فيها بال ُّل ِ
ٍ
مدرسة أهل ّي ٍة تبد ُأ ّأوالً بص ّف ِ
غة
ُ
ُ ُ ِّ ّ
ُ
وتدرس فيها الرتك ّية واإلنجليز ّية والفرنس ّية ،عىل غرار املدارس العرب ّية األهل ّية
العرب ّيةّ ،
ِ
ِ
ب التعليم ،ويحُ ّبذ إنشا ُء هذه
يف بريوت ،وعند مقابلته الوايل ،قال له الوايل :إنيّ ُأح ُّ
أن اسمها العريب وتدريسها بال ُّل ِ
ِ
يتعارضان مع القوانني املرع ّية؛
غة العرب ّي ِة
ّ
املدرسة ،اّإل ّ َ
َ
أن يجُ َ
اسمها (يادكار حريت)ْ ،
أقرتح ْ
موضوع ال ُّلغة،
يتناول يف طلبِ ِه
وأن ال
لذلك
َ
ُ
عل ُ

ُ
يبحث عنها يف كتابه إىل الوزارة،
يغض ال ّطرف عن هذه املخالفة ،وال
والوايل سوف ُّ
((( استند الكاتب يف هذه املقالة إىل (مذكّرات سليامن فييض)ُ .ينظر :ص.82-79
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فحصلت املوافقة .وهنا ال بدَّ ِمن املال لتنفيذ املرشوع ،فجمع ترب ٍ
عات مقدارها ()86
ْ
ُ
َ َ
ّ
بطلب ال ُكت ِ
ِ
املقررة
الرحالت وال َّلواز ِم األُ َخر ،وأرسل
لرية،
َ
ُب ّ
واستأجر دار ًا ،وه ّي َأ هلا ّ
السامل) معاون ًا ،واختار هلا
من بريوت ،فصار هو مدير ًا للمدرسة ،وعينّ احلاج (أمحد ّ
مني األك َفاء ،وهم السادة( :عبد العزيز التكريتي ،ل ُّل ِ
غة العرب ّية والدِّ ين ،ومانوئيل،
املع ّل َ
ّ
ّ
ل ُّلغة اإلنجليز ّية ،و ر.أندريه ،ل ُّلغة الفرنس ّية ،وأعقبه إلياس هرمز ،واملحامي عمر فوزي،
ّ
ربع الض ّباط العرب( :عبد الرزاق حلمي،
ل ُّلغة الرتك ّية ،ونوري حممود،
للخط) ،وقدْ ت ّ

وسامي األورفه يل ،وتوفيق فكرت ،ورأفت أررضوميل ،وأمحد رشدي) ،لتدريس بق ّية
ِ
ومجهور
حفلة االفتتاح يف ( )27ترشين الثاين (1908م) حرض الوايل
الدّ روس ،ويف
ٌ
ِ
سني ،وأعقبه
املؤس َ
غفري من املو ّظفني واألهايل ،وار َجت َل الوايل كلم ًة أشاد فيها بمجهود ّ
ٌ
ٍ
ربع بعرش لريات ،فض ً
ثم طاف
(يوسف باشا املنديل)
السابقّ ،
ربعه ّ
ال عن ت ّ
بخطاب وت ّ
ِ
صفوف املدرسة ،وانتهى االحتفال .وبعد أ ّيا ٍم ِمن افتتاح املدرسة زارها
املدعوون يف
ّ
الزهري) وتربع ِ
بامئة لرية .وكان ُ
إقبال أهل البرصة عىل إرسال أوالدهم إىل
(أمحد باشا ِّ
ّ
املدرسة عظي ًام ،وكان منهم( :أمحد فوزي ،وشاكر النّعمة ،وعبد اهلل ومصطفى طه
وحممد شاكر العبد الس ّيد ،وسعدون ّ
الشاوي،
السلامن ،وعبد احلميد وعبد املجيد بديعّ ،
ّ

الصانع ،وعيسى طه ،وحبيب عبد اجل ّبار اّ
امللك،
وحممد عبد اهلل ّ
وتوفيق احلاج عذارّ ،
كرومي،
وحممد اخللف العبد الواحد ،وغالب توماس ،وشكري كوركجي ،ونجيب ّ
ّ

وحممد رشيف املنصور ،وعبد العزيز
الرزاق منري ،ويوسف هارون يامنيّ ،
وفائق عبد ّ
امرائي ،وحممود ومهدي احلاج داغر،
الس
املنصور ،وعبد العزيز املنديل،
ّ
وحممد أمحد ّ
ّ

اّ
بالطلب
وكامل ونوري عمر فوزي ،وأمحد غلوم ،وغريهم) .و ّملا ضاقت املدرسة
ٍ
ٍ
السيف.
ن ُِق ْ
لت املدرسة إىل بناية جديدة لألوقاف يف حم ّلة ِّ
املتوسط احلال
وكانت املدرسة تستويف ِمن الطالب الغني أربعامئة فلس شهر ّي ًا ،ومن
ّ

ِ
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جتهزهم بال ُكت ِ
مائتي فلس شهر ّي ًا ،وال تَستويف ِمن اّ
ُب
الطلب الفقراء ،بل كانت املدرس ُة ّ
مرات ،وأهدى
ربع لفقرائها ،وزارها الوايل (حمرم بك) عدّ ة ّ
جمّان ًا ،وكان البعض يت ّ

للمدرسة صورتَه ،وكان املرحوم (عبد اهلل باش أعيان) يتف ّقدها باستمرار ،و ُيشارك يف
سفراهتا الربيع ّية.

(سليامن فييض) ،وأخربه ّ
بأن
وبعد عا ٍم راجع
معتمد فرع مجع ّية االحتاد والرت ّقي ُ
َ
ٍ
مركز اجلمع ّي ِة يف إستانبول قدْ ك ّلف ال َفرع ِ
مدرسة يف البرصة ،و ّملا كانت املال ّية ال
بفتح
َ
ِ
ت ِ
أن َ
(سليامن َفييض) ْ
جيعل مدرسة
ُساعد عىل القيام هبذا املرشوع َف َقدْ
َ
التمس م َن املرحو ِم ُ

فتحها ،وتقوم ال ّلجنة بإدارهتا مال ّي ًا،
املقرر ُ
(تذكار احلُ ّر ّية) هي التي ّ
تعوض عن املدرسة ّ
ِ
ِ
املدرسة ِمن( :الس ّيد هاشم النقيب ،وحممود العبد الواحد،
بإدارة
و َقدْ ُشكِّلت جلن ٌة
عزت بك،
السلامن ،وبكبايش النظام ّية ّ
وعبد اهلل باش أعيان ،ويوسف املنديل ،وطه َّ

ُ
(سليامن فييض)
ويدي)،
الس
ّ
وحيتفظ ُ
وإنطون انكوريل ،واحلاج عبد الس ّيد ،وناجي ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
طويل
جدل
شهري مقداره مخس لريات ،وبعد
براتب
بإدارة املدرسة وبرشف التأسيس
ٍّ

ِ
الصورة طلاّ َب مدرسة (تذكار ُ
(سليامن فييض).
مت ّثل هذه ّ
يتوس ُطهم املرحوم ُ
احل ّر ّية)ّ ،
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بادئ األمر كاملعتاد ،ولكن بعد ٍ
وسارت األمور ِ
ِ
بطلب
فرتة ُفوجئ
مل جيدْ ُبدّ ًا ِمن القبول،
ْ
ِ
املدرسة إىل مدرسة (االحتاد والرت ّقي)ْ ،
التدريس فيها
وأن يجُ ْ َع َل
اجلمع ّية بتبديل اس ِم
ُ
بال ُّل ِ
رأت اجلمع ّي ُة
وبني اجلمع ّية ،وعندما ْ
غة الرتك ّية!!! فلم ُيوافق ،واشتدَّ النِّزاع بينَه َ
التدريس بال ُّل ِ
أن تخُبرِ َ الوزارة ِ
ِ
(سليامن فييض) ّقررت ْ
غة العرب ّي ِة
بأمر
شدّ ة عناد املرحوم ُ
األمر إىل الوايل ،ولك َّن الوايل
ِخالف ًا للقوانني ،وهذا معناه غ ْل ُق املدرسة ،وقدْ شكا
َ
أن يتخلىّ للجمع ّية ِ
مع اجلمع ّية ،وقدْ ا ّت َف َق عىل ْ
ن ََص َحه ْ
عن املدرسة يف هناية تلك
أن يتّفق َ
َ ِ
تهِ
تم القضاء عليها ٍ
بأمر ُد ِّب َر ٍ
بليل..
السنة الدراس ّية،
ويستقيل من إدار ا ،وهكذا َّ
َّ

ِ
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ُ
والية الب�صرة �سنة
االنتخابات النياب ّي ُة يف
أم�س..
ِ
وء ال ِ
َ�ض ُ
(((
(1912م)
ُ
حيث تأ ّل َف ْت اهليئات التفتيش ّية يف والية البرصة واملنتفك
االنتخابات
بدأت
ُ
ْ
والعامرة ،و ُبورش باإلجراءات املطلوبة لالنتخابات ،ويف ذلك الوقت عا َد االتحّ اد ّيون
– مجع ّية االحتاد والرت ّقي– إىل احلكم؛ إ ْذ مل تك ْن العنرص ّية الرتك ّية ذات موضو ٍع قبل

عهد مجع ّية االحتاد والرت ّقي! فكانت ّ
تضمها اإلمرباطور ّية العثامن ّية تُعا َمل
الش ُ
عوب التي ُّ
بعض زعامئهم
فلم جا َء ْت مجع ّي ُة االحتاد والرت ّقي إىل احلكم
ابتدع ُ
َ
عىل حدٍّ سواء ... ،اّ
َ
السيطرة الرتك ّية عىل ّ
قنعون الترُّ ك بأفضل ّيتهم عىل
وراحوا ُي
الشعوب اخلاضعة هلا،
ُ
فكر َة ّ
بنصيب ٍ
ٍ
غريهم من ّ
كبري يف هذه
الصحاف ُة االحتاد ّية
الشعوب املحكومة!! وقدْ
أسهمت َّ
َ

ِ
بتنقيح ال ُّلغة الرتك ّية ِمن ال ُّلغة
صدرت جريد ُة (اإلقدام اجلديد) تُطالب
الدّ عوة ،وقدْ
ْ
ِ
زعامء اجلمع ّية داع ّي ًا األتراك ْ
سموا َدو َلتَهم (الدّ ولة الرتك ّية)
العرب ّية! ونَشرَ أحدُ
ألن ُي ُّ
ِ
ٍ
بدالً من الدّ ولة العثامن ّية ،وعليهم ْ
عنرص آخر يستظِ ُّل بالراية
بوجود
أن ال يعرت ُفوا
والشعوب األُ َخرَ ،ف َع َليهم ْ
الرتكي! أ ّما العرب ّ
أن يكتس ُبوا العنرص ّية
الرتك ّية غري العنرص
ّ
ِ
أرسلت احلكومة العقيد (فريد
السيطرة عىل االنتخابات
ْ
الرتك ّية الرفيعة!!! فمن أجل ّ

مترصف ًا للواء املنتفك – النارص ّية – وقائد ًا حلاميتها،
بتعصبه لالحتاد ّيني
بك) املعروف ّ
ّ
ِ
َ
بسوء عاقبتِهم إذا هم ناوؤا ّ
مرشحي اجلمع ّية خماف َة النّاس ،وتركُوا
فأنذ َر
املعارض َ
ني ُ
قضي َة االنتخابات له!! ّ ِ
(الرتكي) قائم مقام
صايف ،ومحزة بك
ّ
ّ
(الر ّ
فرشح من االحتاد ّينيُّ :
السابق ،وقريش أفندي من النارص ّية) ،أ ّما ّ
مرشحا حزب احلر ّية واالئتالف (عبد
ال ُقرنة ّ
عدون ،والسيد زيدان) ،ف َف َّضال االنسحاب ،أما يف ِ
َ
َ
حزب
فكان
العامرة،
الس
ُ
ّ
ّ
الكريم ّ
ٍ
بتأييد ٍ
كبري.
احلر ّية واالئتالف يتمتّع
ِّ
((( استند الكاتب يف هذه املقالة إىل (مذكّرات سليامن فييض)ُ .ينظر :ص 128-126منها( .النّارش).
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ُ
و ّملا َع َرف احلزب َّ
مترصفها االحتادي َ
أخ َذ يؤ ِّثر يف سري االنتخاب ،وأنّه قد ّ
رشح
أن
ّ
قايض ِ
احلزب إىل أعضائه وأنصاره بإرسال
الرتكي وبعض االحتاد ّيني ،أو َعز
العامرة
ُ
ّ

برق ّيات االحتجاج ّ
احلزب ُيرسل الربق ّية تلو الربق ّية
والشكوى عليه يف إسطنبول ،فأخذ
ُ
َ
احلزب ْ
أمر الوزارة
أن
ترصفه املخالف للدّ ستور ،حتّى متكّن
ُ
يستحصل َ
احتجاج ًا عىل ّ
ِ
بنقله ِمن العراق ،وتعيني قائم مقام ال ُقرنة العريب (حسن كاظم بك) ،وكان ِمن أنصار

ِ
احلر ّية واالئتالف.
حزب ّ

الذهاب إىل ِ
(سليامن فييض) ّ
العامرة ملراقبة َسري االنتخاب
طلب
ُ
احلزب من ُ
ِ
ومساعدة َّ
بالسادة:
مرشحي احلزب ،فذهب إىل العامرة حسب قرار احلزب ،واجتمع ّ

البغدادي
عزت بك
البدراوي ،وفائق
احلاج (نجم
اخلضريي ،وأمحد املصطفى ،والعقيد ّ
ّ
ّ
ّ

َ
املجتمعون إرسال رسائل إىل قائمي مقام األقضية ورؤساء
وأقر
قائد حامية العامرة)ّ ،
َ
يطلبون منهم تأييد ّ
ثم اتّصلوا باألوساط الشعب ّية ووجوه
العشائر،
مرشحي احلزبّ ،
ٍ
وعود بتأييد َّ
املرشحني ،وقبل يو ِم االنتخاب وصلت برق ّية ِمن
املدينة ،فحصلوا عىل
املرشحني الثالثة لِلواء ِ
الس ّيد (طالب النقيب) عن أسامء َّ
العامرة( :عبد اهلل صائب،
فوزعوا أسامء ّ
املرشحني عىل مؤ ّيدي احلزب
وسليامن فييض)ّ ،
وعبد املجيد الشاويُ ،
ني.
ِمن
املنتخبني الثانو ّي َ
َ
َ
املنتخبون
ني ّأوالً ،وهؤالء
االنتخابات جُترى بانتخاب
يف املايض كانت
ُ
منتخبني ثانو ّي َ
َ
املرش َ
َ
جرت االنتخابات ففاز َّ
حون الثالثة،
النواب ،ويف اليوم التايل
هم الذين
ْ
ينتخبون ّ
أ ّما يف البرصة ،ففاز َّ
السادة (طالب النقيب ،وزيد
مرشحو حزب احلُ ّر ّية واالئتالفّ ،
كحالة).
الر ّزاق النّعمة ،وأمحد نعيم ّ
النقيب ،وعيسى روحي ،وعبد ّ

ّ
السياسة االستفزاز ّية اخلاطئة التي سارت عليها مجع ّية االحتاد والرت ّقي مل تُثِر
إن ّ

العرب وحدهم ،بل ّ
بعض
إن عدد ًا من الترُّ ك
عارضوها وندّ دوا هبا ،فقدْ
ْ
نرشت ُ
ُ
َ
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ٍ
ٍ
بسلسلة ِمن
ُظهر نوايا االحتاد ّيني ومساوئهم ،فر َّد عليها االحتاد ّيون
ُّ
الص ُحف مقاالت ت ُ
ٍ
االغتياالت!!! فخالل ٍ
رصاص االحتاد ّيني ّ
الشهداء( :حسني فهمي)
قصرية َقت ََل
فرتة
ُ
حمرر (شهراه)،
حمرر (صداي م ّلت) ،و(زكي) ّ
حمرر جريدة (رسبستي) ،و(أمحد صميم) ّ
ّ

و(سليامن اجلركي) يف سالنيك ،واملدَّ عي العام (هاشم بك)،
الر ّ
و(األسقف ّ
ومي)ُ ،

يت) ،وغريهم!
و(حسن األوقا ّ
ِ
السياس ّية واالغتياالت لتحقيق
ومل يكتف االتحّ اد ّيون باستخدام ّ
الصحافة واملن ّظامت ّ
نواياهم ،بل اتخّ ذوا الدِّ ين وسيل ًة لتحقيق تلك النوايا أيض ًا!! فقدْ ُأ ِ
وع َز إىل أحد علامء
ِ
ني أ ّيام اجلمع،
للعهد اجلديد ،فأخذ هذا
الدّ ين املدعو (عبد اهلل) بالدّ عوة
خيطب يف املص ّل َ
ُ
َ
نفضوا عنكم هذا الغبار ،واحمُوا
قائالً :أيهُّ ا األتراك
املسلمون ،كفاكم َضعف ًا ومساحم ًةُ ،أ ُ
أمرهم واكت ُبوا بدهلا
الراشدين وآل ّ
من مساجدكم أسامء اخللفاء ّ
الرسول ممّن ال يعنيكم ُ

أسامء األبطال االحتاد ّيني ،أمثال :طلعت ،ومجال ،وأنور ،وجاويد ،الذين هم أوليا ُء
ني أقوال (عبد اهلل) هذا يف كت ِّي ٍ
َ
ب عنوانُه
الص
احلون!! ،وقدْ مجعت حكومة االحتاد ّي َ
اهللِ ّ
ِ
الرتكي!! وبسبب
الشعب
ماليني الن َُّسخ ووزعتها جمّان ًا عىل
(شعب جديدٌ ) ،طبعت منه
َ
ٌ
ّ
ذلك بدأ اخلالف بني ال َع ِ
رب والترُّ ِك!!

الت ِ
اث العا ِّم95 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ُ
حزب �أُ ِّ�س َ�س يف الب�صرة
احلر
ُ
املعتدل �أ ّو ُل ٍ
احلزب ُّ

(((

امرائي ،وعبد الكريم
الس
اجتمع ُ
ّ
السياس ّيني األصدقاء ،وهم( :إسامعيل ّ
بعض ّ

الطباطبائي ،وعبد العزيز
الطباطبائي ،وعبد املحسن
الوهاب
امرائي ،وعبد
الس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
(سليامن فييض) ،وتذاكروا يف موضوع املظاملِ االحتاد ّية،
الطباطبائي) ،يف مكتب ُ
ّ
ِ
أن َ
ّفق الرأي عىل ْ
يقابل
احلر
املعتدل يف البرصة ،وات َ
ورضورة تأسيس فر ٍع للحزب ِّ
ِ
للمداولة معه يف
املجتمعني الس ّيد (طالب ًا النقيب) ،وكان عائد ًا من اسطنبول،
اثنان من
َ

الطباطبائي) ،ولدى مقابلتهام
الوهاب
(سليامن فييض ،وعبد ّ
ّ
املوضوع ،فذهب الس ِّيدان ُ
الرجال البارزي َن يف املدينة
وحتم َسه للموضوع ،فدعا مائ ًة من ّ
له أبدى استحسانه العظيم ُّ
إىل االجتامع يف ِ
داره ،ومل يكن أحدٌ من
املدعوين يعلم سبب الدّ ِ
والغرض
عوة
َ
َ
ِّ َ
ُ

َ
معظم احلارضي َن من أعضاء
وكان
منها،
ُ
رئيسها
مجع ّية االتحّ اد والرت ّقي ،ومنهم
ُ

املدعو َ
ون قام
ونائ ُبه ،وحينام اكت ََم َل
ّ
فت
الس ّيد (طالب النقيب) ،وقال :ك ّل ُ

أخي ُسليامن فييض ْ
يرشح لكم
بأن
َ
الغرض من هذا االجتامع ،فقام الس ّيد
َ

(سليامن فييض) وارجتل خطاب ًا ذكر فيه
ُ
مساوئ مجع ّية االحتاد والرت ّقي ،وبطش

زعامئها باألحرار وظلمهم الواضح
ِ
ِ
ثم ذكر
الس ّيد طالب النّقيب للعرب وغمط حقوقهمَّ ،
ّ
((( استند الكاتب يف هذه املقالة إىل (مذكّرات سليامن فييض)ُ .ينظر :ص(.123-119النّارش).
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احلر
هلم كيف َّ
انشق ُ
بعض األتراك عن اجلمع ّية ،وتكتّلوا يف حزهبم اجلديد-احلزب ّ
املعتدل -الذي يد ُعو إىل املساواة بني ّ
الشعوب وإىل إزالة ال ّظلم والبطش؛ لذا دعا
حزب باالسم ِ
ٍ
ٍّ
مستقل يف وحدتِ ِه
نفسه
(سليامن فييض) احلارضين إىل تأسيس
الس ّيد ُ
ِ
ِ
ِ
حقوقهم،
إنصاف العرب واسرتجاع
ترتكز مبادؤه عىل
حزب إسطنبول،
وكيانِ ِه عن
ُ
ويضع حدّ ًا ملظاملهم،
ويقف ضدَّ االحتاد ّيني،
واملطالبة بام يعو ُد عىل البالد العرب ّية باخلري،
ُ
ُ
ِ
احلارضون ِ
ِِ
ِ
َ
باهلتاف والتصفيق ،واشتدَّ هبم احلامس،
ضج
فلم انتهى من إلقاء كلمته َّ
اّ
فو ّقعوا طلب ًا لتأسيس احلزب اجلديد ،وأبر ُقوا برقي ِ
ات ِ
طلب االستقالة من مجع ّية االحتاد
ّ
ُ
ِ
العلني ضدَّ مجع ّية االحتاد والرت ّقي ،وجرى يف
الكفاح
والرت ّقي ،فكان هذا إيذان ًا ببدء
ّ

احلال انتخاب اهليئة اإلدار ّية ،ففاز التالية أسامؤهم( :الس ّيد طالب النقيب رئيس ًا ،احلاج

حممود عبد الواحد رئيس ًا ثاني ًاّ ،
وسليامن فييض
الشيخ عبداهلل باش أعيان نائب ًا للرئيسُ ،
الطباطبائي سكرتري ًا ،واحلاج حممود املعتوق
الوهاب
معتمد ًا (أمين ًا عا ّم ًا) ،والس ّيد عبد ّ
ّ
الصانع وعبد ال َّلطيف املنديل و احلاج حممود األمحد
للصندوق ،وأمحد ّ
النّعمة أمين ًا ّ
ِ
بأفخر األثاث ،وعىل أثر وصول برق ّيات األستانة إىل
ربع اآلخرون
النِّعمة أعضاء) ،وت ّ
أعضائها سوى ٍ
ِ
عدد ٍ
فني ،ويف ( 6آب
يبق من
مجع ّية االحتاد والرت ّقي مل َ
قليل ِمن املو ّظ َ
ٍ
ُ
آالف
مهرجان عظي ٍم حرضه
الرسمي عن تأسيس احلزب يف
اإلعالن
1911م) ،جرى
ُ
ُّ
ومن ضمنِهم الوايل ِ
احلزب وخارجهِ ،
ِ
وكبار مو ّظفيه ،و قناصل الدُّ َول
مقر
النّاس داخل ِّ
يت فيه اخلُطب والقصائد احلامس ّية التي مل تعت َِد البرص ُة سام َعها من ُ
قبل،
األجنب ّية ،و ُأ ِلق ْ
ِ
ِ
احلق إىل ِ
ِ
ِ
ِ
أهله،
العدل،
إحالل
الدعوة إىل
باإلصالح و
وكانت مجي ُعها مطالب ًة
وعودة ِّ

الربيطاين يف البرصة زيارة احلزب ،وحني
وبعد ثالثة أ ّيام من االفتتاح طلب القنصل
ّ
اختَىل بالس ّيد (طالب) يف غرفتِه عرض عليه استعداد بريطانيا لتقديم ِّ
كل املساعدات
املمكنة للحزب ،و َع َر َض عليه –أيض ًاْ -
الربيطاين
يدعو إحدى ِقطع األسطول
أن
َ
ّ

الت ِ
اث العا ِّم97 .............................................................
قسم رُّ
ُ
للرسو يف ِ
ِ
أن تت َ
العرب خشي َة ْ
مياه ِّ
شط
ّخذ احلكوم ُة إجراءات معادي ًة للحزب ،وقدْ
ّ ُ ِّ
أي مقدّ مات ،وأجاب
استغرب الس ّيد (طالب) ورود هذا ال َعرض من اإلنكليز من دون ّ
ملثل هذه احلامية ،وذكَر له َّ ِ
ٍ
ِ
حاجة ِ
بحامس منتسبيه
غني
القنصل بعدم وجود
أن احل َ
زب ٌّ
َ
وبأمواهلم ،وأنّه سيعمل ملصلحة العرب وحدَ همَّ ،
وأن
كفاحه يف الوقت احلارض ُيعدُّ
َ
كفاح ًا داخل ّي ًا ال يتناول الناحية الدول ّية.

ِ
ِ
َ
أنحاء البالد يد ُعوهم إىل
ني يف خمتلف
رسائل إىل
احلزب
وجه
بعض الوطن ّي َ
ُ
وقدْ ّ
ِ ِ
َب الس ّيد (طالب)
تأسيس فروع يف املدن األُ َخر إذا أمكن ،أو تأييده يف كفاحه ،فكت َ

السعدون)ّ ،
والشيخ (خري اهلل)
هبذا اخلصوص إىل الس ّيد (زيدان) ،و(عبد اهلل فالح ّ
الساموة ،وإىل (عط ّية أبو كلل) ،ونقيب األرشاف يف
يف املنتفك ،وإىل الس ّيد (ظفار) يف ّ
ويدي)،
الس
النجف،
ّ
و(حممد عيل فاضل) ،و(داود يوسفاين) يف املوصل ،وإىل (يوسف ّ
ّ
البدراوي)،
و(عيسى اجلميل) ،و(حممود نديم الطبقجيل) يف بغداد ،وإىل احلاج (نجم
ّ

اخلضريي) يف العامرة ،وإىل احلاج (ع ّباس العيل) يف الكوت،
و(أمحد املصطفى) ،و(فائق
ّ
اليارسي) يف الفرات ،وإىل ّ
الشيخ (أمحد
وإىل الس ّيد (هادي زوين) ،والس ّيد (علوان
ّ

العرييس) يف بريوت ،وإىل (شكري العيل) ،و(شفيق
حسن طبارة) ،و(عبد الغني
ّ
املؤ ّيد) يف دمشق ،وإىل كثريين غريهم.

َ
لتكون
الطباطبائي)؛
الوهاب
أصدر
احلزب جريدة الدّ ستور لصاحبها الس ّيد (عبد ّ
ُ
ّ
ٍ
ٍ
حديثة من أور ّبة لطب ِع
مطبعة
ربع احلاج (حممود العبد الواحد) بجلب
الناطقة باسمه ،فت ّ

اجلريدة،س ِّميت فيام بعد (املطبعة املحمود ّية) ،واشرتك يف حترير اجلريدة أكثر األدباء
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف البرصة ،وتبنّى احلزب من أهدافه املتعدّ دة فكرة محاية التعليم يف البلدان العرب ّية،
ِ
وصادف ْ
يمض عىل
أعلنت احلكومة عز َمها عىل إغالق مدرسة احلقوق يف بغداد ،ومل
أن
ْ

(حممد زكي) ،أحد اّ
فاستغاث اّ
َ
طلهبا البرص ّيني،
تأسيسها عامان،
طلهبا بربق ّية بتوقيع ّ
ِ
أقطاب احلزب الربق ّيات إىل
للحزب أبرق
ضت الربق ّية عىل اهليئة اإلدار ّية
فلم ُع ِر ْ
ُ
اّ

ِ
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ني ومهدِّ دين ،جاء يف إحداها:
حمتج َ
إسطنبول ّ
إذا أرصت احلكوم ُة عىل ِ
غلق املدرسة ّ
فإن احلزب سيد ِّلل هبذا العمل عىل سوء ن ّية
ّ
ِ
احلكومة جتاه ال َع َرب والبالد العرب ّية ،إنّنا نطالب بشدّ ة إبقاء املدرسة لتربه َن احلكوم ُة
عىل ُح ْسن نواياها نحو العرب ،ولكي حتتفظ بعالقتها الط ّيبة معهم.

احلزب بعدول احلكومة عن فكرة غلق
وقدْ جاء الر ُّد من الوزراء إىل الوايل ليطمئ َّن
ُ

(حممد زكي) ،جاء منه اجلواب
فلم أرسل احلزب الر َّد املذكور إىل الطالب ّ
املدرسة ،اّ
اآليت:

ِ
احلزب باسم طلبة مدرستِنا ،واحلقيقة باسم أهايل العراق ،أعرض شكرنا
إىل

الوافر ،وأقدّ ُم الثناء ،س ّيدي.
جّ
واته رأي احلزب إىل استاملة الض ّباط ال َع َرب واألكرادِّ ،
وبث الفكرة القوم ّية

(سليامن فييض)
بينهم؛ ليكونوا أنصار ًا لألحزاب ّ
السياس ّية املعارضة ،واختري الس ّيد ُ

وريض بالعمل يف احلزب ُيؤخذ
إلقناعهم ،فبدأ االتصال هبم ،وك ّلام اقتنع واحدٌ منهم
َ

إىل الس ّيد (طالب) لكي يتعارفا ،و ُيقسم يمين ًا باإلخالص للحزب ،وجاء يو ٌم أصبح
ِ
أنصار ِه ،فدعاهم الس ّيد (طالب) إىل وليمة غداء ،وخطب فيهم شاكر ًا
مجيع الض ّباط ِمن
ُ
وطن ّيتهم ،وأقسم اليمني ْ
اسمه
ُ
أن ال حييدَ عن مبادئ احلزب ،ويف هناية (1911م) ُغيرِّ
إىل (حزب احلر ّية واالئتالف).

الت ِ
اث العا ِّم99 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ُ
مكتبات الب�صرة
التجدد ِمن �أقدم
مكتبة
ّ
ِ
(أ ّد ْت دور ًا ُيشبه ما تؤ ِّديه اتحّ ادات األدباء حال ّي ًا)

(سلامن فييض) حاك ًام يف
األمر بتعيني املرحوم األستاذ ُ
يف بداية سنة (1919م) صدر ُ

إيرلندي،
حمكمة بداءة البرصة ،فتشكّلت هيئة املحكمة من املسرت (فوبرس) رئيس ًا ،وهو
ّ
(سليامن فييض).
(حممد خان هبادر) ،واألستاذ ُ
واملريزا ّ

(سليامن) يف مذكّراته :املسرت فوبرس ٌ
رقيق
ب محيدُ اخلصال ُ
رجل ط ّي ٌ
يذكر األستاذ ُ
اجلوانب ،كان هو وزوجتُه شغو َف ِ
ني باملعارف والعلوم؛ لذلك اقترَ َح عليه ٌّ
كل ِمن

احلسان ،تأسيس
حممد خان هبادر ،واألستاذ عبد الرزاق ّ
األستاذ ُسليامن فييض ،واملريزا ّ
ٍ
ٍ
ِ
بعض وجهاء البرصة،
ووجه هو الدعوة إىل
مكتبة عا ّمة يف البرصة ،فوافق يف احلالّ ،
ٍ
كتاب تقريب ًا،
جتمع لدهيم ثالثامئة
ربعوا باملال وال ُكتُب ،حتّى ّ
فاجتم ُعوا يف داره ،وت ّ
ِ
ٌ
زوجة املسرت
ومبلغ ال ُيستهان به من املال ،فاستأجروا دار ًا ورممّوها ،وب َلغ ِمن اهتام ِم
ِ
ِ
الكتب إليها،
ثم جرى نقل
(فوبرس) رئيس املحكمة ،أنهّ ا صبغت جدار املكتبة بنفسهاَّ ،
أن يتم تنظيم املكتبة زار شيخ الزبري (أمحد اإلبراهيم) املكتبة ،وتربع ِ
ٍ
كتاب،
بألف
ّ
وقبل ْ َّ
وأرسل -أيض ًا )1224( -كتاب ًا جم ّلد ًا جتليد ًا حرصي ًا نفيس ًاِ ،
بعض املصاحف
ومن بينها ُ
ّ
ّ
والشاهنامة
املجيدة ،ذات القيمة األثر ّية ،وبعض املخطوطات التارخي ّية الفريدة،
جاوز
البديعة ،و ّملا جرى
افتتاح املكتبة التي ُس ِّميت (مكتبة التجدّ د) ،كان عد ُد كتبِها قدْ َ
ُ

ٍ
ٌ
نشاط
روادها
الثالثة آالف
كتاب ومخسامئة ،وأقبل النّاس عىل املطالعة فيها ،ورسى بني ّ
ِ
وج َرت املناظرات ،وقدْ مت ّثل
يبُ ،فأقيمت فيها االجتامعات ،و ُألقيت املحارضاتَ ،
أد ٌّ
ٍ
نشا ُطها الثقايف يف ِ
ندوات أسبوع ّي ٍة؛ إ ْذ يتولىّ أحدُ األعضاء رئاسة الندوة ،ويقو ُم
عقد
ُّ
ٍ
ِ
بصورة دور ّي ٍة ،وكانت املكتبة تقو ُم
رئاسة الندوة
أحدُ أعضائها بإلقاء حمارضة ،وتتبدّ ل
ٍ
ٍ
األول
–أيض ًا -بإعارة الكُتب املختلفة ،وقدْ تنامى نشاطها بصورة كبرية خالل النصف ّ

ِ
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ومخسني عضو ًا ،ولكن املكتبة مل
املنتمني إىل نادهيا مائ ًة
من سنة (1919م) ،وبلغ عد ُد
ً
َ

ص عد ُد احلضور لندواهتا ،فكاد ْ
تلبث ْ
السنة نفسها
أن ض ُع ْ
فت وتنا َق َ
أن يقترص يف أواخر ّ
ٍ
عرش ،وكان عد ُد احلضور يف قاعة املطالعة ال يتعدّ ى عدد أصابع
عىل عرشة أو مخس َة َ
اليد.
ِ
املؤس َ
إدارة املكتبة إىل (مزاحم بك
سون إحال َة
ويف نيسان سنة (1920م) ّقرر
ّ
ِ
أعضاء اإلدار ّية يف املكتبة ،ويف هناية سنة (1920م)
األمني) ،الذي كان واحد ًا من
ُأغلقت املكتبة.

معتمد ًا لدى ّ
الشيخ (خزعل)
ويذكر األستاذ فييض بعد عودته من عربستان؛ إ ْذ كان َ
ٍ
حمارضات ،منها:
فتح املكتبة سنة (1925م) ،وألقى فيها عدّ َة
أمري عربستان ،أنّه أعاد َ

(رس البلوغ) سنة(1926م) ،وقدْ كتب إىل أصحاب املؤ ّلفات يف هناية سنة (1927م)
ُّ
ِ
التفضل بإهداء مؤ ّلفاهتم إىل املكتبة خدم ًة للعلم ،وح ّب ًا ِ
بنرشه بني أبناء الوطن،
يرجوهم ّ
ُ
مر ًة ثانية مل يذكر
وو ّقع الرسائل بوصفه
َ
رئيس اهليئة اإلدار ّية للمكتبة ،وعند غلقها ّ
ِ
مكتبة البرصة املركز ّية.
األستاذ فييض التاريخ ،وقدْ ن ُِق َلت ك ُت ُبها إىل

لقدْ أ ّد ْت هذه املكتبة وغريها من املراكز الثقاف ّية يف املدينة دور ًا ثقاف ّي ًا ُيشبه -مع
تضم العديد ِمن األدباء،
الفارق -ما تقو ُم به بعض املراكز الثقاف ّية واالحتادات التي
ُّ
ِ
ٍ
الندوات األسبوع ّية -كام أسلفنا -وتقديم املحارضات،
ثقايف ،كإقامة
من مها ّم وحراك ٍّ
ِ
ٍ
يؤسف ل ُه ّ
ألسباب شتّى،
أن هذه املراكز الثقاف ّية تنطفئ
وحتريك األجواء الثقاف ّية ،وممِّا َ
يأيت يف طليعتِها هشاشة الدّ ع ِم املقدّ م إليها ،غري ّ
أن ِعطر ِذكراها ي َظ ُّل خالد ًا خلو َد األ ّيام.

الت ِ
اث العا ِّم101 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ّ
ال�شيخ (خزعل) ومفتي فل�سطني وما َحدَ َث بينهما!!

(((

يف سنة (1923م) طلب ّ
الشيخ

األول) موافقته
(خزعل) من امللك (فيصل ّ
معتمد ًا
(سليامن فييض) َ
عىل تعيني األستاذ ُ
ِ
بموجب ٍ
كتاب أرسله ّ
الشيخ (خزعل)
لديه
والتحق
إىل امللك ،وقدْ حصلت املوافق ُة،
َ
(سليامن فييض) بعمله ،وقدْ ذكر
األستاذ ُ
ّ
أن التباس ًا قدْ حصل -حينذاك -ملفتي
احلسيني)
فلسطني ،فقدْ َق َصدَ احلاج (أمني
ّ

مفتي فلسطني وأحد أعوانه مدين َة األهواز
الصدف ْ
للحصول عىل ِهبة من ّ
أن
الشيخ (خزعل) لرتميم املسجد األقىص،
ْ
وشاءت ُّ
ِ
َ
فلم سأل
(سليامن فييض) غائب ًا عن املدينة لقضاء أ ّيام العيد يف البرصة ،اّ
يكون األستاذ ُ
املفتي عن األستاذ ُسليامن ،قيل :إنّه يف البرصة ،وكان ُ
حيمل رسال ًة إىل األستاذ فييض من
ِ
ِ
فاضطر -حينذاكْ -
أن يطلب مقابلة ّ
ولسوء
الشيخ بنفسه،
مهمته،
البالط
ّ
امللكي لتسهيل ّ
ّ
ِ
ِّ
تناول األفيون ،فسأل
املدمنني عىل
الضيافة ِمن
َ
احلظ كان املو ّظف املسؤول يف قرص ِّ
ّ
الشيخ خزعل

اسم
املفتي عن هو ّيته ،فأبرز له بطاقتَه ،وقرأها املو ّظفّ ،
ثم وضعها يف جيبه ،كأنّه عرف َ
يلبسان اجلب َة ِ
ِ
ِ
ِ
والعامم َة قدْ اّ
الشيخ وأخربه ّ
ثم ذهب إىل ّ
حل
ملتحيني
رجلني
أن
ّ
صاحبهاّ ،
ِ
ِ
فضحك ّ
الشيخ ،وقال :ب ّلغ
ضيفني يف القرص ،وأحدمها يدَّ عي أنّه ( ُمغنّي فلسطني)!!..

زمن ٍ
ِ
واملطربات من ٍ
فليست بنا حاجة اليوم
بعيد،
املطربني
سامع
ْ
َ
هذا (املغنّي) بأنّنا تركنا َ
ِ
واعتذر عن املقابلة! عاد ّ
احلشاش إىل
ألف روب ّية
مني
وامللتحني ..ا ْد َفع هلام َ
َ
املعم َ
إىل غناء ّ

((( استند الكاتب يف هذه املقالة إىل (مذكّرات سليامن فييض)ُ .ينظر :ص 383-381منها( .النّارش).
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الشيخ عن املقابلةِ ،
اعتذار ّ
فغضب املفتي غضب ًا شديد ًا،
املفتي ،وقدّ م له املبلغ ،وب ّلغه
َ

لني ،وغادر القرص ،وعندَ عودة املفتي
راهم عىل األرض ،قائالً :ما أتينا
متسو َ
ِّ
وألقى الدّ َ
ِ
غاضب متألمّ ٌ ،وس ّلمه
بالقص ِة وهو
ربه
ٌ
ّ
من األهواز إىل البرصة التقى األستاذ فييض ،وأخ َ
كتاب ِمن امللك إىل
(رستم حيدر) رئيس الدِّ يوان
امللكي ،وبداخله ٌ
ّ
الكتاب الذي أرسله ُ
ِ
وعطف ِه ،فقال له :لو ّ
الشيخ ،راجي ًا منه ْ
أن ّ
ّ
الشيخ (خزعل) علم
أن حيظى املفتي بمعونتِ ِه
أن يف األمر التباس ًا ،وال بدّ ّ
اسمه وعرف مكانتَه الحت َفل به وألكرمه ،وأكّد له ّ
أن هناك

سو َء فه ٍم! وعندما عاد األستاذ فييض إىل األهواز س ّلم ّ
الشيخ رسال َة امللك ،وأبدى

األستاذ فييض استغرا َبه من تلك املقابلة ،فتألمّ ّ
الشيخ (خزعل) حني علم احلقيقة ،وقال:
ُ
كنت عامل ًا بحقيقته؟...
الرجل املحرتم باالستخفاف املشني لو ُ
هل تصدِّ ق أنيّ
أقابل هذا ّ

الش ُ
لع َن اهللُ احلشيش ..فتدارك ّ
األمر ،فأعطاين تسع َة آالف روب ّية إلرساهلا إىل املفتي،
يخ َ
ِ
ِ
ٍ
ودي إىل ّ
الصباح)
اعتذار إليه،
رسالة
وك ّلف األستاذ فييض بكتابة
الشيخ (مبارك ّ
وكتاب ٍّ

أمري الكويت ،ليقو َم بدوره بمساعدة املفتي وإكرامه.

الت ِ
اث العا ِّم103 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ُ
عوائل ب�صر ّي ٌة

ٍ
آخر((( ّ
َب عن بعض
ُ
الركايب) ،الذي َكت َ
ذكرت يف جمال َ
أن األستا َذ (هادي موحان ّ

املهم من أسامء تلك العوائل وأعامهلم،
عوائل البرصة القديمة قدْ ت ََر َك اليشء الكثري ّ
ٍ
آخر زا َد وبا َل َغ يف ذكر ٍ
ٍ
سأذكر
أمور
ومن
وأعامل ُأ َخر ،وقدْ
ُ
ذكرت –أيض ًا -أنيّ
ُ
جانب َ
أتطرق إليها ...وهذا ال يعني ّ
أن تلك األمور التي
ما أعر ُفه ،وال علم يل باألمور التي مل ّ

َ
احلديث هنا عن بعض ما َذكَر.
ذكرها صحيحة ،وسأسوق
 -1عائل ُة آل باش أعيان

سكنت عائلة آل باشا أعيان البرصة ،وبمرور الزمن،
يب :عندما
ْ
الركا ّ
ذكر األستاذ ّ
قت بعد ٍ
َ
جهد
والضياع،
ابتا َعت
احلر والتجارة ،فتو ّف ْ
ْ
األمالك ّ
فدخلت ميادين العمل ّ
ِ
ٍ
السياسة.
علو شأهنم يف األعامل التجار ّية إال أنهّ م ُ
الرغم من ِّ
خاضوا غامر ّ
مرير ،وعىل ُّ

أقول(((ّ :
إن عائلة آل باش أعيان مل تعمل بالتجارة -كام هو معروف -عن العمل
ِ
وخاصة بستان النخيل
أمالكها الواسعة،
التجاري ،وإنّام كان عم ُلها هو إدارة شؤون
ّ
ّ
الكبري يف الصاحلية يف مجع ِ ِ
املؤجرة يف املرشاق
متوره وتصديرها ،كذلك شؤون األرايض ّ
ّ ّ
ِ
ال ِ
وجميربة ،فض ً
السياس ّية ،لقدْ ذكر األستاذ الكثري
عن اهتام ِم العائلة الكبري يف األمور ّ

الشيخ (صالح) مل يذكر أنّه َ
من أسامء هذه العائلة املشهورة ،ولكن عندما جاء ذكر ّ
كان

القوات الربيطان ّية
عضو ًا ،ور ّبام كان نائب ًا ،أو رئيس ًا للمجلس ،ومل يذكر عند دخول ّ
البرصة سنة (1941م) يف احلرب الثانية متكُّن ّ
الشيخ (صالح) من محاية البرصة القديمة
-التي كانت العائلة تسكنها -من النّهب (ال ُفرهود) بواسطة (البلوش) ،الذين كانُوا

الركايب ،يف هذه
((( ورد ذلك يف أحد أعداد جريدة املنارة ،وقدْ أور َد الكاتب فيها ر ّد ًا عىل األستاذ ّ
املقالة(.النّارش).
ليست من أصل املقال ،وارتأينا إضافتها ليمتاز الر ّد عن كالم الكاتب ،وكذا يف
((( عبارة( :أقول)
ْ
املوارد اآلتية( .النّارش).
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بيت باشا أعيان

ُ
َ
حديث أهل البرصة
يعلمون يف احلراسة لدى العائلة ،وبعض العاملني لدهيا؛ إ ْذ طال

عن العمل ّية ،وبسببها زادت مكانة العائلة لدى البرص ّيني ،بعكس ّ
تعرض
العشار الذي ّ
يب) ّ
الشيخ (عبد القادر) الذي كان ِمن أعمدة العائلة،
للنّهب!! ومل يذكر األستاذ (الركا ّ
الشيخ (صالح)ّ ،
الذي ُعينّ عضو ًا يف جملس األعيان بعد ّ
والشيخ (عبد القادر) ِمن
أشهر املؤ ّلفني والباحثني العراق ّيني ،كتب (موسوعة البرصة ،واجلامع اجلامع ،والنخلة
ِ
صدرت يف البرصة ،وقدْ ذكر ّ
س ّيدة ّ
الشيخ (عبد
أهم ال ُكتُب التي
ْ
الشجر) ،وهي من ِّ
ٍ
لدورات كثرية ،ومل يذكر َّ
السّالم) م ْن دون ْ
أن
النواب
يذكر أنّه كان عضو ًا يف جملس ّ
أن َ
ِ
ِ
مكتبة هذه العائلة ،وهي ِمن ِ
املكتبات
أكرب
(برهان) كان وزير ًا للخارج ّية ،ومل يذكر عن

كثري
يف العراق وأشهرها؛ ملا حتويه من الكتب ّ
املتنوعة واملخطوطات ّ
املهمة ،وقدْ كان ٌ
َ
يريدون.
والقراء يرج ُعون إليها لالطالع عىل ما
من الباحثني
ّ

الت ِ
اث العا ِّم105 .............................................................
قسم رُّ
ُ
ِ
أن ما أنشؤوا وأسسوا من معاهد ِ
ِ
وقدْ ذكر األستاذّ :
واملساجد
واألدب
العلم
ّ

اسم اهلل خلري ٍ
دليل إىل ما ذهبنا إليه.
وجوامع ُيذكر هبا ُ

أقولّ :
إن ما أورده جاء بصيغة اجلمع ،واجلمع أكثر من اثنني ،أو اثنتني ،فعائلة آل

الكواز املوجود
باشا أعيان مل تش ِّيد املعاهدَ واملساجدَ
واجلوامع ،وإنّام ش َّي ْ
دت جامع ّ
َ
ِ
واستمر هذا العامل بالتعليم،
أوالدها،
جاءت به العائلة لتعلي ِم
حال ّي ًا،
ْ
ّ
َّ
و(الكواز) عامل ٌ
ِ
ثم بنت العائلة يف املكان
ثم ُش ِّيدَ ت ق ّب ٌة صغري ٌة حو َلهَّ ،
وعندما توفيّ ُدفن يف هذا املكانَّ ،
كواز).
اجلامع ،الذي ُس ِّمي (جامع آل ّ

كبري من
لقدْ كانَت للعائلة ديوان ّي ٌة كبري ٌة ضمن الدّ ار التي تسكنها ،يرتادها عد ٌد ٌ

والسياسة وأصحاب املزارع ،ومل يذكر األستاذ عالقة
أصدقاء العائلة ورجال العلم ّ
العائلة الوثيقة بالعائلة املالكة التي حك ََم ْت العراق.

الكواز
جامع ّ

ِ
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 -2آل امللاّ ك

يب)
ذكر األستاذ (هادي الركا ّ
َ

(((

َّ
أن عشري َة

ِ
احلقيقة ّ
إن عشرية
احلالف نزحت إىل البرصة ،ويف

تنزح إىل البرصة ،وإنّام موطنُها األساس
احلالف مل َ
هو البرصةّ ،
وإن احلاج (محود ًا) هو عامد عائلة آل
اّ
امللك وليس ابنه (ع ّبود) ،أ ّما جامع احلاج (محود)،

فهو موجو ٌد -اآلن -يف شارع الكويت ،وكان اّ
املل
َ
القرآن ،وبجانب
غار
در ُس به ّ
الص َ
(عبد الواحد) ُي ِّ
تستضيف
اجلامع حسين ّية احلاج (محود) ،التي كانت
ُ

املرحوم احلاج محود باشا امللاّ ك

زوار العتبات املقدّ سة من اإليران ّيني.
ّ

ِ
ِ
إن ساحة أ ّم الربوم كانت مقربة تابعة آلل اّ
َّ
حولتها
ثم ّ
امللك؛ ألنهّ ا من أمالكهمَّ ،

البلد ّية إىل حديقةّ ،
العثامين .وذكر
وإن احلاج (محود ًا) كان رئيس ًا للبلد ّية يف العهد
ّ
يب ّ
أنجب ثالثة أوالد ،هم:
أن احلاج (محود ًا)
َ
األستاذ الركا ّ
( -1ع ّبود) :الذي ولد سنة ( )#1314يف البرصة ،وتع ّلم ودرس يف مدرسة

احلكومة العثامن ّية يف البرصة بال ُّلغة العرب ّية ،وهي مدرسة (تذكار احلر ّية) التي ُأ ِّسست
ِ
سنة (1908م) ،ويظهر أنّه تع ّلم لدى املاليل ،وذكر األستاذ ّ
أوالده (باسل)،
أن ِمن
(عيل) ،الذي كان مدير ًا يف املوانئ يف
ولك َّن أوال َد (ع ّبود) ثالثة وليس واحد ًا ،الكبري ّ

ثم انتُخب
مم ّثل ّية املوانئ يف بغداد ،والثاين (كامل) ،الذي كان حاك ًام يف حماكم البرصةّ ،
لعضوية جملس النواب ،وكان ِ
ٍ
جملس قبل ثورة متّوز سنة (1958م) ،والثالث
آخ َر
ّ
ّ

(باسل) ،الذي ذكَره.

((( يف ٍ
مقال له يف جريدة املنارة ،العدد ((.)221النّارش).

الت ِ
اث العا ِّم107 .............................................................
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ُ
(-2عبداجل ّبار):الذيولدسنة()#1314يفمدينة البرصة،ودرسيفمدارسهاالرسم ّية.

واملالحظ ّ
أن تاريخ والدة (عبد اجل ّبار) هو تاريخ والدة (ع ّبود) نفسه ،يف حني مها
ليسا توأ َم ِ
نيّ ،
وإن (عبد اجل ّبار) مل يدرس يف املدارس الرسم ّية ،فال توجد –حينذاك-

مدارس رسم ّية يف البرصة عندما كان (عبد اجل ّبار) صغري ًا.

ّ
إن (عبد اجل ّبار) درس هو وأخوه (حبيب) يف مدرسة (تذكار احلر ّية) التي ُأ ّسست

أسس املدرسة ،ومل يذكر
(سليامن فييض) الذي َّ
سنة (1908م) ،حسبام ورد يف مذكرات ُ
يمقراطي ،وعضو ًا يف جلنة املراقبة حلزب اإلخاء
أنّه كان عضو ًا يف احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

يف البرصة سنة (1934–1932م) ،ومل يذكر ولديه الدّ كتور (عبد الستّار) ،الذي كان

يفتح عيادتَه يو َم اجلمعة جمّان ًا للفقراء ،و(فريد ًا) الذي كان مسؤوالً يف بلد ّية البرصة.
ُ

( -3حبيب) :ذكر األستاذ أنّه من مواليد ( )#1316يف مدينة البرصة ،ودرس يف

املدارس األمري ّية ،يف حني ّ
أن (حبيب ًا) مل يدرس يف املدارس األمري ّية ،وإنّام درس يف

ُدرس بال ُّلغة العرب ّية ،وهي (تذكار احلر ّية) ،التي ُأ ّسست سنة
ّأول مدرسة بالبرصة ت ِّ
أسس املدرسة ،ويذكر
(سليامن فييض) ،الذي ّ
(1908م) ،حسبام جاء يف مذكّرات ُ
أن (حبيب ًا) امتَه َن التجارة ،يف حني مل ِ
األستاذ ّ
توسعت
يمته ْن
ٌ
(حبيب) التجارة حتّى ّ
ِ
ُ
للسينام يف البرصة ،وسينام
بلدان الدّ ول العرب ّية واألجنب ّية ،وأنّه كان
إىل
يمتلك دارين ّ

َ
يذكر أنّه كان عضو ًا يف
السينامت .ومل
أو أكثر يف بغداد،
ْ
وكان عم ُله إدارة أمور هذه ّ
مدينة (عانة) ٍ ِ
ِ
السعيد) سنة
يذكر عن إبعاده إىل
النواب ،ومل
جملس ّ
بأمر من (نوري ّ
ْ
وسليامن فييض ،وكاظم احلاج
(1931م) مع( :إبراهيم ّ
البجاري ،وحسن الناصحُ ،
شويش ،وطه الف ّياض)؛ بسبب اإلرضاب العام يف البرصة عىل أثر صدور قانون رسوم
يذكر األستاذ ّ
أن (حبيب ًا) كان عضو ًا يف جلنة املراقبة حلزب اإلخاء سنة
البلد ّيات ،ومل ْ

متخرج يف ك ّل ّية
(غسان)
يذكر شيئ ًا عن أوالده،
(1934 – 1932م) ،ومل
ِّ
فالكبري ّ
ْ
ُ

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 108البرص ُة يف
واستمر بعد والده ُيدير األعامل ،و(فاروق)
احلقوق ،وكان مساعد ًا لوالده يف أعامله،
ّ

كان مدير ًا لرشكة التأمني يف البرصة ،و(صالح) كان املدير املايل لرشكة إعادة التأمني يف
ٌ
املحاسبني
وباحث ،و(هشام) وهو عضو يف مجع ّية
وشاعر
أديب
َ
بغداد ،و(قحطان) وهو ٌ
ٌ
دكتور يف فرنسة.
الربيطان ّية ،و(حسام) وهو
ٌ

الشمخاين
 -4آل
ّ
يب((( عن (عبد الكاظم ّ
أحس َن إدار َة أعاملِه التجار ّية،
مخاين) ما يأيت:
الش
ّ
َذكَر الركا ُّ
َ

َّ
واستقل بتجارته عن أبيه حني
التجاري عىل أحسن وجه،
ونج َح يف القيام هبا يف امليدان
ّ
َ
بلغ أشدَّ ه ،فحالفه التوفيق.

الشمخاين) مل ْ
أقولّ :
مكتب
التجاري ،وإنّام كان لديه
يعمل يف امليدان
إن (عبد الكاظم
ٌ
ّ
ّ
شق شارع الكورنيشِ ،
كبري عىل ّ
وعمل هذا املكتب عىل هتيئة أعامل
شط العرب قبل ِّ
ٌ
ِ
ّ
بواخرها
الش َحن والتفريغ للبواخر األجنب ّية ،وكان وكيل رشكة (كريمكنزي) لتفري ِغ
املكتب؛ ألنّه كان ضمن الشارع ،ونتيجة
وشحنها ،وعندما ُش َّق شارع الكورنيش ُه ِد َم
ُ
كبري بينه وبني (صالح جرب) حمافظ البرصة -حينذاك -فنَ َق َل املكتب
ذلك حصل
ٌ
خالف ٌ
ِ
ِ
إىل ٍ
بيت ٍ
ُ
أمالك ِه
إدارة
يعمل –أيض ًا -يف
كبري يملكُه مقابل اإلعداد ّية املركز ّية ،وكان
وخاصة مزرعة (كوت الس ّيد) ،التي اشرتاها ِمن رشكة (جوك)؛
الواسعة من النخيل،
ّ
ِ
إ ْذ ُ
ُ
ويملك (عبد الكاظم) قرص ًا كبري ًا يف بستانه عىل ضفاف
تصدير متورها.
يعمل عىل
يب َّ
ّ
أن (عبد الكاظم)
شط العرب يف اجلهة املقابلة لشارع الكورنيش ،ومل َي ْذكُر الركا ُّ
كان مراقب ًا للجنة حزب اإلخاء يف البرصة سنة (1934–1932م) ،وكان أعضاؤها:
امللك ،وحبيب اّ
(عبد اجل ّبار اّ
امرائي ،وعبد الكاظم ّ
مخاين،
الش
الس
ّ
امللك ،وعبد الكريم ّ
ّ

اهلاشمي) رئيس الوزراء ،الذي ُأقيم
وسليامن فييض) ،وقدْ شارك يف حفل تأبني (ياسني
ّ
ُ
((( من ٍ
مقال له يف جريدة املنارة ،العدد (( .)216النّارش).

الت ِ
اث العا ِّم109 .............................................................
قسم رُّ
ُ

يف سينام احلمراء يوم(1938/2/7م) ،وكان ِمن خطباء احلفل( :حممود رامز ،ورؤوف

اجلواهري ،ورفائيل ب ّطي ،وعبد الكاظم ّ
وسليامن
الش
وحممد مهدي
ّ
مخاينُ ،
البحراينّ ،
ّ
ّ
النبي) ،الذي كان لديه
فييض ،وعبد القادر الس ّياب) ،ومل
ْ
يذكر شيئ ًا عن أخيه (عبد ّ

يذكر شيئ ًا عن ِ
مكتب قرب سوق املغايز مشاب ٌه ملكتب أخيهّ ،
ابن
ٌ
للشحن والتفريغ ،ومل ْ
النبي) طبيب األطفال املشهور ،الذي كان ِمن َس َكنَة
أخيه الدكتور (عبد اجل ّبار عبد ّ

اجلمهوري.
خاص لألطفال يف املستشفى
جناح
املنّاوي باشا ،وكان لديه
ّ
ٌّ
ٌ
 -5آل الذكري

ُ
(عوائل برص ّية قديمة ...آل ِّ
الذكري)(((.
يب مقاالً حتت عنوان
نَشرَ الركا ُّ
ِ
ٍ
ٍ
إن عائلة ِّ
ّ
الذكري ِمن َس َكنَة ّ
الكبري موجو ٌد إىل
العائلة
ودار
العشار منذ فرتة طويلةُ ،
ُ
التجار،
التجار -سابق ًا -ومكت ُبهم الكبري
ٌ
مالصق لدارهم ولقهوة ّ
اآلن ُقرب قهوة ّ
ومتلك العائل ُة عدد ًا من الدّ ور املجاورة ِ
ُ
بعض العوائل الفقرية،
لدارهم،
ْ
سكنت فيها ُ
أن (عبد العزيز ُسليامن) ِّ
يبّ :
الذكري تل ّقى علو َمه االبتدائ ّية يف مدرسة
وذكر األستاذ الركا ّ

النجاة االبتدائ ّية ،واحلقيقة ّ
خترجا من مدرسة
ّ
الرمحن) ّ
عمه (عبد ّ
إن (عبدَ العزيز) وابن ّ

كنت أحدَ اّ
طلهبا ،ومعهام
ُ
األول) االبتدائ ّية  -اجلمهور ّية االبتدائ ّية حال ّي ًا – وإنيّ
(فيصل ّ
خترج ِمن ثانو ّية البرصة – اإلعداد ّية املركز ّية حال ّي ًا.-
الص ِّ
يف ّ
ثم ّ
ف نفسهَّ ،
البجاري
 -6آل ّ

البجاري احلاج (إبراهيم) ،فقال:
يب)((( عن عميد عائلة ّ
َذكَر األستاذ (هادي الركا ّ
إن والدتَه كانت سنة (1809م) ،وانتُخب ألو ِل ٍ
ّ
النواب سنة (1932م)،
مرة ملجلس ّ
ّ ّ
للمر ِة الثانية.
و ُأعيد انتخا ُبه سنة (1934م) ّ
أقول :ولو أجرينا مسأل ًة حساب ّي ًة بسيط ًة لوجدنا عمره عند انتخابِ ِه سنة (1934م)

((( من ٍ
مقال له يف جريدة املنارة ،العدد (( .)227النّارش).
((( من ٍ
مقال له يف جريدة املنارة ،العدد (( .)229النّارش).
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كان ( )125سنة!! وعند وفاتِ ِه التي كانت سنة (1958م) كان عمره ( )148سنة!! وهذا
ٍ
أن هناك ً
للمعمري َن يف البرصة ،ولو اعتربنا ّ
خطأ يف الطبع وجعلناه
معقول بالنسبة
غري
ِّ
ُ
(1908م) بدالً من (1809م) ،لوجدناه ً
خطأ أيض ًا؛ ّ
ألن االب َن الكبري (خليل) للحاج
(إبراهيم) من مواليد (1915م) ،فليس ِمن املعقول َّ
تزوج و ُعمره
أن احلاج (إبراهيم) ّ

ّ
أقل من ( )7سنوات ،فكلتا احلالتني خطأ ،فهذا يدُ ُّل عىل ّ
أن والدة احلاج (إبراهيم)

كام ذكرها -غري صحيحة ،وذكر عن احلاج (إبراهيم) –أيض ًا -أنّه َتعليمه يف
أكمل
َ
ٍ
ِ
مدارس البرصة ومعاهدها ،واملعلو ُم ّ
مدرسة يف البرصة هي (تذكار احلر ّية)،
أن ّأو َل
التي ُأ ِّسست سنة (1908م) ،ولو ّ
أن احلاج (إبراهيم) دخل هذه املدرسة ،فال ُيع َقل
َ
يدخل املدرسة و ُعمره ( )99سنة؛ َّ
ْ
ألن والدته كانت سنة (1809م) -كام ذكرها
أن

ال عن هذا ال توجد-حينذاك -معاهد يف البرصة ،وهذا يدُ ّل عىل ّ
األستاذ -فض ً
أن احلاج

(إبراهيم) قدْ تع ّلم لدى أحد العلامء ،أو لدى املاليل يف البرصة ،ويظهر ّ
أن األوالد يف
مون عىل أيدي املاليل ،وإنيّ أتذكّر يف الثالثين ّيات اّ
البرصة كانوا يتع ّل َ
املل (شعبان) ،الذي
كان يع ّلم الصغار يف دك ٍ
العشار ،اّ
ّان يف سوق اهلرج يف ّ
واملل (عبد الواحد) ،الذي كان
ُ
العشار ،اّ
يع ّل ُم يف جامع احلاج (محود اّ
امللك) يف ّ
واملل (ثابت) ،الذي كان يع ّل ُم يف جامع

املقام.

وذكر األستاذّ :
التعهدات العمران ّية،
ثم جّاته إىل ّ
أن احلاج إبراهيم َ
امتهن التّجارةّ ،
أن احلاج (إبراهيم) مل ِ
يف حني ّ
التعهدات العمران ّية ،وإنّام كان عم ُله
يمتهن التجارة وال ّ
ِ
ِ
ِ
الواسعة يف ّ
(الشايف ،وحرير ،ومنطقة
أمالك ِه
بواخره ،واإلرشاف عىل
إدارة شؤون

مكتب موق ُعه يف سوق (حنّا ّ
الشيخ)
غرة ( ،)8واجلنينة وبرهية ،وغريها) ،وكان لديه
ٌ
ّ
حال ّي ًا ،بجانب عامرة النقيب ،أ ّما البواخر التي ذكرها األستاذ ،فال تُنقل املوا ُّد بواسطتها،

ٍ
املحملة باملوا ّد ،وأكثر عملها بني البرصة
تسحب اجلنائب
سحب
بواخر
وإنّام كانت
ُ
ّ
َ

الت ِ
اث العا ِّم111 .............................................................
قسم رُّ
ُ

بعض ِ
ِ
دول اخلليج
وبغداد والعامرة لنقل الطابوق واحلبوب ،وغريمها ،أ ّما تن ُّقلها مع
ٍ
أوقات مناخ ّي ٍة مالئمة.
ففي
ِ
حممد
وذكر األستاذ –أيض ًا :-كان من أنجال احلاج إبراهيم عبد ّ
الصمد ،والوجيه ّ
عبد العزيز ،وعبد احلميد ،وعدنان.

أقول :احلقيقة ّ
ليست ألبناء احلاج (إبراهيم) ،باستثناء
أن األسامء التي ذكرها
ْ

الصمد)؛ إ ْذ ّ
إن أبنا َء احلاج (إبراهيم) ثالثة ،الكبري (خليل) ،الذي أرسله والدُ ه
(عبد ّ
إىل لندن للدّ راسة يف منتصف الثالثين ّيات ،وعاد إىل البرصة و َأ ّسس معم ً
ال لأللبان

والدّ واجن ،وخالل احلرب العاملية الثانية عندما كان ذاهب ًا إىل املعمل قتله جند ّيان
ِ
ِ
يعمالن عىل استالم املساعدات األمريك ّية وإرساهلا
هاربان من اخلدمة ،كانا
روس ّيان
وفيتي ،وبعد ْ
أن استحو َذا عىل س ّيارته ،وبعد نفاذ وقود الس ّيارةُ ،أ ِلق َي
الس
ّ
إىل االحتاد ّ
طل َق رساحهام بعد ِ
القبض عليهام ،وحكام مؤبد ًا ،و ُأ ِ
ثورة متّوز(1958م) ،والثاين (عبد
ُ
ُ
ّ
ُ
متخر ٌج يف الك ّل ّية احلرب ّية ،وقدْ ُأصيب إصاب ًة بالغ ًة
الصمد) ،وقدْ ذكر األستاذ عنه أنّه:
ّ
ِّ

النواب سنة (1948م)،
يف حرب فلسطني سنة(1948م) ،وانتُخب عضو ًا يف جملس ّ

رشح لالنتخاب وهو ما َ
فكيف ُي َّ
يزال ضابط ًا يف اجليش ،ومصاب ًا إصاب ًة بالغ ًة ،كام يذكر؟
َ
ِ
ِِ
ثم ُعينِّ ضابط ًا
واحلقيقة أنّه بعد إصابته يف فلسطني بقي فرت ًة طويل ًة حتّى ُشف َي منهاّ ،
ِ
النواب،
ثم ُأحيل عىل التقاعد ،ويف اخلمسين ّيات انتُخب عضو ًا يف جملس ّ
لتجنيد ال ُقرنةّ ،

الصمد) ،املحامي (عبد املجيد).
يب شيئ ًا عن ابن (عبد ّ
ومل يذكر الركا ّ

أ ّما ابنُه الثالث ،فهو (إسامعيل) ،كان يف صباه العب ًا يف اإلعداد ّية املركز ّية حال ّي ًا،

الريايض ،واشت َغ َل ّأوالً مساعد ًا لوالده يف
ثم عضو ًا يف اهليئة اإلدار ّية لنادي االحتاد
ّ
ّ
ٍ
معم ً
مكان ضمن بيتِهم الكبري
ال صغري ًا لأللبان يف
املكتب-كام ذكرنا -بعد ذلك َأ َّسس َ
معم ً
جدّ ًا يف ّ
البجاري،
ال كبري ًا يف الشارع
التجاري ضمن أمالك ّ
ّ
ثم بنى َ
العشارّ ،
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يب -أيض ًا -شيئ ًا وافي ًا عن ابن أخ احلاج
يذكر الركا ُّ
سمه (معمل ألبان ّ
البجاري) ،ومل ْ
اّ

البجاري) ،صاحب جريدة (النّبأ)،
(إبراهيم) وزوج ابنته الكبرية ،املحامي (عبد اهلادي ّ
ِ
النواب عن احلزب
وعضو احلزب
الوطني الدّ
يمقراطي ،فقدْ انتُخب عضو ًا يف جملس ّ
ّ
ّ

السلطة أنّه
يف البرصة ،وعندما توكّل للدّ فا ِع عن احلاج (جيتا بائي كوكل)
ْ
أدركت ُّ
سيتمكّن من إظهار براءة احلاج (جيتا) ،فل ّفقت ضدَّ ه هتم ًة باطل ًة ُأ ِ
عدم بسببها!! ومل
صحة
يب شيئ ًا عن ابن أخيه الثاين وزوج ابنته الثانية الدّ كتور (شاكر) رئيس ّ
يذكُر الركا ُّ
السابق.
البرصة ّ

ليسوا أبناء احلاج (إبراهيم
أ ّما الذين ذكرهم ّ
(حممد ،وعبد احلميد ،وعدنان) ،فهم ُ

(حممد) ،وهو حما ٍم ،و(عبد
ّ
البجاري) ،وإنّام هم أوالد احلاج (عبد العزيز املانع) ،فالكبري ّ
العقاري ،و(عدنان) كان
متخر ٌج يف ك ّل ّية احلقوق ،وكان مدير ًا للمرصف
احلميد) ،وهو
ّ
ِّ

مهندس ًا.

البجاري) بالس ّيد (عبد ال ّلطيف املنديل) ،فال عالق َة بينهام،
الصمد ّ
أ ّما عالقة (عبد ّ

ثم ضابط ًا لتجنيد ال ُقرنة،
فـ(عبد ّ
الصمد) عندما كان يف حرب فلسطني عام (1948م)َّ ،

الصمد)؟ ويذكُر
يف وقتها كان (عبد ال َّلطيف املنديل) متو ّفي ًا ،فكيف اتّصل به (عبد ّ
الصمد) ُعينّ قاضي ًا يف الزبري ،واملعروف َّ
األستاذ َّ
الصمد) هي
أن شهادة (عبد ّ
أن (عبد ّ
َ
تؤهله ْ
الك ّل ّية العسكر ّية ،وهذه ّ
الصمد مل يعرف (عبد
ألن
الشهادة ال ّ
يكون قاضي ًا ،فعبد ّ

ال َّلطيف املنديل).

البجاري ،وحبيب اّ
وسليامن
ومل يذكر األستاذ شيئ ًا عن إبعاد احلاج (إبراهيم ّ
امللكُ ،
فييض ،وحسن الناصح ،وكاظم احلاج شويش ،وطه الف ّياض) إىل (عانة) ٍ
بأمر ِمن

(نوري سعيد).

ِ
احلي،
يب –أيض ًا :-نظر ًا لعراقة سكن عائلة ّ
وذكر األستاذ الركا ّ
البجاري يف ذلك ّ

الت ِ
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ُ
أن َ
املالحظ ّ
ُ
(حسين ّيات
وحسين ّيات وجوامع ،أقول:
حيث ُع ْ
لفظ ُ
رفت هلم بيوتات ُ
ِ
ليست هلا ُحسين ّيات
البجاري
ْ
مجع ،فهي ،إذن ،أكثر من اثنني أو اثنتني ،وعائلة ّ
وجوامع) ٌ
وجوامع ،وإنّام كان احلاج (إبراهيم) يقدّ م ّ
كل املساعدات لآلخري َن.

ِ
وسليامن فييض،
ين إىل (عانة) ،وهم( :احلاج إبراهيم ّ
الصورة املبعد َ
مت ّثل ّ
البجاري ،وحبيب امللاّ كُ ،
وحسن النّاصح ،وطه الف ّياض).
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ٌ
(�صفحات ِمن تاريخ التعليم يف الب�صرة)
ين �إىل ُ
مدار�س الب�صر ِة من العهد العثما ّ
الوطني
احلكم
ُ
ّ

نرشت جريد ُة املنارة يف ِ
(صفحات ِمن تاريخ
عددها ( )306مقاالً حتت عنوان
ٌ
ْ

الوطني) ،بقلم األستاذ الفاضل
العثامين إىل احلكم
التعليم يف مدارس البرصة ،من العهد
ّ
ّ
ِ
الوطني يف
العثامين والعهد
العهد
األسدي) ،حتدّ ث فيه عن املدارس يف
احلجاج
ّ
(ضياء ّ
ّ
ّ
ٍ
املؤرخني .وأو ّد ْ
وردت
أتطرق إىل بعض األمور التي
ْ
أن ّ
البرصة ،واستندَ فيه إىل عدد من ّ
ٍ
ٍ
واضح ،وكيف فات األستا ُذ االنتبا َه إليها؟ وال
بشكل
بعض التناقض
يف املقال ،ففيها ُ

الصحيح؟
ندري أيهّ ا ّ

العثامين ما يأيت :مل تك ْن يف البرصة قبل
ذكر األستا ُذ عن املدارس االبتدائ ّية يف العهد
ّ
ٍ
مدرسة ابتدائ ّية ،اّإل إنّه يف هذا التاريخ اتخّ ذت يف البرصة وقصباهتا
عام (1883م) أ ّية
ِ
أربع منها يف مدينة البرصة ،واخلامسة يف
خطوات لتأسيس
ٌ
بعض املدارس الرسم ّيةٌ ،

قصبة أيب اخلصيب ،ففي عام (1895م) أصبح عد ُد املدارس االبتدائ ّية يف مدينة البرصة
وقصباهتا ( )8مدارس ،حسب التفصيل اآليت:

 -1مدرسة البرصة االبتدائ ّية  -2مدرسة الفيض ّية االبتدائ ّية  -3مدرسة املنّاوي

االبتدائ ّية  -4مدرسة ّ
العشار االبتدائ ّية  -5مدرسة املرشاق االبتدائ ّية  -6مدرسة

الص ْب َخة االبتدائ ّية  -7مدرس ٌة ابتدائ ّي ٌة واحدة يف أيب اخلصيب  -8مدرس ٌة ابتدائ ّي ٌة
ّ
ِ
مكان آخر ما يأيت  :بعد خترج ٍ
ٍ
ورات
واحد ٌة يف ال ُقرنة ،وذكر يف
مني يف الدّ
عدد ِمن املع ّل َ
ّ
َ
مدرستان ابتدائي ِ
ِ
تان يف عام (1912م) ،واحدة يف قصبة أيب اخلصيب،
التدريب ّية ُفتِحت
ّ
ٍ
مدير هلا (طاهر سلامن) ،والثانية يف مدينة البرصة ،ومديرها (داود) ،يف حني
وأو ُل
ّ

أصبح عد ُد املدارس االبتدائ ّية يف البرصة وقصابتها()8
ذكر آنف ًا أنّه يف عام (1895م)
َ

الت ِ
اث العا ِّم115 .............................................................
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ُ
مدارس ،وذكر من تلك املدارس مدرسة أيب اخلصيب ،ومدرسة البرصة ،ومدرسة

ّ
واضح.
اختالف
العشار ،وهذا
ٌ
ٌ

ِ
ِ
ظروف
بسبب
ور َد فيه:
وذكر األستا ُذ عن مدارس البرصة (1917–1916م) ما َ
ِ
ِ
ِ
املدارس الرسم ّية يف البرصة
الربيطاين ،مل ِيزد عد ُد
واالحتالل
احلرب العامل ّية األوىل
ّ

ضمت ( )265تلميذ ًا،
السنة الدراس ّية (1917–1916م) عن ( )4مدارسّ ،
يف بداية ّ

يذكر األستاذ ّ
أن عدد املدارس املوجودة يف عام (1917–1916م)
و( )14مع ّل ًام ،فهنا ُ

( )4مدارس ،يف حني ذكر آنف ًا ّ
أن عدد املدارس املوجودة يف البرصة عام (1859م)
واضح أيض ًا ،وور َد يف املقال –أيض ًا :-يف هناية عام
اختالف
( )8مدارس ،وهذا
ٌ
ٌ
ٍ
مدرسة ابتدائ ّي ٍة يف قصبة ال ُقرنة ،يف حني ذكر آنف ًا ّ
أن يف ال ُقرنة
(1918م) ُفتحت ّأو ُل

واضح كذلك.
اختالف
سنة (1895م) مدرس ًة ابتدائ ّي ًة ،وهذا
ٌ
ٌ
ِ
ِ
وتعر َض األستا ُذ إىل ِ
أسسها
مدرسة
ذكر
(تذكار احلر ّية) (يادكار حر ّيت) ،التي ّ
ّ

سني الذين قاموا بالتدريس
املدر َ
(سليامن فييض) وكان مدير ًا هلا ،وذكر أسامء ّ
األستاذ ُ
يذكر عن تاريخ تأسيس هذه املدرسة ،مع العلم أنّه استندَ فيام ذكر إىل مذكّرات
فيها ،ومل ْ

(سليامن فييض).
ّ
مؤسسها األستاذ ُ

ّ
إن مدرسة (تذكار احلر ّية) افتُتحت يف ( 27ترشين الثاين سنة 1908م) ،وقدْ ار َجتل
ِ
سني ،وأع َقبه (يوسف باشا املنديل)،
املؤس َ
الوايل كلم َة االفتتاح ،وأشا َد فيها بجهود ّ
وتربع هلا بمبلغٍ ،ثم تربع هلا بعد ٍ
الزهري) ،وكان ُ
إقبال األهايل عىل إرسال
فرتة (أمحد باشا ّ
ّ ّ
ّ
ِ
أوالدهم إىل هذه املدرسة عظي ًام ،حتّى بلغ عد ُد اّ
السنة الثانية ( )130تلميذ ًا،
طلهبا يف ّ

امللك ،وعبد اجل ّبار اّ
ُذكر منهم :شاكر النِّعمة ،وحبيب اّ
السلامن،
امللك ،ومصطفى طه ّ
ٍ
ست يف
وحممد اخللف العبد الواحد ،وغريهم ،فهي ّأو ُل
الصانع،
مدرسة ُأ ِّس ْ
وحممد ّ
ّ
ّ
الصفحة (ِ )82منها.
(سليامن فييض) ،يف ّ
مؤسسها األستاذ ُ
البرصة ،كام جاء يف مذكّرات ّ
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وذكر األستاذ استناد ًا إىل ِ
تقم
الر ّزاق اهلال ّيل) ،الذي ورد فيه :مل ْ
كتاب األستاذ (عبد ّ
ِ
ٍ
إعداد مدرسة األمريكان ،وبارشوا باختاذ
ثقايف يف
األق ّل ّية املسيح ّية يف البرصة ِّ
بأي نشاط ٍّ

بعض اخلُطوات واألعامل اخلري ّية ،كإنشاء مستشفى ومدرسة يف البرصة ،يف حني ذكر
(حممد عيل إسامعيل) قبل وفاتِ ِه بعامنيّ :
أن أغنيا َء
األستاذ استناد ًا إىل خاطرة األستاذ ّ
ِ
الرجاء
البرصة ،ومنهم َس َكنَ ُة حم ّلة الباشا ،كانوا َ
يتباهون بإرسال أوالدهم إىل مدرسة ّ

واملتوسطة يف ّ
خالف
العشار ،وهذا
العايل األمريك ّية االبتدائ ّية يف البرصة يف نظران،
ٌ
ّ
الر ّزاق اهلال ّيل) من ّ
أن هناك مدرس ًة أمريك ّي ًة
واضح بني الذي
ٌ
يذكره األستاذ (عبد ّ
ُ
ِ
مدرستني أمريك ّي ِ
ِ
تني يف
وجود
(حممد عيل) من
ذكره األستاذ ّ
واحد ًة يف البرصة ،وما َ
البرصة.
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ُ

ُ
حكاية (زعفران)
حقيقة
ِ
(حممد املادح) عىل صفحات جريدة املنارة العدد
ا ّط ُ
لعت عىل ما كتبه األخ األستاذ ّ
ِ
ب ْ
أن أذك َُر أنيّ أسك ُن يف حم ّلة
(السويكة وحكاية زعفران) ،و ُأح ُّ
( ،)116حتت ُعنوان ّ
البجاري يف ٍ
ٍ
وأذكر -أيض ًاَّ -
بعض
قريب من وجود (زعفران) الدّ ائم تقريب ًا،
بيت
أن َ
ّ
ُ
ذكروا
يذكروا احلقيقة والواقع،
ويظهر أنهّ م ُ
ُ
الذين قالوا للس ّيد (املادح) عن (زعفران) مل ُ
له ما ِسمعوه ِمن اآلخرين!

ِ
القامةُ ،
ّ
الس ْمن َِة وكانُوا يقولون
إن (زعفران) امرأ ٌة سودا ُء خمبول ٌة طويل ُة
متيل إىل ُّ

مقبولُ ،
ٌ
يقول األستا ُذ املادح :كانت
عن مثل جسمها (قالفة) ،أو ( ُك ُل ّفت) ،وشك ُلها
ِ
ِ
ِ
جتوب ّ
يسخر منها،
مع َمن
الشوارع،
ُ
الصدقات ،كثري َة املشاجرة واملالسنة َ
تقتات عىل ّ
ُ
ُ
يشاكسها.
أو
ُ

الشوارع ،ومل تتشاجر وتتالسن ،إ ا ال تتك ّلم مع ٍ
إن (زعفران) مل ُجت ِ
ّ
ب ّ
أحد،
نهّ
َ
ْ
َ
َ
يمر َ
(بالت وشرُ بت
وهيزجون
يقفون بعيد ًا عنها،
ون ِمن هناك
ْ
عندما كان ّ
غار ّ
الص ُ
بوهله زعفران) ،لكنّها ال ترد عليهم؛ أل م مل يؤذوها ،إ ا كانت هتجم عىل من ِ
يؤذهيا،
ُّ
َ
ُ
نهّ
نهّ
ٍ
ٍ
غريب.
بصوت
وتصيح
ُ
مون هلا األكل يف مجي ِع الوجباتِ ،
ِ
تعيش؟ فكان ُ
املنطقة يقدِّ َ
أ ّما كيف كانت ُ
ومن
أهل
ِ
ِ
مكان وجودها.
القريبني ِمن
ال َف َضالت النظيفة من مطع ِم (زينل) ،ومطعم (حشمت)،
أرص ِ
يقول األستاذ املادح :كانت تتّخذ ِمن ِ
فة ّ
الشوارع ،أو مداخل بعض الفنادق،
مأوى هلا.
ً

إن الفنادق -حينذاك -قليل ٌة جدّ ًا ،وهي يف الطابق الثاين ،وحتتها اّ
أقولّ :
حملت،

تستطيع أن تت َ
مأوى هلا ،أ ّما سكنُها،
ّخذه
وليس فيها مداخل ،ومل تكن باملستوى الذي
ً
ُ
ِ
مدخل ٍ
ِ
َ
باب عىل أ ّم الربوم ،والثاين
فكان يف مدخل شار ِع املطاعم ،يف
دار هلا بابانٌ ،

ِ
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ِ
ٌ
مرتان
وعرضه
مدخل طو ُله ثالثة أمتار،
مغلق وله
عىل شارع املطاعم ،وهذا الباب
ٌ
ُ

تقريب ًا ،وكانت تسكن يف هذا املدخل ،وسكنها هذا مقابل ِّ
حمل املرحوم (كامل تتنجي،

البجاري؛ إ ْذ يسك ُن
السجاير ،وهو قرب مدخل ميدان ال َعبيد يف حم ّلة ّ
أبو فوزي) ،بائع ّ
ِ
ُعم ُل
السود ،الذين كانت نساؤهم ُ
تبيع ّ
كبري من ّ
(السويكة واهليس) ،و(اهليسة) ت َ
عد ٌد ٌ
ِمن الت ِ
ٍ
ثم جيع ُلوهنا عىل
ّمر وال ّطحني،
وحتم ُ
ص عىل النّارّ ،
السوداءّ ،
وقليل جدّ ًا من احل ّبة ّ
ِ
ِ
شكل ٍ
ِ
السمسم
كرة ،وهي
ُعم ُل من ِّ
أصغر من كرة التّنس ،و(الكامتيل) ،و(الكمتولة) ت َ
ُ
والدّ بس ،وتُصنَع عىل شكل ٍ
ِ
و(املصاصات)،
بقدر كرة املنضدة تقريب ًا،
كرة ،وهي
ّ
ُ
ٍ
صغرية
السكّر واملاء ،وصب ٍغ أمحر ،أو أخرض ،وجت ّفف عىل عصا
ّ
و(املصاصة) تُصن َُع من ّ
اّ
و(الباقلء) ،وغريها.
مثل املوطة ،ولكنّها أصغر منها ،و(ال ّلبلبي)،
احتفال (اهليوى) ،بني ٍ
ِ
َ
يم َ
نقف
ون
فرتة وأخرى يف ليايل اجلمعة ،وكنّا ُ
السود ُيق ُ
وكان ُّ
نخاف الدّ خول إىل الدّ ار ،كان املرحوم (كامل
قرب الدّ ار التي يقا ُم فيها ،ولكنّنا كنّا
ُ
َ

وهيتم هبا اهتامم ًا كبري ًا؛ ألنهّ ا تسك ُن مقابل حم ّله؛
يعطف عليها،
تتنجي ،أبو فوزي)،
ُ
ُّ

وألنهّ ا فقري ٌة ال تؤذي أحد ًا ،وكان يشرتي القامش وخيي ُطه هلا دشداشة واسعة لدى
متزقت ،خوف ًا ِمن ظهور عورهتا.
خ ّياطات املح ّلة عندما يشاهدُ مالبسها قد ّ

أ ّما كيف ّية تبديل مالبسها ،فيقول األستاذ (فوزي) ابن املرحوم (كامل تتنجي):
َ
فيهجمون عليها ويمسكوهنا،
عمي املرحوم نوري ومعه جمموع ٌة ِمن أهل املنطقة،
 يأيت ّ
َ
فيقومون بتمزيق املالبس
يقف سدّ ًا أمام املدخل؛ ملنع رؤية تبديل مالبسها،
ومنهم َمن ُ

القديمة ،ويلبسوهنا اجلديدة ،وهي بعد ذلك تشدُّ حزام ًا عىل الدّ شداشة ،وتع ّلق ما تريدُ
ِ
ِ
عضدها َأ ِ
سورة ِمن اخليوط
وتضع عىل
حجلني ِمن اخليوط اخلزف،
وتضع هلا
عليه،
ُ
ُ
واخلزف ،وغري ذلك ،..ويسمى ما تضعه (زعفران) عىل ِج ِ
سمها (القالقل) ،وعندما
ُ
ُ ّ

صوت.
سمع هلا
ٌ
ُ
تركض ُي ُ

الت ِ
اث العا ِّم119 .............................................................
قسم رُّ
ُ

يقول السيد املادحِ :
جتمع
من األمور الالفتة للنظر التي تقوم هبا زعفران أنهّ ا كانت
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِمن اّ
فتظهر به بقط ٍع
اخلياطة وختيطها لنفسها (نفنوف ًا)،
فضالت
خياطة املالبس
حملت
ُ
ِ
الض ِحك.
يثري ّ
خمتلفة األحجام واأللوان ُ
إن اّ
أقولّ :
حملت اخلياطة يف ّ
العشار -حينذاك -قليل ٌة جدّ ًا ،وال يوجد يف مكان
ٍ
وجود (زعفران) ،أو قريب ًا منه ّ
إن اّ
خياطةّ ،
حملت اخلياطة موجود ٌة يف سوق املغايز
حمل

ٍ
وإن أي خي ٍ
اّ
ماهرة
اطة
اخلضارة ،وبعض
وقرب ّ
املحلت البعيدة عن موق ِع (زعفران)ّ َّ ّ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
الصغرية التي ال يتعدّ ى ُ
الواحدة وعرضها
الفضلة
طول
ال تتمكّن من خياطة القطع ّ
السنتمرتات القليلة (نفنوف ًا) ،فكيف بزعفران التي ر ّبام مل تمُ ِسك بيدها اإلبر َة يوم ًا ما!!
ّ
تنزل أحيان ًا إىل ِ
(املادح) :إنهّ ا ُ
ُ
هنر ّ
العشار بكامل ثياهبا ،وتقو ُم بجم ِع
ويقول األستا ُذ
ُ

الس ّيارات ،وبعض املخ ّلفات ،بقصد تنظيف النّهر.
صفائح التّنك وإطارات ّ
ِ
أذكر لألخِ
السمن ِمن اخلارج ،وإنّام كان
(املادح) :أنّه يف ذلك الوقت ال ُيستورد ّ
ُ
فائح قليل ٌة ،وال تُوجدُ صفيح ٌة فارغ ٌة ال حيتاجها أحدٌ ؛ ّ
الصفائح
ألن ّ
فالص ُ
الصنعّ ،
حمليّ َّ ّ

صباح ِّ
ُ
َ
إ ّما ْ
ِ
كل
عامل التنظيف يف
الزبالة؛ إ ْذ يأيت
أن ت
ُستعمل لكبس التّمر ،أو جلم ِع ّ
ِ
ِ
اإلطارات ،فال يوجد يف مجيع مناطق ّ
العشار سوى
الصفيحة ،أ ّما
يو ٍم
ُ
ألخذ ُّ
الزبالة من ّ
الصاغةّ ،
حمل لشخص
حم َّلـي (بنجرجي) يف شارع (أبو األسود) قرب هناية شارع ّ
الزبري ،والثاين لـ(مردان) ،فهل ُيع َقل َّ
أن شخص ًا يأخذ إطار ًا ِمن
(حممد) من ّ
سمى ّ
ُي ّ

ويذهب به تلك املسافة الطويلة لريم َيه يف هنر ّ
العشار ،ولو فرضنا
شارع (أبو األسود)
ُ
ِ
أن ي ِ
لكثرة
شاهدَ ها
فائح ،فال
اإلطارات
ور ِميت
ُ
يستطيع أحدٌ ْ ُ
ُ
والص ُ
ّ
قدْ حصل ذلكُ ،
ِ
أن ِمن جمُ ِ
املاء يف النّهر ،وليع َلم األخ (املادح) ّ
وسائط النّقل يف الثالثين ّيات وقبلها ِمن
لة
ِ
ِ
ّ
املحكمة ،أو البلد ّية ،واألوقاف ،واألصدقاء ،هي
مراجعة
العشار إىل البرصة من أجل
ارات ،فقدْ كانت قليل ًة جدّ ًا ،وكانت اإلبال ُم الكبري ُة ُ
تنقل
(األبال ُم) ،أ ّما
والس ّي ُ
ُ
العربات ّ

ِ
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ألخذ ِ
ِ
التّمور من البساتنيّ ،
املاء إىل
وإن هناك أماك َن لركوب األبالم أو النّزول منها ،أو
البيوت للشرّ ب ،وغسل األجسام ،واملالبس ،و(مواعني) األكل ..وكان املا ُء ُ
يصل إىل

شخص ُ
حيمل املاء إىل البيوت من هنر ّ
العشار بواسطة
(الس ّقا) ،وهو
ٌ
البيوت بواسطة ّ
ِ
ِ
جلد اخلروف املدبوغ ج ّيد ًا ..ويف هنر ّ
ثم
العشار رشائع كثرية ،فاجلمرك يف ّأول النّهرّ ،
رشيعة ِ
اخلينان أمام اجلنس ّية القديمة ،وكانت هناك (عالوي) اخلرضةُ ،يقاب ُلها رشيعة

عيل (جامع املقام) ،ويقاب ُلها رشيعة أمام مرصف الرافدين ،وغريها إىل هناية هنر
مقام ّ
(املادح) أنّه يف سنة (1937م) أك ََل الكوسج ِ
ّ
ِ
وأذكر لألخِ
(القرش) يدَ (صربي
العشار،
ُ
ُ
تستطيع (زعفران)
يسبح ُقرب جرس املحافظة القديمة ،فكيف
خلف) ورج َله؛ إ ْذ كان
ُ
ُ
النّزول إىل النهر؟

ِ
القوات الربيطان ّية إىل ّ
العشار ووصوهلا إىل
أ ّما قت ُلها ودفنُها ،ففي فجر يو ِم
دخول ّ
ساحة أ ِّم الربوم ،وإىل املكان الذي توجدُ فيه (زعفران) ،ارتع َب ْت ِمن َصوت ال ّطلقات،
الرصاص ،فقت ُلوها،
نحوهم مذعورةً ،فخافوا منها،
َ
ْ
وخرجت َ
فأطلق عليها (الكركة) ّ
و(الكركة) ِمن َس َكنَة مناطق اهلند القريبة ِمن جبال مهاليا ،واسم (الكركة) يف اهلند
وقوات
السيخ
َ
واملسلمني واهلندوس ،وغريهم ،و(الكركي) قصري القامةّ ،
مثل اسم ّ

َ
الضحى عندما خرج النّاس
(الكركة) يف املعركة -حينذاك-
يكونون يف املقدّ مة ،ويف ّ
مقربة ِ
ِ
إىل الشوارع شاهدُ وا (زعفران) مقتولة ،فقام ُ
اخلرض،
أهل ميدان ال َعبيد بدفنِها يف
ٍ
مقربةَ ،ر ِح َم اهللُ (زعفران).
أقرب
وهي
ُ

الت ِ
اث العا ِّم121 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ُ
متثال (�أ�سد بابل) يف الب�صرة
ٍ
إنجازات
شهدت فرت ُة توليّ الس ّيد (حسن خالد النقيب) رئاسة بلد ّية البرصة
ْ
بشق ّ
الشوارع اجلديدة ،ومنها شارع ِدينار،
كثريةً ،عىل مستوى حتسني اخلدمات البلد ّية ِّ

مترصف ًا يف البرصة -وختطيط
واملبارشة بشارع الكورنيش -عندما كان (صالح جرب)
ّ
ِ
احلدائق العا ّمة.
الساحات وإنشاء
املدينة ،وتنفيذ تصميمها األساس ،بام يف ذلك ختطيط ّ

ِ
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وجاءت فكر ُة مدير ّي ِة اآلثار العا ّمة لنصب متثال (أسد بابل) يف إحدى ساحات
ْ
البرصة يف ٍ
ٍ
ِ
جتميل البرصة ،وفرصة مالئمة؛ لكون النصب
مناسب متام ًا ،ضمن محلة
وقت

ُيشري إىل حضارة العراق القديم وماضيه ّ
البلدي اختيار أحسن
فقرر املجلس
ّ
الشامخّ ،
ٍ
املجلس
املوضعي ّقرر
مكان يف البرصة لوض ِع النصب عليه ،وبعد التشاور والكشف
ُ
ّ
ٍ
ّ
مكان لنصب التّمثال هو يف ّأول الكورنيش ،ويف ّأو ِل ّ
الشارع بني الكورنيش
أن أحس َن

وقت
صغار
الوطني؛ إ ْذ كانت املنطق ُة ك ُّلها حديق ًة كبريةً ،وكنّا ونح ُن
وشارع
نذهب َ
ُ
ٌ
ّ
املغرب لنشاهدَ كيف ّية رمي مدفع اإلفطار ،الذي كان يف احلديقة.
ِ
ِ
ب الت ُ
ّمثال من بغداد ،ون ُِصب
بورش
ثم ُجل َ
ِّ
بصب قاعدة التّمثال يف آب (1938م)َّ ،
بكل ذلك مديرية اآلثار العامة ،ولكن بعد ٍ
يف املوضع ،وقدْ قامت ِّ
فرتة ُو ِجد ّ
أن املكان
ّ
ّ
األفضل واألصلح هو مكانُه احلايل؛ ّ
الوطني ومقابل
يقع يف بداية شارع
ألن هذا املكان ُ
ّ

الت ِ
اث العا ِّم123 .............................................................
قسم رُّ
ُ
ُ
يرتبط فيه ال ّطريق املؤ ّدي إىل قنصل ّيات الدّ ول والشرّ كات
جرس املقام ،ولكون املكان
ٍ
األخبار إىل أنّه ال يوجدُ يف البرصة ُ
األجنب ّية ،وقدْ ُأ َ
ٍ
منذ
ُشري
بسياج
حيط
ُ
منخفض ،وت ُ
ٍ
ِ
أي ٍ
متثال ،اّإل ّ
فكرة
إن ّأو َل
العهد
العثامين ولغاية نصب متثال أسد بابل سنة (1938م) ُّ
ّ
لن َْصب ٍ
متثال يف البرصة ،هي التي فكّرت هبا مجع ّية االحتاد والرت ّقي يف ْ
تقيم ن َْصب ًا
أن َ
ربعات ،ولك ّن هذه الفكرة لقيت
تذكار ّي ًا للوايل املصلح (مدحت باشا) عن طريق الت ّ
ِ
تأجيلها.
القائمني عليها إىل
دعت
معارض ًة شديد ًة ْ
َ

ِ
ِ
للمرحومني ِمن اليمني( :األستاذ مهدي هاشم
األول سنة(1938م)،
الصور ُة يف كانون ّ
ُأخذت ّ
الستّار عبد اجل ّبار امللاّ ك ،وطارق العط ّية ،والدكتور مصطفى رجب النِّعمة،
العط ّية ،والدكتور عبد ّ
ِ
ِ
ِ
ُ
الصورة ُ
سوق املقام املس ّقف ،الذي أزيل يف الستين ّيات،
واألستاذ ناجي عودة العط ّية)،
ويظهر يف ُركن ّ
ُ
والصور ُة هد ّي ٌة ِمن املحامي األستاذ (عماّ ر مهدي العط ّية).
ّ

ِ
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ُ
�شركة ال َع َر َباين يف الب�صرة

ٍ
ِ
ِ
ِ
ُسمى
بار عن وجود رشكة يف البرصة ت ّ
يف الثالثين ّيات واألربعين ّيات حتدّ ث الك ُ
ومكذ ٍ
ِّ
ب هلذه املعلومة ،ولكن بعد
بني ُمصدِّ ٍق
ّاس -حينذاكَ -
(رشكة ال َع َر َباين) ،والن ُ
ْ
أن نَشرَ املرحوم ّ
املؤرخني الكبار يف
ايس) ،وهو من ّ
الشيخ (عبد القادر باش أعيان الع ّب ّ

دو َن ذلك يف كتابه (موسوعة تاريخ البرصة)،
ثم ّ
إحدى ُّ
الصحف عن هذه الشرّ كةَّ ،

َذك ََر عن الوسائط النهر ّية يف البرصة بينها وبني ّ
رب ّية
العشار (األبالم) ،وعن الوسائط ال ّ

وانتقلت
(احليوانات) ،وعندما ُأ ّسست رشكة ال َع َرباين يف البرصة سنة (1904م)،
ْ
(حممد سعيد) ،بعد ْ
أن كان ُيديرها (منكرديج) والد الس ّيد (سيمون
ملك ّيتها إىل الس ّيد ّ
ِ
َ
ّ
والعشار،
البرصة
تسري بني
بدأت عرباتهُ ا
اغتيل يف داره ،وعندما
كربيان) ،الذي
ْ
ُ
(مقر وايل البرصة)؛ احتجاج ًا عىل
قامت مظاهر ٌة كبري ٌة
ْ
ْ
ودخلت إىل رساي احلكومة ّ

الت ِ
اث العا ِّم125 .............................................................
قسم رُّ
ُ

سيكون سبب ًا يف قط ِع ِ
َ
ُ
يعملون عىل األبالم ،و ُقدّ م
رزق كثيرٍ ممّن
هذا املرشوع الذي
هذا االحتجاج إىل وايل البرصة ،وطل ُبوا من ُه ْ
يمنع تلك الشرّ كة ِمن مزاولة أعامهلا!!
أن َ
ِ
املقدرة ّ
والذكاء ،فطمأنهَ ُم عىل طلبِهم ،ووعدَ هم بتأمني
العثامين من ذوي
وكان الوايل
ّ
ِ
ٍ
ركوب ال َع َر َبات،
ّاس
وأخذت
معيشتَهم،
ْ
َ
تسري عىل طبيعتها ،فاعتا َد الن ُ
ُ
األمور بعدَ فرتة ُ
َ
ركوب األبالم.
اآلخرون
واعتا َد
َ

وعملت
ظهرت الس ّيارات،
الربيطاين وانتهاء احلرب العامل ّية األوىل
وبعد االحتالل
ْ
ْ
ّ

ّ
حز يف
والعشار ،وحني رأى
عىل نقل الركّاب بني البرصة
أصحاب ال َع َر َباين ذلك َّ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
َ
يايس
املترصف ّية،
ديوان
كبرية ،ودخ ُلوا
بمظاهرة
نفوسهم ،وقا ُموا
(مقر احلاك ِم ّ
َّ
الس ّ
ّ
َ
العثامين
وطمأنهَ م كام َط ْم َأ َن الوايل
يايس بال ُّلطف،
الربيطاين آنذاك) ،فقابلهم
احلاكم ّ
ُ
ّ
الس ُّ
ّ
ٍ
َ
أصحاب األبال ِم ،وبعد فرتة أخذ احلوذ ّي َ
الس ّيارات،
ون
َ
هيجرون ال َع َر َبات لصالح قيادة ّ
أن كانُوا ُيل ُق َ
بعد ْ
املسامري أما َمها!!
ون
َ

ِ
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أبالم قديمة يف هنر ّ
العشار

الت ِ
اث العا ِّم127 .............................................................
قسم رُّ
ُ

هر ّ
الع�شار ال َقدمية
�شرائع َن ِ
ُ

ِ
هناية الثالثين ّيات وبعدها كانت الشرّ ائع عىل هنر ّ
العشار ال ُت َعدُّ وال تحُصىَ ،
يف
والشرّ يع ُة َمدْ َر ٌج يبدأ ِمن اليابسة ،أو ّ
الشارع إىل األسفل ،حتّى الوصول إىل مستوى
املاء.

مه ّيتها ،وللشرّ يعة
وكانت البلد ّية هي التي تبني الشرّ ائع يف مناطق خمتلفة أل ّ
ِ
ٍ
بداية ِ
حينذاك -فوائدُ كثري ٌة سنذكرها عند ِذكر ِّ
هنر ّ
العشار
رشيعة ،فإذا بدأنا ِمن
كل

نجد:

ُسمى –أيض ًا( -رشيعة ال ُعرش) ،وهي يف ّأول هنر
 -1رشيع ُة الكُمرك :وكانت ت ّ

ّ
والغرض من بناء الشرّ يعة متكني
املركزي،
العشار ُقرب خمازن املوانئ ،مقابل البنك
ُ
ّ
ِ
وسائط النقل املائي ،متم ّثل ًة باألبال ِم
شرُ طة الكامرك املتواجدين دائ ًام ِمن النّزول إىل

ٍ
ِ
ِ
الص ِ
ِ
ُّ
ممنوعة فيها ،وكذلك
بوجود موا َّد
تشك
لتفتيش َمن
والكبرية ،وغريها؛
غرية
ّ
لتمكني مو ّظفي املال ّية املوجودين هناك –أيض ًا -م ْن استحصال (ال ُعرش) ،وال ُعرش:
رضيب ٌة ت َ
ُؤخذ عىل املزروعات الدّ اخلة إىل املحافظة عن طريق النّهر ،وهذه الضرّ يبة
وارد للاملية -حينذاك -وبعد ذلك ُأ ِ
كانت تُستَحصل لعدم وجود ٍ
لغ َيت.
ّ
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اخلينانِ :
 -2رشيعة ِ
واخلينان مجع خان ،واخلان ُيط َل ُق عىل املكان الذي يرتا ُده الغربا ُء
ِ
ٍ
مكان ٍ
صار ُّ
سمى
كل
للمبيت فيه ،ولكن يف البرصة َ
كبري تخُ زن فيه املوا ّد لغرض البيع ُي ّ
(خان ًا) ،ولكن ِ
ِ
اخل َ
يت
ينان املوجود َة هناك كانت عىل
فس ِّم ْ
َّ
شكل سقائف (خمازن) كبريةُ ،
وكانت متتدُّ ِمن الكُمرك إىل جرس املقام مكان دائرة اجلنس ّية القديمة وما
هبذا االسم،
ْ
ِ
ِ
الفواك ُه واخلُضرَ  ،وهذه الشرّ يعة كانت
ُباع فيها
جاورها ،واخلينان هي العالوي التي ت ُ
ِ
تُستَعمل إلنزال اخلضرَ وال َفو ِ
وسائط الن ِ
واملهيالت ،وغريها
اكه ِمن
املائي ،واألبالم َ
َ
ُ
ّقل ّ
َ
ِ
ِ
ُستعمل لبيع سمك
إىل اخلينان لبيعها هناك ،وهناك ساح ٌة بجانب اخلنيان باجتاه الكُمرك ت َ
ٍ
ٍ
البيع يجُ رى باملزايدة العلن ّية عىل
بكم ّيات كبرية ،وكان ُ
الصبور يف ّ
ّ
الصيف ،الذي يوجدُ ّ
ٍ ِ
ِ
اللني ،حتّى ّ
بفرض
البلدي أخذ هيدّ د أصحاهبا
إن القسم
الصبور من قبل الدّ َ
ّ
كم ّية من ّ
ّ
ِ
ٍ
ورخص ثمنِه ،فقدْ كان
الصبور الذي ال ُيباع هناك؛ ولكثرة ُّ
غرامة إذا تركُوا ُّ
الصبور ُ
َ
َ
بعض اّ
ويشرتون الذي مل ُي َبع الستعاملِ ِه سامد ًا لبساتِينِهم،
يأتون عرص ًا
ملكي النّخيل
ُ
وقدْ مر بنا ذكر ِ
اخلضارة(((.
اخلينان عندَ حديثنا عن سوق ّ
ّ
ُ

((( تُنظر صفحة( )50من هذا الكتاب( .النّارش).

الت ِ
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ُ

ِ
ِ
 -3رشيعة اجلنوب:
وس ِّميت هبذا
ُ
وتقع بجانب جرس املقام من جهة (أسد بابل)ُ ،
ِ
ُسمى
االسم؛ ألنهّ ا تَستعمل األبالم التي تنقل -ذهاب ًا وإياب ًا -ركّاب
املناطق التي ت ّ
أصحاب هذه
وتضم( :السرّّ اجي ،ومحدان ،ويوسفان ،وغريها) .وكان
(اجلنوب)،
ُ
ّ
َ
الس ّيارات
يذهبون إليها ،مثلام ُينادي -اآلن-
األبالم ُينا ُدون باسم املناطق التي
ُ
أصحاب ّ

ِ
هبوب الرياح،
وأصحاب هذه األبالم كانُوا َيستعملون (الشرّ اع) عند
يف الكراجات،
ُ
ٍ
ِ
برسعة؛ ّ
ألن مناط َقهم بعيدة.
لسري ال َب َل ِم

وتقع بجانب جرس املقامِ ،من جهة جامع املقام ،مقابل
 -4رشيع ُة جرس املقام:
ُ
ُ
ُستعمل لنزول
وس ِّميت هبذا االسم؛ لقرهبا ِمن جامع املقام ،وكانت ت
رشيعة اجلنوبُ ،
َس َكنَة املنطقة ألخذ املاء إىل بيوتهِ م للشرُّ ب ،ولغسل املالبس ،وأواين األكل والطبخ،
ولالستعامل ّ
خيص ،وتُستعمل كذلك لوقوف األبالم التي تَنقل -ذهاب ًا وإياب ًا-
الش
ّ

ّ
الصاحل ّية ،التي مسارها (هنر ّ
الصاحل ّية) ،الذي
العش
ار–شط العرب–هنر ّ
ركّاب مناطق ّ
يبدأ يف اجلانب املقابل لنهر اخل ِ
ورة تقريب ًا.
ُ
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ُ
يفصل سوق (حنّا ّ
وتقع أما َم ّ
 -5رشيع ُة ّ
الشيخ) عن
الشارع الذي
الشيخ خزعل:
ُ
وس ِّميت هبذا االسم؛ ألنهّ ا كانت تُستعمل ِمن قبل ّ
الشيخ (خزعل)؛
مرصف الرافدينُ ،
الشيخ (خزعل) كان ُّ
ّ
حيتل ُج ّل مساحة سوق (حنّا ّ
ألن قرص ّ
الشيخ) ،وباب القرص كان

يف ّ
لس َك َن َخدَ م
الشارع الذي ذكر ُت ُه ،وكانت منطقة غرفة التجارة القديمة ك ُّلها رصائف َ
ِ
تدخ ُل يف ِ
ُ
وكانت الشرّ يع ُة ُ
ّ
ُستعمل
وجود ِه يف البرصة ،وت
اخلدمة عند
الشيخ (خزعل)،
ْ
ِ
لقضاء حاجاهتم ،وتُستعمل لنقل الركّاب
من قبل َس َكنَة املنطقة لنقل املاء إىل بيوهتم
يبق منه سوى
مدفع
ذهاب ًا وإياب ًا -إىل البرصة القديمة ،وبجانب الشرّ يعةمطمور مل َ
ٌ
ٌ
ّ ِِ
نفسها التي ُقتِل فيها (فريد بيك) ،و(بديع نوري) قائد
مؤخرته .وهذه الشرّ يع ُة هي ُ
اجليش العثامين يف البرصة سنة (1913م) ،واتهُّ م (طالب النقيب) ِ
ِ
بقتلهام.
ٌ
ّ

الشيخ خزعل :وتقع مقابل رشيعة ّ
 -6رشيعة سوق ّ
وس ِّميت هبذا
الشيخ (خزعل)ُ ،

االسم؛ ّ
السوق الذي يمتدُّ من جرس املقام إىل جرس امللك (غازي) (املغايز) كان
ألن ُّ

ُسمى اختصار ًا (رشيعة ّ
ُملك ًا ّ
الشيخ) ،وبعد ذلك ُس ِّميت
للشيخ (خزعل) ،وكانت ت ّ
غزاوي) ،وكانت تُستعمل ِمن قبل عدّ ة زوارق بخار ّية لنقل الركّاب إىل املناطق
(رشيعة ّ
ٍ
البعيدة عن ّ
بسهولة بواسطة األبالم ،ومنها املناطق
العشار ،التي ال يمك ُن الوصول إليها
وس ِّميت
القريبة من احلدود اإليران ّية ،وكان ِمن أصحاب تلك الزوارق ّ
(غزاوي)ُ ،

َ
حيملون
ني إىل العراق وبالعكس ،والذين ال
الزوار اإليران ّي َ
باسمه؛ ألنّه كان ينقل ّ
جوازات سفر (هتريب) ،وكان قرب الشرّ يعة فندق الس ّيد (عيل حكّاك) ،ويف الفندق

السفر.
تتم
ُ
إجراءات ّ
ُّ

وس ِّميت هبذا االسم؛ ألنهّ ا تعود إىل رشكة ُسورين ،وهي
 -7رشيعة ُسورينُ :

وتقع
مصالح يف العراق،
الشرّ كة التي َبنَتْها ،وللشرّ كة
وخاصة رشاء التّمور وتصديرهاُ ،
ّ
ُ
ٍ
َ
ألحد ْ
يستعمل الشرّ يعة؛ لوجودها
أن
بجانب جرس امللك (غازي) (املغايز) ،واليمك ُن

الت ِ
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ٌ
خيص الشرّ كة
بخاري
زورق
ضمن بناية الشرّ كة ،وكان يرسو يف الشرّ يعة
رسيع جدّ ًا ُّ
ٌ
ٌّ
ِِ
ِ
ِ
سمى (ط ّيارة)،
الوصول إىل
الستعامله يف
مناطق أعامل الشرّ كةّ ،
والزورق لرسعته كان ُي َّ
َ
شق
وكان النّاس
والساعة وقت ِّ
يقولون (ط ّيارة ُسورين) ،وقدْ ُه ِد ْ
مت بناي ُة الشرّ كة ّ

شارع ّ
(عشار -برصة).
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وس ِّميت هبذا االسم؛
 -8رشيع ُة ال ّطاق:
وتقع مقابل األسواق يف ّ
ُ
الض ّفة الثانيةُ ،
ِ
وحممد ،وفهمي)،
اهلواز) ،جدّ الرياض ّي َ
لقرهبا من طاق احلاج (مهدي ّ
ني (طالب ،وزكيّ ،
شكل ٍ
ِ
حتت الطاق حتّى ال
فقدْ َج َعل احلاج (مهدي) قس ًام ِمن داره عىل
طاق؛ ألنّه كان َ

الزقاق ،وكانت ُغرفة احلاج (مهدي) َ
يؤ ّثر عىل الزقاق ،فجعل ال ّطاق َ
الزقاق،
فوق ّ
فوق ّ
ِ
ُ
ولغسل
ُستعمل ِمن َس َكن َِة املنطقة لنقل املاء إىل بيوتهِ م للشرُّ ب،
وكانت الشرّ يع ُة ت
ِ
خيص ،ويف هذه الشرّ يعة ِ
غرق اب ُن ِ
ولالستعامل ّ
ابن
الش
املالبس ،وأواين الطبخ واألكل،
ّ
احني بمشاركة آخرين ِمن ِ
إجياد ج ّثتِ ِه.
الس ّب َ
َ
عمي (أياد ع ّبود) ،وقدْ متكّن أحد ّ
ّ

وتقع أمام ّ
وس ِّميت هبذا االسم؛
 -9رشيعة احلاج عيسى:
ُ
حمل (تاج حمل) اجلديدُ ،

حممد صالح)،
مللك ّية الدّ ور املجاورة للشرّ يعة للحاج (عيسى) ،جدّ القايض (جاسم ّ

ُستعمل ِ
ُ
اّ
لنقل املياه إىل بيوت َس َكنَة املنطقة،
واللعب الدّ و ّيل (شاكر إسامعيل) ،وكانت ت

ِ
ِ
األكل
بغسل املالبس وأواين
بعض العوائل تقو ُم
لألغراض املذكورة سابق ًا ،وكانت ُ
ِ
ب احلَ َطب (سعف
ترسو بال ُقرب منها أبال ٌم كبري ٌة جتل ُ
والطبخ يف الشرّ يعة ،وكانت ُ
ِ
حتت شرُ فة
تقع بال ُقرب منها ،وكنّا
الصيف َ
نجلس ُظ ْه َر ّ
ُ
ودارنا ُ
النخيل) اليابس ،لبيعهُ ،
ِ
أحد البيوت املرشفة عىل النهر ،عندما َ
كان املا ُء نظيف ًا صافي ًا ،ونرى املدَّ واجلزر واضح ًا
يف النّهر ،وقدْ ِ
قت يف هذه الشرّ يعة الس ّيدة (حفيظة) ِمن عائلة احلاج (عيسى) ،و ُعثِر
غر ْ
عىل ج ّثتها.

وتقع أما َم ّ
 -10رشيع ُة ّ
عدي) مقابل دائرة الربيد
حمل
العشار:
الس ّ
ّ
ُ
(معجنات ّ
وس ِّميت هبذا االسم؛ ألنهّ ا يف حم ّلة ّ
مهم
دار كبري ٌة أو ٌ
رمز ٌّ
العشار ،وال توجد ٌ
القديمةُ ،
لنقل ِ
ِ
َعمل ِ
باسم ِه ،وهي ُقرب رشيعة احلاج (عيسى) ،وكانَت تُست ُ
املاء إىل
ُسمى
حتّى ت ّ
ِ
البيوت للشرّ ب ،وغسل املالبس ،وغريها ،ويف هناية الثالثين ّيات ُش ِّيد بالقرب منها
ُ
ٌ
املعمل يستفيدُ ِمن الشرّ يعة لنقل املاء إليه.
معمل للكايش ،وكان
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خاصة لدار (خلف العبد الواحد) ،والدّ ُار
 -11رشيع ُة بيت
اجللبي :وهي رشيع ٌة ّ
ّ
ِ
ٍ
منظر عظي ٍم؛ ملا فيها ِمن ُق َب ٍ
وللبيت شرُ ف ٌة
الناظر إليها،
كبري ٌة جدّ ًا ،ذات
َ
ب بيضا َء تسرُ ُّ
وزو ُاره ،وفوق الباب
جيلس عليها –أحيان ًا-
ِمن اخلشب عىل النّهر
ُ
ُ
صاحب الدّ ار ّ
ٍ
ٌ
املاري َن ِمن أما ِم الدّ ار،
جيلس فيها هنار ًا قر ٌد
الرئيس رشف ٌة ُ
مربوط بسلسلة ّ
يتفر ُج عىل ِّ
ِ
ِ
وقدْ است ِ
ملقر إدارة الرشكة ،وبعد ذلك ُهد َم ْت الدار
ُؤج ْ
رت الدّ ار من رشكة نفط البرصة ِّ
َ
َ
َ
– مع األسف ّ
شق طريق (برصة–
البرصي،
الرتاث
جيهلون
الشديد– ممّن
وذلك أثناء ِّ
ّ

ّ
عشار) ،وكذا ساع ُة ُسورين وال ّطاق.

هنر ّ
(حممد خلف العبد الواحد) ،الذي استأجرته رشكة نفط البرصة
العشار ،و ُيشاهد يف ّ
الصورة بيت ّ
يسمى (املكينة).
مقرها العا ّم ،الذي ّ
مقر ًا هلا عند القيام ببناء ّ
ّ

ِ
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 -12رشيع ُة ِ
وس ِّميت هبذا االسم؛ ألنهّ ا مالصق ٌة جلرس املحافظة القديمة ،يف
اجلرسُ :

الض ّفة املقابلة ،وتُستعمل هذه الشرّ يعة ألخذ املاء إىل َسكَنة املنطقة ،ويف هذه الشرّ يعة
ِّ
ِ
ٌ
ٌ
َحدَ َ
ظهرية يو ٍم ِمن أ ّيام صيف سنة (1939–1938م)؛ إ ْذ
حمزن ومؤمل ٌ يف
حادث
ث
كان النّاس يف بيوهتم لتناول الغداء ،حينذاك ِ
سمعنا صياح ًا شديد ًا ،وعند خروجنا
ُ

َ
الصياح ،قالواّ :
يسبحون
أحدَ الذي َن كانوا
إن الكوسج (القرش) أك ََل َ
ملعرفة أسباب ّ
حتت جرس املحافظة ،وبعد ذلك ات َّضح ِمن الذين كانوا هناك ّ
أن الكوسج ا ْل َته َم َيدَ
(صربي خلف) وساقه ،وكانت عائل ُت ُه تَسك ُن مقابل ِ
دارنا يف ّ
العشار ،وال يفص ُلها عند
أمتار تقريب ًا ،وقدْ ُأ ِ
دارنا سوى ُز ٍ
قاق ُعرضه مخس ُة ٍ
اجلمهوريرسل إىل مستشفى (مود)
ّ
ألن أخاه الكبري الذي يسكُن بغداد جاء بعد ٍ
حالي ًا -ومل ُأ ِ
شاهدْ ه ِمن ذلك الوقت؛ ّ
فرتة
ّ
ِ
ِ
انتقلت العائل ُة إىل بغداد.
إلكامل
وأخذه من املستشفى إىل بغداد
املعاجلة ،وقدْ
ْ

ِ
ٍ
وس َكنّا يف فندق
ويف اخلمسين ّيات عندما سا َفر نادي امليناء إىل بغداد إلجراء مباراةَ ،
ِ
ِ
ِ
انتظار الس ّيارات؛ إ ْذ يبدو
ساحات
الرشيد ،التقينا ُه يف إحدى
(سمرياميس) يف شارع ّ

استأجر هو وأخوه
الساحة املقابلة للفندق ،وقدْ
َ
أنّه وأخاه (إبراهيم) كانا ّ
متعهدَ ي تلك ّ

الس ّيارات ،وقدْ كنّا أربع ًة
الساحة املقابلة للفندق لوقوف ّ
عمه (حسني كحيل) ّ
واب ُن ّ
ِمن حم ّلة ّ
الصمد طاهر ،وأنا) ،وقدْ
العشار( :شاكر إسامعيل ،وعبد الرزاق مجعة ،وعبد ّ
ِ
نسبح
موضح ًا :كنّا
الزمناه وأخاه مالزم َة ال ِّظ ِّل ،فسألتُه –حينذاك -عن
احلادث ،فقال ّ
ُ
ِ
وجسمي ك ُّله يف
قرب اجلرس ،وعند وصويل إىل الشرّ يعة ووقويف عىل إحدى درجاتهِ ا

ينقض عىل ِ
ِ
ٍ
املاء ،وكانت (املدّ ة) يف ِ
ذراعي ورجيل ،ويظهر
ارتفاعها ،وإذا
أوج
بكوسج ُّ
واقفني ِق َبيل وعم ُلوا عىل
مه ُة األصحاب الذين كانُوا
َ
أنّه مل يك ْن كوسج ًا واحد ًا ،ولوال ّ
لكنت يف ِ
خرب كان ،ومل أش ُعر إال وأنا يف املستشفى ،وبعد
إنقاذي من أنياب الكواسج
ُ
ٍ
انتقلت عائلتُنا إىل هنا ،وسكنّا العاصمة.
لت إىل مستشفى بغداد ،حيث
ْ
فرتة ن ُِق ُ

الت ِ
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ُ
وباملناسبة كانت لدى (صربي) س ّيارة (فيات) ،وقدْ َذكَر :إنهّ ا يف األصل س ّيارة

ثم دعانا لركوهبا فل ّبينا الدّ عوة -نحن أبناء ّ
العشار -وكان
امللك غازي ،قدْ اشرتيتُهاّ ،

جالس يف مكان امللك،
الصمد ال ّطاهر) :أنا
الس ُ
ٌ
ائق أخوه (إبراهيم) ،فقال (عبد ّ
ّ
ِ
ٍ
أن ضرَ ب ِ
املل َك (التقليد)
وعليكم معا َم َلتي كملك ،وما كان من (شاكر إسامعيل) اّإل ْ َ َ
عىل ِ
رأسه ممازح ًا!

السباحة يف هنر ّ
العشار ،حتّى الذين كانوا
وبعد هذا احلادث مل جيسرُ أحدٌ عىل ّ
ِ
ِ
َ
السباحة ،وقدْ
يسبحون ُق َ
رب املحكمة القديمة؛ إ ْذ َمنَ َع َهم أه ُلهم وكذا الشرُّ طة من ّ
ٍ
الفتات مث ّبت ًة عىل امتداد هنر ّ
العشار ،كانَت إحداها مقابل ُسوق (حنّا
وضعت البلد ّي ُة
ْ
ِ
ب عليها( :االستحام ُم هبذا الن ِ
ّ
محامات
ممنوع) ،وقدْ َق َر َأها أحدُ نا:
ّهر
ّ
(الست ّ
ٌ
الشيخ) ،كُت َ
هبذا النهر ممنوع) ،وكانت ُطرفة.
ِ
ِ
ِ
يتصو َر كم َ
القارئ ْ
دخول
درجة
يرتفع فيه إىل
كان النّهر نظيف ًا ،واملاء
أن
أرجو ِمن
ّ
ُ
ِ
الكواسج فيه؟!!

تقع يف حم ّل ِة (برهية) ،ومكانهُ ا مقابل
وس ِّميت هبذا االسم؛ ألنهّ ا ُ
 -13رشيع ُة برهيةُ :

ُ
ُستعمل هذه الشرّ يع ُة لنقل املاء إىل بيوت املنطقة،
خزان املاء قرب املحافظة القديمة ،وت
ّ
ِ
واألكل ،والشرُّ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ولالستعامل ّ
املالبس ،وأواين ال ّط ِ
ُستعمل
خيص ،وت
الش
ب،
بخ
ولغسل
ّ
ِ
ِ
ِ
املائي.
لس َكن َِة املنطقة وتفريغها بواسطة
–أيض ًا-
النقل ّ
لشحن املوا ّد املنقولة َ
ِ
وس ِّميت هبذا االسم؛ ألنهّ ا أمام دائرة اإلطفاء ،وتُستعمل هذه
 -14رشيع ُة اإلطفاءُ :
نقل ِ
ِ
ال عن ِ
حتتاجه دائر ُة اإلطفاء ِمن املاء ،فض ً
بيوت َس َكن َِة املنطقة
املاء إىل
الشرّ يعة ملا
ُ
ِ
وخاصة
املائي وتفريغها،
النقل
لقضاء حاجاهتم ،ولشحن املوا ّد التي تُنقل بواسطة
ّ
ّ
ِ
ِ
ٍ
التُّمور؛ ّ
بيوت
السكن ،إال ِمن
مزارع
ألن املنطقة كانت
َ
نخيل وخالي ًة من بيوت َّ
اّ
حني.
الفل َ

ِ
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تقع أما َم حم ّلة األَ ْر َمن ،الذي َن
وس ِّميت هبذا االسم؛ ألنهّ ا ُ
 -15رشيع ُة األَ ْر َمنُ :
ألخذ ِ
ِ
ِ
ُ
َ
املالبس ،وأواين األكل
املاء منها للشرُّ ب ،ولغسل
ُستعمل
يسكنون املنطقة ،وت
وال ّطبخ ،ولالستعامل ّ
خيص ،ولتفري ِغ املوا ّد وشحنِها وتفريغها من قبل األر َمن.
الش
ّ
وكان ضمن فريقنا يف (مدرسة فيصل االبتدائ ّية) – اجلمهور ّية حال ّي ًا – اّ
اللعب
وكان يسكن يف حم ّلة األَرمن ،وقدْ َذهبنا إليه يف ِ
َ
أحد أعياد األَرمنَ ،ف َوجدنا
(أنشوان)،
َْ
ُ
شيئ ًا استغربنا منه ،وإىل اآلن َأت ََذك ُّره ،وجدنا َسكَنة حم ّلة األرمن وكأنهّ م عائل ٌة واحدةٌ،

ُ
تدخل
فال ُيدرى ملن هذا البيت أو ذاك ،فالك ُّل
البيوت وخترج منها ،يملؤها ال َف َرح ،وقدْ
ُ
متر عىل حم ّل ِة األَرمن تتألمّ ؛ إ ْذ ال جتدُ ذلك العد َد
استقب ُلونا استقباالً عظي ًام ،واآلن عندما ُّ
الكبري فيها.

تقع مقابل حم ّلة األَر َمن،
 -16رشيع ُة القنصل ّية اإليران ّية:
ْ
كانت بناي ُة القنصل ّية ُ
ِ
ُ
لركوب ركّاب األبال ِم
ُستعمل
اخلاصة ،التي كانت ت
اخلاص ،ورشيعتُها
جرسها
وهلا
ّ
ّ
ُ

الت ِ
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ُ
ألخذ ِ
ِ
ِ
ِ
املاء
الس ّيارات وال َعربات ،وتُستعمل
ونزوهلم من منتسبي القنصل ّية ،قبل استعامل ّ
ّ
(برصة-عشار).
مت القنصل ّية عند فتح شارع
حلاجة القنصل ّية ،وقدْ ُه ِد ْ

تقع أما َم الضرّ يح الذي كان
 -17رشيع ُة الع ّباسُ :س ِّميت هبذا االسم؛ ألنهّ ا ُ
ِ
موجود ًا َ
ّ
وبمناسبة
سمى (رضيح الع ّباس)،
قبل توسيع شارع
(برصة-عشار) القديم ،و ُي ّ
ِ
َ
يبقون إىل
كبري ِمن أهل البرصة
ذكر الضرّ يح ،ففي ليلة العارش من ّ
حمرم عندما كان عد ٌد ٌ
ِ
َ
يأتون من ّ
شكل
والكزارة ،وغريها ،عىل
والرباط
الصباح أيقاظ ًا ،كانوا
ّ
ّ
العشار واخلندق ّ
ٍ
مسرية ،عد ُد ٍّ
الثالثني ،وكانُوا ير ِّد َ
دون ّ
الشعائر ،والذي يبقى ليلة
كل منها ال يتجاوز
َ
ُ
(حجة).
تكون له
الصباح
ّ
العارش إىل ّ

 -18رشيع ُة ّ
تقع أما َم شارع (أبو اجلبل)،
وس ِّميت هبذا االسم؛ ألنهّ ا ُ
الشارعُ :
ألخذ ِ
ِ
وتُستعمل ِ
ِ
وغسل املالبس ،وآوين
املاء للشرّ ب،
هذه الشرّ يعة من أهل املنطقة
ِ
ِ
ِ
ولنزول ركّاب األبال ِم
املائي،
ب بواسطة
األكل وال ّطبخ ،ولتفريغ املوا ّد التي جُت َل ُ
النقل ّ

وصعودهم.

ِ
منطقة
ريس أمام جامع الس ّيد (عبد اهلل) يف
ريس:
ُ
وتقع يف منطقة ال َف ّ
 -19رشيع ُة ال َف ّ
ألخذ ِ
ِ
ال َفريس ،وتُستعمل ِ
ِ
لنزول ركّاب
املاء إىل أهل املنطقة ،وتُستعمل
هذه الشرّ يعة
ّ
ِ
َ
يأتون يو َم اجلمعة للصّالة يف اجلامعِ.
وخاصة الذي َن
األبال ِم وصعودهم،
ّ
ِ
يايض تقريب ًا،
يمرُ :
يمر) مقابل نادي اجلنوب ّ
(الس َ
وتقع يف منطقة ِّ
الس َ
 -20رشيع ُة ِّ
الر ّ
لنقل ِ
ِ
املاء إىل ِ
ِ
ُ
املنطقة ،ولشحن املوا ّد التي تنقل باألبال ِم وتفريغها،
أهل
ُستعمل
وت
ولركّاب األبال ِم.

املعريف) تقريب ًا ،وتُستعمل
وتقع يف (التّحسين ّي ِة) أمام (جامع
 -21رشيع ُة التّحسين ّيةُ :
ّ
لنقل ِ
ِ
املاء إىل ِ
ِ
املنطقة ،ولتفري ِغ املوا ّد التي تُنقل باألبال ِم وشحنِها ،ولركّاب األبال ِم.
أهل

وتقع أما َم مبنى البلد ّية القديمة ،وهي أكثر الشرّ ائع استعامالً
 -22رشيع ُة البلد ّية:
ُ

ِ
ذاكرة أهلِها
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َ
يذهبون إىل البرصة إلنجاز معامالتهِ م
وخاصة لنقل الركّاب الذين
يف تلك املنطقة،
ّ
ِ
وخاصة أ ّيام اجلُ َمع ،بواسطة
أقربائهم وأصدقائهم يف البرصة،
يف البلد ّية ،أو لزيارة
ّ

موقف األبال ِم أما َمها.
األبالم ،وكان
ُ
ائع األُ َخر املوجود ُة بعد رشيعة البلد ّية ولغاية مدرسة
ائع األُ َخر :أ ّما الشرّ ُ
 -23الشرّ ُ
ِ
تقع عىل النّهر.
خاصة ببيوت املنطقة التي ُ
(متوسطة غازي) ،فجمي ُعها ّ
ّ
بعض الشرّ ائع –أيض ًا -إ ْذ تُوجد رشيعة مقابل دار (حسني ّ
الشيخ خزعل)،
وهناك ُ
البسام) ،ورشيعة (النّقيب).
ورشيعة (بيت املنديل) ،ورشيعة (بيت ّ

وقدْ َّ
الس ّيارات لنقل
قل استعامل الشرّ ائع كا ّفة بعد مدِّ أنابيب املياه ،وبعد استعامل ّ

الركّاب واملوا ّد.

الت ِ
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ُ

ُ
ُ
القدمية يف الب�صرة
الفنادق
َ
كان وجو ُد الفنادق القديمة يف البرصة يف منطقة ّ
العشار واملناطق القريبة منها؛ إ ْذ ال
ٍ
لفندق يف منطقة البرصة القديمة ،ويظهر ّ
السبب يعو ُد إىل وجود الدّ وائر التي
وجو َد
أن ّ

باملواطنني من املحافظات يف منطقة ّ
العشار ،وم ْن الفنادق القديمة:
هلا عالقة
َ

 -1فندق ّ
شط العربُ :ش ِّيدَ هذا الفندق عندما ُش ِّيد مطار البرصة يف املعقل؛ إ ْذ

َ
كان ضمن بناء املطار ،وكان حيتوي عىل مكاتب رشكات ال ّطريان ،ودوائر اجلمرك،
والص ّحة ،وقاعة اسرتاحة كبرية ،ومطعم كبري ،والفندق يعود لرشكة
واجلوازات،
ّ

املوانئ.

 -2فندق بيكاديل :وموق ُعه يف ّ
العشار مقابل سينام الكرنك ،وصاحبتُه (ورد ّية) ،ويف
هذا الفندق انتحر مواطن أملاين ،وبعد ٍ
فرتة ُقتِ َلت صاحب ُة الفندق ،قتلها أحدُ شخص ّيات
َ
ٌ ٌّ
عوائل البرصة املعروفة.

خزان املاء ،وصاحبتُه (سلطانة
 -3فندق سمرياميس :وموق ُعه يف حم ّلة (برهية) مقابل ّ

استأجره (أبو كميلة).
ثم
َ
يوسف)َّ ،

 -4فندق سافوي :وموق ُعه يف وسط سوق املغايز ،يف الطابق الثاين ِّ
ملحل (باتا).

 -5فندق البالد :وموق ُعه يف وسط سوق املغايز ،يف مكان فندق (سافوي) ،وكان

مهمت يف البرصة.
رواده من ض ّباط اجليش
أكثر ّ
ّ
العراقي ،الذين لدهيم أعامل أو اّ
ُ
 -6فندق التاج :وموق ُعه يف وسط سوق املغايز ،بالقرب من فندق البالد.
 -7فندق األمراء :وموق ُعه يف وسط سوق املغايز ،مكان فندق التاج.

العقاري
 -8فندق البرصة باالس :وموق ُعه يف بداية الكورنيش يف مكان املرصف
ّ

حال ّي ًا ،وصاحبه (ج ّبار سبع).

 -9فندق سان جورج :يف الكورنيش ،وهو بيت ّ
رواده ِمن
عيبي ،وكان بعض ّ
الش ّ

األجانب.

ِ
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 -10فندق جبهة النّهر :يف الكورنيش ،وهو (بيت املنديل).

زوار
 -11فندق نزه ُة
َ
املؤمنني :يف وسط املقام ،ويعود إىل (عيل حكّاك) ،وزبائنه ّ

زوار العتبات املقدّ سة من العراق إىل إيران.
العتبات املقدّ سة من اإليران ّي َ
ني ،وكذلك ّ

املحمدي :ويقع يف سوق املقام بالقرب من فندق (نزهة املؤمنني) ،وهو
 -12فندق
ّ

املؤمنني) أنفسهم.
رواد (نزهة
َ
وروا ُده ّ
يعود كذلك إىل (عيل حكّاك)ّ ،

 -13فندق كربالء :وموق ُعه جماور ّ
حمل (تاج حمل) ،مقابل األسواق املركز ّية ،وكانت

ثم مدرسة خدجية الكربى االبتدائ ّية للبنات ،ويف
البناية مدرسة املقام االبتدائ ّية للبننيّ ،

ني.
العمل املرص ّي َ
ّ
السبعين ّيات كان مجيع ساكنيه من اّ

 -14فندق األبيض :وموق ُعه بجوار (تاج حمل) ،وصاحبه (توفيق س ّيد عمر).

 -15فندق الشرّ ق األوسط :وموق ُعه مقابل الربيد -حال ّي ًا -وصاح ُبه الدّ كتور

(وديع جبوري).

 -16فندق دجلة :وموق ُعه يف سوق هرج يف ّ
العشار ،صاحبه (شاكر ،أبو لطيف)،
الرشيد،
وبعد وفاتِه
ثم تركه واستأجر فندق ًا يف بغداد يف شارع ّ
استلمه ابنُه (لطيف)َّ ،
َ

سمه فندق البرصة.
اّ

الرشيد -حال ّي ًا -ومكان الفندق كان سينام
 -17فندق األعيان :وموق ُعه خلف سينام ّ

فني يف دوائر البرصة ،وهم من املحافظات
يفي ،ويسكن الفندق بعض املو ّظ َ
الرشيد ّ
الص ّ
ّ
األُ َخر.

اخلضريي) ،وصاح ُبه (شهاب نجم عبد
 -18فندق الفيحاء :وموق ُعه قرب (جامع
ّ

املوسوي).
اهلل
ّ

اخلضريي) ،وصاح ُبه (شهاب نجم عبد
 -19فندق الزّعامء :وموق ُعه قرب (جامع
ّ

املوسوي)-أيض ًا.-
اهلل
ّ

الت ِ
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قسم رُّ
ُ
اسمه إىل فندق العراق،
ُ
ثم ُغيرِّ
صايف :وموق ُعه يف بداية سوق املطاعمّ ،
 -20فندق ُّ
الر ّ

(حممد هادي).
وأكثر ّ
رواده من حمافظة ذي قار ،وصاح ُبه ّ

 -21فندق السرُّ ور :وموق ُعه يف بداية سوق املطاعم مقابل مطعم األمل -حال ّي ًا-

الص ُحف (حسني عودة).
مقابل حمل بائع ُّ

 -22فندق اخليام :وموق ُعه يف وسط سوق املطاعم ،وصاح ُبه احلاج (كش ِّيش).

السادة الب ّطاط.
 -23فندق النُّجوم :وموق ُعه يف وسط سوق املطاعم تقريب ًا ،وصاحبه ّ

 -24فندق الشرّ ق :وموق ُعه يف وسط سوق املطاعم تقريب ًا ،وصاح ُبه (س ّيد عمر).

السعادة :وموق ُعه يف وسط سوق املطاعم تقريب ًا ،وصاح ُبه (س ّيد عمر).
 -25فندق ّ

 -26فندق ّ
الشمس :وموق ُعه يف هناية سوق املطاعم ،وصاح ُبه (س ّيد عمر)-أيض ًا.-
اخلضارة حال ّي ًا -وصاح ُبه (يوسف -27فندق غازي :وموق ُعه مقابل القشلة
ّ

ججو).

 -28فندق النّرص :وموق ُعه يف شارع (أبو األسود) يف هناية شارع الكويت من جهة

اخلضارة ،وصاح ُبه (س ّيد عمر).
ّ

(حممد هادي).
الرشيد :وموق ُعه يف ساحة أ ِّم الربوم ،وصاح ُبه ّ
 -29فندق ّ

 -30فندق النهرين :وموق ُعه يف ال ُقرنة يف هناية ّ
الشارع العام القديم ،وصاح ُبه احلاج

القرناوي).
(نجم
ّ

 -31فندق أبو غريب :وموق ُعه يف الفاو ،وصاحبه (أبو غريب).

 -32فندق الفاو احلديث :وموق ُعه يف الفاو ،وصاح ُبه (حسني عبد ّ
الشاه).

(حممد هادي) ،أخو (أبو
 -33فندق العراق :خلف ساحة أ ّم الربوم ،وصاحبه ّ

ستّار).
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مقاهي الب�صرة القدمية
نرشت جريد ُة املنارة يف ِ
عددها ( )142عن مقاهي البرصة حتقيق ًا كتبه األخ (عبد
ْ
مقهىّ ،
اّ ً
ومهم ِمن
وإن عدد ًا كثري ًا
يقر ُب ِمن ثالث عرشة
الكريم
ّ
ً
العامري) ،وذكر ما ُ
املهم ممّا ن َِس َيه ُ
األخ (عبد الكريم) ،وهي التي شاهدتهُ ا
تلك املقاهي مل يذكرها،
وسأذكر َّ
ُ
وعرفتُها منذ الثالثين ّيات.

 -املقاهي بني أ ِّم الربوم وجرس املحافظة القديمة.

 -1مقهى التانكي :من املعروف ّ
سمى عندنا (التانكي)،
أن ّ
اخلزان كان وال يزال ُي َّ

خزان ماء ّ
العشار قبل نقله إىل مكانه قرب املحافظة يقع مقابل سينام الكرنك،
فكان ّ
كبري ِم َن
اخلزان تقريب ًا
وحتت هذا ّ
ً
مقهى كبري ٌة جدّ ًا يف الثالثين ّيات ،وكان يرتا ُدها عد ٌد ٌ
املو ّظفني.
 -2مقهى عبد ُ
احلسني ّ
احلشاش :وكانت مقابل سينام الكرنك يف املنعطف.

خزان ماء ّ
ُتحت مقهى البيضاء مقابل
العشار ،افت ْ
 -3مقهى البيضاء :بعد نقل ّ

املحافظة القديمة يف مكان خمزن (باتا) لألحذية ،ودكّان (أبو فاضل ،زرزور) ،وكان
مرح وصاحب ٍ
ِ
نكتة
بغدادي يرتدي
صاح ُبها (إبراهيم حبش) ،وهو
ُ
(اجلراو ّية) ،وهو ِ ٌ
ٌّ
ٍ
بصوت ٍ
مع الزبائن ،وكان فيها ٌ
الصيف
يصيح
بغدادي
عامل
عال (ماي) ،يسمعه يف ّ
ُ
ٌّ
السطوح ،وبيتنا ِمن تلك البيوت.
ُ
أصحاب البيوت القريبة ،وهم يف ّ
احللفي) يف املنطقة املقابلة
السلامن
ّ
 -4مقهى حبش :عندما بنى املرحوم احلاج (داود ّ

الصيف ،واملقهى
مقهى كبري ًة جدّ ًا فيها
للمحافظة القديمة بيوت ًا ،بنى
ستعم ُل يف ّ
ٌ
سطح ُي َ
ً
العشار ،وقدْ َ
يف بداية جرس املحافظة عىل ض ّفة هنر ّ
ترك (إبراهيم حبش) مقهى البيضاء،
فاستأجرها (نعامن) ِمن أهل الكوت ،واستأجر هذه املقهى (إبراهيم حبش) ،ويف أ ّيام

شهر رمضان كانت تُل َعب فيها لعبة (املحيبس) ،وأتذكّر خالل احلرب العامل ّية الثانية

الت ِ
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قسم رُّ
ُ
قليلني ،فكان
أخذت أملانيا جتتاح دول أور ّبة ،كان الذين يمتلكون أجهزة الراديو
عندما
ْ
َ
ِ
َ
املاري َن يف ّ
جيتمعون حول راديو املقهى
الشارع
النّاس سواء من داخل املقهى أم من ِّ
املوضوع قريب ًا ِمن ّ
الشارع لالستامع إىل اإلذاعة الرتك ّية؛ ألنهّ ا حمايدة ،وكانَت هذه املقهى
ِ
يف اخلمسيني ِ
ات ملتقى األُدباء ُّ
ني.
والرياض ّي َ
ّ
والشعراء وأصحاب املهن ِّ
 -مقاهي شارع املطاعم ،وهي:

وس ِّميت هبذا االسم؛ ّ
ألن
 -5مقهى كاظم :وت ّ
ُسمى مقهى (عبيد أخو شاها)ُ ،

وموقع املقهى ّأول دخول سوق املطاعم ،وفيها
(عبيد) ال يفارقها ،وهو معروف،
ُ
ِ
ني) ،ويظهر ّ
حيق
مكتوب عليهاُ ( :يسمح
قطع ٌة
ني ال ُّ
أن العسكر ّي َ
بجلوس العسكر ّي َ
ٌ
ُ
يستحصل صاح ُبها موافق َة اجلهات املعن ّية ،فرتى
هلم اجللوس اّإل يف املقهى التي

أستمع،
كنت جالس ًا فيها
ني يف هذه املقهى ،قال لنا
ٌ
صديقُ :
عدد ًا كبري ًا من العسكر ّي َ
ُ
ٍ
فقمت وأشعلتُها ِمن نار (الناركيلة)
كربيت،
فأخرجت سيجار ًة ومل تكن معي علبة
ُ
ُ
ٍ
شخص كان جيلس قريب ًا منّي ،وإذا هبذا ّ
فاستغربت من
الشخص يقوم ويرض ُبني،
ِمن
ُ

ٌ
واعتقدت َّ
أن ّ
وكادت حتصل بيني وبينه معركة ،ولك َّن
جمنون،
خص
الترصف،
هذا
ْ
ُ
الش َ
ّ
ٍ
أن ُي َ
ألحد ْ
شعل سيجار ًة من ناركيلة
بعض األشخاص مسكوين ،وقالوا يل :إنّه ال جيوز
ٍ
السيجارة فهذا يعني َّ
أن
شخص يستعملها إال بموافقته! وإذا مل تطلب املوافقة وتُشعل ِّ
ٍ
ّ
سمى (يب لوكه).
خص غري
الش َ
مرغوب فيه ،و ُي ّ

 -6مقهى عابدين :وتقع مقابل مقهى (كاظم) ،وكانت معدّ ًة جللوس أهل املنطقة،

محودي البدر) ،و(محيد
بمقر للرياض ّيني يف األربعين ّيات ،ومنهم :األستاذ ( ّ
وهي أشبه ٍّ

اهلواز) ،وغريهم.
اري) ،و(حسني مريزه)،
و(حممد ّ
البج ّ
جميد) ،و(شاكر إسامعيل ّ
ّ

األنصاري)،
(معجنات
 -7مقهى اجلندول :وتقع يف منتصف شارع املطاعم ،قرب
ّ
ّ

وصاحب املقهى (س ّيد حممود اخل ّباز) ،والذي كان يقدِّ ُم ّ
الشاي فيها
ولكن يف املنعطف،
ُ

ِ
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كبري ِمن األشخاص.
(هادي) ،وكان يرتا ُدها عد ٌد ٌ

وداين :وموق ُعها قريب من مقهى اجلندول ،وكانت ملتقى كبار
الس ّ
 -8مقهى كاظم ُّ
الس ِّن وبعض األساتذة ،ومن أهايل املنطقة؛ ولقرهبا ِمن اّ
حملت بيع القيمر والباقالء
ِّ
جيلسون فيها ،ومسؤوهلا (مهينو) والد اّ
َ
َ
اللعب (فتحي)،
يتناولون الفطور
كان الذي َن

مشجعي لعبة كرة القدم ،وخالل املباراة تسمع صوت (مهينو) واضح ًا
و(مهينو) من
ِّ

لقوتهّ ،
مشجعي كرة القدم.
من بني أصوات
وإن هذه املقهى ُت َعدُّ ملتقى بعض ّ
املشجعني ّ
ّ
 -9مقهى نعامن :وهي قريب ٌة ِمن هناية شارع املطاعم؛ ولقربهِ ِا ِمن بعض فنادق املنطقة
ِ
َ
لقضاء أعامهلم فيها.
يأتون
زوار البرصة الذين
جتدُ فيها دائ ًام ّ

وخاصة
ني،
تقع يف هناية شارع املطاعم ،وهي ملتقى البغداد ّي َ
ّ
 -10مقهى نارصُ :

أسطوات البناء ،وإذا أراد أحدٌ ْ
يذهب إىل هذه
ّفق مع أسطة لبناء ما يريد بناءه
أن يت َ
ُ
يوز ُع ّ
الشاي فيها هو (عبد األمري) ،والد بطل املالكمة
ّائني فيها ،والذي ِّ
املقهى فيجدُ البن َ

(عيل عبد األمري).

 -11مقهى سورين :وتقع يف رأس جرس املغايز عىل ض ّفة ِ
هنر ّ
وس ِّميت هبذا
العشارُ ،
ِ
مقر رشكة سورين وساعة سورين يف البرصة ،وصاح ُبها (جاسم)،
االسم؛ لقربهِ ا من ّ

كبري من
واملقهى
كبري من أهايل ُّ
لتجمع باعة ُّ
ّ
الزبري ،وعد ٌد ٌ
الصقور ،ويرتا ُدها عد ٌد ٌ

موزع ّ
الصين ّية تُستعمل لتوزيع ّ
ّ
الشاي
الشاي ،وإنّام ِّ
الشباب ،ويف ذلك الوقت مل تكن ِّ
يضع (االستكاين) يف ِ
موز َع ٍ
يده عىل ساعده ،و ُيقالّ :
سمى
إن يف هذه املقهى ِّ
ُ
شاي ُي َّ

(سلامن) ،أو (داود)َّ ،
كبري ،وال
وإن عد َد االستكاين التي يض ُعها يف يده وعىل ساعده ٌ
أن ي ِ
عاد َل ُه يف هذه العمل ّية فهو ٌ
َ
ويستحق ْ
يكون يف املنتخب
أن
بطل فيها،
ُّ
يستطيع أحدٌ ْ ُ
ُ
الوطني يف فريق توزيع الشاي!

تقع يف منتصف سوق املقام عىل ض ّفة هنر ّ
العشار ،وكان يرتا ُدها
 -12مقهى ع ّباسُ :

الت ِ
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ُ
الفل َ
اّ
السوق
حون من مناطق ّ
الصاحل ّية والتنّومة ومناطق أيب اخلصيب؛ ألنهّ ا قريب ٌة من ُّ
َ
جيدون حاجاهتم املنزل ّية.
حيث

تقع يف بداية جرس املقام عىل هنر ّ
الس ّواق؛
 -13مقهى األمريُ :
العشار ،وكان يرتا ُدها ُّ

َ
َّ
يأتون إىل صالة اجلمعة
ألن موقف ًا للس ّيارات كان قريب ًا منها ،ويرتا ُدها -أيض ًا -الذي َن
ِ
ِ
ُ
وكذلك ُ
َ
تستعمل األبالم (الزوارق) لنقلهم؛
أهل املناطق التي
القريبني منه،
اجلامعني
يف

ألنهّ ا قريب ٌة ِمن رشيعة األبالم.

العامري مقهى البدر ،ومل يذكر املقاهي الثالث
 مقاهي الكورنيش :ذكر األخُّ

األُ َخر يف الكورنيش ،وهي:

وتقع يف بداية هنر ّ
العشار ،يف املكان املوجود فيه -حال ّي ًا -متثال
 -14مقهى ع ّباس:
ُ

ٌ
ّ
أصحاب
ص للعوائل ،وكان يرتا ُدها
الشاعر (بدر شاكرالس ّياب) ،وفيها
ُ
خمص ٌ
مكان َّ
اجلنائب واملاطورات التي تسحب اجلنائب بني البرصة وبغدادِ ،
ومن الذين كانوا

يرتادوهنا (حامد قاسم)ُ ،
رب للزعيم (عبد الكريم قاسم).
األخ األك ُ
ٍ
ٍ
قريب من
مكان
تقع يف اجلهة الثانية ِمن شارع الكورنيش ،ويف
 -15مقهى عيلُ :

كبري من
الرياض ّي َ
حديقة فندق شرياتون احلايل ،وكانت مقهى ّ
ني؛ إ ْذ كان يرتا ُدها عد ٌد ٌ
وخاصة العبو امليناء وأصدقاؤهم ،وعندما سافر فريق امليناء إىل طهران سنة
ني،
الرياض ّي َ
ّ
ِّ

(1950م) ،سافر صاحب املقهى إىل طهران لتشجيع فريق امليناء ،ويرتا ُد املقهى كذلك
ِ
الص َّياغ.
كبري من ُّ
عد ٌد ٌ
ِ
منتصف ِه،
وتقع يف
آخر مقهى يف الكورنيش،
 -16مقهى شاكر
ُ
ّ
القرناوي :وهي ُ
عىل ض ّف ِة ِّ
شط العرب مقابل بيت ِّ
السبت اليهود ،ويو َم
عيبي ،وكان يرتا ُدها يوم ّ
الش ّ
ِ
ٍ
ٌ
اخلس
مكان
األحد املسيح ّيون ،وكان فيها
جتم ٌع لباعة ِّ
ٌّ
خاص للعوائل ،وعىل مقربة منها ُّ
والربتقال وال ّلبلبي.
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املتفرقة األُ َخر:
 -املقاهي ّ

وتقع هذه
 -17مقهى اخلندق :اخلندق مكان ألسياف احلبوب للشرّ كات األجنب ّية،
ُ

املقهى يف هنر اخلندق قرب جرس اخلندق ،وقدْ كان نقل احلبوب إىل البرصة عن طريق
اّ
َ
والدل َ
واملشرتون وأصحاب
لون
النهري ،وتخُ زن يف األسياف ،فكان جتّ ُار احلبوب
النقل
ّ

َ
جيتمعون يف هذه املقهى.
النهري
وسائط النقل
ّ

وس ِّميت هبذا االسم؛ لقرهبا من بلد ّية البرصة القديمة مقابل
 -18مقهى البلد ّيةُ :

ٌ
أعامل يف املحكمة أو البلد ّية أو
املحكمة القديمة ،ويرتا ُدها صباح ًا الذين لدهيم

الس ّواق –أيض ًاّ -
الس ّيارات أمامها ،أ ّما يف املساء ،فكان
ألن موقف ّ
األوقاف ،وجللوس ُّ

يرتا ُدها ُ
سطح ُيستعمل صيف ًا ،ويف شهر رمضان تمُ ارس فيها
أهل املنطقة ،ويف املقهى
ٌ
والصين ّية.
لعبة املحيبس ِّ

تقع يف ّأول شارع (أبو األسود) بجانب اجلامع ،وكانت
 -19مقهى األصدقاءُ :
ٍ
مكان ٍ
كبري قريب ًا منه ،وهي
ثم انتق َل ْت إىل
ّ
مقر ًا لفريق (النشء اجلديد) لكرة القدمَّ ،

َ
وكان صاح ُبها (مجيل) أبو ال ّثلج
ني وشباب املنطقة،
الرياض ّي َ
ملتقى ِّ

الت ِ
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ُ

ُ
الرتاثي ملقاهي الب�صرة
التحقيق
ُّ
الغراء يف عددها ( )205مقاالً حتقيق ّي ًا للس ّيد (عبد اهلل رمضان العيادة)،
ْ
نرشت املنارة ّ
ِ
بعض
حتت عنوان (مقاهي البرصة القديمة وأسباب
انقراضها) ،وقدْ
تضمن التحقيق َ
َّ
األخطاء التوثيق ّية التي ال تق ِّلل ِمن جودة املقال ،غري أنّنا آثرنا إبداء تصحيحاتنا خدم ًة
ٍ
ِ
ِ
توثيق ِّ
بصلة.
البرصة
يم ُّت إىل
لد ّق ِة
كل ما ُ
 -1مقاهي ّ
العشار :ذكر األستاذ :وممّا نذكره مقهى جرس املقام والدّ اكري ،ومقهى

عيدان يف فرتة الثالثين ّيات واألربعين ّيات يف رأس شارع املغايز وسوق اهلنود ،من عام
ِ
مت
العثامين والبنك
(1960–1940م) ،املحاذية للبنك
وه ِد ْ
الربيطاين ،والذي ُهدم ُ
ّ
ّ
الساع ُة معه.
ّ

أقول :لقدْ َذكَر األستاذ ّ
ويذكر
ثم يعو ُد
أن مقهى (عيدان)
ْ
ُ
ازدهرت يف الثالثين ّياتّ ،
ِ
سوق املغايز ،فهو ُ
األعوام (1960–1940م)! أ ّما ُ
سوقني
نفسه ،وليسا
سوق اهلنود ُ

كام ذكر.

َ
حيح هوّ :
كثريون ،ولكن
أن املقهى موجود ٌة قبل الثالثين ّيات ،وأصحاهبا
والص ُ
ّ

ثم ُس ِّميت قهوة (سورين)؛ ألنهّ ا
ْ
كانت يف الثالثين ّيات ت ّ
ُسمى قهوة (جاسم أرمني)َّ ،

والربيطاين،
العثامين
الساعة ،وذكر -أيض ًا :-املحاذية للبنك
مقابل رشكة سورين مالكة ّ
ّ
ّ
ِ
والربيطاين) ،ويف هذا
(العثامين
الساعة معه ،فأشار إىل بنكني
وه ِد ْ
ثم ُهدم ُ
مت ّ
َّ
ّ
ّ
ِ
ٌ
املكان الذي ذكره الكاتب مل يكن هناك ٌ
البرصة
بريطاين ،بل كان يف
وبنك
عثامين
بنك
ٌّ
ٌّ
حينذاكُ -البنك ّ
اهنشاهي ،وكان يف مكان املرصف اجلديد مقابل (أسد بابل) ،أ ّما
الش
ُّ

ُ
العثامين ،فكان مقابل جرس املغايز (جرس امللك غازي) تقريب ًا ،يف الض ّفة الثانية من
البنك
ُّ
ِ
العشار ،وهو يف ُز ٍ
هنر ّ
الساع ُة
وه ِد ْ
قاق ض ّي ٍق وأمامه ساح ٌة صغريةٌ ،أ ّما الذي ُهدم ُ
مت ّ
معه ،فهو ُ
وه ِدم
يب الذي
استأجر بناي َة رشكة (سورين) يف بداية اخلمسين ّياتُ ،
َ
البنك العر ُّ

ِ
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ِ
ّ
(برصة–عشار).
الساع ُة معه عندما افتُتح شارع
ُ
وهد َم ْت ّ

وداين) ،واملقهى يف شارع
وذكر الكاتب مقهى احلاج (كاظم) ،وهو احلاج (كاظم ّ
الس ّ

ثم مقهى
املطاعم ،ومل يكن قدي ًام مثل غريه يف ُّ
السوق نفسه ،فقبل ُه كان مقهى (عابدين)ّ ،
(كاظم) ،و ُيسمى مقهى (عبيد أخو شاها) ،ثم مقهى (اجلندول) يف ٍ
زقاق قرب مقهى
ّ
َّ
زوار البرصة؛ ألنهّ ا قريب ٌة من الفنادق،
ثم مقهى (نعامن) ،وهو ملتقى ّ
احلاج (كاظم)َّ ،

وخاصة أسطوات البناء.
ني،
ومقهى (نارص) ،وهو ملتقى البغداد ّي َ
ّ

ُسمى
وذكر األستاذ مقهى (أ ِّم الربوم) ،وهذه املقهى مل تكن هبذا االسم ،بل ْ
كانت ت َّ

(قهوة التانكي)؛ َّ
(خزان) ماء ّ
العشار كان يف بداية أ ِّم الربوم ،وكانت
ألن تانكي ّ
اخلزان إىل مقابل (برهية) ،وهو موجو ٌد حال ّي ًا ،و ُأغلقت املقهى
ثم ن ُِقل ّ
املقهى بقربهّ ،
يف الثالثين ّيات.

تأسس (1950م) يف كورنيش ّ
العشار .عىل
وذكر األستاذ :مقهى البدر الذي ّ

أن (مقهى البدر) ُأ ِّسست سنة (1946م) ،وليس (1950م)ّ ،
ِحني ّ
وأن األستاذ مل يذكر
ست قب َلها ،مثل :قهوة (ع ّباس) يف ّأول الكورنيش
املقاهي التي يف الكورنيش ،التي ُأ ِّس ْ
مكان متثال السياب ،ومقهى (شاكر القرناوي) ،وهي ِ
مقهى يف الكورنيش مقابل
آخ ُر
ّ
ّ
ً

بيت ّ
عيبي ،ومقهى (عيل) بعد مقهى (البدر) يف مكان حديقة فندق شرياتون.
الش ّ

املترصفية القديمة عىل امتداد شارع
وذكر األستاذ :مقهى إبراهيم حبش يف طريق
ِّ

أ ّم الربوم من عام (1960–1920م).

أقولَّ :
إن مقهى (حبش) كانت بجانب جرس املحافظة القديمة ،وتُطِ ُّل عىل هنر

ّ
احللفي) يف منتصف
العشار ،وقدْ ش َّيدها والدّ ور التي كانت بجانبها احلاج (داود سلامن
ّ
مرة ،إبراهيم حبش)،
الثالثين ّيات ،ومل تكن موجود ًة يف العرشين ّيات ،واستأجرها (أبو ّ

فس ِّميت باسمه.
ُ

الت ِ
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ُ
التجار ،وهو مقهى لكبار جتّ ار وأصحاب رشكات
وذكر
الكاتب –أيض ًا :-ومقهى ّ
ُ

ومكابس التمور وأصحاب املزارع؛ إ ْذ كان يف البرصة أكثر من ( )140مكبس ًا للتمور

يف مناطق خمتلفة معروفة ،وأصحاب نفوذ نذكر منهم :بيت جوك من عام (–1930
السعدون.
1968م) ،وكان مديرها املسرت ليوريل ومعاونه اإلداري عبد اهلل ّ

أصحاب الشرّ كات؛ ّ
أقولّ :
ألن أصحاب الشرّ كات من
جيلس فيها
ُ
إن هذه املقهى ال ُ

املل َ
األجانب ،وال جيلس فيها اّ
كون وأصحاب املزارع وأصحاب املكان؛ ّ
اجللوس
ألن
َ

املستمرّ ،
وإن الذي
التجاري
للراحة! وإنّام اجللوس فيها للعمل
ّ
ّ
يف هذه املقهى ليس ّ

اّ
التجار وأصحاب املصالح ،ومعهم
جيلس فيها ّ
ُ
والدّللون؛ ألنّه يف هذه املقهى ُتتَقصىّ
جيلس فيها أصحاب (املهيالت) ،التي
السوق ،وبجانب القهوة قهو ٌة أخرى ُ
معرف ُة سعر ُّ

ُ
تنقل احلبوب من الفرات األوسط.

القوات الربيطان ّية البرصة (1914م)،
أ ّما رشكة جوك ،فقدْ
ْ
جاءت بعد دخول ّ

ومقرها يف هناية
ويرأسها امليجر (داوسن) مسؤول املخابرات الربيطان ّية يف املنطقة،
ّ

ألف دون ٍم من
الكورنيش بجانب مقهى (البدر) حال ّي ًا ،وقدْ اشرتى امليجر (داوسن) َ
األرايض الزراع ّية يف كوت الس ِّيد عىل احلدود العراق ّية اإليران ّية ،وجعلها ِمن أروع
ٍ
عربات إىل (اجلرداغ) عىل ّ
شط
املزارع النموذج ّية؛ إ ْذ وضع س ّك ًة لنقل التمور يف
العرب ،وقدْ اشرتاها الوجيه (عبد الكاظم ّ
مخاين) بعد تصفية أعامل الرشكة ،أ ّما
الش
ّ
السعدون) والبق ّية ،فكانوا يف مجع ّية التمور وليسوا يف رشكة جوك،
الس ّيد (عبد اهلل ّ
تبق إىل الستين ّيات.
والشرّ كة مل َ

وذكر األستاذ :إضاف ًة إىل عدّ ة رشكات عاملة يف البرصة من عام (–1910

1968م) ،رشكة بيت أصفر ،ورشكة سيمون كربيان ورشكة هندرويت ،وهم -كام

ذكرنا -من كبار جتّ ار البرصة ،وأصحاب رشكات ومكابس متور ،وكان لقاء هؤالء

الدّ ائم يف مقهى ّ
العشار.

ِ
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أقولَّ :
تبق إىل سنة (1968م)،
إن الشرّ كات التي ذكرها تعود ملك ّيتها لألجانب ،ومل َ

يت أعاملهُ ا بعد ثورة متّوز (1958م) وقبلهاَّ ،
وإن أصحاب هذه الشرّ كات
وإنّام ُص ِّف ْ

َ
جلوسهم الدّ ائم يف مقهى ّ
العشار ،فال
جيلسون يف املقاهي ،أ ّما
أجانب ،واألجانب ال
ُ
كانت موجود ًة لذكر األستاذ موق َعها.
أعتقدُ وجو َد
مقهى هبذا االسم ،فلو ْ
ً

وذكر األستاذّ :
إن هذه الشرّ كات تقو ُم بتصدير متور البرصة إىل اخلارج ،مثل:

أمريكا ولندن والدّ ول االشرتاك ّية.

أقولّ :
إن هذه الشرّ كات ال تصدّ ر التمور إىل الدّ ول االشرتاك ّية؛ ألنهّ ا أمريك ّية

وبريطان ّية ويونان ّية ،وإنّام جرى تصدير التمور إىل الدّ ول االشرتاك ّية بعد ثورة متّوز

(1958م).

وذكراألستاذ-أيض ًاّ : -
قديم جدّ ًا من (1965–1940م).
أن مقهى اخلندق ٌ

إن هذا التاريخ ليس قدي ًام بالنسبة ملقهى اخلندق؛ ّ
وأقولّ :
ألن هذه املقهى موجود ٌة

منذ العرشين ّيات؛ لكون املنطقة جتار ّية –حينذاك -لقرب أسياف احلبوب ومكابس

أصحاب املهيالت التي كانت تُفرغ محولتها يف األسياف ،وكذا
التمور فيها ،ويرتادها
ُ
أصحاب املصالح مع أصحاب األسياف ،وموقعها قرب جرس اخلندق.

وذكر األستاذ :ومن مقاهي اخلندق نذكر مقهى قدي ًام جدّ ًا من عام (–1940

خاص –أيض ًا -بكبار أصحاب األعامل ،وبعض
1968م) عىل ض ّفة هنر اخلندق ،وهو
ٌّ

وتسمى اليوم بمقهى الضرّ يبة القديمة بأ ّيام ال ُعرش ،وهو بجوار دائرة
شيوخ العشائر،
ّ
بريد وبرق ّ
العشار –حال ّي ًا -وهذا هو أبرز املقاهي.

أقولّ :
يقع يف أ ِّم الربوم ،بينام يقول األستاذ عىل هنر اخلندق ،واملسافة
إن الربيد اجلديد ُ

وقسم
لت هي
حتو ْ
ثم ّ
ٌ
بني الربيد وض ّفة هنر اخلندق كبرية جدّ ًا ،وأ ّم الربوم كانت مقربةًَّ ،
من كراج املربد إىل ثالث حدائق منذ الثالثين ّيات.

الت ِ
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ُ

 -2مقاهي البرصة القديمة :ذكر األستاذ :ومن املقاهي القديمة يف البرصة منذ

السيف احلايل.
الستينات وهي مقابل مرصف ِّ
أوائل العرشينات إىل هناية ّ

ّ
(السيف) ليست مقابل املحكمة القديمة ،وهذه املقهى هي مقهى الشناشيل
إن مقهى ِّ

(السيف)؛ لوقوعها يف منطقة
تسمى مقهى ِّ
نفسها؛ إ ْذ ُس ِّميت هبذا االسم حديث ًا ،وكانت ّ
ٍ
ٍ
طويلة ،وبعد
لفرتة
ثم ُس ِّميت مقهى (هاتف) لصاحبها (هاتف) ،وبقيت
(السيف)ّ ،
ِّ

وفاته ُس ِّميت مقهى (الشناشيل) ،أ ّما املقهى مقابل املحكمة القديمة ،فهي مقهى
ٍ
البلدية ،وهنا أتساءل كيف يكون اسمها مقهى السيف ومقهى البلدية يف ٍ
واحد؟!
وقت
ّ
ّ
ِّ
وذكر األستاذ :ومقهى البلد ّية مقابل املحكمة ،وهو من كبار املقاهي يف البرصة،

البرصي يف العرشينات كان يرتاده ّ
وهذا املقهى بحسب ما سمعنا من ّ
الشيخ
الشارع
ّ
املحمرة وعربستان.
خزعل ،شيخ
ّ

ّ
وللشيخ (خزعل) داران كبريان ،واحدٌ يشمل مجيع سوق (حنّا الشيخ) ،و(حنّا

الشيخ) اشرتى الدّ ار من ورثة ّ
ّ
الشيخ (خزعل) ،وللدّ ار بابان ،الباب الرئيس من جهة

سينام الرشيد ،وكان فوق الباب متثال لشعار احلكومة اإليرانية (األسد ّ
والشمس)،
ويصل هذا الباب إىل الدّ يوان ،وباب آخر يصل إىل دور اخلدم ،وهي جمموع ٌة كبري ٌة

من دور القصب بجوار الدّ ار يف املنطقة التي فيها غرفة جتارة البرصة القديمة ،فعندما
كان يأيت إىل البرصة يسكن يف هذه الدّ ار أل ّيا ٍم قليلة ،يستقبل فيها ضيو َفه ،والدّ ار الثانية
شط العرب ،وأعتقد َّ
يف (هنري ال ّليل) عىل ضفاف ّ
أن ّ
الشيخ ال يدري عن هذه املحكمة

شيئ ًا.

السباع يف عام (1940–1920م)
ويذكر األستاذ :ومن املقاهي القديمة ،مقهى أ ّم ِّ

وإىل يومنا هذا.

ثم يذكر وإىل يومنا هذا؟
أقول :كيف تبقى املقاهي يف (1940م)ّ ،

قديم –أيض ًا -للجالية اليهود ّية يف البرصة عام
ويذكر :ومقهى اجلمع ّية
ٌ

ِ
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(1950–1919م) عىل وجه التحديد ،وانقرض و ُأزيل بعد رحيل اليهود من البرصة
يف أواخر اخلمسينات.

َ
إن اليهود يف العراق عراق ّي َ
وأقولّ :
جيلسون يف مقهى
ون وليسوا جالية ،وكانوا
ٍ
كبرية أخرى بالقرب منها ال أتذكّر اسمها ،وال توجد مقهى باسم
مقهى
السيف ،ويف
ً
ِّ
مقهى اجلمع ّيةّ ،
تسمى (مدرسة ال ّليانس)،
إن اليهود كانت لدهيم مدرسة يف البرصةّ ،
وهم مل يرحلوا من تلقاء أنفسهم ،وإنّام ُس ِّفروا قرس ًا يف أواخر اخلمسين ّيات.

وأخري ًا ،أقرتح عىل األستاذ االطالع عىل العدد ( )155من جريدة املنارة ،ففيها ما

كتبته عن املقاهي يف البرصة مع حت ّيايت اخلالصة(((.

األولّ ،
والشيخ خزعل،
الصورة من اليمني( :شيخ الكويت ،وعبد احلميد خزعل ،وامللك فيصل ّ
مت ّثل ّ
وبريس كوكس ،والس ّيد النقيب).
((( تقدّ م ذكرها يف صفحة( )147من هذا الكتاب( .النّارش).

الت ِ
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قسم رُّ
ُ

ُ
لج القدمية يف الب�صرة
معامل ال َّث ِ
ُ
قبل استعامل اّ
يستعمل
فقسم
الثلجات ،كانت هناك طريقتان تُستعمالن لتربيد املاء،
ٌ

خز ٌ
الصندوقُ ،يمأل هذا
صندوق ًا من اخلشب فيه ّ
ان من (اجلينكو) عىل امتداد ُعرض ُّ

َ
خزانات لربع
اخلزان،
فهناك ّ
اخلزان باملاء ،وتُوضع قطع ُة ال ّثلج التي طوهلا حسب طول ّ
ّ
ِ
وخزانات لنصف قالب ،وبعد ٍ
ربد
فرتة من
مالمسة ال َّثلج ّ
قالبّ ،
للخزان اململوء باملاء ،ي ُ
الص ِ
َ
ندوق بواسطة (حنف ّية).
املاء،
ويؤخذ من ُّ
َ
َ
َ
فيشرتون قطع َة ٍ
ثلج ِمن
صندوق اخلشب،
يملكون
والقسم اآلخر ،هم الذين ال
ٍ
املنطقة وقت تناول وجبات األكل ،فتُوضع قطع ُة ال ّثلج يف ٍ
مملوء باملاء،
إناء
بائ ِع ال ّثلج يف
ِ َ
َ ُ
َ
َ
يرشبون ِمن الشرّ بة ،أو ِم َن
يرشبون ِمن املاء ،ويف باقي األوقات
وخالل تناول األكل
ِ
ب.
احل ّ
ِ
ومن معامل ال ّثلج يف البرصة:
ُ
معمل ّ
القوات الربيطان ّية البرصة سنة
-1
الشعيبة :وهذا املعمل ُش ِّيدَ بعد دخول ّ

ُ
للقوات الربيطان ّية املوجودة يف ّ
الشعيبة ،وعند
(1914م) ،و ُي
ثلج هذا املعمل ّ
ستعمل ُ
ِ
محودي البدر)
القوات الربيطان ّية من
البرصة اشرتى املعمل املرحوم األستاذ ( ّ
انسحاب ّ
مدرب ًا يف اإلعداد ّية املركز ّية ،وعندما كنّا
وإخوانه ،وباملناسبة كان األستاذ ( ّ
محودي) ِّ

حار ًا جدّ ًا ورطب ًا (الشرّ جي) ،كان ُ
يقولْ :
ُ
إن شا َء
الصيف عندما
يكون ُّ
نشاهدُ ه يف َّ
اجلو ّ
اهللُ يدو ُم الشرّ جي ،والقصد ْ
لج لشدّ ة حرارة املاء أ ّيام الشرّ جي،
أن
ّاس ال ّث َ
يشرتي الن ُ
َ
الوقت َ
(هسة وكتك)؟! ّ
الثلج ال ُيباع
وعندما يكون
ُ
ألن َ
قليل احلرارة (شامالً) ،يقولّ :

مجيعه يف مثل هذه األ ّيام.

ُ
معمل ثلج املوانئُ :ش ِّيد املعمل عند انتقال دائرة املوانئ من التنّومة إىل املعقل،
-2

ثلج املعمل لتزويد البواخر األجنب ّية التي ترسو عىل ّ
شط العرب ،والبواخر
و ُيستعمل ُ

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 154البرص ُة يف
والساحبات واحل ّفارات والرافعات والزوارق التابعة للموانئ ،ولتزويد دوائر املوانئ
ّ
ٍ
بطاقات تُباع يف
املزودة بأحسن أنواع صناديق اخلشب ،و ُيباع ملنتسبي املوانئ بموجب
ّ
عريض
وخيتلف شكل قالب ثلج املوانئ عن ثلج املعامل األُ َخر ،فهو
دائرة احلسابات،
ُ
ٌ

بينام قوالب ثلج املعامل األُ َخر طويلة.

ٌ
ُ
خاص برشكة كريمكنزي ،وقدْ ُش ِّيد هذا
معمل
معمل ثلج كريمكنزي :وهو
-3
ٌّ

املعمل يف العرشين ّيات بجانب موقع الشرّ كة يف بداية الكورنيش ،ويبعدُ مساف ًة قليل ًة

قريب من رئاسة جامعة البرصة يف الكورنيش ،و ُيستعمل
املركزي ،وهو
عن البنك
ٌ
ّ
العاملني يف بواخر الشرّ كة ،فهذه الشرّ كة لدهيا بواخر
ثلج هذا املعمل لتغطية حاجة
َ

الركّاب من البرصة إىل بغداد ،مثل :مركب (زنّوبة) ،و(إحسان) ،و(مال أمري).
لنقل ُّ
وللشرّ ِ
وكاالت بحر ّي ٌة لنقل املحموالت بني البرصة واهلند ودول اخلليج وبالعكس،
كة
ٌ
فتزود هذه البواخر ِ
فريق لكرة
بثلج املعمل ،وكان هلذه الشرّ كة يف بداية األربعين ّيات ٌ
َّ
القدمِ ،
ومن العبيه( :صبيح درويش ،وكامل سعيد ،ومجيل شمو ،ومجيل ،وعبد عيل،

وغريهم).

ُ
وس ِّمي املعمل
معمل ثلج باور هوس:
-4
ُ
صاحب املعمل (أمحد احلاج وهب)ُ ،

هبذا االسم؛ ألنّه يقع بجانب دائرة كهرباء ّ
خزان املاء ،وكان
العشار القديمة القريبة من ّ
ُيطلق عىل دائرة كهرباء ّ
العشار (باور هوس) ،و ُيباع ثلج هذا املعمل ألصحاب املطاعم

وحملت بيع الثلج ،و ُيقالّ :
والفنادق واملقاهي اّ
إن صاحب هذا املعمل كان رج ً
ال كري ًام
ِ
اجلهات اخلري ّية.
يقدِّ م الثلج جمّان ًا إىل بعض
ُ
معمل ثلج شاكر طلية :والد (إدور) ،و(إلبري) ،و(إدور) بطل البرصة باملالكمة
-5

ويقع املعمل يف الدّ اكري يف هناية شارع
بالوزن الثقيل؛ ألنّه يزن أكثر من ( 150كغم)،
ُ
اخلضارة –حال ّي ًا -يف اجلانب اآلخر القريب من ِّ
شط العرب ،و ُيباع ثلج هذا املعمل
ّ

الت ِ
اث العا ِّم155 .............................................................
قسم رُّ
ُ
ِ
وألصحاب الفنادق واملطاعم واملقاهي اّ
وحملت
للبواخر التي كانت ترسو يف الدّ اكري،

بيع ال ّثلج.

ُ
ّ
(برصة-عشار)،
(السيمر) يف منتصف طريق
معمل ثلج نوري السو:
-6
ُ
ويقع يف ِّ

وثلج هذا املعمل ُيباع –أيض ًا -ألصحاب رشكات البواخر ،وملقاهي البرصة القديمة،

اّ
وحملت بيع الثلج ،ألهل املنطقة.

ُ
ويقع يف طريق
معمل ثلج اجلاسم :واملعمل يعود إىل (آل اجلاسم) يف اخلندق،
-7
ُ

ّ
(العشار -املعقل) القديم قرب اجلرس األمحر ،و ُيباع ثلج املعمل كام ُيباع ثلج املعامل
ِ
ِ
ِ
ِ
وأهل املنطقة.
واملقاهي
والفنادق
ألصحاب املطاع ِم
األهل ّية األُ ّخر
ُ
ويقع هذا املعمل يف حم ّلة الفيصل ّية-اجلمهور ّية
معمل ثلج عبد اجل ّبار سيف:
-8
ُ
حالي ًا -واملعمل ليس قدي ًام ِ
كقدم املعامل األُ َخر ،و ُيباع ثلج هذا املعمل ألصحاب
ّ
اّ
حملت بيع الثلج يف الفيصل ّية ،وألهايل املنطقة.

ِ
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ُ
أغطية الر� ِأ�س قدمي ًا يف الب�صرة
�
َلبِ َس البرص ُّي َ
استمر استعامهلا
بعضها
ون عىل رؤوسهم أشكاالً وألوان ًا من األغطيةُ ،
َّ
ٍ
ٍ
بقي ُيستعمل حلدِّ اآلن.
ثم ت ُِر َك،
ُ
وبعضها َ
ملدَّ ة طويلة ّ
ِ
ومن أغطية الرأس التي أتذكّرها منذ الثالثين ّيات:

ُ
ستعمل لتغطية رؤوس
 -1الكاور ّية :وهذا الغطاء ُي

األطفال ،و(الكاور ّية) تشبه (العرقجني) التي سيأيت ذكرها،
وتُصنَع من خمتلف األقمشة ،و ُيث َّب ُت هبا خيطان بني هناية
احلاجب واألذن ،ويكون شدُّ مها حتت احلنك حتّى ال تسقط

صات
(الكاورية) من جهة الرأس ،وبعض النسوة
متخص ٌ
ِّ

بخياطة (الكاورية) ،ويقم َن بخياطتها حسب طلب أ ّمهات األطفال؛ إ ْذ تخُ اط من عدَّ ِة
ٍ
(السبع عيون)
ألوان ،وتخُ اط جهة اجلبهة بخرز (النمنم) ا ُمل َّ
لون ،أو (البلك) ،وخياطة ّ
ّ
ملنع احلسد ،حتّى لو كان الطفل مثل ّ
و(الشاذي بعني أ َّمه غزال)!
(الشاذي)،
زالت تُستعمل
الرأس ،وما
ْ
 -2العرقجني :وهي غطا ُء َّ

يلبسها األوالد َّ
والشباب ،ويلبسها الكبار
إىل اآلن ،وكان ُ
حتت الكوف ّية (اجل ّف ّية)؛ َّ
ألن العرقجني تعمل عىل استقرار

وخاصة عند لبس العقال ،وهي تُصن َُع
(اجل ّف ّية) عىل الرأس،
ّ
من أنوا ٍع من القامش ،من قامش (البتّة) األصفر ،و(البتّة)

صايص ،والقامش األبيض ،والكتّان اخلفيف األبيض،
الر
ّ
ّ
ولك ّن القامش األبيض أكثر استعامالً.

الصيف ،فيكثر استعامل العرقجني (احلياكة) ،وتُعمل من خيوط القطن
أ َّما يف َّ

صات بحياكة (العرقجينات) ،ويصدَّ ر من هذا
تخص ٌ
الرفيع األبيض ،ويف البرصة نسا ٌء ُم ِّ
ّ

الت ِ
اث العا ِّم157 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ُستورد من كربالء والنجف،
النوع إىل دول اخلليج ،والعرقجينات  -باستثناء ا ُملحاكة -ت َ
فزوار كربالء والنجف عند عودهتم من الزيارة جيلبون معهم هدي ًة (صوغة) إىل بعض
ّ
األقارب واألصدقاء ،وجيلبون ِّ
لكل بيت (عرقجني وتربة وسبحة).

َ
يلبسها َّ
الشباب من
 -3الكوف ّية أو (اجل ِّف ّية):
وكان ُ
يلبسون ِ
ٍ
العقال َ
َ
فوق
عقال ،أ َّما الكبار ،فكانوا
دون
اجل ِّف ّية ،و(اجلفايف) عىل األلوان :األسود باألبيض،
واألزرق باألبيض ،واألمحر باألبيض ،ويف ِّ
الشتاء

الصوف ذات
كان بعضهم يلبس اجل ّف ّية املصنوعة من ُّ
ٍ
ب من
املطرز بخيوط صفراء ،وكانت جُت َل ُ
ال َّلون البنّي َّ

ُباع يف األسواق ،وكان استعامهلا قلي ً
ُسمى
دول اخلليج وت ُ
ال جدّ ًا ،أ َّما اجل ّف ّية البيضاء وت ّ

َ
الصيف؛ َّ
ألن َ
فيلبسون اجل ِّف ّية
السادة،
قامشها
ٌ
(الغرتة) ،فتُل َبس يف فصل ّ
خفيف ،أ َّما َّ
ٍ
فالس ِّيد يأخذ اجل ِّف ّية ذات ال ّلون
غري
ّ
متوافر يف األسواقَّ ،
الزرقاء إىل اآلن ،وهذا النوع ُ
اّ
وحمل ُت عمل
الزرقاء،
األسود باألبيض ،أو األزرق باألبيض إىل ص ّبا ِغ املالبس ّ
هؤالء الص ّباغني يف هناية شارع (أبو األسود) يف بداية ّ
الشارع املؤ ّدي إىل مدرسة املربد

االبتدائ ّية ،وبالضبط يف موقع اّ
خزانات املاء احلال ّية.
حملت صنع ّ
ٍ
ِ
ثم
الص ّباغ ح َّ
ويستعمل َّ
ب املاء؛ إ ْذ ُيث َّب ُت يف األرض ويخُ لط املاء فيه بام ّدة زرقاءَّ ،
احلب ملدَّ ٍة مع َّي ٍنة وتخُ َر ُج وتُنشرَ ُ عىل احلبل ،وبعد جفافها تكون
ُوضع (اجلفايف) يف
ت َ
ِّ

صاحلة للبس ،وعن (اجلفايف) شعر يقول( :أثاري البنات أشكال مثل (اجلفايف)...

بيهن ختون بساع بيهن توايف).
ِ
ٍ
عقال ،وهي عىل أنواعٍ :األسود املعروف يف البرصة ،الذي
مجع
 -4العقال :وال ُع ُقل ُ
َ
يلبسون
ني ِمن َس َكنَة البرصة كانوا
ُيستعمل -إىل اآلن -بكثرة ،ولك ّن بعض البغداد ّي َ

ِ
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ِ
العقال األسود ،وفيه (ل َّف ٌة) صغري ٌة من
اخللف ،ومنهم :احلاج (نصيف) التاجر
ِ
املقصب أو
والعقال
املعروف حينذاك،
َّ

َّ
الصوف
صنع من خيوط ُّ
(الشطفة) ،وهو ُي ُ
ٍ
ٍ
السوداء ،أو ال ُبنّي وبني ِّ
صغرية
مسافة
كل
َّ
وأخرى يوجد يش ٌء أشبه بقطع القصب

يلف بـ(الزري) الذي ُيمسك اخليوط،
ُّ

كبري
ي(املقصب) ،وكان عد ٌد
وهلذا ُس ّم
ّ
ٌ
َ
يلبسون هذا النوع ،منهم:
ني
من البرص ّي َ

والد املؤ ّلف

احلاج (كاظم البدر) وأوالد ُه ،باستثناء األستاذ (جعفر) ،واحلاج (عبد الواحد العط ّية)،

وعمي ،فيمن عرفتهم.
(عيل الطاهر) ،ووالدي ّ
واحلاج ّ
ِ
أ َّما ِع ُ
مفتوح ،وطوله
قصب ،ولكنَّه
قال (ال ّل ِّ
ٌ
ف) ،أو (ال ّطي) ،فهو مثل العقال ا ُمل َّ
بعضه
مرتني أو ثالث ،وعند االنتهاء من ال َّل ِّ
الرأس ُي َشدُّ ُ
ُيعادل ل َّفة الرأس ّ
ف عىل َّ
ٍ
اهلواز) ،واحلاج (حسن
ببعض من اخللف ،ومن الذين لبسوا هذا النوع احلاج (مهدي ّ
الدُّ بون).

 -5الفينة :وهي معروف ٌة يلبسها املرص ُّي َ
ون
ون وال ُّلبنان ُّي َ
والسور ُّي َ
ون واملغاربة اآلن ،وهي ِمن
ُّ
وبعضها
قامش اجلوخ األمحر الغامق واألسود،
ُ

يمس الرأس ،وتُسدَ ُل من
ُمب َّط ٌن يف املكان الذي ُّ

أعىل (الفينة) خيوط سوداء ،وعند لبسها تكون

ُسمى
اخليوط من اخللف ،وبعض الفينات ت ّ

الت ِ
اث العا ِّم159 .............................................................
قسم رُّ
ُ
وس ِّم َيت (فينة)؛ ألنهَّ ا تستورد
(فيسة) ،وهي أقرص من (الفينة) ،وال توجد فيها خيوطُ ،

َ
املسلمني
يلبسون (الفينة والفيسة) ،وبعض
من (فينّا) عاصمة النَّمسا ،وكان أكثر اليهود
َ
اخلضريي) ،و(عبد
يلبسوا (الفيسة) ،مثل :احلاج (فالح
واملسيح ّي َ
ّ
ني لبسوا (الفينة) ،ومل ُ
يايض (عبد).
األحد) والد ِّ
الر ّ

ٍ
بقطعة من القامش
لف (الفينة)
 -6الكشيدة :وهي ُّ
ِ
ف حوهلا
ثم ُي َل ُّ
املطرز ّ
(السادة) ،ومن َّ
غري املنقوش ،أو َّ
الس ّيد (فخر الدّ ين) والد
يلبسها ّ
القامش األخرض ،وكان ُ

(ع ّباس) عضو اهليئة اإلدار ّية لنادي اجلنوب سابق ًا،

أ َّما الوجهاء والت ُّّجار ،فيل ُّفون عليها القامش األصفر
طرز ،مثل احلاج (حسني العط ّية) ،واحلاج (حممود
ا ُمل َّ
اخلضريي) ،و(الكشيدة)
فخر الدّ ين) ،واحلاج (عطا
ّ
ٍ
بكثرة يف البرصة ،وإنَّام است ِ
ٍ
بكثرة يف
ُعم َلت
مل تستعمل

النجف وكربالء وبغداد.

احلاج (حسني العط ّية)
ّ

ٌ
السدارة :و ُيقال َّ
ُ
األو ُل)؛ وهلذا ُس ِّم َي ْت
امللك
إن َّأو َل َمن لبِ َسها
(فيصل َّ
ّ -7

ُستورد من إيطاليا ،ومن أشهر مستوردهيا يف بغداد (قنرب أغا)،
(الفيصل ّية) ،وكانت ت َ

السوداء
وكانت ألواهنا أربعةّ ،
وهي األكثر استعامالً-ثم
ّ

القهوائي،
ّ

والزرقاء،
ّ

لبسها
والر
صايص ،وقدْ انترش ُ
ّ
ّ
يف البرصة انتشار ًا كبري ًا ،حتّى

لبسها ال ُط اَّلب ،وأنا منهم،
َ

ِ
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ِ
ِ
َّوع ِمن قبل َّ
الكشافة
(السدارة) (اخلاكي) ،وقدْ استُعم َل هذا الن ُ
وإىل اآلن أحتف ُظ هبذه ّ

والفتوة وأفراد اجليش.
ّ

 -8العاممة :وهي ل ّفة من القامش اخلفيف ،والعاممة

وقراء املآتم
السادة ّ
السوداء يلبسها رجال الدِّ ين ّ
ّ
السادة ،وقدْ لبِسها ُ
رجل الدّ ين (الس ّيد باقر احلكيم
ّ
الطباطبائي) ،وابن أخيه (الس ّيد سعيد احلكيم)،
ّ

و(الس ّيد أمحد الس ّيد سعيد احلكيم) ،أ ّما العاممة من

ُ
وقراء املآتم،
القامش األبيض ،فيلبسها
رجال الدِّ ين ّ

املهدي املظ ّفر) ،وابنه ّ
وقدْ اعتمرها ّ
الشيخ
الشيخ (عبد
ّ

السوداء
(حممد حسن) ،وإىل اآلن تُستعمل العاممتان ّ
ّ
والبيضاء.

ُ -9
اخلوذة :وكانت مرغوب ًة يف البرصة،

و َلبِ َسها عد ٌد ٌ
الصيف؛ اتّقا ًء
قليل،
وخاص ًة يف َّ
ّ
حلر ّ
اختص هبا أفراد اجليش
الشمس ،وقدْ
َّ
ِّ

العراقي.
ّ

َّ -10
ني ،ويرتدهيا اإلنكليز واهلنود،
فني العراق ّي َ
الشفقة :وكان يرتدهيا بعض املو َّظ َ

الس ّيد (عيل فؤاد) معاون مدير عام املوانئ ،والدّ كتور (ديفد) ،و(املستمر
وقدْ َلبِ َسها َّ

كبري من مو ّظفي الدّ ولة.
ستانيل) ،وعد ٌد ٌ

لف الرأس بج ّف ّي ٍة ذات لون (أسود–
اجلراو ّية :وهي ُّ
َّ -11

يلبسها البرص ُّي َ
ون ،ولكن
أبيض)( ،وأزرق– أبيض) ،ومل ْ
َ
اكنون يف البرصة.
الس
َلبِ َسها األكراد َّ

الت ِ
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َ
واملمر�ض َ
ني يف الب�صرة
حول �أقد ِم الأط ّباءِ
ّ
الغراء يف عددها ( )132حتقيق ًا لألستاذ (عبد اهلل رمضان العيادة)،
ْ
نرشت (املنارة) ّ

واملمرضني يف البرصة) ،وقدْ قدَّ م له مقدَّ م ًة ج ّيدةً ،وأو ُّد ْ
أن
حتت عنوان (أقدم األط ّباء
ّ
ِ
ِ
أذكر َّ
القديمة ،وعدد ًا كبري ًا من أط ّباء العرشين ّيات
ستشفيات
بعض ا ُمل
أن األخ قدْ َنسيِ َ َ
واملمرضات ،وكام يأيت:
واملضمدات
املضمدي َن
والثالثين ّيات واألربعين ّيات ،وبعض
ّ
ّ
ّ
للقوات الربيطان ّية التي
الصاحل ّية (الكَرنتينة) :كان هذا املستشفى ّ
أ -مستشفى ّ
دخلت البرصة سنة (1914م) قبل تشييد مستشفى (مود)  -اجلمهوري حال ّي ًا-
ْ

التعليمي ،مقابل فم
الصاحل ّية يف اجلهة املقابلة للمستشفى
سمى (الكرنتني) ،وهو يف ّ
ّ
و ُي ّ
قي املقابل ،وهو قرص املنديل ،وكان يستقبل املرىض من
الساحل الشرّ ّ
هنر اخلورة عىل ّ
ني ،وقدْ استُغنِ َي عنه بعد تشييد مستشفى (مود).
العراق ّي َ
ب -مستوصف املوانئ يف التنّومة :كانت مدير ّية املوانئ يف (التنّومة) قبل انتقاهلا

إىل (املعقل) ،وكان فيها مستوصف ملعاجلة منتسبيها ،وكان أط ّباؤه من اإلنكليز ،وبعد

ِ
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املقر العام ،مقابل حم ّطة القطار تقريب ًا ،وكان
انتقال املوانئ إىل املعقل ُش ِّيدَ مستشفى قرب ِّ
رئيس ُه الدّ كتور (تورنتن)
املستشفى ّ
والسكك وعوائلهم ،وكان ُ
خاص ًا بمنتسبي املوانئ ِّ
(حممد عيل فتّاح) ،وقدْ استُغني عن املستشفى بعد تشييد
ثم الدكتور ّ
إنكليزي اجلنس ّيةّ ،
مستشفى امليناء احلايل يف بداية الستين ّيات.

العشار :وكان قرب متثال (أسد بابل) بجانب ّ
ج -مستوصف ّ
املوسوي للمواد
حمل
ّ

الزراع ّية ،وخلفه كنيس ٌة كانت هناك ،وعندما كنّا اّ
طلب ًا يف الثالثين ّيات كنّا نتداوى

يدالين فيه
والص
مرصي اجلنس ّية،
فيه ،وكان املسؤول عنه الدّ كتور (خ ّلوف) ،وهو
َّ
ُّ
ّ
(مونا) والد (سامي) ،و(هبجت) ،وأو ُّد َّأوالً ْ
القوات
أن أذكر األط ّباء الذين جاؤوا مع ّ
الربيطان ّية عند دخوهلا البرصة سنة (1914م) وبقوا فيها.

القوات الربيطان ّية ،وكان ِمن أشهر
 )1الدّ كتور ديفد :وهو
هندي اجلنس ّية جاء مع ّ
ُّ

ثم انتقل إىل عيادة
األط ّباء ،وقدْ
ُ
شاهدت عيادته يف الثالثين ّيات يف شارع ّ
الصاغة حال ّي ًاّ ،

قرب ساعة سورين يف بداية سوق املغايز ،وكان يسكن يف الطابق الذي يكون فوق

عيادته.

القوات الربيطان ّية ،وكان
 )2الدّ كتور أوكيل :وهو
إنكليزي اجلنس ّية ،وقدْ جاء مع ّ
ُّ

مدير ًا ملستشفى اجلمهوري حتّى وفاته ،وكان اختصاصه اجلراحة ،وقدْ أجرى يل عمل ّية

األول سنة (1956م) ،وقدْ زارين يف ليلة عيد
إزالة الغرضوف من ركبتي يف هناية كانون َّ
ٍ
امليالد يف غرفتي يف ا ُملستشفى ،وقال يلُ :أريد ْ
مباراة رسم ّي ٍة تلعبها ،ومع
أن أشاهدَ َّأو َل
الشديد توفيّ قبل ْ
األسف ّ
أن ُيشاهدَ املباراة.

القوات الربيطان ّية،
 )3الدّ كتور كودمان :وهو
إنكليزي اجلنس ّية ،وقدْ جاء مع ّ
ُّ

وكانت عيادتُه يف سوق املغايز.

القوات الربيطان ّية ،وكانت
 )4الدّ كتور برودي :وهو
إنكليزي اجلنس ّية ،جاء مع ّ
ُّ

الت ِ
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ُ
عيادتُه يف سوق املغايز قرب عامرة اخلضريي.

القوات الربيطان ّية ،وكان
 )5الدّ كتور تورنتن :وهو
ُّ
إنجليزي اجلنس ّية ،جاء مع ّ

مدير ًا ملستشفى املوانئ ،ومل تكن له عيادة.

 )6الدّ كتور عتيشة وزوجته الدّ كتورة :مل يبارش الدّ كتور (عتيشة) نشاطه يف

للص ّحة الوقائ ّية يف البرصة
القوات الربيطان ّية ،وكان رئيس ًا ّ
األربعين ّيات ،وإنَّام جاء مع ّ

يف الثالثين ّيات ،وكانت عيادتُه مع زوجته يف مسكنها قرب كراج الفاو حال ّي ًا.

القوات الربيطان ّية ،وكانت
 )7الدّ كتور برونان سنك :وهو
هندي اجلنس ّية ،جاء مع ّ
ُّ

ثم ذهب إىل انكلرتا
عيادته يف الثالثين ّيات يف سوق الص ّياغ ،وكان اختصاصه الباطن ّيةّ ،

ثم ُعينِّ قنص ً
ال للهند يف البرصة ،وترك مهنته واشتغل
وعاد
ّ
متخصص ًا يف العيونّ ،

بالتجارة.

خمتص بمكافحة املالريا ُ
 )8دكتور
منذ الثالثين ّيات،
ٌّ
اسم ُهٌّ :
هندي (سيكي) ال أعرف َ

ومل تكن له عيادة.

وأذكر -اآلن -األط ّباء العرب والعراق ّيني الذين جاؤوا بعد ذلك:

مرصي اجلنس ّية ،وكان مسؤوالً عن مستوصف ّ
العشار
 )9الدّ كتور خ ّلوف :وهو
ُّ

يف الثالثين ّيات.

لصحة
مرصي اجلنس ّية ،وكان رئيس ًا
 )10الدّ كتور عبد احلميد ال ّطوخي :وهو
ّ
ُّ

البرصة يف هناية الثالثين ّيات واألربعين ّيات ،وكانت عيادتُه يف هناية سوق املطاعم قرب

سوق املغايز.

عراقي اجلنس ّية.
 )11الدّ كتور توما هندو :وكانت عيادتُه يف سوق الص ّياغ ،وهو
ُّ

للص ّحة الوقائ ّية يف األربعين ّيات ،وكانت عيادتُه يف
 )12حبيب هندو :وكان رئيس ًا ّ

هناية سوق الص ّياغ.
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لصحة البرصة بعد ال ّطوخي ،وكانت عيادتُه
 )13الدّ كتور شاكر توفيق :وكان رئيس ًا
ّ

يف هناية سوق املطاعم.

لصحة
ثم رئيس ًا
البجاري :وكان طبيب ًا يف املستشفى
 )14الدّ كتور شاكر ّ
ّ
ّ
اجلمهوريّ ،

البرصة بعد (شاكر توفيق) ،وكانت عيادتُه يف هناية سوق املطاعم.

اجلمهوري،
سوري اجلنس ّية ،وكان طبيب ًا يف املستشفى
 )15الدّ كتور سعد الدّ ين :وهو
ّ
ُّ

وكانت عيادتُه يف العزيز ّية.

اجلمهوري،
الستّار عبد اجل ّبار امللاّ ك :وكان طبيب ًا يف املستشفى
ّ
 )16الدّ كتور عبد ّ

وكانت عيادتُه يف منتصف سوق الص ّياغ.

 )17الدّ كتور ع ّباس زادة :وكان طبيب ًا عسكر ّي ًا يف األربعين ّيات ،ومل تكن له عيادة.

اخلضريي :وكان عسكر ّي ًا يف األربعين ّيات ،وليست له
 )18الدّ كتور جالل عطا
ّ

عيادة.

حممد كريم :وكان عسكر ّي ًا يف األربعين ّيات ،وكانت عيادتُه يف
 )19الدّ كتور جعفر ّ

شارع املطاعم.

الرفيعي :وكان عسكر ّي ًا يف األربعين ّيات ،ومل تكن له عيادة.
 )20الدّ كتور
ّ

السلامنَ :
اجلمهوري هناية
جراح ًا يف املستشفى
ّ
كان ّ
 )21الدّ كتور أمحد طه ّ

األربعين ّيات ،وكانت عيادتُه يف عامرة النقيب.

ثم
جراح ًا يف املستشفى
ّ
اجلمهوريّ ،
السالم الع َّطار :وكان طبيب ًا ّ
 )22الدّ كتور عبد َّ
جريت لرئيس الواليات
سافر إىل اخلارج إلكامل دراسته ،وقدْ شارك يف العمل ّية التي ُأ
ْ

ِ
الرصاص ،وكانت عيادتُه يف العزيز ّية،
تعرض إلطالق ّ
املتحدة (جون كندي) عندما َّ

ثم انتقل إىل بغداد.
السبعين ّياتّ ،
وكان طبيب ًا يف مستشفى املوانئ يف ّ

اجلمهوري ،وكانت عيادتُه
 )23الدّ كتور بدر عبد املجيد :وكان طبيب ًا يف املستشفى
ّ
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يف هناية سوق الص ّياغ ،وكان من أبطال القفز بـ(الزانة) للرتبيات يف الثالثين ّيات.

طب العيون ،وكان طبيب ًا يف مستشفى (مود)
 )24الدّ كتور رامي :واختصاص ُه ّ

اجلمهوري حال ّي ًا -وعيادتُه ،وبيتُه يف ّ
العشار يف حم ّلة العزيز ّية.
 املستشفىّ

خمتص بالباطن ّية ،وعيادتُه يف هناية سوق اهلنود،
 )25الدّ كتور استاوري :وهو
ٌّ

الص ّياغ حال ّي ًا.

 )26الدّ كتور كشيشان :واختصاص ُه الباطن ّية ،وعيادتُه قي البرصة ،ولدى ّ
الشاعر

ختص الدّ كتور املذكور.
احلجاج)
ٌ
نكات ُّ
(كاظم ّ

السالم الع ّطار :واختصاصه اجلراحة ،وكان يعمل يف مستشفى
 )27الدّ كتور عبد ّ

اجلمهوري حال ّي ًا -ويف مستشفى املوانئ ،وعيادتُه يف ّ
العشار يف حم ّلة
(مود) -املستشفى
ّ
العزيز ّية ،ويف بغداد.

السلامن :اختصاص ُه اجلراحة ،وكان ُ
يعمل يف املستشفى
 )28الدّ كتور مصطفى طه ّ

اجلمهوري حال ّي ًا ،وعيادتُه يف ّ
العشار يف عامرة النقيب.
ّ
التّضميد والتّمريض:

املضمد عبد عيسى :وكان مسؤوالً يف مستوصف اّ
الطلب منذ هناية الثالثين ّيات.
-1
ّ

املضمد كيورك ،أبو غازي :وكان مسؤوالً يف مستشفى املوانئ منذ الثالثين ّيات.
-2
ّ

املدرس يف مدرسة
املضمدة صبيحة :وهي زوجة األستاذ (جليل جواد)
-3
ّ
ّ

(األمريكان) ،وكانت مسؤول ًة يف مستوصف اّ
الطلب منذ هناية الثالثين ّيات.
ضات:
املمر ُ
ّأما ّ

ممرضة منذ الثالثين ّيات ،وهي والدة أستاذنا يف اإلعداد ّية
املمرضة زك ّية عمسوّ :
ّ -1

املركز ّية يف األربعين ّيات ،عم (إسكندر).

ثم
البج ّ
ممرضة منذ الثالثين ّيات ،وتسكن يف حم ّلة ّ
اريّ ،
املمرضة حلوة حنّا :وهي ّ
ّ -2

ِ
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سكنت فيام بعد يف منطقة (برهية).
ْ

ممرضة منذ الثالثين ّيات ،وكانت تسكن يف شارع (أبو
ّ -3
املمرضة حياة :وهي ّ

األسود).

الوهاب ناجي) ،وهي
الريايض القديم املرحوم (عبد ّ
املمرضة دولة :زوجة ّ
ّ -4

ممرضة منذ الثالثين ّيات ،وكانت تسكن البرصة القديمة.
ّ
الصيدل ّيات:
َّ

السيف يف سنة (1940م) ،أ َّما يف ّ
العشار ،فكانت
كانت صيدل ّية (سليم) يف حم ّلة ِّ

شاهدت منها يف الثالثين ّيات:
هناك صيدل ّيات أقدم منها ،وقدْ
ُ

 -1صيدل ّية العراق :ومكاهنا يف بداية سوق املغايز ،وإىل اآلن.
 -2صيدل ّية سميح :ومكاهنا يف منتصف سوق املغايز.

 -3صيدل ّية جوليس عمسو :ومكاهنا يف منتصف سوق املغايز.

وأول سوق الص ّياغ.
 -5صيدل ّية باكوس :ومكاهنا يف هناية سوق املغايزَّ ،
 -6صيدل ّية عاشري :ومكاهنا يف هناية سوق املطاعم.
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املاليل وامللاّ يات يف ّ
ع�شار الأم�س
منترش ِ
(امللية اّ
نموذجا اّ
ين يف مناطق متعدّ دة من البرصة؛ بسبب
واملل)
فيام مىض كان
َ
َ
ِ
امللية أو اّ
تواضع دور املدارس وق ّلتها عدد ّي ًا ،وكان اهتام ُم اّ
القرآن ،وتعليم
املل بتعليم

ّ
اخلط ،ويزدا ُد عد ُد األوالد لدى
احلساب وحتسني
القراءة والكتابة ،ومنهم َمن ُيع ِّلم
َ
رسلون أوالدهم اّ
َ
الصيف ّية؛ ّ
اّ
للمل لغرض تقوية
ألن بعض اآلباء ُي
املل خالل فرتة العطلة ّ

معلوماهتم ،وهناك بعض املاليل اّ
واملليات ُيع ِّلمون األوالد والبنات القرآن شفاه ًا
َ
ألن بعض املاليل اّ
فقط ،أي ِمن دون تعليمهم الكتابة؛ ّ
سنون الكتابة،
واملليات ال يحُ
ٍ
يعرف الكتابة إذا َ
لسبب ِمن األسباب
ترك قراء َة القرآن فرت ًة
وحافِ ُظ القرآن الذي ال
ُ

َ
خير املاء من
فإ ّن ُه َينسى القراءة،
(خر) جاءت مثلام ّ
(خر القرآن) ،وكلم ُة ّ
ويقولون عنه ّ
ِ
ِ
املوجود فيه!!
املكان
خاص هبم ،أ ّما اّ
ٌ
يدرس َن يف بيوهت َّن ،وكان بعض
مكان
وللماليل
ٌّ
املليات ،فك ّن ِّ

الرمحة ،وعندما يأيت ٌ
رجل أو امرأ ٌة بابنهام إىل اّ
َ
املل يشرتط
املاليل
يستعملون الشدّ ة دون ّ

ِ
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أن ال ينزعجا أو ِ
وللملية اّ
اّ
املل عليهام ْ
اّ
واملل ُمساعد
يعرتضا عندما َيرضب ابنهام.

َ
املخالفني ،وهذا
الصغار
(خ ْل َفة) ،أو ( ُمساعدة) ،هلام صالح ّي ٌ
َ
ات تصل إىل رضب ّ

يقرر اّ
املل تفليق أحد األوالد ،و(ال َف َلقة) هي شدُّ رجليَ
املساعدُ هي ِّيئ (ال َف َل َقة) عندما ّ

ثم يرفعهام إىل األعىل ليقوم اّ
املل برضب الولد ،وبق ّي ُة األوالد
الولد بعصا
ّ
خاصةَّ ،
ينظرون ،وبعض األوالد هر ُبوا من املاليل بسبب الفلقة .وكانت اهلدايا تقدّ م إىل اّ
َ
املل
واملليات يف املناسبات ،مثل ِحفظ ٍ
اّ
جزء ِمن أجزاء القرآن ،أ ّما عندما حي َفظ الو َلد أو
جتمع األوالد أو
البنت القرآن (ختم القرآن) ،فتُقام خلاتم القرآن مراسيم (الز ّفة) ،فبعد ّ
البنات يف املكان الذي يتع ّل َ
خترج الز ّفة ،فيسري خاتِم القرآن بمالبس جديدة أو
مون فيهُ ،
يسريون ،وهم ير ّد َ
َ
دون بعض اآليات
نظيفة وهو حيمل القرآن ،وبجانبه وخلفه األوالد

َ
فيسريون
القرآن ّية وبعض الدُّ عاء واحلمد والثناء هللِ تعاىل ،أ ّما أهل الولد أو البنت،
َ
ويرمون اجلكليت واحلامض حلو واملل َّبس وأصابع ال َعروس عىل رؤوس
بجانب الز ّفة،
والصلوات ،ما ُيظهر ال َفرحة هبذه املناسبة.
املسرية ،مع ترديد اهلالهل ّ

وسأذكر املاليل وامللاّ يات الذين أتذكّرهم منذ الثالثين ّيات:
ُ
مقره يف دكّان ٍ
النجاري َن ،الذي
كبري يف سوق هرجّ ،أول سوق ّ
أ -امللاّ شعبان :وكان ّ

حتول -اآلن -إىل دكاكني لبيع احلبال والكهربائ ّيات ،وكان الدكّان مرتفع ًا عن األرض
ّ

َ
خاصة باألوالد،
مقدار نصف مرت ،واألوالد
جيلسون عىل مقاعد (منادر) عىل األرض ّ
اّ
و(مل شعبان) يسكن يف حم ّلة ّ
العشار قرب دارنا ،وكان ِمن املاليل اجل ّيدي َن ممّن كانوا
َ
سنون تعليم األوالد ،وكان يع ّلم  -باإلضافة إىل القرآن -القراءة والكتابة واحلساب
يحُ
ّ
واخلط ،وعندما جتدُ كتاب َة أحد ّ
متخر ٌج ِمن
الشباب -حينذاك -ممتاز ًة يقولون :إنّه
ّ
ُ
مل شعبان ،وكان ذلك اّ
اّ
يعامل
كريس مقابل األوالد ،وكان ال
املل دائم اجللوس عىل
ٍّ

وخاصة يف العطلة
كبري من األوالد يتع ّلمون عنده،
ّ
األوالد بشدّ ة ،وهلذا كان عد ٌد ٌ
الصيف ّية.
ّ
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ب -امللاّ عبد الواحد :وكان يسك ُن يف حم ّلة ّ
العشار بالقرب من بيت العط ّية ،وبيت
ٍ
ٍ
كبرية بجامع احلاج (محود اّ
امللك) يف ّأول
غرفة
مقره يف
احلاج (كاظم البدر) ،وكان ّ
َ
شارع الكويت ،اّ
القرآن والكتاب َة،
واملل كان يسك ُن بالقرب من اجلامع ،وكان يع ّلم
ِ
ويستعمل ال َفلقة ،ما أدى ذلك إىل هروب ٍ
ُ
األوالد
عدد من
وكان شديد ًا مع األوالد
ّ
وامتناعهم ،وقدْ صار خمتار ًا ملح ّلة ّ
القرناوي).
العشار بعد احلاج (محدان
ّ
مقره يف دكّان ِمن دكاكني جامع املقام يف اجلانب القريب
ت -امللاّ ثابت :وكان ّ
من دكاكني باعة ِ
ُ
ويستعمل ال َف َلقةَّ ،
بعض األوالد
احلبال ،وكان شديد ًا مع األوالد
وإن َ

املل ،وكان اخلَ ْلفة (املساعد له) (ح ّياوي) ،وكان اّ
تركوا التع ّلم عندما وجدوا شدّ ة اّ
(املل
الصيف ّية إىل ّ
حمل والدي
كنت
ثابت) مؤ ِّذ َن جامع املقام ،وعندما ُ
أذهب صباح ًا يف العطلة ّ
ُ
َ
وأسمع كيف يع ّل ُم األوالد.
مقابل الدّ كّان الذي يع ّل ُم فيه
أقف
كنت ُ
القريب منه ُ
ُ

امللاّ يات :كان اّ
كبري يف تعليم البنات ،ويف حم ّلة ّ
العشار التي أسكنها
للمليات ٌ
دور ٌ

املليات ال ّلوايت ك َّن يع ّلم َن قراء َة القرآن يف بيوهت َّن من دون أجر؛ ألنّه ٌ
عد ٌد من اّ
عمل
تطلب فيه اّ
واب ،ومجي ُع ُه َّن ال يعرف َن الكتابة ،وك َّن –أيض ًا-
امللية
إنساين
األجر وال ّث َ
ُ
َ
ٌّ
ِ
حمرم وتقديمها ،ويف املناسبات الدين ّية ،ويف املواليد.
ي ُقم َن عىل إعداد مآتم عزاء ّ
ومن ملاّ يات حم ّلة ّ
العشار:
ِ
اهلواز العائلة املشهورة يف البرصة ،وتسكن بالقرب
 -1امللاّ ية صبيحة :وهي من آل ّ

البجاري ،وهي من أقاربه ،وكانت هلا شهر ٌة كبري ٌة يف منطقة ّ
العشار وغريها،
من دار ّ

كبري جدّ ًا.
حمرم واملناسبات الدين ّية األُ َخر واملواليد
ٌ
وكان ملآمتها يف عزاء ّ
حضور ٌ
ومقر التعليم يف
 -2امللاّ ية وفيقة :وهي ِمن آل البدر ،العائلة البرص ّية املشهورة،
ّ
دار عائلتها يف حم ّلة ّ
كبري من حافظات (خامتات) القرآن،
العشارّ ،
وخترج منها عد ٌد ٌ
وكانت تُقيم مآتم ٍ
ٍ
عزاء يف دارها ،كام تُقيم املآتم يف ِّ
مناسبة دين ّي ٍة ،سواء يف الوفيات
كل

ِ
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تعليم
املجاين ،وهو
أم املواليد ،وكانت هلا مكان ٌة يف املجتمع لقيامها هبذا العمل
اإلنساين ّ
ُ
ّ
القرآن؛ ولكوهنا من عائلة البدر املعروفة ،وكانت تُساعدُ ها اّ
امللية (أ ّم عيسى).
 -3امللاّ ية أم عيسى :تع ّلمت قراءة القرآن ِمن اّ
امللية (وفيقة البدر)؛ ألنهّ ا كانت
تعمل وهي صغري ٌة لدى عائلة البدر ،عائلة اّ
امللية (وفيقة) ،فقدْ ع ّلمتها قراءة القرآن،
ملية تع ّلم البنات ،اّ
أصبحت اّ
وامللية (أ ّم عيسى) تقر ُأ يف مآتم
وأخذت تساعدها حتّى
ْ
ْ

حمرم ،ويف املناسبات الدين ّية واملواليد.
عزاء ّ
 -4امللاّ ية مريم :وكانت تع ّلم قراءة القرآن يف دارها التي تقع يف حم ّلة ّ
العشار بالقرب

الوهاب ،وعبد القادر،
ني (عبد ّ
الرياض ّي َ
الرزاق ،وعبد ّ
(عيل الطاهر) ،جدّ ّ
من دار احلاج ّ
ٍ
املحرم.
وعبد ّ
الصمد طاهر) ،فكانت عىل نشاط دائ ٍم ،وهي –أيض ًا -تقرأ يف عزاء ّ
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ُ

(خ ْينانُ ) ال َفواكه ُ
واخل َ�ضر يف الثالثين ّيات
ِ
ُسمى -اآلن( -عالوي الفواكه واخلرض)،
(خينان) الفواكه واخلرض هي التي ت ّ
والعالوي مجع (علوة) ،و(اخلينان) مجع خان ،واملعروف َّ
أن اخلان ُيطلق عىل املكان
ٍ
الذي يرتاده املسافر للمبيت فيه ،ولكن يف البرصة -اآلن -صار ُيطلق عىل ِّ
مكان
كل
ٍ
كبري تخُ زن فيه املواد لغرض البيع أو األمانة؛ إ ْذ يمكن ِّ
لكل صاحب موا ّد ْ
أن يض َعها يف
اخلان أمان ًة مقابل أجور ،مثل( :خان البغا ّدة) يف سوق املقام ،وخان (حسقيل فرايم)

الساحات التي تُوضع فيها املواد التي تُغ ّطى بـ(اجلرتي) عن
يف سوق (الصرّ اريف) ،أ َّما َّ
(السيف) ،مثل :سيف ِّ
األمطار ّ
(الذكري) ،وسيف بيت (هندرويت)
ُسمى ِّ
والشمس ،فت ّ
يف اخلندق ،وتستعمل للحبوب والتمر.

أ َّما (اخلينان) التي كانت موجودة لبيع الفواكه واخلرض ،فكانت عىل شكل سقائف

وس ّميت هبذا االسم (اخلينان) ،وكانت تقع يف اجلهة
(خمازن) كبرية من (اجلينكو)ُ ،
ّ
املوسوي) للموا ّد الزراع ّية
وحمل (الس ّيد مهدي
املقابلة لبداية شارع الكورنيش،
ّ

يف مكان دائرة األحوال املدن ّية القديمة وما جاورها ،ومتتدُّ من جرس املقام إىل خمازن
الكَمرك ،وكانت عىل النهر رشيعة تُستعمل إلنزال الفواكه واخلرض التي تُنقل بواسطة
النقل املائي (األبالم واملهايل) من جنوب البرصة وشامهلا ،التي كانت مشهور ًة بكثرة
ربي تُنقل بالنقل املائي.
الفواكه واخلرض؛ ولعدم توافر وسائط النقل ال ّ

ويف بداية هنر ّ
العشار مقابل مجع ّية التّمور-مكان مدينة األلعاب حال ّي ًا -كانت هناك

ُسمى (ال ُعرش) ،وال ُعرش رضيبة تؤخذ عىل املزروعات الداخلة إىل
دائرة تابعة للامل ّية ت ّ
ٍ
تابع لرشطة
مركز
املترصف ّية (املحافظة) بواسطة النقل املائي ،وكان هناك مركز رشطة ٌ
ّ
الكَامرك لتفتيش وسائط النقل املائي التي ّ
تشك يف وجود موا ّد ممنوعة فيها ،ووجود
الشرّ طة –أيض ًا -يمكّن مو ّظفي املال ّية من استحصال (ال ُعرش) ،وأمام اخلينان ساح ٌة،
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الساحة ،ويجُ رى عليها
فعند إنزال الفواكه واخلرض من وسائط النقل املائي تُوضع يف ّ
البيع باملزايدة العلن ّية ،وبعض الفواكه واخلرض تُؤتى من بغداد واحل ّلة ودياىل بواسطة

عمل اخلان إىل املح ّطة لنقل تلك
القطار ،وصاحب اخلان ُيرسل س ّيارة (لوري) مع اّ
الساحة –أيض ًا -جّ
باتاه الكَمرك تُباع
الساعة العارشة صباح ًا ،ويف ّ
املوا ّد التي تصل ّ
ٍ
أسامك الصبور يف الصيف؛ إ ْذ يصطاد بكمي ٍ
كبرية -حينذاك -وكان بيع أسامك
ات
ّ
ُ
َّ
ُّ
ٍ
كبرية منه من قبل اّ
الدللني ،يف حني َّ
أن القسم
الصبور يجُ رى باملزايدة العلن ّية عىل كم ّي ٍة
ُّ
بالعشار أخذ ّ
ّ
الصبور
البلدي
الصبور بفرض غرامة إذا تركوا ُّ
حيذر أصحاب أسامك ُّ
ّ
ولكثرة كمي ِة الصبور ورخص ِ
ِ
ثمنه جعل بعض اّ
ملكي النخيل
الساحة،
ّ ُّ
ُ
الذي ال ُيباع يف َّ

الساحة ويشرتون الذي ال ُيباع الستعامله سامد ًا لنخيل بساتينهم ،والبدَّ
يأتون عرص ًا إىل َّ

ْ
نذكر أصحاب اخلينان:
أن َ
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ُ
محاين معروف ٌة يف البرصة وهلا مكانتها املحرتمة،
 -1خان آل ّ
الرمحاين :وعائلة ّ
الر ّ

احلاج شخص ّي ًة معروف ًة وحمبوب ًة يف
محاين) ،وكان
ُّ
وعائد ّية اخلان إىل احلاج (سلامن َّ
الر ّ
األزدي) صاحب حم ّلة
حيب النكتة ويتبادهلا مع اآلخرين ،وكان (صادق
البرصة ،وهو ُّ
ّ

(قرندل) البغداد ّية يتبادل النكت َة معه ،ويف هذا ّ
األزدي قدْ صا َغ نكت ًة نسبها
الشأن كان
ّ
األزدي ،وقال له:
إىل احلاج (سلامن) ،وكان احلاج قدْ عاد من سفره إىل تركيا ،فشاهده
ّ
رأيت شيئ ًا عجيب ًا ،حتّى األطفال
رأيت يف تركيا؟ فقال أبو محيد جميب ًا:
أبو محيد ،ماذا
ُ
َ

أعرف شيئ ًا فيها!
كي يف تركيا ،وأنا هبذا العمر ال
ُ
تتك ّلم الترُّ ّ

ٍ
مباراة ما ،كانوا يدعوننا
وعند انتقال العائلة إىل بغداد ،وعند ذهابنا إليها إلجراء
لوليمة غداء مع بعض أعضاء الفريق من زمالء املدرسة ،وقدْ ُأ ِ
عدم ابنُه عبد الستّار ظل ًام
التجار.
مع ّ

الصكَار :جاء الصكّار من بغداد هلذا الغرض ،وهو شخص ّي ٌة
 -2خان سلامن َّ
هلا مكانتُها يف البرصة ،و ُيقال إنّه كان ِمن املصارعني األبطال يف العرشين ّيات وبداية

والص ّحة اإليراين إىل البرصة سنة (1946م)،
القوة
ّ
الثالثين ّيات ،وعندما جاء نادي ّ
اإليراين عىل ساحة اإلعداد ّية املركز ّية،
وجرت نزاالت بني مصارعي البرصة والنادي
ْ
ّ

َحضرَ َ (سلامن الصكّار) تلك النزاالت.
اهلاشمي من ّ
الشخص ّيات املعروفة
الس ّيد
الس ّيد عبد األمري
ّ
اهلاشمي :وكان ّ
ّ
 -3خان ّ
البجاري ،وكان يرتدي اجل ّبة والكشيدة
يف البرصة ،وكان يسكن بجوارنا يف حم ّلة ّ

االختصايص املعروف يف القلب.
اهلاشمي)
(السيد ّية) ،وهو والد الدّ كتور (عبد املنعم
ّ
ّ
ّ
يايض عبد عيل) ،و(غازي).
 -4خان احلاج كحل :والد ّ
(الر ّ

ٍ
العوجاج يف جسمه ،وكانت له مكان ٌة
 -6خان صالح األعوجُ :س ِّم َي األعوج؛

مهم ٌة بني جتّ ار البرصة.
ّ
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البلداوي :والد املرحوم (فيصل) ،واألستاذ (سليم).
 -7خان احلاج نارص
ّ
ٍ
ٍ
طويلة ،انفكّت رشاكتُهام عندما
لفرتة
 -8خان احلاج عيسى وتوفيق :ومها رشيكان

الريايض (ناجي) ،الذي سارع هو
َه ْ
دمت احلكومة اخلينان ،واحلاج (توفيق) والد ّ

و(هادي) ابن احلاج (عيسى) لرشاء كأس الب ّقالني ،كام ذكرت آنف ًا.

 -9خان احلاج ع ّباس علوان :وهو َّأو ُل خان من جهة جامع املقام.
 -10خان احلاج (وادي).

أذكر ّ
وأو ُّد ْ
الرمحاين)،
(حساين احلاج وادي) ،و(ناجي احلاج توفيق) ،و(أمحد
أن ّ
أن َ
ّ

وغريهم ،مجعوا مبلغ ًا ،واشرتوا (كأس ًا) وقدّ موه إىل نادي االحتاد؛ إلقامة بطولة كرة
القدم بني فِرق البرصة.
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ُ
ُ
القدمية يف الب�صرة
الت�سميات
احللق ُة األوىل

(((

ومتنوع ٌة كانت تُط َلق عىل املهن وأصحابهِ ا ،وعىل َّ
الشوارع
تسميات كثري ٌة
هناك
ٌ
ّ

فس ِّم َيت كام َس َّموها،
واآلل ّيات ِّ
والصناعات وأصحاهبا ،فهي إ َّما جاءت مع األجانب ُ
طغت عليها؛ باستثناء ما استجدَّ ؛ ألنهَّ ا
أو كانت موجود ًة ولك ّن التّسمية األجنب ّية
ْ

باألساس أسام ٌء أجنب َّي ٌة.

وسأذكر تلك التّسميات التي كان الناس يتداولوهنا يف الثالثين ّيات وما حصل من

تغيري يف تسميتها ،أو استمرارها مع االسم اآلخر ،فأنا ْ
بعض التّسميات
إن
ُ
ذكرت َ
وإن و ِجدَ من يتذكّر األسامء األُ َخر ِ
فال َّ
فمن املمكن إرساهلا إىل
ُ
شك يف أنيّ
نسيت ُأ َخرُ ْ ،
ُ
َ
(مركز تراث البرصة) املعني بنرش هذا الكتاب لي ّطلع عليها مجهور املحافظة.
ُسمى (والي ًة) ،ومسؤولهُ ا (الوايل) ،وبعد ذلك ُس ِّم َي ْت (ال ِّلواء)،
كانت البرصة ت ّ

رئيس ا ُملالحظني (باش
سمى
ترص ُ
ُ
ترصف ّية) ،و ُي ّ
ف) ،ودائرت ُه ت ّ
ُسمى (ا ُمل ّ
ومسؤوهلا (ا ُمل ِّ

الصندوق (أميني)،
سمى أمني ُّ
سمى املو ّظف (الكاتب واألفندي) ،و ُي ّ
كاتب) ،و ُي ّ
ٍ
غرفة
ُسمى دائرة األمن التي كانت يف
ُسمى غرفة املل ّفات (القلم السرِّّ ي) ،وت ّ
وت ّ
يف املحافظة ُّ
سمى راتب املو ّظف أو العامل (املعاش) ،وعند
(الشعبة
ّ
اخلاصة) ،و ُي ّ
الراتب يقول املو َّظف لآلخر :هل قبضت معاشك؟
االستفسار عن استالم ّ

سمى الشرُّ طي
سمى َّ
املفوض (سبكتور) ،و ُي ّ
ُسمى الشرُّ طة (البوليسخانة) ،و ُي ّ
وت ّ
ُ
السري العريف (ياسني) من أهل اجلنوب من
(السري) ،وكان
مسؤول َّ
(بوليس املرور) َّ
يتجول عرص ًا
سمى (جاوش) ،وكان بائع الفجل ّ
محدان ،أو مهيجران ،وكان العريف ُي ّ

مه ّية العريف!
مه ّية الفجل مثل أ ّ
يف األز ّقة و ُينادي :فجل جاوش العشاء ،يا فجل!! أل ِّ

ست وعرشين حلقة متتابعة ،فارتأينا
((( يف األصل َنشرَ املؤ ِّلف هذه التسميات يف جريدة (املنارة) عىل ٍّ
إبقاء احللقات عىل تسلسلها(.النّارش).

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 176البرص ُة يف
ييل ،ف ُيدعى(الناطور) ،واحلقيقة َّ
أن هذه املفردة ليست حديثة العهد،
أ ّما
ُ
احلارس ال ّل ُّ
وإنّام مقتبس ٌة من قصيدة املتن ّبي التي مطلعها:
ٍ
ٍ
َ
عيدٌ بأ َّي ِة
ألمر
بام َمىض أ ْم
حال ُعدْ َت يا عيدُ
فيك جتديدُ
إىل ْ
أن يقول:
نواطري ِم ٍ
رصعن ثعالبِها
نامت
ْ
وقدْ َب ِش ْم َن وما تفنى العناقيدُ
ُ
سميه (بصوان) ،وكانت احلراسة عىل وجبتني ،األوىل خالل العشاء،
وبعضهم ُي ّ
سمى الناطور فيها
سمى الناطور فيها (عشونجي) ،والثانية خالل فرتة ّ
الصباح ،و ُي ّ
و ُي ّ

(ص ّبحجي).

ُ
ُسمى (الفاير) ،أي :احلريق،
يسمى (فايرمان) ،ودائرة اإلطفاء ت ّ
ورجل اإلطفاء ّ

ّ
حريق
شب
ومقرها يف مكاهنا احلايل نفسه ،يف منتصف املسافة بني البرصة
ٌ
والعشار ،فإذا َّ
ُّ
ِ
ُي ُّ
فريق اإلطفاء
دق ناقوس احلريق املع ّلق أمام الدائرة؛ إعالن ًا
رسع ُ
بحصول احلريق ،ف ُي ُ

ٍ
ٍ
خوف عليها ِمن حصول (بنجر)
كبرية ،فال
برسعة
الس ّيارة ،وخترج من الكراج
َ
بركوب َّ
ٍ
انفجار يف اإلطارات؛ َّ
(الربل) ومن دون (تيوب) فيها ،ويف اجلهة
أو
ألن اإلطارات من َّ
إطفائي بقر ِع الناقوس ل ُي ِ
در َك الذي
ناقوس ُمع ّل ٌق؛ إ ْذ يقوم
السائق يوجد
ٌ
ٌّ
الثانية من ّ

الشارع َّ
يف ّ
أن س ّيارة احلريق تريدُ املرور ،وكان عريف اإلطفاء (مريوش األسود)-
السائق ،وعند الوصول إىل
صاحب القامة الطويلة واجلسم َّ
ُ
الضخم -جيلس بجانب ّ
موقع احلريق ونزول رجال اإلطفاء ي ِ
صد ُر (مريوش) أوامره وتعليامته ،وبعد االنتهاء
ُ
الس ّيارة من اجلهتني ،وبعد ٍ
أمر
من إطفاء احلريقَ ،ي
صطف ٌ
ُّ
فريق من األط ّباء بجانب َّ
ُسمى (موتوكار احلريق)،
ُ
يصدُ ر من (مريوش) يصعدُ
الس ّيارة ،وكانت ت ّ
الفريق إىل َّ
ِ
للعودة يقوم اجلمهور بالتصفيق
وحتر ِكها
وخالل فرتة االصطفاف ُّ
والصعود إىل الس ّيارة ُّ
الشديد ،فري ُّد عليهم (مريوش) بإشارة ّ
الشكر ،ويف املناطق الشعب ّية كانت النّساء
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َ
يزغردن ،واحلقيقة كانت هذه الظاهرة دع ًام معنو ّي ًا كبري ًا لفريق اإلطفاء.

وعندما كانت س ّيارة اإلطفاء خترج من دائرة كهرباء ّ
ُسمى (باور
العشار ،التي كانت ت ّ
ِ
ِ
ٍ
َ
حلدوث
حتسب ًا
هوس) ،فإنهّ ا حتمل ُس َّل ًام
ورجل أعامل كهربائ ّي ًا بصحبة س ّيارة اإلطفاء؛ ُّ
ِ
ٍ
سمى (يوسف باور هوس) ،وكان
الس ّيارة ُي ّ
حريق يف أسالك الكهرباء ،وكان سائق َّ
األهيل.
العب كرة القدم يف فريق اجلبيلة
السياقة السرَّ يعة؛ ألنَّه كان
َ
مشهور ًا بإجادته ّ
ّ

وموزع الربيد (البوسطجي) ،و(البوسطجي) كان
ُسمى دائرة الربيد (البوسطة)،
ّ
ت ّ

لون أمحر ،وسدارة زرقاء هبا ٌ
خاص ًة زرقاء وهبا ٌ
لون أمحر–أيض ًا ،-وكذلك
يرتدي
مالبس َّ
َ

خاص ًة من نوع (رسكَايل) لوهنا
ِّ
موزع الربق ّيات ،ويستعمل (البوسطجي) دراج ًة هوائ ّي ًة َّ
خاصة بدوائر الربيد ،وكان ال ّلون األمحر ُيشري إىل دائرة الربيد؛ إ ْذ كانت
أمحر ،وهي َّ
والساعة املع ّلقة عىل حائط
مجيع صناديق الربيد َّ
املوزعة يف مناطق البرصة لوهنا أمحرّ ،
دائرة الربيد لونهُ ا أمحر ،والس ّيارة التي تنقل الربيد عرص ًا إىل القطار لوهنا أمحر.

سمى (أسبيتال) ،أو (أسبيتار) ،أي( :هوسبتال) باإلنكَليزي،
أ ّما املستشفى ،فقدْ كان ُي ّ

قرص الوجيه (عبد
وقدْ استأجرت ّ
القوات الربيطان ّية بعد دخوهلا البرصة سنة (1914م) َ

مستشفى،
التعليمي؛ الستعامله
الصاحل ّية مقابل املستشفى
ال َّلطيف باشا املنديل) يف ّ
ّ
ً
ِ
اجلمهوري.
حي ،وهو -حال ّي ًا -املستشفى
ّ
سمى (الكرنتينة) ،وبه محَ ْ َج ٌر ص ٌّ
وكان ُي ّ
سمى ( َد َختُور) ،واجلمع ( َدخاتِرة) ،وكان (بوري) و (أكيل) و (الطوخي)
والدُّ كتور ُي ّ
والردهة
ُسمى َّ
ضمد (دريس)َّ ،
مرضة (نرس) ،وا ُمل ِّ
الصيدل ّية (أكزخانة) ،وا ُمل ِّ
دكاترة ،وت ّ

ضم َ
أكثرهم من األرمن.
مرضات كان ُ
دون وا ُمل ِّ
ُسمى (قاووش) ،وا ُمل ِّ
ت ّ
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احللق ُة الثاني ُة

ثم (موتكار) ،والس ّيارة الكبرية ذات
ُسمى (طرام) ،و(ترام)ّ ،
الس ّيارة كانت ت ّ
ُسمى (أبو عرام)؛ َّ
ألن أحد األفالم املرص ّية ُع ِر َض يف البرصة يف أثناء
َ
الثالثني راكب ًا ت ّ
سمى
والر ُ
اكب ُي ّ
والسائق ُي ّ
سمى (دريول) ،واجلمع (دريول ّية)َّ ،
استعامل هذه الس ّيارةَّ ،

ُسمى اجله ُة
ُسمى العجل ُة (جرخ) ،واجلمع (جروخ) ،وت ّ
(عربي) ،واجلمع (عرب ّية) ،وت ّ

اخللف ّية من الس ّيارة (اخلري) يعني ّ
سمى (رنك)
سمى األمام منها ّ
(الصدر) ،و ُي ّ
املؤخرة ،و ُي ّ
َ ِصيِ
(الرنك) إىل األمام ،وهي
والصغار
يستعملون الع َّ ّ
العجلة (كاري)ِّ ،
الصغرية لدفع ِّ
ُسمى سكّة القطار
لعب ٌة كانت ِّ
سمى القطار (ريل) (يا ريل صيح بقهر!) ،وت ّ
للصغار .و ُي ّ
سمى
ُسمى العربة (فاركون) ،و ُي ّ
سمى مفتّش التذاكر يف القطار (يت يت) ،وت ّ
(ريل) ،و ُي ّ
سمى الكاتب الذي
السائق ( َقامرة)،
والسائق (دريول) ،و ُي ّ
املكان الذي جيلس فيه ّ
َّ

الصغري ُة التي تسري قبل
ُسمى العرب ُة ّ
ُي ِّ
سمى احلارس (كارد) ،وت ّ
سجل (احلمولة) ،و ُي ّ
العامل يف ِ
ُ
القطار الذي يقوم بتغيري
سمى
السكّة (طرزينة) ،و ُي ّ
القطار للتأكُّد من سالمة ِّ
ٍ
ِ
ِ
ُ
العامل
سمى
ُسمى التذكرة (تكت) ،و ُي ّ
َسيرْ ِ القطار من سكّة إىل أخرى (مقصجي) ،وت ّ
يف ِ
َ
للركّاب و ُيل ِّبي طلباهتم (بوي).
القطار الذي ُيقدِّ ُم
األكل ُّ

ٍ
ُشح ُن من
أ َّما الباخر ُة الكبري ُة األجنب َّي ُة التي تأيت إىل البرصة بحمولة من اخلارج وت َ
ِ
سمى القبطان
ُسمى (ميل) ،ومنها( :فاص ميل) ،و(دمرا) ،و(دواركا) ،و ُي ّ
البرصة ،فت ّ

سمى رئيس املهندسني (جيف إنجنري)،
سمى املهندس (إنجنري) ،و ُي ّ
(الكابتن) ،و ُي ّ
ُسمى احلمولة (كاركو)،
سمى سائق الرافعة (ونج مان) ،وت ّ
ُسمى الرافعة (كرين) ،و ُي ّ
وت ّ
اخني (جيف
سمى ال َّط َّباخ (كوك)،
ورئيس الط َّب َ
ُ
سمى ُ
كاتب احلمولة (تايل كالرك) ،و ُي ّ
و ُي ّ

سمى –أيض ًا( -فيزاري) ،والكلم ُة هند َّي ٌة؛ َّ
ألن أكثر طواقم البواخر التي تأيت
كوك) ،و ُي ّ
العمل (سربويزر) ،ومساعده (أسستن
سمى رئيس اّ
إىل البرصة كانوا من اهلنود ،و ُي ّ
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سمى
برويزر)،
سمى حارس س ّلم الباخرة (وجي مان) ،و ُي ّ
والسطحة (ديك) ،و ُي ّ
ّ

يع (ط ّيارة ماي) ،وكانت
الزورق
الزورق
سمى َّ
البخاري السرَّ ُ
ُّ
ّ
البخاري (ماطور) ،و ُي ّ
ٌ
أشغال عىل ضفاف ّ
شط العرب واألهنار األُ َخر ،مثل:
الشرّ كات األجنب ّية التي لدهيا
ُ
ُسمى العرب ُة
املكابس واجلراديغ وبساتني النخيل ،ت
َستعمل هذه الزوارق السرّ يعة .وت ّ
ِ
ذات
ُسمى العربانة ُ
ذات احلصانني أو احلصان الواحد (عربانة) ،ومج ُعها (عرباين) ،وت ّ
ِ
السائق للجميع (عربنجي) ،وقدْ ُأ ِّسست
سمى ّ
احلصانَني لنقل احلمولة (بلشقة) ،و ُي ّ
يف البرصة سنة (1904م) رشكة (عرباين) ومديرها (منكرديج) ،والد التاجر الكبري
ُسمى
سمى سوط العربنجي (قاجمي) .وت ّ
يف احلديد واخلشب (سيمون كربيان) ،و ُي ّ

ستعمل يف الربيد
الدَّ َّراج ُة اهلوائ ّية (بايسكل) وأشهر الدّ راجات (السرّ كَايل) الذي كان ُي َ

الدراجات( :يوسف
بأنواعه (الفيلبس) ،و(أبولو)،
و(الروج) ،وم ْن أشهر راكبي ّ
ّ
ِ
يايض الذي فاز ببطولة العراق يف بداية األربعين ّيات،
اهلندي) من نادي امليناء ّ
الر ّ
دراجات،
اهلواز) ،و(فائق
و(نوري ّ
العيداين) ،ويف بعض املناطق كان هناك ( ُمص ِّلح) ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
املغرب إىل صباح اليوم
يؤج ُرها من
يؤج ُرها
در ٌ
الساعة ،أو ِّ
اجات ِّ
ولديه ّ
بحساب َّ
سمى (ال َّليل ّية) ،ومقابل رشطة ّ
سمى (البايسكلجي
العشار -حال ّي ًا -ما ُي ّ
الثاين بام ُي ّ
ُسمى الدّ راجات البخار ّية (ماطور سيكل) ،ويف الثالثين ّيات كان لدى احلاج
محد) ،وت ّ

(كاظم بريج) (ماطور سيكل) نوع (هاري ديفيد) ،وكذلك يف حم ّلة ّ
العشار لدى (طاهر
بنكَول) ،وكان باب دارهم مرتفع ًا عن الشارع فكان يستعمل خشبة (دوسة) يصعد

القوات الربيطان ّية البرص َة سنة (1941م)
عليها للدُّ خول إىل الدَّ ار ،وعند دخول ّ
الدراجات البخار ّية (ياسني خضري)
ْ
الدراجات البخار ّية ،وكان أشهر راكبي ّ
انترشت ّ

ثم (محيد جميد) ،و(رشيد جميد)،
يف منطقة (أبو األسود) ،وكان يقوم ببعض احلركاتّ ،

الدراجات( :هايل
ثم (نوري يشوع) ،ومن أنواع هذه ّ
و(أمحد الدّ يوان) ،و(حمسن فرج)ّ ،
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ديفيد) ،و(نورتن) ،و(يب أس أي) ،و(جاوة).

ُوض ُع يف
السكَاير التي ت َ
سمى (التتنجي) ،وكان التتنجي ُ
يبيع َّ
أ َّما بائع َّ
السكَاير ،ف ُي ّ

ٍ
البزون) ،و(العراق ّية
علب ،ومنها األجنب ّية ،مثل( :الكَولد فالك) ،و(كرفن أي) (أبو ّ
و(الز ّبانة) موجود ٌة يف
و(السعدون ّية) ،و(غازي) كان يبيع سكَاير (املز ّبن)،
تركية)،
ّ
ّ

السيكَارة،
أسفل الورقة ُي َ
وض ُع فيها التبغ ،وهي من الورق ،ولكنّها أقوى من ورق ِّ
ُسمى الغليظة ،وكانت
الرفيعة ،ونمرة ( ،)2وت ّ
ُسمى ّ
والسيكَارة نوعان :نمرة ( ،)1وت ّ
ِّ
ٍ
ٍ
السكَاير
ت ُ
السكَاير ،وعمل ّية ملء ورق ّ
ُباع يف ربطات ،وك ُُّل ربطة حتتوي عىل عددين من َّ
ثم يقوم
تتم حني جُتمع داخل حزام من اجللد ،و ُي َ
وض ُع التبغ داخل هذه األوراقّ ،
ُّ

ني ِ
ويلف
سمى (تدكيم)؛ إ ْذ تُباع يف (ل ّفات)،
ُّ
ختص َ
عد ٌد من ا ُمل ّ
السيكَارة ،و ُي ّ
بغلق أعىل ِّ
ِ
سمى ورق سكاير ال َّلف اخلفيف (البافرا).
السكاير ،و ُي ّ
(التتنجي) تبغ َّ
ِ
ُ
وا ُمل ِّ
يضع َ
ثم
الورق و ُيغ ِّل ُفها،
التبغ يف
دخ ُن
ُ
ويستعمل لسانَه؛ إ ْذ (يلحس) الورقةّ ،

ُلص ُق بواسطة ال ُّلعاب.
ت َ

ويوضع التبغ يف ٍ
دخ ُن ،وحتتوي َ
علبة حيم ُلها ا ُمل ِّ
ورق ال َّلف ،وبعد ذلك استُوردت
ُ
ُ
تلف السيكارة ،ويبيع (التتنجي) كذلك تبغ (الناركَيلة)ِ ،
ومن
علب ّ
ٌ
خاص ٌة ،هي التي ُّ ِّ

أشهر التتنج ّية :املرحوم (كامل ،أبو فوزي) يف مدخل سوق املطاعم ،واملرحوم (جواد
ِ
السكاير:
الكاظمي) يف سوق اخلندق ،و(احلاج حسني) يف سوق املقام ،ومن أشهر ل ّفايف ِّ

الكاظمي) ،و(ع ّباس).
(عبد عيل األسود) ،و(كاظم
ّ

الت ِ
اث العا ِّم181 .............................................................
قسم رُّ
ُ
احللق ُة الثالث ُة

ٍ
ذكرت يف احللقتني األوىل والثانية عن
تسميات كانت تُطلق عىل املِ َهن وأصحاهبا،
ُ
ٍ
ّ
تسميات ُأ َخر؛ هلا صل ٌة باملِهن -أيض ًا-
والشوارع وغريها ،وسأذكر يف هذا اجلزء
ٍ
مزاوجة عرب ّي ٍة فارس ّي ٍة ،أو عرب ّي ٍة ترك ّي ٍة –أحيان ًا -من حيث استعامل
والتسمية تأيت من

جاءت بوصفها محُ ِّصل ًة للوجودين
املقاطع ،مثل :املقطع (جي) ،وسواه من مقاطع
ْ

والعثامين َعرب القرون:
الفاريس
ّ
ّ
ِ
ِ
سمى (العباجيي) ،واجلمع (عباجي ّية) ،و(العبي)
بائع (العبي) (العباءات) ،وخائطها ُي ّ
ِ
والقهوائي
والقهوائي،
الصوف ،وألوانهُ ا( :األسو ُد،
يفي ،وهي م َن ُّ
عىل أنواعّ :
الص ّ
ُّ
ُّ
الفاتح ،والرصايص) ،أما الشتويِ ،
فمن (الوبر ،واملارينا ،واجلوخ) ،وألوانهُ ا مثل ألوان
ّ
ُّ َّ
يفي ،وأشهر خ ّياطي ال َعباءات موجودون يف الزبري ويف ّ
التجار.
العشار مقابل قهوة ّ
ّ
الص ّ
سمى بائع األحذية وصان ُعها (قندرجي) ،وكان حذاء (البنرت) من أشهر األحذية
و ُي ّ

القندرجي) يف سوق املغايز ،واشتهر –أيض ًا -صانع األحذية
التي كان يعرضها (حسني
ّ
ويصنع األحذية
القندرجي)؛ ومكانه يف هناية سوق صائغي الذهب،
اهلندي (صاجمي
ُ
ّ

حسب الطلب (التوصاه)؛ إ ْذ يأخذ قياس القدم اليمنى واليرسى تحَ ُّسب ًا من وجود
ٍ
(الروغان) ،و(الكالحي) حسب رغبة
اختالف بني القدمني ،وكان يستعمل جلد ّ

الزبون ،وكانوا يقولون :أحذية (صاجمي وية العمر)؛ جلودهتا!
ّ
ُسمى (مواعني) األكل
باعة (املواعني) :ت ّ

والرشب الفرفوري والزجاج (خردة فروش)،

ومجعها (خردة فروش ّية) ،ومن أشهر اخلردة
فروش ّية :احلاج (سامل) قرب جامع اخلضريي

–حينذاك -كان خ ّياط ًا (للمواعني) املكسورة،

ِ
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وخاصة (قواري) ّ
الشاي ،و(املواعني) الكبرية ،وتُط َلق عليه تسمية خ ّياط (فرفوري)،
ّ

ومزرف،
وتر،
وكان
ٌ
يتجول يف األز ّقة وهو حيمل أدوات اخلياطة ،وهيٌ :
ّ
قوس وبه ٌ
ومعجون ،وهو يصيح :خ ّياط فرفوري  ..خ ّياط فرفوري!

(الصحاف) ،ويف سوق اهلرج
سمى (الكتبي) ،أو
ّ
أ ّما ُ
بائع الكتب والقرطاس ّية ،ف ُي ّ

(عيل النجفي) ،ويف سوق املغايز (عبد احلميد جواد) ،وكان بائع املوا ّد الغذائ ّية
الكتبي ّ
(حممد
سمى (معايشجي) ،وقدْ جاءت من املعيشة ،ومنهمّ :
كالتمن والطحني والزيت ُي ّ
ّ
فائز ،وحسن الفائز ،واحلاج ع ّباس الربيسم يف سوق املقام) ،وكان والدي منهم ،واجلمع

سمى (بكَال) ،يعني (ب ّقال) ،ومنهم :احلاج
(معايشج ّية) ،وبائع املواد املختلفة األُ َخر ُي ّ

السامرائي) ب ّقال يف سوق املقام.
(كاظم) يف سوق ّ
اخلضارة ،واحلاج (حممد َّ

والصواين ودالت القهوة
أ ّما الذي يصنع أواين النحاس ويبيعها مثل قدور األكل ُّ

سمى سو ُقهم ُ
الصفافري ،وهو –أيض ًا -ين ّظف
سوق ّ
سمى َّ
(الص َّفار) ،و ُي ّ
وغريها ،فكان ُي ّ

ُسمى عمل ّية التنظيف (تبييض)،
ُسمى (مواعني ِّ
الصفر) ،وت ّ
(مواعني) النحاس التي ت ّ
ِ
سمى الذي يصنع بعض األدوات من
ومن أشهر الص َّفاري ّن( :جاسم وهاشم) .و ُي ّ
التنك (صفائح الدهن) مثل آلة سحب النفط من

ومصب النفط ،وغريها (تنكجي)،
الصفيحة،
ّ
ّ
سمى سوقهم سوق التنكج ّية ،وأشهر التنكج ّية
و ُي ّ

(حممد العويان)؛ ألنَّه
سمى
ّ
(حممد رايض) ،و ُي ّ
ّ

صاب يف رقبته ويميل إىل أحد اجلوانب.
ُم ٌ

اّ
سمى (املز ّين) ،واجلمع (مزاينة)،
احللق :كان ُي ّ
ِ
و(الزيان) كان عىل
(الزيان)،
ُسمى
ِّ
ِّ
واحلالقة ت ّ
موديالت( :القلم) ،و(الربوص) ،و(الربجم)،

الت ِ
اث العا ِّم183 .............................................................
قسم رُّ
ُ
لون يف الطرق واألز ّقة وهو ُ
يتجو َ
و(احلوف) ،و(الطوبة) ،وبعض اّ
حيمل
احلل َ
قني كانوا َّ

أدوات احلالقة وكرس ّي ًا صغري ًا ،أو (صفيحة دهن) ،جيلس عليها َمن يرغب باحلالقة،
ِ
ومن اّ
و(حممد صالح) يف سوق
احللقني املشهورين (رسرس) يف َّأول سوق املطاعم،
ّ

الصائغني ،و(حسقيل منيش) يف بداية سوق املغايز.
ّ

سمى
السينام (قاطع التكتات)ُ ،ي ّ
و ُي ّ
سمى ال َّل ّحام (حليمجي) .وقاطع التذاكر يف ِّ

(حممد عيل شنّاوي) ،وكان
(بوابجي) ،ومنهم( :بوابجي) سينام احلمراء املتشدِّ د
ّ
ّ
يسكن مقابل دارنا ودار املرحوم (شاكر إسامعيل) ،وال يسمح لنا بالدّ خول جمّان ًا مع
كل حماوالتنا .ويسمى املختص ِ
ِّ
(مطهرجي) ،وأشهرهم اّ
احللق (أبو يوسف)،
باخلتان
ّ
ّ
ُ ّ
اّ
(اجلراو ّية)
واحللق (غيدان) ،واالثنان كانا يف سوق املقام ،و(أبو يوسف) كان يرتدي
ّ
ٍ
لعدد من أطفال املح ّلة يف ٍ
ٍ
واحد؛ إ ْذ تقوم
وقت
البيضاء ،وكانت عمل ّية (ال ّطهور) جُت َرى

ِّ
بـ(طش الواهل ّية) كـ(احلامض احللو) ،و(املصقول) ،و(أصابع العروس)،
عائلة الطفل
ِ
ال لثالث ٍ
لطفلها حف ً
ليال
و(امل َل َّبس) عىل رأس الطفل ،وبعض العوائل امليسورة تُقيم

ٍ
الزواج.
متتالية؛ ألنهَّ ا ُت َعدُّ من ليايل األفراح ،مثل أفراح َّ

سمى صاحب هذه املهنة وما يزال (األوجتي) ،و(األوجتي)
كوي املالبس :و ُي ّ

حينذاك -كان يستعمل (مه ّفة) من خوص النخيل لتأجيج النار ،وبعد ارتفاع حرارة(األويت) يقوم باستعامله ،وبعد ٍ
فرتة عندما ُّ
تقل حرارة األويت يعود الستعامل امله ّفة،
وتتط ّلب هذه العمل ّية منه جهد ًا كبري ًا ،ومن (األوجت ّية) املشهورين (باقر) يف سوق

املطاعم ،وكان ُيط َلق عليه (باقر األوجتي) ،وكان معروف ًا هبذا االسم ،وكان طوي ً
ال
ٌ
طويل يقولون :قابل باقر األوجتي؟
جدّ ًا ُيلفت النظر ،فإذا ُذ ِكر أحد األشخاص بأ َّن ُه

و(ياسني) مقابل رشطة ّ
العشار ،و(كاظم) يف سوق اهلرج.

وكانت ال ُّطيور
سمى صاحب ال ُّطيور (مطيرّ جي) ،واجلمع (مطيرّ ج ّية)،
ْ
ُي ّ
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للزينة؛ إ ْذ مل يكن هناك َمن ُيطري ال ُّطيور صباح ًا وعرص ًا،
-سابق ًا -تستعمل للطريان ال ِّ

و(املطيرّ ج ّية) جيتمعون دائ ًام لتبادل املعلومات؛ إ ْذ مل تكن -حينذاك -اّ
حملت لبيع ال ُّطيور
ورشائهاِ ،
ومن أشهر (املطيرّ ج ّية) :احلاج (مسلم) ،و(شهاب أبو طالب) ،و(محيد أبو
طه) ،و(ياسني) ،و(هويب البدر) ،و(كرجي مناحيم) صديق (هويب البدر) ،ومن ال ُّطيور
–حينذاك( -األشعل) ،و(املسكي) ،و(الفضيّ ) ،و(البغداد ّيات).
احللق ُة الرابع ُة

ٍ
ُسمى هبا املِهن وأصحاهبا
حتدّ ُ
ثت يف اجلزء َّ
األول والثاين والثالث عن تسميات كانت ت ّ

ِ
يعكس الكثري
منوع ٌة
والباعة واآلل ّيات والعاملون فيها ،وسأذكر يف هذا اجلزء
ٌ
تسميات َّ
ٍ
تأثريات ،فقدْ أ َّثرت لغتُنا العرب ّية عىل ٍ
كثري من الكلامت الرتك ّية
منها ما يرتكه التجاور من

ِ
والفارس ّية ،والعكس صحيح ،فض ً
اإلنكليزي(1914م)
تأثريات االحتالل
ال عن
ّ

للعراق:

َ
َّ
ثم الطريق ،وبعد ذلك ُس ِّم َي
الشارع:
ثم اجلا ّدة العموم ّيةّ ،
سمى (اجلا ّدة)ّ ،
وكان ُي َّ
ّ
سمى
سمى (الدَّ رب)ُّ ،
سمى (دربونة) ،والفندق ُي ّ
والزقاق ُي ّ
بـ(الشارع) ،وال ّطريق كان ُي ّ
السعادة) ،و(مسافر خانة السرُّ ور) ،والفندق الكبري
(مسافر خانة) ،مثل( :مسافر خانة ّ
سمى (أوتيل) ،كأوتيل ّ
سمى املطعم (لوقنطة) ،مثل( :لوقنطة احلاج
شط العرب ،و ُي ّ
ُي ّ

موسى) قرب الداكري ،وبائع الباجة (باججي) ،ولوقنطة (بك مريزا الباججي) قرب
خمتص ببيع (الباجة) صباح ًا وظهر ًا ،وقدْ َو َض َع املريزا ِقدْ ر ًا كبري ًة
جامع املقام ،واملطعم ٌّ
(الصفر ّية) عىل األرض بجانب املطعم ،وبنى حولهَ ا بنا ًء من الطابوق ،ويف
تسمى ِّ
جدّ ًا ّ
كنت أذهب إىل دكّان والدي مرور ًا باملطعم،
الصفر ّية كان يطبخ الباجة ،وعندما ُ
تلك ِّ

الصفر ّية ا ُملث َّبتة عىل األرض وين ّظفها فلم أمتكّن من
ُ
حاولت كثري ًا معرفة كيف يغسل ِّ

الت ِ
اث العا ِّم185 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ٍ
ٍ
كبرية يف تلك
بأعداد
لني األكراد الذين كانوا
احلم َ
معرفة ذلك ،وكان أكثر زبائنه من اّ
املنطقة.

(الروزخون) ،واجلمع (روزخون ّية) ،واملشهور
سمى القارئ يف املأتم
احلسيني ّ
ّ
ُي ّ
جسام) القارئ يف حسين ّية احلاج (موسى العط ّية) ،وهو ِمن خطباء ثورة
منهم (ابن ّ
املترصف
حمرم بأ ّيام إىل
العرشين ،وكان احلاج (حسني العط ّية) ُيقدِّ م طلب ًا قبل شهر ّ
ّ

يعرفون َّ
َ
جسام) تطلب
للموافقة عىل إقامة مأتم العزاء ،وعندما
أن القارئ هو (ابن ّ

تعر ِ
تعر َض
املترصف ّية من احلاج (حسني) ّ
ض (ابن ّ
جسام) للحكومة؛ أل َّن ُه َّ
التعهد بعدم ُّ
ّ
ِ
ٍ
البغدادي) ،فهو من
الس ّيد (صالح
ّ
مر ًة للحكومة بنقد شديد الوطأة وأثار َّ
ضج ًة ،أ َّما ّ
َّ
املعروفني ،ويقرأ يف مأتم ّ
العشار واخلندق يف بيت احلاج (عبد
ال ُق ّراء املشهوري َن واألدباء
َ
ّ
والعشار ،و(ابن
و(الس ّيد صالح احلليّ ) ،وكان يقرأ يف مأتم اخلندق
الكريم الدِّ يوان)،
ّ
جلو) ،وكان يقرأ يف مأتم البرصة ويف مأتم (أبو البيض) يف ّ
سمى موكب
العشار ،و ُي ّ

الرواديد
(الرادود) ،ومجعه (رواديد) ،ومن ّ
سمى الذي يقرأ العزاء ّ
(السبايا) ،و ُي ّ
العزاء ّ
املحرم بأ ّيام ،و(كامل
املشهوري َن( :جاسم األعمى) ،وهو من أهل
املحمرة ،ويأيت قبل ّ
ّ

سعيد) ،و(كريم خلف) ،وغريهم ،أولئك كانوا رواديد يف عزاء حسين ّية احلاج (موسى
الرادود
العط ّية) ،وهي حسين ّي ٌة كبري ٌة جدّ ًا ومشهور ٌة –حينذاك -والذين ير ُّدون عىل َّ

سم َ
(الر َّدة).
سمى َّ
ون (رواديد) ،وما يقولونه ُي ّ
ُي َّ

يد ِ
يسمى جم الكسور (جم جي) ،فعند إصابة ِ
أحد األشخاص أو ِ
رجله يذهب
برّ
ُ ّ برِّ

الرجل يف حالة (الفصخ) ،التي
ا ُملصاب إىل (املجبرّ جي) جلرب الكرس ،أو تعديل اليد ،أو ِّ
ُ
الشاوي) ،و(طعمة ّ
حتدث يف املفاصل ،ومن (املجبرّ ج ّية) املشهوري َن( :داود ّ
الشاوي)،

واإلطفائي (مهدي) يف الع ّباس ّية ،و(املجبرّ جي) ال يتقاىض
ومها آل شاوي يف اخلندق،
ّ
ِ
أجور ًا لقا َء عمله؛ ألنَّه ٌ
ف) ِمن
إنساين ،من أجل األجر والثواب؛ بل كان
عمل
(يرص ُ
ٌّ

ِ
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ِ
ٍ
قامش َّ
للشدِّ والدَّ ْه ِن للمساج.
عنده؛ إ ْذ يستعمل يف بعض األحيان قطع َة
(الفداوية) ،ومفردها (فِداوي) ،أي :فِدائي ،و يتم اختيار ِ
تُسمى احلامية ِ
(الفداوي)
ُ
ُّ
ّ
والقوة ،ومن الفداو ّية :فِداوية َّ
ِمن أصحاب املراجل َّ
الشيخ (خزعل)،
والشجاعة
ّ
ِ
الس ّيد (طالب النقيب).
وفداوية ّ

مقياس إلطالق هذه التسمية
سمى الغني (الزنكَني) ،واجلمع (زناكَني) ،وهناك
ٌ
و ُي ّ

ُ
الرجال والنِّساء ،ويف البرصة
و(الزنكني)
الشخص (زنكين ًا)،
سمى
َّ
ُ
تشمل ِّ
لكي ُي ّ
ٍ
كبري من (الزناكَني) ،منهم :احلاج (سليامن ِّ
خلالف بني
الذكري) ،و ُيقال إنَّه نتيج ًة
عد ٌد ٌ
(الذكري) والبنك الذي ي ِ
ِ
ودع فيه أمواله هدَّ َد ِّ
ِّ
َ
بسحب أمواله ِ،ما أ ّدى
البنك
(الذكري)
ُ
ِ
ِ
وتعطيلها ،و(عبد الكاظم ّ
مخاين) ،و(عبد ال َّلطيف باشا
الش
إرباك أعامل البنك
إىل
ّ
ِ
ُسمى -وهلا
املنديل) ،وآل النقيب ،ومن (الزنكَينات)( ،سارة الزنكَينة) -كام كانت ت ّ

ٌ
املؤر ُخ
أعامل كثري ٌة وواسع ٌة يف بغداد والبرصة ،وهي أرمن ّية األصل ،ور َّبام ذكر عنها ِّ
ّ
الشيخ (عبد القادر باش أعيان) يف موسوعته.

خمزن التاجر ،يسمى (خان) ،واجلمع ِ
(خينان) ،وهو ما خيزن فيه التاجر املوا ّد
ُ ّ
ٍ
ٍ
ُسمى (خانج ّية) ،وال بدَّ من وجود
التي تعود له ،أو خيزن فيه موا ّد
لتاجر آخر بأجرة ت ّ
ٍ
شخص يعمل لدى صاحب اخلان لتوظيب(ترتيب) املواد ،واختيار املكان الذي تخُ َزن
املستأجرين ،وهذا يسمى (اخلانجي)ِ ،
ومن أصحاب اخلينان :احلاج
التجار
ِ َ
فيه موا ّد ّ
ُ ّ
(كاظم البدر) يف الدّ اكري ،وآل البغا ّدة يف سوق املقام ،واحلاج (نصيف) قرب الدّ اكري.

وزع ّ
سمى
ُسمى املقهى (اجلاخيانة)،
سمى (قهوجي) ،و ُم ِّ
ُ
الشاي ُي ّ
وصاحب القهوة ُي ّ
ت ّ
ِ
ِ
رب
(جاجيي) ،و(اجلاجيي) الذي يشتهر –حينذاك -هو الذي حيمل يف يده وساعده أك َ
ٍ
عدد من (االستكاين) اململوءة ّ
بالشاي ،ومن أشهر اجلاجي ّية (بالسم) ،و(أبو خالوي)،
أ َّما املقاهي املشهورة ،فمنها( :قهوة التانكي) يف أ ّم الربوم مقابل سينام الكرنك؛ َّ
ألن
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ُ
خزان املاء يف ّ
العشار كان هناك ،و(قهوة البيضاء) مقابل املحافظة القديمة يف مكان
ّ

(زرزور ،أبو فاضل) ،وكانت جُترى فيها مسا ًء لعبة (الدِّ نبلة) ،وصاحبها كان (حبش)
الذي استأجر (قهوة حبش) املشهورة يف بداية جرس املحافظة القديمة وعىل هنر ّ
العشار،

و(قهوة ع ّباس) يف َّأول سوق املغايز.
احللق ُة اخلامس ُة

ٌ
نقوش
الصاج ،ويف الباب
األبواب :بعض أبواب البيوت القديمة من اخلشب َّ

العشار ،عليه ٌ
حمفورةٌ ،ومن أبواب البيوت :باب بيت احلاج (كاظم البدر) يف ّ
نقوش
ٍ
ٍ
ٌ
العرادي) يف ّ
العشار،
وتيجان
آليات قرآن ّي ٍة
(حممد ّ
ونقوش خمتلفة ،وباب دار احلاج ّ
ٌ
ٌ
ونقوش ُأ َخر ،وهذان
نقوش لبعض احليوانات،
وعىل الباب
البابان موجودان إىل يومنا هذا ،وال بدَّ من اإلشارة إىل أبواب

البيوت ذات (الص ّفاقتني) ،أو (الص ّفاقة) الواحدة ،وكان
اّ
(الطلقتني)،
سميها
سميها هكذا ،والبعض اآلخر ُي ّ
البعض ُي ّ
اّ
و(الطلقة الواحدة) ،وعىل الباب قطعتان ِمن النحاس الذي
سمى (الربنج) ،األوىل مث ّبتة عىل الباب ،والثانية تُشبه املطرقة
ُي ّ

ِ
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ٍ
ٍ
ٍ
واحد ،ومكاهنا يف أعىل الباب،
جانب
مث ّبتة فوق األوىل ،ولكن ِمن
بنحو تصل يدُ

َّ
يقرع القطعة األوىل
الشخص إليهام ،وعندما يأيت شخص إىل الدّ ار وجيدُ الدّ ار مغلق ًة ُ
ٍ
َ
متتالية ،فيخرج
مرات
مرتني أو
التي يف األعىل ،ويرضهبا بالثانية التي أسفلها َّ
ثالث ّ

وتسمى هاتان القطعتان
ويفتح الباب،
فيخرج أحدُ هم
صوت يسم ُع ُه َمن يف الدار،
ٌ
ُ
ُ
ّ
(الطق) ،وما زالت موجودة عىل أبواب بعض البيوت القديمة.
(الطقطاقة)ُ ،أ ِخ َذا عن
ِّ
املوزع (املجاز) ،وعند الدخول إىل ٍ
بيت جتد ساح ًة تحُ ُ
يط هبا
سمى مدخل الباب أو ِّ
ُي ّ
ٍ
ُسمى
والساحة ت ّ
والساحة م ْن دون سقف ،ومساحتها حسب سعة الدّ ارّ ،
غرف البيتَّ ،
ِ
السدر (النبق) ،مثل :باحة دار
ُزرع شجر ُة ِّ
(باحة الدّ ار) ،ويف بعض الباحات الكبرية ت َ
العشار ،ودار حسني ّ
بالعشار ،ودار إبراهيم احلاج عيسى يف ّ
ّ
الشيخ
احللفي
احلاج داود
ّ
سقف
الساحة يوجد
ٌ
خزعل يف البرصة قرب املحكمة القديمة ،وعىل امتداد أحد أضالع ّ

سمى (الطارمة) ،وحتت هذه الطارمة التي ال تصلها َّ
الشمس
الساحة ُي ّ
ب ُعرض مدخل َّ
واملطر يكون العمل اليومي ألهل البيت ،مثل هتيئة املواد املطلوبة للطبخ ،وغسل
ٍ
ٍ
منعزل من الطارمة
جانب
املالبس بالطشت ،واجللوس فيها صيف ًا ،وغري ذلك ،ويف
ٍ
ِ
الساحة توجد (البالوعة)
يوجد (ح ُّ
ب املاء) املث ّبت عىل مشبك من اخلشب ،ويف وسط ّ

ُسمى (احلُ ْجرة) ،فنقول :بيت فالن فيه أربع
التي تنجرف إليها مياه األمطار ،والغرفة ت ّ
ُسمى (الدِّ يوان ّية) التي ما زالت تُستعمل حتّى أ ّيامنا
أو مخس ُحجر ،وغرفة االستقبال ت ّ

هذه ،هذه الغرفة حسب خُم ّطط البيت تكون عاد ًة منعزل ًة عن العائلة (احلرم).
ِ
ٍ
ِ
ٍ
احلديد
لشخصني ،فإذا كان ِمن
واحد ،أو
لشخص
ص
أ َّما
رسير املنام ،فهو خُم َّص ٌ
ُ
يسمى (قريولة) ،وإذا َ ِ
ِ
لشخصني
سمى (ختت) ،وإذا كان السرَّ ُير
كان من اخلشب ُي ّ
ُ ّ

ٌ
صندوق
الر ّمانة) ،ويف ال ُغرفة
ُسمى (جورباية) ،وأفضل أنواع اجلوربايات (أ ّم ّ
فت ّ
مع املالبس عدد ًا من صابونات
كبري ُيستورد من اهلند حلفظ املالبس ،والبعض
يضع َ
ُ
ٌ
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تكتسب املالبس رائحتها ،ويف الغرفة (كنتور) ذو بابني ،عىل واجهة
(ال ُّلوكس) حتّى
َ
كل ٍ
ُ
ِّ
تستعمل صندوق ًا مصنوع ًا من
باب مرآة ،أ َّما البيوت غري امليسورة احلال ،فكانت

النجاري َن يف ّ
العشار قرب جامع املقام ،ويوجد
اخلشب العادي الذي ُيصنَع يف سوق ّ

أيض ًا -يف بعض غرف الدّ ار فتح ٌة تُشبه ُّالش ّباك ُيطلق عليها (الرازونة) ،وكانت تؤ َّطر
ٍ
أن تُستبدَ ل بقضبان احلديد ،وتُستعمل هذه لوضع ٍ
بالزجاج ،قبل ْ
كبرية ،أو بعض
مرآة
ُّ
ُ
أستعمل واحد ًة لوضع ُكتُبي املدرس ّية ،ويف
كنت
الصغرية ،وأنا شخص ّي ًا ُ
احلاجات ّ
ِ
ِ
ُسمى غرفة ّ
الشناشيل املفروشة للجلوس (األريس).
ذوات
البيوت
الطابقني ت ّ
الرزّ ،
والسكّر،
ُي ّ
والشايُّ ،
سمى املخزن (اجليل) من (الكيل) ،ويف هذه ال ُغرفة يخُ زن ُّ

يري ،وبستوكة
وال ّطحني ،وتنكة الدُّ هن ،وتنكة التمر ،واخلالل املطبوخ ،والتمر الدِّ ّ

املعجون ،والبامية املج ّففة ،والفوانيس ،وال َّلمبات ،واهلاون ،واجلاون ،والطشوت،
سمى
ويف ال ُغرفة يوجد صندوق من اخلشب حلفظ (مواعني) األكل والشرُّ ب ،و ُي ّ

ٌ
صندوق
(الصندقجة) ،وهناك
سميها
ّ
ّ
(الس ّحارة) ،والبعض ُي ِّ

الصاج
صغري من َّ
ٌ
يحُ فظ فيه َّ
الذهب،

طوله قد ٌم وعرضه ( )4/3قدم ،وارتفاعه ( )2/1قدم تقريب ًا
سمى -أيض ًا-
و(الفلوس) ،وأشياء ُأ َخر ثمينة ،ويوضع يف أسفل صندوق املالبس ،و ُي ّ
(الصندقجة) ،ويف املطبخ توجد (املواقد) ،مجع (موقد) ،للطبخ عىل نار احلطب ،وقرب
ّ
ُسمى (البادكري) ،ويف بعض البيوت يوجد بادكري
سقف املطبخ فتح ٌة خلروج الدُّ خان ت ّ
ٍ
الصيف لدخول اهلواء منها؛ لعدم وجود مراوح
يف غرفة تنام فيها العائلة ُظهر ًا يف فصل ّ
-حينذاك.-

ُسمى (األدب) ،أو (اخللوة) .ويف سطح الدَّ ار توجد
أ ّما (املراحيض) ،فكانت ت ّ

غرف ٌة صغري ٌة مساحتها ال تتعدّ ى مخسة أو ستّة أمتار مر ّبعة تقريب ًا حلفظ فرش النوم

ممر ُم ٌ
سمى (الدِّ هليز) ،أ ّما بيوت
نعزل ُي ّ
ُسمى (البيتونة) ،وبعض البيوت هبا ٌّ
صيف ًا ،ت ّ

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 190البرص ُة يف

السياج ِمن
أطراف املدينة ،فبعضها له
ٌ
سمى (ال ُّطوفة) ،وإذا كان ّ
سياج من ال ّطني ُي ّ
ص).
سمى (اخلُ ّ
القصب ف ُي ّ
السادسة
احللقة ّ

أذكر يف هذا اجلزء تسميات ُأ َخر تتع ّلق بسباق اخليل ،ففي العرشين ّيات كانت

اجلمهوري ،وكذلك كانت يف
تقع قرب املستشفى
ّ
يف البرصة ساحة لسباق خيل ُ
السبعين ّيات ساحة لسباق خيل تقع يف طريق سفوان مقابل دواجن البرصة ،وهو
ّ

السباق بسبب املراهنات ،ولو كان وجوده إلجراء
موجود حلدّ اآلن ،وقدْ فشل هذا ِّ
ِ
السباقات التي ت ِ
خاص ًة َّ
أن يف العراق من
قوة احلصان ومهارة الفارس ملا فشل! ّ
ُظهر ّ
ّ
رتط يف اخليول التي
اخليول األصيلة العدد الكبري ،وكان ُي ّ
(الريسز) ،وكان ُيش َ
سمى ِّ

تكون خيوالً عرب ّي ًة أصيل ًة؛ َّ
َ
السباق ْ
ألن اخليول غري العرب ّية أضخم وأكثر
أن
تُشارك يف ِّ
ِ
أن َ
السباق ْ
حتم ً
حيمل
السباق ،ومن رشوط ِّ
ّال من اخليول العرب ّية يف أغراض النقل ال ِّ
ِ
املقرر ،فاجلوكي (الفارس) يوزن قبل
احلصان وزن ًا مع وزن الفارس ال يتعدّ ى الوزن َّ
الركوب ،وعيار الوزن هو ستون اإلنكليزي( ،)stoneو ُيساوي مقدار ( )15باوند ًا
ّ
إنكليز ّي ًا ،وليس عىل احلصان الذي سيتسابق ْ
أن حيمل أكثر من ( 12ستون ًا) مع وزن

مهمة جدّ ًا لتمييز اخليول يف بداية
ُسمى (هيئة التشبيه) ،وهي ّ
السباق هيئة ت ّ
اجلوكي .ويف ِّ
َ
ِّ
املقررة
يب
كل موسم ،فتقبل العر َّ
األصيل وترفض غريه؛ ألنَّه غري ُمطابق للمواصفات َّ
ٍ
ُقرر اهليئة استشارة
يف النّظام ،وعند حصول مشكلة بني مالك احلصان وهيئة التشبيه ،ت ّ
ني الذين ير ّب َ
ون اخليول العرب ّية األصيلة
ني ،كبعض رؤساء العشائر
املختص َ
خمتص َ
ّ
ِّ
ٍ
للسباق -أيض ًا -هيئة
ولدهيم املعلومات ،وهم أصحاب خربة بأصول اخليل ،وكان ّ

سمى
الساحة ،و ُي ّ
حتكيم للنظر يف اخلالفات بني أصحاب اخليول واجلوك ّية ،أو مراقبي ّ
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ٍ
ُّ
واحد منهم (استود) ،واخليل (املتبونة) يعني :أكلت تبن ًا ،حتّى تكون يف وض ٍع ال
كل
ٍ
طبيعي لتأثري التّبن فيها ،وهذه ِح َي ٌل يقو ُم هبا أصحاب
بشكل
الركض
ٍّ
تتمكّن فيه من ّ
السباق ،فتُع ّلق عىل احلصان بجانب الفارس ،فض ً
ال
اخليل ،أ َّما أرقام اخليل التي تدخل ّ
عن هذاَّ ،
فإن القمصان التي يرتدهيا الفرسان ترمز إىل هذه األرقام ،فالقميص األبيض

رقم ( ،)1والقميص األمحر رقم ( ،)2وهكذا ،وهناك –أيض ًا -قمصان بلونني ،أ ّما
السباق (املضامر) ،الذي تركض عليه اخليل،
(الرون) ،وسياج ّ
السباق فت ّ
أرض ّ
ُسمى ُّ

سمى (احلطب)؛ ألنَّه من اخلشب ،واملنعطف الذي تدور اخليل فيه
السباق ُي ّ
وسياج ّ
(الزاوية).
سمى (الكونة) ،أي( :الكورنر) ّ
ُي ّ

خط البداية ،وبيد ِ
تتجمع عند ِّ
العلم األمحر،
املطلق
قبل انطالق اخليل كانت اخليل
ّ
ُ

الصعب إيقاف اخليل عند ِّ
خط البداية ،وعند اإلشارة بال َع َل ِم األمحر تنطلق
وكان من ّ
ٍ
جهاز
اخليل ،وبعد ذلك تأيت أبواب االنطالق التي تدخل فيها اخليل ،وبواسطة
خاص تُفتح األبواب ،فتخرج اخليول منها ،وبواسطة هذه األبواب ال توجد صعوبة
ٍّ

سمى (هاف) ،وعند
ُسمى هذه األبواب (املشن) ،وانطالق اخليل ُي ّ
يف انطالقها ،وت ّ
سمى الفائز
األول َ
سمى الفائز ّ
(ألون) ،و ُي ّ
انطالق اخليل يصيح اجلمهور( :هاف) ،و ُي ّ
الثاين والثالث (ال ّلبيس).

سمى
سمى (فلوك) ،أ ّما الفارس ،ف ُي ّ
وقدْ يفوز حصان مل يتو ّقع أحدٌ فوزه ،ف ُي ّ

سمى
سمى (رادن بوي) ،وسوط الفارس ُي ّ
(اجلوكي) ،والفارس حتت التدريب ُي ّ
ُسمى (اإلجيات)،
الس ّن ت ّ
الس ّن (املبتدئة) ،واخليل كبري ُة ِّ
ُسمى اخليل صغرية ِّ
(جابوك) ،وت ّ
ربام ِمن كلمة ( ،)ageوتعني العمر أو السنِ ،
ومن أشهر الفرسان كان( :عبد الكريم بن
ِّ ّ
ّ
الزبري ،وقدْ بلغت شهرتُه العامل ،فاشتهر
سمى (ابن عبيد) ،وهو من أهل ّ
عبيد) ،وكان ُي ّ
ثم عاد إىل بغداد ومل يتمكّن ِمن مسايرة الفرسان
ثم يف إنكلرتاّ ،
ثم يف اهلندّ ،
يف البرصةّ ،
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ّ
الشباب لكرب سنّه وإلدمانه اخلمرة ،والفارس الثاين املشهور (منيس) ،وهو –أيض ًا-

سمى (ترينر) ،وقدْ ُيقدّ ُم أحدُ أصحاب اخليل املتسابقة
من أهل ّ
املدر ُب ،ف ُي ّ
الزبري ،أ َّما ّ

بعد ّ
سمى االعرتاض (اوبجكشن  -)objectionعىل
الشوط
ً
شكوى أو اعرتاض ًا -و ُي ّ
ٍ
السباق ،مثالً :يقوم (اجلوكي) بسحب ال ِّلجام حتّى يق ِّلل
متعمد ضدَّ حصانه أثناء ّ
خطأ ّ
ِمن رسعة احلصان كي ال يفوز؛ َّ
رس ًا مع بعض أصحاب اخليل
ألن (اجلوكي) قدْ يتّفق َّ
ِ
السباق ،أو ْ
عىل ْ
أن يقوم برضب وجه حصانه
أن ال يفوز احلصان ،وهذه من ح َيل ّ
بسوط (جاكي) كان يركض بجانب حصانه ،وبعد تقديم االعرتاضُّ ،
يدق جرس
ذكرت -وعند ّ
دق جرس االعرتاض يصيح اجلمهور
االعرتاض (األوبجكشن) -كام
ُ

(اوبجكشن) ،ويف احلال تكون لوحة الفائز بانتظار قرار جلنة التحكيم؛ إ ْذ تنظر
رت عدم قبول االعرتاض ُيدَ ُّق جرس الرباءة ،وإذا ُقبِل االعرتاض
باالعرتاض ،فإذا ّقر ْ

األول ،والثالث َّ
فيحل الفائز الثاين َّ
ّ
ف ُي ُّ
حمل
صحة االعرتاض،
حمل الفائز ّ
دق جرس ّ
الثاين ،وهكذا.

السابعة
احللقة ّ

أوض َح َّ
أو ُّد ْ
ختص دوائر الشرّ كة العا ّمة ملوانئ العراق
أن ِّ
أن األسامء التي سأذكرها ُّ
ٍ
ألسباب ال ختفى عىل القارئ ،وهي
والعاملني فيها ،ومعظمها ذات أصول إنجليز ّية
َ

التي كانت تُتداول قدي ًام بني دوائرها ،ولك َّن تلك األسامء أخذت تتغيرّ تدرجي ّي ًا بمرور
الوقت ،وانتهى التداول هبا رسم ّي ًا بعد ( )14متّوز ،وأو ُّد ْ
أوض َح –أيض ًا -أنّني ر ّبام
أن ّ
نسيت بعض األسامء ،وباإلمكان تزويد (مركز تراث البرصة) املعني بنرش هذا الكتاب
ُ

بام فاتني ذكره منها ،ممّا كان متداوالً.

ُسمى (بورت داير كتوريت) ،واملتعارف عليها
الشرّ كة العا ّمة ملوانئ العراق ت ّ

الت ِ
اث العا ِّم193 .............................................................
قسم رُّ
ُ

فالصديق خيرب صديقه بأنَّه سوف يذهب غد ًا إىل (البورت)،
(البورت) ،أي :امليناءّ ،
ٍ
أرصفة ،فيقولون :ذهب إىل (اهليد كوارتر) ،أي :إىل
وعند سؤال مو ّظف يعمل يف
املقر العام ،أو ذهب إىل (اإلنجنرينك) ،أي :اهلندسة ،وعند االستفسار عن عنوان
ّ
عمل ،أو
وظيفة شخص ،يقولون( :كالك) ،أي :كاتب ،أو (سربويزر) ،أي :رئيس اّ

(فاير مان) ،أي :إطفائي ،أو (جيف إنجنري) ،أي :رئيس مهندسني ،أو (كاردنر) ،أي:
ٍ
ٍ
اّ
السيارات،
الس ّيارات عن حادث وقع لس ّيارة من ّ
فلح ،ومثالً :عندما يستفرس مهندس ّ
فالسؤال للكاتب :هل وصل (ريبورت؟) ،أي :تقرير عن (إكسدنت) الس ّيارة ،أي:
ّ
ٍ
عمل ،فيقول لك املو ّظف :حتتاج إىل
حادث الس ّيارة ،أو عندما تراجع اهلندسة إلنجاز

موافقة (اإلنجنري) ،أي :املهندس ،أو (اجليف إنجنري) ،أي :رئيس املهندسني ،ويف حال
ٍ
بإجازة مرض ّي ٍة ،ف ُيقال لك :املهندس (بسك ليف)،
كون املهندس الذي تراجعه متمتّع ًا
أي :إجازة مرض ّية ،أو (أوردنري ليف) ،أي :إجازة اعتياد ّية.

سمى (سكشن)،
أ ّما
املدير العام ،فتُطلق عليه تسمية (دايركتور جنرال) ،والقسم ُي ّ
ُ

ّ
واملطار (إيربورت) ،وفندق ّ
سمى
شط العرب
(شط العرب ُأوتيل) ،وميناء املعقل ُي ّ
(ترفك) ،أي :النقل ّيات ،ومدير امليناء (ترفك مانيجر) ،واملخزن (شيد) ،واملخازن

(شيدات) ،ومأمور املخزن (شيد فورمان) ،ومساعده (أسستن شيد فورمان) ،والكاتب
ُسمى (الكيت) ،ومفتّش
خيص البضاعة (تيل كالك)ّ ،
يف املخزن فيام ُّ
وبوابة ميناء املعقل ت ّ

البوابة (كيت سبكتور) ،ومساعده (أسستن كيت سبكتور) ،ومساعده (أسستن
ّ
عمل القطعة
سبكتور) ،والرافعة (كرين) ،وسائق الرافعة (كرين دريول) ،ورئيس اّ

سمى
الريايض (نادي البورت
(التنديل) ،ونادي امليناء
الريايض) ،وفريق امليناء ُي ّ
ّ
ّ
ِ
ب)ّ ،
والشؤون البحر ّية (بورت مارين)،
(تيم امليناء) ،والنادي
االجتامعي (بورت كْل ْ
ّ
والقبطان (الكابتن) ،واملهندس (إنجنري) ،وكان ُيط َلق عىل املهندس (حسن حممود)
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البحري (بايلت) ،والدّ ليل
(حسن إنجنري) ،ورئيس املهندسني(جيف إنجنري) ،والدّ ليل
ّ

اّ
األدلء (بيليت ستيشن) ،وسيطرة البحر ّية
حتت التدريب (برنتس بيلت) ،وحم ّطة

اسمها (هبلوان) ،وكانت ترفع
والساحبة (تك) ،وأقدم رافعة باملوانئ كان ُ
(كنرتول)ّ ،

العمل (ل ْيرباوفيز)،
محولة ( )30طنّ ًا ،واملساحة (رسيف)ّ ،
واملساح (رسفر) ،ودائرة شؤون اّ
العمل (كارج مان) ،واالستامرة
العمل (سربويزر) ،ومراقب اّ
والعامل (ليربر) ،ورئيس اّ
املرض ّية (سك ريبورت) ،واإلجازة املرض ّية (سك ليف) ،واستامرة اإلجازة االعتياد ّية

(اوردنري ريبوت) ،واإلجازة االعتياد ّية (اوردنري ليف) ،ومأمور ضبط الوقت

(تايم كيرب) ،ورئيس مأموري ضبط الوقت (هيد تايم كيربز) ،واحلادث (إكسدنت)،
والتقرير (ريبورت) ،ودائرة التدقيق (األودت) ،واملد ّقق (أوديرت) ،واملال ّية (اكاونت)،
وقسم األفراد (برسنال افاريزر) ،واملالحظ (سوبرتندت) ،ورئيس املالحظني (جيف

سوبرتندت) ،ومدير القسم (املم ِّيز) ،وهذه التسمية ال توجد يف مالكات دوائر الدّ ولة،
الزهري) املشاور
واملشاور القانوين (ليكال أوفايزر) ،وعندما كان املرحوم (قاسم ِّ

ثمة يافطة مث ّبتة عىل باب غرفة (احلاكم)؛ ألنّه كان حيكم يف القضايا التي
القانوين كانت ّ
ُسمى (بورت بوليس) ،والشرّ طي (بوليس)،
ُّ
ختص املالحة النهر ّية ،أ ّما رشط ُة املوانئ ،فت ّ
البحري (يب أم دي = بورت مارين
وحراسة الشرّ طة (بوليس وتشامن) ،أ ّما املس َفن
ّ

دوكيارد) ،واملعمل (ورك شوب) ،ومدير املعمل (ورك شوب مانيجر) ،ومزلق ّ
العشار
سمى (الدّ ب) ،والذي يقوم بقياس ال ُعمق اّ
(البلد) بواسطة
(الدّ وكري) ،وعمق املاء ُي ّ
ِ
ِ
وحراس املوانئ (بورت وتشمن)،
السمكّ ،
البِلد ،مأخوذة من البِلد الذي ُيصطاد به ّ
والالسلكي (وايرلس) ،واملخزن (ستور) ،واملخازن (ستورز) ،ومدير املخازن (ستورز

منيجر) ،ومعمل الغسيل (ال ّلوندري) ،ودائرة الكهرباء (اللكرتك سكشن) ،وال َّل ّحام
الصادرة والواردة (ريكورد) ،وبريد املعقل (بوست أوفيز).
(ولدنر) ،ودائرة األوراق ّ
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احللقة الثامنة

 -األبراج أو قراءة ال ّطالع :قارئ ال ّطالع

(الفوال) ،أو (فتّاح الفال)،
سمى
ّ
كان ُي ّ
وهو الذي يقوم بقراءة ال ّطالع ،ويقوم هبذه

ّ
سمى
فالرجل ُي ّ
الرجال والنّساءّ ،
(الشغلة) ّ

ُسمى
ّ
(شواف ،أو فتّاح فال) ،واملرأة ت ّ
(شوافة ،أو فتّاحة فال) ،وكان هؤالء
ّ

يتجولون يف ّ
(شواف ،فتّاح فال) ،ف ُيستدعى
الشوارع الفرع ّية واألز ّقة ،وينادون:
ّ
ّ

ّ
(حظ) ألحد أفراد العائلة،
من أحد البيوت ،فيدخل البيت ،و ُيطلب منه فتح فال
ٍ
مستطيلة أو مرب ٍ
ٍ
ٍ
مشدودة عىل
عة
قامش
فيجلس عىل األرض ،ويخُ رج ِمن جيبه قطع َة
ّ
ٍ
ويضع عليها احلىص ،وهنا
عدد من احلىص ،فيقوم بفرش قطعة القامش عىل األرض
ُ
ِ
يط ُلب مشاهدة ّ
الشوافني ال
الشخص الذي ُيريد قراءة ح ِّظه ومعرفة اسمه.
وقسم من ّ
ٌ
َ
يستعملون قطعة القامش وإنّام يستعملون األرض؛ لذلك يبدأ ّ
الشواف بأخذ احلىص
ثم يضع أحد أصابعه عىل إحدى احلُص ّيات،
ورميها عىل قطعة القامش أو عىل األرضّ ،
رب ُيفرحك ،وسيزداد رزقك ،وهناك
ويبدأ بالكالم املحفوظ ،مثالً :يقول :سيأتيك خ ٌ

ثم يضع يده عىل حىص ثانية ويتك ّلم ،وثالثة،
ٌ
شخص من أقاربك يعمل عىل مساعدتكَّ ،
وهكذا ..إىل ْ
فتتجول يف املناطق وهي تنادي:
للشوافة،
ّ
أن ينتهي من الكالم ،أ َّما بالنسبة ّ

شوافة) ،وتُستدعى من أحد البيوت لقراءة ّ
حظ إحدى النِّساء فتقوم بالتمثيل ّية
(شوافة ّ
ّ
الشواف بالنسبة لقطعة القامش واحلىص ومعرفة اسم املطلوب
نفسها التي يقوم هبا
ّ
قراءة ح ّظها ومشاهدهتا ،ويف حاالت تأيت بعض النّساء من اجلريان لالستامع ملا تقوله
ٍ
ٍ
َ
منفرد.
بشكل
بالشوافة ليستمع َن هلا
ينفردن
الشوافة ،وبعض النّساء
ّ
ّ
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اّ
املحلت ،غري أنهَّ م
ويتجول يف
 الدّ راويش :ومفردها درويش ،واملقصود َمن يأيتّ
متباعدة ،والدّ رويش يرتدي الدّ شداشة والسرتة ،وغطاء ِ
ٍ
ٍ
َ
رأسه
فرتات
يأتون يف
كانوا
ُ
ِّ
ف عليه قطع ٌة من القامش األبيض أشبه بالكشيدة ،وهو ذو ٍ
حلية
هو الطربوش الذي ُت َل ُّ
ٍ
الس ْمك ويف هنايتها املحابس وبعض
كثيفة ،ويع ّلق يف رقبته جمموع ًة من السّالسل خمتلفة ُّ
ِ
وأحتف ُظ شخص ّي ًا بقس ٍم منها؛ إ ْذ كان
البحري)،
(املحار
ّ
الصغرية ّ
امللونة ّ
أحجار البحر ّ
ٍ
ِ
الرقبة،
عد ٌد منه ( ُيلظم)
بشكل سبحة وتع ّلق يف رقبة ال ّطفل عندما ُيصاب بالتهاب ّ
ُ
يستعمل الدّ رويش كتاب ًا
أنواع خمتلفة من املحابس ،وشكلها يلفت النظر ،و
ويف يديه
ٌ
لقراءة ّ
ويطلب
الزبون اجللوس أما َمه ،ويقدّ م له الكتاب
احلظ أو ال ّطالع؛ إ ْذ
يطلب ِمن ّ
ُ
ُ

منه فتحه ،وبعد فتح الكتاب يأخذه الدرويش ويبدأ بالقراءة ،والدّ راويش يكتبون

ايس ُعثر عىل
(احلروز) -مجع حرزّ -
للرجال والنّساء ،و ُيقال :إنَّه يف عهد هارون الع ّب ّ
صغري يف ٍ
ٍ
ٍ
بناء قدي ٍم ،ف ُقدِّ َم إىل هارون ،فأمر بكرسه ف ُكسرِ َ  ،فوجد فيه صندوق ًا
صندوق
آخر ،فأمر بكرسه ف ُكسرِ  ،فوجد فيه ثالث ًا ،فأمر بكرسه ف ُكسرِ  ،فوجد فيه ورق ًة ملفوف ًة
َ
فاهتم هبا هارون وقام بفتحها ،فوجد مكتوب ًا فيها( :من ُيريد ْ
تطول حليتُه،
أن
ل ّف ًا قو ّي ًا،
َّ

ف ْل ِّ
يمشطها من األسفل إىل األعىل!!).

اّ
ِّ
املحلت ،وعندما ُيستدعى
يتجولون يف
الكف ممّن
الكف :وهناك ّقراء
ّ
 قارئُّ

الكف
الزبون أمامه ويطلب منه فتح يده ،ويقوم بمسك
لقراءة
ِّ
ّ
الكف ،جيلس ّ
ويشري إىل أحد
الكف،
ثم يبدأ باإلشارة إىل أحد اخلطوط املوجودة يف راحة
ّ
ّ
ويتفحصهاّ ،
ُ
ِ
برشح ٍ
ِ
ٍ
املعلومات عن
وبيان
واف
اخلطوط ،ويأخذ بالكالم عن مايض املقابل ومستقبله

مرت عليك مصيب ٌة كبريةٌ ،فال َّ
ال عندما يقول ّ
ذلك!! مث ً
شك أنّه ال يوجدُ
للشخص :لقدْ َّ

الكف
متر عليه مصيب ٌة كبريةٌ ،وهنا يستغرب ال َّطرف الثاين كيف عرف قارئ
ِّ
عراقي مل َّ
ٌّ

ذلك؟!! ويف حم ّلة ّ
كف
اهلواز) كان هناك قارئ ٍّ
العشار قرب طاق بيت احلاج (مهدي ّ
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الكف).
(قارئ
مكتوب عليها:
يعمل يف دكّان ،وقدْ ُوضعت قطعة عىل باب الدكّان
ّ
ُ
ٌ
ِ
مارس هذه املهنة لوحدها ،فر َّبام
لقر ِاء الفنجان ،فلم نسمع يف البرصة َمن
َ
أ َّما بالنسبة ّ

الرجال.
مارسها
(الفوال) ،و(الدّ رويش) ،وهي تلقى ً
ّ
هوى من قبل النّساء أكثر من ّ
احللقة التاسعة

رشط ُة ّ
ثم ُس ِّم َيت (البوليسخانة) ،وأخري ًاُ ،س ِّم َيت
العشار :وكانت ت ّ
ُسمى (القشلة)َّ ،

رشطة ّ
اخلضارة
العشار ،والقشلة من األبنية العثامن ّية القديمة ،وتشغل القشلة منطقة ّ
الزاوية
حال ّي ًا ،يف هناية شارع (أبو األسود) تقريب ًا ،والواجه ُة األمام ّية للقشلة تبد ُأ ِمن ّ
الصياغ ،ومتتدّ حتّى ملتقى ّ
الشارع املتّجه نحو مدرسة املربد االبتدائ ّية،
املقابلة لسوق ّ

مقابل اّ
خزانات املاء ،وكانت دار مدير رشطة البرصة (أمحد املحفوظ) يف
حملت بيع ّ

ِ
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الرئيس
الثالثين ّيات يف تلك ّ
الزاوية –أيض ًا -ويف وسط الواجهة األمام ّية يوجدُ الباب ّ
شكل ٍ
ِ
طاق مرتفعٍ ،ويف بداية الباب عند الدّ خول توجد غرفة
للقشلة ،والباب عىل
حرس القشلة عىل اليمني ،وتقابلها عىل جهة اليسار غرفة التوقيف ،ويف منتصف

ٌ
مدخل آخر للقشلة حيث
الصياغ
الرئيس ّ
والزاوية املقابلة لسوق ّ
املسافة بني الباب ّ

غرف املسؤولني ،ويف هناية ال ُغرف غرفة (الكرنل سارجنت) ،الذي حيمل رتبة (عميد)
يف الشرّ طة العراق ّية ،وكان املرشف عىل الشرّ طة يف البرصة حتّى هناية األربعين ّيات ،ويف

اجلهة الثانية نجد النّظارة ،وهي غرف ٌة كبري ٌة ينتظر فيها ا ُملتّهمون حتّى نتيجة التحقيق
الصياغ باجتاه هنر
اخلاص هبم ،أ َّما االمتداد اآلخر ،فيبدأ من ّ
الزاوية املقابلة لسوق ّ
ِّ

اخلندق حتّى ملتقى ّ
الص ِّح ّية -حال ّي ًا -التي كانت
الشارع الذي يتّجه نحو الوقاية ّ
املفوضني.
املستوصف
البيطري ،ويف هذا االمتداد كانت بيوت بعض ّ
ّ
الزاوية املقابلة اّ
خزانات املاء باجتاه مدرسة
ملحلت بيع ّ
أ ّما االمتدا ُد اآلخر ،فيبدأ ِمن ّ
املربد االبتدائ ّية ممتدّ ًا حتّى ساحة مدرسة البنات ،أ ّما اجلهة اخللف ّية ،فيحدّ ها املستوصف

الص ِّح ّية حال ّي ًا -ومدرسة اخلنساء ،وعند الدّ خول إىل ال َقشلة جتد
البيطري-الوقاية ّ
ّ

خمصص ًة لتدريب فريق الشرّ طة ،وكان يسمح للفرق بإجراء املباريات
ساح ًة لكرة القدم َّ
وباألخص عرص يوم اجلمعة ،ويف املنطقة فريق كرة القدم من الناشئني
عليها عرص ًا،
ّ
يسمى( :فريق القشلة)ِ ،
ومن العبيه( :فاضل محزة ،وسلطان اّ
مل عيل ،وفهمي
ُ ّ
القيمقجي ،وألفريد سمعان ،وقسطنطني بسمعان ،وكريم محزة ،وكريم ع ّباس ،وناظم
اإلمام ،وعيل أمحد املحفوظ (ابن مدير الشرّ طة) ،وصبيح داود ،وعيل أبو طربة ،وكريم

محودي حامي اهلدف) ،ويأيت بعد ساحة كرة القدم إسطبل للخيل؛ َّ
ألن الشرّ طة كانت
ّ

تستعمل اخليل للتَّجوال لي ً
ال يف أطراف مركز املدينة ،مثل :منطقة أسياف اخلندق ،وهنري
والساعي ،وغريها .ورشطة املرور
والرباط ،واحلكيم ّية ،ومنطقة اجلرس األمحرّ ،
ال َّليلِّ ،

الت ِ
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ُ
السري) ضمن بناية القشلة ،وكان عدد أفرادها قلي ً
ال جدّ ًا ،ومنهم:
ُسمى (رشطة َّ
كانت ت ّ

اّ
و(املل يعقوب) ،الذي ُأصيب يف
(العريف ياسني) وأخوه ،و(فارس أبو شوارب)،
القوات الربيطان ّية البرصة ،و ُقطِ َع ْت يدُ ه ون ُِق َل إىل العمل
سنة (1941م) عند دخول ّ
ُسمىّ :
اخلاصة) ،و(جعفر أغائي) ،الذي
(الشعبة
َّ
يف أمن البرصة القديمة ،التي كانت ت ّ

نُقل –أيض ًا -إىل العمل يف ّ
اخلاصة يف البرصة القديمة.
الشعبة
ّ

واملفوض (حممود جابر) ،الذي
وكان يف رشطة القشلة املعاون (عبد القادر حسن)،
ّ

واملفوض (نصيب سعيد) ،الذي
(حممد)،
سمى (اسبكتور)،
ّ
ّ
واملفوض املالكم ّ
كان ُي ّ
ترجم وطبع كتاب املصارعة اليابان ّية (اجلو جستو) لبطل العامل اإلنكليزي (ماكلني)،
وقدْ حصل عىل تقدير مديرية الشرّ طة العا ّمة؛ َّ
ألن املصارعة اليابان ّية كانت ضمن

دروس مدرسة الشرّ طة يف بغداد منذ سنة (1928م) ،التي كان (نصيب سعيد) تلميذ ًا
فيها-حينذاك -وكان (نصيب سعيد) مدير ًا ألمن البرصة يف هناية اخلمسين ّيات ،وكان

رئيس عرفاء الشرّ طة (أبو فاضل) يسيطر سيطر ًة تا ّم ًة عىل الشرّ طة ،وكان ُمهاب ًا من

رجاله من أفراد الشرّ طة.

ويف بداية اخلمسين ّياتَ ،هدَ َم ْت البلد ّي ُة ال َقشل َة ،ومتّت تسويتها وبناء األسواق حم َّلها،

السمك ،وسوق بيع الفواكه
مثل :سوق ّ
القصابني ،وسوق بيع املواد الغذائ ّية ،وسوق َّ
والدّ كاكني يف الواجهة املقابلة لباعة األقمشة ،وغريها.
احللقة العارشة

 أبو الفوانيس :قبل تزويد مناطق البرصة بالكهرباء ،كانت (الفوانيس) هي التيٍ
تُستعمل إلضاءة ّ
بمسافات
الشوارع الفرع ّية واألز ّقة ،وكانت تُث ّب ْت عىل جدران البيوت
صة هلا من قبل البلدية ،وقبل حلول الظّالم يأيت ٌ ِ
خمص ٍ
عمل البلد ّية حيمل عىل
ّ
َّ
عامل من اّ
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كتفه ُس َّل ًام من اخلشب ليصعدَ به إلنارة الفوانيس ،وحيمل قطع ًة ِمن القامش لين ّظف
زجاجها ،ويف صباح اليوم التايل يأيت العامل ل ُيطفئ (الفوانيس) التي أنارها ،وكثري ًا

ما حتصل مشاكل بني (أبو الفوانيس) ،وأهل املح ّلة؛ بسبب كرس زجاج الفوانيس من
ٍ
زجاجة
قبل صغار املح ّلة ،فيتدارك ذلك الكبار وجيمعون املبلغ الذي يمكِّنهم من رشاء

بدالً عن تلك التي ُكسرِ َ ْت ،وكان العامل يف حم ّلة ّ
سمى (سلامن أبو
العشار
ّ
(البجاري) ُي ّ

تقو ٍ
س ٍ
قليل يف ظهره ،وكان تعيني (أبو الفوانيس) من املح ّلة نفسها،
حدبة)؛ لوجود ّ
َ
بالس َّلم يف بيته ،وكان أهل املح ّلة يكرمون (أبو الفوانيس) أ ّيا َم األعياد أسو ًة
حتّى
حيتفظ ُّ

باحلراس ال َّليل ّيني وذوي اخلدمات.
ّ

سمى (أبو الدّ وندرمة) ،والبائع
 -أبو الدّ وندرمة :وكان بائع (الدّ وندرمة) ُي ّ

يضع فيها
الصندوق،
ُ
–حينذاك -كان يستعمل عرب ًة ذات ثالث عجالت تُشبه ّ

قنين ًة مصنوع ًة من النحاس وهلا فوهة قطرها قد ٌم تقريب ًا ،وارتفاعها ثالثة أقدام تقريب ًا،
ٍ
برميل من الرباميل اململوءة بطريش العنبة ،التي تُستورد ِمن اهلند ،ويضع يف
يضعها يف
(كسار الثلج)،
الفراغ بينهام -ويقدّ ر بثالثة أو أربعة إنشات تقريب ًا -هشيم الثلج ،أو ّ

ويغ ّطيه بامللح ليمنع ذوبان الثلج ،ويضع
بالسكّر ،أو بام ّد ٍة
يف القنينة احلليب املمزوج ّ
أخرى (اجلكليت) ،أو ُيضيف لون ًا آخر،
و ُيمسك القنينة و ُيديرها لفرتة حتّى جتمد
ٍ
فرتة وأخرى
وتكون (الدّ وندرمة) ،وبني
يقوم بالعمل ّية نفسها؛ إ ْذ (ي ُف ُّر) القنّينة حتّى

تبقى (الدّ وندرمة) جامدةً ،ويوجد اآلن يف

الت ِ
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ُ

بتي (سوق الع ّطارين) َمن يستعمل هذه الطريقة لصنع (الدّ وندرمة)،
سوق ّ
الس ّ
محام ّ
يتجول بعربته يف ّ
الشوارع واألز ّقة وهو ينادي( :دوندرمة..
وبائع (الدّ وندرمة)
ّ
دوندرمة حليب ..دوندرمة بوز!) ،وأشهر بائعي (الدّ وندرمة) (ع ّباس) ،الذي ُيط َلق
يتجول يف حم ّلة ّ
العشار ،و(نافع) يف البرصة ،و ُيطلق
عليه (ع ّباس أبو الدّ وندرمة) ،وكان ّ

عليه (نافع أبو البوز).

العشار لبيع (الدّ وندرمة) ّ
ّ
املحل الوحيد يف ّ
حمل (زينل) ،وكان يف
وكان صاحب

ثم انتقل إىل ٍّ
األنصاري،
معجنات
ّ
حمل أكرب قرب أ ِّم الربوم مقابل ّ
وسط سوق املطاعمّ ،
ثم ّ
َ
حمل
وكان النّاس
يأتون من مناطق بعيدة ِّ
خصيص ًا من أجل (دوندرمة زينل)َّ ،
ُ
يستعمل العنبة (طعم املانجة) املستوردة من اهلند
امرائي) القريب منه ،الذي كان
(الس
ّ
ّ

تطلب عليك ْ
أن تقول( :أريد عنبة).
لصنع (الدّ وندرمة) ،وعندما
ُ

املتجول علب (باكيتات)
السكائر
ّ
السكائر(أبو اجلكَاير) :ويضع بائع ّ
 بائع ّويتجول يف ّ
الشوارع ،وعند دخوله
السكاير يف (ق َّف ٍة) حيملها إ ّما عىل رأسه أو بيديه،
ّ
ّ
ٍ
قهوة أخرى ،أو
ثم خيرج ويذهب إىل
إحدى املقاهي يعرض ّ
السكَاير عىل اجلالسنيَّ ،
اّ
التجول جيلس يف أحد األركان
يتجمع فيها النّاس ،وعند االنتهاء من
املحلت التي
يف
ّ
ّ
(السكَاير) ِمن صنف
املارة ،وكانت ّ
السكَاير) بانتظار الشرّ اء من ّ
ويضع بجانبه (ق ّفة ّ

و(السعدون ّية) ،وغريها.
(الكولد فالك) ،و(كرفن أي) ،و(النهضة)،
ّ

ِ
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احللق ُة احلادي َة عشرْ َة
احلجامة :ومجع ِحجامة ِ
 ِ(حجامات) ،وكان بعض أهل البرصة ُيطلقون عليها:

(حيامة)؛ َّ
الريف ،ينطقون اجليم يا ًء ،مثالً :عندما
ني،
ألن بعض البرص ّي َ
ّ
وخاصة أهل ِّ
حممد ،وعمل ّية (احلَ ِجم) كانت جُترى يف الربيع؛ َّ
ألن
حممد ،يقول :ياكم ّ
يقول :جاكم ّ
الكبار كانوا يقولونَّ :
وخاصة
إن احلَ ِجم ،أي :سحب الدَّ م من جس ِم اإلنسان ،مفيدٌ له،
َّ

(احلجام) ويطوف باألز ّقة ُمنادي ًا :حجامة ..
يف فصل الربيع ،ففي هذا الفصل يأيت
ّ
حجامة ،ف ُيستدعى من أحد البيوت ،وكانت آلة احلَجم (استكانة) بقدر استكانة ّ
الشاي

رفيع طوله ثالثة أو أربعة إنشات
أنبوب
الكبرية ،ويف هنايتها من جهة ال َقعر
زجاجي ٌ
ٌ
ٌّ
ليسكب فيه
احلجام (ماعون ًا)
َ
ب ّ
تقريب ًا ،ومعه أمواس احلالقة ،وقبل إجراء احلَ ِجم َيط ُل ُ
ِ
ِ
ثم خيتار مكان ًا
الدّ َم ،وهنا يطلب من الذي يريد احلَجم اجللوس ،فيجلس خل َفه مبارشةًَّ ،
ِ
يف ِ
ِ
اهلواء املوجود داخل االستكانة،
بسحب
كتفه؛ إ ْذ يضع االستكانة خلفه مبارشة ،ويبدأ

ٍ
ثم تُرفع االستكانة ،و ُيؤخذ
لفرتة حتّى
وتستمر
يظهر بروز بالكتف داخل االستكانةَّ ،
َ
ُّ
ٍ
ٍ
أن يكون جديد ًا ،وإلاَّ َّ
حالقة عىل ْ
ثم
فإن أهل البيت يأتون
(موس)
بـ(موس) جديدّ ،
يضع االستكانة حوله ،ويقوم بسحب
احلجام بترشيط اجللد ليخرج الدّ م ،وبعدها َ
يقوم ّ
وتتكرر عمل ّية
يتجمع الدّ م باالستكانة يسك ُبه يف املاعون الذي بجانبها،
الدّ ِم ،وعندما
ّ
ّ
مرات إىل ْ
أن ينتهي احلجم ،وكان والدي ِمن املدمنني عىل احلجم،
سحب الدّ م عدّ ة ّ
بعض اّ
واستمروا به ،ولكن تو ّقف
احللقني يامرسون عمل ّية احلجم يف دكاكينهم،
وكان ُ
ّ

احلجم بعدها.

السوق الذي
الصري َفة :يف الثالثين ّيات كان مكان
الرص َ
 ّافني يف سوق هرج ،يف ُّ
ّ

تُباع فيه اآلن احلبال ،قرب سوق املقام ،وكان مجيعهم أو أكثرهم من اليهود ،وكانوا
َ
يلبسون الفني
ُي َغ ُّطون رؤوسهم بالفني (نوع من أنواع الطرابيش) ،وأهل البرصة كانوا
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ُ
الرصاف جيلس يف باب دكّانه الذي ال تتعدّ ى مساحتُه مخسة
قبل انتشار ِّ
السدارة ،وكان ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بطريقة
فيحركها بيديه
الروب ّيات،
ّ
أمتار مر ّبعة تقريب ًا ،وبيده نقو ٌد معدن ّي ٌة كبريةٌ ،مثل ّ
بالسؤال
يمر هناك ،فالذي يريد الترصيف خيتار أحد الدّ كاكني ،ويبدأ ُّ
يسمعها الذي ُّ
عن ِ
قيمة املبلغ املطلوب ترصيفه ،ثم يذهب إىل دك ٍ
ّان آخر ،وهكذا إىل ْ
يدفع
أن جيدَ َمن ُ
َّ

له أكثر.

تتجول
والروبُ :يباع القيمر واحلليب يف البرصة فجر ًا؛ إ ْذ
ّ
 -باع ُة القيمر واحلليب ّ

ُسمى (أ ّم الكَيمر) -يف ّ
الشوارع الفرع ّية واألز ّقة ،وتنادي (إرشجلن كيمر)،
البائعة  -وت ّ
وكلمة (ارشجلن) صيغة أمر مأخوذ ٌة من العرب ّية الفصحى( :اشرتي َن ل ُك ّن) ،والنون هي

نون النِّسوة طبع ًا ،وحتمل بائعة القيمر طبق ًا أو طبقني تضع عليهام (مواعني) القيمر،
بطبق ٍ
وتُغ ّطي الطبقني ٍ
ذكرت -أ َّما بائعة احلليب
ثالث ،وعند التجوال كانت تنادي -كام
ُ

تضع هبا
و(الروب) ،فتستعمل ق َّف ًة مطل َّي ًة بام ّدة القار (اجلري) من الداخل واخلارج،
ُ
ُّ
يتم الشرِّ اء
(مواعني) ّ
الروب ،وقناين احلليب ،ور ّبام بعض (مواعني القيمر) ،وعندما ُّ
من أحد البيوت تأيت أ ّم القيمر قبل الظهر الستالم املواعني وثمن القيمر ،وهناك باعة
الساعي
الرجال ،وكانوا يف الغالب من َس َكنَة حم ّلة ّ
(الروب) عرص ًا ،وكان ُيباع من قبل ِّ
ّ

ُ
يف ّ
الصغرية)،
ستعمل البائع طبقني
العشار ،و َي
الروب ّ
ُ
يضع عليهام مواعني (كاسات ُّ
بطبق ٍ
ويغ ّطيها ٍ
ثالث ،وعند التّجوال يف ّ
الشوارع الفرع ّية واألز ّقة كانوا ُينادون( :روب

َ
البائع يف اليوم الثاين صباح ًا
يعودون إىل البيت ،فيأيت
 ..روب) ،وبعد االنتهاء ِمن البيع
ُ
الروب وال َّث َمن ،وبإمكان البيوت الطلب ِمن البائع ْ
يت يوم ّي ًا للشرّ اء
أن يأ َ
ألخذ مواعني ّ
والروب).
منه ،وهو ما ينطبق عىل بائعات (القيمر واحلليب ُّ
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(جراخ
جراخ ّ
 ّسمى ّ
السكاكني :وكان ُي ّ

(سجني) ،واآللة التي
السجاجني) ،مجع
ّ
ّ
ٍ
عجلة ِمن
تتكون ِمن
(اجلراخ)
يستعم ُلها
ّ
ّ
رت تقريب ًا ،حوهلا (قايش) من
قطرها م ٌ
اخلشب ُ
اجللد ،أو (اجلرتي) ،ويف أسفل العجلة قطع ٌة
وعرضها قد ٌم،
ِمن اخلشب طولهُ ا قد ٌم تقريب ًا،
ُ
ُمتّصل ٌة بالعجلة ،ويف أعىل العجلة الـ(كورسة)
اجلراخ قدَ َم ُه
السكِّني ،وحني يضع ّ
التي جترخ ّ

وحيركها صعود ًا ونزوالً تدور العجلة ،فتدور
عىل اخلشبة ّ
الصغرية املتّصلة بالعجلة ّ
ٍ
رخت)
(الكورسة) برسعة،
(ج ْ
السكِّني قدْ ُ
ّ
السكِّني مع (الكورسة) لفرتة تكون ِّ
وبتامس ِّ
رشر من نار
ْ
وصارت صاحلة لالستعامل اجل ّيد ،وعند ّ
السكِّني بالكورسة خيرج ٌ
متاس ِّ
ٍ
مربوط بالعجلة ،وعندما
(اجلراخ) حيمل اآللة عىل ظهره بحزا ٍم
يتجول
احلطب ،وحني ّ
ّ
ويتجول يف ّ
الشوارع الفرع ّية
يريد محلها يضع احلزام حول جبهته وحيملها عىل ظهره،
ّ
جراخ سجاجني) ،ف ُينادى عليه من قبل أحد أفراد
(جراخ سجاجني ّ ..
واألز ّقة منادي ًاّ :

واملقصات العمياء ،وعندما
السكاكني
ّ
اجلراخ إليه ويرشع يف (جرخ) ّ
البيوت ،فينزل ّ
مقصاهتم لـ(جرخها) ،حتّى ينتهي،
اجلراخ يأتون بسكاكينهم أو ّ
يشاهد أهل الزقاق ّ
ٍ
(حممد) والد ا ُملصارع (فتحي األعور)
ثم يرفع العجلة ويذهب إىل زقاق آخر ،وكان ّ
ّ
جراخ ًا يف سوق املقام ،وكان مكانه ثابت ًا ،يف باب جامع املقام ،وكان يضع عجلته يف
ّ
اجلامع ،وخيرجها ِمن اجلامع صباح ًا ،ويضعها بجانب الباب ،و ُيعيدها ظهر ًا ،وكان
جيرخ (أمواس) اّ
احللقني وسكاكني أهل البيوت القريبة.

الت ِ
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ُ
(رحى) لغرض ال ّطحن،
 ن ّقار الرحى :أكثر البيوت القديمة يف البرصة توجد فيهاً

دائري ّ
قطر الواحد منهام قدم تقريب ًا،
تتكون من حجرين كالمها
والرحى
ُّ
ّ
الشكلُ ،
َّ
يتم
وسمكه ثالثة إنشات تقريب ًا ،ويف احلجرين نتوءات ،وبوجود هذه النتوءات ُّ
ُ
ال ّطحن ،و ُيقالَّ :
الرحى من أحجار البحر ،أ َّما احلجر الذي يف األسفل ،ففيه
إن أحجار َّ

فتح ٌة يف الوسطُ ،ث ِّبت َْت يف هذه الفتحة قطع ٌة من احلديد تشبه املسامر ،ارتفاعها أكثر من
س ِ
مك احلَجر الذي يف األعىل ،لغرض ربط احلجر األعىل باحلجر األسفل ،أ َّما احلجر
ُ
الذي يف األعىل ،ففي وسطه فتحة وحول الفتحة قطعة من احلديد دائر ّية ّ
الشكل؛ كي
يدخل فيها املسامر الذي يف احلجر األسفل ،ويف احلجر األعىل ثقب غري ٍ
نافذ من احلَجر
ٌ

وسمكها بقدر مسكة
الرحى ُث ِّبت َْت فيه
عىص طوهلا مخسة إنشات تقريب ًاُ ،
قرب حاشية َّ
ً
الرحى نُمسك العىص ونجعل احلجر األعىل يدور عىل احلجر
اليد ،وعندما نريد دوران َّ
األسفل ،وهنا نأخذ بيدنا الثانية قلي ً
ال من احلنطة ونضع ُه يف الفتحة املوجودة يف احلجر
األعىل التي خيرج منها املسامر ،فتدخل احلنطة إىل احلجر األسفل فتكون احلنطة بني

احلجرين ،ونتيجة دوران احلجر األعىل إىل أسفل يتساقط ال ّطحني من جوانب احلجر
ونستمر بوضع احلنطة ،وهكذا
الرحى،
األسفل عىل قطعة القامش التي ت َ
ُّ
ُوضع حتت َّ

إىل ْ
الرحى( :احلنطةّ ،
والشعري ،والت ّّمن،
أن ينتهي ال ّطحن ،ومن املوا ّد التي تُطحن يف ّ
تتنوع املواد
السكّر بقدر ح ّبة ال َعدس ،وعاد ًة ما ّ
والسكّر) ،وكانت ح ّبة ُّ
والدّ ارسنيُّ ،
التي تُطحن يف شهر رمضان؛ َّ
(السكّر والدّ ارسني) يوضعان عىل (اهلريس) كام هو
ألن ُّ

الرحى تذهب إىل بيوت أحد األصدقاء لطحن املوا ّد
معلوم ،والبيوت التي ال متتلك َّ

يتجول يف ّ
الشوارع الفرع ّية
خاص ٌة للنّقر ،وكان ّ
فأس ّ
الرحى) لديه ٌ
ا ُملراد طحنُها ،و(ن ّقار َّ
واألز ّقة ،وينادي( :ن ّقار رحي ..ن ّقار رحي) ،ف ُيستدعى من أحد البيوت التي أصبحت
(رحاهم) ملساء ال تطح ُن ج ّيد ًا لكثرة ال ّطحن ،فيقوم ِ
بنقرها ،و ُيعيدها إىل سابق عهدها

لتكون صاحل ًة للطحن من جديد.
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 سينام ّتعرض أفالم ًا
الشعب :وكان ُيطلق عليها سينام (الدّ عاية)؛ ألنهّ ا كانت
ُ

استأجرت القيادة
القوات الربيطان ّية البرصة سنة (1941م)،
ْ
للدِّ عاية ،فبعد دخول ّ

الربيطان ّية دار ًا يف البرصة ،يف بداية شارع الوطني ،بجانب البنك ّ
الشاهنشاهي

الرشيدُ ،س ِّميت (دائرة العالقات الربيطان ّية العا ّمة) ،وكان
–حينذاك -مقابل مرصف َّ
الغرض ِمن وجودها القيام بنرش الدّ عاية لدول احللفاء (بريطانيا ،والواليات املتّحدة،
واالحتاد السوفيتي ،وفرموزا  -تايوان حالي ًا -التي كان يرأسها شان كايشك)ِ ،
ومن
ّ
ُّ
السينامئ ّية ،فجل ُبوا هلذا الغرض آل َة
بعض وسائل دعايتها استعامل طريقة العروض ّ
ٍ
خاص ٍة هلا ،وكانت ت ِ
ٍ
الساحات القريبة من
سيارة
سينمي يف
عرض
ّ
َعرض أفالمها يف ّ
ٍّ

ّ
الشوارع التي يكثر فيها مرور اجلمهور ،فعرضت أفالم ًا عىل ساحة اإلعداد ّية املركز ّية؛
سياج
ألنَّه مل يكن ُيوجد يف ساحة اإلعداد ّية املركز ّية  -يف األربعين ّيات خالل احلرب-
ٌ

الساعي ،ويف ال َقشلة مقابل دار
بالساحة ،وعىل ساحة مدرسة األمريكان يف ّ
يحُ يط ّ
ٍ
ساحة من ساحات
الساحة بجانب املحكمة القديمة ،ويف
الدّ كتور (عيل امل ّياح) ،وعىل ّ
عرضها أفالم ًا يف مناطق الريف التي يمكن للسي ِ
ال عن ِ
ارة ْ
املنّاوي ،وغريها ،فض ً
أن
ّ
ِّ
َ
تعرضها قصريةٌ ،وفرت ُة
تصل إليها ،ويف املحافظات اجلنوب ّية ،واألفال ُم التي كانت
ُ
عرضها تأيت السيارة إىل الس ِ
احة عرص ًا وتث ّبت
العرض ساع ٌة أو أكثر بقليل ،وعندما ُيراد ُ
ّ
ّ
ِ
ٍ
ثالثني مرت ًا تقريب ًا ،تبدأ ّأوالً
ّ
بإذاعة
ولفرتة
الشاشة بواسطة أعمدة؛ إ ْذ تبعد الس ّيارة
َ
ِ
ٍ
دركون َّ
َ
أن سينام
الصوت ،وعندما يستمع اجلمهور َعرب امليكرفون ُي
مقدّ مة بمكبرِّ ة ّ
فيتجمع النّاس خلف ّ
الشاشة بانتظار العرض ،وبعد حضور
الدِّ عاية ستعرض أفالم ًا،
ّ
السائق
السينام -وبمساعدة ّ
ما يكفي للعرض يبدأ (هادي)  -وكان املسؤول عن تشغيل ِّ

(حممد) وعامل َ
تدور
آخر ،بتشغيلها ،أ ّما األفالم القصرية التي كانت تعرضها ،فكانت ُ
ّ

الت ِ
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ُ

قوات املحور
قوات احللفاء يف البرَ ِّ استعداد ًا للهجوم أو صدّ ًا هلجو ٍم تقوم به ّ
حترك ّ
حول ّ

(أملانيا وإيطاليا واليابان) يف شامل إفريقية ،أو رشقي أور ّبة ،أو جنوب وغرب آسيا،
وعن سري حركة أسطول احللفاء ،وكيف كان ُيطلق نريان مدفع ّيته عىل أسطول دول
السينام –أيض ًا -مشاهدَ عن
املحور وطائراهتا ،التي كانت
هتاجم األسطول ،وعرضت ّ
ُ

قوات املحور يف شامل أفريقية حتّى وصوهلا إىل احلدود
قوات احللفاء أمام ّ
انسحاب ّ

القوات األملان ّية وانسحاب
األملاين (رومل)،
املرص ّية بقيادة القائد
ْ
وعرضت تو ّغل ّ
ّ
السوفيت ّية
الس
وفيتي حتّى مشارف موسكو ،وعرضت صمود ّ
ّ
القوات ّ
ّ
قوات االتحّ اد ُّ
ودفاعها عن مدينة (ستالينغراد) يف املعركة ّ
محلت اسم تلك املدينة ،التي
الشهرية التي
ْ
ٍ
بواحدة ِمن قصائده ّ
القوات اليابان ّية مع
اجلواهري
جمّدها
الشهرية ،وعرضت معارك ّ
ّ

القوات اليابان ّية ،وعرضت
القوات األمريك ّية يف جنوب وغرب آسيا وانسحاهبا أمام ّ
ّ
السوفيت ّية بقيادة (زوكوف)( ،وفورشيلوف)،
القوات األملان ّية أمام ّ
هزيمة ّ
القوات ُّ
الربيطاين (مونتغمري)،
و(باوند) ،وهزيمة دول املحور يف شامل إفريقية بقيادة القائد
ّ

قوات املحور أمامها بقيادة القائد
قوات احللفاء عىل سواحل فرنسة ،واندحار ّ
وإنزال ّ
القوات األمريك ّية بقيادة
األمريكي (إيزهناور)،
ْ
القوات اليابان ّية أمام ّ
وعرضت تقهقر ّ
ّ

وعرضت
سبقت سقوط برلني،
وقامت بعرض ال َّلحظات األخرية التي
(ماك آرثر)،
ْ
ْ
ْ
يب،
مشاهد عن املقاومة الفرنس ّية بقيادة اجلنرال (ديغول) يف دول شامل املغرب العر ّ

الزيارات التي كان يقوم هبا قادة دول احللفاء ورؤساؤها إىل جبهات القتال،
وعرضت ّ

ظهر دائ ًام ويف فمه سيكاره ّ
الشهري
ّ
وخاصة (ترششل) رئيس وزراء بريطانيا ،الذي كان َي ُ

(اجلرود) ،وهو يؤشرِّ بإصبعيه حلرف ( )vاإلنكليزي ،عالمة النرص (فكتوري).

تم إغالق دائرة العالقات العا ّمة الربيطان ّية ،وانتهى عرض
وبعد انتهاء احلربَّ ،
األفالم ،وفتح (هادي) -مش ّغل السينام -قهو ًة يف ٍ
زقاق من أز ّقة شارع املطاعم ،قرب
ِّ

األنصاريُ ،س ِّميت (قهوة اجلندول).
معجنات
ّ
ّ
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الدَّلاَّ ل(وسيلة اإلعالن قدي ًام)
ٍ
ِ
بيع ٍ
ٍ
جاهزة للبيع،
وجود موا َّد
أرض ،أو تعل ُن عن
دار ،أو قطع َة
ُقرر احلكوم ُة َ
عندما ت ِّ

ُ
الصفة الرسم ّية؛ ونظر ًا إىل عدم
اإلعالن عنها
وغريها يف الكمرك ،فيجب
لتكتسب ِّ
َ
(الصحافة والراديو والفضائ ّيات) ،فوسيل ُة اإلعالن
وجود وسائل اإلعالن –حينذاكّ -

كانت بواسطة (الدلاَّ ل) ،و ُيقال :حتّى اإلعالن عن الوظائف املطلوب التعيني فيها

وأذكر مث ً
ال ملا تقو ُم به هذه الوسيلة.
يقو ُم الدلاَّ ل باإلعالن عنها،
ُ
ٍ
ِ
ٌ
غفلة ِمن أهلهم؛ إ ْذ خيرج أحدُ األطفال من البيت إىل
بسبب
أطفال
كثري ًا ما ضاع

الزقاق أو ّ
فيذهب بعيد ًا عن البيت ،وعندما
الفرعي ،فال َينتبه خلروجه أحدٌ ،
الشارع
ُّ
ُ
ّ
يفتقدُ ه األهل يجُ رى االستفسار فيام بينهم عنه ،فيأخذون بالتفتيش عنه يف مجيع جوانب

يلعب فيه ،أو يكون قدْ صعد إىل
البيت َّأوالً ،فر َّبام اتخّ َذ من إحدى زوايا البيت مكان ًا
ُ
ٍ
اهلرج ،فيبدؤون
مكان ما من البيت ،وحني ال جيدونه يسو ُد
سطح البيت ،ور ّبام نام يف
ُ
ثم جيتمع اجلريان قرب البيت ،وتدخل النِّساء داخل
بسؤال البيوت املجاورة عنهّ ،

املشورة ،وبعد التأكُّد من فقدان الطفل يقوم بعض شباب املح ّلة بالتفتيش
البيت لتقديم َ

وص َلها ،واالستفسار عنه ،فإذا مل جيدوه فال بدَّ
عنه يف األز ّقة القريبة التي يمكن أنّه قدْ َ

والص ُحف
(الراديو ُّ
من ال ّلجوء إىل (الدَّ لاَّ ل) واالستعانة به؛ لعدم توافر وسيلة اإلعالن ّ
ٍ
والفضائ ّيات) لإلعالن عن فقدان الطفل ،ففي ِّ
منطقة يوجد بعض األشخاص
كل
الذين يقومون  -فض ً
اليومي -هبذا العمل ،فإذا مل جيدوا الدَّ لاَّ ل يقوم
ال عن عملهم
ّ

بعض َّ
وقسم من أهل الطفل بالتجوال يف املنطقة واالستفسار عنه ،فإذا وجد ُه
الشباب
ُ
ٌ
الدَّ لاَّ ل ،قام بعد معرفة أوصاف الطفل بالتَّجوال مع بعض أفراد العائلة واملناداة عنه:
(ابن احلالل اليل شاهد طفل عمره أربع سنوات ،لونه أسمر ،وشعره أسود ،يلبس

الت ِ
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ُ
يتجول ..فالبيت
ويكرر النداء وهو
دشداشة بيضة ،وله األجر والثواب من اهلل)،
ّ
ّ
ِ
الطفل ي ِ
البيت بانتظار َمن يسأل عنه ،فيقدّ مون له املاء،
دخ ُل ُه إىل
الذي جيدُ أحدُ أفراده
َ ُ
ور ّبام (احلامض حلو) ،و(اجلكليت) ،وإذا كان يف العائلة ٌ
َ
حياولون مجعهام
طفل بعمره

ُ
ائع ،وبعض األطفال يتجاوب مع هذا العمل ،وبعضهم اآلخر
ليطمئ ّن
الطفل ّ
الض ُ
ويستمر يف البكاء ،حتّى إنّه ال يقبل برشب املاء ،فيقف أه ُله بباب الدّ ار بانتظار
اليطمئ ّن
ّ
َ
يسمعون الدَّ لاَّ ل أو َمن يسأل عنه خيربوهنم بوجوده يف البيت،
َمن يسأل عنه ،وعندما
ويتبادلون ال ُقبالت ِ
والعناق ،وبعد تقديم ُّ
الشكر اجلزيل للعائلة التي
فتعم الفرحة
َ ُ
ُّ
يعودون به حمموالً عىل األكتاف كرئيس ٍ
َ
فريق فاز فريقه يف املباريات الدول ّية!
وجدته
الرجال ّ
والشباب قرب الدار
وعند اقرتاهبم من ُّ
الزقاق الذي فيه بيت الطفل جيتمع ّ

يف حني تدخل النِّساء ،واجلميع هين َ
ِّئون أهل البيت بسالمة الطفل ،وهنا تُقدِّ ُم عائلة
الطفل (اإلكرام ّية) ا ُملجزية للدَّ لاَّ ل الذي بذل اجلهود من أجل إجياد الطفل ،وبعض

العوائل تقدِّ ُم هد َّي ًة إىل العائلة التي وجدت الطفل ،ولك َّن اجلميع يرفض ذلك؛ ألنهَّ ا
ترجو األجر والثوابَّ ،
وإن ما قاموا به يم ِّث ُل عم ً
ال إنسان َّي ًا أدخل الفرح َة يف قلوب أهله

وجريانه ،وبعد يو ٍم أو يومني تقوم عائلة ال ِّطفل بتوزيع (احلالوة) و(خبز الع ّباس) عىل
أهل املح ّلة.
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احللق ُة اخلامس َة عشرْ َة
سمى (أبو العنرب َو ِرد) ،وكان البائع (عليوي أبو راسني)
 بائع العنرب َو ِرد :وكان ُي ّمن أشهر باعة العنرب َو ِرد ،وجاءت هذه التّسمية؛ َّ
ألن رأسه كان يبدو أشبه برأسني،
ِ
قدر عىل ٍ
السكّر يف ٍ
ٍ
سائل،
يتحول إىل
نار شديدة احلرارة حتّى ّ
والعنرب َو ِرد ُيصنع بوضع ُّ

السائل هذا ما ّدة األلوان ،فرتاه أمحر وأخرض أو بلونني ،وقبل انجامده
للسكّر َّ
وتُضاف ُّ
ٍ
ٍ
رت
بفرتة قليلة جيعله البائع كالكرة (كرة اليد) ،ولديه عص ًا ّ
خاص ًة للعنرب َو ِرد طوهلا م ٌ
السكّر وتكون كـ(املكَوار) الوارد يف املثل
ونصف تقريب ًا ،ويف هناية العصا يضع كر َة ُّ

بالتجول
املشهور( :ال ّطوب أحسن لو مكَواري) ،وبعدها يقوم (عليوي أبو راسني)
ّ
ٍ
يف حم ّلة ّ
خاص ٍة ،ويصيح( :عنرب َو ِرد يا َو ِرد) ،وكان (عليوي) من الباعة
العشار بصورة ّ
األطفال حوله ،فيحدِّ ُثهم وي ِ
ُ
ضحكُهم بنكاته ،وكان من أصدقاء
يتجمع
بني فكان
الط ّي َ
ُ
ُ
ّ
اّ
اللعب املعروف (فالح حسن وصفي) ،فكانا يتبادالن النكات دائ ًام ،وقدْ انقطع العنرب

ورد بغياب (عليوي أبو راسني).

سمى (أبو ّ
 بائع ّالشلغم) ،وعاد ًة يضع البائع ِقدر
الشلغم (ال ّلفت) :وكان ُي ّ
ٍ
ِ
ّ
رف يضع عليه (املواعني) وامللح
ثالث
الشلغم يف عربة ذات
عجالت ويف أعىل العربة ٌّ
و(اجلناكيل) ،وعند التَّجوال مسا ًء يف ّ
الشوارع الفرع ّية واألز ّقة يصيح( :هذا درمان

السامع َّ
أن البائع أبو ّ
الصدر؛
مقوي ّ
الصدر يقصدّ :
الشلغم ،ودرمان ّ
ّ
الصدر) ،ف ُيدرك ّ
َّ
الصدر بحاجة إىل ّ
الشلغم ،ويف ليايل الشتاء الباردة عند جتوال (أبو الشلغم) خيرج
ألن ّ
يستمر بالتجوال،
من بيته َمن ُيريد الشرّ اء وجيلب معه (ماعون ًا) من البيت ،وهكذا
ُّ
الصدر،
وبعده يذهب ويقف بجانب إحدى املقاهي القريبة لبيع ما تب ّقى لديه من درمان ّ

وبعض باعة ّ
يقف بجانب إحدى املدارس ليشرتي منه
الشلغم يبيعون صباح ًا؛ إ ْذ ُ
اّ
الرياضة يف اإلعداد ّية
الطلب
واملارة ،وكان املرحوم األستاذ ( ّ
مدرس ّ
محودي البدر) ّ
ّ
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ُ
املركز ّية من املدمنني عىل أكل ّ
الشلغم ،فعندما ُكنّا يف اإلعداد ّية املركز ّية يف األربعين ّيات،
اّ
سو َر ٍة ،كان باعة ّ
والباقلء) ،وغريها
(الشلغم ،وال ّلبلبي،
وكانت ساحة املدرسة غري ُم َّ

الساحة خلف اهلدف القريب من بناية املدرسة ،فعندما يأيت (أبو ّ
الشلغم) فال
يقفون يف ّ

اّ
بدَّ ْ
محودي) واقف ًا
الرياضة
الصفوف األستاذ ( ّ
والطلب يف ّ
أن نرى يف إحدى دروس ّ
ٍ
ٍ
(بامعون) من ّ
بجانب عربة ّ
الشلغم
راهن
الشلغم ،وكان إذا أراد املراهنة عىل يشء ما َ
عىل حساب اخلارس.

سمى (أبو ال ُك َّبة) ،وكان حيمل قدْ ر ال ُك َّبة بعد وضعه يف(ك ّفة ،أو
 بائع الك ّبة :وكان ُي ِّ
ٍ
زنبيل)؛ َّ
قامش حلفظ حرارة ال ُك ّبة ،وكان بائع ال ُك ّبة
بقطعة
حار ،و ُيغ ّطيه
ألن قدْ َر ال ُك ّبة ٌّ
الوحيد يف ّ
(اجلراو ّية) البغداد ّية،
بغدادي ،كان يلبس عىل رأسه
العشار (أبو عبد) ،وهو
ٌّ
ّ
ويتجول يف األسواق ويصيحُ ( :ك ّبة أبو عبد ..لِ ّيه ولوز) ،وال ِّل ّية يقصد هباَّ :
الشحم.
ّ
السادس َة عشرْ َة
احللق ُة ّ

سمى (أبو الط ّيارات) ،وط ّيارة
بائع طائرات الورق ،أو (ط ّيارات الورق) :وكان ُي ّ

شخص ُيط َلق عليه
الورق معروف ٌة للجميع ،وعم ُلها فيه بعض ال َّلمسات الفنّ ّية ،يقوم به
ٌ
ٍ
خاص ٍة (خفيفة وقو ّية) .والط ّيارات
تسمية (أسطه) ،ويكون ورق الط ّيارات من نوع ّية َّ

ُ
عىل أنواع ،فهناك (الط ّيارة) ذات ال ّلون الواحد؛ َّ
يستعمل لعمل هذا النوع
ألن األسطة
ٍ
ورق ًة ذات ٍ
واحد ،وفيها ذيولُّ ،
والذيول تُستعمل لتحقيق توازن الط ّيارة يف اجلو،
لون
ِ
َ
يدون ال ُّلعبة ،أ َّما الط ّيارة التي بدون
الصغار
والكبار الذين ال يجُ
وهذا النوع يستعمله ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
واحد ،فيستعملها َمن يجُ يد ال ُّلعبة ،وهي عادة تكون ذات لونني ،أو أكثر،
وبلون
ذيل
ُسمى هذه الط ّيارة (النقاش ّية) عىل أساس ّ
فس ِّم َيت النقاش ّية،
أن ألواهنا تُشبه النُّقوش ُ
وت ّ

وهي غالية الثمن!
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ٍ
ِ
هيكل من الورق ،يؤتَى بعودين رفيعني جدّ ًا من سعف
عمل
بعد االنتهاء من

سمى (املدادي) ،والثاين
النخيل ،يوضع َّ
األول بامتداد الط ّيارة من أسفلها إىل أعالها ،و ُي ّ

ٍ
ِ
قوس يف جوانب الط ّيارة ،و ُيث ّبت
شكل
سمى (الكوز) يعني :القوس ،ويوضع عىل
ُي ّ
ٍ
ٍ
ٍ
صغرية ُت ْل َص ُق عىل ورقة الط ّيارة وعىل
ورقة
سائل عىل
العودان عىل الط ّيارة بواسطة
ٍ
ِ
الصغري ُة (العني) ،و(الشرَّ يص) :ما ّدة الصقة
ُسمى الور ُقة ّ
العودين يف عدَّ ة أمكنة ،وت ّ
ٍ
ِ
ضاف إليها املاء .وللط ّيارة ميزان ّية حلفظ
تتحول إىل صم ٍغ عندما ُي
مسحوق
شكل
عىل
ُ
ّ
توازن الط ّيارة ،وهي ِمن َخ ِ
طول ٍّ
يطني ُ
األول يف األعىل والثاين يف
كل منهام قدم تقريب ًاّ ،

األسفل ،وتُشدُّ امليزان ّية عىل العودين ،وتُشدُّ عىل اخليط الذي ُيستعمل للطريان ،وعندما
ِ
قرصنة طائرات الورق يف اجلو ،فهناك
(نجمت) ،أ َّما عن
السامء ُيقال عنها :إنهَّ ا ّ
تعلو يف َّ
عمل (خيط الشيش)؛ إ ْذ ت َ
ُؤخذ بعض قطع زجاج القناين و ُتكسرَّ يف اهلاون ،حتّى تصبح
َ
لتكون مسحوق ًا ناع ًام جدّ ًا كالطحني ،بعد ذلك
ثم تُنخل يف قطعة قامش،
مسحوق ًا ناع ًامَّ ،

(التمن) مقدار نصف قدح ماء ،و ُيطبخ من دون ٍ
دهن ويؤخذ قبل
الرز ّ
يؤخذ قليل من ُّ
ِ
ِ
والتمن يف هذه احلالة يكون ِ
الزجاج خلط ًا ج ّيد ًا،
ثم يخُ َلط مع
نضجه،
مسحوق ُّ
ّ
(لزج ًا)َّ ،

ٍ
بنحو ُيب َعد ٌّ
كل منهام عن اآلخر
ب مسامران طويالن يث ّبتان عىل احلائط،
وبعد ذلك يجُ َل ُ
ٍ
مناسبة ،مث ً
ثم يؤتى بخيط
بمسافة
ال ستّة أمتار أو أكثر ،والعمل ّية جُترى يف سطح الدَّ ارَّ ،
ِ
ِ
ُ
األول
مر ُر
اخليط فيها ،ويسري من املسامر ّ
مس ُك بالعجينة و ُي َّ
(بكرة) من النوع اجل ّيد ،و ُي َ
ِ
األول ،وهكذا إىل ْ
أن تنتهي (البكرة) ،والبعض يستعمل
ثم يعود إىل ّ
إىل املسامر الثاينّ ،
سمى خيط (الكنديرة) ،وهو ِمن نو ٍع
(بكرتني) ،والبعض يستعمل خيط (التختة) ،و ُي ّ
ٍ
ٍ
ملون ًا.
غري ج ّيد ،ويمكن إضافة لون إىل العجينة فيكون خيط الشيش ّ
ِ
الصغار! ويستعمل خيط ِّ
خيوط الط ّيارات
لقص
(الشيش) ِّ
وهذا اخليط يميل لرشائه ِّ
الزجاج عندما ُي َشدُّ بالط ّيارة
اجلو ،فخيط (الشيش) امللتصق به مسحوق ُّ
إذا اشتبكت يف ّ
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وتطري وتتشابك مع طي ٍ
ارة أخرىَّ ،
فإن (الشيش) اجل ّيد يقطع (الشيش) الرديء ،والط ّيار ُة
ّ

ُسمى (واه) ،وعندما يبدأ اشتباك بني ط ّيارتني
املقصوص خيطها تذهب يف اهلواء ،وت ّ

قص ُ
يتجمع ّ
خيط إحدى
(معركة)،
والصغار بانتظار نتيجة املعركة ،وعندما ُي ُّ
الشباب ّ
ّ
الط ّيارتني يصيح املجتمعون( :واه) ،ويبدأ الترّ كاض خلف الط ّيارة بانتظار سقوطِها،
وعندما تقرتب من األرض وي ِ
مس ُك بخيطها أحد طوال القامة (بيدي بيدي) هنا يمتنع
ُ
اجلميع من املساس بالط ّيارة ،ويف بعض احلاالت عندما تقرتب من األرض يقوم بعض
ِ
تتمزق الط ّيارة ،ويف بعض احلاالت  -وهي
الصبية بالقفز
للمسك هبا ،ويف هذه احلالة ّ
ِّ
الصغار ّ
والشباب إىل البيوت
السطوح ،وهنا يدخل عد ٌد من ِّ
األكثر -تسقط الط ّيارة عىل ُّ
َ
السطح جللب الط ّيارة ،والعوائل ال تنزعج من هذا
م ْن دون استئذان
ويصعدون إىل ّ

الترصف عىل أساس َّ
أن أهل املح ّلة عائلة واحدة.
ّ

وعندما تشرتي من بائع الط ّيارات خيط (الشيش) يقول لك( :إذا أكو هوى ،خليّ

خيطك فوق خيط املقابل واترك اخليط ،وإذا ماكو هوى خليّ خيطك حتت خيط املقابل

واسحب برسعة).

وأشهر صنّاع الط ّيارات (أسطة بدر) ،و(أسطة مجال) ،و ُيطلق عليه( :أسطة مجال

الن ّقاش) ،وكان دكّان ٍّ
الصاحل ّية (الدُّ وب) قرب شارع (أبو األسود) ،أ ّما
كل منهام يف ّ

األسطة (بدر) ،فذهب إىل كربالء وبقي األسطة (مجال) ،وكان يسكن يف الطابق الثاين

من أحد بيوت الدُّ وب ،وعندما تقف أمام دكّانه جتد خمتلف أنواع الط ّيارات بألواهنا
الزاهية ونقوشها اجلميلة ،وأشهر َمن ( ُيطيرّ الط ّيارات) ويستعمل (الشيش) اجل ّيد،
باإلضافة إىل األسطة (بدر) واألسطة (مجال عزيز) ،كان (املسرت كريك ،أبو ذان)

هندي األصل والعب كرة قدم يف
وهو مو ّظف يف إحدى الشرّ كات األجنب ّية ،وهو
ُّ

وس ّمي (أبو ذان)؛ َّ
ألن قس ًام من إحدى أذنيه كانت
نادي االتحّ اد يف هناية الثالثين ّياتُ ،
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ٍ
لسبب من األسباب ،وليس لتخ ُّلفه عن اخلدمة العسكر ّية!! وكانت (لبيبة
مقطوع ًة،

الر ّيس) تطيرّ الط ّيارات ،وهي تسكن يف حم ّلة ّ
البجاري التي يكثر فيها َمن (يطيرّ

الصمد طاهر) ،و(عبد القادر طاهر)
الط ّيارات) .ويف منتصف األربعين ّيات قام (عبد ّ
بعمل الطيارات ،أسوة بأسطة (مجال) ،ولكن مل يط َلق عىل ٍ
أحد منهام باألسطة.
ُ
ّ
ِ
الصغار َّ
والكبار إىل غري
والشباب
وقدْ
ْ
انطفأت هذه ال ُّلعبة الربيئة التي كان يلعبها ِّ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
العامرات املرتفعة ،واحتشاد
بمئات من
ألعاب ُأ َخر ،وازدحام الفضاء
رجعة مع انتشار
ّ
الشارع بأعمدة الكهرباء وأسالك اهلواتف واملو ِّلدات.
السابع َة عشرْ َة
احللق ُة ّ

حري :يف مدرسة األمريكان ساح ٌة لكرة القدم ،وساحة لكرة
الس
ّ
 -الفانوس ّ

وفرارات ،وغريها ،ويف ثالثين ّيات القرن املايض،
الس ّلة ،وحلقات وعقلة ،وأراجيحّ ،

الرياضة فيها ،أ ّما العطلة األسبوع ّية ملدرسة
كنّا نامرس عرص يو َمي اخلميس واجلمعة ِّ
األمريكان ،فكانت السبت واألحد ،وبني ٍ
فرتة وأخرى كانت إدارة املدرسة جتلب
ّ
ّ
ٍ
ٍ
فانوس ًا سحري ًا ،وهو أشبه بالسينام ،يقوم بالعرض يف ٍ
تابعة للمدرسة تتّسع
كبرية
قاعة
ّ
ِّ
ٍ
لعدد ٍ
ومناظر خمتلف ٌة؛ إ ْذ تُث ّبت ّ
الشاشة
ُعر ُض أفال ٌم صامت ٌة
ُ
كبري من املشاهدين ،وعادة ما ت َ
ويتم عرض األفالم
عىل املرسح املوجود يف القاعة ،واملاكنة يف القسم
اخللفي من القاعةُّ ،
ّ
بشغف وتله ٍ
ٍ
ف كبريين ،وكانت تُقام عرص أ ّيام اجلمع يف
التي كنّا نحرض ملشاهدهتا
ُّ

القاعة املذكورة متثيل ّيات يؤ ّدهيا اّ
الطلب ،تقليد ًا لألدوار التي كان يؤ ّدهيا ا ُملم ّثل املرصي

الكسار) ،جُ
مناظرات هزل ّي ٌة بني اّ
الطلب -أيض ًا -وأتذكّر مناظر ًة بني (كامل
وترى
ٌ
(عيل ّ
احلامر:
فض َل
سعيد) ،و(ستّار كريم) حول َمن األفضل اإلنسان أم احلامر؟! فقال الذي َّ
َ
ِ
َّ
لإلنسان خدم ًة كبريةً؛ إ ْذ يقوم بنقل احلموالت الثقيلة ،ويساعد الفالح
احلامر ُيقدِّ ُم
إن
َ
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ُ

يف حقله ،ويرىض بالقليل ،وهو ال يعتدي عىل ٍ
أحد ،وال يرسق ،وال ُّ
يغش ،وال يرمي

اإلنسان ،فقدْ ذكر َ
َ
األوساخ ّ
فضل اإلنسان يف اخرتاع الط ّيارة
فضل
بالشارع ،أ َّما الذي َّ
ٌ
ناطق
حيوان
والس ّيارة والباخرة والقطار واكتشاف ال ّطاقة الكهربائ ّية ،واإلنسان
ٌ
ذكي ،واحلامر عكس ذلك ،وبعد ٍ
املرشف عىل القاعة األستاذ
يقف
ُ
فرتة من املفاضلة ُ
ٌّ
ُ

(عبد احلميد تقي) والد عضو اهليئة اإلدار ّية لنادي امليناء (عادل عبد احلميد) و ُيعلن
ِ
يطلب ِمن الذين يؤ ّي َ
الوقوف،
اإلنسان
دون أفضل ّية
عن انتهاء املناظرة ،وبعد ذلك
َ
ُ
َ
و َمن يؤ ّيد أفضل ّية احلامر الوقوف –أيض ًا -وقدْ ظهر ّ
اإلنسان أكثر
أن الذين يؤ ّيدون
أن الذين أيدوا ِ
احلامر كانوا من اّ
والحظت –أيض ًاَّ -
األول والثاين
عدد ًا،
الص ِّ
ُ
ف َّ
طلب َّ
َّ

َ
احليوان يف األعامل ّ
الشا ّقة ،ما يعكس احلالة املأساو ّية
االبتدائي بسبب استخدام آبائهم

الصغار،
التي ُيعاين منها احلامر ،والطريقة التي عرضها ُم ِّ
فض ُل احلامر ،وهو ما أثار عاطف َة ِّ
ُسمى قاعة (هنري بلكوت) ،والبعض منّا قرأها :هنري بلكت!
أ َّما القاعة ،فكانت ت ّ

سمى –أيض ًا( -أبو الواليات) ،وأبو الواليات كان
 -صندوق الواليات :وكان ُي ّ

رت تقريب ًا ،يف الواجهة
يستعمل صندوق ًا من اخلشب مك ّعب الشكل ،طول ضلعه م ٌ
الصندوق
األمام ّية فتح ٌة فيها عدس ٌة مكبرّ ٌة ينظر منها املشاهد ،وفتح ٌة ثاني ٌة يف سطح ُّ
ِ
يمر عليه من
املناظر
ُيشاهد منها (أبو الواليات)
للمشاهد ما ُّ
املتحرك َة حتّى يروي ُ
ِّ
َ

الصور ،فعندما
الصور ،ويف اجلانب اآلخر قطع ٌة حديد َّي ٌة صغري ٌة مرتبط ٌة برشيط ُّ
رشيط ّ
ُ
دفع مبلغ (عانة) -أي
يتحر ُك
الصور ،وحني تريد املشاهدة عليك ُ
رشيط ّ
تدور احلديد ُة َّ
ُ
ما يساوي أربعة فلوسُ -مقدَّ م ًا حتّى ُيسمح لك باملشاهدة ،وعندما تبدأ باملشاهدة َعرب
الصور باحلركة ،و(أبو الواليات) ينظر للشرّ يط ِمن الفتحة التي يف
العدسة ،يبدأ رشيط ّ
ِ
لكثرة مالزمة (أبو الواليات)
األعىل ،ويبدأ بالكالم ،وقدْ حفظنا منه بعض ما سأذكره
ملح ّلة ّ
العشار التي ُكنّا نسكنها:

ِ
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(شوف عندك يا سالم ...شوف وانظر بالتامم ...شوف عنرت بن زبيبة ...يريد عبلة

غسان،)..
احلبيبة ...شوف عندك يا سالم ...شوف جبلة بن األهيم ...آخر ملوك ّ
وهكذا.

احللق ُة الثامن َة عشرْ َة
ٍ
ٍ
سابقة تسميات قديمة كانت تطلق عىل املهن وأصحاهبا ّ
والشوارع
حلقة
ذكرت يف
ُ

تسميات ُأ َخر ذات ٍ
ٍ
صلة بلعبة كرة القدم عن
والباعة وغريها ،وسأذكر يف هذه احللقة

والساحة قدي ًام):
(تسمية مراكز الّالعبني والتجهيزات ّ

بام َّ
القوات الربيطان ّية،
أن كرة القدم دخلت العراق سنة (1914م) عن طريق ّ

تسميات مراكز اّ
والساحة تبع ًا لذلك بال ُّلغة اإلنكليز ّية،
كانت
ُ
اللعبني والتّجهيزات ّ
ُسمى هبا بدالً من التّسميات
ولكن بمرور الوقت
ْ
أخذت بعض التّسميات العرب ّية ت ّ
ُسمى هبا يف الثالثين ّيات.
اإلنكليز ّية ،وأذكر التّسميات التي كانت ت ّ

سمى -وإىل اآلن( -الكَول) ،ويشرتط قانون ال ُّلعبة – حينذاكْ -
أن
اهلدف ،وكان ُي ّ
َ
يكون (الكَول) من اخلشب ،وال جيوز ْ
الف للقانون،
أن
يكون ِمن األنابيب؛ ألنَّه خُم ٌ

ويف الوقت احلارض عندما ترضب الكرة بالقائم أو بالعارضة ،نقول :رضبت بالقائم
ُسمى (الشبجة)،
أو بالعارضة ،وقدي ًام يقولون :رضبت باخلشبة ،وشبكة اهلدف ت ّ

ّ
واخلط
سمى (الكَوجلي) ،أو (الكَول كيرب) حسب التّسمية اإلنكليزية،
وحامي اهلدف ُي ّ

سمى اّ
ّ
سمى اّ
(الرفري)،
(اللين) ،ومراقب
سمى ّ
(اللينامن) ،واحلكم ُي ّ
اخلط ُي ّ
كان ُي ّ

ً
(للرفري) ،وعندما يرتكب أحد اّ
اجلمهور:
يصيح
خطأ
اللعبني
ُ
ُ
أو (الرف) اختصار ّ
سميها
(رف)؛ لينتب َه
ُسمى (الكورنر) ،والبعض ُي ّ
احلكم لذلك اخلطأ ،والزاوية كانت ت ّ
ُ

(الكونة) ،اختصار ًا للكورنر ،وعندما حيتسب احلكم (رضبة زاوية) ،كانوا يقولون:
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ُ
الراية) ،وكذلك أعالم مراقبي
سمى (العلم أو ّ
(كورنر ،أو كونة) ،وعلم الزاوية ُي ّ

(السنرت) ،وعندما تكون
سمى ّ
الساحة ُي ّ
الراية ،ومنتصف ّ
ُسمى العلم أو ّ
اخلطوط ،ت ّ
ٍ
هدف يقولون :الكرة بالسنرت،
الساحة قبل بداية املباراة أو بعد تسجيل
الكرة يف وسط ّ
ُسمى (التحريكة) من حركة الكرة ،ويقولون عند رضبة البداية:
ورضبة البداية ت ّ

تفرجني ّ
الساعة
متأخر ًا عن بداية املباراة ،يسأل( :بيش ّ
ّ
(حركوا) ،وعندما يأيت أحد ا ُمل ِّ
حركوا؟) أ َّما منطقة اخلندق واملناطق القريبة منها ،فكانوا يقولون عن رضبة البداية:
ّ

(التنديسة) ،مأخوذة من (ندّ س) ،فعندما تكون رضبة البداية ملدرسة القبلة ،يقولون:
(التنديسة) ملدرسة القبلة ،أو ملدرسة ّ
العشار.

سموهنا بالعرشة،
ُسمى (بلنتي كك) ،وبعض املناطق -ومنها املعقلُ -ي ّ
ورضبة اجلزاء ت ّ
ٍ
عالقة هبذه التسمية ورضبة اجلزاء؛ َّ
ألن مسافة رضبة اجلزاء
والغريب أ َّن ُه ال توجد أ َّي ُة
لصح ذلك؛ لوجود
اثنتي عرشة ياردة ،ولو قالوا (بالثنعش)  -يعني باالثني عرش-
َّ

سمى (الفاول) ،والتسمية ما زالت تستعمل إىل اآلن ،ورضب
عالقة بينهام .واخلطأ ُي ّ
سمى (أوفسايد
سمى (هاندبول) ،أو (هاند) اختصار ًا هلا ،والتَّسلل ُي ّ
الكرة باليد ُي ّ

باك) ،والذي يلعب بطريقة خشنة ،يقولون عنه :يلعب (رف) ،والذي يراوغ يقولون

عنه( :يداحم) ،ومن (املدامحني) -حينذاك( -حسني الدوغة جي) ،و(حسن بريسم)،
ويسمى فعل َمن يرضب الكرة بعيد ًا (يشوت)،
و(محيد جميد) ،و(حممود القييس)،
ّ
وعندما يراوغ أحد اّ
يمعود وخ ّلصنا)،
اللعبني كثري ًا يصيح اجلمهور عليه( :شوت
ّ
والذي يرضب الكرة إىل األعىل البعيد يقولون عنه( :ينجم) ،يعني يرسل الكرة إىل

الساحة ،يصيح بعض اجلمهور استهزا ًء هبذا
النجوم ،والذي يرضب الكرة إىل خارج ّ
اّ
اللعب( :إلك مستقبل!!) ،واهلدّ اف( :سكورر) ،أو (يط ّلع أكَوالة) ،وعند تسجيل
هدف يقولون( :طلع كَول) ،والذي يالزم مهامج ًا من اهلدّ افني ملنعه ِمن تسجيل هدف
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(شصه) ،مأخوذة من ِّ
السمك ،يعني :صاده
يقولون:
ّ
الشص الذي يستعمل يف صيد ّ
السمكة التي يف ِّ
ص ،وكان املرحوم األستاذ (عبد احلميد تقي) والد عضو
الش ِّ
مثل صيد ّ
يشص اّ
اللعب ،حتّى لو
(االجتامعي عادل عبد احلميد)
اهليئة اإلدارية لنادي امليناء
ُّ
ّ
أصيب ذلك اّ
الساحة يذهب خلفه ليتأكّد ِمن إصابته وينتظره
اللعب وخرج خارج ّ
ليشصه!! أو يقولون عن مثل هذا اّ
اللعب( :لزكة) ،حني يلتصق
الساحة
ّ
حتّى يعود إىل ّ

دائ ًام باملهاجم ،أو (لزكة جونسن) التي كانت تستعمل.

أ ّما تسمية مراكز اّ
سمى (كوج) ،والدّ فاع
سمى (تيم)،
واملدرب ُي ّ
ّ
اللعبني ،فالفريق ُي ّ

اليمني (رايت باك) ،والدّ فاع اليسار (لفت باك) ،وشبه الوسط (سنرت هاف) ،وشبه
وسط اليمني (هاف باك رايت) ،وشبه الوسط اليسار (هاف باك لفت ونك) ،واملهاجم

الوسط (سنرت فورود) ،واملهاجم اليمني (إنسايد رايت) ،واملهاجم اليسار (إنسايد

لفت).

سمى اّ
(اللبجني) ،وكانت -حينذاك -ثالثة أنواع
أ ّما التجهيزات ،فاحلذاء ُي ّ

والسويدي
مشهورة من األحذية( :املاكريكر) اإلنكَليزي ،و(املانفلد) اإلنكَليزي،
ّ

الساق
(أي ،يب ،يس) ،أ ّما (الدِّ ريس والبنطرون واجلواريب) فالتسمي ُة نفسها .واقي ّ
و(الصافرة)
الرجل (انكل كاب)،
ّ
الركبة (ين كاب) ،وواقي رسغ ّ
(كيرت) ،وواقي ّ

سميها (املاصول)؛ َّ
(الصافرة ،أو املاصول) كانت
ألن ّ
ُسمى ّ
(الصافرة) ،والبعض ُي ّ
ت ّ

ُسمى (الط ّبة) ،أو
تُستعمل من قبل احلراس ال َّليل ّيني ،فشاعت التسمية .والكرة ت ّ
(الطوبة) ،أو (الت ّبة) ،والبعض يسميها (التبها) ،والكرة قدي ًام ختتلف عن الكرة حال ّي ًا؛
ٍ
صغرية من اجللد
يتكون ِمن قط ٍع
تتكون من قطعتني (اجللد والدِّ يس) ،واجللد ّ
إ ْذ كانت ّ

عىل شكل احلرف اإلنكليزي (يت) ،أو (الواي) ،وطول ّ
كل قطعة ثالثة إنشات تقريب ًا
ٍ
خاصة ،ويف داخلها (تيوب) من نوع (تيوب
وعرضها كذلك ،والقطع خماطة بخيوط ّ
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ُ
خاصة لدخول وخروج
سمى (الدّ يس)؛ ألنَّه يشبه الثدي ،ويف اجللد فتحة ّ
الس ّيارات) ُي ّ

ٌ
خاص ٌة (قياطني) مثل ثقوب وخيوط
(الدِّ يس) منها ،وتحُ يط الفتحة ثقوب فيها
خيوط ّ
احلذاء ،وهناك قطعة من اجللد أكرب من الفتحة املوجودة يف اجللد مالصقة للفتحة،

تستعمل لتغطية (الدّ يس) جتنّب ًا من حصول ٍ
ثقب فيه ،أ ّما (الكاندس) ،فمثل قطعة اجللد
خاص يمأل (الدّ يس) باهلواء ،مثل (تاير)
يف احلذاء التي توجد حتت اخليوط .وبمنفاخ
ٍّ
الس ّيارات ،وتشدّ اخليوط شدّ ًا قوي ًا فتكون الكرة صاحلة ل ّلعب ،وإذا ُثقب (الدّ يس)
وخرج اهلواء منه تكون الكرة غري صاحلة ل ّلعب ،مثل (تاير) الس ّيارات ،ويقولون:

(الكرة ّ
(حممد
فشت) ،وهنا يستخرج (الدِّ يس) ويرسل إىل (بنجرجي) الس ّيارات
ّ
الزبريي) ،أو (مردان) يف شارع (أبو األسود) ،وبعد (تصليحه) ُيعاد إىل اجللد و ُيمأل
ّ

باهلواء وتُشدُّ اخليوط ،فتكون الكرة صاحل ًة ل ّلعب ،ويف ذلك الوقت مل تكن توجد أرقام
كل ٍ
اّللعبني ،ويتم ّيز ُّ
فريق بلون (الدِّ ريس) ،أ َّما (البنطرون واجلواريب) ،فمهام كانت
ألواهنا فال اعرتاض عىل ذلك.
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احللق ُة التّاسع َة عرش َة

رس
 بائع الوغواغات :و ُي ّسمى (أبو الوغواغات) ،وصناعة (الوغواغات) ٌّ
ِ
ِ
ٍ
ألحد ْ
الطائرات احلرب ّية يف
صناعة
رس
ال ُيمك ُن
أن يعرفه ،فر ّبام يمكن االطالع عىل ِّ
ٍ
رس صناعة الوغواغة!! َّ
ولعل
دولة من الدّ ول الكربى ،ولكن ال يمكن االطالع عىل ّ
ِ
املهنة طويالً ،ولكنّنا هنا نحاول إعطاء فكرة ولو أول ّية عن تكوينها
برس
صانعها احتفظ ِّ
ومواصفاهتا:

ٍ
بخيط،
(الوغواغة) بحجم كرة املنضدة ،لوهنا أسود ،وفيها ثقبان متقابالن ،تُشدُّ

واخليط مشدو ٌد بعصا رفيعة بطول مسكة اليد أو أطول بقليل ،وبائع (الوغواغات)
ٍ
الصمغ ُمث ّب ٌت يف هناية عصا طوهلا مرتان تقريب ًا ،وقطرها إنشان
يث ّبتها يف رشيط من ّ

تقريب ًا ،وعند جتواله يف ّ
و(يفرها) ،فيخرج
الشوارع الفرع ّية واألز ّقة ُيمسك بواحدة
ُّ
منها صوت (يوغوغ) ،وهلذا ُس ِّم َيت (وغواغة) ،وهو يصيح عند جتواله :وغواغات

وغواغات!

(الفرارة) من
الفرارات) ،وتُصنَع
ّ
سمى –أيض ًا( -أبو ّ
الفرارات :وكان ُي ّ
 -بائع ّ

الرسم وأعامل
الورق ّ
سمى ورق األعامل؛ ألنّه كان ُيستعمل يف دروس ّ
امللون ،وكان ُي ّ
التطريز يف املدارس االبتدائ ّية.

ٍ
ُقص
ُقص
بشكل مر ّب ٍع طول ضلعها عرشة سنتمرتات ،وت ُّ
تؤخذ ورق ٌة منها وت ُّ
ٍ
األضالع من نقاط االلتقاء إىل قبل منتصف الورقة بسنتمرتين ،جُ
وت َمع ُّ
جهة
كل
ٍ
(الفرارة) بـ(مسامر) يف هناية عصا رفيعة طوهلا
مقصوصة إىل منتصف الورقة ،وتُث َّب ُت
ّ
رشيط من الصمغ مثب ٍ
ٍ
ت -كام
( 40سم) تقريب ًا ،و ُيث ِّب ُت بائع (الفرارات) عدد ًا منها يف
ّ
ّ
ِ
ِ
(فراراته)
ذكرنا -يف هناية عصا طوهلا مرتان تقريب ًا ،وعندما
ّ
يتجول للبيع ُيمس ُك بيده ّ
ِ
الفرارة بتأثري ت ّيار اهلواء،
رت ّ
منادي ًاّ :فراراتّ ..فرارات ،و ُيمس ُك الطفل بالعصا ،فتف ُّ

الت ِ
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ُ
رت) دونام حاجة للجري يف حالة وجود ٍ
ٍ
عاكس ،وقدي ًام عندما
قوي ُم
تيار
هوائي ٍّ
ٍّ
وهي (تف ُّ

يعرتف بمقدرته وشطارته يقول متباهي ًا( :أنا بايع
كان يمدح شخص نفسه أمام َمن ال
ُ
ّفرارات بخبز يابس!).

سمى (أبو األبيض وبيض) ،لديه يف العادة (عربانة) ذات
 -بائع األبيض وبيض :و ُي ّ

رفوف
ثالث عجالت ،يبلغ ارتفاعها إىل صدره ،وتحُ يط باجلهة العلو َّية من العربانة
ٌ

يضع عليها (مواعني) صغرية فيها طريش للمشرتي وبصل وملح ،ويف وسط العربانة
ُ

يضع (ماعون) البيض املسلوق ،وبجانبه (زنبيل) من خوص النخيل يضع فيه اخلبز،
ِ
ثم يقوم بتغطيته بقطعة قامش ،وبجانبه زنبيل آخر للخرضة.
ومن َّ
اّ
املحلت العا ّمة  -حيث جيتمع النّاس -أو
يتواجد بائع (األبيض وبيض) دائ ًام يف

السينامت.
قرب ّ

ويف األعياد عندما ُكنَّا صغار ًا ،كان البدَّ من ّ
الوطني
الذهاب صباح ًا إىل سينام
ّ

الشتوي ،ملشاهدة أفالم طرزان أو بعض األفالم اهلند ّية،
الشتوي ،أو سينام احلمراء
ّ
ّ
وغريها ،ف ُكنَّا ننتهز فرتة الفرصة (االسرتاحة) لنخرج ُم ِ
ني إىل بائع ل ّفة (األبيض
رس ِع َ
الطريش الذي ُيقدَّ م جمّان ًا مع األكلة ،وكثري ًا ما أفرطنا يف تناوله؛
وبيض) مع تناول
ّ
نظر ًا إىل طعمه اّ
اللذع ا ُملم َّيز ،ما ُيثري غيظ البائع ،فينهرنا لنعود إىل عامل ّ
الفض َّي ِة
الشاشة ِّ
الساحر.
َّ
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العرشون
احللق ُة
َ

 -بائع الر ّقي ،أو (أبو الركَي) :يقف (أبو الركَي) عند البيع أمام دكّانه ويصيح:

(ركَي دم ،دم الر ّقي) ،يعني لون بطن الر ّقي أمحر مثل الدّ م ،وهذا ُّ
الرقي
يدل عىل نضج َّ

السكّني هو ْ
ُ
يقص البائع (الر ّق َّية)
السجني)،
بالكامل ،ويصيح أيض ًا (رشط
أن َّ
ّ
ورشط ّ
َ
عىل رشط ْ
يكون لون بطنها أمحر ،وهذا الرشط يلتزم به البائع مع املشرتي ،فبعد
أن

السعر مع املشرتي ،وبعد إجراء عمل ّية وزن الرق ّية ين ِّفذ الشرَّ ط (رشط
االتّفاق عىل ِّ
ثم يضغط عليها ِمن جوانب
السجني)؛ إ ْذ ُيمسك بائع الر ّقي الرق ّية
ُّ
ّ
بالسكنيّ ،
ويقصها ّ
ٍ
بنحو يستطيع املشرتي مشاهدة بطن الر ّق ّية ،فإذا كان لون بطنها أمحر حسب
القص
ِّ
الشرّ ط يدفع املشرتي الثمن ويستلم الرق ّية ،أ ّما إذا كانت بطنها ليست محراء ،فيأيت
يقص الر ّق ّية ويشاهد بطنها
بغريها ،ويجُ ري عليها اإلجراء نفسه ،وبعض الباعة عندما ُّ

ليست محراء ،وإنّام لوهنا (وردي) يقول للمشرتي َّ
إن ال ّلون مطابق للرشط ،يف حني

يعرتض املشرتي عىل ذلك ،وهنا حيصل اخلالف بينهام وتبدأ املناقشة ،وقدْ تصل إىل
وجيتمع حوهلام النّاس ،فيتّفق اجلانبان عىل طلب شهادة أحد املوجودين أو
املشا ّدة!
ُ

الشاهد! إ َّما ْ
تتم التّسوية حسب شهادة ّ
أن يأيت
أحد أصحاب الدّ كاكني املجاورة ،وهنا ُّ
ٍ
بطريقة أخرى،
تتم التسوية
بغريها أو يقبلها املشرتي ،فالقول الفصل للشاهد ،وأحيان ًا ُّ
ْ
بأن ُيق ِّل َل البائع من ثمن الرق ّية ،فيقبل املشرتي بذلك.
 -بائع ال ّلبن :يف الثالثين ّيات كان باعة ال ّلبن ال يتجاوز عد ُدهم ثالثة أو أربعة من

َ
يبيعون ال ّلبن يف أ ّم الربوم يف بداية
اإلخوة أو األقارب برئاسة كبريهم (فيصل) ،وكانوا

سمى (شارع اجلمبزة أو الكمبزة) ،وكان البيع صيف ًا من
شارع املطاعم ،الذي كان ُي ّ
َ
يضعون ال َّلبن يف (سطول)-مجع سطل -من
الساعة الرابعة عرص ًا حتّى املساء ،فكانوا
ّ

الزجاج تغ ّطي أكثر
ستعمل يف املستشفيات ،ويضعون قطعة من ّ
املعدن من النّوع الذي ُي َ

الت ِ
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ُ

الزجاجة قطع ًة من الثلج ،وبني ٍ
ِ
فرتة وأخرى
السطل ،ويضعون فوق ّ
من نصف فوهة ّ
والرطوبة والقلب
يصيح أحدُ هم( :ال ِّليلة وغرة والقلب حار) ،يعني اليوم شديدُ احلرارة ّ

ربده! وال َّلبن هو الوحيد الذي ُيطفئ حرارة القلب ،وكان أحدُ هم ينادي
حيتاج إىل ماي ّ

َ
يمر ّ
وخاص ًة
الشخص-
أيض ًا( :لبن هوش) ،فري ُّد عليه
ّ
اآلخرون( :ياهويدي) ،وعندما ُّ

يقف للشرِّ اء ،وكان
العطشان -يف أ ّيام متّوز وآب و ُيشاهد ال ّلبن وقطعة ال ّثلج ،فال بدَّ أن َ
ّ
َ
وكأن املعدة ليس هلا عالقة برشب ال ّلبن!
جيتمعون قرب األخوة لتربيد قلوهبم،
النّاس

 -بائع اخلس ،أو (أبو اخلس) :يف الثالثين ّيات كان نقل الفواكه واخلرضوات

يتم بواسطة قطار احلمولة إىل أصحاب اخلينان ،أ ّما يف البرصة
من بغداد إىل البرصة ُّ
الساحة أمام
يتم مبارش ًة من املزارع إىل ّ
–حينذاك -فكان نقل الفواكه واخلرضوات ُّ

مداخل اخلينان لبيعها ،أ ّما عىل أصحاب اخلينان أو عىل أصحاب الدّ كاكني ،الذين كانوا

َ
الصغرية والكبرية ،واخلينان كانت موجودة
جيتمعون للشرِّ اء
َ
قادمني بواسطة األبالم ّ
يف اجلهة املقابلة لبداية شارع الكورنيش يف مكان دائرة اجلنسية سابق ًاِ ،
ومن أصحاهبا:
ّ
اهلاشمي ،وسلامن الصكّار ،واحلاج وادي ،واحلاج
الرمحاين ،والس ّيد عبد األمري
ّ
(آل ّ
البلداوي ،وصالح األعوج) ،وغريهم ،وكان بائع اخلس يف ق ّفة من القصب،
نارص
ّ
ويتجول يف األز ّقة والشوارع
وحيمل بيده (تنكة) دهن كبرية فيها ما ٌء لغسل اخلس،
ّ

ويصيح( :خس أبو الطوبة) ،يعني أوراق اخلس ملفوفة بحيث صارت تشبه الكرة!
ٍ
َ
رأس
وبعض الباعة
جيلسون بجانب املقاهي ،وبني فرتة وأخرى حيمل أحدُ هم بيده َ
سمح
خس
ِّ
ٍّ
متجوالً يف املقهى ،عارض ًا بضاعته عىل اجلالسني ،منادي ًا :طوبة ،وكان ُي َ

اخلس يف حنف ّية املقهى غس ً
ال ج ّيد ًا ،ويزداد
اخلس الدخول إىل املقهى وغسل رأس ِّ
لبائع ِّ

السبت؛ نظر ًا إىل زيادة تواجد هيود البرصة يف يوم عطلتهم
بيع ِّ
ُ
اخلس يف الكورنيش يو َم ّ
الرسم ّية.
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احلارة يف
يضع ال ُّلوبية املسلوقة
يسمى (أبو ال ّلوبية) ،وكان
ُ
 بائع ال ُّلوبية :وكان َّّ
زنبيل مصنو ٍع من خوص النخيل؛ لتجنّب حرارة ِ
قدر ،ويضع ِ
ٍ
القدر ويضع
القدر يف
ُ
املواعني واخلبز والبصل وامللح يف اّ
ويتجول يف األسواق
علقة من خوص النخيل أيض ًا،
َّ
ويصيح( :يابس لوبية...لوبية يابس) ،وبعد التَّجوال جيلس يف بعض األسواق،

السوق حتّى الظهر ،وبعدها يعود إىل البيت؛ ّ
ألن ال ُّلوبية ال
أو قرب
مقهى من مقاهي ُّ
ً

تباع عرص ًا.

والعرشون
احللق ُة احلادي ُة
َ

ِ
واملعجنات :قبل ْ
القول:
واملعجنات ال بدَّ من
أن أبدأ بذكر احللو ّيات
احللو ّيات
ّ
ّ
ٍ
وحملت تصنيع احللويات واملعجنات دخلت البرص َة منذ ٍ
اّ
َ
َّ
طويلة،
فرتة
األفران
إن
ّ
ّ
وأخص بالذكر منها :فرن ّ
سمى العروبة أو
ُّ
حممد صالح) ،الذي ُي ّ
وحمل احلاج (مصطفى ّ

ّ
واملحل –حال ّي ًاَّ -
أن جدَّ ه احلاج (مصطفى)
السوري ،ويذكر (جاسم) الذي ُيدير الفرن
ّ
َّ
واملحل سنة (1910م) يف محَ ِّل ِه احلايل نفسه املوجود يف َّ
العشار يف منتصف
قدْ فتح ال ُفرن

ِ
ثم استلمه
(حممد) منذ سنة (1938م)ّ ،
شارع املطاعم ،وبعد وفاة جدِّ ه قام بإدارته ابنه ّ
(حممد) ابنُه (جاسم) ،الذي ُيدير ّ
املحل حال ّي ًا.
بعد وفاة ّ

َّ
واملعجنات تقريب ًا إنتاج ًا ج ّيد ًا
(السوري) أنتج مجيع احللو ّيات
ّ
إن فرن العروبة ّ

العشار التي كانت ُأرسيت تس ُكنُها ،وال بدَّ ْ
وخاصة يف حم َّلة ّ
أشكر
أن
يذكره الكبار،
ّ
َ
زودين باملعلومات عن كيف ّية صناعة املواد التي
الس ّيد جاسم (أبا طارق) الذي َّ
َّ
الصديق ّ

سأذكرها:

والسكّر والزيت
 -1بائع اجلرك ،أو (أبو اجلرك) :و(اجلرك) ُيصنع من ال َّطحني ُّ
ٍ
ٍ
ّ
لفرتة،
رت ُك
معروفة لصاحب
بمقادير
املحل ،وت َُض ُ
ثم ُي َ
عج ُن ج ِّيد ًا و ُي َ
اف له اخلمريةّ ،
َ
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ٍ
وقسم
السمسم،
لفرتة أيض ًا،
رت ُك
وبعد ذلك ُيق َّط ُع
ّ
ٌ
وقسم ُي َر ُّش عليه ِّ
ٌ
(بالصواين) و ُي َ
ستخرج للبيع ،وكان بائع
ثم ُي
َ
رت ُك من دون سمسم ،وبعد ذلك ُيدخل إىل ال ُفرنَّ ،
ُي َ

ٍ
قامش حلفظ حرارته وملنع ُّ
الذباب
(اجلرك) يضعه يف (ق ّفة) من القصب و ُيغ ّطيه بقطعة
عنه.

الشاي عرص ِّ
اعتاد ُ
أهل البرصة احتساء َّ
وخاصة أ ّم البيت التي بدورها
كل يو ٍم،
َّ

َ
وتوز ُع َّ
الزقاق صوت ًا
الشاي عليهم ،وأحيان ًا -والعائلة جلوس-
تصب
يسمعون من ّ
ِّ
ُّ
هسه طالع من الفرن ،حار اجلرك) ،ف ُيرسع أحدُ هم
ينادي( :فتيت ،فتيت وسميسمّ ،
وز ُع عىل اجلالسني ،واليوم الذي تتناول فيه العائلة اجلرك
الستدعائه ،وبعد الشرِّ اء ُي َّ

ُيعدُّ يوم ًا مهماَّ ً بالنسبة هلا.

والسكّر،
 -2بائع شعر البنات ،أو (أبو شعر البنات) :وهو ُيصن َُع من ال َّطحني والنشأ ُّ
ٍ
ٍ
ثم ُيدخل يف القالب ،وبعد ذلك يوضع عىل ٍ
ثم ُيستخرج
و ُي َ
نار هادئة لفرتةّ ،
عجن ج ّيد ًاّ ،

أبيض ناصع ًا ،وقدْ ُيضاف–أحيان ًاٌ -
ملون ًا.
لون للعجينة ،فيخرج َّ

ويتجول يف َّ
الشوارع
يضع البائع (شعر البنات) يف (صين ّية) ويض ُعها عىل رأسه،
َّ
الفرع ّية واألز ّقة ،ويصيح( :شعر بنات ِوين َأ َوليّ ِوين أبات ..أبات بالدّ ربونة أخاف
تاكلني البزّونة ..أنام َحدر اجلرس أخاف ياكلني النِّرس) ،هذه الكلامت تستهوي

َ
رسعون إىل الشرّ اء ،وأكثر فرتة لبيع (شعر
مفرح هلم ،وجيعلهم ُي
األطفال ،ووقعها
ٌ

و(الزالبية).
البنات) تكون يف ليايل شهر رمضان؛ إ ْذ ُيباع مع (البقالوة)
ّ

السكّر والنشأ
سمى (أبو ال َع َسل ّية) ،و(ال َع َسل ّية) تُصن َُع من ُّ
 -3بائع (ال َع َسل ّية) :و ُي ّ
وض ُع يف ٍ
قدر ٍ
كبري عىل النّار بواسطة (الربيمز) ملدَّ ٍة
والعطور ،ف ُيعجن اخلليط ج ّيد ًا و ُي َ
ٍ
ب يف قوالب عىل أشكال خمتلفة :طيور ،وورود ،وسيوف ،وغريها ،و(أبو
ثم ُي َص ُّ
ُمع َّينةَّ ،
ويتجول يف األز ّقة ويصيحَ ( :ع َسل ّية ...لندن ّية ...لندن...
ال َع َسل ّية) يضعها يف (صين ّية)
ّ
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َلندن ّية ،أشكال وألوان ،طيور من عسل ،سيوف من عسل) ،وبعض الكبار يستعملون
العسلية للرهان عىل ِ
عدد القطرات التي تسقط من العسل ّية بعد كرسها من هنايتها،
ّ ّ
فيرتاهن اثنان؛ إ ْذ ي ِ
مس ُك أحدُ مها ال َع َسل ّية ويقول لآلخر مثالً :عرش قطرات ،واآلخر
ُ
يزيد ،فيقول :إحدى عرشة قطرة ،فعندما تصل إىل العدد الذي ذكره املقابل ْ
كأن يقول:

ثم يأتيان بورقة ،ويبدأ
عرشون ،فيقول له( :لك) ،فيمسكها الذي راهن عىل العرشي َنّ ،
ٍ
سقوط ِّ
مكان من الورقة ،فإذا وصل عدد القطرات إىل العرشين يكون هو
كل قطرة يف

الرهان عىل رشاء ثالث
الفائز ،وإذا مل تصل إىل العرشين يكون اآلخر هو الفائز ،ويكون ِّ
الرهان أشبه برهان الربتقال عىل عدد النوى التي يف الربتقالة.
أو أربع عسل ّيات .وهذا ِّ
والعرشون
احللق ُة الثاني ُة
َ

السكّر املطحون
 بائع بيض ال َّلقلق :و ُي ّسمى (أبو بيض ال َّلقلق) ،و ُيصنع من ُّ
ٍ
ُعج ُن ج ِّيد ًا
والبيض والنشأ
ثم جُت َمع هذه املواد وت َ
بمقادير معروفة لدى صاحب ال ُفرنَّ ،
َ
ٍ
قوالب ،وبعد ذلك تُدخل إىل الفرن عىل ٍ
هادئة ملدَّ ٍة ،فيخرج بيض ال َّلقلق
نار
ب يف
َ
وت َُص ُّ

كرات بقدر ِ
ٍ
ِ
ِ
بعض األلوان ،فيخرج البيض
التنس تقريب ًا ،وقدْ ت
كرة
شكل
عىل
ُ
ُضاف ُ
ٍ
قفص من القامش اخلفيف جدّ ًا،
يضع البيض يف
حسب ال ّلون ،وبائع بيض ال َّلقلق
ُ
ٍ
حجم قفص
حجمه
القفص الذي يامثل
البائع
بنحو يمكن مشاهد ُة املعروض ،وحيمل
َ
ُ
َ
ُ
ويتجول يف َّ
هسه
البالبل
ّ
هسه ّ
الشوارع الفرع ّية واألز ّقة ،ويصيح( :بيض ال َّلقلقّ ...
َب ّيض وطار ال َّلقلق!).

والسكّر
سمى (أبو البادم) ،وما ّدته ال ّطحني وجوز اهلند الناعم ُّ
 -2بائع البادم :و ُي ّ
ٍ
ِ
الورق
(صوان) عليها طبقة من
ثم تُفرش يف
والبيض ،جُتمع هذه املوا ّد وت َ
ُعجن ج ِّيد ًاَّ ،
ِ
ثم تُق َّطع إىل قط ٍع دائر َّي ِة َّ
الشكل ،قطر الواحد منها (12-10سم)
ِّ
السميكَّ ،
اخلاص ّ

الت ِ
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ُ
ٍ
كبرية
ثم ُيدخل إىل ال ُفرن ،و ُيستخرج (البادم) للبيع ،يضعه البائع يف (صين ّي ٍة)
تقريب ًاَّ ،

ويتجول ،ويصيح( :بادم ...أكل امللوك ...يموع باحللك ..إكل بادم ...ال يفوتك
ّ

وتندم) ،و ُيباع (البادم) يف مجيع األوقات.

ٍ
وقليل من
والسكّر
 -3بائع البخصم ،أو (البقصم) :و ُيصنع (البقصم) من ال َّطحني ُّ

احلمص ،جُت َمع هذه املوا ّد وتُعجن ج ّيد ًا وتق ّطع ،و ُيدخل إىل ال ُفرن عىل
ّ
الزيت ومخرية ّ
ِ
ٍ ٍ
ٍ
ٍ
قامش حلفظ
بقطعة
ثم ُيستخرج (البقصم) يف س َّل ٍة من القصب ،و ُيغ ّطيه
نار هادئة ملدَّ ةَّ ،
متجوالً يف األز َّقة ّ
ومكسب).
والشوارع الفرع ّية منادي ًا( :بقصم حار
حرارة (البقصم)
ّ
ِّ

الشاي عرص ِّ
أن َ
َ
وقدْ ذكرنا –سابق ًاَّ -
يرشبون َّ
وخاصة يف فصل
كل يو ٍم،
أهل البرصة
ّ

َ
الزقاق َمن يصيح
الصيف؛ إ ْذ جيتمع أفراد العائلة  -وأحيان ًا وهم جلوس-
يسمعون يف ُّ
ّ
اجلالسني.
يوزع عىل
(بقصم حار
َ
رسع أحدُ هم الستدعائه ،وبعد الشرِّ اء َّ
ومكسب) ،ف ُي ُ
ِّ

والصحلب،
السكّر والنشأ ُّ
السام) :و ُي ّ
(م ّن َّ
السمة) ،و ُيصنع من ُّ
سمى ( َم ُّن ِّ
 -4بائع َ
ضاف إليها الدُّ هن.
السكّر ،تُستورد ِمن تركياُ ،م
ٌ
ُّ
و(الصحلب) :ما ّد ٌة سائل ٌة مثل سائل ُّ
ٍ
جُتمع هذه املوا ّد يف ٍ
قدر ٍ
ثم يوضع عىل
كبري تُوضع حتته نار بواسطة (الربيمز) ملدَّ ةَّ ،
ٍ
ٍ
ضاف له ال ُفستق أو اجلوز .وأكثر املناطق املعروفة يف صناعة ( َم ّن
كبرية و ُيق َّط ُع و ُي
طاولة
ُ
السام) ،ولطاملا ألِ َف ْت أز ّق ُة
السام) هي حمافظة املوصل ،وكان اليهود أكثر َمن يشرتي ( َم ّن َّ
َّ
اّ
يطول العمر).
السام ّ
السامَ ...م ّن ّ
(م ّن ّ
حملتنا َمن ُيناديَ :

البوركُ :يصنع (البورك) من الطحني والزيت ،وبعد ْ
أن ُيعجن ج ِّيد ًا ُيق َّط ُع
 -5بائع َ
ِ
ِ
ثم تؤخذ ِّ
ُوض ُع عىل الطاولة
(الشنكة) وت َ
عىل شكل (شنَك) ،أي كرات من العجنيَّ ،
ٍ
الشكل ،طوهلا قدم تقريب ًا ،وبعد فرش ِّ
رفيعة أسطوان َّي ِة َّ
(الشنكة)
ُفرش بواسطة عصا
وت َ
ٍ
لفرتة
ُفرم مجيعها ،وتُدخل إىل ال ُفرن
يوضع عليها (ال َّلحم والبطاطا والكرفس) ،التي ت َ
ٍ
ويتجو ُل
قامش
ثم ُيستخرج (البورك) للبيع؛ إ ْذ يض ُعه البائع يف (صين ّية) ُيغ ّطيها بقطعة
ّ
َّ

ِ
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يف األسواق واألز ّقة ّ
والشوارع الفرع ّية ،ويصيح( :بورك  ...يا غيل بورك) ،وكلمة
عيبي) الذي يجُ يد الرتك ّية -تعني
الس ِّيد (نارص هاشم ال َّل ّ
(يا غيل) -كام علمنا من جهة ّ

(الدُّ هن).

والعرشون
احللق ُة الثالث ُة
َ

السكّر والنشأ؛ إ ْذ ُيعجن اخلليط ج ّيد ًا،
 بائع (الكَركَري) :و(الكَركَري) ُيصنع من ُّثم ُيوضع يف قدْ ٍر ٍ
ِ
شكل بعض احليوانات،
صب يف قوالب عىل
ثم ُي ُّ
ّ
كبري عىل النّار ملدّ ةَّ ،

ٍ
ِ
نباتات وأوالد .وبائع (الكَركَري) يضع
شكل
كال ُّطيور والدَّ جاج ،وكذلك عىل
ٍ
متجوالً يف ّ
الشوارع
بقطعة من القامش من النوع اخلفيف،
(الكَركَري) يف صين ّية ُيغ ّطيها
ّ
الفرع ّية واألز ّقةُ ،منادي ًا( :طيور من َشكَر ..دجاج ِمن َشكَر ..بنات من َشكَر ..أوالد

من َشكَر ..حليّ حلكك!).
ِ
و ُيقال َّ
ألحد ُّ
امللكي ،جاء فيها
الشعراء قصيد ًة يف ذ ِّم إحدى حكومات العهد
إن
ّ
السدارة،
البيت اآليت ( :تسدّ ري تعكَّيل ..حكومة من كَركَري) ،تسدّ ري يعني :إلبيس ِّ
وتعكَّيل يعني :إلبيس العكَال ،أي بمعنىَّ :
أن األمر س ّيان ،حكومة تساوي يف مكانتها

حلوى الكركري ّ
اهلشة!!

سمى (أبو َّ
 بائع َّوالسكّر
الشكَر مله) ،وتُصنع من ال َّطحني َّ
والزيت ُّ
(الشكَر مله) :و ُي ّ

ِ
بشكل دوائر يف (صين ّيات) ،وتُعدَّ ُل باليد،
صب
ثم ُي ُّ
والصودا؛ إ ْذ ُي َ
َّ
عجن اخلليط ج ّيد ًاّ ،
ٍ
بعد ذلك تُدخل إىل ال ُفرن ملدَّ ٍة عىل ٍ
هادئة ،وتخُ َرج لتُعدَّ للبيع.
نار

و(الشكَر مله) معروفة َّ
َّ
قطر
النوع
بلذة مذاقها وهشاشتها ،وهي عىل نوعني:
ُ
الكبري ُ
ُ
وقطر الواحدة منها ( )5سم ،وكام ذكرنا
غري
الواحدة منها( )8سم تقريب ًا،
والنوع ّ
ُ
ُ
الص ُ
ٍ
يتجول يف
بقطعة من القامش اخلفيف و
البائع (الشكر مله) يف (صين ّية) ُيغ ّطيها
يضع
ّ
ُ
ُ

الت ِ
اث العا ِّم229 .............................................................
قسم رُّ
ُ

األز ّقة ّ
والشوارع ،منادي ًاَ ( :شكَر مله دقها واهلمها) ،يعني :د َّقها واجعلها ناعم ًة ،واهلمها
ٍ
ثم التهمها ،وكان الذي يبيع (الشكر مله) يف ّ
بغدادي ،يلبس
أصل
العشار من
ٍّ
يعنيَّ :
وكان صاحب ٍ
َ
نكتة؛ إ ْذ يتبادل النكات مع املشرتين ،وكان يأيت
(اجلراوية)،
عىل رأسه
َ
ّ

ليجهز حانوت املدرسة
إىل مدرستنا (مدرسة فيصل االبتدائ ّية ،اجلمهور ّية فيام بعد)؛
ّ

استفز ُه أحدُ التالميذ ،قائالً( :شكر ملتك مو حلوة!) ،فر َّد
مرة
َّ
(بالشكر مله) ،وذات ّ
إنت كليش ما تعرف ،ط ّيب 3 × 3شكد تساوي؟!)،
عليه( :إنته مو مال أكل شكر ملهَ ،
فضحك اجلميع.

سمى (أبو العمولة) ،ور ّبام اشت َّق ْت هذه الكلمة من
 -بائع (العمولة) :وكان ُي ّ

(املعمول) املوجود يف بالد الشام ،ولك ّن ما ّدة التمر تدخل فيها هناك ،أ َّما لدينا ،فالعمولة

ثم ُيعجن اجلميع ج ّيد ًا ويق َّطع
والسكّر ّ
ت ُ
والزيت و(البيكنك باودر)ّ ،
ُصنع من ال َّطحني ُّ
ٍ
ُوض ُع يف قوالب ُّ
كبرية ،وتُدخل
حتتل مكاهنا يف (صين ّي ٍة)
إىل ِشنَك (كرات) ،وبعد ذلك ت َ
ٍ
السمسم ،ويضع بائع العمولة بضاعته يف
إىل ال ُفرن ملدَّ ة ،وبعض العمولة ُي َر ُّش عليها ِّ
ٍ
ويتجول يف أز ّقة َّ
الشوارع ،ويصيح( :عمولة
بقطعة من القامش،
(صين ّية) ُمغ ّطي ًا إ َّياه
ّ
طلعت من الفرن).
هسه
ْ
متوع باحللك ...ال تفوتك ترى خترس ّ

ثم
 بائع (القربوج)ُ :يصنع (القربوج) من ال َّطحني ّوالزيت والنشأ ،و ُيعجن ج ّيد ًاّ ،
يق َّطع إىل ِ
ُفر ُش بعصا رفيعة ُأسطوان ّية َّ
الشكل،
(شنَك) صغرية ت َ
ُ
ُوض ُع عىل الطاولة وت َ
ِ
الصغرية ،وت ُّ
ُرش بالدُّ هن ،وبعد ذلك
ثم تُوضع عليها ق َطع اجلوز ّ
طولهُ ا قدم تقريب ًاَّ ،
يضع (القربوج) يف (صين ّي ٍة)
ُت َل ُّ
ثم تُدخل إىل ال ُفرن وخيرج (القربوج) للبيع ،والبائع ُ
فَّ ،
ويتجول ،ويصيح( :قربوج شكر وجوز) ،وأكثر زبائن (القربوج) هم الطلبة؛ إ ْذ جيلس
ّ
ليشرتي اَّ
الطلب منه.
البائع قرب املدرسة انتظار ًا لفرتة االسرتاحة (الفرصة)
َ
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والعرشون
احللق ُة الرابع ُة
َ

ٍ
عقود ،واندثر
كثري ٌة هي التسميات التي كانت شائع ًة يف البرصة منذ ما يناهز ثامنية
ِ
سمى ،سواء أكان لعب ًة أم أكل ًة من األكالت أم تقليد ًا اجتامع ّي ًا ما،
معظمها
ُ
باندثار ا ُمل ّ
السطور اآلتية:
وهو ما سنورد بعضه يف ّ

والزيت والنشأ،
 بائع (الطاطيل):ويسمى أحيان ًا (الدّ اطيل) ،و ُيصنع من الطحني ّ
ّ
ٍ
وض ُع عىل ٍ
هادئة ملدَّ ٍة مع َّي ٍنة،
نار
صب يف القوالب ،وبعد ذلك ُي َ
ثم ُي ُّ
و ُيعجن ج ّيد ًاّ ،

صب عليه سائل السكّر ِّ
(الشرية).
ثم ُي ُّ
و ُيستخرجّ ،

ٍ
بقطعة من القامش اخلفيف،
يضع (الطاطيل) يف (صين ّية) ُيغ ّطيها
وبائع (الطاطيل)
ُ

ويتجول يف الشوارع الفرع ّية واألز ّقة ،ويصيح( :طاطيل ..حيل حلكَك).
ّ

ُسمى (أ ّم الكامتيل)؛ َّ
ألن مجيع باعة (الكامتيل) تقريب ًا
 بائعة (الكامتيل) :وت ٍّ
ٍ
قصرية جدّ ًا،
لفرتة
السمسم؛ إ ْذ ُيوضع عىل النّار
من النِّساء ،وتُصنَع (الكامتيل) من ِّ
ويقولون عنه( :حيمص)ِ ،
ومن الدِّ بس الذي يوضع –أيض ًا -عىل النار ليكون سائ ً
ال
ّ
ثخين ًا؛ َّ
السائل ،وبعد ذلك
ألن َ
دبس جنوب البرصة الذي كان ُيستعمل ليس من النوع ّ
ٍ
ٍ
صغرية،
كرات
حتول العجينة إىل
السمسم إىل الدِّ بس
ثم ّ
ليصري كعجينة اخلبزّ ،
ُيضاف ِّ
َ
ٍ
ُّ
جتلس البائعة
كل واحدة بقدر كرة املنضدة .وتُباع (الكامتيل) بكثرة يف أ ّيام عاشوراء؛ إ ْذ ُ
قرب مأتم عزاء النِّساء ،وكذلك (املل ّبس) ،و(احلامض حلو) ،و(أصابع العروس)،

وغريها.

والسكّر واهليل ،و ُيضاف
 بائع (ال َّلوزينة) :تُصنَع (ال َّلوزينة) من جوز اهلند الناعم ٍُّ
ٍ
بالش ِ
قوالب َّ
اهلنديس
كل
ب يف
َ
ُعجن بصورة ج ّيدة وت َُص ُّ
إليها صبغ ال ّلون األصفر ،وت َ
ِّ
ويتجول،
ويضع البائع (ال ّلوزينة) يف (صين ّية)
(ا َمل ِعني) ،وهنا تكون جاهز ًة للبيع.
ّ
ُ
ويصيح( :لوزينة يا شباب!) ،وأكثر ِ
بيعها عىل طلبة املدارس؛ إ ْذ جيلس البائع بجانب

الت ِ
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ُ
املدرسة ،وعند فرتة االسرتاحة (الفرصة) خيرج اّ
الطلب للشرّ اء منه.

 -بائعة (اهليس) :و ُيصنَع (اهليس) من التّمر وال َّطحني وقليل جدّ ًا من الدّ هن،

وبعضهم ال يستعمل الدّ هن.

ٍ
ٍ
ُ
ثم ُيضاف له (عرق حار
وض ُع
ُي َ
اخلليط يف (صين ّية) كبرية ،و ُيبدأ بـ(فرك) اخلليطّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كرات ُّ
واحدة منها بقدر
كل
يتحول إىل
وح ّبة حلوة)،
ثم ّ
ويستمر (ال َف ْرك) لفرتة طويلةّ ،
ُّ

كرة التنس تقريب ًا ،و ُيباع (اهليس) يف مأتم عزاء النّساء يف عاشوراء؛ إ ْذ تكون البائعة
قرب املأتم ،ويف ّ
الزقاق
العشار كان (اهليس) ُيباع –أيض ًا -يف بداية سوق املطاعم يف ُّ

سمى بـ(ميدان العبيد).
الذي يؤ ّدي إىل حم ّلة ّ
البجاري ،الذي كان ُي ّ

ٍ
وعاء
السكّر والنشأ؛ إ ْذ يخُ َل ُط ج ّيد ًا يف
 -بائع (احللقوم) :و ُيصنَع (احلُلقوم) من ُّ

ِ
وض ُع عىل الطاولة و ُيق ّطع ،وبعدها يكون جاهز ًا للبيع ،و(أبو احللقوم)
ثم ُي َ
للعجنّ ،
ملون)؛ ألنّه عند العجن
يضع (احللقوم) يف (صين ّية)
ويتجول ،ويصيح( :حلقوم ّ
ّ

ألوان ،وأكثر ما يباع (احللقوم) عىل اّ
ٌ
طلب املدارس يف حانوت املدرسة
تُضاف إليه

(صمونة) من احلانوت ويضع احللقوم
بالذات؛ إ ْذ يشرتي الطالب (احللقوم) ،ويشرتي
ّ
اجلوع ّ
ُ
لذةً ،هكذا كانت طريقتنا يف املدرسة
فتكون (ل َّف ًة) يزيدها
(الص ّمونة)،
يف
ُ
َّ
االبتدائ ّية يف الثالثين ّيات.

ُوض ُع عىل الطاولة
ثم ت َ
 بائع (الربما) :تُصنع من ال ّطحني والنشأ؛ إ ْذ ُي َعجن ج ّيد ًاّ ،
ٍ
ِ
الزيت
دوائر
بشكل
ُلف
وتُق َّطع ،وت ُّ
صغرية وتُدخل ال ُفرن لفرتة ،وبعد ذلك ُيضاف إليها ّ
َ
السائل ِّ
ويتجول ،ويصيح( :برما
ثم يضعها بائع (الربما) يف (صين ّي ٍة)
ّ
(الشرية)ّ ،
والسكّر ّ
ُّ

خاصة!).
اليوم برما ّ
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والعرشون
احللق ُة اخلامس ُة
َ

سمى (أبو جعب الغزال) ،و ُيصنَع (كعب الغزال) من
 -بائع (كعب الغزال) :و ُي ّ

والسكّر والبيض ،تُعجن هذه املواد ج ّيد ًا وتُق َّطع باليد
ال ّطحني وجوز اهلند النّاعم ُّ
ٍ
ٍ
(صوان) وتُدخل إىل ال ُفرن لفرتة ،و ُيستخرج
ُوضع هذه القطع يف
بشكل
اسطواين ،وت َ
ٍّ
ويتجول يف ّ
الشوارع واألز ّقة،
(جعب الغزال) جاهز ًا للبيع ،فيضعها البائع يف (صين ّية)
ّ
ُمنادي ًا( :جعب الغزال  ..جعبك يا غزال) ،وعاد ًة ما َيلقى بائع (جعب الغزال) رواج ًا
لدى أوساط التالميذ ،أي :بالقرب من املدارس.
( -الدّ ملوج) :وربام ُأ ِخ َذ من احللوى العرب ّية (الدّ ملج)ُ ،يصنَع (الدّ ملوج) من

والسكّر وقليل من الدّ هن ،وتُعجن هذه املواد عجن ًا ج ّيد ًا مثل عجن اخلبز،
ال َّطحني ُّ
ٍ
ثم تُق َّطع العجين ُة عىل شكل ِ
صغرية ،أصغر قلي ً
ُوضع
(شنَك)
ثم ت َ
ُ
ال من كرة املنضدةّ ،
َّ
ٍ
رفيعة اسطوان ّي ِة َّ
ِّ
الشكل ،طولهُ ا قد ٌم
ُفرش بواسطة عصا
«الشنَك» عىل ال َّطاولة ،وت َ
ٌ ِ
ُلف وتحُ َّو ُل
وض ُع عليها
والسكّر واهليل ،وت ُّ
ثم ُي َ
تقريب ًاّ ،
خليط من جوز اهلند الناعم ُّ
ٍ
ُوض ُع يف (صين َّية) عىل ٍ
ٍ
هادئة ليكون
نار
بشكل
دائري ،قطر الواحدة إنشان ،وبعد ذلك ت َ
ٍّ
صاحل ًا لألكل.

ٌ
وقليل ِمن العائالت يف البرصة
و(الدّ ملوج) ال ُيباع يف األسواق كام تُباع املواد األُ َخر،

تصنع (الدّ ملوج) للبيع ،ويمكن الشرّ اء من تلك العوائل ّ
بالذهاب إليها وتوصيتها عىل

الكم ّية املطلوبة ،وبعض العوائل التي جُتيد عمل (الدّ ملوج) تصنعه ألفراد العائلة.
ّ

 (البسيس) :و ُيصنع (البسيس) من التّمر وال ّطحني وقليل من الدّ هن؛ إ ْذ تُوضعٍ
ٍ
َ
ثم ُيق َّطع إىل قط ٍع
ُفر ُك باليد ج ّيد ًا
ليكون قطع ًة واحدةًَّ ،
هذه املوا ّد يف (صين ّية) كبرية وت َ
ٍ
وخاصة قبل حلول العيد؛ َّ
ألن
الريف،
صغرية بقدر ِّ
ّ
كف اليد ،و(البسيس) ُيصنع يف ّ
العوائل اّ
الصغار الذين يأتون إىل البيوت لتقديم
الفلح ّية كانت تقدّ م (البسيس) إىل ِّ
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ُ

للضيوف.
التهنئة بالعيد ،وكذلك لألهل ،وأحيان ًا ُيقدَّ م ُّ

والسكّر واهليل ،وتُعجن هذه املوا ّد
 (ال َب ْل َبل) :و ُيصن َُع ال َب ْل َبل من ال ّطحني ّوالزيت ُّ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ثم
ثم ُيق َّطع عىل
شكل (شنَك) صغرية ،أصغر من كرة املنضدةَّ ،
ج ّيد ًا كعجن اخلبزّ ،
ٍ
الش ِ
رفيعة ُأسطوان ّي ِة َّ
كل طوهلا
ُفرش بواسطة عصا
ت َ
ُوض ُع النّكه ُة الواحد ُة يف (صين ّية) وت َ
ٍ
الش ِ
(الشنْكة) إىل دائر ّي ِة َّ
تتحول ِّ
كل قطرها عرشة سنتمرتات تقريب ًا،
بنحو
قد ٌم تقريب ًا،
ّ
هادئة وبعد ٍ
ٍ
ٍ
ُوضع عىل ٍ
ستخرج جاهز ًا
فرتة ُي
نار
ُوضع مجي ُعها يف (صين ّي ٍة)
كبرية ،وت َ
ثم ت َ
ّ
َ

لألكل .و(الب ْلبل) ُيصنَع يف البيوت كام تُصنَع (الكليجة) ،وكذا ُيصنع و ُيباع يف العارش
من حمرم ،قرب مأتم النِّساء مع مواد ُأ َخر ،مثل( :الكامتيل) ،و(الس ِ
مسم ّية) ،و(احلامض
ّ
ّ
ّ
حلو) ،و(ال َع َس ِل ّية) ،وغريها.
والعرشون
السادس ُة
َ
احللق ُة ّ

ِ
غالف طلع النّخيل،
سمى –أيض ًا( -ماي ال ِّلكَاح) ،و ُيصنَع من
( -1ماء ال ّلقاح) :و ُي ّ
ِ
غالف
قص
ُ
فعند نُضج ال َّطلع وتفتُّحه وخروج (علوب الطلع) منه ،وبعد تلقيحهُ ،ي ُّ
ٍ
كم َّي ٌة منه يف ٍ
قدر ٍ
كبري من النحاس
ال َّطلع قبل جفافه ،و ُيق َّط ُع إىل قط ٍع
صغرية ،وت َ
ُوض ُع ّ

فيه ماء ،ويف أعىل غطاء القدر فتحة خيرج منها أنبوب من النحاسُ ،
األنبوب
يصل هذا
ُ
كبري آخر فيه ماء ،وتكون هناية األنبوب مغمور ًة يف املاء ،وبعد وضع غطاء ِ
إىل ِقدْ ٍر ٍ
القدر
عجني ال َّطحني عىل ملتقى الغطاء بالقدر لكي ال يخُ رج البخار
وض ُع
ُ
الذي فيه الطلع ُي َ
وضع ِ
القدر
من القدر ،و ُي َ
عىل النّار ،وقدْ تَستغرق

العمل ّية مدَّ ة سبع ساعات
تقريب ًا ،ونتيجة شدّ ة احلرارة
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القدر الثاين ،وبعد ٍ
وخيتلط باملاء املوجود يف ِ
ُ
فرتة
ويمر فيه
يصعد بخار ال ّطلع إىل األنبوب ُّ
يرتك حتّى يربد ،وهنا نجدُ ماء ال ّلقاح قدْ صار يف ِ
َّاع ماء ال ّلقاح
القدر الثاين،
ويضع ُصن ُ
ُ
َ
ُ َ
ٍ
املاء يف ٍ
ُسمى (القرابية) ،تحُ اط هبا بعض احلشائش ،وتُقدَّ ُم هد ّي ًة
قنينة
كبرية من ّ
َ
الزجاج ت ّ
ٍ
أو تُباع ،والذي يباع يوضع يف ٍ
ويضع البائع قناين ماء ال ّلقاح يف
صغرية (بطولة)،
قنان
ُ
ُ ُ
ليتجول يف ّ
الشوارع الفرع ّية واألز ّقة ،منادي ًا( :ماي لكَاح دوا
س َّل ٍة من خوص النخيل
ّ
البطن)! فإذا ما اشتكى صغري من أملٍ يف ِ
بطنه تمُ أل له نصف (استكانة) من (ماي ال ّلقاح)
ٌ
ليرشهبا ،حتّى لو كان يشكو من الزائدة الدُّ ود ّية!.
ِ
أوراق ست ِّة أنوا ٍع من اخلرضوات،
(السبع مايات) من مجع
(السبع مايات) :وتُصن َُع ّ
 ّثم ُيص ّفى من مجيع ّ
ثم بعد
وت َ
الشوائبّ ،
ربدّ ،
رت ُك لي ُ
ُوض ُع عىل النّار ،وبعد إطفاء النّار ُي َ
ضاف ِ
ٍ
إليه ماء ال ّلقاح فيكون املجموع سبع
خاص ٍة ،و ُي
تقطري
ذلك جُترى له عمل ّية
ُ
ّ
ٍ
مايات ،وعند البيع يوضع يف ٍ
ويتجول البائع يف ّ
الشوارع الفرع ّية
صغرية (بطولة)،
قنان
ّ
ُ
منادي ًا عىل بضاعته( :املشفية).

سمى (ماي ّ
 (ماء ّالشاترله) بالعا ّم ّية ،و ُيصن َُع من ورق اخلُضرَ ؛ إ ْذ
الشاترلة) :و ُي ّ
ٍ
ُوض ُع يف ٍ
رتك
قدر و ُي
ُ
ضاف إليها املاء ،وت َ
جُت َمع كم ّي ٌة منها وت َ
ُوض ُع حتت النّار ملدَّ ةّ ،
ثم ُت َ
ٍ
لتربد ،وبعد ذلك تُص ّفى من مجيع ّ
بطريقة
الشوائب؛ إ ْذ ال يبقى سوى املاء ،و ُيق َّط ُر
ٍ
ٍ
باع يف املح ّلة.
خاص ٍة ،ولدى البيع ُي َ
وض ُع يف قنان صغرية و ُي ُ
َّ
الزقاق َمن حيمل س ّل ًة ِمن خوص النخيل وفيها عد ٌد من
حني ُكنّا صغار ًا كنّا نرى يف ّ
الزجاجات ،وهو يصيح( :سبع مايات ..ماي شاترله) ،ويستعمل االثنان (سبع املايات
ّ
وماي ّ
الشاترله) لعالج وجع البطن.

(الشيصملة)َّ :
 ّلعل أصل الكلمة( :شيخ اسم اهلل) ،وهي جُتمع من حشائش
ٍ
بستان تؤ ّدي إىل رضر الرتبة
نبتت احللفاء يف
الض ّارة ،فإذا ْ
احللفاء (احللفة كام ن َُس ِّميها) َّ
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ُ
رضر ًا كبري ًا ،وت ُّ
ُستل ّ
(الشيصملة) من بذور احللفاء ،و ُيقدَّ ُر طولهُ ا بأربعة إنشات تقريب ًا،

ثم
ُ
وس ْمكُها بقدر القلم اجلاف العادي ،والذي جيمعها يمسك هنايتها ويسحبهاّ ،
األخرى ،وهكذا إىل ْ
كم ّي ًة منها ،وعند فتحها من الوسط نجد داخلها ما ّد ًة
أن جيمع ّ
شبيه ًة بالقطن ،وهي التي تؤكل ،ومن يريد م ْض َغها ي ِ
مس ُك بكم ّي ٍة منها ويفتح واحد ًة
ُ
َ
َ
ويأكلها .وحني كنّا صغار ًا ُكنّا نجمعها يف (أحضان دشاديشنا) ،ونشدُّ ها(نجعلها
ٍ
كروي ونبدأ بذكر ما نتخ ّيلهْ ،
ثم نفتح
بشكل
صرُ ر ًا)
ٍّ
كأن نتخ ّي َل دجاج ًة أو نخل ًةَّ ،

التكوير لنجد ما نتوهمَّ ه َّ
بالشكل الذي متنّيناه.

جيمع اّ
كم ّي ًة منها ،وت َُشدُّ عىل شكل (شدّ ات) صغرية،
الفلحون يف بساتينهم ّ

وتأيت هبا اّ
ُوض ُع عليها (شدّ ات
ُفر ُش قطع ٌة من القامش وت َ
السوق؛ إ ْذ ت َ
الفلحات إىل ُّ

ّ
رت ُك من دون مجعها تتفتّح وخترج
الشيصملة) ،وجتلس خلفها وتعرضها للبيع ،وعندما ُت َ

املا ّدة القطن ّية منها ،ويقولون عن هذا (الشيصملة) :أنَّه (مش ّيب) ،يعني :أصابه َّ
الشيب،
فرتة من تفت ِ
وهو ال يصلح لألكل ،وبعد ٍ
ٍ
مكان آخر تَن ُب ُت فيه،
تتطاير لتنتقل إىل
ُّحها
ُ
ٍ
بستان يمتنع إذا شاهد
الض ّارة ،و َمن يرغب برشاء
لتخرج حشائش احللفاء ،أو احللفة ّ
فيها احللفاء؛ إ ْذ يقول :ك ُّلها حلفة!..

سميه (البطني) ،وهو من احلشائش أو اخلرض التي تن ُبت من
 (البطنج) :وبعضهم ُي ِِّ
دون زراعة ،وتُسمى (الغيباين) ،فالنخلة التي تنبت من ٍ
ٍ
ُسمى
زراعة
نواة دون
فسيل ت ّ
ّ
(غيبان ّية) .و(البطنج) أشبه بخرضة النعناع ،ولكن بحج ٍم أكرب ،ويفرح اّ
الفلحون عندما

َ
ُعر ُض
جيدون البطنج يف بساتينهم ،من أجل قطف أوراقه ووضعها يف (صين ّية)؛ إ ْذ ت َّ
كم َّي ٍة يف اهلاون وت ّ
ّ
ثم
للشمس حتّى َّ
جتف ج ّيد ًا ،وإذا ج َّف ْت ت َ
ُدق ج ّيد ًاّ ،
كم َّي ٌة بعد ّ
ُوض ُع ّ
ِ
ٍ
ت َ
و(السبع
قامش ،ويحُ َف ُظ هذا املسحوق الناعم يف البيت مع (ماء ال ِّلقاح)،
بقطعة
ُنخ ُل
ّ
مايات) ،و(ماء ّ
ُوض ُع
الشاترلة)؛ وتُستعمل لتُداوي آالم البطن ،وعن كيف ّية استعامله :ت َ
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ِ
ثم يرشب املاء مبارش ًة بعده حتّى
كم ّي ٌة من املسحوق يف ف ِم الذي ُيعاين من أملٍ يف بطنهّ ،
يذهب البطنج إىل املعدة.

ويستعمل باع ُة الباقالء املطبوخة البطنج ،فعندما تشرتي (ماعون باقالء) ُّ
يرش

رش امللحّ ،
عليها البائع البطنج َ
مثل ّ
هي(السذاب).
ولعل التسمية العلم ّية للبطنج
ُّ

 (املدكوكة) :وأصل التسمية (املدقوقة) بالفصحى ،وتُصنَع من التمر؛ إ ْذ توضعكم َّي ٍة منه يف اجلاون ،واجلاون ُيشبه اهلاون ،ولكنّه من اخلشب ،وأكرب حج ًام،
كم َّي ًة بعد ّ
ّ
ِ
فوهته بقدم( ،ويدُ ) اجلاون من اخلشب –أيض ًا -ويف
و ُيقدّ ر ارتفا ُعه
بقدمني ،وقطر َّ
هنايتها قطعة من اخلشب؛ إ ْذ تكون اليد عىل شكل احلرف اإلنكليزي (.)T

كم ّية من التمر يف اجلاون وت ُّ
كم َّي ٌة
ثم تُضاف ّ
تُوضع ّ
ُدق ج ّيد ًا ،وتوضع يف صين ّيةَّ ،

َ
أخرى وأخرى إىل ْ
ليكون قطعة واحدة
ثم ُيفرش يف صين ّية
أن
يتجمع املطلوب بيعهّ ،
ّ
سمكها ( 2إنش) ،وبعد ذلك تُر ُّش ِ
بالعرق احلار واحل َّبة احللوة ،وتُعرض للبيع يف
َ
السوق .ويف ّ
محودي أبو املدكوكة) ،وكان
سمى ( ّ
العشار كان ( ّ
محودي) يبيع املدكوكة ،و ُي ّ
ُّ

سمى
معجنات
ّ
دكّانه يف منتصف سوق املطاعم مقابل ّ
األنصاري ،وابنه (ج ّبار) كان ُي ّ
مشجعي لعبة كرة القدم ،وكان ُيالزم ساحة
(ج ّبار أبو املدكوكة) ،وكان (ج ّبار) من
ّ
الرياضة يتكأكؤون
اإلعداد ّية املركز ّية يوم ّي ًا ملشاهدة مباريات كرة القدم ،وكان حم ّبو ّ

بجانب دكّانه للتداول يف أحاديث ذات صلة بلعبتهم املح ّببة كرة القدم.

الرشاد الذي يباع حال ّي ًا يف األسواق ،فهو ينبت يف
 (رشاد البرَ ّ ) :وهوُ
خيتلف عن َّ
ٍ
وطعمه شديدُ احلرارة ،والبعض اليستطيع أكله لشدّ ة حرارته،
زراعة،
البرَ ِّ من دون
ُ
بالنم ِّو ،فرشاد البرَّ يلتصق باألرض وينترش واليرتفع عنها مثل
وخيتلف عنه –أيض ًاُ -

تتحول إىل
السوق ،ورشاد البرَّ ينبت يف األرض الرتاب ّية ،التي
ّ
الرشاد الذي ُيباع يف ُّ
ّ
أرض طين ّية نتيجة األمطار ،وقدي ًام -كام أتذكّر -كانت
األمطار شديدة يف البرصة ،وقدْ
ُ
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تستمر فرت ًة طويل ًة ،وقدْ أ ّدى ذلك إىل سقوط بعض البيوت القديمة ،والبيوت املبن ّية من
ّ
السقوف إىل ال ُغ َرف والبيوت
تترسب َعرب ُّ
ال ّطني ،وكانت األمطار يف أكثر تلك البيوت ّ

غري املس ّقفة ،فكانت األمطار التي تتساقط يف ساحة الدّ ار ،وإىل (البالوعة) املوجودة يف

تبتلع ذلك املطر الشديد ،تدخل إىل الغرف.
ساحة الدّ ار التي كانت ال تكاد ُ

شط العرب؛ ّ
الرشاد ينبت بكثرة يف ِّبر قضاء ّ
ثم
ألن األرض كانت تراب ّي ًةَّ ،
كان َّ
ٍ
الرشاد .ويف منتصف
تتحول إىل طين ّية عند سقوط األمطار الكثريةَ ،ما ِّ
ّ
يسهل ن ْبت ّ
شباط جتدُ َّبر قضاء ّ
الرشاد وغريه من احلشائش ،وكان
شط العرب قطع ًة خرضاء من ّ
خيرج ّ
الرشاد،
الربيع ،ويف تلك الفرتة
الش ُ
ُ
باب إىل البرَ ِّ جلمع ّ
البرَ ُّ –حينذاكُ -ي ّ
سمى َّ
للرشاد غد ًا؟) ويكون ّ
الذهاب
وعندما يلتقي
ٌ
صديق مع صديقه يقول له( :هل خترج ّ

الرشاد صباح ًا قبل طلوع ّ
اجلمع ،وعند ذهاهبم إىل البرَ ِّ كانوا
الشمس،
ّ
إىل ّ
وخاصة أ ّيام َ

يصيحون( :يا رشاد البرَ يا َعنرب) ،وعند عودهتم ير ّد َ
ويفضل
دون األهزوجة نفسها.
ّ
ُ
الريف مع اخلبز احلار ،وكان يقدَّ ُم هد ّي ًة إىل األصدقاء يف املدينة ،أو ُيباع
الرشاد يف ّ
أكل ّ
الرشاد ُّ
يقل يف بر ّ
شط
السبعين ّيات من القرن املايض بدأ َّ
السوق كام تباع اخلُضرَ  .ويف َّ
يف ُّ

العرب؛ بسبب ملوحة األرض ،وهكذا إىل ْ
أن انعدم وجوده خالل احلرب العراق ّية
اإليران ّية وبعدها؛ نتيجة القصف وحركات العجالت احلرب ّية.

هذه اخلضار وغريها من احلشائش كان ُ
َ
يستفيدون منها لرعي
الريف
أهل ّ

حيواناهتم(الكأل).

( -أبو طبيلة) :عند حلول شهر رمضان –قدي ًام -كان البدَّ ِمن سماَ ع َمن ينادي

يسمى (أبو
السحور ،وكان هذا املنادي ّ
النيام قبل أذان الفجر للجلوس لتناول وجبة ّ

طبيلة) ،ويف ّ
العشار (رحيمة) من املشاهري يف هذا الشأن؛ إ ْذ كان حيمل طب َله الكبري يف
العشار منادي ًا بصوت ٍ
ٍ
ويتجول يف أز ّقة حم ّلة ّ
بنحو يسمعه
عال جدّ ًا،
حزام حول رقبته،
ّ
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اجلميع بوضوح( :إكعد يا صايم ..إذكر ر ّبك الدّ ايم ..إرشب ماي القراح..قبل اليصري

جرت مباراة بكرة
مرة قبل حلول شهر رمضان يف بداية اخلمسين ّيات،
ْ
ّ
الصباح) ،وذات ّ

القدم بني منتخب بغداد ومنتخب البرصة عىل ساحة اإلعداد ّية املركز ّية ،وكان رحيمة

املشاركني يف املباراة،
وكنت من
حيرض مجيع املباريات التي تقام عىل ساحة اإلعداد ّية،
ُ
َ
ٍ
للسحور أخربين أخي ووالدي
هدف ،وعندما
وخرسنا هبدفني مقابل
ُ
استيقظت ليلتها ُّ
إن رحيمة ِ
بام معناهَّ :
فاستفرست منه ،فقالَ :
أخ َذ ينادي( :إكعد
(ش َه َرك)هذه ال َّليلة،
ُ
وقلت لهّ :
إن (رحيمة)
فضحكت
يلخارس كولني إكعد  ..الفشلة إجتنا من وراكم!)،
ُ
ُ
ٍ
وقلت :زين لو ينتهي املوضوع ٍ
واحدة!
بليلة
إذاعة!
ُ
العشار َّ
ويف صباح يوم العيد يأيت (رحيمة) إىل حم ّلة ّ
فيخرج أهل
ليدق عىل طبله،
ُ

البيوت لتكريمه؛ إ ْذ كانت له شعب ّي ٌة واسع ٌة ،وعند وفاة املرحوم (رحيمة) ،ش ّيعه عد ٌد

تتكرر!!
البجاري  ...سقى اهللُ أ ّيام (زمان) التي ال
ُ
كبري من حم ّلة ّ
أحسب أنهّ ا ّ
ٌ
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ُ
ات
ال�صيد يف الثالثين ّي ِ
طرق َّ

سأحتدّ ُ
الصيد يف الثالثين ّيات ،الفت ًا نظر القارئ األريب إىل أنّني سأذكر
ث عن طرق َّ

ُسمى:
األسامء واملصطلحات كام كانت ت ّ

ٍ
يتكون ِّ
الصيد ِّ
قوي من القطن ،ففي ذلك الوقت مل
ص من خيط ٍّ
الش ُّ
بالش ّصّ :
َّ -1

تكن توجد خيوط النّايلون التي تُستعمل حال ّي ًا ،وطول اخليط الذي ُيستعمل ّ
ص
للش ِّ

يقرب من املرتينُ ،يربط من هناية عصا من القصب القوي أو من جريد النخيل،
كان ُ

لتجف ،ويف هناية اخليط
واجلريدة :هي سعفة النخلة بعد نزع اخلوص منها ،فتُرتك
َّ

الصنّارة املد ّبب عىل
ُسمى (احلديدة) ،ويكون طرف ّ
األخرى تُر َبط ّ
الصنّارة ،التي ت ّ
ِ
املكون من العجني،
شكل سه ٍم-عادة -وهو املكان الذي ُي َ
وضع فيه األكل (ال ُّطعم) ّ
سمى (اخلرطوم)،
الروبيان ،أو الدُّ ود ،الذي كان ُي ّ
أو (أبو اجلنّيب)(السرّ طان) ،أو ّ
ٍ
ِّ
السهم يف فمها ،فال يمكن هلا اإلفالت
السمكة ال ُّطعم يدخل ّ
وبكل بساطة عندما تلتهم ّ
منه ،ويف منتصف اخليط تقريب ًا تُشدُّ (ف ّلين ٌة) صغريةٌ ،من النوع الذي كان ُيستعمل لسدِّ

ِ
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املحرفة عىل املفردة اإلنكليزية ( ،)bottleوكانت
ّ
فوهات القناين (البطولة) مجع بطلّ ،
ِ
ُسمى (التبتورة) ،أو (التبدورة) ،والغرض من وجود الف ّلينة هو ْ
جس لبدء
أن تعمل كم ٍّ
ت ّ
ٍ
تتحرك الف ّلينة مع ِّ
قضمة ،وهذه املرحلة ُيقال عنها
كل
السمكة مع ال ّطعم؛ إ ْذ
تعامل َّ
ّ
الشعبيَّ :
بالتعبري ّ
السمكة ال ُّطعم تغوص الف ّلينة يف
السمكة (ن ّقرت) ،وعندما تأكل ّ
إن َّ

السمكة اخليط ،وهذه إشار ٌة للص ّياد إىل َّ
السمكة،
أن ّ
الصنّارة يف فم ّ
املاء نتيجة سحب ّ

فيسحب اخليط إىل خارج املاء نحو اخللف ،فإ َّما فيه سمك ٌة ،وإ َّما َّ
الصنّارة مل تدخل
أن ّ
والصنّارة والتبتورة تُباع
السمكة ج ّيد ًا فت ُ
ُفلت هارب ًة تنزف دم ًا ،وكانت اخليوط ّ
يف فم ّ

لدى (اخلردة فروش) ،الذي يبيع موا ّد كثرية خمتلفة ،مثل :أدوات ّ
الشاي ،كالقواري
(مجع قوري) ،و(االستكاين) ،واخلواشيك (املالعق) ،و(الدِّ كَم) ،واخليوط ،واإلبر،
والسكاكني ،و(املشاط) ،وغريها ،وأشهر اخلردفروش ّية :احلاج (حسني اّ
مل علوان)،
ّ
الرياض ّي ِ
ص إ َّما ْ
ني (عيل وحمسن اّ
مل علوان) ،وص ّياد ِّ
أن جيلس عىل جرف
الش ِّ
والد ِّ

لقي ّ ِ ِ
أن ي ِ
(اجلينكوه).
سمى
ّ
النهر ،أو ْ ُ
بش ِّصه من ظهر (بلم اجلينكو) ،و ُي ّ
الصيد بالبِلِد :والبِ ِلد هو خيط ِّ
السابقة ،وطوله
الش ِّ
َّ -2
ص الذي ذكر يف الفقرة ّ
ِ
شكل هر ٍم
الرصاص ُصنِ َعت عىل
عرشة أمتار تقريب ًا ،يف إحدى هنايته تُشدُّ قطع ٌة من ّ
ُسمى (الثكَّالة) ،أي( :الث ّقالة) من الثقل ،ويف هناية الث ّقالة حلق ٌة صغري ٌة ُيشدُّ هبا اخليط،
ت ّ
الصنّارة عىل قاع النهر ،أو َّ
الش ِّط ،لكي ال جيرفها
والغرض من استعامل الث ّقالة هو
ُ
تثبيت ّ

املتحرك خالل املدِّ واجلزر ،وبعد مسافة ثالثة إنشات من الث ّقالة تُشدُّ صنّار ٌة أو
املاء
ّ
اجلينكوه ،أو ر َّبام ُير َبط اخليط يف
صنّارتان ،أ َّما هناية اخليط األخرى ،فتُشدُّ يف البلم أو يف
ّ
ٍ
ٍ
الص ّياد عىل جرف النهر أو َّ
الشط ،وعندما يوضع
حديدة أو بام ّدة أخرى يف حالة جلوس ّ

الروبيان ،أو (أبو اجلنّيب) ،أو العجني ،أو اخلرطوم (الدّ ود) ،يف
ال ُّطعم
ّ
املتكون من ّ
ِ ِ
الصنّارة ويرميها بعيد ًا يف ِّ
ص أو النهر ،وهنا
الش ّ
الص ّياد باخليط من عنق ّ
الصنّارة ُيمسك ّ
ّ
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الشط عىل ال ِّطني ،وعندما تصل الث ّقالة إىل القاع ي ِ
تث ُبت الث ّقالة يف قاع النهر أو َّ
مس ُك
ُ

السمكة بأكل ال ُّطعم يشعر
ّ
والس ّبابة وينتظر ،وعندما تبدأ ّ
الص ّياد باخليط بإصبع اإلهبام ّ
بذلك من خالل حركة اخليط ،وهنا ُي ِ
الص ّياد َّ
السمكة أكلت ال ُّطعم ،فيسحب
درك ّ
أن َّ
اخليط حتّى النهاية ،فإ ّما به سمك ٌة ،وإ َّما مل حيالفه ّ
الص ّيادين عندما يصيد
احلظ ،وبعض ّ
(باجلينكوه) ويرميها فيه حتّى تبقى عىل قيد احلياة ،فإذا انتهى من
السمكة يشدُّ اخليط
ّ
ّ
ُ
سعرها أغىل من سعر
السوق وهي عىل قيد احلياة،
َّ
فيكون ُ
الصيد يخُ رجها ويعرضها يف ُّ
فارقت احلياة.
التي قدْ
ْ

والس ِّل َّية بتشديد اّ
السال ّية ،شبك ٌة خيوطها من خيوط
َّ -3
اللم ،أو ّ
بالس ِّل َّيةِّ :
الصيد ِّ

القطن ،دائر ّية َّ
الشكل قطرها ثالثة أمتار تقريب ًا ،وفتحاهتا صغري ٌة حتّى ال يستطيع
قطع صغري ٌة من
السال َّية ،ويف إحدى هنايتها ٌ
السمك اخلروج منها عندما يكون داخل ّ
َّ

الرصاص ،فغرضه اإلرساع
الس ِّل ّية ،أ َّما وجود ّ
ّ
الرصاص مشدود ٌة عىل امتداد محُ يط ِّ
السمك منها بسهولة ،وتكون النهاية الثانية
الس ِّل ّية إىل القاع لكي ال يتخ ّلص ّ
بنزول ِّ
ِ
ٍ
بعمل ّية
بالصيد .عند القيام
مشدود ًة
قوي ُي َشدُّ يف رسغ الص ّياد عندما يقوم َّ
بحبل رفي ٍع ٍّ

ثم ينرشها عىل سطح املاء،
الصيد ،يقوم ّ
َّ
الس ِّل ّية بيديه وفمه وعىل كتفهّ ،
الص ّياد بإمساك ِّ
ٍ
الص ّياد من
الرصاص -كام ذكرت -وعندما يتأكّد ّ
فتنزل إىل القاع برسعة بسبب وجود ّ
َّ
وصلت إىل القاع عىل ال ّطني ،يبدأ بسحبها بواسطة احلبل املربوط هبا وبرسغ
الس ِّل ّية
ْ
أن ِّ
الس ِّل ّية املنترشة ،وبالتدريج يسحبها إىل اخلارج ،فإ َّما ْ
أن جيد فيها َس َمك ًا
يده ،وهنا
تتجمع ِّ
ّ
يعمدون
الس ِّل ّية َ
كبري ًا ،أو كبري ًا وصغري ًا ،أو ر ّبام جيد مجيع األحجام .وأحيان ًا كان صيادو ِّ
إىل إعادة األسامك إىل املاء إذا ما وجدوا أحجامها أصغر ممّا جيب.

والس ِّل ّية عىل نوعني :األوىل التي يف هنايتها ٌ
حبل ،وهي التي ذكرهتا ،والثانية فيها
ِّ
ِ
للصيد،
الس ِّل ّية (أ ّم املصارين) ،وعاد ًة ما َيستعمل الص ّياد (بل ًام) ّ
ُسمى هذه ِّ
عدّ ة حبال ،وت ّ
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أو يسري عىل جرف ّ
الص ّياد س ِّل ّيته وتنزل إىل القاع
الش ِّط والنهر ،وأحيان ًا عندما يرمي ّ
ٍ
ٍ
ُ
الس ِّل ّية.
متسك بقطعة من احلديد أو ما ّدة أخرى ،وقدْ يؤ ّدي إىل قطع بعض خيوط ِّ
يف عقد الثالثين ّيات مل تكن توجد يف األسواق س ِّل ّية معروضة للبيع ،وإنَّام كان هناك

الس ِّل ّية ،وكانت تحُ اك حسب التوصية.
بعض
املختص َ
ّ
ني بحياكة ِّ

الصيد بواسطة (الكركور) :و(الكركور) أشبه بقفص البالبل ،واملا ّدة التي
َّ -4

(السيم) ،وهي األسالك نفسها التي توضع حول أقفاص
تُستعمل لصنعه ّ
تسمى ِّ
ٍ
ٍ
السمك
الطيور ملنعها من اخلروج والدخول ،وهي ذات فتحات صغرية متنع من خروج َّ
عند الدخول.

السمك منه
و(الكركور) عىل نوعنيّ :
الصغري والكبري ،وله باب يسمح بدخول ّ

ويسمى
بسهولة ،ويف أسفله من الدّ اخل قطعة من (اجلينكو) يوضع عليها األكل،
ّ

والروبيان ْ
إن(ال ُّطعم)،
ّ
واملتكون من (أبو اجلنّيب) ،والعجني ،والدّ ود (اخلرطوم)ّ ،
وجد -ويف أحد جوانب (الكركور) توجد حلقة تُدخل فيها عصا طويلة من جريد

النخيل أو من القصب ،وتث َّبت يف ال ِّطني عندما يوضع (الكركور) عىل ال ّطني ،والغرض

من وجود العصا الطويلة معرفة مكان (الكركور) عند انخفاض مستوى املاء يف اجلزر،
كل صي ٍ
اد (كركوره)؛ َّ
ألن عدد ًا كبري ًا من أهل املح ّلة يصطاد هبذه
ومن العصا يعرف ُّ ّ

الواسطة ،وعند ركوب (البلم) واملرور عىل ساحل الص ّيادين نشاهد عدد ًا كبري ًا من
وضع عىل
سمى(ال َّطاش) .وبعد وضع األكل يف (الكركور) ُي َ
العيص منترشة يف مكان ُي ّ
السمك
ال ّطني وتُث ّبت العصا من احللقة يف الطني ،وعند ارتفاع مستوى املاء (املدّ ة) يأيت َّ

إىل ال ُّطعم ،وهنا حيتمل دخوله يف (الكركور) كام حيتمل عدم دخوله؛ بسبب عدم
االهتداء إىل باب (الكركور) ،وعند انخفاض مستوى املاء يف اجلزر يأيت الص ّياد مهتدي ًا

إىل مكان (الكركور) من العصا املث ّبتة فيه ،فريفعه ،فإ ّما ْ
أن تكون فيه سمك ٌة أو أكثر ،أو

الت ِ
اث العا ِّم243 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ومر ًة أخرى يضع األكل (ال ُّطعم) الذي جلبه معه و ُيعيد الكركور إىل
قدْ ال جيد شيئ ًاّ ،
يستمر هو وأفراد القرية خالل موس ٍم معينّ ٍ وليس
مكانه ،ويث ِّبت العصا فيه ،وهكذا
ُّ
السنة.
طول أ ّيام ّ

(سكّر) الباب يعني
َّ -5
بالسكرّ :
والسكر من التسكري ،ويعني اإلغالق َ
الصيد ِّ

أغلق الباب ،والباب ا ُمل َسك َُّر يعني الباب املغلق ،وهذه الكلمة يستعملها املرص ّيون

واخلليج ّيون ،ونحن ال نتعاطاها يف االستعامل ال ّلغوي العام ،بل نستعملها استعامالً

الصيد( ،فسكّر) النهر تعني :أغلق النهر ،واألهنر التي
حرصي ًا يتع ّلق هبذا النوع من َّ
عرضها مخسة أمتار ،فإذا زاد هذا العرض عىل مخسة
تُسكَّر هي األهنر التي ال يتجاوز ُ
السيطرة عىل غلق النهر.
أمتار ال يمكن ّ

الصيد بغلق بداية النهر أو حلك النهر (فم النهر) ،وعند ارتفاع مستوى املاء
يبدأ َّ

ويتم
الس ِّل ّيةُّ ،
يف النهر -عند املدّ ةُ -يغلق أهل القرية النهر مستعملني شبكة من شباك ِّ
الشبكة بقاع النهر يف ال ّطني بجريد النخيل اليابس الطويل عىل ّ
تثبيت هناية ّ
الشكل
أن يرتك أي ٍ
منفذ
ّ
الذي تكون فيه أعىل من مستوى املاء بقدمني عىل األقل ،من دون ْ ُ
السمك عند اجلزر ،والبعض جيعل ّ
الشبكة مائل ًة باجتاه النهر لكي ال يسمح
خيرج منه ّ

الشبكة ،أو يضع (بل ًام) بجانب ّ
للسمك بالقفز فوق ّ
قفزت
الشبكة من اخللف ،فإذا
ْ
ّ
سمك ٌة سقطت يف البلم ،وهناك َمن ( ُيسكّر) النهر بواسطة جريد النخيل ال ُّطوال؛ إ ْذ
ٍ
جانبي شدّ ًا قو َّي ًا يف ثالثة مواضع ،يف األسفل والوسط
بشكل
تُشدُّ اجلريدة الواحدة
ٍّ
السياج
كالسياج وبقدر عرض النهر أو أكثر ،ويجُ ّهز أهل القرية هذا ّ
واألعىل؛ لتكون ّ
ٍ
أو ّ
الصيد عند
الشبكة ،وبني فرتة وأخرى ُيسكِّرون النهر ،واحلقيقة أنّه ال يمكنهم ّ
ٍ
بفرتة؛ ّ
ألن املدَّ إذا جاء
الـمدّ ة
انخفاض مستوى املياه يف النّهر عند اجلزر وقبل حصول َ
– كام يقولون – وارتفع املاء يف النهر يفشل صيدُ هم؛ بسبب ارتفاع مستوى املاء ،وهكذا

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 244البرص ُة يف

ٍ
جيتمع الذين سكّروا النهر عند هنايتهُّ ،
الصيد (الوهار) ،و(الوهار)
وكل واحد معه آلة َّ
ُيصنع من عىص شجرة (الغرب) التي تنبت عىل ضفاف األهنار ،والعصا منها تشبه
كم ّية ِمن هذه العيص -التي طول الواحدة منها الياردة تقريب ًا-
عصا اخليزران؛ إ ْذ تؤخذ ّ
وتُشدُّ الواحدة باألخرى يف ثالثة مواضع ،يف األسفل والوسط واألعىل ،شدَّ ًا قو ّي ًا،

وتكون بعد الشدِّ عىل شكل هر ٍم طول قاعدته قدمان تقريب ًا ،ويف أعىل (الوهار) فتحة
قطرها شرب تقريب ًا -تُستعمل عندما يشعر الص ّياد َّأن يف داخل (الوهار) سمكة،
السمكة ،وتُستعمل الفتحة –أيض ًا -حني يقوم
ف ُيدخل يده من هذه الفتحة ملسك ّ

الص ّيادي َن.
الص ّياد بإدخال أصابعه هبا ل ُيمسك بالوهار عند حركة ّ
ّ

الت ِ
اث العا ِّم245 .............................................................
قسم رُّ
ُ
الصيد؟
كيف يبدأ ّ

َ
املجتمعون هناية النهر ليسريوا نحو بدايته ،ويصط ّفون الواحد بجانب اآلخر
يقتحم
ٍ
عىل امتداد عرض النهرُّ ،
(وهاره) ،ويف حالة عدم اتّساع عرض
واحد يتقدّ مه
وكل
ُ
النهر لعدد الص ّيادين تقف جمموع ٌة أخرى خلف األوىل مبارشةً ،واألفضل ّية تُعطى َملن
ِ
ثم يبدؤون
الس ِّن؛ احرتام ًا هلم .يبدأ الص ّيادون برتديد البسملةّ ،
يقف يف األمام من كبار ِّ
ثم يضعونه عىل الطني
مر ًة واحدةًّ ،
املسري؛ إ ْذ يرفع اجلميع (الوهار) من املاء إىل األعىل ّ
ِ
ثم يرفع ُّ
َ
و ينتظرونه حلظات عسى ْ
الكل (وهاره) مر ًة
أن
يكون يف وهار أحدهم سمك ًاَّ ،
واحد ًة ويضعونه عىل الطني ،وعىل هذا املنوال ،وعندما يضع أحدُ هم الوهار عىل ال ّطني
ُ
ويدرك َّ
بالسمكة،
أن داخل الوهار سمكة
(ختبط) فيه ،يمدُّ يده من الفتحة فيمسك ّ
السمكة ،وأحيان ًا يصطحب بعض
ّ
والص ّياد حيمل كيس ًا يع ّلقه بجانبه فيضع فيه ّ
السمكة
الص ّيادي َن أبناءهم ليسريوا عىل جرف النهر مع سري ّ
ّ
الص ّيادي َن ،فريمي الص ّياد ّ
الص ّيادي َن عندما يمدُّ
السمكة ،وبعض ّ
إىل ابنه ،وابنه ذاك حيمل كيس ًا (كون ّية) يضع فيها ّ

الص ّيادي َن
(جر ّية) ،فتنطلق نكات ّ
يده داخل الوهار جيد سمك ًة من نوع (أبو الز ّمري) ،أو ّ
الص ّي َ
السري املن ّظم حتّى الوصول إىل
وتندُّ راهتم عىل الواقعة ،وهكذا
يستمر ّ
ادون بذلك َّ
ُّ
(كل صي ٍ
اد وح ّظه).
بداية النهر (حلك النهر) ،والنتيجةّ ُّ :
الصغرية
الصيد بالزّهرّ :
والزهر ما ّد ٌة سا ّم ٌة ،والزهر ُة الواحد ُة تُشب ُه نواة النّبق ّ
َّ -6

اليابسة.

ٍ
كم ّي ٌة
الصفافري ،وت َ
ُيشرتى َّ
أي دكّان من دكاكني الع ّطاري َن يف سوق ّ
هر من ّ
ُوض ُع ّ
الز ُ

الص ّياد يف اهلاون ،وتُدَ ُّق د َّق ًا ج ّيد ًا ،وبعد ذلك ت َ
ُضاف إليها
ُؤخ ُذ وت
ُ
كافي ٌة معروف ٌة لدى ّ
ٍ
ٍ
والصيد يكون إ ّما بـ(البلم) ،أو
كم َّي ٌة من الطحني
ُعج ُن ج ّيد ًاَّ ،
بنسب معروفة لديه ،وت َ
ّ
ِ
ِ
كور ًا إ َّياها،
الصغرية ُم ِّ
الص ّيا ُد قطع ًة صغري ًة بقدر اخلرزة َّ
بـ(مشحوف اجلينكو)؛ إ ْذ يأخذ ّ

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 246البرص ُة يف
ومر ًة من
فمر ًة يرميها من اجلهة ال ُيمنى للبلمَّ ،
وأثناء سري البلم يرميها يف النهر ،وهكذاَّ ،
ٍ
بنحو تكون املسافة بني القطعتني ثالثة أمتار تقريب ًا ،إىل ْ
أن ينتهي
اجلهة اليرسى للبلم،

ٍ
ٍ
الزهر مضطرب ًا خُم اَّ ً
تل
السمك الذي التهم ّ
من رمي مجيع َّ
الزهر ،وبعد فرتة قليلة خيرج َّ
دائرة قطرها مرت تقريب ًاِ ،
ٍ
ومن دوران
طافي ًا عىل سطح املاء ،ويبدأ بالدّ وران حول نفسه يف

السمكة وحركة املاء ُي ِ
الص ّياد َّ
الص ّياد شبك ٌة صغري ٌة
أن هناك سمك ًة ّ
مزهرةً ،ولدى ّ
در ُك ّ
ّ
ٍ
السمكة ويرفعها منه ويرميها يف البلم،
بشكل
مشدود ٌة بعصا
ٍّ
دائري يضعها يف املاء حتت ّ

يستمر إىل ْ
املزهر ،يف تلك الفرتة كان بيع الزهر
وهكذا
السمك ّ
ّ
أن ينتهي من صيد َّ

ممنوع ًا؛ إ ْذ يحُ ُال بائ ُع ُه عىل املحكمة؛ َّ
الزهر ما ّد ٌة سا َّم ٌة -كام ذكرت -فض ً
ال عن ذلك
ألن َّ
ِ
ٍ
ٍ
َّ
الزهر،
بشعة ،ور ّبام تأ ّثر حلمها
بطريقة
الصغرية عندما تأكله متوت
بمرارة َّ
فإن األسامك ّ
بـ(الس ِّل ّية) ،أو (اهل ّيالة) ،أو (البِ ِلد) ،أو ِّ
(الشص)،
الصيد
وهذه خسارةٌ ،بينام يف حالة َّ
ِّ
الصغرية يف األغلب إىل املاء ،وبمناسبة ذكر الزهر كان
السمكة ّ
يقوم ّ
الص ّياد بإعادة ّ
النّاس –سابق ًا -عندما يشاهدون شخص ًا (دايخ) يقولون :اليوم فالن (مزوهر)!.
ٍ
ٍ
قريبة من جرف َّ
الش ّط ،مرتفعة
منطقة
يتم يف
الصيد بامليالن :وهذا َّ
َّ -7
الصيد ُّ
ٍ
بنحو تشاهد القاع
كثري ًا عن منتصفه ،يرتفع فيها املاء عند املدّ وينخفض عند اجلزر،

الصيد ٍ
خال
ُسمى هذه املنطقة (الطاش) .و(الطاش) الذي يستعمل هلذا َّ
(الطني) ،وت ّ
ُ
الصيد
الطاش
من احلشائش ،أو فيه القليل منها ،أ ّما
الكثري احلشائش ،الذي ال يمكن َّ
ُ
فيه؛ لوجود حشائش اجلوالن والربدي والقصب ،فعاد ًة ما تكون احلركة فيه ثقيل ًة وسط
احلشائش ،فض ً
ال عن صعوبة مشاهدة األسامك من خالهلا أيض ًا.

الصيد بـ(امليالن) عبار ٌة عن جريدة سعف النخيل الطويل اليابس اخلايل
وآلة َّ

جيمع ُ
كم ّي ًة كبري ًة منه (شا ّدين) اجلريدة باجلريدة من ثالثة
من اخلوص؛ إ ْذ
ُ
أهل القرية ِّ
ٍ
بنحو يكون الطول الكليّ
مخسني مرت ًا تقريب ًا
مواضع ،من األسفل والوسط واألعىل،
َ

الت ِ
اث العا ِّم247 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ٍ
ٍ
مكان ما بجرف َّ
الش ّط،
السياج وتُث ّبت إحدى هناياته يف
السياج ،يؤخذ هذا ّ
بشكل يشبه ّ

ثم تث َّب ُت هنايتُه الثانية قرب اجلرف –أيض ًا -فيكون
ويستمر التثبيت عىل املنطقة املرتفعةّ ،
ّ
ٍ
ِ
السمك منها ،وبعد
عىل
رت ُك فيه فتح ٌة ُ
شكل هالل ،و ُت َ
عرضها ثالثة أمتار تقريب ًا لدخول ّ
ذلك ُيرمى اخلبز و(أبو اجلنّيب) يف امليالن ،وعند ارتفاع املاء (املدّ ) تُغ َل ُق الفتح ُة التي
السمك املوجود
ت ُِرك ْ
السمك منها ،وعند اجلزر حيتفظ بمستوى املاء ،فرتى ّ
َت لدخول َّ

السمك بالوهار ،وهنا
داخل امليالن ،وهنا تقوم العائلة
َّ
املخصص هلا ذلك اليوم بصيد ّ
ٍ
ص ِّ
أن أذكر َّ
ال بدَّ ْ
املخصص
عائلة أو عائلتني يوم ّي ًا ،والعائلة
لكل
َّ
الصيد بامليالن يخُ َّص ُ
أن َّ
الصيد ،وهكذا جُترى العمل ّية خالل موس ٍم معلو ٍم.
هلا اليوم تتّخذ اإلجراءات لتهيئة َّ
الصيد شبك ٌة من ِّ
ُستعمل
الصيد باهل ّيالة :تستعمل هلذا النوع من َّ
َّ -8
الشباك التي ت َ

َ
ثت عنها –سابق ًا -وطول ّ
مخسون مرت ًا ،وعرضها مرتان
الشبكة
(الس ِّل ّية) ،التي حتدّ ُ
يف ِّ
ِ
الرصاص جيعلها تنزل إىل األسفل ،ويف األعىل
تقريب ًا ،ويوجد يف أسفلها ق ٌ
طع من ّ
ٍ
ٍ
يابس؛ َّ
(كر َب النخيل) اليابس يطفو فوق املاء ،أ َّما اآلن ،ف ُيستعمل
نخيل
(كر َب)
ألن ْ
ْ
الشبكة يف مياه ّ
الصيد يف هذه ّ
شط العرب ،أ َّما يف منطقة الفاو ،فشبكة
الف ّلني ،ويجُ رى َّ
الشبكة التي تستعمل يف مياه ّ
ُوض ُع ّ
(اهل ّيالة) أكرب من ّ
الشبكة
شط العرب بكثري؛ إ ْذ ت َ

الص ّياد بإنزال بداية ّ
الشبكة يف املاء ،فيسري
يف وسط البلم الذي ُيستعمل لذلك ،ويبدأ ّ
ٍ
البلمّ ،
بصورة
تستمر بالنزول إىل املاء حتّى هنايتها ،والبلم ُين ّظم َس َريها ليجع َلها
والشبكة
ّ
ٍ
الشبكة يف مياه ِّ
مستقيمة تقريب ًا ،أ َّما سري ّ
شط العرب ،فيكون باجتاه العرض وليس باجتاه
ٍ
الطول ،وبعد ٍ
حمدودة يبدأ أحدُ هم باجللوس عىل حا ّفة البلم يف منطقة الوسط،
فرتة
الشبكة ،فيجعل القسم األعىل ُمرتاك ًام عىل األسفل يف البلمٍ ،
ويبدأ بسحب ّ
بنحو جيعلها

السحب  -ويف حالة
يسه ُل نرشها عند العودة إىل َّ
يف وض ٍع ُ
مر ًة أخرى ،وعند ّ
الصيد ّ
سمكة مع َّل ٍ
ٍ
الص ّياد بإخراجها من ّ
قة ّ
الشبكة ُملقي ًا هبا إىل
العثور عىل
بالشبكة -يقوم َّ
ُ
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بصورة من ّظ ٍ
ٍ
ِ
ٍ
مكان خُم َّص ٍ
مة
الشبكة
الصائد بسحب
ص،
قاع البلم ،وبالذات يف
ويستمر ّ
ُّ
تتعرض شبك ُة اهل ّيالة إىل الضرَّ ر أو التَّلف ،فبعض البواخر الكبرية
حتّى هنايتها ،وقدْ َّ

التستطيع التو ُّقف عندما تشاهد اهل ّيالة؛ َّ
ألن الباخرة ال يمكن إيقافها بـ(بريك) مثل
الس ّيارة! وال تستطيع تغيري مسارها ،فبعض أصحاب اهل ّيالة عندما يشاهدون باخر ًة

كبري ًة قادم ًة يقومون بسحب ّ
مرت الباخرة
تعرضها
ُّ
للتمزق ،وإذا َّ
الشبكة خوف ًا من ُّ
فوق ّ
وتلتف خيو ُطها هي أيض ًا،
فتلتف حول الر َّقاص
الشبكة تتع َّل ُق بر ّقاص الباخرة
ُّ
ُّ
تفاقمت قياس ًا باميض
أ َّما يف العقود القريبة ،فاملشاكل بني أصحاب اهل ّياالت والبواخر
ْ
يقرتبون إىل حدٍّ ٍ
َ
كبري من الباخرة
الثالثين ّيات ،فكثري ًا ما أخذ بعض اهل ّيالة بالتحايل؛ إ ْذ

عني َّ
تعوييض مقابل ذلك،
أرضت بشبكتِهمُ ،مطالبني بمبل ٍغ
رسوها ُمدَّ َ
عند ِّ
ٍّ
أن الباخر َة َّ
تصون لغزهلا.
أناس خُم ُّ
وكانت شبكة اهل ّيالة ال تُباع يف األسواق ،وإنّام كان هنالك ٌ
ٍ
ٍ
شعبُّ ،
ُ
بالسهم،
ثالث
الصيد بالفالة :والفالة من احلديد ،وهلا
َّ -9
كل شعبة أشبه َّ
ٍ
َ
اخليط يف يده.
الص ّياد
الصيد َيشدُّ ّ
وهناية العصا تُربط بخيط ،وعند ّ
الص ّياد عىل جرف النّهر أو
يقف ّ

اهلور ،وعند مشاهدته سمك ًة يرميها
ِ
بواسطة اخليط
بالفالة ،ويسحب العصا
السهم يف
املشدود يف يده ،فإذا دخل ّ

السهم
السمكة يخُ رجها ،ويسحب ّ
جسم ّ

منها ،ويضعها يف الكيس الذي حيمله،

الصيد.
وهكذا
يستمر حتّى هناية ّ
ّ
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ال�س ُ
باحة يف الأن ُهر وامل�سابح قدمي ًا
ّ
َ
يرشبون من مياه تلك األهنر
كانت مياه أهنر البرصة نظيفة جدّ ًا ،وكان أهل البرصة

البجاري ،وكان
قبل مدِّ أنابيب املياه إىل بيوهتم ،وأتذكّر وأنا صغري أنّنا ُكنَّا نسكن يف حم ّلة ّ
الس ّقا يأيت إىل بيتنا باملاء من هنر ّ
الساكنني يف هناية النهر يف البرصة
العشار ،وكذلك إىل ّ
ِ
نظافة ماء النهر واألهنر األُ َخر كان ّ
الصغار  -وحتّى بعض
القديمة ،وبالنظر إىل
الشباب ِّ
َ
السباحة يف مجيع أهنر البرصة يف
الكبار-
السباحة يف تلك األهنر ،وقدْ تو ّق ْ
فت ّ
يامرسون ّ

منتصف الثالثين ّيات عندما أكل الكوسج َ
رجل (صربي)  -الذي كان يسكن مقابل
دارنا -ويدَ ه ،وذلك خلف جرس املحافظة القديمة ،وقدْ ّ
لت البلد ّية والشرّ طة ملنع
تدخ ْ

العشار؛ إ ْذ وضعت البلد ّي ُة اّ
وخاصة هنر ّ
اللفتات عىل ضفاف األهنر
السباحة يف األهنر،
َّ
ّ
تحُ ّذر فيها من السباحة ،وكذلك كانت الشرّ طة تتجول ملتابعة املنعِ ،
ومن ا ُملضحك َّ
أن
ّ
ّ
ِ
محامات هبذا
ب عليها :االستحامم هبذا النهر
ممنوع ،فقرأها( :الست ّ
ٌ
أحدَ نا قرأ الفت ًة كُت َ

النهر ممنوع)!!

صورة لنهر ّ
العشار ،يف ثالثين ّيات القرن العرشين
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َ
يف ّ
السباحة قرب
العشار كان (رحيم عاصف) ،و(كريم كتيباين) ،وغريمها
يامرسون ّ

العشار َ
جرس املغايز ،ويف رشيعة ّ
كبري من شباب
مقابل دائرة الربيد القديمة يامرس عد ٌد ٌ
السباحة فيها ،وكذا حتت جرس املحافظة القديمة يف املكان الذي َ
ّ
أكل الكوسج
العشار ّ
َ
السباحة يف رشيعة برهية يف منطقة
رجل صربي ويدَ ه -كام
ُ
ذكرت -وآخرون يامرسون ّ
الع ّباس ّية وقرب املحكمة القديمة ،ويف هنر اخلندق كان ّ
اهلواز( :طالب،
الشباب أوالد ّ

وحممد ،وفهمي) ،و(سلامن اهلالل) ،و(أمحد الدّ يوان) ،و(خزيعل) ،و(صبيح
وزكي،
ّ
َ
السباحة مقابل الكنيسة،
درويش) ،وأخوه (كامل) ،و(خ ّيون) ،وغريهمُ ،ي
امرسون ّ

اهلزام) ،و(سبع
اهلزام (عزيز) ،و(نارص) ،و(محزة ّ
ويف هنر اخلندق –أيض ًا -قرب بيت ّ

مخاس) ،و(فاضل) ،وغريهم.

فرعي من
هنر
ٌّ
السباحة يف النهر اض ُط ِر ْرنا ّ
بعد منع ّ
للسباحة يف (هنر اخلرض) ،وهو ٌ
ٍ
هنر ّ
بستان لعائلة بيت البدر ،مقابل الع ّباس ّية ،ولك ّن هذا النهر مل يتّسع لعددنا
العشار يف

صورة لنهر اخلندق ،يف مخسين ّيات القرن العرشين
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الساعي قرب بيت اّ
(املل خلف) ،وكذلك مل يتّسع
الكبريَّ ،
للسباحة يف هنر حم ّلة ّ
ثم ذهبنا ّ
لنا ،وبعد ذلك ذهبنا إىل ٍ
املترصف ّية) ،وهذا النهر يبدأ من الكورنيش
سمى (هنر
هنر ُي ّ
ّ
قرب فندق شرياتون حال ّي ًا ،مرور ًا ببيت الشمخاين وحتّى البرصة القديمة ،وهذا النهر
ٍ
لعدد ٍ
واسع ،واملسافة التي
الس ّباحني؛ ألنّه
حتول إىل شار ٍع بعد ذلك ،وهو يتّسع
ٌ
ّ
كبري من ّ
ُيس َبح فيها طويلة ،وكنّا ال نخاف الكواسج؛ َّ
يمر بواسطة
ألن املاء الذي يأيت إىل النهر ُّ

أنبوبني حتت ّ
الشارع املوازي لشارع الكورنيش ،الذي يبدأ من بداية الكورنيش قرب
ّ
املوسوي حتّى بيت النقيب من اخللف ،وبعدها ُس ِّو َي ّ
الشارع مع شارع متّوز مقابل
حمل
ّ

املترصف ّية)؛ َّ
املترصف ّية كانت عىل ضفاف النهر
ألن
النهر (هنر
وس ِّمي
ُ
بيت املحافظُ ،
ّ
ّ
بجانب (بيت املانع) يف ملتقى هذا ّ
السباحة فيه
الشارع مع شارع الوطني ،وقدْ تو ّق ْ
فت ّ
القوات الربيطان ّية البرصة سنة (1941م).
يف بداية األربعين ّيات بعد دخول ّ

تعرف لعب َة كرة املاء ،فبدأها يف هناية
ومل تكن البرصة ،يف بداية األربعين ّيات،
ُ

يايض املعروف (تومي توماس) ،الذي مارس عدد ًا كبري ًا من األلعاب
األربعين ّيات ّ
الر ّ

يف البرصة ،وكان بط ً
مدرب ًا
ال يف املالكمة،
ثم ِّ
ومدرب ًا هلا ،والعب ًا لكرة القدم يف امليناءَّ ،
ِّ

لفريق رشكة نفط البرصة ،وملنتخب البرصة ،وعضو اتحّ اد كرة القدم يف البرصة ،والعب ًا
احني ،وقدْ مارس هذه األلعاب عندما كان طالب ًا يف
مشهور ًا يف التنس ،وكان ِمن الس ّب َ
ثم شك ََّل فريق ًا لنادي امليناء هبذه ال ُّلعبة.
درب هلذه ال ُّلعبةّ ،
مدارس اهلند ،وأخذ ُي ّ

ومن مسابح البرصة:

 -1مسبح ّ
املسبح مع بناء فندق ّ
خاص ًا
شط العربُ :ش ِّيدَ هذا
شط العرب ،وكان ّ
ُ
ِ
للسباحة فيه لقا َء مبل ٍغ معينّ ٍ .
لنزالء الفندق ،وبعدها ُسم َح ّ
خاص بأعضاء النّادي
ب) :وهذا املسبح
ٌّ
 -2مسبح نادي امليناء (البورت ْك َل ْ

وعوائلهم.
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القوات الربيطان ّية
يايض :وهذا املسبح ُش ِّيدَ بعد دخول ّ
 -3مسبح نادي امليناء ّ
الر ّ

وش ِّيدَ من قبل أغنياء اهلنود (الراجات)ُ ،
إىل البرصةُ ،
للقوات اهلند ّية ،وبعد
وخ ِّصص ّ

يايض.
انسحاب ّ
القوات الربيطان ّية من البرصة ُس ِّل َم إىل نادي امليناء ّ
الر ّ

القوة اجلو ّية الربيطان ّية يف ُ
اجلبيلة قرب املسفن البحري (أل .أ .ريف):
 -4مسبح ّ

للقوات الربيطان ّية ،وعندما شك ََّل نادي امليناء فريق ًا لكرة املاء كنّا نتسابق
وهذا
خاص ّ
ٌّ

مع فريقهم.

 -5ويف ّ
بالقوات
خاص
الشعيبة ثالثة مسابح ،أحدُ ها داخل املعسكر ،وهو
ّ
ٌّ

الرزاق
الربيطان ّية ،و ُكنّا –أيض ًا -نتسابق معهم ،وكان فريق امليناء يتأ ّلف من( :عبد ّ
طاهر ،وشاكر إسامعيل ،وكريم اّ
علوي ،وأمحد الدّ يوان ،ومحزة قاسم ،وجاسم بدر،

العاملني
قرب بيوت
وحممد منثر) ،وكان هناك
َ
مسبح َ
ٌ
ونوري لفتة ،وعبد ّ
الصمد طاهرّ ،
ٍ
سمى (النايف) احلانوت.
آخر
القوات الربيطان ّية،
ٌ
لدى ّ
صغري يف مكان ُي ّ
ومسبح ُ
ٌ
وقرب املقربة يف ( 5ميل) هناك مسبح مل أعاصرِ
السباحة فيه ،ومل نشاهد إلاَّ معامله.
ٌ
ّ
و َفاتَني ْ
احني املشهوري َن –حينذاك -يف بغداد ،وهم:
أذكر يف املقدّ مة عن الس ّب َ
أن َ

السعدون ،وأوالد زاره ،ومرض جميد)،
(الدّ كتور باسل عبد
ّ
املهدي ،ونارص ومنصور ّ

وغريهم.
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�صو ٌر تاريخ ّي ٌة :حوت �أ ّم ق�صر
بحارة إحدى البواخر القادمة إىل ميناء أ ّم قرص حوت ًا طافي ًا
يف سنة (1967م) شاهد ّ

ذت
قريب ًا من امليناء ،وعند وصوهلم إىل امليناء أخربوا عنه اجلهات املسؤولة يف امليناء ،فاتخّ ْ

ثم ُوضع عىل أرصفة امليناء ،فعندما
اإلجراءات لذلك ،فجرى سح ُبه إىل ميناء أ ّم قرصَّ ،
ٍ
ٍ
علم ُ
كبرية جدّ ًاّ -
للذهاب إىل أ ّم قرص
وبأعداد
سارعت اجلامهري -
أهل البرصة بذلك،
ْ
ملشاهدة احلوت؛ َّ
ألن منطقة ميناء أ ّم قرص مل تشاهد حوت ًا هنالك سابق ًا .وقدْ بقي احلوت
العظمي إىل متحف التاريخ
ذابت ُش ُحو ُمه ،بعد ذلك ن ُِقل اهليكل
الرصيف حتّى ْ
ّ
عىل ّ
مقر اجلامعة يف الكورنيش ،وأخذ اجلمهور الذي مل
الطبيعي جلامعة البرصة ،الكائن يف ّ
ّ
ِ
هيكله.
يتمكّن من مشاهدة احلوت يف أ ّم قرص بزيارة املتحف ملشاهدة

الرياض ّيني فوق احلوت( :سبع مخّاس ،وكريم علاّ وي ،وسامي إبراهيم ،وصبيح
مت ّثل ّ
الصورة بعض ّ
درويش).
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املواطنني ،وهو جالس أمام ف ِم احلوت.
الصورة أحد
َ
مت ّثل ّ

املؤ ّلف وهو جالس أمام ف ِم احلوت.

الت ِ
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منّاوي البا�شا ...ومنّاوي جلم
الزعيم (عبد الكريم
كثر احلديث عن مسلسل (منّاوي الباشا) ،وظهور شخص ّية ّ

الصباح  -ملحق فنون -العدد
قاسم) فيها ،فقدْ نرشت (إرساء خليفة) ،يف جريدة ّ
يظهر يف مسلسل منّاوي الباشا)،
( )822موضوع ًا بعنوانّ :
(الزعيم عبد الكريم قاسم ُ
وقدْ تناول املوضوع األستاذ (عبد الكريم الصرّّ اف) رئيس حترير جريدة  14متّوز يف

ختص املوضوع ،واقرتح
الصباح،
فصح َح ما ورد فيه من أخطاء ُّ
َّ
العدد ( )833من جريد ّ

أن ي ّطلع كاتب املسلسل عىل الكتب التارخي ّيةْ ،
ْ
الزعيم ،وأبناء
وأن
يلتقي مع أبناء شقيق ّ
َ
رزق -أو االطالع عىل احللقات
حي ُي َ
شقيقته ،أو مرافقه األستاذ (قاسم اجلنا ّ
يب)  -وهو ٌّ
يب) ،الذي الزم
األربع التي نرشتهْ ا جريدة  14متّوز يف لقاء مع األستاذ (قاسم اجلنا ّ

الزعيم طول فرتة حكمه ،كام تناول املوضوع –أيض ًا -يف العدد نفسه ( )833األستاذ
الزعيم،
(فارس
الزبيدي) بعنوان( :تصويب ال بدّ منه)َ ،ذكَر فيه معلومات عن حياة ّ
ّ
أجرت (إرساء خليفة) حوار ًا مع كاتب املسلسل األستاذ (عيل صربي) ،ذكر فيه
كام
ْ

يكتب جزء ًا رابع ًا له بسبب املشاكل التي أحا َطت
معاناته يف كتابة املسلسل ،وأنّه ل ْن
َ
لني من العمل ،وذكر ّ
أن مسلسل (منّاوي باشا)
باجلزء الثالث ،وانسحاب املخرج واملم ّث َ

حتول يف تاريخ احلكم
سينتهي بمقتل ّ
الزعيم (عبد الكريم قاسم)؛ ألنّه ي ُعدُّ مقتله نقطة ّ
مه ّية حم ّلة مناوي باشا ال بدّ ْ
نذكر عنها شيئ ًا:
ّ
اجلمهوري؛ ونظر ًا أل ّ
أن َ

لقدْ ذكر املرحوم (عبد القادر باش أعيان) يف (موسوعة البرصة) عن املنّاوي أنهّ ا
ال عىل اسم رئيسها (مهنّا) ،و ُأ ِ
تسمى قب ً
طلق عليها اسم (مهنّاوي) ،وبمرور
كانت ّ

اسمها وصارت تُلفظ (منّاوي) ،أ ّما لفظ الباشا املقرتن مع اسمها ،فسب ُبه
الزمن ُح ِّرف ُ

وكل قائد يأيت إىل البرصة ُ
البحريّ ،
حيمل
مقر ًا ألمري البحر ّية الرتك ّية وجيشه
ّ
أنهّ ا كانت ّ
لقب (باشا)؛ ولسكنِه يف املنطقة ُس ِّميت (منّاوي باشا).
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سور يحُ يط البرصة ك ّلها عدا جهة ّ
شط
ويف القرن الثاين عرش
ّ
اهلجري ،كان هناك ٌ

العرب ،وكانت حترسه بوارج بحر ّية ترك ّية ،وفيه حص ٌن ومدافع ،وأبوا ُبه يف هذه
البحري
املنطقة ،وأغلب دور املنّاوي مبن ّية ِمن ال ّطني والقصب ما عدا قرص القائد
ّ
البحري عىل ض ّفة ّ
شط العرب ،وبعد االحتالل
وثكنة اجليش ،وكانت دار القائد
ّ
الربيطاين للبرصة سكن منّاوي باشا رئيس أط ّباء املستشفيات الربيطان ّية الدُّ وق (نور
ّ

َ
ليكون
مترصف البرصة ،وقدْ ُخ ِّصص هذا املكان فيام بعد
بوري) ،ومن بعده سكنها
ّ
لكل مترص ٍ
ٍ
سكن ِّ
ف ُيعينَّ يف البرصة .ويف منّاوي الباشا جامع ش ّيده الوايل الرتكي
دار
ِّ
الثالث (سنان باشا) ،الذي ُعينِّ َ عىل البرصة ،وكان حيمل رتب َة وزير ،تويف سنة

سمى جامع (سنان باشا).
(1551م) ،و ُدفن يف اجلامع ،وإىل اآلن ُي َّ

حملهتم التجار ّية عىل هذه الض ّفة من ّ
لقدْ جعل األجانب مجيع اّ
شط العرب ،ما جعلها
اّ
املحلت
وصارت ِمن أحسن
والكزارة اتصاالً وثيق ًا،
والسعود ّية
ْ
ّ
تتّصل بمنّاوي باشا ّ
العشار شامالً
العرص ّية ،وعند فتح شارع الكورنيش سنة (1940م) -الذي يبدأ ِمن هنر ّ
إىل هنر اخلُورة جنوب ًا عىل ساحل ِّ
يلت مجيع املباين والقصور التي كانت
شط العربُ -أ ِز ْ
الرتكي.
قرص القائد
ّ
ممتدّ ة عىل هذا ّ
الساحل ،ومن مجلتها ُ

أ ّما (منّاوي جلم) ،فهي قري ٌة صغري ٌة حتتوي عىل بساتني النخيل ،واقعة غرب
الرباضع ّية ،يفص ُلها الطريق العام الذي يأيت ِمن ّ
العشار إىل أيب اخلصيب ،وتقع املطيحة
رشقه ،ويفص ُلها عنه الطريق الذي يأيت ِمن البرصة فيام بعد إىل ّ
الشارع الرئيس أليب
اخلَ ِصيب اآليت ِمن ّ
اجي.
العشار ،فيلتقي معه عند جامع السرَّّ ّ
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ُ

يا�ضي ّ
اعر (�ألفريد �سمعان)
وال�ش ُ
ّ
الر ُّ

ٍ
عائلة
يف الثالثين ّيات واألربعين ّيات ،كان األخ (ألفريد) طالب ًا يف البرصة ،وهو من
رياض ّي ٍة؛ إ ْذ َ
كان أخوه الدّ كتور (قسطنطني) يف بداية األربعين ّيات ضمن فريق ثانويات
قيمت يف سنة
الرياض ّية العرب ّية األوىل التي ُأ ْ
البرصة ،وأخوه (عدنان) يف الدّ ورة ّ

(1953م) يف اإلسكندر ّية يف رياضة ألعاب ال ُقوى.

يايض،
عند دخول ّ
القوات الربيطان ّية البرصة عام (1941م) ،تو ّقف النشاط ّ
الر ّ
القوات بالتفتيش عن املالعب لت ِ
ُجر َي عليها مباريات
وبعد استقرار الوضع بدأت تلك ّ
ِ
الساحات هلم ،ومنها :فريق الدّ اكري
فرقها بكرة القدم ،وبدأت يف الوقت نفسه بتسوية ّ

يف ّ
(السمال كامب)،
جلبيلة ،وفريق ّ
العشار ،وفريق السرَّّ اجي ،وفريق االنضباط يف ا ُ

القوة اجلو ّية يف ّ
القوات
وفريق األرسى اإليطال ّي َ
الشعيبة ،وفريق ّ
ني يف املعقل ،وفريق ّ
املدرعة يف ّ
الشعيبة.
ّ

السمال كامب) يف املعقل يف مكان اهلندسة املدن ّية ،قرب
ومن ساحاهتا (ساحة ّ

املعتقلني هناك،
اإلنكليزي ولألرسى اإليطال ّيني
الساحة للفريق
َ
ّ
ملعب امليناء ،وهذه ّ

القوة اجلو ّية) يف ّ
الشعيبة
جلبيلة ،و(ملعب ّ
جلبيلة قرب سوق ا ُ
و(ساحة االنضباط) يف ا ُ
مدرجات للملعب،
بمدرجات؛ إ ْذ جعلوا من صناديق اخلشب التي جُتلب هبا الطائرات ّ
ّ
وش ّيدت يف ّ
َ
أرشكت احلكوم ُة
املدرعة ،وباملناسبة فقدْ
ْ
بمدرجات ّ
للقوات ّ
الشعيبة ملعب ًا ّ
ني يف احلرب أسو ًة باملواطنني ،ولكن يف الوقت ِ
نفسه أبعدهتم عن
الربيطان ّية الرياض ّي َ

مناطق القتال للحفاظ عىل حياهتم ،فأرسلتهم إىل العراق ودول اخلليج وإيران ومرص،
وغريها ،فكانت فرقهم يف تلك الدُّ ول من العبي األندية الربيطان ّية.

للرياضة يف الثانو ّية ،وكان
يف سنة (1942م) ُعينِّ األستاذ ( ّ
مدرس ًا ّ
محودي البدر) ّ
ِ
اّ
يلعبان مع ًا يف
اللعب الكبري (محيد جميد) رئيس ًا لفريقها؛ وللعالقة بينهام  -إ ْذ كانا
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الربيطاين (1944-1943م)
منتخب البرصة ومنتخب اجليش
ّ

الثانوية -بدأ النشاط الريايض يظهر ،وأخذ فريق الثانوية يجُ ري مباريات مع تلك ِ
الفرق
ّ
ّ
ّ
ّ
عىل ساحة الثانوية وعىل ساحات تلك ِ
الفرق ،فكان حضور اجلمهور ُيلفت النظر
ّ
السكن التي حتيط هبا ،التي
لكثرته ،فتجد اجلمهور عىل سطح الثانوية ،وسطوح دور ّ

الصديقة ألصحاب تلك الدّ ور.
حترضها العوائل ّ
فريق يكون أقوى من فريق الثانوية؛ ملقابلة ِ
تشكيل ٍ
ِ
الفرق
سعى (محيد جميد) إىل
ّ
ٍ
سم ُه
الربيطان ّية القو ّية ،ولزيادة نشاط ال ّلعبة يف البرصة ،فشكّل فريق النرص ،وبعد فرتة اّ
البرصي).
(الفريق
ّ

ٍ
كان الس ّيد (ستانيل) والد اّ
معرفة
اللعب (مايكل) مدير ًا لسكك البرصة ،وكان عىل
ٍ
كبرية بالفرق الربيطان ّية التي تلعب قبل احلرب يف بريطانيا ،وعن طريق ابنه (مايكل)
أجرى (محيد جميد) اتصاالً مع والده ،فصار (محيد) املسؤول الفن َِّّي ورئيس ًا للفريق،
ٍ
ٍ
والسيد (ستانيل) املسؤول اإلداري ،وقدْ ِ
قصرية،
لفرتة
البرصي
عمال مع ًا مع الفريق
ّ
ّ
ّ
منتخب البرصة ،وقدْ لعب (ألفريد) فرت ًة ضمن منتخب البرصة قبل
وبعد ذلك شكّال
َ
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دخول ّ
القوات الربيطان ّية البرصة (1941م) ،وكانت املدير ّية العا ّمة للرتبية ّ
ُقيم -سنو ّي ًا -بطول ًة ِلفرق تربيات املحافظات لكرة القدم وألعاب ال ُقوى ،وقدْ
بغداد ت ُ
القوات الربيطان ّية البرصة.
تو ّق ْ
فت عند دخول ّ
الرياض ّية يف
بعد خروج
ّ
القوات الربيطان ّية عادت املدير ّية العا ّمة للرتبية ِّ
(1946م) إىل إقامة تلك البطولة يف كرة القدم فقط ،وكانت فِرق املحافظات

شاركت يف البطولة (بغداد ،البرصة ،العامرة ،النارص ّية ،املوصل)؛ ّ
ألن
التي
ْ
بق ّية املحافظات ال توجد فيها فِ ٌ
رق لكرة القدم ،وكان (ألفريد) ضمن فريقنا
ّ
الكشافة مع فريق تربية بغداد ،وكانت ِمن
حينذاك -وقدْ التقى فري ُقنا عىل ملعبوكنت
أمتع املباريات التي شاهدها مجهور بغداد ،وقدْ وصف (ألفريد) املباراة شعر ًا،
ُ

الريايض (جم ّلة نادي االتحّ اد) التي نرشت القصيدة ،وقدْ َ
ُ
أخذها
أحتفظ بمج ّلة االتحّ اد ِّ
حاولت إعادهتا فلم أمتكّن ،وباملناسبة ،بعد منتصف
في األستاذ
الشكرجي ،وقدْ
ُ
ُّ
ّ
الص ُح ّ
األربعين ّيات كان يف الثانوية عد ٌد من ّ
وحممد عيل
الشعراء ،منهم( :بدر شاكر الس ّيابّ ،

القرناوي ،وألفريد
الرزاق بالل ،وعبد اخلالق
إسامعيل ،وحممود الربيكان ،وعبد ّ
ّ
الرضا اّ
احلي).
مل حسن ،وخرض ع ّباس ّ
الص ّ
سمعان ،وعبد ّ

القوات الربيطان ّية أخذ نادي االتحّ اد ُيقيم املباريات عىل الكؤوس املهداة
بعد خروج ّ

مخاين ،وكأس حنّا ّ
ل ُه( :كأس امللك ،وكأس ّ
الشيخ ،وكأس امليناء ،وكأس نادي
الش
ّ
االتحّ اد ،وكأس الب ّقالني يف البرصة ،وكأس اّ
طلب البرصة يف ك ّل ّيات بغداد ،وكأس

نارص جياد ،وغريها) ،فكان فريق الثانو ّية –حينذاك -من الفرق القو ّية يف البرصة،

وكان (ألفريد) ضمن الفريق.

الريايض ّ
والشاعر (ألفريد) من ك ّل ّية احلقوق أخذ يعمل يف اإلعالم
خترج ّ
بعد ّ

مع زميله
يايض مع زميله (شاكر إسامعيل) ،وكانا يف جريدة البالد ،وقدْ أ ّلف كتاب ًا َ
ّ
الر ّ
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(شاكر) ،وهو كتاب( :دليل األبطال).

الرزاق)،
احلقيقة كان لـ(شاكر إسامعيل ،وإبراهيم إسامعيل ،وألفريد ،وضياء عبد ّ

يايض.
الكبري يف نرش
ور
الدّ ُ
الوعي ّ
ّ
الر ِّ
ُ
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ُ

الزُّ بري � ُ
وال�صمت،
مقال)
(تعقيب على
تعقيب على ٍ
أر�ض ال ِ
ٌ
ٍ
أثل ّ

ِ
امرائي)
الس
ع َّق َ
ّ
ب األستاذ (عالء الزم العيسى) عىل مقالة األستاذ (إحسان وفيق ّ

ِ
والصمت) ،التي ذكر فيها َّ
أن ّأو َل
أرض
(الزبري ُ
يف عدد املنارة ( )272بعنوانُّ :
األثل ّ
مدرسة ُأ ِ
ٍ
الزبري هي (مدرسة التهذيب) عام (1916م) عىل عهد ّ
الشيخ (إبراهيم
نش َئ ْت يف ّ
الراشد) ،وذكر األستاذ العيسى -فيام يتع ّلق باملدارس الرسم ّيةَّ :-
«فإن َّأول
العبد اهلل ّ
ٍ
ٍ
الزبري ،وذلك
تم
الزبري زمن الدَّ ولة العثامن ّية كانت مدرسة ُّ
تأسيسها يف ُّ
ُ
مدرسة ابتدائ ّية َّ
(تطور العراق حتت حكم االتحّ اد ّيني) ،ملؤ ِّلفه
سنة (1902م)» ،وقدْ استند إىل كتاب
ّ
حممد االرحيم).
(فيصل ّ

مؤسسها
وأقول ُمع ِّقب ًاُ :أ ِّسست مدرسة (تذكار احلر ّية) سنة (1908م) ،وعانى ِّ

السلطة العثامن ّية ،وقدْ ذكر األستاذ (سليامن فييض) يف مذكّراته :عىل
من مضايقات ّ

الرغبة يف العمل عىل خدمة األ ّمة
احلر ّيات ،قويت لدي ّ
أثر إعالن الدُّ ستور وإطالق ِّ
وجدت
الصحافة والتعليم وإثارة الوعي
القومي بني النّاس ،وقدْ
ُ
العرب ّية عن طريق ّ
ّ

َ
تفتقر إىل املدارس اّ
وكان أه ُلها
اللزمة،
يف البرصة ميدان ًا فسيح ًا هلذا النّشاط؛ إ ْذ كانت
ُ
ِ
ِ
تأسيس
بطلب
السلطات املح ِّل ّية
غافلني عن تعليم أبنائهم وتثقيفهم ،فتقدّ ُ
َ
مت إىل ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
اسمها (تذكار احلر ّية) ،يكون التدريس
مدرسة إعداد َّية أهل ّية تبدأ َّأوالً بص َّفني ،ويكون ُ
فيها بال ُّلغة العرب ّية عىل غرار املدارس األهل ّية يف بريوت ،ولدى مقابلتي الوايل ،قال

حيب التعليم ،وحي ّبذ إنشاء هذه املدرسة ،إلاَّ َّ
يب وتدريسها بال ُّلغة
اسمها العر ّ
يل :إنّه ُّ
إن َ
العربية يتعارضان مع القوانني املرعية؛ لذلك اقرتح جع َل ِ
اسمها (يادكار حريت)،
ْ
ّ
ّ

وأن ال أتناول ِّ
ْ
سيغض الطرف
بالذكر يف عريضتي موضوع ال ُّلغة ،وإنَّه – أي الوايل –
ُّ
ُ
يبحث عنها يف كتابه إىل الوزارة ،وعند حصويل عىل اإلجازة كان
عن هذه املخالفة فال
أت
ثم
استأجرت دار ًا وه ّي ُ
ُ
ربعات ( )86لريةَّ ،
البدَّ من املال لتنفيذ املرشوع ،فجمعت ت ّ
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الر ْحالت واألدوات الالزمة،
املقررة من بريوت ،وقدْ
ُ
وأرسلت بطلب الكتب ّ
هلا َّ

وانتخبت هلا املع ّلمني
السامل) معاون ًا،
ُ
احتفظت بإدارة املدرسة ،وع ّي ُ
ُ
نت احلاج (أمحد ّ

األكْفاء[ ،وقدْ ذكرهم يف مذكّراته] ،ويف حفلة االفتتاح يف( 27ترشين الثاين سنة

سني،
1908م) حرض الوايل
املؤس َ
غفري ،وارجتل الوايل كلم ًة أشاد فيها بجمهور ِّ
ٌ
ومجهور ٌ
بخطاب وتربع بعرش لريات ،باإلضافة إىل ت ِ
ٍ
السابق،
وأعقبه (يوسف باشا املنديل)
ّ
ربعه َّ
ُّ
ربع بامئة لرية ،وكان ُ
إقبال األهلني
وبعد أ َّيام من االفتتاح زارها (أمحد باشا ِّ
الزهري) ،وت ّ

عىل إرسال أوالدهم للمدرسة عظي ًام ،ومن اّ
طلهبا( :شاكر النعمة ،ومصطفى طه
امللك ،وعبد اجل ّبار اّ
الصانع ،وحبيب اّ
امللك ،وعبد
الصانع ،وعبد اهلل ّ
وحممد ّ
السلامنّ ،
ّ
العزيز املنديل ،وعبد العزيز املنصور) ،وغريهم ،حتّى بلغ عدد اّ
السنة الثانية
طلهبا يف َّ
اّ
انتقلت إىل بناية جديدة لألوقاف يف حم ّلة
بالطلب
ضاقت املدرسة
مائة طالب ،و ّملا
ْ
ْ

السيف االبتدائ ّية) ،بعد ذلك ،وبعد عام ،راجعني معتمد فرع االتحّ اد
السيف (مدرسة ِّ
ِّ
ٍ
والرت ّقي وأخربين ّ
مدرسة يف
ف الفرع بفتح
بأن (مركز اجلمعية) يف استانبول قدْ َك َّل َ
البرصة ،و ّملا كانت مال ّية املعتمد ال تُساعدُ عىل القيام هبذا املرشوع ،فقدْ التمسني ْ
أن

أجعل مدرستي حتت نظارة اجلمع ّية ،فتقو ُم اجلمع ّية بإدارهتا مال ّي ًا ،وحتتفظ يل برشف
ٍ
ٍ
وسارت األمور
طويل مل َأر ُبدّ ًا ِمن القبول،
جدل
التأسيس مع بقائي مدير ًا هلا ،وبعد
ْ
بادئ األمر كاملعتادُ ،
السادة( :هاشم النقيب،
وش ِّك َل ْت جلن ٌة ُك ِّلفت بإدارة املدرسة من ّ
السلامن،
وحممود باشا العبد الواحد ،وعبد اهلل باشا أعيان ،ويوسف باشا املنديل ،وطه ّ
ويدي)،
الس
ّ
وبكبايش النظام ّية عزت بك ،وأنطون أنكري ،واحلاج عبد الس ّيد ،وناجي ّ

فوجئت بطلب اجلمع ّية لتبديل اسم املدرسة إىل (مدرسة االتحّ اد والرت ّقي)،
ُ
غري أنيّ

النزاع بيني وبني اجلمع ّية ،و ّملا
وجعل التدريس بال ُّلغة الرتك ّية ،فلم أقبل ،واشتدَّ
ُ
رت ْ
أن تخُبرِ َ الوزارة بأمر التدريس بال ُّلغة العرب ّية خالف ًا
رأت اجلمع ّية شدَّ َة عناديَّ ،قر ْ
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ُ
شكوت احلال إىل الوايل (سليامن نظيف)،
للقوانني ،وهذا معناه غلق املدرسة ،وقدْ
ُ
ِ
ِ
وطلبت منه ْ
باالحتفاظ
متس ِك َك
ُ
أن حيكم بيني وبني اجلمع ّية ،فأجابني :إنَّك محُ ٌّق يف ُّ
باسم املدرسة وبتدريس ال ُّل ِ
أردت -سيكون عليك
غة العرب ّية فيها ،ولك ّن حكمي -إذا
َ
بأي ٍ
وليس لك؛ تنفيذ ًا لرغبات استانبول ،فنصحني ْ
ّفقت
ثمن ،وهكذا ات ُ
أن أتّفق معهم ِّ
ْ
السنة الدّ راس ّية وأستقيل ِمن إدارهتا،(((
أن أختلىَّ عن املدرسة للجمع ّية يف هناية تلك ّ

وتعقيب ًا أو ُّد ْ
أن أذكر:

ِ
 -1لو َّ
ُدر ُس
أن األستاذ العيسى ذكر أسامء ِّ
مدرسيها ومديرها والكتب التي كانت ت َّ

هبا لكان أوضح ممّا ذكر.

 -2املعروف َّ
أن تأسيس املدارس يبدأ من املركز ،فال يمكن تأسيس مدرسة يف
ٍ
ٍ
مدرسة يف املركز.
منطقة ُت َعدُّ بعيد ًة –حينذاك -قبل تأسيس
ِ
احلر ّية) راجع معتمد فرع االحتاد والرت ّقي
 -3بعد عا ٍم من تأسيس مدرسة (تذكار ّ
الس ِّيد (سليامن فييض) ،وأخربه َّ
بأن مركز اجلمع ّية يف استانبول قدْ ك َّلفه بفتح
يف البرصة ّ
ٍ
ٍ
مدرسة يف البرصة –حينذاك.-
مدرسة يف البرصة ،وهذا يعني عدم وجود
السلط ُة العثامن ّية ال توافق عىل الدّ راسة إلاَّ بال ّلغة الرتك ّية ،فإذا كانت الدِّ راس ُة
ُّ -4
بال ُّلغة الرتكية أو العربية ِ
املقررة؟ يف حني َّ
أن مدرس َة
فمن أي َن جاؤوا
ّ
ّ
باملدرسني والكُتب َّ
ّ

سني األ ْك َفاء هلا ،مثل:
املدر َ
احلر ّية) جلبت الكتب من مدارس بريوت ،وه َّيأت ّ
(تذكار ّ
(عبد العزيز التكريتي ،وعمو نوئيل لإلنكليزية ،وإندريه للفرنس ّية ،وعمر فوزي

(مترصف البرصة األسبق) ،وسامي
الرزاق حلمي
املحامي ،ونوري حممود ،وعبد ّ
ّ
األُرفه يل ،وتوفيق فكرت) ،وغريهم.
ِ
 -5نالحظ بعض اّ
الصانع
احلر ّية) من َس َكنَة الزبري من آل ّ
طلب مدرسة (تذكار ّ
((( مذكّرات سليامن فييض :ص( .82النّارش).
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واملنديل واملنصور؛ ونظر ًا إىل صعوبة النقل –حينذاك -فال يمكن ْ
طالب
يت
ٌ
أن يأ َ
ٍ
ٍ
بعيدة وهناك مدرس ٌة قريب ٌة من ِّ
حمل سكناه ،فأعتقدُ َّ
أن مدرس َة الزبري من
منطقة
من
الكتاتيب ،و ُأ ِ
طل َق عليها اسم (مدرسة) تساحم ًا.

احلر ّية
مدرسة تذكار ّ

السيف االبتدائ ّية يف البرصة (1924م)
مدرسة ِّ

الت ِ
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ُ

تعقيب على :ا�ستذكارات �إ�ضراب ع ّمال �شركة نفط الب�صرة
(اإلرضاب كان عام (1953م) ،وليس عام (1954م) ،يف عام (1944م) رشكة

نفط البرصة مل تكن موجودة!!)

يف العدد ( )291من جريدة املنارة ،أجرى األستاذ (صباح حمسن جاسم) مقابلة مع

عمل رشكة نفط البرصة.
(الس ِّيد جاسم حسن عاشور) حول إرضاب اّ
ال َّلحام ّ
وأو ُّد ْ
ب عىل ما جاء يف املقابلة:
أن أع ِّق َ

َّ
عمل رشكة نفط البرصة كان عام (1953م) ،وليس عام (1954م)
إن إرضاب اّ

الس ِّيد جاسم.-
-كام ذكر ّ

السائق غازي َّ
عمل نفط البرصة قدْ أرضبوا عن
بأن اّ
الس ِّيد جاسم :أخطرنا ّ
قال ّ

العمل ،وكانت تلك الشرّ كة –يقصد رشكة النفط– خارج حدود منطقة ّ
العشار قرب

غريب يف نفوسنا.
فرح
ٌ
السوس ،وكان لوقع اإلرضاب ٌ
معمل ُّ

أقول(((َّ :
السوس) -يقع مقابل
السوس -كام س اّمهّ ،
والصحيح فيه (مكينة ُّ
إن معمل ُّ
األمريكي،
رشكة املطاحن يف مكان دائرة املخابرات ،التي ُق ِص َف ْت من قبل الطريان
ّ
والصحيح َّ
أن موقع رشكة نفط البرصة يف مكاهنا احلايل تبدأ من اجلهة املقابلة ملح ّطة
َّ
مقر املدير العام (تيسو)
ُسمى (املكينة) ،وكان ُّ
وقود احلكيم ّية إىل ساحة النافورات ،وت ّ

–حينذاك -يف بيت (خلف العبد الواحد)( ،أبو القبب) عىل ض ّفة هنر ّ
العشار ،مقابل
ّ
(برصة-عشار).
عدي ،وقدْ ُه ِد َم عند فتح شارع
الس ّ
الربيد القديم وأمام ّ
معجنات ّ
تحمس ًا
وقالّ  :ملا كان اإلرضاب دون إخطار الشرّ كات األخرى،
ُ
بقيت قلق ًا ُم ِّ

للسؤال عن طبيعة ذلك اإلرضاب وماه ّيته؟ وعرص هذا اليوم األحد عند مقهى قرب
ّ
القييس عن اإلرضاب ،و ُل ْـمـتُـهم لعدم
سألت ج ّبار سعيد
الشتوي،
سينام احلمراء
ُ
ّ
ّ

نجري ردو َد الكاتب بصيغة (قال وأقول)؛ ليتم ّيز الر ّد عن أصل القول ،الذي كان مدجم ًا
أن
((( ارتأينا ْ
َ
يف املقالة(.النّارش).
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ٍ
بزيارة
وتم االتّفاق عىل موعد اليوم الثاين ،االثنني للقيام
إخبارنا كي نتضامن معهمّ ،
ٍ
ملجمع رشكتنا.
إرضاب ّية ّ
ٍ
أقول :يف املايض كان ِّ
منظم ٌة ،وهلذا كان إلرضاب الشرّ كة قيادة،
إرضاب قياد ٌة
لكل
ّ
الزيارة اإلرضاب ّية ،وهو
وال يمكن االتفاق إلاَّ معها ،فمع َمن اتفق الس ّيد (جاسم) عىل ّ

ال يعلم –كام ذكر– عن اإلرضاب شيئ ًا؟!!

امني
وقال :وبعد الفطورُ ،
كنت قلق ًا خائف ًا بام مهس به عبد األحد دانيال أحد ال ّل ّح َ
ٍ
من َّ
هت إىل
توج ْ
أن س ّيارات من جهة رشكة نفط البرصة حيث موقع اإلرضاب قدْ ّ

اخلزانات يف الشرّ كة،
موقعنا يف الزبري ،وقال –أيض ًا:-
ُ
كنت أتط َّل ُع من فوق أحد ّ

حيث أقوم بأعامل ال ّلحام ،وإذا بثالث س ّيارات دخلت إىل الكم – املعسكر
اخلاص–
ّ

القييس بالرضب عىل قاعدة مسند اخلزان ،وكان يلبس (يشامغ ًا)
ن ّبـهنـي ج ّبار سعيد
ّ

لينذرنا بقدوم (تيسو) مسؤول رشكة النفط ،وإنَّه حيمل بندق ّي ًة.

أقولّ :
دخلت املعسكر قبل أو بعد الفطور ،وكان قلق ًا
إن الس ّيارات الثالث التي
ْ

اخلزان ،هذا يعني َّ
إن الذين دخلوا
منها ،والتي جاءت يف اليوم التايل ،عندما كان فوق ّ
بالس ّيارات إىل املعسكر ،بقوا يف الس ّيارات إىل اليوم الثاين ،وإلاَّ كيف قضوا ليلتهم
ّ

كنت قلق ًا خائف ًا ،يف حني قال آنف ًا :كان لوقع
وأين؟ وقال الس ِّيد جاسم :بعد الفطور ُ
اختالف!!
غريب يف نفوسنا ،وهذا
فرح
ٌ
ٌ
اإلرضاب ٌ

القييس) ،الذي عاتبه (الس ِّيد جاسم)؛ لعدم إخباره باإلرضاب ،نجده
أ َّما (جبار
ّ

ثم كيف عرفتُم َّ
أن (املسرت تيسو) سيأيت إىل املعسكر حتّى وقف الس ِّيد (ج ّبار)
هنا معه! َّ

لينذركم بقدومه وهو حيمل بندق ّية؟

ٍ
وفوجئت برئيس جمموعتِنا ينصحني باالبتعاد
برسعة،
اخلزان
وقال:
ُ
ُ
نزلت من أعىل ّ

فور ًاْ ،
وأن ال أكون بمواجهة القادم الغاضب ،ومل ت ُعدْ هناك كفاية من الوقت أمام بندق ّية
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ُ
الزناد.
املسرت تيسو وهو يضغط عىل ِّ

يتصور َّ
كيف
أن (املسرت تيسو) مدير عام رشكة نفط البرصة يرتك دائرته
أقولَ :
َّ

العمل ومؤ ّيدوهم -ليأيت إىل (زبري -وان) قبل
جتمع آالف اّ
ومنطقة اإلرضاب -حيث ّ
يوم لي ِ
طل َق النّار عىل حلّا ٍم ليس مرضب ًا عن العمل ،ويف رشكة (مذركات) ،التي ليست
ُ
تابعة لنفط البرصة؟! وملاذا نصحه رئيس جمموعته باالبتعاد وهو ليس ُم ِ
رضب ًا؟ وملاذا
القييس) الس ّيد (جاسم) وغريه بقدوم (تيسو) ،وهم غري ُمرضبني؟!!
أنذر الس ِّيد (ج ّبار
َ
ّ
ومل يذكر لنا الس ّيد (جاسم) عن املوجودين بالس ّيارتني؟

ف املشهد عن نزف رمى املسرت تيسو البندق ّية وهرب ،وأمسك به
وقال :حني ك ََش َ

تم توقيف املسرت تيسو.
العمل ،وعند رشطة (زبري -وان) َّ
اّ

أقول :املعلوم أنّه ال توجد رشطة –حينذاك -يف (زبري -وان) ،وإنَّام كانت (حراسة)
ٍ
الزبريي) ،ولو فرضنا َّ
ملفوض
(حممد
أن هناك رشطة ،فال يمكن ّ
ّ
من قبل ّ
متعهد هو ّ
ٍ
حتقيق،
رشطة توقيف مدير عام رشكة نفط البرصة من دون إذن توقيف من قبل حاكم
السهولة؛ َّ
السلطة يف
ألن رشكة نفط البرصة يف العهد
ّ
امللكي هي ُّ
فليس األمر بتلك ُّ

البرصة.

ٍ
أحزاب عدا ثالثة :احلزب ّ
يوعي،
السياس ّية من
الش ّ
الساحة ّ
وقال-أيض ًا  :-مل تكن يف ّ

اجلادرجي ،وحزب أبو الت ّّمن.
وحزب كامل
ّ

أقول :مل يكن –حينذاك -حزب باسم (حزب أبو الت ّّمن)َّ ،
األحزاب املوجود َة
وإن
َ

ساندت اإلرضاب احلزب ّ
الديمقراطي برئاسة كامل
يوعي ،واحلزب الوطني
التي
ْ
ّ
الش ّ

اإلرضاب ،كام َ
كان
ساندت
بالقوة التي
ْ
َ
اجلادرجي ،وحزب االستقالل ،الذي مل يك ْن ّ
ّ
ِ
األول والثاين.
احلزبان َّ

وقال :امتأل ّ
مقر الشرّ كة
العشار بالشرّ طة،
واستمر اإلرضاب ،كام كنّا نتجمع قرب ّ
َّ
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عند اجلرس األمحر.

مقر الشرّ كة الذي ذكرناه آنف ًا ،ومنطقة اجلرس
أقول :هذا اجلرس بعيدٌ جدّ ًا عن ّ
َ
املرضبون ومؤ ّيدوهم
-حينذاك -كانت معزولة تقريب ًا ،وطريقها غري سالك ،وكان

َ
نتائج املفاوضات يف اجلهة املقابلة للشرّ كة ،مقابل حم ّطة وقود احلكيم ّية ،وهناك
ينتظرون َ
ٍ
رضبنيَّ ،
رضب و ُمصاب ،فكيف
وإن الس ّيد (جاسم) غري ُم
أطلقت الشرُّ طة الن َّار عىل ا ُمل
ْ
َ

يتجم ُع خلف اجلرس األمحر؟
كان
ّ

عمل النّفط للتضامن واإلرضاب ،وكانوا
عمل امليناء لنداء اّ
وقال :مل يستجب اّ

عمل الشرّ كة معهم يف إرضاهبم
ُّ
حيتجون المتناعهم عن املشاركة؛ بسبب عدم تضامن اّ
عام 1944م.

اإلرضاب ،ومل تكن رشكة ُ
أقولَّ :
نفط البرصة موجودة عام
عم َل امليناء ساندوا
َ
إن اّ

عمهلا مساند َة اإلرضاب يف امليناء ،وقدْ ُأ ِّسست الشرّ كة عام
(1944م) حتّى
َ
يطلب من اّ
مقرها يف بيت (عبد العزيز املانع) يف منتصف شارع الوطن ،وكان
(1945م) ،وكان ُّ
عملها ال يتعدّ ى أعامل مسح أرايض منطقة البرصة.

وقال :حرض ُ
السعيد بخصوص اإلرضاب.
امللك ،وعبد اإلله ،ونوري َّ

أقولَّ :
إن الذين حرضوا عام (1945م) بعد عا ٍم من اإلرضاب( :امللك فيصل ،وعبد

َ
حضورهم الفتتاح معرض صناعة البرصة،
وكان
اإلله ،وامللك حسني ملك األردن)،
ُ
قيم يف منطقة الكَمرك يف بداية هنر ّ
العشار ،يف مكان مدينة األلعاب ،وتوجد
الذي ُأ َ

الصباح ،جتم ُعه مع
الصديق (ع ّباس فخر الدّ ين) صاحب معمل رشبت ّ
صورة لدى ّ
والويص وامللك (حسني) يف املعرض ،أ ّما ال َّلذان حرضا بخصوص اإلرضاب،
امللك
ّ

الرمحن).
فوزير الدّ اخل ّية (سعيد قزاز) ،ووزير الشؤون االجتامع ّية (حسن عبد ّ
ُ

ربر محل تيسو البندقية ،قائالً :لقدْ كان تيسو
وقال :يف املحكمة هنض أحد املحامني لي ّ
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ٍ
عراقي ُيدافع عن
مواطن
يف نزهة لصيد الكالب ،هنا أجدُ ين -آسف ًا -عىل
إنكليزي.
ٍّ
ٍّ

الكالب ال تُصا ُدَّ ،
أقولَّ :
وإن (زبري-وان) ختلو من الكالب ،فكيف يقوهلا
إن
َ

ربر محل البندق ّية؟ َّ
فرنيس وليس إنكليز ّي ًا ،وهو مل ُيسافر إىل
وإن (تيسو)
املحامي لي ِّ
ٌّ
ٍ
لفرتة ،ون ُِق َل بعد ذلك إىل مركز
البحرين -كام قال الس ِّيد جاسم -وإنَّام بقي يف البرصة

الشرّ كة الرئيس يف لندن.

أ َّما ا ُملحامون الذين داف ُعوا عن اإلرضاب ،فهم األساتذة( :سامل الوجيه ،الذي ُس ِّمي

الرشيد)،
ادي،
العر ّ
وحممد ّ
ّ
العمل ،وعبد األمري درويش اخلطيب ،وعبد األمري ّ
بنصري اّ
الديمقراطي ،فرع
الوطني
نرشت جريدة نداء األهايل (جريدة احلزب
وغريهم ،وقدْ
ْ
ّ
ّ

العمل ،ومقاالً
دافعت فيه عن اإلرضاب ،وقدْ كتب املقال األستاذ
ْ
البرصة) مطالب اّ
ِ
(حممد
(عبد ال ّلطيف ّ
الشواف) من دون ذكر اسمه ،وعىل أثر ذلك ُحك َم عىل األستاذ ّ

بالسجن لستّة أشهر.
الرشيد) ّ
ّ

نسيت الكثري ،فبإمكان الذي َن لدهيم معلومات
نرشت الذي أتذك َُّر ُه ،ور َّبام
ويف النهاية
ُ
ُ

عن اإلرضاب نرشه للتأريخ.
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تعقيب((( على مقال (طالب غايل)
(رزاق ع ّبود) يف العدد ( )202من جريدة املنارة مقاالً حتت عنوان:
كتب األستاذ ّ

(الفنّان طالب غايل عندليب البرصة األسمر) ،جاء فيه :يف مدرسة اجلمهور ّية
ني ّ ِ
مر ٍة ...إلخ.
النموذج ّية -الفيصل ّية سابق ًا -وقفنا مصط ِّف َ
ألول ّ
أذكر َّ
َأو ُّد ْ
اسمها سابق ًا
أن
أن مدرسة اجلمهور ّية االبتدائ ّية النموذج ّية مل يكن ُ
َ
وكنت أحدَ اّ
طلهبا عندما
األول االبتدائ ّية)،
ُ
الفيصل ّية ،وإنّام كان (مدرسة فيصل ّ
افتُتحت سنة (1940-1939م) ،والعب ًا يف فريقها لكرة القدم.

وأو ُّد ْ
الكزارة وبرهية
أذكر –أيض ًا -أ ّن ُه مل تكن تُوجد يف املنطقة املمتدّ ة بني ّ
أن َ
ّ
والعشار واملقام حتّى اخلندق مدرس ٌة ابتدائ ّي ٌة –حينذاك -سوى (مدرسة الد ّبة) ،التي
العشار) يف ِ
أصبحت (مدرسة ّ
ّ
فرتة تلك التسمية
(العشار)ُ ،ث َّم (املربد) ،وعندما
ُس ِّميت
ْ
ال تتّسع للعدد الكبري اّ
فتح
لطلب املناطقّ ،قر ْ
رت مدير ّية معارف البرصة -الرتبيةَ -
العشار ،فتم تأجري ٍ
ٍ
بيت ٍ
تسع اّ
الطلب البعيدة بيوهتم عن مدرسة ّ
كبري
مدرسة أخرى ُ
َّ
الذكري قريب من (تاج حمل) ،يفص ُلها عنه زقاق ،فنُقل إليها اّ
من بيوت آل ِّ
الطلب

العشار ،وقدْ ُس ِّميت (مدرسة املقام االبتدائ ّية)؛ َّ
البعيدة بيوهتم عن مدرسة ّ
ألن املنطقة

مت للتسجيل فيها ،لك َّن املدير رفض؛ َّ
ألن عمري كان
ُسمى (املقام) ،وقدْ قدَّ ُ
كانت ت ّ
ٍ
ٍ
السنة التالية ،كان مدير اهليئة
َّ
ست سنوات ،والقبول لسب ِع سنوات ،وعند قبويل يف ّ
الرزاق حسن ،وخليل
(حممد العط ّية ،وعبد ّ
التدريس ّية (عبد العزيز قاسم) ،ومع ِّلموهاّ :
الوهاب عبد القادر ،وجرجيس
املرزوق ،وناجي إيليا ،وعبد ال َّلطيف
الزبريي ،وعبد ّ
ّ
بني ،وصادق ،ونافع عايش) ،وهذان اآلخران دخال الك ّل ّية العسكر ّية ،وبعد ثالث

(عمـار مهدي العط ّية) ،واآلخر لألستاذ (كريم
((( يف أصل املقالة(تعقيبان) ،أحدمها لألستاذ ّ
علاّ وي) ،وارتأينا االكتفاء بتعقيب األستاذ (كريم علاّ وي) ،لصلته بكتابه(.النّارش).
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ُ
تسع كثرة اّ
فاستأجرت مدير ّية
الطلب،
سنوات ،أو أربع
ْ
ْ
أصبحت هذه املدرسة ال ُ

املعارف دار ًا كبري ًة بجانب اإلعداد ّية املركز ّية ،يفص ُلها عنه ّ
الشارع الذي يتّجه نحو
ِ
باملدرسة ساح ٌة
فانتقلت إليها ،وكانت هيئة التدريس نفسها ،و ُأ ِحلق
مدرسة اجلمهور ّية،
ْ

والس ّلة
الس ّلة والطائرة ،وتشك ََّل يف املدرسة ٌ
فريق لكرة القدم ّ
جعلتها املدرسة لكرة ّ
موسيقي من اجليش ،والفرقة
والطائرة ،ويف املدرسة فرق ٌة موسيق ّية حتت إرشاف عريف
ّ

مخاين) ،وأعضاؤها( :صالح ّ
الكشافة ويرأسها (جميد ّ
َّ
الشيخ خزعل،
الش
تسري أمام
ّ
القرناوي -الذي َ
انتقل إىل مدرسة ّ
العشار ،وشكّل فيها فرق ًة موسيق ّي ًة -وعبد
وصالح
ّ
النبي ،وع ّباس
القرناوي ،وفرج سلامن ،وفائق
وحممد
الرزاق طاهر،
ّ
ّ
العيداين ،وعبد ّ
ّ
ّ

ّ
والكشافة ،أ ّما
الرياضة
عبد اهلل) ،وكان األستاذ (عبد ّ
الوهاب حسن) مسؤوالً عن ِّ
املدرس ُة القديم ُة ،فقدْ شغلتها (مدرسة خدجية الكربى) االبتدائ ّية للبنات؛ ألنهّ ا كانت
أصبحت هذه املدرسة ال تتّسع للعدد
تشغل دار ًا صغري ًة قريب ًة منها ،وبعد سنني
ْ
ٍ
ٍ
الكبري من اّ
فقامت ببناء (مدرسة
كبرية،
مدرسة
رت مدير ّية املعارف بناء
ْ
فقر ْ
الطلبّ ،
ٍ
يت
وس ِّم ْ
اجلمهور ّية) احلال ّية عىل ساحة لكرة القدمّ ،
تسمى (ساحة أمحد شاذي لندن)ُ ،
هبذا االسم؛ ّ
ألن (أمحد) كان يسكن يف بيت الشرّ يدة الكبري ،املوجود حال ّي ًا بجانب

بالساحة وخي ّططها؛ ولذلك ُس ِّميت باسمه ،وقدْ
املدرسة من اجلهة اليمنى ،وكان يعتني ّ

الساحات القديمة يف البرصة((( ،وبعد إنجاز البناء انتقلنا
ذكرت ذلك يف احلديث عن ّ
األول االبتدائ ّية)،
وكنت أحدَ
ُ
وس ِّميت (مدرسة فيصل ّ
إليها سنة (1940-1939م)ُ ،

اّ
طلهبا ،والعب ًا يف فريقها لكرة القدم.

وبعد ثورة متّوز(1958م) ،جرى تغيري اسمها إىل (مدرسة اجلمهور ّية االبتدائ ّية)،

وقدْ تغيرّ ت اهليئة التدريس ّية فيها ،ف ُعينِّ األستاذ (خملص أمحد) مدير ًا هلا ،وكان مدير ًا
الر ّ
يايض من هذا الكتاب( .النّارش).
((( سيأيت ذك ُْر ذلك يف القسم ّ
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مديرها األستاذ (عبد العزيز قاسم) إىل (مدرسة
ملدرسة (القبلة االبتدائ ّية) ،ون ُِقل
ُ
ّ
محودي املناصري،
الرزاق شاهني ،وسليم إيليا ،و ّ
العشار) ،و ُعينِّ فيها األساتذة( :عبد ّ
الفلسطيني،
الرحيم حممود
ّ
وجرجيس بني ،وعيل حسني ،وعبد عيل ،ونوفان ،وعبد ّ

ّ
والكشافة).
للرياضة
وعبد احلكيم ،وسامي نادر ّ

األول) حتّى
وأخري ًا ،أذكر خالل فرتة وجودي طالب ًا يف (مدرسة املقام) ،و(فيصل ّ

خترجي سنة (1941م) ،كنّا نرتدي مالبس ّ
الكشافة ،حتّى املع ِّلمون يف الفرتة األخرية
ّ
ُ
ارتدوا مالبس اخلاكي ،وعىل أكتافهم يف القميص
رشائط مثل رشائط الشرّ طة تبينّ
درجة املع ِّلم.

األول االبتدائ ّية 1941م) ،الذي فاز بكأس املعارف ،الواقفون يف
الصورة فريق(مدرسة فيصل ّ
مت ِّثل ُ
وحممد باقر ،وخلفهم :صالح ّ
الشيخ خزعل،
األمام من اليمني( :ع ّباس عبد اهلل ،وكريم علاّ وي،
ّ
القرناوي ،وعبد اهلل داود ،وعبد األمري العط ّية ،وخلفهم :فرج،
ونوري عبد الوهاب ،وعبد اخلالق
ّ
وجورج القس ،ومصطفى ّ
الصورة يف ساحة (مدرسة فيصل
الشيخ خزعل ،واألستاذ نادر) ،وأخذت ّ
األول).
ّ
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مدرسة املقام االبتدائية  -البرصة  1933 - 1932م

ٌ
ُ
مدر�سة املقا ِم االبتدائ ّي ُةٌ :
حافلة ِّ
أمنوذجي!
بكل َما هو �
�سرية
ٌّ
بسبب زيادة عدد اّ
ّ
(العشار)،
طلب (مدرسة الد ّبة) االبتدائ ّية التي ُس ِّميت بعد ذلك

الصعوبة التي كان يالقيها اّ
وأخري ًا (املربد) ،يف بداية الثالثين ّيات ،وفض ً
الطلب
ال عن ُّ
رت مدير ّية معارف البرصة تَدشني مدرس ًة جديد ًة تالفي ًا
ِمن َس َكنَة البيوت البعيدةّ ،قر ْ
فاستأجرت دار احلاج (سليامن ِّ
الذكري) (الشناشيل) يف حم ّلة ّ
العشار جلعلها
لذلك،
ْ
مدرس ًة ،وهكذا ُس ِّميت (مدرسة املقام االبتدائ ّية)؛ َّ
ُسمى (املقام)،
ألن املنطقة كانت ت ّ

العشار ،بجانب ّ
التسويقي ،يف اجلهة الثانية من هنر ّ
حمل
املجمع
وموقع املدرسة مقابل
ّ
ّ

(هواز) ،وكانت
معجنات (تاج حمل) حال ّي ًا ،ويفص ُلها عنه زقاق يؤ ّدي إىل حسين ّية احلاج ّ
ّ
مالصق ًة لدارنا.

نت مدير ّية املعارف هيئة إدار ّية للمدرسة مؤ ّلفة من األساتذة( :املدير :عبد العزيز
ع ّي ْ
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الوهاب
قاسم ،واملع ِّل َ
الوهاب حسن ،وعبد ّ
حممد العط ّية ،وخليل املرزوق ،وعبد ّ
منيّ :
الزبريي ،وناجي إيليا ،وصادق ،وعايش ،ونافع ،الذي كان
الرزاق ،وعبد ال ّلطيف
عبد ّ
ّ
ِ
ّ
للرياضة
مع ِّل ًام ِّ
والكشافة) ،وإثر التحاقه مع األستاذ (عايش) بالك ّل ّية العسكر ّية ُعينِّ
الوهاب حسن) بدالً عنه.
األستاذ (عبد ّ
ٍ
َ
أشبال ،وهم اّ
وتنقسم ّ
يرتدون املالبس
األول ،وكانوا
الكشافة عىل
الص ّ
ف ّ
طلب ّ
َ
ّ
ّ
والكشافة
يرتدون (اخلاكي) ورباط ًا بنفسج ّي ًا،
والكشافة
(اخلاكي) ورباط ًا أخرض،

َ
ُستعمل
حيملون عصا مثل أنبوب املاء ،طوهلا مرت ونصف تقريب ًا ،وسمكها إنشان تقريب ًا ،ت َ
التدريب عرص ِّ
َ
كل يوم
حيملون شيئ ًا ،وكان
السالح ،أ ّما األشبال ،فال
ُ
للتدريب بدل ِّ
جندي
السري ،فكان عىل صوت الطبل؛ إ ْذ يأيت
اثنني ،ويجُ رى يف ّ
ٌّ
الزقاق أمام املدرسة ،أ ّما َّ
ال هلذا الغرض ،وكان سري األشبال يف املقدّ مة ،تأيت بعدهم ّ
حيمل طب ً
لت
الكشافة ،وقدْ ُقبِ ُ

ُ
شخص ّي ًا يف املدرسة سنة (1934م) مستمع ًا؛ َّ
ورشط القبول
ست سنوات،
ألن عمري كان ّ

–حينذاك -كان سبع سنوات.

احلقيق ُة مل تكن املدرس ُة مالئم ًة ألداء وظيفتها األساس ّية بوصفها مدرس ًة؛ نظر ًا إىل
ِ
املدرسة كانت صغري ًة جدّ ًا ال تتعدّ ى (60م ،)2وهذه املساحة
ِضيق املكان ،فساح ُة
والساحة مكشوف ٌة ،فعند تساقط املطر يبقى اّ
الطلب يف
مل تكن تكفي لالسرتاحة،
ّ

استأجرت مدير ّية املعارف
الصفوف ،وبقينا فيها إىل سنة (1939–1938م)؛ إ ْذ
ْ
ّ

دار ًا بجانب اإلعداد ّية املركز ّية ،يف بداية ّ
الشارع الذي يؤ ّدي إىل مدرسة اجلمهور ّية
ٍ
الس ّلة
حال ّي ًا ،وتوجد يف هذه املدرسة ساحة خارج ّية ّ
حولتها املدرسة إىل ساحة لكرة ّ
الكشفي ،أ ّما إدار ُة املدرسة ،فكانت مؤ ّلفة ِمن األساتذة( :املدير:
والطائرة والتدريب
ّ
الرزاق،
الوهاب عبد ّ
حممد العط ّية ،وسامي نادر ،وعبد ّ
عبد العزيز قاسم ،واملع ِّلمنيّ :
محودي املناصري ،وصادق ،ونذير ،وعبد
بريي ،وجرجيس بني ،و ّ
وعبد ال َّلطيف ُّ
الز ّ
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والرياضة ،فض ً
الوهاب حسن ّ
ال عن واجبِ ِه يف تدريس ما ّدة التاريخ) ،ويف هذه
ّ
للكشافة ّ
للكشافة من ٍّ
السنة شكّلت املدرسة فرق ًة للموسيقى ،لتعزف ّ
الشمخاين،
كل من( :جميد
ّ
ّ
القرناوي  -الذي انتقل إىل مدرسة ّ
وصالح ّ
السنة
الشيخ خزعل ،وصالح
ّ
العشار يف ّ

العيداين،
القرناوي ،وفائق
وحممد
الرزاق طاهر،
التي تلتها وشكّل فرق ًة فيها -وعبد ّ
ّ
ّ
ّ

الوهاب طاهر ،وصبيح
الر ّماح ،وفرج سلامن ،وعبد ّ
وشوكت حسن زوج الفنانة ناهدة ّ
كل يوم بعد الدّ وام لتدريب ِ
عريف من اجليش يأيت عرص ِّ
الفرقة،
حممد جواد) ،وكان
ٌ
ّ
الكشافة كانت ِ
وبعد ٍ
أصبحت جاهز ًة للعزف ،فعند مسرية ّ
الفرقة يف املقدّ مة تعزف
فرتة
ْ
نالت تلك الفرقة شهر ًة كبري ًة يف البرصة .وشكّلت املدرس ُة
حسب األصول ،وهكذا ْ
الرزاق طاهر ،وصالح
فريق ًا لكرة القدم مؤ ّلف ًا ِمن( :نوري البدر ،وخريي داود ،وعبد ّ
الشيخ خزعل ،ومصطفى ّ
ّ
الشيخ خزعل ،وعبد األمري العط ّية ،وكامل جواد ،وكريم
اّ
وحممد حسن) ،وشكّلت فريق ًا لكرة
البجاري،
علوي،
وحممد س ّيد باقر ،وإسامعيل ّ
ّ
ّ
الرزاق طاهر ،وخريي داود،
وحممد
القرناوي ،وعبد ّ
ّ
الس ّلة والطائرة من( :نوري البدرّ ،
ّ
وصالح ّ
الشيخ خزعل ،وكامل جواد) ،وبقينا يف هذه املدرسة سن ًة دراس ّي ًة واحدةً؛ إ ْذ
األول) -اجلمهور ّية حال ّي ًا -وقدْ ن ُِقلنا إليها سنة
كان يجُ رى خالهلا بناء (مدرسة فيصل ّ
ختتلف
األول االبتدائ ّية) ،وهذه املدرسة
ُ
وس ِّميت مدرسة (فيصل ّ
(1940-1939م)ُ ،
ِ
والصفوف ،وكانت اإلدارة
الساحة
–حينذاك -عن
ّ
املدرستني قبلها من جهة كرب ّ

الرزاق ّ
الشاهني ،وجرجيس بني،
مني :عبد ّ
تتكون من( :املدير :خملص أمحد ،واملع ِّل َ
ّ
وعبد ال ّلطيف الدّ لييش ،وعيل حسني النارص ،وعبد عيل أبو خالد ،وإلياس وسليم

ّ
والكشافة)،
للرياضة
والصانع،
إيليا،
ّ
الرحيم حممود ،وسامي نادر ّ
والفلسطيني عبد ّ
ّ
واستمرت ِ
الفرقة يف نشاطها وشهرهتا ،وشكّلت املدرس ُة فريق ًا لكرة القدم من( :جورج
ّ
القس ،ومصطفى ّ
وحممد حسن ،وعبيد رايض ،وعبد
الشيخ خزعل ،وعبداهلل داود،
ّ
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األمري العط ّية ،وكريم اّ
علوي ،وصالح ّ
وحممد س ّيد باقر،
الشيخ خزعل ،وانشوان مرادّ ،

اسمها إىل (مدرسة اجلمهور ّية النموذج ّية)،
ُ
وع ّباس عبداهلل) ،وبعد ثورة  14متّوز تغيرّ
ُسمى (مدرسة اجلمهور ّية االبتدائ ّية).
وهي حال ّي ًا ت ّ

األول( :ع ّباس خضري ،وصالح ّ
سنة (1940م) :بعض العبي مدرسة ّ
الشيخ
العشار ومدرسة فيصل ّ
اهلواز ،حامي هدف مدرسة ّ
العشار ،وكريم علاّ وي ،وخضري مجيل كوزر ،وسلامن،
خزعل ،وزكي ّ
واجلالس عىل األرض مصطفى ّ
الشيخ خزعل).
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ُ

ٌ
حماورة �شعر ّي ٌة بني ّ
ال�شيخ (خزعل) وبع�ض جلاّ �سه
عند تص ّفحي جم ّلة العمران لسنة (1922م) لصاحبها (عبد املجيد أنطاكي) ،وكانت

وجدت ورق ًة مطبوع ًة قديم ًة ،فيها حماور ٌة شعر ّي ٌة بني
موجودة ضمن ُكتُب أخي الكبري،
ُ
ٍ
ّ
وبعض ِمن أصدقائه ،وسأذكر يف النهاية ما له صل ٌة بتلك املحاورة،
الشيخ (خزعل)
ِ
تنرش كثري ًا من أخبار إمارة ّ
لصاحب املج ّلة
الشيخ (خزعل) ،وكانت
واملج ّل ُة كانت ُ

عالق ٌة كبري ٌة مع ّ
الصادر عن جم ّلة
الشيخ (خزعل) ،وما
(الرياض اخلزعل ّية) ّ
ُ
كتاب ِّ
دليل عىل ِ
العمران إال ٌ
عمق َ
تلك العالقة.
ّ
الشيخ (خزعل):

اجلبنك يلييل اثنعش جتليبــة

تنام اهل اهلوى وتكول مـــا ادري بيه

املثلك ما حيب ال ّليل وجيلب

جم واحد سطرته والنبح جلبه

اجلبنك يلييل مثل سمج املــاي

عىل من رافكيته وعيب اجــا إىل هواي

موىل (محيد):

موىل (م ّطلب):

أك ّله ذيج ما ترهم بال هــــــاي

احلاج (فيصل):

يكليّ خلاطري سويـــــــــها جتريبه

بالصديج املا يعرف النــــم
اشبرصك ّ

عذبني هبواه شلــــــــون تعذيبه

ّ
عذبني هبواه أو دوخ أفراكه

مخش عقيل وصندوق احلجي باكه

ّ
الشيخ (خزعل):

ومرة نتالكـه
مرة يروح منّي
ّ
ّ

بقرة عيوين اجلاي من غيبه
هال ّ

من غيبه وتالكينه ابطن بستان

ال وايش وال نماّ م حاضـر جان

موىل (محيد):
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السلطان
إنحط حلك بحلك ما نعرف ّ

ابصفه واخلنا مرفـــوع ال جتيبه

جوز من اخلنا واسأل من أهل الكيف

ايكولـونالفلسمنهايعقلهخفيف

موىل (م ّطلب):

املح ّبه للقلب والعني للتعريف

حاج (فيصل):

ال جتري بالقلب وتعيش اغصونه
يواسد له غرير مسلهم عيونه

ّ
الشيخ (خزعل):

طاب وما عرفني شلون جازاين
عم وعبس خلاّ ين
صورة بني ّ

حاج (فيصل):

أجلبنك يلييل اثنعش ساعة ونص

أو هنران املو ّدة شلــــــون جتري به
قتيل اهل اهلوى هبــــــــذا يداوونه

أو لوما طالب ان ملزم لــه ابطبيبه
عكب ما راح منّي بعد مـــا جاين
مثل هذا الصحيب جيــازي صحيبه

كصن كص
او سجاجني الشكر بحشاي ّ

لشامة النجدها آه لـو تنمص هي الط ّيبت جرحـي وأصاويبه

قال ّ
الشيخ (خزعل) :بس بس أشو طحتوا عليها جماريد.

ٌ
األسدي) ،كان ّ
الشيخ
اسمه (فرحان
ذكر هذه املحاورة
ّ
رجل من أهل اهلُور ُ
توسط بعض شيوخ العشائر التابعة ّ
للشيخ ،أرسل يف طلبه
(خزعل) قدْ سجنه ،وبعد ّ
ملقابلتهِ ،
الشيخ (خزعل) اّ
جيلس فيه ّ
وجلسه ِمن
فوض َع يف غرفة جماورة للمكان الذي ُ
ُ
فلم
الرجل
األصدقاء ّ
ُ
يستمع إىل املحاورة ،اّ
والضيوف بانتظار استدعائه ،فكان هذا ّ
أن ي ِ
الش ُ
سم َعه بيت ًا واحد ًا ،فوافق ّ
طلب ِمن ّ
الرجل:
الشيخ ْ ُ
سكتُوا َ
يخ ،فقال ّ
أجلبنك يلييل مثل سمج اهلـــــُور
أبات ال ِّليل ِمسهروالكَلب مقهور
هسه حضور
أريدن يل فرج يكون ّ

يك دفعه من املعبود يايت به

الت ِ
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ُ
فأطلقه ّ
الشيخ ،فقال:

نشف ّ
شط العراق وشطر شطاك

وال يرهم عليه خيــــــاط ش ّطاك
ينشدوين الرفاكه ّ
الشيخ شنطاك

شكللهم يبو جفـــــــــــوف السخ ّية
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اري
ْ
البج ّ
عن حم ّلة ّ

ٍ
اّ
البجاري ،نق ً
املجلت ،ومل
ال عن إحدى
ْ
نرشت جريدة املنارة قبل فرتة عن حم ّلة ّ

ِ
البجاري؟
تك ْن معلوماتهُ ا تفي
بالغرض املطلوب منها؛ إ ْذ مل ُيذكر ملاذا ُس ِّميت حم ّلة ّ
ومل يذكر عن ٍ
عدد ٍ
كبري ِمن ساكنيها ،وغري ذلك ،وقدْ طلب منّي بعض اإلخوان ممّن
ُ

اري ْ
أكتب عنها منذ فرتة ثالثين ّيات القرن املايض ،فنزوالً عند
أن
َ
البج ّ
كان يسكن حم ّلة ّ
كتبت هذه األسطر.
رغبتِهم ُ
اري) اّ
امللك الكبري ،وصاحب
البج ّ
اري نسبة إىل احلاج (إبراهيم ّ
البج ّ
ُس ِّميت حم ّل ُة ّ

املائي ،الذي يسكن املح ّلة ،وداره الكبرية ما تزال موجودة ،وكان عضو ًا يف
بواخر النقل ّ

وأسس معم ً
ال لأللبان ،وهو
جملس ّ
خترج من إنكلرتاّ ،
النواب ،وأوال ُده( :خليل) الذي ّ
ِ
قبل روس ّي ِ
معمل يف البرصة ،ور ّبام يف العراق ،وقدْ اغتيل من ِ
ٍ
هاربني من
ني كانا
ّأو ُل
وفيتي ،عندما كان ذاهب ًا إىل املعمل ،واستو َليا عىل س ّيارته ،وابنُه اآلخر (عبد
الس
ّ
االتحّ اد ُّ

الصمد) كان ضابط ًا ،و ُأصيب يف فلسطني ،و ُأحيل عىل التقاعد ،و(إسامعيل) صاحب
ّ

النواب،
اري ،وابن أخيه املحامي (عبداهلادي) ،وكان عضو ًا يف جملس ّ
البج ّ
معمل ألبان ّ
يمقراطي ،وصاحب (جريدة النبأ) ،وابن أخيه (الدّ كتور
وعضو ًا يف احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

لصحة البرصة.
شاكر) ،الذي كان رئيس ًا
ّ

ِ
احلقيقةّ ،
الصحيح هو (حم ّلة ّ
ملنطقة
العشار)؛ ألنهّ ا مركز
اري ّ
البج ّ
إن اسم حم ّلة ّ
قسم منها بـ(حم ّلة البلوش) ،وأتذك ُّر –حينذاكَّ -
ّ
أن املنطق َة املقابل َة
العشار ،وقدْ ُس ِّمي ٌ

ملحافظة البرصة القديمة َ
كبري من الصرّ ائف التي يسكنها (البلوش)،
كان فيها عد ٌد ُ
أوراق أجور الكهرباء لبيتنا يذكَر فيها (حم ّلة البلوش) ،مع ِ
العلم ّ
ُ
أن بيتنا يف
وكانت
ُ
َ
حمرم،
البجاري ،وكان (البلوش)
وسط حم ّلة ّ
يقيمون مأمت ًا للعزاء مساء يوم العارش من ّ
ِ
وبعد (قراءة اّ
الر ّدات التي أتذك ُّرها وأحف ُظها،
املل) يبد ُأ ال َّلطم عىل ُّ
الصدور ،وم َن َّ
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ُ
(كناري مصطفى ..كناري مصطفى ..أيرسي خنزه خنزه يب ..كناري مصطفى)(((،
وال أعرف ترمجتها إىل اآلن ،وبعد إزالة الصرّ ائف ُس ِّمي شار ُعنا (شارع املهندسني)،
الطباطبائي
مهندس واحدٌ  ،ويسكن املح ّلة (الس ّيد باقر
وإنيّ أتذكّر ج ّيد ًا أ ّن ُه ال يوجدُ فيه
ٌ
ّ

احلكيم)ُ ،
رجل الدّ ين الكبري ،وإمام جامع املقام؛ وقدْ كانت أعام ُله جليلة يف مساعدة
ُ
يستقبل فيه
الطباطبائي احلكيم) ،وقدْ ش َّيدَ ديوان ًا
النّاس ،واختري بعده (الس ّيد سعيد
ّ

السابق ،ويسكنُها
النّاس صباح ًا ومسا ًء ،واختري بعده ابنُه (أمحد) ،الذي اغتاله النظام ّ
ِ
رجل الدّ ين املعروفِ ،
املهدي املظ ّفر)ُ ،
ّ
مواقفه بالنسبة للبرصة ،متكّنه
ومن
الشيخ (عبد
ّ
ِمن إيقاف (الفرهود) يف ّ
القوات الربيطان ّية البرصة سنة (1941م)،
العشار عند دخول ّ
وقدْ شارك يف ثورة العرشين ،ون ُِفي بعد ذلك مع أخيه إىل اهلند ،ولكن ُّ
تدخل ّ
الشيخ

(خزعل) منع من ذلك ،وقدْ َش ّيد جامع املظ ّفر ،ولك ّن املنِ ّية وافته قبل إنجازه ،واختري
(حممد حسن) ،الذي متكّن ِمن إنجاز بناء اجلامع ،وكان ّ
بعده ابنُه ّ
مواقف
للشيخ
ُ
الشيخ ّ
قوي ّ
احلق لومة الئم.
كبري ٌة
الشكيمة ،ال تأخذه يف ِّ
ٌ
ب ال ُعود َّ
وخدمات جليل ٌة ،وكان ُص ْل َ
ويسك ُن املح ّلة –أيض ًا -احلاج (محود الباشا اّ
احللفي) ،وقدْ قدّ م احلاج (محود)
امللك
ّ
فأنعمت عليه بالباشاو ّية ،وهو ّأو ُل رئيس بلد ّية يف
خدمات إىل احلكومة العثامن ّية،
ْ

العشار ،وقدْ ش ّيد جامع ًا باسمه يف ّ
ّ
العشار ،وما يزال موجود ًا ،وبجانبه حسين ّية كانت
ً
ملجأ للفقراء ،وكانت أ ّم الربوم مقربة تعود ألمالكه ،وبعده أوالده( :ع ّبود ،وحبيب،

وعبداجل ّبار) ،كانوا ّنواب ًا يف العهد امللكي .ويسك ُن املح ّلة –أيض ًا -احلاج (موسى
املسمة باسمه ،معتمد ّ
الشيخ (خزعل) يف البرصة ،وبعده
العط ّية) ،صاحب األسواق اّ
و(حممد).
احلاج (حسني) عضو املجلس التأسييس ،واحلاج (عبد الواحد هاشم)،
ّ
النبي ،وسليمخ،
وتسكنها عائلة البدر ،احلاج (كاظم) وأوالده( :جواد ،وع ّبود ،وعبد ّ

الديمقراطي يف البرصة ،ونائب ًا يف
الوطني
ومكّي ،وجعفر -الذي كان رئيس ًا للحزب
ّ
ّ

((( مضمون ترمجتها بالعرب ّية :إىل جنب املصطفى ..إىل جنب املصطفى ..جعل صب ّيه إىل جنبه.
(النّارش).
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اهلواز) ،وكانت داره عىل شكل طاق.
النواب) .وتسكنها عائلة احلاج (مهدي ّ
جملس ّ
داره عىل ضفاف هنر ّ
العشار ذات القبب،
(حممد خلف العبد الواحد) ،وكانت ُ
ويسكنها ّ

السلامن ،واحلاج عيل
كبري من بيوت احلالف( ،احلاج داود ،وعبد ّ
الرزاق ّ
ويف املح ّلة عد ٌد ٌ
الطاهر ،واحلاج حبش ،اّ
وعلوي ،وجعفر احلميدي ،واحلاج ياسني ،ورايض ،ومهدي،
السابق
وع ّباس اإلبريسم ،واملحامي عبد اجل ّبار كريم ،الذي ُأعدم من قبل النظام ّ
النبي ،واحلاج طالل ،واحلاج ف ّياض) .وتسكنها
بحجة
ّ
التجسس ،واحلاج أمحد عبد ّ
ّ
ِ
السنة ،و ُيقام
عائلة (إبراهيم احلاج عيسى) ،ومن ضمن داره ديوان ّية مفتوحة طول أ ّيام ّ
فيها خالل شهر رمضان مأمت ًا للعزاء .ويسكن املح ّلة-أيض ًا -احلاج (حممود فخر
الدّ ين) التاجر املعروف صاحب (حسين ّية فخر الدّ ين) ،املوجودة حال ّي ًا ،ويسكنها املربيّ

واملطوري
القرناوي
األستاذ (عبد احلميد تقي) ،والد الس ّيد (عادل) .وتسكنها عائلة
ّ
ّ

اخلضريي ،وتسكنها عائلة ياسني العيداين ،املسؤول عن رشاء احلبوب
والعرادي وعطا
ّ
ّ

والساعة
يف منطقة الفرات األوسط إىل رشكة (إندروير) .ويف املح ّلة (رشكة ُسورين) ّ
التابعة هلا ،و(مدرسة املقام االبتدائ ّية) للبنني ،و(مدرسة خدجية الكربى) للبنات .وفيها
يايض سنة
رشك ُة (عبد اجل ّبار
ّ
املائي .ويف املح ّلة ُأ ِّسس نادي االتحّ اد ّ
اخلرضي) للنقل ّ
الر ّ
الصقر) وإخوانه .ويف املح ّلة تسكن (زعفران).
(1937م) .ويف املح ّلة مكتب (عبد اهلل ّ
الرياض ّيني( :عبد احلميد تقي ،وياسني سكاج ،وحسن بريسم،
كبري من ِّ
ويف املح ّلة عد ٌد ٌ
حجازي،
محودي وحسن ونوري البدر ،وجواد كاظم ،وعبد عيل مسلم ،وع ّبود عيل
و ّ
ّ

احللفي ،وقدري،
الوهاب ،وخريي ،وعبداهلل داود
وكريم ،وعبد األمري العط ّية ،وعبد ّ
ّ

الكاظمي ،وكريم
اري ،وكامل
وخالد الشّالل ،وعبد ّ
البج ّ
الرزاق طاهر ،وإسامعيل ّ
ّ

اّ
حممد الس ّيد باقر احلكيم ،وحسني مرزه،
علوي ،وشاكر ،وسليم إسامعيل ،والس ّيد ّ
العيداين).
وعبد اهلل رشيد ،وفائق
ّ

وأخري ًا ،يف املح ّلة (قهوة حبش) ،و(قهوة التانكي)؛ إ ْذ َ
خزان ماء ّ
العشار يف أ ّم
كان ّ

الربوم.
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الأ�ستا ُذ (عبد الرزّاق �شاهني)
بعد انتقال مدرسة املقام االبتدائ ّية سنة (1940–1939م) إىل البناية اجلديدة؛

تنقّالت واسع ٌة
حصلت
األول االبتدائ ّية  -اجلمهور ّية حال ّي ًا)،
ٌ
ْ
وس ِّميت مدرسة (فيصل ّ
ُ

معلم قواعد
السادس ،دخل ص َّفنا
وكنت يف
يف مع ِّلميها ،وعند بداية الدّ وام،
ِّ
ُ
ُ
الصف ّ

لفتت
الرزاق شاهني) ،فقدْ كان أنيق ًاْ ،
ال ُّلغة العرب ّية ،فعرفنا بعد ذلك أنّه األستاذ (عبد ّ
ِ
ِ
الس ِلس ّ
نظرنا ،فض ً
مالبسه
اجلذاب؛ إ ْذ حتدّ ثنا خالل ال ُفرصة عن
ال عن حديثه َّ
أناقتُه َ
ورباط ِ
عنقه وحذائه.
رس اّ ً
مهم جدّ ًا،
كان يتحدّ ث عن ال ُّلغة العرب ّية ورضورة االهتامم هبا ،وعَدَّ هذا الدّ َ

األول :للقواعد ،والثاين :للمحفوظات واإلنشاء،
وطلب منّا إحضار ثالثة دفاترّ ،

خارج حدود الدّ رس؛ لتوسيع مداركنا
والثالث :لكتابة املعلومات التي سيذكرها لنا
َ
والشعر ،وعدَّ هذه املعلومات مهم ًة بالنسبة للطالبِ ،
يف ال ُّلغة واألدب ِّ
ومن املعلومات
ّ
حديث استمعنا إليه بشغف ،وال يمكن ْ
ٌ
أن ننساه،
التي ذكرها لنا يف أحد الدّ روس،
بعد ْ
الشاعرة اخلنساء عىل ّ
الس ّبورة ،حتت عنوان (كيف انترصت ّ
الشاعر
أن كت َبه عىل ُّ

َ
خالف شديدٌ يف سوق ُعكاظ أمام ّ
الشعراء
حصل
الذبياين؟) ،و ُمفادها:
العظيم النابغة
ٌ
ّ
ِ
ومستمعي ِّ
فقالت اخلنساء للنابغة :أنشدنا أحسن
الذبياين،
الشعر ،بني اخلنساء والنابغة
ّ
قلت ،فأنشدَ النّابغة مادح ًا قو َمه:
ما َ
ٍ
َ
الضحى
لنا
يقطرن ِمن
وأسيافنا
نجدة دما
ُ
اجلفنات ال ُغ ُّر يلمع َن يف ُّ
تدل عىل ِ
الق ّلة ،وهذا ُّ
قلت :لنا اجلفنات ،واجلفنات ُّ
يدل عىل
فقالت له اخلنساءَ :
ويدل هذا عىل ِ
اجلفانِ ،
قلت :لنا ِ
تدل عىل الكثرةُّ ،
واجلفان ُّ
كثرة
ق َّل ِة عدد قومك ،ولو َ
وقلت :ال ُغر ،وال ُغرة بياض يف جبهة ِ
الضحى ،وال َّلمعان ال
قومك،
َ
احلصان ..يلمع َن يف ُّ
ّ
ّ
لكان أفضلَّ ،
َ
ولدل عىل
قلت :يلمع َن يف الدُّ جى
الضحى وإنّام يف ال َّليل ،ولو َ
حيصل يف ُّ
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ٍ
نجدة،
وقلت :وأسيافنا ِمن
الضحى،
َ
السري يف ُّ
سري قومك ليالً ،وهو أكثر شجاع ًة من َّ
ٍ
يدل عىل ق ّلة ِ
واألسياف ق َّلة ،وهذا ُّ
نجدة لكانت
قلت :وسيوفنا ِمن
ُ
عدد قومك ،ولو َ
عدد ِ
كثرة ِ
ولدل ذلك عىل ِ
َّ
َ
قلت :يسل َن كان
وقلت:
قومك،
أكثر،
يقطرن بالدِّ ما ،ولو َ
َ

قلت :الدِّ ماء لكانت أكثر ،وهنا
فالس ُيل أكثر من التق ّطر،
وقلتَ :دما ،ولو َ
َ
ذلك أفضلَّ ،

تركها النابغة وانرصف(((.

كتبت
طلب منّا الكتابة يف البيت عن موضوع (سفرة إىل بستان) ،وعندما قرأ ما
ُ
َ
أن أحد ًا َكتَب يل اإلنشاء ،فأخذ خيتربين بني ٍ
اعت َقدَ ّ
فرتة وأخرى ،وعندما تأكَّد أنهّ ا كتابتي
َ
استدعاين يف ال ُفرصة ،وطلب منّي ْ
ثم قال :هل َ
معك يف البيت َمن يقرأ
أن اقر َأ كثري ًاَّ ،

اّ
فقلت له :نعمّ ،
الرسالة
إن أخي الكبري يقر ُأ ال ُكتُب
ال ُكتُب؟
ُ
واملجلت املرص ّية ،مثلِّ :
أن يشرتي ِ
واملصور ،فقال يلُ :أطلب منه ْ
َ
فأخذ أخي يشرتهيا.
(اهلالل)،
َ
ّ
ِ
درجة متقدِّ ٍ
ٍ
يف أحد االمتحانات ّ
بالنسبة
مة وعددتهُ ا قليل ًة
حصلت عىل
الشهر ّية
ُ
ٍ
بعاطفة ،وعندَ ما شاهدَ الدُّ موع يف عيني ،تركني و َذ َهب.
جلوايب ،فراجعتُه وأخذ يك ّل ُمني
ِ
َ
سنوات اإلعداد ّية حدّ ثني أحدُ اّ
السادس بعدي ،قال
وكان يف
الطلب،
ويف
ِّ
الصف ّ
ِ
ففرحت هبا ،وعندما شاهدين
درجة ستّني،
حصلت يف امتحان القواعد عىل
الطالب:
ُ
ُ
ُ
إن (كريم اّ
أتفرح هبذه الدّ رجة؟ ّ
علوي) حصل عىل درجة
الرزاق) ،قال:
األستاذ (عبد ّ
ُ

فقلت له :نعم.
الطالب :هل هذا صحيح؟
ِّني ،فقال يل
ُ
بالست َ
ُ
متقدِّ مة وبكى ،وأنت تفرح ّ
ال عن هذاَ ،
فض ً
(الصانع) ،واألستاذ
كان األستاذ (عبد ّ
الرزاق شاهني) ،واألستاذ ّ

يشج َ
وخاصة فريق
الرياض ّية يف املدرسة،
ّ
الرحيم حممود)ِّ ،
عون احلركة ّ
الفلسطيني (عبد ّ
ّ

كرة القدم.

احلموي(ت :)#837ص(.225النّارش).
حجة
ّ
مفصل ًة يف :خزانة األدب ،البن ّ
((( تُنظر احلادثة ّ
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را�سات التاريخ ّي ِة وثانو ّية ّ
الع�شار
الد
ك ِّل ّي ُة ّ
ِ

ِ
ّ
السابع لك ّل ّية
األصدقاء
أهداين أحدُ
ملخصات البحوث املشاركة يف املؤمتر ّ

الدّ راسات التارخي ّية جلامعة البرصة ،للفرتة من ( )10-9من شهر كانون الثاين عام
ِ
األسف ّ
الشديد مل أ ّطلع عىل تلك البحوث يف وقتها ،وبعد اطّالعي
(2009م) ،ومع
ِ
بعض األمور الواردة فيها.
التطرق إىل
وجدت رضورة
عليها
ُ
ّ
ٍ
بحث منهاّ :
ور َد يف
إن بنا َء ّأول ثانو ّي ٍة كان يف العام (1926-1925م) ،وقدْ
وسميت بثانوية ّ
العشار
سامهت يف البناء ُأسرَ ٌ برص ّي ٌة ،وقدْ ُبنيت عىل ال ِّطراز
ّ
اإلنكليزيِّ ،
للبنني ،وإىل السبعين ّيات حيث ُس ِّميت باإلعداد ّية املركز ّية.

أقولّ :
إن املدرسة مل ت َُس َّم ُمنذ تأسيسها بثانو ّية ّ
سميت منذ
العشار للبنني ،وإنّام ِّ

تأسيسها بـ(ثانو ّية البرصة للبنني) ،حتّى تسميتها (اإلعداد ّية املركز ّية للبنني) ،بدليل أنيّ
ِ
ببطاقات الدَّ رجات لسنوات األربعين ّيات ،وفيها التّسمية (مدير ّية ثانو ّية
أحتفظ اآلن
ٍ
شخص االطّالع عليها(((.
ألي
البرصة للبنني) ،ويمكن ّ

عالوي( .النّارش).
((( استحصلنا بعض هذه البطاقات شخص ّي ًا من األستاذ كريم
ّ
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فض ً
والزبري
ال عن هذا ،ال توجدُ يف مناطق ُأ َخر يف البرصة ثانو ّيات ،مثل :ال ُقرنة ُّ

تتوضح هذه الثانو ّيات بالنسبة للمنطقة ،وإنّام توجد يف البرصة ثانو ّية
والفاو ،حتّى
ّ
واحدة ،فكانت تسميتها (ثانو ّية البرصة للبنني) ،أما التّسمية بثانو ّية ّ
العشار ،ففي
العلمي باإلعداد ّية املركز ّية ،وصفوف األديب
الستين ّيات جرى تسمية صفوف
ّ
منتصف ّ

بثانو ّية ّ
العشار.

وورد يف البحثّ :
إن ّأول َمن تولىّ إدارهتا فهمي سعيد اجلرموكيل.

وأقولّ :
إن األستاذ (اجلرموكيل) ليس ّأو َل َمن تولىّ إدارهتا؛ ألنّه كان مدير ًا هلا يف

النصف الثاين من األربعين ّيات ،ألنيّ –حينذاك -أحد اّ
طلهبا ،ورئيس فريقها لكرة القدم
ٍ
ُ
بصورة إلحدى مباريات الثانو ّية وامليناء بكرة القدم ،وبرعاية
أحتفظ
والس ّلة ،وإنيّ
ّ
مترصف البرصة ،وكان األستاذ (اجلرموكيل) حارض ًا املباراة،
األستاذ (مظ ّفر أمحد)
ِّ
الطريف ،ورزوق فرج رزوق ،وكاظم مكّي) ،واألخريان
وبجانبه األساتذة( :حسني
ّ

الشعراء املعروفني ،واآلن ممّن هم عىل قيد احلياة وكانوا اّ
من ّ
طلب ًا فيها يتذكّرون ذلك.

وأو ّد ْ
رايس (1974-1964م)ّ ،قررنا
َ
أذكر أنّه يف عطلة نصف ّ
أن َ
السنة للعام الدّ ّ

َ
نحن -بعض اّ
تكون جاهز ًة عند الك ّل ّية،
الطلب -احلصول عىل شهادة اجلنس ّية حتّى
ٍ
ِ
برسالة إىل أخيه
زودنا
مدير اجلنس ّية أخا األستاذ (اجلرموكيل) ،وعند مراجعتنا له َّ
وكان ُ
ملساعدتِنا؛ وقدْ ساعدنا أخوه املساعد َة املطلوبة.
(اجلرموكيل) مدير ًا هلا منذ تأسيسها سنة (1926-1925م) ،فكيف كان
فإذا كان
ّ

اهلاشمي،
السلامن ،وهبجت النقيب ،ووديع رسسوم ،وخالد
ّ
بإدارهتا األساتذة( :حسن ّ
حسون ،وسامي اهلال ّيل ،ويوسف صالح؟؟).
الرسول نجم ،وإبراهيم ّ
وعبد ّ

املسؤولني ،فقدْ زارها امللك غازي
وورد يف البحث :كانت املدرسة ُعرضة لزيارة
َ
ٍ
سنة (1933م) ،وتف ّقد الصفوف واملخترب ،وأبدى ارتياحه لفكرة تشييد ٍ
كبرية
قاعة
ّ
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الس ِنة ذاهتا زارها األمري (عبد
للخطابة والتمثيل ،وبناء سياج
ّ
حديدي للمدرسة .ويف ّ

ومترصف البرصة.
امللكي،
بصحبة وزير الشؤون االجتامع ّية ،ورئيس الدّ يوان
اإلله) ُ
ّ
ّ

أقول :يف سنة (1933م) ال يوجد يف الثانو ّية خمترب ،وإنّام ُش ِّيد املخترب يف األربعين ّيات

دت يف هناية الثالثين ّيات،
كنت طالب ًا فيها ،أ ّما قاعة اخلطابة والتمثيل ،فقدْ ُش ِّي ْ
عندما ُ

وأ ّما زيارة األمري (عبد اإلله) إليها سنة (1933م) ،فلم تكن لألمري (عبد اإلله)

–حينذاك -مسؤول ّية رسم ّية ،وما كان معروف ًا لدى العراق ّيني ،ويف األربعين ّيات ،زارها

الويص (عبد
السعود ّية ،وملك ال َيمن ،وزارها امللك (فيصل الثاين) بصحبة
ملك ُّ
ّ
اإلله)؛ إ ْذ جاء إىل البرصة لرعاية مباراة كأس امللك؛ ّ
ألن امللك قدْ أهدى كأس ًا تتبارى
عليه فرق البرصة ،واملباراة كانت بني امليناء والثانو ّية ،وبعد املباراة اجتمعنا حوله،

سياج يحُ يطها؛ ّ
ٍ
وخاصة بعد سقوطمرور النّاس
ألن
وك ّلمنا عن حاجة املدرسة إىل
ّ
َ
ٍ
األمطارُ -
السياج؛ ّ
السياج كان أمام
ألن ّ
جيعل ّ
فأمر بتشييد ِّ
غري صاحلة ل ّلعبَ ،
الساح َة َ
ِ
الويص يف ص ِّفنا الطالب (ع ّبود
املدرسة فقط ،وقدْ زار املدرسة صباح ًا ،وقدْ شاهد
ُّ

عاشور) ،وقال ملن َ
الطالب ُيشبه الط ّيار كاظم عبادي.
كان معه :هذا
ُ

اخيل
وورد يف البحث :وافقت وزار ُة املعارف عام (1940م) عىل تشييد القسم الدّ ّ
للثانو ّية ،والذي كان يقع عىل الفسحة الشامل ّية الواقعة يف ساحة املدرسة نفسها.

الداخيل هلا ،ولو ّ
أن البناء قدْ وجد أل ّثر عىل
القسم
وأقول :مل ُيش َّيد عىل ساحة الثانو ّية
ُ
ُّ
ٍ
ال عن هذا ،لو ّ
ساحة املدرسة ،ودخل ضمنها ،فض ً
لفرتة ،وأنا
آثاره
أن هناك بنا ًء
ْ
لبقيت ُ

اخيل.
طالب يف املدرسة مل أشاهد ذلك القسم الدّ َّ

َ
فكان يف املنّاوي ،مقابل غرفة جتارة البرصة حال ّي ًا،
اخيل للثانو ّية،
أ ّما
ُ
القسم الدّ ُّ
ومقابل أحد املصارف املوجود حال ّي ًا هناك.
اخيل هذا كان مشجب ًا لألسلحة (البنادق) اّ
احلقيق ُة ّ
لطلب الثانو ّية،
أن
َ
القسم الدّ َّ
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َ
الربيطاين سنة (1941م) للبرصة كان اّ
الطلب باملدارس االبتدائ ّية
فقبل االحتالل
ّ
ٍ
الفتوة ،ويف عرص ِّ
َ
ٍ
والفتوة
خشب،
برمح من
يتدربون
يرتدون مالبس
ّ
ّ
كل يو ِم اثنني ّ
يتدر َ
الفتوة الرئيس النقيب
بون بالبنادق عىل ساحة الثانو ّية ،وكان املرشف عىل تدريب ّ
ّ
ِ
ملدرسة املقام االبتدائ ّية سنة
ولدي صور ٌة
(معتوق املعتوق) من منطقة أيب اخلصيب،
َّ
(1938م) ،ونحن نرتدي مالبس ّ
الكشافة.

القسم
الرغم من كوين طالب ًا يف الثانو ّية يف األربعين ّيات مل أجدْ طالب ًا يسك ُن
َ
فعىل ُّ

اخيل.
الدّ َّ

للزيادة امللحوظة يف عدد الطلبة ،فقدْ اقتىض احلال
وورد يف البحث :ونتيج ًة ّ

الصف اخلامس،
والزراعة يف
الرابع،
فتح ُش َعب اآلداب واحلقوق يف
ّ
ِّ
والطب ّ
ّ
الصف ّ
ِ
ب أخرى.
و ُفتحت ُش َع ٌ
األو ِل حتّى اخلامس ،ومل أملس
أكرر أنّني يف األربعين ّيات ُ
كنت طالب ًا يف الثانو ّية ،من ّ
ِّ
ِ
زياد ًة ملحوظ ًة يف ِ
عدد اّ
الرابعِ،
الطلب ،وإنّام كانت الثانو ّية –حينذاكّ -
تتكو ُن منّ :
صف (أديب) واحدٌ ال غري ،وص ّف ِ
يب) واحدٌ ال غري
(علمي) ،واخلامس،
ان
ٌّ
ٌّ
صف (أد ٌّ
ٌّ
ٌّ
وش ٍ
والزراعة ُ
عب ُأخرى يش ٌء،
(علمي) ،وال يوجد لآلداب واحلقوق
وص ّفان
والطب ّ
ّ
ٌّ
ِ
ومن اّ
طلهبا يف األربعين ّيات -واآلن عىل قيد احلياة( :-الدّ كتور شاكر عبد الكريم،

الوائيل) ،فيمك ُن االستفسار
الرضا
يايض عبد ّ
السالم عبد الغفورِّ ،
واألستاذ عبد َّ
ّ
والر ّ
ِ
والزراعة،
عدد صفوف املدرسة ،وعن ُش َعب اآلداب واحلقوق
منهم عن
والطب ّ
ّ
ُّ
والشعب األُ َخر!!!
وأخري ًاّ ،
إن سجل املدرسة رقم (واحد) موجو ٌد اآلن يف اإلعداد ّية املركز ّية ،و ُيمكن

االطّالع عليه.

الت ِ
اث العا ِّم289 .............................................................
قسم رُّ
ُ

ق�سم رّ
الريا�ضي
اث
الت ِ
ُ
ّ

ُ
لعبة كرة القدم العراق؟
كيف دخلتْ

ٍ
يدور احلوار منذ ٍ
طويلة عن كيف ّية دخول الكرة إىل العراق ،فيدَّ عي بعض
فرتة

اإلخوان يف بغداد َّ
انترشت إىل
دخلت العراق عن طريق بغدادُ ،ث َّم
أن لعبة كرة القدم
ْ
ْ
العثامين
املحافظات ،ودخوهلا إىل بغداد كان بواسطة طالب البعثات التي تُوفد يف العهد
ّ
إىل إسطنبول لغرض الدراسة ،وعندما عاد أولئك اّ
الطلب جلبوا معهم الكرات،
انترشت يف املحافظات.
ولعبوا هبا يف بغداد ،وبعدها
ْ
َّ
إن هذا اال ّدعاء مردود لألسباب اآلتية:

ال جدّ ًا ،ور ّبام ال يتجاوز ّ
إن عدد اّ
َّ -1
طلب البعثات كان قلي ً
كل عام العرشة ،وممّا

الشك فيه ّ
ّ
أن هؤالء مل يكونوا ك ّلهم من بغداد ،والذين كانوا من بغداد مل يكونوا من
َ
منطقة واحدة ،وال ُيعقل ْ
الرغبة يف لعب الكرة!
أن
تكون لدى مجيعهم ّ

َّ -2
إن طالب البعثة عندما يعود ُيعينَّ مو ّظف ًا يف الدولة ،فكيف يتمكّن هذا املو ّظف
بعد فرتة الدّ وام من الذهاب إىل التدريب وال ّلعب؟! و ّملا كان أولئك اّ
الطلب ليسوا من
منطقة واحدة ،فكيف يتمكّن هؤالء يف منطقة مع ّينة من التدريب أو ال ّلعب؟ ال س َّيام ّ
أن
واسطة النقل غري متوافرة حينذاك ،فض ً
الساحة النظام ّية وقتها.
ال عن انعدام ّ

أن طالب ًا ذهب إىل اخلارج ،وال يعرف َّ
أن أذكر أنَّنا مل نسمع ومل نقرأ َّ
حب ْ
أن لعبة
و ُأ ُّ

القوات الربيطان ّية ،واالستناد يف ذلك إىل ما ذكره الس ّيد
الكرة
ْ
دخلت بغداد بواسطة ّ

الرمحن منيف) ،صفحة
(ع ّباس بغدادي) يف كتابه (بغداد يف العرشينات) ،تقديم( :عبد ّ

بدأت تنترش لعبة كرة القدم ويزداد هواهتا،
الربيطاين
()217؛ إ ْذ ذكر :بدخول اجليش
ْ
ّ
وللتفرج عىل ال ّلعب كنَّا
فانترشت يف املدارس ويف النوادي التي شكَّلها بعض املتع ّلمني،
ْ
ّ
الصغار -نتسابق للذهاب إىل اهلنيدي (معسكر الرشيد) ،حيث جُترى املباريات
 -نحن ّ

القوات الربيطان ّية ،وكان أشهر املالعب املسماَّ ة باسمها هي فرقة (االسبيتال) ،أو
بني ّ
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(اهلوسبيتال) يعني باإلنجليز ّية :املستشفى ،وفرقة (إيج كو) ،ويظهر أنهَّ ا رمز ألحد

الربيطاين ،وأعتقد أنهَّ ا
مقرات قطع اجليش
فرق اجليش
الربيطاين ،وعالمة من عالمات َّ
ّ
ّ
كلمة (هيد كوارتز) ،وتعني :القيادة العا ّمة ،وكنّا نذهب سري ًا عىل األقدام قبل ْ
أن تبدأ
الصغرية املكشوفة بالذهاب إىل اهلنيدي يف موقعها يف جامع مرجان،
س ّيارات (الفيات) ّ
ُبأ ٍ
جرة قدرها ِقران واحد ،أي :ثامنية عرش فلس ًا ،أ ّما الرجوع ،فكان علينا ْ
أن نميش،
لقوة شبابنا ،وألنَّنا مجلة من ّ
الشباب التالميذ املشغولني
ومل نكن نشعر بطول الطريق؛ ّ

وأي (كوجلي) أقدر.
أي العب أحسنّ ،
بتعليقاتنا ومعاركنا الطاحنة يف ِّ

انرصف البغداد ّيون بعد ذلك إىل مالعب الكرة العراق ّية ،خصوص ًا عندما ُأعل َن
ثم
َ
ّ

تتم عن طريق
عن كأس (كجوال) لتشجيع الفرق العراق ّية ،وهو كأس فضيّ وحيازته ُّ

(التسقيط)؛ إ ْذ مل تكن طريقة النقاط معروفة يف بغداد.
ومن ِ
اشتهرت فريق (التضامن) األهيل ،ومن العبيه املشهورين:
الفرق القديمة التي
ْ
الشاعر (أكرم أمحد) ،و(يوسف زينل)ُ ،ث َّم ُعرف نادي (اجلمرك) ،وكان (املسرت ستافورد)

ألن قانون ال ّلعبة يف بغداد يسمح ِّ
ومدربه؛ وذلك َّ
لكل
األول
املفتّش باجلمرك العبه ّ
ّ
فريق بإرشاك العب بريطاين ومدربِ ،
ومن العبي نادي اجلمرك املشهورين( :ناجي
ّ
ّ
الساحة
حممد ،وهويب أمحد ،وفرنسيس كميزة)ُ ،ث َّم
ْ
دخلت إىل ّ
عبد الستّار ،وخليل ّ
السابع من اجليش العراقي ،ومن أشهر العبيها( :فخري عمر)،
الكروية فرقة الفوج ّ

املل ّقب (فخري ال ّلندي)؛ لبياض لونه وشقرة شعره ،والعريف (سعدون) ،وحارس
املرمى (مايكل) ،أ َّما فريق الثانو ّية املركز ّية ،فكان ِمن العبيه املشهوري َن( :أكرم فهمي،
يب)ُ ،ث َّم فريق دار
وأخوه مظهر ،وقدري األررضوميل ،ووهبي سكراج ،وحافظ الدّ رو ّ
الرمحن لغوان ،وإسامعيل عيل ،ومجال حبيب)ُ ،ث َّم فريق
املع ّلمنيِ ،ومن العبيه( :عبد ّ
املدرسة احلربيةِ ،
ومن العبيه( :أنور د ّبابة ،ورؤوف شيت ،وناظم حممود)ُ ،ث َّم الفرق
َّ

قسم رُّ ِ
يايض295 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ
األهلية ،التي مل تكن مستقر ًة عىل العبني حمدَّ دينِ ،
ومن أشهر العبيها( :قدري كافر
ْ
ّ
ّ

عثامن ،وحسن أبو النهر).
ِ
ثم ملعب (الواير
ومن املالعب املعروفة يف بغداد –آنذاك -ملعب ّ
(الصاحل ّية)ّ ،
ليس) ،أي :اّ
ثم ساحة
اللسلكي ،وكانت ساحة كبرية يف مدرسة الرشطة بالبتّاوينّ ،

الكرنتينة.

دخلت العراق عن طريق البرصة بعد دخول اجليش
أ ّما البرص ّيون ،فيدّ عون أنهَّ ا
ْ

الربيطاين إليها ،وبام َّ
القوات الربيطان ّية إىل البرصة قبل دخوهلا إىل بغداد ،فهذا
أن دخول ّ
ّ
ُّ
يدل عىل َّ
انترشت يف املحافظات،
ثم
أن الكرة
ْ
ْ
دخلت إىل البرصة قبل دخوهلا إىل بغدادّ ،

يقول املرحوم اّ
القوات
اللعب (ع ّباس) املل ّقب (ع ّباس بلش) :كنَّا صغار ًا عند دخول ّ
الربيطان ّية البرصة ،وش َّيدوا هلم مزلق ًا للبواخر ،وهو َمزلق ّ
العشار حال ّي ًا (الدّ اكري)،

وخاصة عرص
وكانت لدهيم ساحة كرة قدم قرب معسكرهم ،وبعد أوقات الدوام،
ْ
ّ
ٍ
جمموعة ،ومعهم
الساحة جمموع ًة بعد
يوم السبت واألحد واألربعاء ،كانوا يأتون إىل ّ
الصغار والشباب يأتون هلم بالكرة عندما تذهب بعيد ًا ،وكانوا
الكرة
ويتدربون ،وكان ّ
ّ
ُيق ِّلدون اّ
اللعبني اإلنجليز.
وبعد ٍ
فرتة ،متكَّن الشباب من تع ّلم ال ّلعب ،وعندما كان ينقص العب من أحد الفريقني
كانوا خيتارون من الكبار العب ًا إلكامل النقص ،إىل ْ
برصي ،وهكذا قال
تم تشكيل فريق
ّ
أن َّ
املرحوم (سعدون) بائع الدراجات ،أ َّما والد اّ
اللعبني (كوكني وسوريك) ،فقال :عند

القوات الربيطان ّية البرصة ش َّيدوا معسكر ًا قرب مستشفى (مود)  -اجلمهوري
دخول ّ

َ
يلعبون كنّا
ثم بنَوا املستشفى وقاموا بتعديل ساحة لكرة القدم ،وعندما كانوا
حال ّي ًاّ -
وكانت هناك ساحة لسباق اخليل ،وبعد ذلك متكَّنا من
نتفرج عليهم ونشاركهم -أحيان ًا-
ْ
ّ
تشكيل فريق؛ لذلك يمكننا القول َّ
بأن دخول الكرة إىل العراق كان عن طريق البرصة .
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كيف ومتى ت�ش َّكل فريق منتخب الب�صرة لكرة القدم؟
القوات الربيطان ّية البرصة يف آيار سنة (1941م) ،يف ذلك الوقت كان
بعد احتالل ّ

األول من السنة نفسها (1941م)،
يايض يف البرصة قدْ انتهى ،ويف ترشين ّ
املوسم ّ
الر ّ
ُجري
استقر ْت األمور وبرد اجلو،
عندما
ْ
القوات الربيطان ّية تُفتِّش عن مالعب لت َ
بدأت ّ
ّ

الساحات لفرقها،
عليها مباريات فرقها بكرة القدم،
ْ
وبدأت يف الوقت نفسه بتسوية ّ

ومن فرقها –حينذاك -فريق الدّ اكري يف ّ
الرساجي،
العشار (أي.دبليو.يت) ،وفريق َّ
(السمالكامب) ،وفريق األرسى اإليطال ّيني يف املعقل ،وفريق االنضباط يف
وفريق ّ

اجلو ّية الربيطان ّية
القوة ّ
القوات الربيطان ّية يف الشعيبة (يب.أو.دي) ،وفريق ّ
جلبيلة ،وفريق ّ
ا ُ
يف الشعيبة.

(السمالكامب) يف املعقل يف مكان اهلندسة
أ ّما املالعب التي ش ّيدهتا ،فهي ساحة ّ

الساحة للفريق اإلنكليزي ولفريق األرسى
الرياض ّيني ،وهذه ّ
املدن َّية قرب ُدور ّ

جلبيلة بجانب سوق
اإليطال ّيني ،الذين كانوا معتقلني هناك ،وساحة االنضباط يف ا ُ
ٍ
ٍ
دت يف ّ
جلبيلة باجتاه املعقلَ ،
سمى
بمدرجات قليلة
الشعيبة ملعب ًا
وش ّي ْ
بجانب واحد ُي َّ
َّ
ا ُ
القوة اجلو ّية الربيطان ّية يف الشعيبة؛ إ ْذ جعلوا من صناديق
(ملعب يب.أو.دي) ،وملعب ّ
مدرجات للملعب ،وحينذاك أخذت تلك الفرق تتّصل
اخلشب التي جتلبها الطائرات ّ
بإدارة الثانو ّية –اإلعداد ّية املركز ّية حال ّي ًا– إلجراء مباريات مع فريق املدرسة عىل ساحة
املدرسة ،وإجراء مباريات بني الفرق الربيطان ّية عىل ساحة املدرسة-أيض ًا ،-ويف هذه

السنة (1941م) ،مل يكن فريق الثانو ّية باملستوى املطلوب ،فلم يكن عىل استعداد ملقابلة

تلك الفرق.

الرياض ّيني يف احلرب أسوة ببق ّية مواطنيها،
وباملناسبة ،فاحلكومة الربيطان ّية
ْ
أرشكت ّ

ولكن يف الوقت نفسه ،أبعدهتم عن مناطق القتال للحفاظ عىل حياهتم ،فأرسلتهم إىل

قسم رُّ ِ
يايض297 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ
العراق وإيران ومرص ،وغريها من الدول البعيدة عن مناطق القتال.

للرياضة يف الثانو ّية ،وكان
ويف سنة (1942م) ُعينّ األستاذ ( ّ
مدرس ًا ّ
محودي البدر) ّ
(محيد جميد) رئيس ًا لفريقها؛ وللعالقة بينهام -ألنهَّ ام كانا العبني يف الثانو ّية -بدأ النشاط

حممد
يظهر ،فشكَّال فريق الثانو ّية من( :زكي ّ
اهلواز حلامية اهلدف ،ومحيد جميد ،ومهدي ّ
صالح ،وقسطنطني سمعان ،وخضري مجيل ،وكريم عالوي ،وعبد الرزاق املنديل،
حممد زكي)،
وسامي ف ّياض ،ومحيد سامر ،وحسني مرزة ،وإسامعيل ّ
البجاري ،وصبحي ّ

فريق ثانو ّية البرصة سنة (1946-1945م)
اجلالسون من اليمني عىل األرض( :نرص اهلل حسني ،ويعقوب منيش) ،واجلالسون عىل الكرايس:
السباهي ،ويوسف مصطفى
(محيد جميدّ ،
محودي البدر ،ويوسف صالح مدير الثانو ّية ،وعيل ّ
الرضا البدر ،وسعيد
وحممد ّ
اهلواز) ،والواقفون من اليمني( :عبد الزّهرة شبيب ،وعبد ّ
اإلبراهيمّ ،
لاّ
يشوع ،وعبد املسيح يعقوب ،وكريم ع وي ،وطارق خليل ،وألفريد سمعان).
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سنة (1946م) فريق ثانو ّية البرصة قبل مباراته مع منتخب ثانو ّيات بغداد.
اهلواز ،واثانوس هايك ،ونرص اهلل حسني ،وسعيد يشوع ،وألفريد
وحممد ّ
من اليمنيّ ( :
محودي البدرّ ،
اهلاليل) ،واجلالسون من
الرزاق
الرياض ّية العام عبد ّ
سمعان ،وعبد الزّهرة شبيب ،ومدير الرتبية ّ
ّ
الرضا البدر ،وكريم علاّ وي ،وطارق خليل ،وكامل جرجس).
اليمني( :عبد الوهاب ّ
الصقر ،وعبد ّ

مترصف البرصة (مظ ّفر أمحد) يس ّلم الكأس إىل رئيس فريق ثانو ّية البرصة (كريم
سنة (1946م)
ّ
علاّ وي) ،وبجانبه مدير املعارف (عبد الرزاق حلمي) ،ومفتّش املعارف (توفيق العينة جي).

قسم رُّ ِ
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التاث ّ
ُ
الر ّ

أخذت عىل ملعب ّ
الكشافة مع فريق بغداد سنة (1946م)
سفر فريق ثانو ّية البرصة إىل بغداد،
ْ
ّ
األديب)
(صف الرابع
ّ

وبعد ذلك سعى (محيد جميد) من أجل تشكيل فريق أقوى من فريق الثانو ّية ملقابلة الفرق
اهلواز حلامية
الربيطان ّية ولزيادة نشاط ال ّلعبة يف البرصة ،فشكّل (فريق النرص) من( :زكي ّ
حممد صالح ،وشاكر إسامعيل ،وصبيح درويش ،وكريم
اهلدف ،ومحيد جميد ،ومهدي ّ

اّ
علوي ،وسعيد يشوع ،وقسطنطني سمعان ،وصالح ّ
الزهرة
الشيخ خزعل ،وعبد ّ
شبيب ،وخالد إسكندر ،ومجيل شمو ،وخضري مجيل ،وعبد املسيح يعقوب).

البرصي من( :مصطفى محيد حلامية اهلدف ،ومحيد جميد،
وبعدها ُشكِّل الفريق
ّ

حممد صالح ،وشاكر إسامعيل ،وصبيح درويش ،وكريم اّ
علوي ،وجاسم
ومهدي ّ
اهلزام ،ومايكل ستالني ،وسعيد يشوع،
بدر ،وكريم جابر،
وحممد اهلواز ،وعزيز ّ
ّ

حممد زكي) ،وكان (املسرت ستانيل) ،والد
وحمسن فرج ،وإنشوان مراديان ،وصبحي ّ

اّ
اللعب (مايكل) مدير ًا لسكك البرصة ،وعىل معرفة كبرية بالفرق الربيطان ّية قبل
احلرب التي تلعب يف بريطانيا ،وعن طريق ابنه (مايكل) جرى اتصال مع (محيد

البرصي لفرتة قصرية،
جميد) املسؤول الفنّي ورئيس الفريق ،وبعد عملهام مع الفريق
ّ
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تشكيل ّأول منتخب لكرة القدم يف البرصة
اهلواز ،ومهدي
اجلالس عىل األرض( :مصطفى محيد)،
َ
(حممد ّ
واجلالسون عىل الكرايس من اليمنيّ :
والواقفون من اليمني( :مايكل ستانيل،
حممد صالح ،ومحيد جميد ،وجاسم بدر ،وكريم جابر،
َ
ّ
لاّ
وصبيح درويش ،وشاكر إسامعيل ،وكريم ع وي ،وعزيز اهلزّام ،ومدير الفريق الس ّيد ستانيل).

قاما بتشكيل فريق (منتخب البرصة) من( :مصطفى محيد حلامية اهلدف ،ومحيد جميد،
وحممد اهلواز ،وشاكر إسامعيل ،وكريم اّ
علوي،
حممد صالح،
ّ
وجاسم بدر ،ومهدي ّ
وصبيح درويش ،وحمسن فرج ،وكريم جابر ،وإنشوان مراديان) ،ولعب فرتة قصرية

محودي)؛ وبسبب وجود (املسرت ستانيل) تغيرّ ْت األمور نحو
حلامية املنتخب (كريم ّ

األحسن ،وزاد عدد الفرق التي تلعب مع املنتخب عىل ساحة الثانو ّية وعىل ساحات

وأخذت املباريات جُترى عىل ساحة الثانو ّية ّ
كل يوم سبت وأربعاء ،وكان
تلك الفرق،
ْ
لفت النظر؛ لكثرته ،فتجد اجلمهور حتّى عىل سطح الثانو ّية وسطوح
حضور اجلمهور ُي ْ
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الصديقة ألصحاب تلك الدّ ور،
السكن التي حتيط باملدرسة ،التي حترضها العوائل ّ
دور ّ
واستمر ْت املباريات هبذا النشاط
ثم لعب للفريق( :ألفريد سمعان) ،و(طارق خليل)،
ّ
ّ

وتقرر سحب
األسبوعي الكبري حتّى سنة (1945م) ،عندما
ْ
انتهت احلرب العامل ّيةَّ ،
ّ
القوات
القوات الربيطان ّية من العراق،
ْ
وجرت آخر مباراة بني منتخب البرصة ومنتخب ّ
ّ
الربيطان ّية عىل ساحة الثانو ّية ،وحرضها كبار املسؤولني العراقيينّ  ،وكبار قادة اجليش

الصليب األمحر
شجعي الفريقني،
ْ
وكانت املباراة ملنفعة ّ
كبري من ُم ِّ
الربيطاين ،وعد ٌد ٌ
ّ
وانتهت املباراة بفوز منتخب البرصة هبدف.
الربيطاين،
ْ
ّ

لعب لفريق منتخب البرصة( :مصطفى محيد حلامية اهلدف ،ومحيد جميد ،ومهدي

حممد صالح ،وحمسن فرج ،وسعيد يشوع ،وكريم اّ
علوي ،وشاكر إسامعيل ،وصبيح
ّ
درويش ،وكريم جابر ،ومايكل ستالني ،وعلوان حسني) ،وبعدها تو ّقف نشاط

املنتخب.

فريق منتخب البرصة لكرة القدم سنة (1944م)
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ُ
القدمية يف الب�صرة
ألعاب
ال ُ

شاع يف البرصة يف الثالثين ّيات واألربعين ّيات الكثري من األلعاب الشعب ّية ،التي
َ
ٍ
بشكل يعكس التالحم والرتابط بني األفراد -آنذاك-
الصغار والكبار،
كان يتعاطاها ِّ
فسنستعرض ههنا مجل ًة من هذه األلعاب التي اندثر الكثري منها.

الصغري يف املايض ال تُسعفه لرشاء كرة قدم
 -1الكرة اجلورب ّية :كانت ميزان ّية الطفل ّ

كبرية ،وال يساعده اآلباء عىل رشاء الكرة الكبرية؛ َّ
الصغار يلعبون هبا يف األز َّقة
ألن ّ
الصغار
املارة بالزقاق؛ وهلذا كان ّ
القريبة من بيوهتم ،وهذا ال َّلعب قدْ يؤ ّدي إىل إيذاء ّ
ٍ
بجورب قديم و ُيمأل بقطع قامش،
مضطرين إىل صنع الكرة من اجلورب! إ ْذ ُيؤتى
ِّ
ٍ
بخيط حتّى ال خترج قطع القامش منه،
ويجُ عل عىل شكل كرة ،و ُيربط رأس اجلورب

و ُيلعب هبا بدالً من الكرة .

تسمى يف مركز حمافظة البرصة (ط َّبة) ،أو (ت َّبة)،
 -2الط َّبة الك :يف املايض ْ
كانت الكرة ّ

يت (ال ُطوبة) ،أ َّما
سم ْ
تسمى (التبها) ،وبعد ذلك ّ
ويف خارج مركز املحافظة ويف اخلندق ّ

(الصقلة والالك) ،و لعبة (الط َّبة الك) يف احلقيقة مت ّثل لعبة
الالك ،فهو املرضب ،كام يف ّ

(البيسبول) البرص ّية ،وكنَّا نلعبها يف بداية األربعين ّيات يف ساحة اإلعداد ّية املركز ّية،

وطريقة ال ّلعب هي كاآليت:
ٍ
الساحة طوله مرتان تقريب ًا ،ويخُ ُّط ٌّ
ُيرسم ٌّ
خط آخر طوله مرتان
خط يف مكان ما من ّ
األول عرشين مرت ًا تقريب ًا ،وينقسم اَّ
ثم جُترى
أيض ًا يبعد عن ّ
اللعبون عىل قسمنيّ ،

القرعة بينهام ،فالفريق الذي يفوز بالقرعة هو الذي يبدأ ال ّلعب ،والفريق الثاين ينترش
بالساحة مقابل اَّ
اللعب الذي سيقوم برضب الكرة.
ّ

أحد العبي الفريق املبادر إىل ال َّلعب ُيمسك الكرة ويقابل الذي سيرضب الكرة

((( هذا العنوان يف األصل قدْ نرشه الكاتب يف مخسة مقاالت ،فارتأينا دجمها يف ٍ
سياق متّصل( .النّارش).
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بمسافة ثالثة أو أربعة أمتار تقريب ًا ،ويرميها نحوه ،وهذا يرضهبا باملرضب ،ويرمي

ّ
املرضب عىل األرض ويركض مرسع ًا نحو
اخلط الذي ضرَ َ َب منه الكرة ،فإذا وصل

ُسجل هلم نقطة؛ َّ
قبل ْ
الساحة يستقبل الكرة
أن تصل الكرة قبله ت ّ
ألن الفريق املنترش يف ّ
ّ
بت منه
األول ،وحياول مسكها ورميها باجتاه
اخلط الذي ضرُ ْ
عندما يرضهبا الفريق ّ
اخلط قبل اَّ
وصلت إىل ّ
اللعب خيرس الفريق.
الكرة ،فإذا
ْ

 -3وليّ جاك :كلمة (وليّ ) تعني :اذهب بعيد ًا ،وكلمة (جاك) تعني :قدْ أتاك ،فيكون

اسم ال ّلعبة( اذهب بعيد ًا ،فقدْ أتاك) ،وتُقام هذه ال ّلعبة ليالً؛ َّ
ألن فيها اختفاء ،ويلعبها
الصغار يف العطلة الصيف ّية؛ إ ْذ ينقسم اَّ
ثم جُترى القرعة
ّ
اللعبون عىل فريقني متساوينيّ ،

بينهام ،فالفائز بالقرعة هو الذي يذهب بعيد ًا ليختفي ،ويقوم الفريق الثاين بالتفتيش
عنه ،فإذا متكَّن من اكتشافه يتبدّ ل املوقف؛ إ ْذ يقوم الفريق الثاين باالختفاء والفريق

للصغار بالبقاء
األول يقوم بالتفتيش عنه ،وهكذا
تستمر ال ّلعبة لغاية الفرتة املسموح هبا ّ
ّ
ّ
خارج بيوهتم.

الصغار هذه ال ُّلعبة إىل اآلن؛ إ ْذ يقوم
الدوامات والناعور واحلنبوص :يلعب ّ
َّ -4

ُسمى (النبلة)،
النجار بصنع َّ
َّ
الدوامة من اخلشب ،و ُيث ِّب ُت يف بدايتها قطعة من احلديد ت َّ

لف اَّ
الدوامة ابتداء من النبلة ويرميها عىل
اللعب اخليط
َي ّ
اخلاص هلذه ال َّلعبة حول َّ
ّ
كانت هناك لعبة بني ِعدَّ ة أشخاص ،فبعد القرعة بني
األرض فتأخذ بالدوران ،أ َّما إذا
ْ
دوامته عىل األرض ،وهنا يبدأ اَّ
اَّ
اللعبون الواحد تلو اآلخر برمي
اللعبني يضع األخري َّ

الدوامة التي عىل األرض ُيعدّ
الدوامة التي عىل األرض ،فالذي يرضب َّ
دواماهتم عىل َّ
َّ
فائز ًا ،وإذا مل يرضهبا يستطيع ْ
أن يرفعها ِمن عىل األرض وهي تدور ،فيضع يده قريبة
وتستمر بالدّ وران عىل راحة يده ،فيأيت هبا ويرميها عىل
منها ،فتدخل من بني أصابعه
ّ

دوامته
مستها ُيعدّ ذلك فوز ًا له ،وإذا مل يتمكّن منها يضع ّ
َّ
الدوامة التي عىل األرض ،فإذا َّ
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وتستمر ال ّلعبة.
عىل األرض بدالً من األخرى،
ّ

الدوامة املعروفة ،وفيه ُثقب يف أحد جوانبه
دوامة أكرب بقليل من َّ
أ َّما (الناعور) ،فهو َّ

من األعىل ،وعندما يدور خيرج منه صوت.

ليست فيه نبلة ،اَّ
يلف اخليط
الدوامة ،ولكن
واللعب ّ
ْ
وأ َّما (احلنبوص) فهو ُيشبه ّ

يلف
السوط ،فعندما ّ
حول احلنبوص ،ويف هناية اخليط عصا ،واخليط والعصا ُيشبهان ّ

اخليط حول احلنبوص ويرميه اَّ
اللعب يأخذ احلنبوص بالدّ وران ،فيقوم صاحبه برضب

ويستمر الدّ وران.
بالسوط،
ّ
احلنبوص ّ

 -5الط َّيارات :وهي الطائرات املصنوعة من الورق ،وأكثر فرتة لعبها يف ال ُع َطل

والصيف َّية ،ففي األغلب يقوم الصبيان بصناعتها بطرق تفتقد املهارة؛ نظر ًا إىل
الربيع َّية ّ

َّ
أن طائرة الورق حتتاج إىل قسط كبري من الد َّقة التي تو ِّفرها امليزان ّية (توازن اجلسد)،
ويو ِّفرها الذيل –أيض ًا -طوالً وعرض ًا ،وقدْ اشتهر شخصان مها :أسطة (مجال الن َّقاش)
وأسطة (بدر) يف حم ّلة الدّ وب قرب شارع (أبو األسود) بتصميم الطائرات الورق َّية.

والط َّيارات عىل أنواع ،منها( :الط َّيارة العاد ّية) ذات ّ
الذيول ،وورقها غري ج ّيد ،وهي
رخيصة الثمن ،وهناك ط َّيارة ورقها من النوع اجل ّيد ،وهي ذات لون واحد ،وغالية

الثمن ،ومن دون ذيول ،وهناك –أيض ًا -ط َّيارة ورقها من النوع اجل ّيد ،ومن عدَّ ة ألوان،

الرجالن
ُسمى ط َّيارة (ن ّقاش َّية) ،وهذه غالية جدّ ًا ،ويبيع هذان ّ
ومن دون ذيول ،وت َّ

-أيض ًا -خيط (الشيش) ،وهذا اخليط ُيستعمل للمعارك بني الط ّيارات ،أ َّما كيف ّية صنع

ّ
ويدق باهلاون ،وعندما يصبح ناع ًام ُينخل ،فيكون أشبه
الزجاج
خيط الشيش ،فيؤخذ ّ
كمية منه وتخُ لط (بالشرّ يص) ،وهو نوع لزج من النبات ُيباع عىل
بالطحني ،فتُؤخذ ّ

بالتمن
شكل مسحوق ،وعندما يخُ لط باملاء ُيستعمل ل ّلصق ،أو يخُ لط ُّ
الزجاج املطحون ّ
ليكون عجينة ،وبعدها ُيث َّب ُت بمسامرين يف احلائط
املطبوخ غري الناضج خلط ًا ج ّيد ًاِّ ،
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ثم ُيشدُّ رأس اخليط يف أحد املسامرين
عىل بعد عرشة أمتار ،وعىل ارتفاع مرت ونصفَّ ،

و ُيوضع اخليط داخل العجينة ،التي هي أصغر من كرة التنس ،و ُيرمى بكرة اخليط عىل

األول ،وهكذا إىل
األرض ،و ُيسار نحو املسامر الثاين ويوضع اخليط حوله ،و ُي َ
رجع إىل ّ

ْ
مرة أخرى عىل َبك َْرة خشب ّية
جيف ،و ُي ّ
أن ينتهي خيط ال َبك َْرة ،ويرتك لفرتة حتّى ّ
لف ّ
ّ
(يقص)
طارت الط ّيارة التي خيطها شيش يقطع
املحل للبيع ،فإذا
كبرية ،و ُيعرض يف
ْ
ّ

َ
وتسمى هذه الط َّيارة
خيط الط َّيارة األخرى؛ بسبب الزجاج الذي باخليط،
خي ُطها
َّ
قص خيطها وذهاهبا يف اهلواء (واه) ،فيصيح املراقبون الذين ينتظرون
اخلارسة بعد ّ

كانت
نتيجة االشتباك( :واه) ،ويتسارعون إىل التقاطها من عىل السطوح يف األز َّقة ،وإذا ْ
الط َّيارتان بشيش ،فهنا تبقى عىل (شطارة) أصحاهبا ،فاألفضل ْ
أن يكون خيط الطائرة

فوق اخليط اآلخر؛ َّ
ألن حركة اهلواء تساعد اخليط الذي يف األعىل عىل احلركة فيؤ ّدي
قص اخليط اآلخر .وأحسن َمن جييد (التطيري) أسطة (مجال) ،وأسطة (بدر)؛ ألنهَّ ام
إىل ّ
خاص ًا ،وكذلك (كريك) ،و(عزيز الطويل) ،ويف أدبنا القصيص نجد
يعمالن هلام شيش ًا ّ

َّ
(حممد سهيل أمحد) ،قدْ تناول موضوع الطائرة الورق ّية يف إحدى قصصه
أن القاص ّ
القصرية عن احلرب ،فقدْ حدَّ ثني شخص ّي ًا عن َّ
انرصفت إىل
أن صب َّي ًا كان ُيغافل أ ّمه التي
ْ
القيلولة يف الظهرية ،فيصعد إىل سطح الدّ ار كي (يط ) طائرة ي ِ
رس ُل َعربها رسال ًة إىل
ُ
ُ يرِّ

اجلندي الغائب يف إحدى جبهات القتال.
أبيه
ّ

السجائر املتداولة :عراق ّية (لوكس ملوكي)،
السعادين :يف الثالثين ّيات
ْ
كانت ّ
ّ -6

األول) ،و(الذهبي) ،و(الفردويس)،
وتركية ،و(فيصل)؛ نسبة إىل امللك (فيصل ّ
و(السعدون)؛
و(النهضة) ،وسجائر (غازي)؛ نسبة إىل امللك (غازي) ،و(األمراء)،
ّ
فكانت
السعدون) رئيس الوزراء ،و(املختار) ،أ ّما اإلنجليز ّية،
ْ
نسبة إىل (عبد املحسن ّ

(كرفن أي) ،و( كولد فالك) ،والرتك ّية (بينجة).

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 306البرص ُة يف
للصغار–حينذاك -وتُستعمل فيها وجوه علب
ْ
(السعادين) لعبة ّ
وكانت أذن ّ

الصغار عندما تفرغ العلب ويرميها الكبار ،فتُجمع
السجاير املذكورة أعاله؛ إ ْذ جيمعها ّ
ّ
الصغار حصوالً عىل العلب الفارغة األستاذ (فائق العيداين) ،وال
ل ّلعب ،وكان أكثر ّ
رس ذلك ،ولكن بعد ذلك ظهر َّ
قريب م ْن أحد مصادرها،
أن بيت (فائق)
ٌ
أحد يدري َّ
السعادين يف النفاية ،وكان حمسود ًا عىل ذلك.
كم َّية كبرية من ّ
فيذهب صباح ًا ،فيجدْ ِّ

الصغار عىل شكل دائرة عىل األرض ،ويأتون بعملة معدن ّية
وعندَ ال ّلعب
يتجمع ّ
ّ

ويبدؤون ال ّلعب.

 -7أنا الذئب آكلكم–أنا األم أمحيكم :وهذه لعبة صغار البنات ،وهي أشبه

بالتمثيل َّية ،وتكون طريقة لعبهاْ :
ثم تنهض إحداه ّن
بأن جتتمع بعض الفتيات ،ومن َّ

لتلعب دور األ ّم ،بينام تأيت خلفها ثانية ومتسكها من مالبسها من اخللف ،وتأيت أخرى
وتقف خلف الثانية ،ومتسكها من مالبسها من اخللف أيض ًا ،وهكذا بحسب العدد
املوجود ،ويكون وقوف البنات خلف األ ّم بمنزلة متثيل أدوار احليوانات ،وهنا تأيت
إحدى البنات فتقوم بدور الذئب ،وتقف أمام األ ّم ،وتبدأ ال ّلعبة ْ
بأن يصيح الذئب:

(أنا الذئب آكلكم) ،وتر ّد عليه األ ّم( :أنا األ ّم أمحيكم) ،ويقوم الذئب باحلركة برسعة
إىل جهة اليمني واليسار سعي ًا إىل مسك أحد احليوانات مع دفاع األ ّم ،فمن يتمكّن من
تتنحى جانب ًا ،وتُعدُّ مأكول ًة من قبل الذئب ،وهكذا حتّى إذا متكَّن الذئب
اإلمساك هبا ّ

من أكل ك ُِّل احليوانات تتجدّ د ال ّلعبة باختيار َمن تقوم بدور الذئب واأل ّم واحليوانات.
وتسمى يف بغداد (الدُّ عبل) ،وتُلعب بطريقتني:
 -8اخلرز:
ّ

األوىل( :األورطة) ،وهي رسم مث ّلث عىل األرض ،طول ّ
كل ضلع من
الطريقة ّ

ثم ُيرسم ٌّ
خط بعيدٌ عنها بمسافة مرت تقريب ًا ،أو بحسب االتفاق،
أضالعه قدم تقريب ًاّ ،
العب خرز ًة عىل أحد أضالع املث ّلثٍ ،
ٍ
بنحو تكون املسافة
ضع ك ُُّل
وطوله قدم تقريب ًا ،و َي ُ

قسم رُّ ِ
يايض307 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

ٍ
بني
خرزة وأخرى متساوية ،وبموجب القرعة يبدأ الفائز ،فيضع اخلرزة التي سيلعب

ّ
السبابة عىل الوسطى ،وتكون قريب ًة جدّ ًا من اخلرزة،
هبا عىل
ثم يضع إصبعه ّ
اخلطّ ،
ويرضهبا جتاه املث ّلث ،فإذا ِ
فشل يف إخراج خرزة من املث ّلث يأيت الذي بعده بتسلسل

وقفت عنده خرزته
يستمر بال ّلعب من املكان الذي
القرعة ،وإذا أخرج خرزة من املث ّلث
ْ
ّ
أن يفشل يف إخراج ِ
التي لعب هبا ،إىل ْ
خرز ِه ،وتكون اخلرز التي أخرجها من املث ّلث
يستمر ال ّلعب إىل ْ
أن تنتهي اخلرز،
ثم يأيت الذي بعده بالتسلسل -كام ذكرنا -و
ّ
ملك ًا لهّ ،
ويتجدّ د وضع ٍ
خرز ُأ َخر كام يف البداية.
الطريقة الثانية( :اجل ّقة شرب) ،واجل ّقة هي رضب اخلرزة ،فعندما تصطدم خرزتان

فس ِّميت لذلك (ج ّقة) ،والشرب هو شرب اليد ،و ُيستعمل
خيرج منهام صوت (جق)؛ ُ
مقياس ًا ل ّلعبة كام سيأيت ،وال ّلعبة هي كاآليت:

ٍ
يضع ُّ
العب خرز ًة عىل األرض ،وتكون بني اخلرز مسافات ،ويبدأ ال ّلعب
كل

األول برضب خرزته باجتاه إحدى اخلرزْ ،
فإن أصابتها (ج ّقة)
بحسب القرعة ،فيبدأ ّ
تكون ملك ًا له ،أو تقف قريب ًا منها بمقدار شرب يد الالعب أو ّ
أقل من الشرب؛ إ ْذ يجُ رى
لذلك قياس ،وتكون ملك ًا له -أيض ًا -وهنا يضع اخلارس خرز ًة بدالً عنها إىل ْ
أن يتو ّقف
ال ّلعب.

الصقلة هي خشبة صغرية عىل شكل أنبوب طوهلا ستّة إنشات
الصقلة والالكّ :
ّ -9

تقريب ًا ،وسمكها ربع إنش تقريب ًا ،اّ
واللك هو خشبة عىل شكل أنبوب -أيض ًا -طوله

الصقلة ،وطريقة ال ّلعبة
قدمان تقريب ًا ،وسمكه نصف إنش تقريب ًا ،و ُيستعمل لرضب ّ
ْ
وتسمى
أن تحُ فر ُحفرة يف األرض قطرها أربعة إنشات تقريب ًا ،وعمقها إنشان تقريب ًا،
ّ
ثم ينقسم اّ
اللعبون عىل فريقني ،يبدأ الفريق الفائز بالقرعة بال ّلعب ،أ ّما الفريق
(املوك)ّ ،
اللعب ،ويأخذ أحد اّ
الساحة مقابل الفريق اّ
الصقلة
اللعبني املهرة ّ
الثاين ،فينترش يف ّ

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 308البرص ُة يف
اّ
الصقلة يف احلفرة (املوك) ،ويكون رأسها خارج احلفرة ،فيرضهبا يف
واللك ،فيضع ّ
ٍ
بمسافة يرضهبا اّ
رأسها اّ
باللك ،فتذهب يف اهلواء
باللك ،وعندما ترتفع عن األرض

بعيد ًا ،فإذا متكَّن أحد أعضاء الفريق املقابل من مسكها قبل سقوطها عىل األرض يسقط

الفريق اّ
الصقلة مكانه ،وإذا مل يتمكّن أحدٌ من مسكها
اللعب ،ويأيت الفريق الذي مسك ّ
(الضارب) اّ
وسقطت عىل األرض ،يضع اّ
اللك فوق احلفرة ،ويقوم أحد العبي
ْ
اللعب ّ

يستقر فوقها
الصقلة من عىل األرض ورميها باجتاه احلفرة التي
الفريق املقابل برفع ّ
ُّ
اللك خيرس الفريق اّ
بت اّ
اّ
اللعب ،ويتبدّ ل الفريقان ،وإذا مل يتمكّن ِمن
اللك ،فإذا ضرَ ْ
اللك أو ّ
الصقلة قرب احلفرة بمقدار اّ
رضب اّ
أقل ،كذلك خيرس الفريق،
اللك
ْ
وسقطت ّ
اللك وتسقط بعيد ًا عن احلفرة ،فيقوم اّ
أ ّما إذا مل ْ يرضب اّ
الضارب باحتساب
اللعب ّ
الصقلة واحلفرة (املوك) اّ
باللك ،فمث ً
ال يكون العد ( )12الك ًا.
املسافة بني وجود ّ

أن أذكرَّ :
وأحب ْ
أن الفريقني قبل بدء ال ّلعب يتّفقان عىل عدد (ال ّليكان) حتّى يكون
ّ

الفريق فائز ًا باحتساهباْ ،
كأن يكون العدد مثالً :مخسني الك ًا ،فعندما جيمع الفريق مخسني

الك ًا ُيعدّ فائز ًا ،وتنتهي ال ّلعبة.

وكان أكثر هذا يجُ رى يف ساحة (باور هوس) ،خلف املحافظة القديمة ،وقبل بناء

الصقلة وجه أحد الالعبني فتس ّبب
نادي االتحّ اد ،وهذه ال ّلعبة فيها خطورة ،فقدْ تصيب ّ
امللك) أصاب (عزيز اّ
أن املرحوم (فاروق اّ
له رضر ًا ،وأتذكّر ّ
امللك) بعينة ،فس ّبب
هلا رضر ًا ،وغريها من احلوادث؛ لذلك كان الكبار ِّ
حيذرون من هذه ال ّلعبة ملعرفتهم

برضرها.

الروةُ :يرسم مستطيل طوله عرشون مرت ًا تقريب ًا ،وعرضه ثالثة أمتار ،و ُيرسم
ّ -10
ٍ
خط يف الوسط عىل امتداد طول املستطيلٍ ،
ٌّ
مستطيالت أو
قسم املستطيل عىل ستّة
بنحو ُي َّ
سبعة بحسب عدد املوجودين ،وتكون املسافات بني املستطيالت متقاربة ،وبعد ذلك

قسم رُّ ِ
يايض309 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

ُيشكَّل فريقان ٍّ
ثم جُترى القرعة ،فالفائز هبا يكون ُمهاجمِ ًا ،واخلارس
لكل منهام ٌ
رئيسّ ،
ٍ
أن يقف عىل ّ
كل ٍّ
العب من الفريق املدافع ْ
خط
ُمدافِع ًا ،وقبل بدء ال َّلعب جيب عىل ك ُِّل
خط الوسط ،وعىل ّأول ٍّ
حيق له ْ
يتحرك عىل طول ّ
خط من
أن
الروة وال ّ
من خطوط ّ
َّ
ثم يبدأ
الروة ،أ ّما الفريق املهاجم ،فعليه قبل بدء ال ّلعب الوقوف أمام ّ
خطوط ّ
الروةّ ،
الروة والعودة دون ْ
يمسه أحد
ال ّلعب ،فإذا متكَّن أحد املهامجني من املرور إىل هناية ّ
أن َّ
فتسجل هلم نقطة ،وباملناسبة ال يشرتط املرور إىل هناية
(روت)،
ّ
املدافعني فيصيحَّ :
يمر من ّ
اللعب ْ
مرة واحدة من مجيع اخلطوط ،ولكن بإمكان هذا اّ
خط وينتظر
ّ
الروة ّ
أن َّ
اخلط الثاين ،وهكذا ،إىل ْ
ويمر إىل ّ
يمر من اخلطوط مجيع ًا ،أ َّما إذا متكّن أحد
أن َّ
الفرصةَّ ،
مس أحد املهامجني عند حماولته عبور أحد اخلطوط
املدافعني أو رئيس الفريق املدافع من ِّ

الروة ،يسقط الفريق ،ويتبدّ ل ال ّلعب ،فيكون الفريق املهاجم مدافع ًا
حتركه داخل ّ
أو عند َّ
وبالعكس ،وهكذا إىل ْ
أن تنتهي الفرتة.

ويتم ال َّلعب هبذه ال ّلعبة عىل ثالث طرائق:
 -11احلبلُّ :

األوىل :تكون ْ
تتجمع البنات يف الزقاق القريب من بيوهت َّن ،ومعه َّن
بأن
الطريقة ّ
ّ

حبل طويل ،فتنقسم البنات عىل قسمني أو جمموعتني ،فتُمسك إحدى البنات من

(فر) احلبل
إحدى املجموعتني بنهايته ،وتمُ سك أخرى بنهايته الثانية ،ويبدأ ال ّلعب بـ ِّ
الذي يكون طوله -كام ذكرنا -أطول من قامات البنات ال ّلوايت يشارك َن يف ال ّلعب،

ويبدأ ال ّلعب ْ
يمر احلبل من فوق رأسها ومن
بأن تدخل البنت ّ
األوىل وتبدأ بالقفز ،حتّى َّ
مس ُ
احلبل
حتت رجليها ،وتدخل ثانية وثالثة إىل آخر واحدة من هذه املجموعة ،فإذا َّ

رجل إحدى اَّ
اللعبات وتو ّقف عن الدوران خيرس هذا الفريق ،ويبدأ الفريق الثاين

بال َّلعب بالطريقة نفسها ،وهكذا ،إىل ْ
أن تنتهي فرتة من الوقت.

الطريقة الثانية :وتُلعب إذا كان العدد قليالً ،وتكون بدخول العبة واحدة ،وتقوم

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 310البرص ُة يف
بفر احلبل ،فتقوم اّ
اللعبة ببعض احلركات واأللعاب ،مثالً :ترفع رجلها
األُخريات ّ
ٍ
وتستمر هي بالقفز ،أ ّما إذا
برسعة
فر احلبل
ويمر احلبل من حتتها ،أو ُي ُّ
ّ
وتقفز عىل الثانية ّ
مس احلبل رجليها وتو ّقف فتدخل غريها ،وهكذا.
َّ
الطريقة الثالثة :تكون ْ
بفر احلبل حول جسمها ،فتُمسك
بأن تقوم إحدى البنات ّ

بطريف احلبل وتلعب به كام يلعب باحلبل املالكمون.

 -12الطاق :وهذه تلعبها فرق البنات وفرق األوالد ،وطريقتها رسم مستطيل

طوله ثالثة أمتار بالطباشري أو بقطعة صغرية من الطابوق ،ويكون عادة ب ُعرض املرت
ويقسم هذا املستطيل عىل مستطيالت متساوية يف طوهلا وعرضها،
ونصف املرت تقريب ًاَّ ،
ثم تنقسم اّ
اللعبات
سمى (الطاق)ّ ،
ستّة أو سبعة مستطيالت ،بحسب االتفاق ،و ُي ّ

(الر َّبازة) عىل ّأول
عىل فريقني ،ولدى الفريقني خشبة أكرب من علبة الكربيت ،ت ّ
ُسمى ُّ
سقطت دون ْ
ّ
أن تقف
(الر َّبازة) يف ّأول مستطيل ،فإذا
ْ
خط من خطوط الطاق ،وتُرمى ُّ
خط من اخلطوط ترفع اّ
عىل ٍّ
اللعبة إحدى رجليها وتقوم بالقفز عىل الرجل التي عىل
الر َّبازة
الر َّبازة ،وتبدأ برضهبا برجلها برفق حتاشي ًا من وقوف ُّ
األرض حتّى تصل قرب ُّ

عىل ّ
األوىل،
مرة ثانية وتقف كام
ْ
باملرة ّ
اخلط ،وخترجها خارج الطاق ،وتأخذها ّ
وقفت َّ
األوىل نفسها ،وهكذا ،إىل آخر املستطيل،
وترميها يف املستطيل الثاين ،وتقوم بالطريقة ّ

الر َّبازة أو أحد أطرافها عىل أحد اخلطوط
تسجل لفريقها نقطة ،أ ّما إذا
ْ
وهنا َّ
وقفت ُّ
فيتو ّقف ال ّلعب ،ويبدأ الفريق الثاين بال ّلعب ،وهكذا لفرتة من الوقت ،وبالطريقة نفسها
يلعبها صغار األوالد.

( -13اجلعاب) أو الكعب :ومفردها كعب ،والكعب عظم من عظام الغنم ،وهي

كم َّية منها ويلعبون هبا ،وطريقة ال ّلعبْ :
أن
التي يجُ رى ال ّلعب هبا؛ إ ْذ جيمع ّ
الصغار ِّ
ٍ
ٍ
َيرسم اّ
صغرية من الطابوق دائرة قطرها مرتان تقريب ًا ،أو
بقطعة
اللعبون بالطباشري أو

قسم رُّ ِ
يايض311 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ
اللعبني ،فك َّلام كان اّ
بحسب مهارة اّ
عت الدائرة ،و ُيرسم يف وسط
توس ْ
اللعبون مهرة ّ

خط طوله قدمان تقريب ًا بوضع اجلعاب عليه ،وعند ِّ
الدائرة ّ
يسمى
كل العب جعب َّ

(الصولة) ،ويستعملها لرضب اجلعاب املوجودة يف الدائرة التي ال يمكن إخراجها
ّ
بسهولة إلاَّ بالصولة الثقيلة ،وبعض اّ
اللعبني حيفرون ُحفرة صغرية يف وسط اجلعب

الرصاص ويص ُّبونه يف احلفرة ،وبعد فرتة يربد فتكون صولة
من األمام ،ويصهرون ّ
ٍ
الصولة اخلفيفة (العاد ّية) ،وقبل بداية
ثقيلة،
بنحو إذا ضرُ ب هبا الكعب يبعده أكثر من ّ
ال ّلعب يضع ُّ
كل العب كعب ًا أو أكثر بحسب االتفاق عىل ّ
اخلط املرسوم يف الدائرة ،وبعد

القرعة يبدأ ال ّلعب بحسب تسلسل القرعة ،فيبدأ ّأول العب ،فيقف عىل حميط الدائرة
تسمى (كرسة) ،وإلاَّ يأيت
ويرضب اجلعاب ّ
بالصولة ،فإذا أسقط منها جعب ًا أو أكثر َّ
الذي بعده ،وعندما يسقط كعب يبدأ ال ّلعب بمحاولة اّ
اللعبني بحسب التسلسل من

رضب اجلعاب املنتثرة يف الدائرة ،فإذا متكَّن أحدهم من إخراج الكعب يكون ملك ًا له،
استمر ،وهكذا إىل ْ
أن تنتهي اجلعاب ،وإذا أرادوا
ويستمر حماوالً إخراج آخر ،فإذا نجح
ّ
ّ

مرة أخرى.
االستمرار يضعون جعاب ًا َّ

السنبيلة :وطريقة لعبها ْ
الصغار وينحنون بالتناوب
أن جيتمع بعض ّ
 -14سنبيلة ّ

وعىل ٍّ
خط مستقيم ،وتكون املسافة بني العب وآخر مرت ًا واحد ًا تقريب ًا ،أو أ ّية مسافة

مماثلة حيدّ دها اّ
األول
اللعبون ،و يبدأ ّأول واحد منهم بوضع يديه عىل ظهر املنحني ّ
ثم يأيت إىل املنحني الثاين الذي كان بعده ويقوم بالعمل ّية نفسها ،وهكذا
ويقفز من فوقهّ ،

إىل ْ
أن يصيبهم التعب.

ومن املالحظ َّ
املدربني عند تدريب فرقهم عىل ال ّلياقة
أن هذه ال ّلعبة يستعملها بعض ّ

البدن ّية.

أن جيتمع اّ
معروف لدينا ،وطريقة لعبه ْ
اللعبون هلذه ال ّلعبة
 -15اجلوز :واجلوز
ٌ

ِ
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ٍ
ُّ
َ
حيفرون حفرة دائر ّية بجانب احلائط مبارش ًة
ثم
كم ّية من اجلوزّ ،
وكل واحد منهم لديه ِّ
ثم خي ّطون خ ّط ًا
تسمى (املوق) ،قطرها ستّة إنشات تقريب ًا ،وعمقها أربعة إنشات تقريب ًاّ ،
ّ
يبعد عن حفرة (املوق) مرتين تقريب ًا أو بحسب اتفاق اّ
اللعبني ،وقبل بداية ال ّلعب يتفق

اّ
الفردي،
اللعبون عىل الطريقة الفرد ّية أو الطريقة الزوج ّية ،فمثالً :يتّفق العبان عىل
ّ
ٍ
ّ
واحد منهام ُيعطي أربع جوزات أو أكثر حسب االتفاق ،يأخذ أحدهم اجلوزات
فكل

الثامين ويقف عىل ّ
اخلط املرسوم بعيد ًا عن احلفرة -كام ذكرنا -ويرميها إليها ،فإذا َس َق َط
فردي من اجلوز يفوز هذا اّ
اللعب باجلوزات الثامين مجيع ًا ،وإذا سقط يف
يف احلفرة عد ٌد
ٌّ

زوجي خيرس الرامي اجلوزات ،وهكذا ،يأيت غريمها ويامرس ال ّلعبة.
احلفرة عد ٌد
ٌّ

خاصة بالبنات ،وطريقة لعبها ْ
أن جتمع بعض البنات
طم خريزة :وهي لعبة ّ
ّ -16

ثم ينقسم َن
كم ّية من الرتاب تعادل ستّة أضعاف ما حتمله اليد الواحدة ،ومعه ّن خرزةّ ،
ِّ

يقسم الرتاب عىل ثالث أو
كم ّية الرتاب؛ إ ْذ َّ
عىل فريقني متساويني ،وجيتمع َن حول ِّ
كم ّيات (كومات) ،أو حسب االتفاق ،وهنا يتّفق الفريقان عىل عدد النقاط التي
أربع ّ

يحُ رزها الفريق حتّى ُيعدّ فائز ًا باملباراة ،وبعد ال ُقرعة تأخذ اخلرز َة واحد ٌة من الفريق
ِ
ثم
ثم تخُ رجهاّ ،
الفائز بالقرعة ،فتُدخل أصابعها وهبا اخلرزة يف إحدى كومات الرتابّ ،
إىل الكومة الثانية ،وهكذا ،إىل مجيع الكومات ،وعندما تنتهي تطلب من الفريق املقابل
ُسجل للفريق نقطة ،وإذا مل تتمكّن
االختيار ،فإذا
ْ
اختارت الكومة التي هبا اخلرزة ت َّ

ُسجل للفريق اآلخر نقطة ،فإذا أحرز أحدُ الفريقني النقاط التي اتّفق عليها الفريقان
ت َّ

الرجال يف شهر رمضان
تنتهي ال ّلعبة ،وهذه ال ّلعبة تُشبه لعبة (الصين ّية) التي يلعبها ّ
املبارك.

الص ّبت :جُترى هذه ال ّلعبة بني اثنني؛ إ ْذ يرسم اّ
اللعبان عىل األرض مر ّبع ًا
ّ -17

ويقسم هذا املر َّبع عىل أربعة مر َّبعات متساوية ،يف هذه احلالة تكون
ضلعه قدم تقريب ًا،
َّ

قسم رُّ ِ
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ُ
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ٍ
اللعبانّ ،
ثالث نقاط عىل ّ
خط من خطوط املر ّبع الكبري ،ويتقابل اّ
كل ٍّ
واحد منهام
وكل
لديه مث ً
ال ثالث خرزات ،واآلخر لديه ثالث حصوات أو غريها من املواد ،مثل نواة

التمر ،أو نواة النبق ،فيضع ٌّ
ختصه عىل النقاط الثالث
كل منهام القطع الثالث التي ّ
ِ
ثم يتّفق اّ
ختصه
اللعبان عىل عدد إحدى القطع التي ّ
التي عىل ضلع املر ّبع الذي أمامهّ ،
ختصه ،وهكذا
إىل نقطة من النقاط ،وبعدها يقوم الثاين بتحريك إحدى القطع التي ّ

ختصه عىل ٍّ
خط واحد من
بالتناوب ،فإذا متكَّن أحدمها من جعل القطع الثالث التي ّ

ُسجل له نقطة ،وعندما حيصل أحدمها عىل عدد النقاط املتّفق
خطوط املر ّبع الكبري ت ّ
عليها ُيعدُّ فائز ًا.

 -18طق طق حجر :وهي رضب حجرين ٌّ
تتكون
كل منهام باآلخر ،وهذه ال ُّلعبة ّ
وكل ٍ
من فريقني متساوينيّ ،
فريق له رئيس ،وعندمها حجران ،وبعد القرعة ت َُشدُّ

وقعت عليه القرعة ِم ْن الفريق اآلخر ملنع الرؤيا ،وال
قطعة من القامش عىل عينَي َمن
ْ
ُيسمح لرئيس هذا الفريق ْ
أن يشدّ قطعة القامش ،فر ّبام يكون الشدّ غري حمكَم ومضبوط

فيستطيع الرؤيا ،وبعد االنتهاء من شدِّ العينني حيمل ّ
كل العب من الفريق اخلارس العب ًا
من الفريق اآلخر عىل ظهره ،وهنا ينزل العب ِمن عىل ِ
ظهر أحد اَّ
اللعبني ويذهب إىل
ٍ
ِ
ِ
صوت ُيسمع من اجلميع ،وهنا عىل
حدوث
برشط
احلجرين ويرضب أحدمها باآلخر،
أن يذكر اسم اَّ
رئيس فريق معصوب العينني ْ
اللعب الذي رضب احلجرين ،فإذا متكّن

من معرفته يتغيرّ ال َّلعب ،فيقوم الفريق اآلخر بشدّ عينَي رئيس الفريق هذا ،ومحل ِّ
كل
ٍ
العب منهم العب ًا من الفريق اآلخر ،كام حصل يف البداية ،أ َّما إذا مل يتمكّن من معرفة
ٍ
ضارب احلجرين فال يتغيرّ ال َّلعب ،و ُيعاد محل اَّ
لفرتة من
مر ًة أخرى ،وهكذا
اللعبني ّ

الوقت.

أن ينقسم اَّ
 -19أ ّم حج ّيم :طريقة ال ّلعب هبذه ال ُّلعبة ْ
اللعبون عىل فريقني متساويني،

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 314البرص ُة يف
ٍ
قبل بداية ال َّلعب ،ويرفع ُّ
العب إحدى رجليه إىل اخللف وتبقى الثانية ليقفز عليها.
كل
ٍ
يبدأ ال َّلعب عندما يقوم ّ
العب من الفريق اآلخر
كل العب من الفريقني برضب

أن َ
اضطر املقابل نتيجة رضبة الكتف إىل ْ
تنزل رجله املرفوعة إىل األرض
بكتفه ،فإذا
ّ
يقف جانب ًا ،ويبقى منه ِ
ٍ
العب مل تسقط رجله عىل األرض ،ف ُيعدّ هذا الفريق فائز ًا،
آخر
مرة أخرى إىل ْ
وكانت هذه ال ُّلعبة تُستعمل من بعض
أن ينتهي الوقت،
ْ
ويعاد ال َّلعب ّ

مدريب كرة القدم للتدريب عىل ال َّلياقة البدن ّية ،والتدريب عىل استعامل رضب الكتف.
ّ

خاصة بالبنات ،وقدْ جاءت ّ
متأخرة ،وطريقتها إ ّما
 -20الكرات :وهذه ال ُّلعبة
ّ
ٍ
اللعبات يلعبن بكرتني ٍ
ال ّلعب ٍ
بيد واحدة ،وإ َّما باليدين ،فبعض اَّ
واحدة ،وأخريات
بيد
َ
ثم الثالثة إىل األعىل،
ثم تُرمى الثانيةّ ،
يلعب َن بثالث كرات ،فترُ مى ّأول كرة إىل األعىلّ ،
مستمرة بني صاعدة ونازلة إىل ْ
أن تسقط منها كرة من الكرات،
وهكذا تبقى الكرات
ّ

وهنا تقف جانب ًا ،وتأيت ثانية لتلعب ،أ ّما ال ّلعب باليدين ،ف ُيمكن استعامل أكثر من ثالث
كراتِ ،
ومن البنات َمن تلعب بأربع كرات.
وهناك طريقة أخرى ل ّلعبْ ،
ثم تدور حول نفسها،
بأن ترمي العب ٌة الكر َة إىل األعىلّ ،
ثم تدور حول نفسها،
وعندما ترجع كام ْ
كانت تمُ سك الكرة ،أو ترمي الكر َة إىل األعىلّ ،
وعندما تسقط الكرة عىل األرض وترتفع تمُ سك هبا.

 -21شيلني وأشيلك :وطريقة ال ّلعب ْ
أن يقف العبان متساويان يف الطول والوزن
ٍ
تقريب ًا لسهولة ال ُّلعبة ،ويلتصق ظهر ُّ
واحد منهام عىل ظهر اآلخر ،ويش ِّبكان أيدهيام
كل
من الذراع ،ويبدأ ال ّلعب ،فينحني أحدمها إىل اإلمام ٍ
بنحو يرفع الثاين ِمن عىل األرض،
تستمر ال ّلعبة
األول من األرض ،وهكذا
ثم يعود كام كان ليقوم الثاين باالنحناء ويرفع ّ
ّ
ّ

ُ
لفرتة ،وقدْ َ
يستعمل هذه ال ّلعبة للتدريب عىل ال ّلياقة البدن ّية.
مدريب كرة القدم
كان ُ
بعض ّ

قسم رُّ ِ
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التاث ّ
ُ
الر ّ

ُ
الرتبيات قدمي ًا
منتخبات
بطولة
ِ
ِ

كانت
السباقات
ْ
يف الثالثين ّيات كانت تقام سباقات بني تربيات املحافظات ،وتلك ّ

كانت تُشارك يف
تقترص عىل لعبة كرة القدم وألعاب القوى فقط ،أ ّما املحافظات التي
ْ

السباقات ،فهي :بغداد واملوصل والبرصة والعامرة والنارص ّية؛ ّ
ألن بق ّية املحافظات
هذه ّ
يايض فيها ،وكان يف ذلك الوقت قدْ صدر قرار من مدير ّية
مل تُشارك؛ النعدام النشاط ّ
الر ّ

الرياض ّية العا ّمة يقيض ْ
بأن تُقام بطولة بكرة القدم بني فرق املنطقة اجلنوب ّية
الرتبية ّ
(البرصة والعامرة والنارص ّية) املشاركة ،والذي خيرج منها فائز ًا ُيشارك يف املباريات
النهائ ّية يف بغداد مع فريق بغداد واملوصل ،أ ّما ألعاب القوى ،فتُجرى بطولة بني تربيات
املنطقة اجلنوب ّية ،والفائزين األوائل ُيشاركون باسم املنطقة اجلنوب ّية يف بغداد مع بغداد

واملوصل ،أ ّما كيف ّية اختيار منتخب تربية البرصة بكرة القدم وألعاب القوى ،ففي كرة

ومتوسطة البرصة ،فال يوجد
القدم تُقام مباراة بني ثانو ّية البرصة –اإلعداد ّية املركز ّية–
ّ

ويتم اختيار الفريق الذي يم ّثل البرصة ل ُيشارك يف املباريات النهائ ّية
غريمها –حينذاكّ -

ويتم اختيار الفائزين
يف بغداد ،أ ّما يف ألعاب القوى ،فتُقام كذلك بطولة بني املدرستنيُّ ،
استمر ْت
السباقات
ّ
السباق النهائي ،وهذه ّ
لرتبية البرصة ،الذين يشاركون يف بغداد يف ّ
عادت
حتّى احتالل العراق سنة (1941م) يف احلرب العامل ّية الثانية ،وبعد انتهاء احلرب
ْ
السباقات ،ولكن يف لعبة كرة القدم فقط ،وكنّا –حينذاكِ -من العبي البرصة.
هذه ّ
نعود بالذاكرة إىل الثالثين ّيات ،ففي ألعاب القوى هناك اختالف بني املايض

واحلارض ،ففي املايض ال توجد رمي املطرقة وال (400م) موانع ،وال (400م) بريد،
فكانت من اخلشب غري املرن ،مثل العصا احلال ّية ،ففي القفز العايل
أ َّما عصا الزانة،
ْ

ُ
الرمل ،أ َّما اآلن ،فعىل اإلسفنج ،ففي
والزانة كان سقوط املتسابق بعد قفزه
يكون عىل ّ

كانت هبا خطورة ،أ ّما التوقيت ،فالفرق كبري ،فاآلن ال حيصل اخلطأ يف التوقيت،
السابق ْ
ّ

ِ
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محودي البدر ،عبد اهلل
مت ّثل ّ
الصورة فريق تربية البرصة سنة (1938م) ،من اليسار( :مهدي العط ّيةّ ،
فتّاح ،الس ّيد حمسن فرج ،الس ّيد فاضل حاج كامل ،الس ّيد مهدي عبدال ،وتامي نعوم).

السباقات كان توقيت اخلامس
أ َّما يف املايض فلم يكن التوقيت مضبوط ًا ،ويف أحد ّ
(جر احلبل)،
أفضل من وقت الثاين!! ويف املايض كانت هناك لعبة قدْ ُألغيت ،وهي ُّ
ٍ
تصطحب ُّ
وصفة هذه ال ّلعبةْ :
مكون ًا من سبعة رياض ّيني،
أن
جلر احلبل َّ
َ
كل حمافظة فريق ًا ِّ
خط يف الوسط وخ ّطان يبعد ٌّ
ختط ثالثة خطوط متوازيةّ ،
أن َّ
وطريقة لعبهاْ :
كل منهام

خط الوسط بمرتين تقريب ًا ل ُيوضع احلبل عىل األرض بعد ْ
عن ّ
أن يؤشرَّ منتصف احلبل
ٍ
ٍ
وللسباق َحكَم ومساعدانُّ ،
بنحو توضع عىل ّ
واحد
كل
بإشارة واضحة،
خط الوسطّ ،
أن يتأكّد احلَكَم من وضع منتصف احلبل عىل ّ
منهام يراقب فريق ًا ،وبعد ْ
خط الوسط
ٍ
بنحو
و ُيعلن الته ّيؤُ ،يطلق صافرة البداية ،ف ُيعدُّ الفريق فائز ًا عندما جيري لفريق املقابل،

تصل اإلشارة املوجودة عىل احلبل إىل ّ
اخلط املوجود ناحية هذا الفريق ،و ُيعدُّ هذا الفوز

قسم رُّ ِ
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ُ
الر ّ

األول ،وبعدها ينتقل ُّ
األول،
السباق ّ
ّ
كل فريق مكان اآلخر ،ويوضع احلبل كام كان يف ّ
السباق ،فإذا فاز الفريق الذي فاز ّأوالً تنتهي املباراة لصالح هذا الفريق ،أما إذا
ويبدأ ّ
فاز الفريق الذي كان خارس ًا فتُجرى مباراة ثالثة ،والفائز هبا هو الفائز ،وهكذا حتّى

تنتهي البطولة بني بغداد واملوصل والبرصة.

السباق مع
حدَّ ثنا املرحوم (حمسن فرج) ،الذي كان ضمن الفريق ،قال :كنّا ننهي ّ
ِ
ألن ّ
ّ
كل الفرق بدقائق قليلة؛ ّ
القوة والوزن فوق الثقيل!
كل العب من فريقنا جيمع بني ّ
عادت سباقات الرتبية وبألعاب كثرية.
ألعاب القوى  ،ويف اخلمسين ّيات
وقدْ تو ّقفت
ْ
ُ
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�سفر ومباريات اللاّ عبني بني املا�ضي واحلا�ضر
ُ

عندما كنّا يف األربعين ّيات اّ
كانت تُقام
طلب ًا يف ثانو ّية البرصة –اإلعداد ّية املركز ّية–
ْ

مباريات رسم ّية بكرة القدم بني تربيات املحافظات تديرها املدير ّية العا ّمة للرتبية
كانت تُشارك يف هذه البطولة ،فهي( :بغداد
الرياض ّية يف بغداد ،أ ّما املحافظات التي
ْ
ّ
والبرصة واملوصل والعامرة والنارص ّية)؛ ّ
ألن بق ّية املحافظات ال توجد يف مدارسها فرق

وكانت جُترى يف ّ
كل عام تقريب ًا لقاءات و ِّد َّية بني ثانويات البرصة والعامرة
بكرة القدم،
ْ
والنارص ّية ،ففي سنة (1946م) ،ذهب فريق ثانو ّية البرصة إىل العامرة إلجراء مباراة

و ّد َّية مع ثانو ّية العامرة؛ إ ْذ ال توجد يف ّ
كل حمافظة من حمافظات البلد سوى ثانو ّية واحدة

باستثناء بغداد.

وكانت سفرتنا يف باصات اخلشب املوجودة اآلن ،التي تعمل بني ّ
العشار وأيب
ْ

اخلصيب ،وكان الطريق غري مب ّلط ،فليس من السهولة معرفته؛ ألنَّه وعر ومتش ّعب؛
ست ساعات-
بسبب تأثري مياه األمطار ،وعند وصولنا -بعد أن
السفرة ّ
ْ
استغرقت ّ

استقبلنا مدير الثانو ّية وأساتذهتا اّ
وطلهبا باحلفاوة والرتحيب ،وقدْ أعدّ وا لنا لوازم

السكن فيها ،ويف صباح اليوم التايل ذهبنا ملشاهدة سدّ ة العامرة ،وبعدها رجعنا ،فأقام
ّ
زلت أذكرها ،وأذكر كرم صاحبها ،ويف عرص
لنا احلاج (هاشم اجلاسم) وليمة غداء ما ُ

ذلك اليوم أجرينا تدريب ًا عىل ساحة الثانو ّية ،وقدْ حرض مجهور كبري ملشاهدة تدريباتنا،
بل ملشاهدتنا ،ويف املساء أقام لنا طالب الثانو ّية حفلة بعد كلمة ترحيب من أحد

كانت لنا اسرتاحة؛ استعداد ًا للمباراة عرص ذلك
األساتذة ،ويف صباح اليوم الثالث
ْ
املقرر ْ
أن تقام املباراة عىل ساحة الثانو ّية ،ولكن تغيرّ ْت إىل ساحة الكحالء؛
اليوم ،وكان ّ
ّ
املتفرجني الذين ُيتو ّقع حرضوهم ملشاهدة املباراة.
ألن ساحة الثانو ّية ال ت ََسع كثرة ّ
ذهبنا إىل امللعبّ ،
جيرها حصانان ،وصلنا امللعب ،فاستقبلنا
كل مخسة العبني يف عربة ّ
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اجلمهور باهلتاف والتصفيق ،وكأنّنا نحن فريق العامرة ،أنا ال أريد ذكر نتيجة املباراة؛

مهمة يف ال ّلقاء الو ِّدي بني األح ّبة.
ألن النتيجة ليست ّ

كبري منهم يف
عند عودتنا بعد املباراة كان اجلمهور يرافقنا إىل الثانو ّية؛ إ ْذ ّ
جتمع عد ٌد ٌ

ساحة الثانو ّية وهم يص ِّفقون إلخواهنم العبي البرصة.

أن الطريق ال يمكن ْ
يف املساء تساقط املطر وانقطع صباح ًا ،فعلمنا ّ
أن تسري عليه
ِ
ٍ
للسفر بالطريق املائي بواسطة
الس ّيارات ،وخالل فرتة مت ّك َن املسؤولون من إجياد وسيلة ّ

(الفلكة) ،وأصفها ملن مل يشاهدها :هي عبارة عن جنيبة كبرية من اخلشب تسيرّ ها ماكنة
يف اخللف ،تُستعمل لنقل الطابوق أو نقل موا ّد ُأخر من العامرة إىل البرصة ،سافرنا هبا
حمملة بأقفاص الدّ جاج والطيور والبيض وموا ّد ُأخر ،ووصلنا مساء إىل (قلعة
وهي ّ
صالح) ،فوقفنا هبا وقضينا تلك ال ّليلة ضيوف ًا عىل أهلها ،وقدْ ُر ِّحب بنا عظيم الرتحيب،
وبتنا يف املدرسة بعد ْ
أن ُأعدّ ْت لنا لوازم املبيت ،ويف الصباح رسنا إىل البرصة ،فوصلنا

ّ
حممد
يتكون من( :نرص اهلل حسني حامي اهلدف،
عرص ًا ،وكان فريقنا ّ
وخط الدفاع ّ
ّ
وخط
اهلواز ،وعبد الزهرة شبيب ،وسعيد يشوع ،وألفريد سمعان ،وأتاتوس هايك،
ّ

الرضا البدر ،وكريم اّ
علوي ،وطارق خليل ،وكامل
اهلجوم عبد الوهاب ّ
الصقر ،وعبد ّ
محودي البدر) ،أ َّما فريق العامرة ،فأتذكّر منهم:
جرجس،
ومدرب الفريق األستاذ ّ
ّ

(إسامعيل ماهود) حامي هدف،
اَّ
عبني( :مجعة حبيب ،وعبد
والل َ

الرضا ،وأنور حممود ،وكاظم)،
ّ
مدرب الفريق األستاذ
وكان
ّ

(طالب اهلاشمي).

كانت سفر ًة ال
احلقيقة ،أنهَّ ا
ْ

ُيمكن ْ
أن ننساها.
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يا�ضي
الر
ما�ضي ثانو ّية الب�صرة ّ
ّ
الرياض ّية يف ثانو ّية البرصة-اإلعداد ّية املركز ّية
يف األربعين ّيات،
ْ
كانت احلركة ّ

كانت
حال ّي ًا -تسري بمستوى رفيع ،وكان االهتامم هبا كبري ًا ،فجميع األلعاب التي
ْ
منترشة –حينذاك -مثل :كرة القدم والس َّلة والطائرة وألعاب القوى واملنضدة ،تمُ ارس

خاصة عندما كان املرحوم األستاذ (سامي اهلال ّيل) مدير ًا هلا ،واألستاذان
يف املدرسةّ ،
الرياضة فيها؛ َّ
ألن أولئك
املرحومانّ ( :
السباهي) مسؤولني عن ّ
محودي البدر) ،و(عيل ّ
ٍ
الثالثة كانوا من رياضيي البرصة ،وبعد مرور ٍ
قصرية يف بداية الدراسة يبدأ النشاط
فرتة
ّ
السباهي) كان مسؤوالً عن صفوف اإلعداد ّية ،ففي لعبة
يايض ،فاألستاذ (عيل ّ
ّ
الر ّ

كرة القدم –مثالً -يطلبان من مرشيف الصفوف هتيئة فريق ّ
صف ،وبعد فرتة تبدأ
لكل
ّ
األول ،ومباريات بني صفوف
الصفوف ،فمباريات بني صفوف ّ
املباريات بني فرق ّ

الصف اخلامس؛ إ ْذ مل يكن –حينذاك -ص ّف ًا سادس ًا– ،أمتنّى لو تعود
الثاين ،وهكذا إىل
ّ
الصفوف ،منتخب
كام
ْ
يتم اختيار منتخبات ّ
كانت سابق ًا– وبعد انتهاء هذه املباريات ّ
األول ،ومنتخب صفوف الثاين ،وهكذا إىل منتخب صفوف اخلامس ،وبعد
صفوف ّ
مشجعي
ذلك جُترى املباريات بني هذه املنتخبات ،وخالل هذه املباريات يكون محاس
ّ
الصفوف شديد ًا ،ويتقدّ مهم بعض األساتذة ،وبعد االنتهاء من هذه البطولة
منتخبات ّ

يتم االستعداد إلجراء مباراة الكأس بني منتخب صفوف اإلعداد ّية ،وكان االهتامم
ّ

يتم اختيار منتخب الرتبية الذي ُيشارك يف بطولة العراق
هبذه املباراة كبري ًا؛ إ ْذ من خالهلا ّ
للرتبيات.

اّ
َّ
والطلب يف التشجيع يزيد املباراة محاس ًا؛ إ ْذ ينقسمون عىل
إن اشرتاك األساتذة

املتوسطة ،ومرشفو صفوف اإلعداد ّية
املتوسطة مع منتخب
قسمني ،فمرشفو صفوف
ّ
ّ
الطلب وآباء اّ
ال عن اّ
مع منتخب اإلعداد ّية ،فض ً
اللعبني وإخواهنم ومجهور كبري من
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املرصي (طلعت خالد) ،ويقود
املتوسطة األستاذ
مشجعي
املتفرجني ،وكان يقود
ّ
ّ
ّ
ّ

مشجعي اإلعداد ّية األستاذ ّ
الشاعر (رزوق فرج) ،وبعد انتهاء املباراة يقدّ م األستاذ
ّ

مشجعو الفريق الفائز الكأس ويطوفون به امللعب.
املدير الكأس للفريق الفائز ،ويستلم ّ
واحلقيقةَّ ،
أن املباراة ال تنتهي هبذا احلدّ  ،وإنَّام يبقى احلديث عنها يف املدرسة لفرتة

يتم اختيار منتخب الرتبية الذي ُيشارك يف بطولة العراق.
طويلة ،وبعد هذه املباراة ّ

ويف هناية شهر آذار يبدأ نشاط ألعاب القوى ،وبعد فرتة يف التدريب ،تُقام بطولة بني

املتوسطة ومنتخب صفوف اإلعداد ّية الختيار َمن يم ّثل منتخب تربية
منتخب صفوف
ّ

البرصة الذي ُيشارك يف بطولة العراق ،ويف هذا البطولة يكون احلامس عىل أشدّ ه بني

اّ
الطلب للفوز بتمثيل منتخب تربية البرصة يف العراق.
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املتوسطة الذي فاز بكأس البطولة سنة (1946-1945م) ،الواقفون
الصورة فريق منتخب
مت ّثل ّ
ّ
من اليسار(:نوري لفتة ،وكامل جرجس ،وسامي بريسم ،ونرص اهلل حسني ،وكريم علاّ وي ،ومحدي
حسني ،وعبد الزهرة شبيب) ،واجلالسون من اليسار( :عبد الوهاب الوائيل ،واألستاذ مهدي العط ّية
املتوسطة ،واألستاذ
الرياضة يف
املتحمس لفريق
املشجع
ّ
ّ
السباهي مسؤول ّ
املتوسطة ،واألستاذ عيل ّ
ّ
ّ
لاّ
املرصي ،وسلطان م عيل) ،واجلالسان من
يوسف صالح مدير اإلعداد ّية ،واألستاذ طلعت خالد
ّ
اهلواز).
وحممد ّ
اليسار( :عيل نارصّ ،
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من ّ
الذاكرة الريا�ض ّية � ...ساحة الإعداد ّية املركز ّية
فكانت
دت ثانو ّية البرصة –اإلعداد ّية املركز ّية حال ّي ًا-
ْ
يف سنة (1922م) ُش ّي ْ

ساحة كرة القدم ،وحوهلا جمال استُعمل مضامر ًا (ترك) أللعاب القوى؛ إ ْذ مل يكن

فاهتم املش ّيدون بكرة
–حينذاك -مضامر ألعاب القوى معروف ًا بصورته احلال ّية،
ّ
الس ّلة والطائرة ،فكان ٍّ
فكانت يف املدرسة جفرة
واهتموا باملصارعة،
لكل منهام ساحة،
ْ
ّ

واهتموا باملنضدة والبليارد وغريمها ،فبنَوا حانوت ًا كبري ًا ،ووضعوا فيه
للمصارعة،
ّ
خاصة بالبليارد ،وعدد ًا ِمن الطواقم ،وكانت جُترى عىل
طاولة لكرة املنضدة ،ومنضدة ّ
ساحة كرة القدم املباريات النهائ ّية لبطولة املدارس االبتدائ ّية بكرة القدم ،وقبل هناية ِّ
كل

الساحة مباراة عىل الكأس بني فريقي ثانو ّية البرصة
موسم لكرة قدم بفرتة جُترى عىل ّ

ومتوسطة غريمها؛ لغرض اختيار منتخب تربية
ومتوسطة البرصة؛ لعدم وجود ثانو ّية
ّ
ّ
البرصة من العبي املدرستني لبطولة املنطقة اجلنوب ّية (البرصة والعامرة والنارص ّية)،
الساحة بطولة املنطقة اجلنوب ّية ،والفائز يلعب يف بغداد عىل بطولة
وكانت جُترى عىل ّ
تربيات العراق ،وأذكر بعض العبي ثانو ّية البرصة –حينذاك( :-جميد هاشم النقيب،
محودي البدر ،وحسن البدر ،وعبد اهلل فتّاح ،ويوسف بني ،ومحيد جميد ،وعبود عيل
و ّ

الوهاب عبد الرزاق سعيد)،
حجازي ،وعيل شبيب ،وكرم جابر ،وحمسن فرج ،وعبد ّ

وحممد بشري،
الصانع ،وحممود القييس،
أ َّما فريق
املتوسطة فـ( :حامد البازي ،وعيل ّ
ّ
ّ
السباهي ،وعبد اجلليل مرنكوز ،وعبد اخلالق).
السباهي ،ونارص ّ
وعيل ّ

الساحة بطولة املدارس االبتدائ ّية أللعاب القوى ،وبطولة ألعاب
وكانت جُترى عىل ّ

ومتوسطة البرصة ،الختيار منتخب تربية البرصة لبطولة
القوى بني ثانو ّية البرصة
ّ
املنطقة اجلنوب ّية بألعاب القوى ،التي جُترى عىل ساحة الثانو ّية الختيار الفائزين لبطولة
تربيات العراق ،التي تُقام يف بغداد عىل ساحة ّ
الكشافة ،ومن أبطال البرصة بألعاب
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القوى –حينذاك -يف (100م ،و200م)( :مرجان فرج) ،ويف (400م)( :كريم جابر)،
(حممد
ويف (800م)( :عبد اخلالق) ،ويف (1500م)( :يعقوب عزال) ،ويف القفز العايلّ :

محودي البدر) ،و(عبد اهلل
بشري) ،ويف الزانة( :بدر عبد املجيد) ،ويف القرص والثقلّ ( :
وحممد املانع،
جر احلبل( :مهدي عبد آلّ ،
الرمح( :جميد هاشم النقيب) ،ويف ّ
فتّاح) ،ويف ُّ
محودي البدر ،وعبد اهلل فتّاح ،وحمسن فرج ،وتوين).
ومهدي العط ّية ،و ّ

القوات الربيطان ّية البرصة يف احلرب العامل ّية الثانية سنة (1941م)،
وعند دخول ّ

أخذت الفرق املتعدّ دة تلتقي عىل ساحة الثانو ّية مع فريق الثانو ّية ،وفيام بينها ،ومع
ْ
الساحة مباريات األندية
منتخب البرصة ،ويف منتصف األربعين ّيات
ْ
كانت عىل ّ

واملؤسسات عىل بطولة الكؤوس التي أهداها بعض أغنياء البرصة (عبد الكاظم
ّ

مخاين ،وحنّا ّ
ّ
واملؤسسات ،وكأس امللك ،وكأس
الشيخ) ،وكذا كؤوس األندية
الش
ّ
ّ
الب ّقالني ،وكأس اّ
جرت عىل
الطلب البرص ّيني ،الذين يدرسون يف ك ِّل ّيات بغداد ،وقدْ
ْ

وجرت
الساحة –أيض ًا -مباريات بني فرق البرصة وبغداد وبعض فرق املحافظات،
ْ
ّ

عليها مباريات الفرق اإليران ّية مع أندية البرصة (امليناء واألمري واجلنوب) ،وبعد هناية

املوسم -وبالتحديد يف العطلة الصيف ّية -جُترى عليها مباريات الفرق الشعب ّية ،ومن

كبري من اّ
اللعبني ّ
انضموا إىل فريق الرتبية،
الشباب الذين
ّ
هذه املباريات ظهر عد ٌد ٌ
واملؤسسات.
وفرق األندية
ّ

بالساحة ،ما أ ّدى إىل
منذ بناء املدرسة ولغاية سنة (1947م) ال يوجد سياج يحُ يط ّ

خاصة يف فرتة سقوط األمطار ،ويف إحدى املباريات التي حرضها
تعرضها للتلف،
ّ
ّ
السياج ،وقدْ أمر بذلك،
الويص (عبد اإلله) طلب بعض العبي املدرسة من الويص بناء ّ
ٍ
السياج كان يف املدرسة
السياج ،وقبل بناء ّ
وبعد فرتة  -حتديد ًا يف سنة (1947م)ُ -ش ِّيد ّ

كلبان يقومان باحلراسة (رسحان ووردة) ،وكانا يمنعان مرور األشخاص الذين

قسم رُّ ِ
يايض325 ..........................................................
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الر ّ

العراقي قبل مباراته مع فريق امليناء عىل ساحة اإلعداد ّية
اإليراين حيمل العلم
سنة (1951م) الفريق
ّ
ّ
املركز ّية

موسم (1951-1950م) ،كأس (حنّا ّ
الشيخ) املباراة النهائ ّية( ،كريم علاّ وي) رئيس فريق امليناء
يستلم الكأس من أحد أوالد (حنّا ّ
الصورة األستاذ (سامي اللاّ مي) رئيس نادي
الشيخ) ،و ُيشاهد يف ّ
االحتاد.
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َدون الدّ شداشة ،أ ّما األشخاص الذين َي ْر َ
َي ْرت َ
يتعرضان هلم ،عىل
تدون البنطلون ،فال ّ
أساس أنهّ م من اّ
الطلب ،وبعض ّ
والصغار الذين يرتدون الدّ شداشة ويريدون
الشباب ّ
الساحة يرفعون الدّ شداشة وجيعلوهنا مثل البنطلون ،فباإلمكان مرورهم
املرور من ّ
بِ َعدِّ هم من اّ
يمرون بالدّ شداشة ،وعندما يتّجه الكلبان
الطلب!! حتَّى أن بعض ّ
الصغار ّ

نحوهم يرفعونهَ ا ،وهنا يقف الكلبان ويعودان إىل مكاهنام!!

خترج منها العبون كبار،
وأخري ًا -ومع األسف الشديدُ -أ ْ
الساحة التي ّ
زيلت هذه ّ

دت عليها بناية مدرسة أو أكثر ،ما أ ّدى إىل
وكان هلا الدور الكبري يف تقدّ م ال ّلعبة؛ إ ْذ ُش ّي ْ
احلرمان منها ،ومن َث َّم إىل تدنيّ لعبة كرة القدم يف اإلعداد ّية ّ
وتأخرها يف البرصة؛ ألنهَّ ا

أن أذكر ّ
الساحة الوحيدة القريبة التي يسهل الوصول إليها ،وأو ُّد ْ
أن (مدرسة
ْ
كانت ّ
دت قبلها فيها ساحة كرة القدم وس ّلة وطائرة ،يف حني املدارس التي
املربد) التي ُش ّي ْ

نتحرك ونسري،
ُّش ِّي ْ
دت بعدمها وإىل اآلن مل نشاهد فيها ساحات كرة ،وهذا يعني أنّنا ّ

ولكن إىل الوراء!!.

قسم رُّ ِ
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الر ّ

ُ
�ساحات كرة القدم القدمية يف الب�صرة

والساحات غري النظام ّية،
الساحات النظام ّيةّ ،
الساحاتّ :
يف البرصة نوعان من ّ
الساحة التي فيها هدفانْ ،
وإن مل تك ْن أبعادها
فالساحات النظام ّية تُطلق –حينذاك -عىل ّ
ّ
والساحات التي تُعدُّ –حينذاك -نظام ّية هي:
نظام ّية القياسّ ،

جرت تسويتها بعد بناء املدرسة
 -1ساحة ثانو ّية البرصة -اإلعداد ّية املركز ّية– :وقدْ
ْ

وكانت جُترى عليها بطولة املدارس االبتدائ ّية بكرة القدم ،وبطولة
سنة (1925م)،
ْ
وكانت جُترى عليها بطولة املنطقة اجلنوب ّية (البرصة
املدارس االبتدائ ّية بألعاب القوى،
ْ

والعامرة والنارصية) بكرة القدم؛ الختيار الفريق الذي يم ّثل املنطقة اجلنوب ّية لبطولة

تربيات البلد التي تُقام يف بغداد ،وكذلك بطولة املنطقة اجلنوب ّية بألعاب القوى الختيار
أبطال لتمثيل املنطقة يف بطولة تربيات القطر التي تُقام يف بغداد ،وكانت جُترى عليها

ألعاب صفوف املدرسة واملباريات الو ّد ّية التي جُترى بني فريق الثانو ّية والفرق األُخر،
وكانت جُترى عليها مباريات بطولة الكؤوس التي هيدهيا وجهاء البرصة واألندية
ْ
واملؤسسات والشرّ كات.
البرص ّية،
ّ

وكانت جُترى عليها املباريات الو ّد ّية بني األندية البرص ّية والفرق العراق ّية والفرق

خاصة بني امليناء ورشكة نفط البرصة،
اخلارج ّية ،التي كان حيرضها مجهور كبري جدّ ًاّ ،
وكان للنساء مكان خاص يف الطابق الثاين من املدرسةِ ،
ومن العبيها القدامى( :عبد
ٌّ

محودي البدر ،وحسن البدر ،ويوسف بني ،وجميد النقيب ،وعبود
الودود فرج ،و ّ

عيل حجازي ،وحمسن فرج ،ومحيد جميد ،وكريم جابر ،وعبد الرزاق املنديل ،وعيل

حممد صالح ،وزكي
السامر ،ومهدي ّ
شبيب ،وعزيز عجم ،وسامي ف ّياض ،ومحيد ّ
البجاري ،وحسني مريزا ،ويعقوب منيش،
اهلواز ،وخضري مجيل كوزر ،وإسامعيل ّ
ّ
وعبد الزهرة شبيب ،وكريم اّ
اهلواز ،وسعيد يشوع ،وطارق خليل،
علوي،
وحممد ّ
ّ
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الوائيل،
الرضا البدر ،وعبد الوهاب
وقسطنطني سمعان ،وعبد ّ
الوهاب ّ
الصقر ،وعبد ّ
ّ

الصقر،
وكامل دويشا ،وعبد السّالم عبد الكريم ،ومحيد خلف ،ومحزة قاسم ،وخالد ّ
وحممد منثر ،وعبد الرزاق مجعة ،وجاسب شند ،وفالح وصفي)،
وعبد ّ
الصمد طاهرّ ،

وغريهم.

 -2ساحة مدرسة ّ
الساحات يف البرصة،
العشار –املربد حال ّي ًا– :وهي من أقدم ّ

وفيها هدفان ،وكانت جُترى عليها مباريات بطولة املدارس االبتدائ ّية بكرة القدم ،وال
يسمح لغريها بال ّلعب عليها إال لتدريب فريق املدرسةِ ،
ومن أبرز العبيها القدامى:
ُ
حجازي ،وحسن البدر،
محودي البدر ،وطارق العط ّية ،وعبود عيل
(عبد الودود فرج ،و ّ
ّ

حممد
ومحيد جميد ،وجميد النقيب ،ويوسف بني ،ورشيد جميد ،ومجيل شمو ،ومهدي ّ

اهلزام ،وزكي
صالح،
وحممد مهدي ،وخرض مجيل موزر ،وشاكر إسامعيل ،وعزيز ّ
ّ

اهلواز ،وع ّباس خضري ،وتوفيق القرناوي) ،وغريهم.
ّ

 -3ساحة القشلة :وهي ساحة رشطة القشلة –رشطة ّ
العشار– وتقع مكان سوق

الساحة هدفان ،ومن جانب من
ّ
اخلضارة حال ّي ًا ،وهي من مباين الدولة العثامن ّية ،ويف ّ

جوانبها –الغريب– تالصقها بيوت منتسبي الرشطة ،وكان يجُ رى عليها تدريب فرق
الرشطة ،ومباريات فريق القشلة املؤ َّلف من أبناء منتسبي الرشطةِ ،
ومن شباب املنطقة،
أمثال( :فهمي القيامقجي) ،واألساتذة( :فاضل محزة ،وسلطان اّ
مل عيل ،وكريم ع ّباس،
محودي ،وصبيح داود،
والدّ كتور قسطنطني سمعان ،والشاعر ألفريد سمعان ،وكريم ّ

وعيل حسني التورنجي ابن أخ احلاج مصطاف).

القوات
 -4ساحة بني جبلني :تقع خلف سجن البرصة ،و ُيقال إنهّ ا ُس ِّو ْ
يت من قبل ّ

وعسكرت يف تلك املنطقة وش َّيدت مستشفى
دخلت سنة (1914م)
الربيطان ّية التي
ْ
ْ

الساحة اّتلن
مود -اجلمهوري حال ّي ًا -ويقع يف اجلانب الشام ّيل واجلانب اجلنو ّ
يب من ّ
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الر ّ

الساحة ،و ُأطلق عليهام
ال يزيد ارتفاعهام عن عرشة أمتار ،وامتدادمها أكثر من طول ّ
ْ ِ
القوات الربيطان ّية بكرة القدم جُتري عليها
الساحة هدفان،
وكانت فرق ّ
باجلبلني ،ويف ّ
وخاصة فريق مدرسة
ُعملت من قبل العراق ّيني،
تدريباهتا ومبارياهتا ،وبعد ذلك است
ْ
ّ
ومتوسطة البرصة والفرق الشعب ّية القريبة منها ،وكانت جُترى عليها
القبلة االبتدائ ّية
ّ
ِ
الصانع،
الساحة( :مجال ّ
مباريات بطولة املدارس االبتدائ ّية بكرة القدم ،ومن العبي ّ

السعدون،
وحممد سعيد املناصري،
وعبد الوهاب ناجي ،ونوري املناصري،
وحممد ّ
ّ
ّ
السعدون ،وسعيد واصف ،ورشاد املفتي ،وخضري ع ّباس ،وحممود القييس،
وحممود ّ

وحممد بشري ،وعبد
السباهي ،وعيل ّ
الصانعّ ،
السباهي ،ونارص ّ
وجليل (مرنكوز) ،وعيل ّ

اخلالق ،وفندق ،وتومان وأخوه األكرب عبد احلسني (طبيج) ،وكريم (نيوى) ،وخلف،
وحسون عبد ،ومصطفى محيد).
ّ

يايض الذي ُأ ّسس سنة (1931م) ،ويف
 -5ساحة امليناء :ساحة نادي امليناء ّ
الر ّ

البداية كان يجُ رى عليها تدريب ومباريات فريق النادي مع الفرق الربيطان ّية ،ومع فريق

البواخر احلرب ّية التي تزور البرصة ،ومع بعض فرق البرصة ،وكان يجُ رى عليها تدريب

فريق النادي للهوكي؛ ألن عدد ًا من منتسبي املوانئ –حينذاك -من اهلنود ،حتّى وصل
النادي إىل مستوى متقدّ م جدّ ًا يف لعبة كرة القدم ،فهو أول ٍ
ناد يف الدول العرب ّية وضع
ّ
األنوار.

الساحات التي ليس هبا أهداف ،وغري نظام ّية
الساحات غري النظام ّية ،فهي ّ
أ ّما ّ

القياسات ،ومنها:

 -1ساحة البنات :وهي ساحة مدرسة اخلنساء االبتدائ ّية للبنات ،املوجودة حال ّي ًا

الساحة كبرية جدّ ًا ،وهي مفتوحة
قرب مدرسة االبتدائ ّية ،ويفصل بينهام شارع،
ْ
وكانت ّ

الرياض ّيني؛ َّ
والساحة ال
ألن إدارة املدرسة َف َص ْ
الساحة عن املدرسة بسياجّ ،
لت ّ
جلميع ّ
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يوجد فيها هدفان ،ولكن يف بعض املباريات بني الفرق الشعب ّية القو ّية ُيوضع هدفان من
وكانت تقام عليها مباريات الفرق
القصب أو املرادي ،دون االهتامم بقياسات اهلدفني،
ْ
اللعبون القريبة بيوهتم منهاِ ،
الشعب ّية ،ويلعب عليها اّ
ومن العبيها( :محيد جميد ،ورشيد

اهلواز ،وزكي
السامر ،وسلامن اهلالل ،وطالب ّ
السامر ،ومحيد ّ
جميد ،والدّ كتور فيصل ّ

حممد صالح،
اهلواز،
وحممد ّ
ّ
حممد صالح ،وجاسم ّ
اهلواز ،وصبيح درويش ،ومهدي ّ
ّ
ٍ
برجل واحدة ،ويرتكز عىل عصا للثانية.)-
والدّ كتور عيل امل ّياح ،وجواد -الذي كان

ّ
العشار،
الساعي ،بجانب كهرباء
 -2ساحة مدرسة األمريكان :تقع يف حم ّلة ّ

يايض يف هناية
مقر نادي االتحّ اد ّ
والساحة تعود إىل مدرسة األمريكان ،وكان فيها ّ
ّ
الر ّ
ٍ
وفرتة من اخلمسين ّيات ،مساحتها صغرية ،أحد اهلدفني فيها ِمن نخلتني،
األربعين ّيات

اهلدف الثاين ،فكان من جتميع مالبس
تبعدُ الواحدة عن األخرى ثالثة أمتار تقريب ًا ،أ َّما
ُ
اّ
وكانت تقام عليها مباريات الفرق
اللعبني ،ويف املباريات ُيوضع هدف من القصب،
ْ

الرياض ّيون من منطقة ّ
العشار تدريبهم؛ لقرهبا من بيوهتم ،ومن
الشعب ّية ،و ُيامرس عليها ّ

اخلضريي والد قدري ،وعدنان وثامر حسني الدوغة
العبيها القدامى(:عبد الكريم
ّ
اري ،وعبد الرزاق طاهر،
البج ّ
جي ،وحسن بريسم ،وع ّبود عيل حجازي ،وإسامعيل ّ
الكاظمي ،وعبد األمري العط ّية،
الوهاب طاهر ،وشاكر إسامعيل ،وكامل جواد
وعبد ّ
ّ

وكريم اّ
إسكايف
العيداين) ،وكنا ك ّلام مررنا -اتفاق ًا -عىل
علوي ،وكامل سعيد ،وفائق
ٍّ
ّ
إنكليزي من النوع
اخلضريي شاهدنا لديه حذا ًء معروض ًا للبيع ،واحلذاء
قرب جامع
ّ
ّ
ٍ
بثمن زهيد جدّ ًا ،فأخذ فائق  -وهو
اجل ّيد ،فنأيت إىل اإلسكايف ليشرتي أحدُ نا احلذاء
يلعب بالرجل اليرسى -بحذاء اليرسى ،واليمنى ٍ
حاف!!.
يفي ،مقابل فندق العيون،
السعود ّية :وتقع بجانب سينام الوطني ّ
الص ّ
 -3ساحة ّ

الكزارة ،وال يوجد فيها هدفان ،واهلدفان يف املباراة من مالبس
والساحة ملنطقة ّ
ّ
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اّ
اللعبني ،ويقال ّ
إن أحد محاة اهلدف يف مباراة بني الفرق الشعب ّية ّقر َب املالبس

الرغم
املستعملة لتحديد مسافة اهلدف إىل مرتين تقريب ًا ،فلم يتم ّك ْن
ُ
الفريق املقابل عىل ُّ
ِ
وضع اهلدف ،فأخرب
جني
من اهلجامت
املتفر َ
َ
املتكررة من تسجيل هدف ،وقدْ شاهد أحد ّ
ّ
وحصلت مشادة بني الفريقني أد ْت إىل إهناء املباراة!!! ِ
ومن العبيها:
الفريق املقابل،
ْ
ّ
ّ

(طالب جاسم ،وكريم جابر ،وضمد شبيب ،وعبد الزهرة شبيب ،وجواد شبيب،
وحممد حسن).
ّ

يت بساحة
الساحة قريبة من مستوصف؛ وهلذا ُس ِّم ْ
 -4ساحة املستوصف :وهذه ّ

املستوصف ،موقعها قرب (أسد بابل) يف مكان كراج التنّومة حال ّي ًا ،وال يوجد فيها
وكانت جُترى عليها مباريات الفرق الشعبيةِ ،
ومن العبيها( :صالح ّ
الشيخ
هدفان،
ْ
ّ
خزعل ،ومصطفى ّ
الشيخ خزعل ،وكامل سعيد ،وخالد الشّالل ،وسامل الكتيباين،
وجواد عبد احلسني).

 -5ساحة أمحد شاذي لندن :وتقع يف مكان مدرسة اجلمهور ّية االبتدائ ّية حال ّي ًا،

وكان (أمحد) ،املل ّقب بـ(شاذي لندن) يسكن يف بيت الرشيدة ،البيت الكبري بجانب
بالساحة وخي ّططها ،ويضع قبل ِّ
كل مباراة
هيتم ّ
املدرسة ،واملوجود -حال ّي ًا -وكان ّ

أعمدة األهداف (املرادي) ،ويرفعها بعد املباراة ،وحيتفظ هبا يف البيت للمباراة التي

الساحة باسمه ،ومن العبيها( :أمحد شاذي لندن ،وع ّباس عبد
بعدها ،وهلذا ُسم ّي ْت ّ

اهلل ،وجواد عبد احلسني ،وطارق خليل ،وجورج يوسف ،وكريم اّ
الرضا
علوي ،وعبد ّ
البدر ،وكامل جواد ،ومزعل العط ّية ،وفائق العط ّية).

ست املدير ّية العا ّمة للموانئ يف التنّومة ،كان أكثر
 -6ساحة التنّومة :عندما ُأ ِّس ْ

يت هلم ساحة كرة القدم وساحة تنس
فس ِّو ْ
وعمهلا من اإلنكليز واهلنودُ ،
مو ّظفيها اّ
َعمل ُ
أهل التنّومة ساحة كرة القدم
وساحة هوكي ،وبعد انتقال املوانئ إىل املعقل است َ
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ل ّلعب عليها ،وموقعها قرب الرشطة القديمة خلف مدرسة (التنّومة االبتدائ ّية)،
الشعب ّية ،وفريق التنّومة كان ِمن أبرز الفرق ّ
وكانت جُترى عليها مباريات الفرق ّ
الشعب ّية،
ْ
الساحة مباريات مع عدّ ة فِرق حتّى مع البواخر الربيطان ّية،
ْ
وجرت لفريق التنّومة عىل ّ
ِ
النبي شبرّ  ،وبندر عبد
وحممد مهدي الرضب ،ونوري عبد ّ
ومن العبيها( :ع ّبود يونسّ ،
النبي طاهر ،وقاسم عذارة ،ونارص املل ّقب (صيدح)).
احلسني ،وعبد ّ

والساحة هلا ُشهرة كبرية،
 -7ساحة اخلرضاو ّيةُ :
(السيمر)ّ ،
الساحة يف منطقة ّ
تقع ّ

مهمة وكثرية بني
وخاصة يف فرتة اخلمسين ّيات والستين ّيات؛ إ ْذ ُأ ْ
ّ
قيمت عليها مباريات ّ
الوهاب ناجي) يدعم املباريات
الفرق الشعب ّية ملختلف املناطق ،وكان املرحوم (عبد ّ
التي تُقام عليهاِ ،
ومن العبيها( :شاكر أبو نبيل ،وهادي حسن ،وأنور طه ،وسعيد
حممد عيل ،وسامي ناجي ،وحسني حاچم ،وجاسم
حممود ،والس ّيد عيسى ،وفاضل ّ

حممد خضيرّ  ،ووليد مهدي ،وجليل لفته).
ّ
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ٌ
ّ
والع�شا ِر انتهتْ بالعراك
القبلة
مباراة بني
ِ

القوات الربيطان ّية
ذكرت -سابق ًا( -ساحة بني جبلني)،
وقلت إنهَّ ا ُس ِّو ْ
ُ
ُ
يت من قبل ّ

وكانت الفرق
عسكرت يف تلك املنطقة ،حيث مستشفى(مود) -اجلمهوري حال ّي ًا-
التي
ْ
ْ
اإلنجليز ّية جُتري عليها تدريبها بكرة القدم ،جُ
القوات الربيطان ّية،
وتري عليها مباريات ّ

وقدْ كنّا يف سنة(1939–1938م) اّ
طلب ًا يف (مدرسة املقام االبتدائ ّية) التي يفصلها

ثم
حتو ْ
لت إىل (مدرسة فيصل ّ
عن اإلعداد ّية املركز ّية شارع ،وقدْ ّ
األول االبتدائ ّية)ّ ،
(مدرسة اجلمهور ّية االبتدائ ّية -حال ّي ًا )-بعد تشييد بنايتها اجلديدة ،وعندما كنّا نذهب
نمر قرب اإلعداد ّية املركز ّية ،ويف أحد أ ّيام اخلميس
إىل املدرسة ونعود منها إىل بيوتنا كنّا ُّ
عند عودتنا إىل بيوتنا بعد انتهاء الدوام شاهدنا آليات (رولة) تعدِّ ل ساحة اإلعداد ّية،
وهناك من يقوم بتخطيط الساحة ،فلم سألنا ِ
علمنا َّ
أن مباراة بكرة القدم ستُجرى بني
اّ
ّ
َ
القوة اجلو ّية يف الشعيبة عرص ذلك اليوم ،فأرسعنا إىل بيوتنا
فريق اإلعداد ّية وفريق ّ

لتناول الغداء والعودة إىل ساحة الثانو ّية لنجدَ املكان املناسب؛ َّ
ألن املباراة بال ّ
شك

مهمة وقو ّية ،وسنرى ألعاب ًا مل ْ نشاهدها من قبل ،فقدْ كان أم ُلنا دائ ًام ْ
أن نشاهد فريق ًا
ّ
بريطان ّي ًا يلعب أمامنا حتّى نستفيد ونط ِّبق ما نراه يف مباريات حم ّلتنا مع الفرق األُخر،
فتجمعنا يف املح ّلة حسب الوقت الذي حدّ دناه ،ورسنا إىل ساحة اإلعداد ّية ،ويف الطريق
ّ

اإلنجليزي ومهارة حامي اهلدف ،وغريها من أحاديث
قوة الفريق
ّ
كنّا نتحدّ ث عن ّ
ٍ
ٍ
اّ
الساحة بانتظار
طلب االبتدائ ّية ،وكان وصولنا قبل بدء املباراة بفرتة طويلة ،ونحن يف ّ
الساحة؛ َّ
الساحة مل يكن حييطها سياج ،وتو ّقف،
ألن ّ
املباراة فإذا بـ (لوري) يدخل إىل ّ
كبري ِمن األشخاص ،وإذا بأحدهم ُينادي( :إىل ساحة بني جبلني ..إىل
وكان به عد ٌد ٌ
ّ
والعشار – املربد حال ّي ًا –) ،وإذا باهلتافات واهلوسات تتعاىل ِمن داخل
مباراة القبلة

فاستهوت اهلتافات بعضنا ،فاقرتح الذين استهوهتم اهلتافات الذهاب إىل
ال ّلوري،
ْ
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اإلنجليزي
مه ّية مباراة الفريق
ّ
(بني جبلني) لنرى املباراة ،وبعضنا عارض ذلك؛ أل ّ

والثانو ّية ،فيجب مشاهدهتا ،وبعد ذلك انتهينا إىل قرار البقاء ،فحصل شجار بينه
وبني (كامل جواد الكاظمي) ،وبعدها ركبنا ال ّلوري مع املشجعني ،وبعد ٍ
فرتة خت ّللتها
ّ
ّ

اهلتافات واهلوسات وصلنا إىل ساحة بني جبلني ،التي مل نشاهدها من قبل ،وقدْ وصل
ٍ
وجتمع مجهور ّ
مكان عىل أحد
العشار يف
باملشجعني،
املحملة
قبلنا عد ٌد من ال ّلور ّيات
ّ
ّ
ّ
جتمع مجهور مدرسة القبلة ،وكان عد ُدهم كبري ًا؛ لقرهبا من
اجلبلني ،ويف اجلهة املقابلة ّ

املهمة ال بدّ من حضور (أشقياء!!) ّ
كل منطقة مع
منطقة البرصة ،ويف مثل هذه املباراة ّ
اللعبني من االعتداء؛ ّ
املشجعني حلاميتهم ومحاية اّ
ألن االعتداء كثري ًا ما حيدث! فحرض
ّ
املباراة شقي منطقة البرصة (خليل حكّاكة) ،وأخوه (فاضل) ،و(احلكّاكة) حم ّلة قرب
املرشاق ومقربة اليهود ،ومعه بعض األشقياء الذين يأمترون بأمره؛ ألنهَّ م ّ
أقل درجة

منه ،وحرض أكرب شقي يف منطقة اخلندق (جليل بن زميزم) ومعه بعض أشقياء املنطقة

املشجعني اّ
واللعبني؛ إ ْذ بعض العبي ّ
العشار من اخلندق ،وهم( :رشيد جميد،
حلامية
ّ

أن أكثر اّ
ال عن ّ
اهلواز ،وسلامن اهلالل) ،فض ً
طلب اخلندق يف
اهلواز ،وزكي ّ
وطالب ّ
مدرسة ّ
وبدأت
العشار ،فتُعدّ املدرسة تابعة للخندق حسب مفهوم ذلك الوقت،
ْ

املشجعني أكثر
نتابع التشجيع وحركات
ّ
املباراة ومحاس اجلمهور وصل ذروتَه ،وكنّا ُ
ِمن متابعتنا املباراة! حتّى ّ
املشجعني مل يشاهدوا املباراة النشغاهلم بالتشجيع
أن بعض
ّ
العشار( :إحنا ّ
واهلتاف واهلوسات وتنظيم اجلمهور! وكانت هوسات ّ
العشار الكاس

إلنه  ...نغلب كل فرقة تقابلنه  ...هذا دايخ املبتوت ..يله رشيد شيله بشوت) ،و(دايخ)

اسم مدافع القبلة ،و(املبتوت) ُيطلق –حينذاك -عىل الذي ليس لديه ّ
حظ ،و(رشيد)

العب ّ
العشار األخ األصغر لالعب البرصة (محيد جميد) ،وكذا( :شوف وال ّلعب كلوف

 ...هذا رشيد البطل وشوته معروف) ،أ ّما القبلة( :يله يا تومان ..انطي باص إل نشوان
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ٍ
ٍ
يطلع كول عىل ّ
قصرية من
لفرتة
األول واجلمهور مل هيدأ ولو
العشار) ،وانتهى الشوط ّ

دون تسجيل هدف! وكان اّ
يتجمعون خالل فرتة االسرتاحة
اللعبون –حينذاك-
ّ
وكل ٍ
الساحة؛ لعدم وجود منازع! ّ
فريق قرب هدفه ،فدخل مجهور القبلة ومجهور
يف ّ
باللعبني ،فبدالً من ترك اّ
العشار ونحن معهم ،وأحاطوا اّ
ّ
اللعبني ألخذ الراحة كانوا

ومر ْت فرت ٌة قصريةٌ،
يناقشوهنم عن األخطاء التي
ْ
حصلت منهم .وبدأ الشوط الثاينّ ،
احتسب احلكم  -األستاذ (عبد الرزاق) كام أتذكّر -رضبة جزاء عىل فريق ّ
العشار ،وكان

حامي هدف ّ
اهلواز) ،والذي رضب رضبة اجلزاء (تومان) ،وكان حافي ًا،
العشار (زكي ّ
ٍ
العشار ّ
كانت املصيبة! إ ْذ اعتقد مجهور مدرسة ّ
أن
برضبة قو ّية جدّ ًا هدف ًا ،وهنا
فسجل
ْ

أن أذكر َّ
احلكم قدْ انحاز إىل فريق القبلة ،وأو ّد ْ
أن اجلمهور –حينذاك -ال يعرف شيئ ًا
العشار يشتم حكم املباراة ،وبعد ٍ
عن قانون ال ّلعبة اّإل القليل جدّ ًا ،فبدأ مجهور ّ
فرتة
َ
ثم ازداد العدد ،حتّى من ُعوا اّ
عبني من االستمرار يف
الل َ
الساحةّ ،
دخل بعضهم إىل داخل ّ
ال ّلعب ،إ ْذ تو ّقف ال ّلعبّ ،
فتدخل الكبار ملنع االعتداء عىل احلكم ،ومنعوا ما قدْ حيصل

مشجعي الفريقني ،ولك ّن مجهور القبلة اعتدى بالضرّ ب عىل األستاذ (ظافر صالح)
بني
ّ
َّ
والكشافة يف تربية البرصة –حينذاك -عىل أساس أنَّه كان منحاز ًا
الرياضة
املسؤول عن ّ

ثم ذهبنا بعد إيقاف ال ّلعب إىل مكان ال ّلوريات لنعود هبا إىل ّ
ملدرسة ّ
العشار،
العشار! ّ
فعلمنا ّ
أن سائقي ال ّلور ّيات قدْ هربوا خوف ًا عىل (لور ّياهتم) من غضب مجهور القبلة!

وكان عددنا ستّة ،ولو مجعنا ما نملك من نقود فإنهّ ا ال تسدّ ُأجرة شخصني! فال بدّ من
الذهاب إىل ّ
العشار سري ًا عىل األقدام! وسرِ نا ،ومل نشعر بطول الطريق وال بالتعب؛

اهلواز)
النشغالنا بالكالم عن املباراة وعن رضبة (تومان) القو ّية ،وعن وقوف (زكي ّ
من دون حركة! وعن االعتداء عىل األستاذ (ظافر) ،وعن اهلوسات ،حتّى وصلنا

ّ
والقوة
حممد س ّيد باقر) ،الذي بقي ملشاهدة مباراة الثانو ّية
ّ
العشار ،عندها شاهدنا (سيد ّ
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اإلنجليزي ،وعن
اجلو ّية ،فحدَّ ثنا عن املباراة وعن املناوالت اجل ّيدة بني العبي الفريق
ّ

مالبس الفريق ،وعن أحذيتهم ،وعن الكرة التي كنّا نتمنّى ْ
نلعب هبا ،وعن اهلدفني
أن
َ
عم جرى يف ملعب (بني جبلني) ..وكان
سجلهام الفريق
ّ
ال ّلذين ّ
ثم حدَّ ثناه اّ
اإلنجليزيّ ،

فريق ّ
اهلواز ،ورشيد جميد ،وسلامن اهلالل،
اهلواز ،وطالب ّ
العشار يتشكَّل من( :زكي ّ
وحممد مهدي ،وخضري مجيل كوزر ،وعيل أبو
حممد،
ّ
حممد صالح ،وصاحب ّ
ومهدي ّ

طربة) ،وفريق القبلة من( :مصطفى محيد ،وخلف الس ّيد ،ودايخ ،وعبد اخلالق سعيد،
وتومان ،وكريم نيوى ،وفرح حمسن ،وأنشوان مراد ،وعبد الرزاق صالح ،وجاسم

سعيد).

فريق القبلة يف الثالثين ّيات
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مبارا ُة منتخب الب�صرة ومنتخب الق ّوات الربيطان ّية بكرة القدم
القوات الربيطان ّية إىل البرصة يف احلرب العامل ّية الثانية سنة (1941م)،
بعد دخول ّ

القوات بعد استقرارها متارس لعبة كرة القدم ،التي ال يمكن ْ
أن يستغني
ْ
أخذت هذه ّ

عنها الربيطان ّيون.

أسس الربيطان ّي َ
جتمعهم املالعب ،فمنها :ملعب (البي او دي)
ون يف أماكن ّ
لقدْ َّ

القوة اجلو ّية الربيطان ّية يف
مدرجات من اخلشب ،وملعب ّ
يف الشعيبة ،وحيتوي عىل ّ
(السمال كامب) ،وهو يف
مدرجات من اخلشب ،وملعب ّ
الشعيبة ،وهو كذلك فيه ّ

مكان قسم اهلندسة املدن ّية للموانئ ،ويشرتك يف هذا امللعب فريق بريطاين وآخر من
أرسى احلرب اإليطال ّيني ،وكان هذا الفريق من الفرق القو ّية –حينذاك ،-وساحة
الربيطاين يف منطقة سوق اجلبيلة ،ومن الفرق الربيطان ّية القو ّية يف
االنضباط العسكري
ّ

ذلك الوقت فريق (أم .دبليو .يت) يف مزلق ّ
الرساجي.
العشار (الدّ اكري) ،وفريق منطقة ّ
ِ
كان عدد كبري من هؤالء اّ
األوىل الربيطان ّية ،وقدْ
اللعبني من العبي أندية الدرجة ّ
أرشكت احلكومة الربيطان ّية هؤالء اّ
اللعبني يف احلرب ُأسو ًة بباقي املواطنني ،وللحفاظ
ْ
عليهم أرسلتهم إىل مناطق بعيدة عن مناطق القتال ،مثل العراق وإيران ودول اخلليج،
أخذت هذه ِ
الفرق تلتقي مع فريق ثانو ّية البرصة  -اإلعداد ّية املركز ّية حال ّي ًا
ويف البداية
ْ
البرصي بجهود (املسرت ستانيل) والد
 وعىل ساحاهتا ،وبعد فرتة تشكّل املنتخبّ

الالعب (مايكل) ،الذي كان مدير ًا يف سكك حديد البرصة ،وجهود اّ
اللعب (محيد
جميد) ،الذي كان مدرب ًا للفريق ورئيس ًا له ،وأخذ الفريق يلتقي ِ
الفرق الربيطان ّية عىل
ّ
مالعبها وعىل ساحة اإلعدادية املركزية ،وكانت ِ
الفرق الربيطان ّية تلعب بطريقة احلرف
ّ
ّ
البرصي عنهم هذه الطريقة.
اإلنكليزي ( ،)Mوقدْ أخذ الفريق
ّ
ّ

تم االتّفاق عىل
ويف هناية احلرب ،وقبل خروج ّ
القوات الربيطان ّية من العراقّ ،
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الصليب
القوات الربيطان ّية ومنتخب البرصة ملنفعة ّ
إجراء مباراة و ِّد َّية بني منتخب ّ
جر ْت املباراة يف سنة (1945م) عىل ملعب اإلعداد ّية املركز ّية،
األمحر
الربيطاين ،وقدْ َّ
ّ
مترصف البرصة ،واملدير العام للموانئ ،واملدير العام لرشكة نفط البرصة،
وحرضها
ّ
اإلنكليزي مفتّش الرشطة
القوات الربيطان ّية يف البرصة ،و(الكرنل سارجنت)
ّ
وقائد ّ

الربيطاين تُعزف وهي تنتقل يف امللعب،
كانت موسيقى اجليش
يف البرصة ،وقبل املباراة ْ
ّ
وبني ٍ
البرصي
وانتهت املباراة بفوز املنتخب
فرتة و ُأخرى كان اجلمهور الكبري يص ّفق هلا،
ْ
ّ

سجل ذلك اهلدف اَّ
اللعب (علوان حسني) برضبة رأس ،وبعد
هبدف مقابل ال يشءَّ ،

الربيطاين املداليات عىل اَّ
اللعبني ،ويف النهاية
مترصف البرصة والقائد
انتهاء املباراة قدَّ م
ّ
ّ
والربيطاين.
العراقي
ُع ِزف السّالمان
ّ
ّ

حممد صالح،
العبو البرصة ،من اليمني إىل اليسار ،الواقفون( :املرحوم حمسن فرج ،املرحوم مهدي ّ
وسعيد شيوع ،واملرحوم محيد جميد ،واملرحوم كريم جابر ،وشاكر إسامعيل ،ومايكل ستانيل)،
واجلالسون( :املرحوم علوان حسني ،واملرحوم صبيح درويش ،واملرحوم مصطفى محيد ،وكريم
علاّ وي).

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 340البرص ُة يف

الريا�ضة
من ذاكرة ّ
برعاية امللك (في�صل الثاين) وح�ضور الو�صي (عبد الإله) والأمري (طالل)،
مباراة بني �شمال الب�صرة وجنوبها
القوات
يف األربعين ّيات قبل تأسيس االتحّ اد
العراقي لكرة القدم ،وبعد خروج ّ
ّ
الربيطانية عام (1945م)؛ ولوجود ٍ
عدد ِمن العبي كرة القدم القدماء يف اهليئة اإلدار ّية
ّ
يايضَّ ،قرر هؤالء العمل ِمن أجل تطوير لعبة كرة القدم وازدهارها،
لنادي االتحّ اد ّ
الر ّ
فقدَّ م النادي كأس ًا وطا َلب ِ
الفرق املوجودة يف البرصة –حينذاك -باملشاركة فيه ،وقدَّ م
َ

الشيخ ،وعبد املجيد ّ
مخاين ،وحنّا ّ
وجهاء البرصة( :عبد الكاظم ّ
الشيخ خزعل)،
الش
ّ
وغريهم كؤوس ًا إىل نادي االتحّ اد إلقامة البطولة عليها ،وقدّ م (فيصل الثاين) كأس ًا

لذلك –أيض ًا -إىل نادي االتحّ اد.

الدوري ملرحلة
كانت جُترى عليه املباريات عىل وفق أسلوب
وبطولة كأس امللك
ْ
ّ

واحدة ،وكان امللك حيرض لرعاية املباراة النهائ ّية ،التي حيرضها كبار املسؤولني يف

البرصة.

وكانت بطولة
ويف إحدى السنني حرض امللك والويص واألمري (طالل) إىل البرصة،
ْ

الكأس مل تصل إىل هنايتها.

ٍ
فاجتمعت اهليئة اإلدار ّية لدراسة األمر،
حرية من أمره،
وهنا وقع نادي االتحّ اد يف
ْ

تم االتفاق عىل ْ
وتم
أن يرعى امللك مباراة بني شامل البرصة وجنوهباّ ،
وبعد املداولة ّ
االتفاق –أيض ًا -عىل ْ
أن يكون شارع (أبو األسود) وامتداده مستقي ًام إىل الزبري خ ّط ًا
فاص ً
ال بني شامل البرصة وجنوهبا ،فكان األستاذ (توفيق العينة جي) مسؤوالً عن فريق
جنوب البرصة ،و(حمسن فرج) رئيس ًا لفريقها ،و(محيد جميد) مسؤوالً ورئيس ًا لفريق

اهلواز حلامية اهلدف ،ومحيد جميد،
شامل البرصة ،وتأ ّلف فريق شامل البرصة من( :زكي ّ
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اهلواز ،وجاسم بدر ،ومايكل ستانيل ،وصبيح درويش،
حممد صالح،
وحممد ّ
ّ
ومهدي ّ
اهلزام ،وإرشاك بدروسيان ،وعبد اهلل الرشيد).
ونبيه عفيف ،وعزيز ّ

حممد زكي،
وتأ ّلف فريق جنوب البرصة من( :مصطفى محيد حلامية اهلدف ،وصبيح ّ

وكريم جابر ،وحمسن فرج ،وكوركني هايربك ،وشاكر إسامعيل ،وكريم اّ
علوي،
وجرت املباراة
الزهرة شبيب ،وهاروت)،
ْ
وطارق خليل ،وهراند جوهريان ،وعبد ّ

وانتهت بفوز جنوب البرصة عىل
عىل ساحة الثانو ّية ،وحكَّمها األستاذ (عيل شبيب)،
ْ

شامهلا بثالثة أهداف مقابل هدفني ،وبعد املباراة ذكر األستاذ (توفيق العينة جي) رئيس
نادي االتحّ اد للملك والويص كيف ن ّظم النادي هذه املباراة عوض ًا عن بطولة الكأس،

تم االتّفاق
التي مل تنته بطولتها ،ووافق عىل حضور املباراة عند انتهاء بطولتها ،وكذلك ّ
ٍ
ٍ
مناسبة.
بفرتة
عىل حضوره بإعالم البالط بموعد املباراة النهائ ّية
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عىل ساحة ثانو ّية البرصة  -اإلعداد ّية املركز ّية  -حرض امللك (فيصل الثاين) ،والويص (عبد اإلله)،
املسؤولني ،سنة (1948-1947م) ،ويظهر امللك وهو يقدّ م الوسام إىل العب امليناء (كريم
وكبار
َ
عالوي).

امللك يقدّ م الوسام إىل العب امليناء (كريم عالوي) ،وبجانبه األمري طالل ،سنة (1953م)
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(حميد جميد) �أ�سطور ُة الكرة الب�صر ّية
عندما كنّا يف املدرسة االبتدائ ّية يف الثالثين ّيات كنّا نشاهد مباريات ثانو ّية البرصة

نتفحص مجيع العبي الفرق التي تلعب ،فنشاهدُ
 -اإلعداد ّية املركز ّية حال ّي ًا -وكنّا ّ

العب ًا خيتلف ّ
كل االختالف عن بق ّية اّ
عبني ،فهو واضح الظهور بال منافس ،ويمتاز
الل َ

ٍ
ٍ
ٍ
بشكل عجيب ،وسيطرته عىل
مذهل ،واستعامل رأسه
بشكل
باستعامل كلتا قدميه
ٍ
حرية من أمره ،وله سيطرة عىل زمالئه
الكرة ال مثيل هلا ،وقابل ّيته البدن ّية جتعلك يف

يوجههم كام يتط ّلب ،وبعد ّ
اّ
كل مباراة يلعبها يكون هو حديث
الل َ
عبني سيطر ًة كبريةً؛ إ ْذ ّ
اجلمهور ،هذا اّ
اللعب هو املرحوم (محيد جميد).

السنني ،وإذا بنا -نحن العبي املدرسة االبتدائ ّية -نجدُ أنفسنا معه يف فريق
مرت ّ
ّ
ٍ
فرص دراس ّي ٍة
الثانو ّية ،وكان قدْ أخلص للعبة كرة القدم إخالص ًا عجيب ًا؛ إ ْذ حصل عىل

يستمر هبا حل ّبه هلذه ال ّلعبة!.
ولكنّه مل
ّ

كانت يف بغداد ك ّل ّية امللك (فيصل الثاين) ،وهذه الك ّل ّية تقبل الثالثة
ومن املعروف أنّه ْ

املتوسطة يف املحافظات كا ّفة،
خرجيي الدراسة
ّ
األوائل أصحاب الدّ رجات العالية من ّ

وقدْ كان منهم هذا اّ
السامر)
اللعب (محيد جميد) ،ومعه زمياله املرحوم الدّ كتور (فيصل ّ
الضاحي)،
املؤرخ املعروف ،والوزير يف حكومة (عبد الكريم قاسم) ،و(عبد اجل ّبار ّ
ّ

الذي صار سكرتري ًا ملجلس إدارة املوانئ الحق ًا.

يستمر هبا ،تارك ًا الدراسة ،فرجع ليعو َد إىل
وقدْ دخل (محيد جميد) الك ّل ّية ،ولكنّه مل
ّ

مهه الوحيد ،فعاد إىل فريق الثانو ّية ،واختارين
ثانو ّية البرصة،
ْ
وكانت لعبة كرة القدم ّ
ولعبت معه ثالثة أعوام يف
وأنا صغري -ضمن فريق الثانو ّية ،فلم أكن أصدِّ ُق ذلك،ْ
ّ
موج ٍه .ويف سنة (1942م) شكَّل املرحوم (محيد
مدرب وخري ِّ
خط اهلجوم ،وكان خري ّ

فريق النرص –فريق البرصة– ُ
وشكِّل هذا الفريق من( :عبد الرزاق طاهر حامي
جميد) َ
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ّ
حممد
هدف،
وخط الدّ فاع :عبد الزهرة شبيب ،خرض مجيل كوزر ،ومحيد جميد ،ومهدي ّ
وخط اهلجوم :عزيز النهرام ،وشاكر إسامعيل ،وكريم اّ
ّ
علوي،
صالح ،وجاسم بدر،
وصبيح درويش ،وصالح ّ
الشيخ خزعل) ،وكانت مالبس الفريق عىل شكل العلم

العراقي –حينذاك.-

ويف سنة (1943م) شكَّل (محيد جميد) منتخب البرصة برئاسته وإدارة (املسرت

السكك،
ستانيل) والد العب امليناء ومنتخب البرصة (مايكل) ،الذي كان مدير ًا يف ّ
القوات الربيطان ّية املتمركزة يف البرصة ،التي دخلتها
ْ
وكانت مبارياتنا دائ ًام جُترى مع فريق ّ

سنة (1941م) ،وقدْ لعبنا مباراتني يف هناية موسم (1944م) ،أو موسم (1945م)،

مدرب ًا
الصليب األمحر
ملنفعة ّ
الربيطاين عىل ساحة ثانو ّية البرصة ،وكان املرحوم (محيد) ّ
ّ
ورئيس ًا للفريق ،واليشء الذي ُأريد ْ
وحب فريقه هلذه ال ّلعبة،
أن أذكره هو عن ح ّبه
ّ
وكانت املباراة جُترى عىل ساحة الثانو ّية،
فعندما كنّا نتّفق مع إحدى الفرق الربيطان ّية،
ْ

السوق ،ونحن نقوم بالتخطيط،
فال بدّ من ختطيط امللعب ،فكنّا نأيت بكيس النُّورة من ّ
واحلقيقة هو الذي يقوم بالتخطيط بمساعدتنا؛ إ ْذ كنّا نُمسك احلبل عىل األرض ،ويقوم

صباح يوم املباراة ،فكان أحدنا حيمل له النُّورة وهو يأخذ من النُّورة
بعمل ّية التخطيط
َ

الساحة ،ويأخذ بالرتاجع إىل
بيديه ويضع يديه عىل احلبل املوجود عىل األرض بامتداد ّ
الساحة كا ّفة ،وعندما
اخللف،
وتستمر هذه العمل ّية أكثر من ساعتني لتخطيط خطوط ّ
ّ
نريد مساعدته كان يرفض خوف ًا علينا من التعب؛ ّ
يتحمل
ألن لدينا مباراة عرص ًا ،وكان
ّ
ّ
هذا التعب واجلهد؛ ّ
وألن املباراة يف عرص
ألن التخطيط عمل ّية شا ّقة ومتعبة لألرجل؛

ذلك اليوم نفسه ،وعندما جُترى املباراة يكون بطلها بال منازع.

وكتب الدّ كتور (حممود احلبيب) األستاذ بك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد -حال ّي ًا -يف جم ّلة

األول سنة (1950م) حتت عنوان:
الصادر يف كانون ّ
يايض) يف عددها ّ
(االتحّ اد ّ
الر ّ
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ُ
يدخل إىل القلب
(رجل يعشق كرة) ،مقاالً جاء فيه :العشق ألوان وصور خمتلفة

ُ
املؤرخون ّ
والشعراء
املطمئن
فيحيل أمنه إىل اضطراب ،وجيعل من احلياة جحي ًام ،حدّ ثنا ّ
ٍ
ضحى بقلبه
وتعرضوا للمكاره بسببها ،فمنهم َمن َّ
والكتّاب عن رجال أح ُّبوا املرأةّ ،
ُقربان ًا هلواه ،كام فعل قيس ومجيل وكثري ،ومنهم من أحب عفيف ًا طاهر ًا ،ومنهم من ِ
عشق
َّ
َ
َ
ِ
ٍ
رجل من
تركت قلمي ينساب ملثل هؤالء ،بل إىل
املجد والفتوح أو َكن َْز املال والعلم ،ما
ُ
رجل ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عشق الكرة طف ً
وكربت معه كام كرب،
ال وصاحبته يافع ًا
طريف،
ولون
طراز جديد
ْ
ٍ
ٍ
وتطو ْ ِ ِ ٍ ِ
قويت أوصاهلا واستدار حجمها،
ثم
ْ
ّ
رت من خ َرق وقطن مرور ًا إىل كرة صغريةّ ،
املفضلة ،ولن يعيقه عنها شيب وال
فإذا هبا كبرية تسري معه ،وهو يف طور شبابه وحبيبته ّ

برودة ترسي يف ربيع العمر ،و َمن يدري ،ر ّبام طاب له ْ
يكتب عىل (شاهد القرب أو
أن
َ

رسمت يد خبري الكرة عىل القرب ّ
فتظل رفيقته ح ّي ًا وميت ًا ،أ ّما
رخامته) ما حيلو عنها ،ور ّبام
ْ
الر ُ
جل ،فهو اَّ
البرصي املعروف (محيد احلاج جميد) ،وأ َّما الكرة ،فهي كرة القدم،
اللعب
ّ
ّ
الرياضة وأسهم يف
يصور لك عقلك ،فهو ٌّ
الس ّلة وال التنس ،كام ِّ
شاب اندفع نحو ّ
ال ّ
إنعاشها دون ْ
تلني له قناة ،عرفته مالعب البرصة نج ًام زاهر ًا من نجوم الكرة ،وأح ّبه
أن َ

نموها ،وتقدّ مها
وتعهد ّ
ب الكرة قل َبه وعواط َفهّ ،
الكثريون ،وشغف به اجلمهور ،فقدْ َو َه َ
ٍ
كعضو ف ّعال،
يايض،
يف البرصة ،كام ّ
اسمه يف نادي االتحّ اد ّ
يتعهد الفالح زرعه ،وبرز ُ
الر ّ
الساطع،
مدرب فريقها ورئيسه ونجمها ّ
وتالقفتْه أيادي رشكة نفط البرصة ،فإذا هو ّ
ِ
والرجل عاشق،
ويميض إىل غايته ،فإذا به ٌ
قطب من أقطاب اتحّ اد كرة القدم ،فال غرابة ّ
وما حكمك عليه حني أعطى وقتَه هلا دون ْ
جندي من
أن ُيعطي أبناءه ِمن رعايته ،هذا
ٌّ
حاسب ِ
يستحق اإلعجاب والتقدير ،حدّ ثني يوم ًا قائالً :سأبقى ُأ ِ
الفرق
الرياضة
ّ
جنود ّ
فأشجع اّ
جلدُ د وألوم املتقاعدي َن ،ألجعل من ملعب الكرة ميدان ًا
عىل أخطائها،
الل َ
ِّ
عبني ا ُ
جيمع املخلصني ،فالكرة تُريد حم ّب ًا هلا لذاهتا ال لنفع مر َت َقب ،أ َّما إذا دامهتني الكهولة
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أن ّ
ف ُيسعدين ْ
مدرب ًا ألبنائي من اجليل اجلديد ،ح ّياك اهلل (أبا إياد) وباسم البرصة
أظل ّ

أرجو لك النّجاح.

حفي الكبري املرحوم (شاكر إسامعيل) عن املرحوم (محيد جميد)
وكتب ُّ
الص ّ
ٌ
(سنة 1950م) :يف جنوب الوطن ،وحتت لفح اهلاجرة الكاويُ ،
ٌ
جمهول
عمالق
يعمل
ِ
ٍ
يقذف هبم ِمن ِمرجله امللتهب
رعيل من األبطال،
الرياضة وأقطاهبا عىل هتيئة
ُ
من عاملقة ّ
إىل ساحات النزال واالستبدال ،رجال من نار صهرهتم حرارة التمرين ،وصقلتهم

مبارد الف ّن ،فجاؤوا أقوياء أشدّ اء جبابرة ،متيدُ األرض حتت أقدامهم الفوالذ ّية ،هذا

ُ
حديث األبطال( :سعيد
الرجل الذي يصنع أولئك األبطال هو (محيد جميد) ،فهل أتاك

يشوع ،وكريم اّ
علوي ،وشاكر إسامعيل ،وبريس لنزدل) ،وغريهم من نجوم الكرة

وكواكبها؟

إن (محيد ًا) هذا هو الفلك الذي تسبح يف أجوائه تلك النجوم اَّ
َّ
اللمعة والكواكب
الساطعةِ ،
قبست أنوارها ،ومن إعجاز فنِّه استمدّ ْت أرسارها،
فمن فيض إرشاقه
ْ
ّ
وتعالت ّبراق ًة مرشق ًة خيطف بريق ملعاهنا األبصار ،هذا هو (محيد جميد) مفخرة
فسمت
ْ
ْ

يايض وس ّيد أبطال اجلنوب.
العراق ّ
الر ّ
وأنا أو ّد ْ
قص ًة:
أذكر ّ
أن َ

يايض الذي نجتمع به يوم ّي ًا ،ومعه
جاء املرحوم (محيد جميد) إىل نادي االتحّ اد ّ
الر ّ
أوال ُده الثالثة (مؤ ّيد وليث وهيثم) ،وكانوا صغار ًا ،واجتم ُعوا حويل؛ ألنيّ ِمن أصدقاء
عمي ،أخي (ليث) هذا (خوش يداحم) ،وكلمة (يداحم)
والدهم ،قال يل (مؤ ّيد)ّ :
ٍ
بصوت
مت معهم
املستعملة يف بعض املناطق –حينذاك -تعني( :يراوغ) ،وعندما تك ّل ُ

ٍ
ٍ
بصوت
فقلت ما بكم؟ فقالو يل
شاهدت عىل وجوههم اخلوف،
مرتف ٍع
خافت :ال نريدُ
ُ
ُ

ْ
فهو ال يقبل!!
يسمع والدنا بأنّنا
أن
نلعب الكرة َ
ُ
َ

قسم رُّ ِ
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موقف والدهم هذا يم ّثل ر َّدة الفعل؛ ّ
فأدركت ّ
ألن ح َّبه املفرط للكرة س َّبب له
أن
َ
ُ
ترك الدراسة وفوات الفرص ،فحاول إبعاد أوالده عنها؛ خوف ًا عليهم ِمن ترك الدراسة،

الرغم من أنّه كان يعمل يف رشكة نفط البرصة بدرجة ضابط.
عىل ُّ

َّ
خري
إن املرحوم (محيد ًا) كان يم ّثل ّ
بحق مدرسة كرو ّية ،أ ّما أوال ُد ُه ،فأصبحوا َ
األوالد ،رحم اهلل (أبا مؤ ّيد).

ِ
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ٌ
ريا�ضي مع (ح�سن جواد البدر) مرافق امللك (في�صل الثاين)
حديث
ٌّ
(((
والعب منتخب اجلي�ش
حديثنا الريايض مع مرافق امللك (فيصل الثاين) ،السيد (حسن جواد البدر)ِ ،
ومن
ّ
ّ
ّ

املؤكّد ّ
البجاري يف ّ
العشار.
أن عائلة البدر من العوائل املعروفة يف البرصة ،تسكن حم ّلة ّ

الرياض ّية أنهّ ا مسرية طويلة
 -الس ّيد أبو فالح (حسن جواد ) ،املعروف عن مسريتك ّ

وعظيمة ،نرجو ْ
أن حتدّ ثنا عنها ولو باختصار.

بدأت ُ
دائم احلركة،
الرياض ّية
منذ طفولتي؛ إ ْذ ُ
ْ
كنت َ
 -الس ّيد حسن جواد :مسرييت ّ

وكنت
الزقاق أمام بيوتنا غري املب ّلطة بكرة مطاط ّية صغرية،
ُ
وكنّا يف املح ّلة نلعب الكرة يف ُّ

طالب ًا يف مدرسة ّ
العشار االبتدائ ّية – املربد حال ّي ًا – وعند وصويل إىل الصفوف املنتهية

املفضلة ،فض ً
ال عن مشاركتي
شاركت يف فريق كرة القدم،
ْ
ُ
وكانت هذه ال ّلعبة هوايتي ّ

َ
مدربنا
السلة والطائرة وألعاب القوى يف القفز الطويل والقفزة الثالث ّية،
وكان ّ
يف كرة ّ
األستاذ املرحوم (توفيق العينة جي) مع اشتغاله بالتدريس ،وكان ِمن العبي فريقنا:
(جميد النقيب ،ومحيد جميد ،وكريم جابر ،وحمسن فرج ،وعيل شبيب ،وضمد شبيب،

نتدرب
وطالب جاسم ،وطارق العط ّية ،وعدنان ،وطارق) ،ويف أحد أ ّيام التدريب كنّا ّ

لت منها هدف ًا،
عىل رضبات اجلزاء ،وعندما جاء دوري
سج ُ
ُ
رضبت الكرة رضب ًة قو ّي ًة َّ
السياج اخللفي القريب من اهلدف،
وملا كان اهلدف من دون شبكة،
ْ
اصطدمت الكر ُة يف ّ
بالسياج؛ ونتيجة لذلك ص َّفق يل اّ
الطلب،
ْ
فانفجرت حمدث ًة صوت ًا عالي ًا؛ لوجود مسامر ّ

فكانت هذه الضرّ بة حديث املجتمع املدريس.
ْ

كانت املدارس االبتدائ ّية القو ّية تُشارك عىل كأس بطولة املدارس االبتدائ ّية ،مثل:
ْ

مدرسة ّ
وكانت املباراة النهائ ّية دائ ًام بني
السيف،
ْ
العشار ،ومدرسة القبلة ،ومدرسة ِّ
((( أجرى احلديث:أمحد ديوان ،وكريم علاّوي.
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العشار والقبلة ،وكان الفوز دائ ًام ّ
ّ
التحقت يف ثانو ّية البرصة –اإلعداد ّية
للعشار ،وعندما
ُ
شاركت فيها يف االبتدائ ّية ،وكان ح ّبي
شاركت يف األلعاب نفسها التي
املركز ّية حال ّي ًا–
ُ
ُ

مدربنا األستاذ (فرنسيس) ،الذي كان قليل
لكرة القدم أكثر من بق ّية األلعاب ،بقيادة ّ

بالرياض ّيني اهتامم ًا كبري ًا ،وكان يف مدرستنا الثانو ّية
اهتم ّ
الرياضة ،ولكنَّه ّ
املعرفة بأمور ّ
الرجل لديه خربة ومعلومات رياض ّية كبرية ،وهو
اسمه (صالح) ،هذا ّ
رئيس ّ
(فراشني) ُ
ُ
ينصب ّ
الشباك التي يصنعها
الرياضة تقريب ًا ،فهو الذي خي ِّطط امللعب ،وهو
ُ
املسؤول عن ّ

نتدرب يوم ّي ًا تقريب ًا،
بنفسه ،وخي ّطط ساحة ألعاب القوى لبطولة املدارس واملناطق .كنّا ّ
الساحة ،كنّا نأيت بالترُّ اب (بزنابيل) من
ويف حالة املطر
وجتمع املياه يف بعض مناطق ّ
ّ
ِ
َ
املتكون
فريق االبتدائ ّية نفسه
الساحة لتسوية احلُ َفر،
وكان فري ُقنا هو ُ
ّ
املرتفع القريب من ّ
من( :جميد النقيب ،ومحيد جميد ،وحمسن فرج ،وكريم جابر ،وعيل شبيب ،وضمد
محودي البدر ،وعبد اهلل فتّاح) ،وقدْ لعبنا عدّ ة مباريات مع
شبيب ،وطالب جاسم ،و ّ

كانت تزور البرصة ،وكان الفوز دائ ًام هلم ،اّإل إنَّنا اكتسبنا
فرق البوارج الربيطان ّية التي
ْ

منهم خربة استفدنا منها كثري ًا.
بعض ِ
الفرق األهل ّية ال ّلعبة ،وأشهرها (فريق اجلُبيلة) ،الذي تأ ّلق فيه
لقدْ
ْ
مارست ُ

اَّ
اللعبان املشهوران( :ع ّباس بلش ،وفدْ عم).

بدأت بطولة مناطق العراق بكرة القدم وألعاب القوى اّ
للطلب،
ويف ذلك الوقت،
ْ

تضم البرصة والعامرة
وكانت املنطقة اجلنوب ّية
وهي املنطقة اجلنوب ّية والشامل ّية وبغداد،
ْ
ُّ

وكانت البرصة تفوز دائ ًام ببطولة املنطقة ،ومت ّثلها يف هنائ ّيات املناطق يف
والنارص ّية،
ْ

التحقت بالثانو ّية
املتوسطة
خترجي من
بغداد،
ُ
ْ
ّ
وكانت بغداد تفوز دائ ًام بالبطولة ،وبعد ّ
ُ
ضابط األلعاب (محيد قادر)،
بالرياضة كبري ًا جدّ ًا ،وكان
العسكر ّية ،إ ْذ كان االهتام ُم ّ
ِ
َ
َ
وكان
األلعاب كا ّفة تقريب ًا،
شاركت يف
يايض ،وقدْ
ُ
وكان مندفع ًا ّ
بقوة للعمل ّ
الر ّ
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ِ
خترجي
التدريب يوم ّي ًا وشا ّق ًا ،ف ُقمنا بلقاءآت مع ّ
القوة اجلو ّية وبعض فرق بغداد ،وبعد ّ
التحقت بالك ّل ّية العسكر ّية ،وإذا بضابط األلعاب (محيد قادر) بلحمه وشحمه ،وكان
ُ

شاركت يف سباق رفع (الكرب) من األرض
–حينذاك -من راكبي اخليل اجل ّيدين ،وقدْ
ُ
ِ
كرب النخيل ،وكذلك يف سباق رفع
يسري بأقىص سرُ عتِ ِه ،والكرب :هو
واحلصان
ُ
ُ
ِ
الرياضة صعب ٌة وخطِ َر ٌة
السرّ ج من حتت الفارس واحلصان يسري بأقىص رسعته ،وهذه ّ
السباحة بمعسكر
جدّ ًا ،وقدْ
ُ
السباحة وكرة املاء؛ إ ْذ كنّا نامرسها يف حوض ّ
مارست ّ
الرياضة يف فرق اجليش املختلفة،
خترجي ِمن الك ّل ّية العسكر ّية
ُ
مارست ّ
الرشيد ،وبعد ّ
ّ
املرصي يف القاهرة مع اّ
ني:
وتم اختياري ملنتخب اجليش ملالقاة منتخب اجليش
اللعبِ َ
ّ
َّ

(طه عبد اجلليل ،ونارص جكو ،وهادي ع ّباس ،وتوما عبد األحد ،وغازي عبد اهلل،
ّ
الشاق
اليومي املتواصل
وحامد ،ومعروف عبد اهلل ،وصالح فرج) ،وقمنا بالتدريب
ّ

لغيت املباراة،
السفر ُأ ْ
صباح ًا ومسا ًء ،ولك ْن مع األسف الشديد عندما ُقرب موعد ّ
ُقلت إىل ِ
نتدرب تدريب ًا قو ّي ًا
الفرقة الثانية ،و ُع ِّي ُ
ُث ّم ن ْ
مدرب ًا ورئيس ًا لفريقها ،وكنَّا ّ
نت ّ
وتم اختياري
يايضُ ،ث ّم ن ُِق ُ
لت إىل احلرس امللكيّ ،
شا َّق ًا استعداد ًا ألسبوع اجليش ّ
الر ّ
القوة اجلو ّية والك ّل ّية العسكر ّية،
مدرب ًا ورئيس ًا للفريق ،وقدْ
ْ
كانت لنا لقاءآت كثرية مع ّ
ّ

والسييس األثوري ،يف احل ّبانية ،وفرق بغداد املختلفة ،وكان التنافس بني احلرس امللكي
ّ
والقوة اجلو ّية شديد ًا جدّ ًا ،وكان اهتامم اجلمهور هبذه املباراة ال يوصف ،ويف إحدى
ّ
العبني قو ّي ِ
ِ
و(عمو بابا) ،فالتحقا
ني مها( :يورا)،
السييس وجدنا يف الفريق
ّ
مبارياتنا مع ّ
امللكي ،فأصبح فريقنا قو ّي ًا.
يف فريق احلرس
ّ

صبت بكرس يف قدمي ،وقبلها كرس يف أنفي ،أ َّدى ذلك إىل اعتزايل
ويف تلك الفرتة ُأ ُ

كنت عضو ًا يف اهليئة اإلدار ّية لنادي
حسب نصيحة األط ّباء يل ،وبعد إحالتي عىل التقاعد ُ
ٍ
ٍ
حسون ،وتومي توماس،
طويلة مع
ولفرتة
يايض
َ
املرحومني( :عبد األمري ّ
االتحّ اد ّ
الر ّ
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حسون ،ومع
الرضا البدر ،ويوسف ّ
احلجاج ،وعيل عادل ّ
حممد صالح ،وعبد ّ
ومهدي ّ
مارست التحكيم.
حسني مريزا ،وفاضل محزة) ،وقبلها
ُ

الرياض ّية
الرياض ّيني بذل اجلهود من أجل رفع مستوى احلركة ّ
وأخري ًا ،أرجو من ّ

التي أرجو هلا التقدّ م واالزدهار.
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الت�شجيع بني املا�ضي واحلا�ضر
ُ

منذ ْ ِ
املشج َ
ُ
عون
شجعها اتّصف
ّ
أن لعب العراق ّيون كرة القدم ،وأصبح للفرق َمن ُي ِّ
ٍ
ٍ
حسنة وأساليب تشجيع ،حيث األناشيد
بعادات
خالل املباراة أو بعدها –حينذاك-
الشعبي واألهازيج املليئة باملعنى ،ومظاهر االبتهاج والفرح بعد املباراة،
والشعر
ّ
ِ
أن يندثر بعد ْ
أن نُحييه قبل ْ
يايض ،الذي علينا ْ
و ُيمكننا ْ
أن
أن ن ُعدّ ذلك من تراثنا ّ
الر ّ

والترصفات املشينة ،التي جيب ْ
أن نرفضها
طغت عىل مالعبنا بعض الظواهر والعادات
ْ
ّ
قبل ْ
أن تستفحل؛ ألنهَّ ا ال تناسب عاداتنا وأخالقنا ،فالبرص ّيون سايروا لعبة كرة
القدم منذ بدايتها بأنواع التشجيع ِ
للفرق التي يؤ ّيدُ ها اجلمهور خالل تلك الفرتة ،أ َّما

نحن فنتذكّر بعض تلك األساليب ،فمثالً :يف مباراة مدرسة ّ
العشار ومدرسة القبلة
االبتدائ ّيتني املتنافستني يف الثالثين ّيات دائ ًام عىل بطولة الكأس ،كان (إسامعيل كرطة)
العشار ،وكانوا جيلسون يف ٍ
مشجعي ّ
جهة من جهات امللعب ،ويقابلهم
يرأس فرقة
ّ

مشجعو القبلة ،وكان (إسامعيل) ير ِّدد الشعر وهو يؤشرِّ بعصاه
من اجلهة األخرى
ّ

لفرقته ،وهم ُير ِّددون بعده بانتظام( :ي ّله ي ّله يا رشيد رضبتك مثل احلديد) ،و(رشيد)
فازت املدرسة
األخ األصغر لالعب البرصة (محيد جميد) ،كام كان ُير ِّدد غريها ،أ َّما إذا
ْ

املشجعون عىل محل أمهر اّ
اللعبني وهو يرفع الكأس بيده ،ويسريون
بالكأس فيتناوب
ّ

يف الشوارع باجتاه املدرسة ،وهم هيتفون( :هذا الكاس الچنة نريده  ...عبد احلليم اليوم

العشار( ،واحنة ّ
عيدة) ،واألستاذ (عبد احلليم) مدير مدرسة ّ
العشار الكاس إ ْلنَه ...
َ
يصلون
نغلب كل فرقة تقابلنه) ،و(هذا الكاس يلمع  ...والعيون تدمع) ،وغريها حتّى

إىل املدرسة ،وبعد فرتة من األناشيد واهلوسات و ..يقدّ م الكأس إىل مدير املدرسة،
الرياضةُ ،ث ّم يشكر اَّ
اللعبني
املدرسني ،ف ُيلقي كلم ًة عن فائدة ّ
الذي يكون بانتظارهم مع ّ
املشجع (جويعد
واملشجعني عىل جهودهم .وكان يف هذه الفرتة ويف األربعين ّيات
ِّ
ّ
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املشجع.
اإلسكايف) ،وسوف نكتب الحق ًا كلمة تليق هبذا
ِّ

البرصاوي
ويف األربعين ّيات اشتهر املرحوم (عبد عيل مسلم) ومجاعته ،بالتصفيق
ّ

املشجع (طه محيد)،
شجعون الفريق األحسن ،ومع اجلامعة نفسها كان
ِّ
اخلاص ،وكانوا ُي ِّ
ّ
الذي كان بعد تسجيل ِّ
كل هدف أو بعد لعبة مثرية (حلوة) يصيح مثل (طرزان) .ويف

الشلل) ومجاعته من اّ
املشجع (خالد اّ
الوهاب
منتصف األربعين ّيات ظهر
الطلب( :عبد ّ
ِّ
طاهر ،وسلطان اّ
مل عيل ،ومجيل نعامن ،وجورج يشوع) وغريهم ،عندما كان التنافس
وكانت األشعار
وكانت فرقته مشهورة بأشعارها وأهازجيها،
واملؤسسات،
بني األندية
ْ
ْ
َّ
ختص اَّ
اللعبني والفريق وميزاهتم ،فكان لفرقته التأثري الكبري يف دعم فريق
واألناشيد ُّ

ثانو ّية البرصة عندما كان تلميذ ًا وأحد العبيها بكرة الس ّلة املشهورين ،فبعد تسجيل
َ
محودي عيده ..ينرشها بالراديو
نشدون بعد التصفيق
هدف ُي
البرصاوي( :هذا الرييدةّ ..
ّ
مدرب الثانو ّية ،وكثري ًا من ذلك الشعر
واجلريدة) ،ويقصد األستاذ ( ّ
محودي البدر) ّ

واألهزوجات التي حيفظها بعض البرص ّيني .ويف هناية األربعين ّيات وبداية اخلمسين ّيات

خاصة
عندما اشتُهر فريق امليناء وفريق رشكة نفط البرصة ،واشتدّ التنافس بينهام،
ّ

ومشج ٍع
مشج ٍع للميناء
عىل بطولة كأس امللك ،إ ْذ بلغ ذروته ،انقسم البرص ّيون بني
ِّ
ِّ
خاصة عندما حيرض امللك والويص
وكانت املباراة بينهام أشبه باملهرجان،
للرشكة،
ْ
ّ
املشجع (سعدون ع ّباس) وفرقته لتشجيع فريق امليناء،
لرعاية املباراة ،ويف ذلك اشتهر
ّ

َ
فيحملون صفائح الدُّ هن بدالً من الطبول،
فكان (سعدون) يستعمل بوق ًا ،أ َّما فرقتُه،

َ
َ
َ
ويذكرون العبي امليناء ،أ َّما
وهيزجون
نشدون
عني ،كانوا ُي
كبري من
املشج َ
ِّ
ومعهم عد ٌد ٌ

َ
َ
يقومون
يركضون حول امللعبُ ،ث ّم
انتهت املباراة بالفوز وعىل ملعب امليناء ،فكانوا
إذا
ْ
ٍ
فكانت تقف جمموعة
كانت املباراة عىل ملعب الثانو ّية،
بمسرية إىل النادي ،أ ّما إذا
ْ
ْ
ويشج َ
َ
عون حتّى هناية املباراة ،فإذا
هيتفون
(حسن األسدي) ،و(نارص محود) ،وهم
ّ
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والقوة اجلو ّية يف اخلمسين ّيات وال سياج أمام اجلمهور.
الصورة امليناء
ّ
 مت ّثل ّالقوة اجلو ّية وفريق امليناء
 سنة (1954م) ال ّلواء (سامي فتّاح) املدير العام للموانئ يصافح فريق ّالنتيجة (.)1-1

ّ
املشج َ
عون س َّيارات امليناء ،فتطوف بشوارع ّ
العشارُ ،ث ّم
يستقل
انتهت املباراة بالفوز
ْ
ّ
إىل نادي امليناء ،فتقدّ م هلم املرشوبات الباردة واحللوىُ ،ث ّم يرت ّأس (أبو الدّ يوجة) فرقة

مشجعي امليناء؛ إ ْذ كان هلم التأثري الكبري يف د ْعم فريق امليناء ،وهكذا كان احلال لفريق
ّ

مشجعوها وعىل رأسهم العب اهلوكي القديم (جاسم عامرة) ،وكان
الرشكة ،إ ْذ هلا
ّ
للمرأة دور كبري يف تشجيع ِ
كانت والدة العب امليناء (علوان حسني) من
الفرق ،فقدْ
ْ

مشجعات امليناء ،وكان هل َّن
فكانت ترت ّأس عدد ًا كبري ًا من
مشجعات فريق امليناء،
أكرب
ْ
ّ
ّ
جرت مباراة بني البرصة وبغداد،
خاص يف الطابق الثاين من بناية الثانو ّية ،أ ّما إذا
مكان
ْ
ٌّ
يشجع فريق البرصة ،وهكذا لو
كبري من مجهور بغداد
فإذا
ْ
ّ
كانت يف بغداد ،فعد ٌد ٌ
يشجع فريق بغداد ،ونحن الننسى عندما فاز فريق
ْ
جرت يف البرصة ،فجمهور البرصة ِّ
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البرصة عىل املنتخب الوطني كيف ح َّيا مجهور بغداد فريق البرصة .وكان تذكّر املباراة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طويلة ،وير ّددها الناس يف
لفرتة
طويلة ،وكذا األهازيج تبقى
لفرتة
ومشجعيها يبقى
ّ

نشجع نادينا)(،درنا الدّ نيا رشق وغرب..
جمالسهم ،منها(:جينا من البرصة جينا ...جينا ِّ
يشجعون فريقهم ِّ
مثل امليناء مالكينا) .وكان أنصار ّ
بكل إخالص وحم ّبة ،من
كل فريق ّ

َ
يبخلون عىل فريق اخلصم بالتشجيع عندما
املس باآلخرين ،وكانوا ال
التعرض أو ّ
دون ّ
يسجل هدف ًا أو عندما يتبادل املناوالت (احللوة) ،أ ّما إذا خسرِ فريقهم فاألمل ال يتعدّ ى
ِّ
ٍ
نسمع ومل نشاهدْ َّ
العب أو ح َك ٍم ،إنَّنا مع األسف
متفرج ًا تعدّ ى عىل
القلوب ،إنَّنا مل
ْ
أن ّ
ليست ِمن عاداتنا ،وال ِمن
ونسمع اليوم الشتائم واالعتداءات ،وهذه
الشديد نشاهدُ
ْ
ُ
فالرياضة ّأوالً وأخري ًا رسالة محَ َّب ٍة وتآخٍ وسال ٍم.
أخالقنا ،فنتمنّى رفضها وتركهاِّ ،
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�شجع الكرة الأ ّول يف الب�صرة
ُ
(جويعد) ُم ِّ
عندما كنَّا صغار ًا يف الثالثين ّيات كنَّا نلعب يف األز َّقة قرب بيوتنا بكرات التنس،

املحلت األُ َخر؛ َّ
الصغار يف اَّ
ألن الكرة الكبرية ال يمكن ال ّلعب هبا يف األز َّقة
كحال مجيع ّ
توافرت هذه الكرات ،وعندما لعبنا يف االبتدائ ّية بالكرة الكبرية -
الض ِّيقة ،حتّى لو
ْ

بالنسبة لنا نحن يف حم َّلة ّ
العشار -كنّا نذهب بعد أوقات الدّ وام إىل مدرسة األمريكان يف
الساعي؛ لقرهبا من حم َّلة ّ
وكانت الكرات –حينذاك -أنواع،
العشار لنلعب هناك،
ْ
حم َّلة ّ

فمنها اجل ِّيدة التي تلعب هبا املدارس ،وغري اجل ّيدة التي نلعب هبا نحن ،فال يمكن
كانت تربط قطع اجللد التي تصنع منها
ال َّلعب هبا؛ إ ْذ كثري ًا ما تنقطع خيوطها التي
ْ

إسكايف قرب شارع (أبو األسود) يف ّ
سمى (جويعد)،
الكرة ،فكنَّا نأيت هبا إىل
العشارُ ،ي َّ
ٍّ
و ُيقال إنَّه كان العب ًا لكرة القدم ،فنعطيه الكرة خلياطتها ،فيطلب منَّا اجللوس قريب ًا منه
ٍ
بحديث أقرب إىل املحارضة عن الرياضة وفوائدها
حتّى ُينجز خياطتها ،فكان يحُ دِّ ثنا

ورضورة االستمرار بال َّلعب من أجل ْ
أن نكون العبني مشهورين حتّى نستفيد من
قابل ّيتنا املدرس َّية لنفوز بالكأس ،والفوز ُيعدُّ فخر ًا للمدرسة ولنا ،وكان يرفض استالم
ُأجرة خياطة الكرة ،وعندما لعبنا يف هناية الثالثين ّيات يف املدرسة االبتدائ ّية يف املباراة

النهائ َّية لبطولة كأس املدارس -التي تُقام عادة يف منتصف نيسان من ِّ
كل عام -كان

ليوزع الربتقال عىل اّ
اللعبني واحلكَّام؛ تشجيع ًا منه
البدَّ من حضور اإلسكايف (جويعد) ِّ

هلذه ال ُّلعبة ،وكان سعر الربتقال يف نيسان غايل الثمن جدَّ ًا؛ لنُدرة وجوده يف األسواق،
خاص لتوزيع
ملون
ّ
(جويعد) وبيده منديل ّ
ويف فرتة االسرتاحة بني الشوطني يتقدّ م ُ
الربتقالُ ،ث ّم حيتفظ به ّ
لكل مباراة هنائ ّية ،وبعد توزيع الربتقال عىل اّ
اللعبني يأيت إىل

الساحة ويضع عدد ًا من الربتقاالت فوق الكرة؛ َّ
كانت توضع يف
ألن الكرة
ْ
وسط ّ
امللون جلميع
الساحة عىل نقطة البدايةُ ،ثم يقف وحي ِّيي اجلمهور بمنديله ّ
منتصف ّ
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استمر هذا
اجلهات ،واجلمهور يقابله بتح ّية وهتاف وتصفيق كتح ّية األبطال ،وقدْ
ّ
الرغم ِمن ق ّلة مورده املا ّد ّي ،فقدْ َ
كان عىل هذه احلالة ال
ّ
املشجع الكريم يف ذلك عىل ُّ
ٍ
ينقطع يف ّ
لعبت يف االبتدائ ّية سنة (1939م)ُ ،ثم يف الثانو ّيةُ ،ثم
مباراة هنائ ّي ٍة منذ
كل
ُ

يف امليناء سنة (1948م) ،وعندما حرض امللك والويص سنة (1947م) ،لرعاية املباراة
ٍ
النهائ ّية لكأس امللك ،حرض (جويعد) كعادته يف ّ
ووزع الربتقال ،ورماه
كل
مباراةَّ ،

الساحة،
عىل جوانب امللعب ،وح َّيا اجلمهور بمنديله ّ
امللون الذي حيمل به الربتقال إىل ّ
ِ
وحب اجلمهور العجيب له
الرجل ّأوالً،
ِّ
ترصف هذا ّ
فاستغرب امللك والويص من ّ
الرياضة.
ثاني ًا ،فاستدعاه امللك وصافحه وحتدَّ ث معه عن ّ
(جويعد) رج ً
ال كبري ًا ال يتمكّن من العمل ،وترك عمله (اإلسكايف)،
وعندما أصبح ُ

السهم) قرب داره ،فكان بعض
مل يتمكّن من حضور املباريات ،وأخذ يبيع (علج أبو ّ
اّ
اللعبني الكبار الذين أكلوا ِمن برتقاله يشرتون منه ملساعدته ،وكان املرحوم (مهدي

حممد صالح) العب نادي االتحّ اد والثانو ّية ومنتخب البرصة ورئيس نادي االتحّ اد
ّ
الريايض يمر عليه بني ٍ
فرتة وأخرى ،فيشرتي َّ
كل ما لديه من علك ،وال يأخذ العلك
ّ
ّ ُّ
منه؛ َّ
ألن مهدي أكل من برتقاله كثري ًا.

ال عجيب ًا ،وأعجب ما فيه أنَّه فقري احلال-وهل ُّ
كان (جويعد) رج ً
أدل عىل فقره

الرياض ّية العالية أسمى
من أنَّه ر ّقاع (ركّاع) ُيصلح األحذية َّ
املمزقة؟ -ولك َّن روحه ّ
ِمن مهنته وفقره ،فإنَّه ُيصلح أحذية مجيع العبي الكرة جمَّان ًا؛ و ُيصلح مجيع جلود كرة
القدم؛ ح َّب ًا هبذه ال ّلعبة ،وأنَّه يف ّ
كل مباراة جُترى يف البرصة يذهب قبل يوم يفتّش يف
األسواق بحث ًا وراء أحسن أنواع الربتقال وأنضجها ،ويشرتي ِمن كيسه اخلاص ِ
ومن
ّ
رزقه ّ
يوزعه
الشحيح من الربتقال ما يكفي الفريقني املتبادلني ،وال يكتفي بذلك ،بل ّ
ثم هيرع إىل امللعب ويرمي ما بقي بني يديه عىل األرض ،ويضع منها فوق
عليهم بيدهّ ،
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الكرة ،وال ينسى ْ
ومراتُ ،ث َّم يحُ ِّيي اجلمهور
أن ُيق ِّبل الكرة
َّ
مرات ّ
ويضمها إىل صدره ّ

اّ
واللعبني ،فهذه هي الكرة التي رصعته فيام مىض من األ َّيام يوم كان العب ًا وأحالته إىل
(ركّاع) ،ولكنَّه أكرب ِمن ْ
أن ير َّد عليها بالعقوق واملجافاة ،فهو رصيعها ومت َّي ٌم بغرامها،
وبغرام ّ
كريم ،وما أحفل البرصة بالكرماء ،فقريهم وغن ّيهم،
كل العبي الكرة ،إنَّه
ٌّ
برصي ٌ
كبريهم وصغريهم ،شكر ًا هلذا ال ّثغر الباسم الكريم ،وألف حت ّية إىل البرصة الفيحاء.
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ٌ
حماورة �شعر ّي ٌة بني اللَّجنة الأوملب ّية حّ
واتاد كرة القدم

يف سنة (1967م) ،كان املرحوم العميد (إسامعيل رزوقي) رئيس ًا ل ّلجنة األوملب ّية

املركزي،
العراق ّية ،وكان –حينذاك -املرحوم (عادل بشري) رئيس ًا الحتاد كرة القدم
ّ
اختذت ال ّلجنة
العسكري ،ويف ذلك الوقت
الوطني وللمنتخب
ومدرب ًا للمنتخب
ْ
ّ
ّ
ّ
األوملب ّية قرار ًا بمطالبة اتحّ اد الكرة بدفع نصف ر بع املباريات إىل ال ّلجنة األوملب ّية لدعمها

مال ّي ًا؛ َّ
الرياض ّية ،فكان
ألن امليزان ّية احلكوم ّية
ّ
املخصصة قليلة وال تكفي إلنجاز أعامهلا ّ
وخاصة بالنسبة للمرحوم (عادل
قرار ال ّلجنة مؤ ّثر ًا ومؤمل ًا ومزعج ًا الحتاد الكرة،
ّ
بشري) ،وعىل أثر ذلك قدَّ م االتحّ اد اعرتاض ًا عىل قرار ال ّلجنة ،ولك َّن ال ّلجنة مل ترتاجع

الصحف قرار ال ّلجنة واعرتاض االتحّ اد،
أرص ْت عىل ذلك،
ْ
فتناولت ُّ
عن قرارها ،بل َّ
ٍ
ومعارض له ،وانقسم اجلمهور كذلك انقسام ًا كبري ًا.
فكانت بني مؤ ّي ٍد للقرار
ْ
وقدْ نظم ّ
يايض الذي يرأسه
الشاعر
ّ
البرصي عضو اهليئة اإلدار ّية لنادي األ ّمة ّ
الر ّ

املرحوم (يونس حسني) ،قصيدة حول هذا املوضوع ونرشها يف جريدة اجلمهور
جرت بني ال ّلجنة األوملب ّية واحتاد الكرة ،وهذا ُيظهر َّ
الصحافة
صور حماور ًة
ْ
أن ّ
يايضّ ،
ّ
الر ّ
أن يقوال َّ
كل يشء دون خوف وتر ّد ٍد ،وبام َّ
واجلمهور يستطيعان ْ
أن املرحوم (عادل بشري)

من املوصل ،نظم الشاعر قصيدته بال ّلهجة املصالو ّية ،فقال:
ال ّلجنة:

يا اتحّ اد القدم وين الن ّية

االتحّ اد:

ذري هلقرار ويب خطر
صدق ّ

بس رجائي تر ّيثي وعيدي النظر

من قراري القنبلة الذر ّية
ِ
الرياضة من األثر
نَسف ينسفها ّ

وتايل صيغي صيغته القطع ّية
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ال ّلجنة:

ليش أنا صايغ وأصغو لكم ِحجل
أمر صادر بيه الزم متتثل

االتحّ اد:

أشنو هذا احلكي من عدك بقى

هذي عميل كبيغي منكي و طقطقه

ال ّلجنة:

طقطقة مطقطقة ما يفيد احلجي

وشنو قطيعة منو قاطع حبل

حصتي
ّ

مخسني

إيل

بامل ّية

ما عجايا أحنا و هناب الطرقى
ما

مليحي

تعميل

ضدّ ّيه

ربح بالن ّّص إيل و ظهري منتجي

أنا مو ناطور خرضه وجرخجي

جمريه
للخشوف اليل عيل
ّ

بقى مازي مطلبكي ما عادل أبد

مثلو ما اقشعنيحرام ّ
بكل بلد

االتحّ اد:

أحلف بشيت النبي قلبي انعمد

ال ّلجنة:

قابل أنتو بسجن واصدّ ر مرمحه

منكم أحنا نريد هذي املكرمة

االتحّ اد:

هاي تايل العمر أحنا نسندج

لو سند طابو ياحمروسة إلج

خيل عدكي مرمحة وحنّ ّيه
لو قراري ِ
إلصدَ ر يب متوهمّ ه
وبيها

نسند

جلنة

أوملب ّية

ليش
متربين من عندج هلج
ّ
ذر ّية
إحنا لو عدنه وقف ّ

قسم رُّ ِ
يايض361 ..........................................................
التاث ّ
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الر ّ

من ّ
الريا�ض ّية �سنة (1950م)
الذاكرة ّ
عندما سافر فريق نادي امليناء بكرة القدم إىل طهران سنة (1950م) ،كان ّأول فريق

عراقي ُيسافر إىل اخلارج ،فلم تكن إدارة النادي –حينذاك -تُدرك رضورة االتّصال

الترصف من أجل ذلك ،وعندما وصل
بالسفارة العراق ّية هناك ،فسافر الفريق دون
ّ
َّ
الرياض ّيني
كبري من ّ
الفريق إىل حم َّطة قطار طهران يف ّ
الساعة الثامنة مسا ًء ،كان عد ٌد ٌ
واجلمهور يف استقبال الفريق ،ويف املح َّطة قدَّ م ثالثة من ّ
الشباب لرئيس الوفد باقة من
السفارة العراق ّية ،ويظهر َّ
علمت بقدوم فريق امليناء من خالل
السفارة قدْ
ْ
أن ّ
الورد باسم ّ

الصحافة وإعالنات الدّ عاية للمباراة ،وكان ذلك مدار حديث رئاسة الوفد وبعض
ّ

اّ
اللعبني ،ويف صباح اليوم الثاين جاء إىل الفندق أحد ّ
الشباب الثالثة الذين حرضوا إىل
السفري (عبد
مرسل من قبل معايل ّ
املح ّطة الستقبالنا ،وس ّلم عىل أعضاء الوفد ،وقال إنَّه َ
اهلل الدّ ملوجي) لقضاء ما حيتاجه الوفد ،واحلقيقة َّ
أن رئيس نادي (شاهني) الدّ كتور
(إكرامي) اختار أحد أعضاء النادي ملرافقة الوفد.

السفارة
السفري وبعض أعضاء ّ
ويف اليوم الثالث وهو يوم ّأول مباراة حرض معايل ّ

السالم
السفري َّ
ملشاهدة املباراة ،وقبل بدء املباراة طلب رئيس نادي (شاهني) من معايل ّ

كبري عىل العبي امليناء ،ونال
عىل الفريقني ،وقدْ قام بام ُطلب منه ،وكان حلضوره ٌ
أثر ٌ
السفارة وفد النادي
اإليراين ،وبعد يوم املباراة
صدى واستحسان ًا من اجلمهور
ْ
ً
دعت ّ
ّ

السفري عن
السفارة العراق ّية ،وقدْ حتدّ ث معايل ّ
السفري يف ّ
حلفلة شاي أقامها معايل ّ
للرعاية و االهتامم.
مهيتّها وأثرها الكبري ّ
الرياضة وأ ّ
ّ

العسكري ،حرض املباراة األديب
جرت مع املنتخب
ويف املباراة الثانية التي
ْ
ّ

ّ
السفارة ،و هكذا يف املباراة الثالثة،
والشاعر األستاذ (عبد ّ
احلق فاضل) وبعض أعضاء ّ
السفارة الذين كانوا مرسورين من وجود
وعند عودة الوفد كان بتوديعه أعضاء ّ

ِ
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ِ
الرياض ّية خالل املباريات التي لعبها،
بالروح ّ
الفريق يف طهران ،ومن حتليّ الفريق ّ
السفارة اهتاممهم الكبري بفريق امليناء.
السفري وأعضاء ّ
وهكذا كان ملعايل ّ

كتبت هذه الذاكرة؛ َّ
ألن بعض األصدقاء كانوا يتحدَّ ثون يف جلسات رياض ّية
وإنَّام ُ

فعادت يب الذاكرة إىل ما
الرياض ّية،
ْ
السفارات -حال ّي ًا -بالوفود ّ
عن عدم اهتامم بعض ّ
السفارة العراق ّية يف طهران سنة(1950م).
ْ
قامت به ّ

سنة (1950م) ،وفد نادي امليناء لكرة القدم يف صحن ّ
الشاه عبد العظيم.
اجلالسون من اليمني( :علوان حسني ،وأمحد الدّ يوان ،وسلامن ّ
الشيخ خزعل ،ومايكل ستانيل،
الرزاق طاهر).
حممد ،وجاسم بدر ،وكريم علاّ وي ،وعبد ّ
وصبيح درويش ،وصالح ّ
حممد زكي ،ومصطفى محيد ،وحمسن فرج ،وعبد
الواقفون من اليمني( :ناجي رزوق ،وصبحي ّ
الوهاب خلف ،وجايل نجيب ،وصالح ّ
الشيخ خزعل ،وعبد نوري لفتة ،ومرافق الوفد ،وطارق
خليل ،وكريم جابر ،وهنري إيلو).
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مقر ال ّلجنة األوملب ّية اإليران ّية يف طهران ،وأمام
سنة (1950م) ،وفد نادي امليناء لكرة القدم أمام ّ
الوفد رئيس ال ّلجنة األوملب ّية ونائبه.

سنة (1950م) ،وفد نادي امليناء لكرة القدم يف حديقة فندق فردوس يف طهران.
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سنة (1950م) ،وفد نادي امليناء لكرة القدم خالل زيارته إىل ال ّلجنة األوملب ّية اإليران ّية يف طهران

يايض إىل ايران.
سنة (1950م) ،وفد نادي امليناء ّ
الر ّ
ملوجي)
يتوسط الوفد الس ّيد الدّ كتور (عبد اهلل الدّ
ّ
السفارة العراق ّية يف طهرانّ ،
الوفد أمام ّ
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سنة (1950م) ،فريق نادي امليناء قبل مباراته مع نادي شاهني عىل ملعب األجمد ّية يف طهران.
اجلالسون من اليمني( :نوري لفتة ،وصبيح درويش ،ومصطفى محيد ،وكريم علاّ وي ،وعلوان
حممد زكي ،وكريم جابر ،وجاسم بدر،
حسني) ،الواقفون( :مايكل ستانيل ،وجايل نجيب ،وصبحي ّ
وصالح حممد)

يايض وفريق نادي شاهني عىل ملعب األجمد ّية يف طهران،
سنة (1950م) ،فريق نادي امليناء ّ
الر ّ
حممد زكي،
الواقفون( :مصطفى محيد ،وكريم جابر ،ومايكل ستانيل ،وعلوان حسني ،وصبحي ّ
حممد ،وصبيح درويش ،ونوري لفتة).
وجايل نجيب ،وكريم علاّ وي ،وجاسم بدر ،وصالح ّ
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يايض أمام فندق اخليام يف طهران
سنة (1950م) ،فريق نادي امليناء ّ
الر ّ

فريق امليناء سنة (1952م) ،من اليمني( :مراقبا ّ
اخلط صبيح درويش وخالد ّ
الشلاّ ل ،وعلوان حسني،
حممد تركي ،وجاسم بدر ،ومايكل
وبريس لنزدل ،وكريم علاّ وي ،وعبد الزهرة شبيب ،وصبحي ّ
حممد،
ستانيل ،واحلكم فهمي (القيامقجي)) ،واجلالسون من اليمني هم( :نوري لفتة ،وصالح ّ
حممد).
واحلارس مصطفى محيد ،وجابر ّ

قسم رُّ ِ
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التاث ّ
ُ
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من ّ
الذاكرة  ...مباريات نادي امليناء يف الكويت (1954م)
ذهبت إىل الكويت بدعوة من األخ (عيل
قبل بداية موسم الكرة سنة (1954م)
ُ

الرياض ّية ،كناديي العروبة واخلليج،
املواش) ،وعند وصويل
ُ
إبراهيم ّ
زرت األندية ّ
(الصانع) ،وقدْ كان يف هذا النادي بعض اّ
اللعبني من
ال ّلذين يرأس أحدمها األستاذ ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
وأول زيارة
مقر هذين
الناديني يف بيوت قديمة كبريةّ ،
منطقة القبلة يف البرصة ،وكان ُّ
كانت للنادي األهيل  -الكويت حال ّي ًا – وكان موقع النادي يف بداية شارع ّ
الشيخ
يل
ْ
ِ
وكانت أرضه
الس َّلة،
السامل)،
ْ
ّ
ويتكون هذا النادي من غرفتني يقابلهام ملعب لكرة ّ
(فهد ّ
ٍ
عمود من اخلشب
مكونني من قطعة خشب (بورد) مث ّبتة عىل
رمل َّية ،وكان اهلدفان ّ

يف األرض عىل حدود امللعب متام ًا ،وكان يف النادي عد ٌد من زمالئي يف الدراسة ،أو
َمن نعرفهم يف البرصة ،وكان يف مقدِّ متهم اإلخوان( :خضري املشعان ،وأبو جاسم،

الرمحن املشعان) ،وغريهم ،وكان يف اهليئة اإلدار ّية –آنذاك-
حممد خالد الزيد ،وعبد ّ
ّ
الرزاق أمان ،وعبد ال َّلطيف أمان ،وعبد العزيز جعفر) ،وكان يف النّادي
اإلخوان( :عبد ّ

بعض العبي البرصة ،مثل( :جليل حبيب ،وغازي رسسب) ،وغريمها.

الس َّلة بني فرق املدارس -كام أتذكّر-
وقدْ
ُ
شاهدت يف عرص ذلك اليوم مباراة بكرة ّ
الش ِ
عىل ملعب النادي ،وكان حكم املباراة الدّ كتور (أمحد اخلطيب) ،بدشداشته َّ
عري.
وقبل عوديت إىل البرصة ُطلب منّي ْ
فريق امليناء لكرة القدم
أن أدعو  -باسم النادي َ -

مت الدّ عوة لنادي
ليلعب مع النادي يف موسم (1954م) يف الكويت ،وبالفعل قدَّ ُ
امليناءُ ،فر ِّحب هبا.

خاصة؛ إ ْذ ال يمكن لغريها
ذهبنا إىل الكويت يف املوعد املحدَّ د نفسه بسيارات (فورد) ّ

ْ
أن يسري يف طريق (البرصة–كويت)؛ ألنَّه متش ّعب ورميل ،ور َّبام يؤ ّدي بالذي ال يعرفه
وكانت
إىل غري الكويت ،وعند وصولنا سكنّا يف فندق بغداد قرب سوق (واجف)،
ْ
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جرت مع نادي الكويت برعاية ّ
الصباح) ،الذي
األوىل قدْ
ْ
الشيخ (عبد اهلل اجلابر ّ
املباراة ّ
ملعب ٍ
ٍ
بعيد عن الكويت (العاصمة)،
وكانت يف
الرياض ّية ويدعمها،
ْ
كان يرعى احلركة ّ
ٍ
جانب منه بعض الكرايس
وكانت أرض امللعب رمل ّية ،وال حيدُّ ه سياج ،ووضعوا يف
ْ
َ
املتفر َ
يقفون ،وقدْ اتخّ ذ بعضهم
جون
جللوس
ِّ
املدعوين ،ويف اجلانب اآلخر املقابل كان ِّ
ٍ
ٍ
غفرية.
بأعداد
من الس ّيارات مقعد ًا له ،وكانوا
وأنا إ ْذ أستذكر ذلك إنّام ُأ ّثمن اجلهود التي بذهلا اإلخوة يف األندية الكويت ّية جلعلها

هبذا املستوى الراقي.

بمستوى ٍ
كبري
بعد تلك املباراة – التي حكَّمها األستاذ (أمحد املهنّا) ،وقدْ كان حك ًام
ً

الصباح) هد ّية ّ
جدّ ًا – قدَّ م لنا املرحوم ّ
لكل عضو يف الوفد ،وإىل
الشيخ (عبد اهلل اجلابر ّ

حاولت ْ
أن أقدّ مها هد ّية
اآلن أحتفظ هبد ّيته مع اجلوائز ،وهي عبارة عن ساعة ،وقدْ
ُ
الذكرى ( )25لتأسيسه ،ولكن مل أمتكّن من ّ
إىل نادي الكويت عند مرور ّ
الذهاب إىل

الكويت.

كويتي
أ َّما مباراتنا مع منتخب الكويت ،فلم يكن ضمن العبيه سوى العب واحد
ّ

هو الس ّيد (خلف األمحر) ،الذي كان يعمل يف (خمزن اجلميل) لألستاذ (أمحد زيد
السرّ حان) ،وكان العبو منتخب الكويت من العراق ّيني والدّ ول العرب ّية األُخر ،وبعد
انتهاء املباراة محل اجلمهور اَّ
الرغم من
اللعب (خلف األمحر)؛ اعتزاز ًا بمشاركته ،عىل ُّ

خسارة املنتخب.

رت مباراتنا مع الكويت؛ إ ْذ زاد عدد الكويت ّيني يف املنتخب بفضل ختطيط
وتكر ْ
ّ

الرياض ّية ،ويف مقدّ متهم األستاذ (عيسى احلمد) رئيس احتاد كرة
املسؤولني عن احلركة ّ
القدم حينذاك ،واملسؤولون يف األندية ،وبعد مباراتنا هذه أقام لنا النادي حف ً
ال فنِّ ّي ًا يف
شاركت إذاعة الكويت يف احلفلة ونقلتها ،وقدْ شارك بعض العبي
الس َّلة ،وقدْ
ْ
ملعب ّ
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وحممد منثر،
امليناء ،الذين يجُ يدون األهازيج يف تلك احلفلة ،ومنهم( :شاكر إسامعيلّ ،

الصمد طاهر ،ومحزة قاسم ،وجاسم بدر) ،وعند عودتنا حتدَّ ثنا عن احلفلة ،فلم
وعبد ّ
يسمع هبا أحد يف البرصة سوى ٍ
عدد ٍ
َ
يمتلكون أجهزة راديو
الزبري الذين
قليل من أهل ّ
جديدة! فقلنا :ضاع التّعب (بالش!!).

وزرت نادي الكويت ،واصطحبني
زرت الكويت يف الثامنين ّيات،
وقدْ
ُ
ُ

مدرب النادي(عيل
الس َّلة،
ُ
فشاهدت ّ
األستاذ(خضري املشعان) رئيس النادي إىل قاعة ّ
ٍ
ّرت
غرفة
حممد خان) جالس ًا يف
خاص ٍة ُيرشف عىل مباراة بني العبي النادي ،فتذك ُ
ّ
ّ
ّرت األخ(خضري) بملعب النادي يف اخلمسين ّيات ،وال بدّ يل ْ
شاهدت
ُ
وذك ُ
أن أذكر أنيّ

متوسطة(كيفان).
الس َّلة التي
ْ
سنة (1966م) بطولة الدول العرب ّية بكرة ّ
جرت يف قاعة ِّ

ويتوسطهم
مقر مدير ّية املوانئ قبل سفره إىل الكويت سنة (1958م)،
ّ
وفد نادي امليناء بكرة القدم أمام ّ
ال ّلواء (مزهر ّ
الشاوي).
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�صيفي لنادي حّ
االتاد يف الأربعين ّيات
من ذاكرة الأم�س� ،أ ّو ُل خم ّي ٍم
ٍّ
صيفي
يايض إقامة خم َّي ٍم
قبل صيف (1948م) َّقر ْ
ٍّ
رت اهليئة اإلدار ّية لنادي االتحّ اد ّ
الر ّ

يف مصيف (سوالف) يف شامل العراق ،وقدْ شارك يف املخ َّيم عد ٌد من أعضاء النادي،
رت اهليئة -أيض ًا -استئجار سيارة باص
وقر ْ
فكان األستاذ (خليل طالل) رئيس ًا للوفدَّ ،

كانت باصات اخلشب هي التي تُستعمل حينذاك يف النقل -وكذلك
من اخلشب – إ ْذ
ْ

استئجار ط َّباخ لتهيئة ال ّطعام للوفد ،وعندما سمع بذلك َّفراش النادي ،قابل األمني
املايل للنّادي األستاذ (حسني الدوغة جي) ،الذي كان مسؤوالً عن هتيئة أمور املخ ّيم
ومتابعته ،وقال له :بدالً من استئجار ط َّباخ أنا أستطيع ْ
باملهمة عىل أكمل وجه،
أن أقوم
ّ

فكان له ما أراد بعد نجاحه يف اختبار الطبخ ،وقدْ سافر الوفد ،بعد ْ
أن قىض ليل ًة يف

للسري السرّ يع ،وعقب
بغداد ،مستأنف ًا سفرته يف ّ
الصباح ،ومل يكن الطريق صاحل ًا ّ
الساعة التاسعة لي ً
ال تقريب ًا ،وصلنا إىل
وصولنا إىل مصيف (سوالف) ،وكان الوقت ّ
السائق
سفح جبل مرتفع ارتفاع ًا كبري ًا ،فطلب رئيس الوفد املرحوم (خليل طالل) من ّ
التنحي جانب ًا عن الطريق والوقوف ،وحني نزلنا ِمن الباص ،قال لناَّ :
إن الوقت ليل،
ّ
السري ،أو حيصل خلل يف الباص فتحدث الكارثة،
والسائق متعب ،فر ّبام يغفو أثناء ّ
ّ

الصباح ..وقبل النومَّ ،قررنا ْ
وأرى ْ
األوىل لـ (حسني
أن تكون اخلفارة ّ
أن نرقد هنا حتّى ّ
شرب ،وعبد ال ّلطيف الدوغة جي) ،واخلفارة الثانية لـ (محيد جميد ،وشاكر إسامعيل)،
حممد صالح ،وكريم اّ
علوي) ،وعند استالمنا اخلفارة الثالثة
واخلفارة الثالثة لـ (مهدي ّ
حممد صالح) جلسنا بعيدَ ين عن منام الوفد ،حتّى إذا حتدَّ ثنا ال يسمعنا نائم
أنا و(مهدي ّ
الرابعة صباح ًا سمعنا صوت ًا ِمن بني أعضاء الوفد ،فذهبنا إىل
الساعة ّ
ويستيقظ ،ويف ّ

املكان مرسعني ،فاستيقظ أعضاء الوفد باستثناء األستاذ (طالب جاسم) ،الذي بقي
ثم قال :يوجد يشء يميش عىل بطني ،فأخرج أحد أعضاء الوفد
مستلقي ًا عىل ظهرهّ ،
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علبة كربيت ،وأحرضنا الفانوس ،فإذا بالذي يميش عىل بطنه هو حرش ٌة بر َّية ،فأبعدناها

الصباح ،رسنا نحو
عن بطنه ،وهنا
ْ
أخذت النكات جمراها عىل األستاذ (طالب) ،ويف ّ
فكانت
املصيف ،وعند وصولنا استأجرنا بستان ًا صغري ًا بمساعدة بعض اإلخوان هناك،
ْ
ُأجرته وما فيه من فواكه س ّت َة دنانري!! ونصبنا املخيم ،ويف ِ
فرتة الظهر كنّا ننتظر بفارغ
ّ

الصرب وجبة الغداء؛ ألنَّنا مل نتناول شيئ ًا خالل الفطور؛ بسبب انشغالنا بالتفتيش عن
ّ
ٍ
لفرتة أخرى،
البستان ويف عمل ّية إقامة املخ ّيم ،وإذا بال ّطعام مل يكن قدْ ُأ ِعدَّ بعد ،وانتظرنا
وال ّطعام مل يهُ ّيأ!! وبعد ْ
أن ا ّطلع بعض اإلخوان الذين هلم معرفة قليلة بأمور الطبخ،
والتمن (الرز) عىل شكل كرات صغرية تُشبه
وجدوا الطامطة عىل حاهلا دون تقطيع،
ّ

كرات التنس ،وبعد االستفسار من الط ّباخ عن نوع الوجبة التي يراد طبخها ،وعن

الوجبة التي طبخها يف البرصة ،ارتبك صاحبنا وسط ضحك اجلمع ،فتبينّ لنا بعد ذلك
ّ
وطبخت له الوجبة
الفراش جاء بوالدته إىل النادي ظهر ًا
وعادت إىل البيت!! وقدْ
ْ
ْ
أن َّ

قام بذلك ليسافر مع الوفد ،فكان ال بدَّ من توفري الطعام برشائه؛ ولعدم وجود سوق
ومطاعم حينذاك ،أخذنا نشرتيه من البيوت أو من بعض الباعة ،ويف مساء اليوم نفسه
ِ
السفر والتفتيش عن بستان ونصب املخ ّيم ،جّ
فاتهنا إىل النوم املبكر ،وبعد
كنّا متعبني من ّ
ٍ
فرتة سمعنا صوت ًا من داخل املخ ّيم ،فاستيقظ اجلميع ،واعتقد البعض حصول رسقة،
وبام أنّنا ال نمتلك سوى الفوانيس فلم يكن تفتيشنا دقيق ًاِ ،
ومن املضحك َّ
أن أحد

اإلخوان شاهد بعض اجلرائد التي رميناها قرب املخ ّيم ،فاعتقد أنهَّ ا بعض املالبس التي
سقطت من ال ِّلص ،فقالوا :إنهَّ م شاهدوا القمصان والفانيالت ،وعندما ذهبنا بالقرب
ْ
منها وجدناها اجلرائد.

انتبهت بسبب
حممد صالح) :عندما
ُ
نعود إىل قض ّية ّ
الصوت ،قال املرحوم (مهدي ّ

مر شخص من فوقي وال أدري شيئ ًا عن ذلك ،وبعد تفتيش اخليام وجدنا ّ
كل
ّ
الصوت َّ

ِ
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الرغم ِمن اهلرج الذي حدث يف املخ ّيم! فاستغربنا من ذلك ،فقال
يشء مكانه ،عىل ّ
املقربنيَّ :
إن
(حممد سعيد املناصري) ّ
املرحوم (حمسن فرج) ،وهو من أصدقاء املرحوم ّ

حممد صالح) ،بال ّ
شك
األستاذ (املناصري) يسري ويتك ّلم يف منامه! فقال املرحوم (مهدي ّ

َّ
مر من فوقي هو األستاذ (املناصري) ،فأيق ْظنا األستاذ ،وعندما َو َجدَ نا واقفني
أن الذي َّ

حوله استغرب وسألنا عن سبب وقوفنا حوله؟!!

استأجرت بستان ًا بجوارنا ،وقال لنا رجلَّ :
إن
الصباح كانت عائلة نجف ّية قدْ
ْ
ويف ّ

السرّ قة يف هذه املنطقة التي يسكنها األكراد معدومة ،وفع ً
ال عندما كنّا نخرج بجولة
نتعرض يوم ًا إىل السرّ قة ،وبقينا يف
يف املنطقة ،كنّا نرتك املخ ّيم م ْن دون حراسة ،ومل ّ

نتجول كنّا نالقي الرتحيب ونلمس املح ّبة يف قلوب
املنطقة عرشة أ ّيام ،وعندما كنّا
ّ
أن نادي االتحّ اد هو أو ُل ٍ
َس َكنَة املنطقة األكراد ،عل ًام ّ
قيم خم ّي ًام.
ناد
ّ
عراقي ُي ُ
ٍّ
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ِف ُ
رق الب�صرة لعبتْ جميع خطط كرة القدم
ومؤسساهتا -طرق لعب كرة القدم كا ّفة ،فالبرصة
لعبت الفرق البرص ّية -أنديتها
ْ
ّ

سايرت التقدّ م الفنّي للعبة كرة القدم ،فقدْ كان العبوها مهرة يف اتقان وإجادة تطبيق
ْ

الطرق املختلفة التي لعبتها الدّ ول املتقدّ مة هبذه ال ّلعبة ،فالبرص ّيون شاهدوا ال ّلعبة

القوات الربيطان ّية العراق يف احلرب العامل ّية
مرة بعد دخول ّ
وتع َّلموها ولعبوها ّ
ألول ّ
كانت الفرق الربيطان ّية
األوىل سنة (1914م) ،ويظهر أنهَّ م لعبوها وفق الطريقة التي
ْ
ّ

تلعبها ،وهي بقاء أربعة العبني يف ّ
خط الدّ فاع ،الدّ فاع اليمني رقم ( ،)2والدّ فاع اليسار
رقم ( )3يكونان يف اخللف ،وأمامهام شبه اليمني رقم ( ،)4وشبه اليسار رقم (،)6
وهؤالء األربعة يالزمون املنطقة وال يرتكوهنا إلاَّ عند الرضورة القصوى ،عندما يكون

فريقهم خارس ًا ،ويتط ّلب تقديمهم للمشاركة يف اهلجامت لغرض الفوز ،أو عندما
لت عليه عدَّ ة أهداف ،فيتقدّ مون بال خالف ،أ َّما
وس ِّج ْ
يكون الفريق املقابل ضعيف ًا ُ

بالتحرك يف امللعب كيفام ُيريد وحيثام
احلر ّية املطلقة
شبه الوسط رقم (،)5
ْ
ّ
فكانت له ّ
مرة يف ّ
ومرة يف الوسط ،و ُأخرى يف اهلجوم ،فض ً
ال عن إسناد
خط الدّ فاعّ ،
يشاء ،فرتاه ّ
فضل هلذا املركز َمن يمتلك لياقة بدن ّية عالية وقابل ّية فائقة وقدر ًة
اجلناحني ،وكان ُي َّ

التحمل حتّى هناية املباراة ،و َمن يمتك مهارات أساس ّية ليتمكَّن بموجبها
كبري ًة عىل
ّ

ويوزعها حسب متط ّلبات ال ّلعب ،وأفضل َمن َش َغل هذا املركز
من التحكّم بالكرة،
ِّ
القييس) ،الذي انتقل
حينذاك -العب البرصة املشهور املرحوم (محيد جميد) ،و(حممودّ

إىل بغداد ،فكان من خيرِ ة العبيها ،وقدْ دعم رئيس فريق اجلبيلة.

ّ
خط اهلجوم ،فكانوا مخسة ،ثالثة متقدّ مون ،املهاجم الوسط رقم(،)9
أ َّما
َ
يالزمون املنطقة القريبة
واجلناحان ،اليمني رقم( ،)7واليسار رقم ( ،)11وهؤالء

يرتاجعون كثري ًا ،ويتح َّي َ
َ
نون الفرص للوصول إىل هدف
من هدف الفريق املقابل ،وال
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وخاصة املهاجم
فضل هلذه املراكز َمن هو رسيع ويجُ يد التهديف،
الفريق املقابل ،و ُي َّ
ّ
الوسط ،أ َّما اّ
اللعبان اآلخران ،الداخل اليمني رقم ( ،)8والداخل اليسار رقم (،)10
ِ
ِ
ّ
يكونان حلقة وصل وربط بني ّ
وخط اهلجوم.
خط الدّ فاع
فهذان

لقدْ َ
القوات الربيطان ّية العراق يف احلرب
ترك البرص ّيون هذه الطريقة عندما
ْ
دخلت ّ
ْ ِ
يتكون ّ
خط الدّ فاع
العامل ّية الثانية سنة (1941م) ،فقدْ
جاءت الفرق الربيطان ّية بطريقة ّ
السابقة ،ثالثة العبني يف
فيها من مخسة العبني ،ولكن وضعهم خيتلف عن الطريقة ّ
اخللف ،الدّ فاع اليمني رقم ( ،)2والدّ فاع اليسار رقم ( ،)3وبينهام شبة الوسط ،وهؤالء

يالزمون املنطقة القريبة من هدفهم ،وأمامهم العبان شبه اليمني رقم ( ،)4وشبه
اليسار رقم ( ،)6وهذان اّ
اللعبان يكونان حلقة وصل وربط بني الدّ فاع واهلجوم ،وقدْ

ُيشاركان يف بعض اهلجامت ملساندة اهلجوم ،ولكنَّهام ال يصالن إىل منطقة جزاء الفريق
فضل ْ
أن يكون هلذ املركز َمن لديه القدرة عىل االستمرار حتّى هناية املباراة.
املقابل ،و ُي َّ

أ َّما ّ
يتم اختيارهم ممَّن يجُ يدون التهديف ،ثالثة
خط اهلجوم،
ّ
فيتكون من مخسة العبني ّ

منهم يف األمام ،يف الوسط مهاجم الوسط رقم ( ،)9وعىل اليمني اجلناح اليمني رقم

( ،)7وعىل اليسار اجلناح اليسار رقم ( ،)11وهؤالء الثالثة يالزمون املنطقة القريبة من
هدف الفريق املقابل ،ينتظرون استالم الكرة للتهديف ،وال يرتاجعون إلاَّ قلي ً
ال من أجل

استالم الكرة يف ّ
خط دفاعهم ،وخلف هؤالء الثالثة العبان ،داخل اليمني رقم (،)8

وداخل اليسار رقم ( ،)10وهذان اّ
اللعبان يكونان حقلة وصل بني اهلجوم والدّ فاع،
ٍ
ِ
ويشاركان يف ِّ
املركزين َمن يجُ يد
فضل هلذين
كل
هجمة حتّى يكون املهامجون مخسة ،و ُي َّ
التهديف ،وقدْ لعبها اإلنكليز عند دخوهلم البرصة -كام ذكرنا -وق َّلدها البرص ّيون ،ومل

يتمكَّنوا يف البداية من إجادهتا ،ولكنّهم أجادوها بعد ذلك خري إجادة ،وعندما جاء
اإلنكليزي (املسرت كوك) إىل العراق سنة (1954-1953م) لتدريب منتخب
املدرب
ّ
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اجليش العراقي ،جاء بطريقة ّ
السابقة ،ثالثة
خط الدّ فاع،
ّ
ويتكون من مخسة كام يف الطريقة ّ
ويتكون ّ
خط اهلجوم من أربعة العبني ،يف األمام رقم
يف اخللف ،ويلعب أمامهم العبان،
ّ

فضل هلذا املركز َمن يجُ يد التهديف ،ويلعب
( )7ورقم ( )8ورقم ( )10ورقم ( ،)11و ُي َّ
خلفهم مبارشة املهاجم الوسط رقم ( ،)9وهذا اّ
يتحرك خلف املهامجني يمين ًا
اللعب ّ

فضل هلذا املركز صاحب ال ّلياقة البدن ّية
ويسار ًا ،ويقوم بتوزيع الكرة عند استالمها ،و ُي َّ
ِ
املدربون العراق ّيون
والقدرة عىل االنتقال و َمن يجُ يد التهديف من بعيد ،وعندما شاهد ّ
هذه الطريقة يف ال ّلعب استحسنها البعض منهم وأخذوا هبا؛ ألنهَّ ا تالئم العبيه ،فنادي
ألن اّ
ال استحسنها؛ َّ
امليناء مث ً
اللعب (فالح وصفي) ،الذي يلعب بمركز املهاجم الوسط
املتقدّ م رقم ( )9فنّان يجُ يد التهديف ،ولكنَّه مل يكن رسيع ًا بالقدر املطلوب ِمن املهاجم

الوسط املتقدّ م ،فطريقة املهاجم الوسط ّ
خاصة أنّه يجُ يد
املتأخر
ْ
كانت مالئم ًة جدَّ ًا لهّ ،
ِ
بتفوق ،ولعبها -أيض ًا -فريق الرتبية ،وكان
التهديف من بعيد ،فلعبها وأجادها ،ولعبها ّ
املتأخر ،وأتذكّر َّ
(سلامن خميلف) هو املهاجم الوسط ّ
فازت يف بطولة العامل
أن الربازيل
ْ
هتتم ّ
بخط الدّ فاع
سنة (1970م) ،وكانت قدْ
ْ
لعبت طريقة ( ،)4 -2 -4وهذه الطريقة ّ
بخط الوسط ،عىل أساس َّ
هتتم ّ
ّ
مهمة حتّى
أن منطقة الوسط
ْ
ليست ّ
وخط اهلجوم ،وال ّ
كانت الكرة لدى الفريق املقابل يف هذه املنطقة؛ ألنهَّ ا ال تشكّل خطورة بحسب
إذا
ْ

خط الوسط ،ووضعوا أربعة العبني يف ّ
اعتقادهم ،وهلذا وضعوا الع َبني اثنني يف ّ
خط

الدّ فاع؛ َّ
ألن هذا العدد ُيشكِّل سدَّ ًا منيع ًا أمام هجامت الفريق املقابل ،ووضعوا أربعة

العبني يف ّ
وأول َمن لعب هذه الطريقة يف
خط اهلجوم للضغط عىل الفريق املقابلّ ،
العراق فريق كهرباء البرصة ،ومنتخب البرصة ،الذي أجادها خري إجادة ،وقدْ متكَّن هبا

العراقي بخمسة أهداف مقابل هدفني ،والفوز عىل
الوطني
من الفوز عىل فريق املنتخب
ّ
ّ

لعبت البرصة طريقة (،)3-3 -4
منتخب شباب البلد بثالثة أهداف مقابل ال يشءُ ،ث ّم ْ
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خط الوسط ،وثالثة العبني يف ّ
خط الدّ فاع ،وثالثة العبني يف ّ
أربعة العبني يف ّ
خط
الرضوري
مهمة جدّ ًا ،ومن
ّ
اهلجوم ،وأصحاب هذه الطريقة عدُّ وا منطقة الوسط ّ

السيطرة عليها ،فالعب ّ
لعبت
خط الوسط قدْ يس ِّبب إرباك ًا بينهم خالل حركتهمُ ،ث ّم
ْ
ّ
خط الدّ فاع ،وأربعة العبني يف ّ
البرصة طريقة ( ،)3-4-3ثالثة يف ّ
خط الوسط ،وثالثة

أن العبني اثنني يف ّ
خط اهلجوم ،ويدَّ عي أصحاب هذه الطريقة َّ
العبني يف ّ
خط اهلجوم
ال يسدّ ان حاجة اهلجوم ،فجعلوا يف ّ
خط اهلجوم ثالثة العبني ،ويف الوسط أربعة

العبني ،وهؤالء األربعة يشاركون يف ّ
كل هجمة ،إلاَّ َّ
أن منتقدي هذه الطريقة يقولون
أن أربعة العبني يف ّ
السابقة نفسه ،وهو َّ
خط الوسط قدْ يس ّبب إرباك ًا
ما قيل عن الطريقة ّ

لعبت البرصة طريقة ( ،)3-5-2وأصحاب هذه الطريقة
بينهم خالل حركتهمُ ،ث ّم
ْ

السيطرة عىل الوسط سيطر ًة تا ّمة ،اّ
فاللعبون اخلمسة مع الدّ فاع ومع اهلجوم،
ُيريدون ّ

خط الوسط اخلمسة البدّ منهّ ،
أن اإلرباك بني العبي ّ
ويرى منتقدو هذه الطريقة َّ
وأن
لعبت ِ
الع َب ِ
ني اثنني يف ّ
الفرق هبذه الطريقة التي
خط اهلجوم ال يسدّ ان احلاجة ،وقدْ
ْ
فشلت يف إجادهتا؛ َّ
ألن العبيها ليس لدهيم اإلمكان ّية
تلعبها فرق الدّ ول املتقدّ مة ،وقدْ
ْ

الفنّ ّية وال ال َّلياقة البدن ّية التي تساعدهم عىل تطبيق تلك الطرق! واحلقيقة َّ
أن طريقة
ٍ
لسنة وتتبدّ ل ،وإنَّام جيب ْ
أن خيتارها
ليست موجودة مثل موضة املالبس
لعب الكرة
ْ
جمرد ْ
أن
املدرب حسب قابل ّية أعضاء الفريق وإمكاناهتم ومستواهم الفنّي والبدين ،أ َّما ّ
ِّ
ٍ
بطريقة ِمن الطرق ركضنا خلفها لنق ِّلدها ونلعب بموجبهاَّ ،
فإن
نرى فريق ًا أجنب ّي ًا يلعب
هذه ِ
الفرق سيصيبها الفشل.
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ُ
امل�صارعة اليابان ّية (اجلوج�ستو) �إىل العراق
دخول ّ
فن ّ

املصارعة
يف سنة (1928م)
ْ
ارتأت إدارة مدرسة الشرّ طة العراق ّية يف بغداد إدخال ف ِّن ّ
مت ُمقرتح ًا إىل مدير ّية الشرّ طة
اليابان ّية (اجلوجستو) ِضمن منهج الدّ راسة فيها ،فقدَّ ْ

وبلت الفكرة باملوافقة من قبل مدير ّية الشرّ طة العا ّمة ،وفع ً
ال بورش
العا ّمة بذلك ،ف ُق ْ
مارست
مؤسسة عراق ّية
ْ
بتعليم هذا الف ّن منذ ذلك الوقت ،فتُعدُّ مدرسة الشرّ طة ّأول ّ
ِ
املصارعة
هذا الف ّن ،ولكن بسبب عدم املؤ ّلفات العرب ّية التي تفي بالغرض يف ف ّن ّ

مؤسسة الشرّ طة التي يكون
اليابان ّية –حينذاك -حال دون الوسع يف تعميم هذا الف ّن يف ّ

لوجودها تسهيل لدراسة هذا الف ّن ،ومع ذلك فقدْ متكَّن الس ّيد (وجيه يوسف) ،الذي
كان ُيرشف عىل إدارة مدرسة الشرّ طة -حينذاك -من مجع بعض حلقات التدريب من
الرياض ّية ،واقترص التدريب عليها يف مدرسة الشرّ طة يف بغداد ،وعندما
خمتلف املصادر ّ
كان الس ّيد (نصيب سعيد) ِمن اّ
طلب مدرسة الشرّ طة سنة(1930–1928م) دفعه
الواجب -كام ذكر -والذكريات (احللوة) عن تلك الفرتة إىل البحث عن املؤ ّلفات

ّ
املصارعة
املتع ّلقة هبذا الف ّن ،فتمكّن -مع حسن
احلظ -من احلصول عىل كتاب (ف ّن ّ

اهتم
اليابان ّية – اجلوجستو) بال ّلغة اإلنجليز ّية لبطل العامل
ّ
اإلنجليزي (مكالني) ،الذي ّ
للسفر إىل اليابان لالطالع عىل هذا الف ّنُ ،ث ّم عمل
هبذا الف ّن اهتامم ًا كبري ًا ،حتّى
اضطر ّ
ّ
املؤسسات يف العامل ،ففي سنة (1938م)
سنوات عديدة يف نرشه وتعليمه يف خمتلف ّ
املفوض يف رشطة البرصة جهود ًا كبرية من أجل ترمجته
بذل الس ّيد (نصيب سعيد) ّ

وطبعه وتوزيعه ،وقدْ حصل عىل تقدير مدير ّية الشرّ طة العا ّمة عىل ما قام به من عمل.
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الصورة الس ّيد
مت ّثل
ّ
(نصيب سعيد) ،وهو
يؤ ّدي حركة من حركات
الفن.
هذا ّ

املصارعة اليابان ّية – اجلوجستو) املرتجم.
(فن ّ
صورة من كتاب ّ
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� ُ
أندية الب�صرة  ...متى �أُ ِّ�س�ستْ ؟  ...وهيئ آ� ُتها الإدار ّي ُة
يا�ضي
الر
 -1نادي امليناء ّ
ّ
ُأ ِّس َس يف حم ّلة (اجلاينه كامب) يف مكانه احلايل سنة (1931م).
ّلت من:
ّأول هيئة إدار ّية تشك ْ

 -1مسرت يب  .ان  .نيكل		

 -2كوماندور .دي  .اي  .هندرسن
 -3فيليب انكريل

الرئيس		

إنكليزي
ّ

		
السكرتري
ّ

عراقي
ّ

			
عضو

إنكليزي
ّ

		
نائب الرئيس

		
الصندوق
 -4راي  .صاحب  .اي .كي  .بوص أمني ّ
			
 -5اي  .ال  .مولكي

إنكليزي
ّ
هندي
ّ

		
 -6مي  .يب  .اس  .مانون

			
عضو

هندي
ّ

			
 -8عيل فؤاد محزة

			
عضو

عراقي
ّ

			
 -7كامل عبد األحد
			
 -9جي  .ي  .جون

			
عضو
			
عضو

 -2نادي حّ
يا�ضي
الر
االتاد ّ
ّ
البجاري ،قرب (أ ّم الربوم) سنة (1937م).
ُأ ِّسس يف حم ّلة ّ
ّلت من:
ّأو ُل هيئة إدار ّية للنّادي تشك ْ
 -1ناظم جميد

 -2أمحد العقيل

 -3نوري املناصري

أمني السرِّّ
حماسب
عضو

عراقي
ّ
إنكليزي
ّ
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الرمحن املنصور
 -4عبد ّ

عضو

 -6عبد احلميد النّاصح

عضو

حممد
 -5جاسم احلاج ّ

عضو

يا�ضي
الر
 -3نادي اجلنوب ّ
ّ
يفي ،سنة (1953م).
ُأ ِّسس يف هناية شارع
الوطني ،قرب سينام الوطني ّ
الص ّ
ّ
ّلت من:
ّأول هيئة إدار ّية للنادي تشك ْ
 -1ع ّبود شبرّ

 -2كاظم جباره

الرئيس
ّ

الرئيس
نائب ّ

 -3شاكر إسامعيل

السكرتري
ّ

 -5جواد العط ّية

الصندوق
أمني ّ

 -4محيد جميد

 -6نوري لفته

حماسب

مدير اإلدارة

 -7عبد احلميد عيسى املحامي

عضو

 -9ع ّباس فخر الدّ ين

عضو

احلامدي
حممد جاسم
ّ
ّ -8

عضو
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يا�ضي فرع الب�صرة ،كيف �أُ ِّ�س َ�س وكيف انتهى؟
الر
نادي الأمري ّ
ّ

يايض
يف بداية سنة (1951م) حصل خالف بني اهليئة اإلدار ّية لنادي االتحّ اد ّ
الر ّ
وفري َقي رفع األثقال وبناء األجسام( :عبد اهلل رشيد ،ومجيل بطرس ،وعبد الواحد
أمحد ،وع ّبود عيل ،وخالد اّ
الرزاق طاهر) ،وبعض َمن أ َّيدهم ِمن أعضاء
الشلل ،وعبد ّ
النادي ،وكان طلبهم دعم الفريقني ،واحلقيقة َّ
أن اهليئة اإلدار ّية للنادي -حينذاك -مل
يكن لدهيا اإلمكان ّية املال ّية للدّ عم املطلوب للفريقني؛ َّ
كانت تأيت ِمن
ألن مال ّية النادي
ْ
بدل املشاركة الشهرية ألعضاء الناديِ ،
ومن املساعدات التي يقدِّ مها بعض وجهاء
ّ
ومن وارد بعض املباريات التي يقيمهاِ ،
البرصة لهِ ،
ومن املهرجانات التي يقيمها يف
ِ
والس ّلة،
الرياض ّية (كرة القدمّ ،
األعياد ،وهذه املبالغ ال تكفي لسدّ حاجة فرق النادي ّ

الرغم من ال ِّلقاءات التي
ورفع األثقال ،وبناء األجسام ،واملالكمة ،والتنس) ،وعىل ُّ
التوصل إىل
يتم
ْ
ّ
جرت بني بعض كبار أعضاء النادي مع الفريقني لتسوية اخلالف ،مل ّ
نتيجة ّ
حلل اخلالف ،وبعدها قدَّ م أعضاء الفريقني و َمن يؤ ّيدهم استقالتهم ِمن النادي،

فقرروا ترك
فلم تُقبل االستقالة يف بداية األمر ،فر ّبام تغيرَّ املوقف ،ولك ّن ذلك مل حيصلَّ ،
ٍ
فرتة وجيزة قرروا تشكيل ٍ
النادي ،وبعد ٍ
كانت األندية تابعة
ناد
جديد ،ويف ذلك الوقت ْ
ّ
كل حمافظة ،وهو قسم اجلمع ّيات ،فكان عىل ّ
خاص يف ّ
كل
إىل وزارة الداخل ّية ،وهلا قسم ٌّ
من يريد تشكيل ٍ
ناد عليه ْ
مؤسسني
َ ُ
أن ُيقدِّ م طلب ًا إىل املحافظة قسم اجلمع ّيات من قبل ّ
املستقيلني مل يكن لدهيم الوقت
مصحوب طلبهم بنظام النادي املطلوب تأسيسه ،ولك ّن
َ
الكايف لوضع نظام النادي املطلوب تشكيله ،يف ذلك الوقت َ
كان لدى بعض أنظمة

حق النادي بفتح فر ٍع له يف املحافظات؛ واختصار ًا للوقت َّقرر
األندية فقرة
تتضمن ّ
ّ
يايض) الذي كان يرأسه
السفر إىل بغداد الستحصال موافقة نادي (األمري ّ
بعضهم ّ
الر ّ
هروردي) ،وبعد حصول موافقة
الس
ّ
الرياض ّية املعروفة املرحوم (نجم الدّ ين ّ
الشخص ّية ّ
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النادي عىل فتح فر ٍع له يف البرصة ،جاؤوا باملوافقة ،وقدّ موا طلب ًا إىل حمافظة البرصة
يايض  -فرع
(اجلمع ّيات)،
ْ
وحصلت املوافقة عىل فتح الفرع يف البرصة (نادي األمري ّ
الر ّ

اخلضريي املحامي،
السادة( :إبراهيم خليل
البرصة) ،وتشك ْ
ّ
َّلت ّأول هيئة إدار ّية من ّ
وعبد املجيد ّ
الشيخ خزعل ،وآصف الع ّطار املحامي ،ورشيف منصور املحامي ،وعبد

الرزاق بالل ،وجواد العط ّية) ،وقدْ استأجر النادي حم ً
ال
حممد ناجي ،وعبد ّ
ّ
الوهاب ّ

مقر ًا له يف حم ّلة العزيز ّيةُ ،ث ّم انتقل إىل بناية كبرية يف هناية شارع الكورنيش قبل
صغري ًا َّ

هنر اخلورة.

والس ّلة ورفع األثقال وبناء
ويف سنة (1952م) شكَّل النادي فريق ًا لكرة القدم ّ

الدراجات ،ولعب لفريق النادي يف ّأول تأسيسه( :محزة ع ّباس ،وكريم
األجسامُ ،ث ّم ّ
اّ
الشلل ،وجليل حبيب ،وبركات جرجس ،وجواد
آصف ،وع ّبود عيل ،وخالد

الوهاب طاهر،
شبيب ،وحامد
احللفي ،وج َّبار الكامل ،وعبد ّ
الرزاق مجعة ،وعبد ّ
ّ
وحممد منثر) ،ولعب لفريق الس َّلة( :عبد السّالم عبد الغفور ،وبركات جرجس،
ّ
حسون ،والنقيب عزيز جاسم ،وعيل عامر آل جاسب ،والزم
وحممد ّ
وفؤاد ميخائيلّ ،

الوهاب طاهر ،وعبد القادر طاهر) ،وفريق بناء األجسام ورفع األثقال:
سعيد ،وعبد ّ
الرضا
(عبد اهلل رشيد ،ومجيل بطرس ،وعبد الواحد أمحد،
وحسون حمسن ،وعبد ّ
ّ
الرزاق طاهر،
البالدي ،وفالح سامل ،ويوسف مخيس ،وقاسم خضري (األعمى) ،وعبد ّ
ّ
املوسوي) ،وفريق
وعبد عيل كحل ،ورحيم ،وكريم آصف ،وع ّبود عيل ،وس ّيد محيد
ّ

املسلامين ،وعبد اهلل خليل،
وحممد
البرصي،
الدراجات( :ع ّباس نارص ،وحسني عيل
ّ
ّ
ّ
ّ
شاركت فِرق النّادي يف مباريات عديدة مع ِ
الفرق
وعبد النبي شدَّ اد ،وغريهم) ،وقدْ
ْ
اإليران ّية وفريق بغداد واملحافظات ،وحصل عىل بطوالت عديدة.

يايض يف بغداد ،فكان ال بدَّ ِمن ِّ
ويف سنة (1954م) َّ
حل الفروع
انحل نادي األمري ّ
الر ّ
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انحل النّادي يف البرصة ،وبعد ٍ
التابعة للنّادي ،وبذلك ّ
فرتة قدَّ م بعض أعضاء النادي
داخيل أعدّ وه ،وكان اسم النّادي(نادي البرصة
طلب ًا إىل حمافظة البرصة مصحوب ًا بنظا ٍم
ٍّ

رضت
حصلت موافقة وزارة الدّ اخل ّية يف هناية سنة (1954م) ،وقدْ ُع
يايض) ،وقدْ
ْ
ْ
ّ
الر ّ
املوافقة عىل قسم اجلمعيات فاعرتض عىل االسم؛ لوجود ٍ
ناد آخر يف البرصة باالسم
ّ
مقر حلزب
نفسه،
ومقره يف ساحة (أسد بابل) ،الذي كان ّ
مقر ًا لنقابة الفنّانني ،واآلن ٌّ
ُّ

املؤسسون االسم إىل (نادي الشرّ وق
املؤمتر
ّ
الوطني يف البرصة ،ونتيج َة االعرتاض غيرَّ
ّ
َّلت اهليئة اإلدار ّية ِمن:
يايض)،
فحصلت املوافقة يف شباط سنة (1955م) ،وتشك ْ
ْ
ّ
الر ّ
للرئيس ،وأمحد موسى سكرتري ًا،
(إبراهيم
اخلضريي رئيس ًا ،وعبد ّ
ّ
حممد نائب ًا ّ
الرزاق ّ
اَّ
حممد ناجي،
وجورج بطرس حماسب ًا ،وخالد
الشلل مدير ًا لإلدارة ،وعبد ّ
الوهاب ّ
انتهت فرتة نادي األمري فرع
حممد ،أعضاء) ،وهكذا
ْ
الرمحن البكر ،وعبد الكريم ّ
وعبد ّ
البرصة القصرية ،وقدْ خت َّللها نشاط كبري هلذا النادي.
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حيح
ال�ص ُ
يا�ضي ّ
القرا ُر ّ
الر ُّ

(((

ذت ال ّلجنة األوملب ّية العراق ّية  -وكان رئيسها الس ّيد كريم اّ
املل -قرار ًا
قبل سنني اتخّ ْ

الصحف
الرياض ّية عىل حساهبا
اخلاص ،وبإمكان ُّ
ّ
بعدم إيفاد صحف ّيني ملرافقة الوفود ّ
اخلاص ،واحلقيقة املعروفة للجميع َّ
أن
العراق ّية إيفاد صحف ّيني ِمن ِق َب ِلها وعىل حساهبا
ّ
الصحفي عندما ُيوفد من قبل ال ّلجنة األوملب ّية أو ُيصطحب عىل حساب جهة رياض ّية
ُّ

اليمكن ْ
كانت لغري صالح الوفد ،فإذا كتب
خاصة إذا
أن يكتب احلقائق كام هي،
ْ
ّ
السفر الحق ًا ،فالبدَّ
احلقيقة التي يف غري صالح الوفد فقدْ تُثري كتاباتُه هذه حرمانه من ّ

ْ
يستمر اإليفاد ،وهناك حادثة سابقة
أن يكون للمجاملة أثرها يف إرضاء اخلواطر حتّى
ّ

للصحافة اَّ
اللعب الكبري (فالح حسن) رئيس املنتخب
ت ْ
رصح ّ
ُثبت َّ
صحة ذلك عندما َّ
العراقي أمام منتخب اجلزائر يف اجلزائرَّ ،
بأن
العراقي بكرة القدم بعد خسارة املنتخب
ّ
ّ

الصحيحة ملباراة العراق
حفي املرافق للوفد
الصورة ّ
العراقي مل يذكر احلقيقة ،وال ُّ
ُّ
ّ
الص ّ
محلة ٍ
اللعب (فالح) عىل إثر ترصحيه هذا إىل ٍ
تعرض اَّ
ظاملة
واجلزائر ،األمر الذي س َّبب َّ

الصحف ّيون الذين اتّفقوا عىل ذلك مسؤوالً
والسخرية واالستهزاء ،وعَدّ ه ّ
من التهكّم ُّ
عن اخلسارة ،فلم يبق أمام هذا اّ
اللعب –حينذاك -إلاَّ االعتزال ،ولكن ،كان للجمهور
أشادت به
الذي
الضغط عليه للعدول عن قراره ،وقدْ
ْ
أحب (فالح ًا) األثر الكبري يف ّ
ّ

الصحف العرب ّية واألجنب ّية ،وقدْ ترك فراغ ًا كبري ًا بعد إصابته.
ُّ

وأو ّد هنا ْ
حدثت يف اخلمسين ّيات ،عندما لعب فريق منتخب
القصة التي
ْ
أن أذكر ّ

اإلنكليزي يف إنكلرتا إىل ملعب (ومبيل)،
املجر بكرة القدم مباراة و ّد َّية مع املنتخب
ّ

وكان (بوشكاش) اّ
اللعب املجري العظيم رئيس ًا لفريق املجر ،الذي كان له الدّ ور

الكبري يف فوز منتخب املجر وخسارة إنكلرتا ستّة أهداف بالتّامم ،ال واحد وال اثنني،

((( أعاد الكاتب نرش هذا املقال يف العدد ( )272من جريدة املنارة ،بتغيري يسري جدّ ًا ،وحتت عنوان:
ني) ،ارتأينا عدم تكراره(.النّارش).
الصحف ّي َ
(جلنة رياض ّية لنقابة ّ
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نعم،
خرست إنكلرتا هذا العدد من األهداف ،وهي التي مل ْ خترس يف عقر دارها نصف
ْ

اإلنكليزي لكرة القدم حف ً
ال
هذا العدد من األهداف ،وبعد هذه املباراة أقام االتحّ اد
ّ

تكريم ّي ًا لفريق املجر ،وأثناء احلفل قال اَّ
اإلنكليزي :إنَّنا
اللعب (بيل) رئيس املنتخب
ّ

الكريس أمام فريق املجر ،بل جيب ْ
جيب ْ
أن نجلس حتت الطاولة،
أن ال نجلس عىل
ّ

احلقيقي!! ّ
خص به -بال ّ
اإلنكليزي
شك -االتحّ اد
هذا مكاننا
ّ
إن كالم (بيل رايت) هذا ّ
ّ
الرغم ِمن َّ
واملدرب اّ
أن التّرصيح كان اّ ً
اسب عليه،
واللعبني ،وعىل ّ
ّ
مهم جدّ ًا ،ولكنَّه مل يحُ َ
رأيت أحد ًا ع َّلق عىل ترصحيه هذا ،والذي قاله (فالح) َّ
حفي  -ويقصد الذي
وما ُ
أن ّ
الص ّ
العراقي -مل يذكر شيئ ًا عن سري املباراة ،وال عن أسباب اخلسارة،
رافق وفد املنتخب
ّ

ربرات البعيدة ّ
بملخصها ّ
ّ
أن الفريق مل
كل ال ُبعد عن احلقيقة والواقع ،وهي
وإنَّام َذكَر امل ِّ
يلعب باملستوى املطلوب ،وتدنيّ مستوى الفريق ،وهو الذي دفع (فالح ًا) إىل التّرصيح
ألن ما ذكره الصحفي مل ِ
باحلقيقة؛ ّ
يؤمن به (فالح) وال غري (فالح) ،ور ّبام مل يؤمن
ّ
املل) أدرك َّ
أن رئيس ال ّلجنة األوملب ّية الس ّيد (كريم اّ
حفي نفسه ،حتّى َّ
أن
به حتّى ّ
الص ّ

الصحف ّيني ،حتّى
التعرض لكتابة ُّ
الصحف ّيني متَّفقون عىل التّصدي ملن ت ِّ
ُّ
ُسول له نفسه ّ
يايض يف ْ
أن ينتقد رئيس ال ّلجنة األوملب ّية
قال يف حديث
صحفي :جيب أن ُيو َّفر ّ
احلق ّ
ّ
للر ّ
يايض لتق َّبل النقد وتبادل
وأعضاءها ،وقال :إذا عرفنا استعداد املسؤولني يف الوسط ّ
الر ّ
الرأي والتفاعل مع القاعدة خلقنا تقليد ًا جديد ًا يف هذا الوسط.

ّ
حفي من قبل جريدته وعىل
إن ال ّلجنة األوملب ّية بقرارها –حينذاك -بإيفاد ُّ
الص ّ

أرادت بذلك أن تُبعد املجاملة والنّفاق ،فيكتب احلقيقة التي يراها عن
اخلاص
حساهبا
ْ
ّ
سري املباراة ،وعن ِّ
كل ما حيصل.

أذكر مث ً
للصحافة
ربرات التي أوجدها موفد االتحّ اد
البغدادي ّ
ّ
ال آخر -قريب ًا -وهي امل ِّ

الرياض ّية الس ّيد (سعدون جواد) بعد خسارة العراق أمام الكويت (صفر ،)2 -حسبام
ّ

ِ
ذاكرة أهلِها
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الزمان العدد ( ،)1783فقدْ أراد ْ
أن ُيبعد القارئ عن األسباب احلقيق ّية
ورد يف جريدة ّ

اإلداري الذي ح َّققه الوفد ،وذكر عن املسألة النفس ّية ،وقال:
للخسارة ،فذكر النجاح
ّ
التدريبي أوضاع الفريق النفس ّية ،ويكفي القول
لقدْ عالج (عدنان محد) ومالكه
ّ
حسبام ذكرَّ -حول الوحدة التدريب ّية الوحيدة إىل وحدة تروحي ّية
إن املالك
التدريبي ّ
ّ
سمى
نفس ّية ناجحة ،ونحن نقول :بفضل هذا االكتشاف ر ّبام سيكون هناك اتحّ اد جديد ُي َّ

(((
(الرياضة للجميع) ،واتحّ اد
الرتوحيي) ،مثل اتحّ اد
(االتحّ اد
(الـمالوات)  ،واتحّ اد ّ
ُ
ّ

الرياض ّية!
(البغدادي)ّ ،
ّ
للصحافة ّ

محل املوفد اَّ
محلوا (فالح ًا)
اللعب (يونس حممود) جزء ًا من أسباب اخلسارة ،كام َّ
لقدْ َّ

أسباب اخلسارة؛ إ ْذ قال :لقدْ خذل (يونس حممود) مع ّلمه ،وقدْ جاء ُبأمور جتعل القارئ
يبتعدُ عن احلقيقة التي أ ّد ْت إىل خسارة الفريق.

تعودنا عليها من قبل املو َفدي َن من ال ّلجنة األوملب ّية؛ َّ
ألن ذكر احلقيقة
ربرات قدْ َّ
هذه امل ِّ

ربرات
إذا
ْ
كانت يف غري صالح الفريق يستاء منها الذين أوفدوه ،فدائ ًام يسعى إلجياد امل ِّ

ألسباب اخلسارة ،وما عساها تفعل ؟!

أن تُشكِّل جلنة رياض َّية أسو ًة ببق َّية ال ِّلجان؛ َّ
ني جيب ْ
َّ
ألن نقابة
الصحف ّي َ
إن نقابة ُّ

الرشعي
ني هي املم ّثل
الصحف ّي َ
ُّ
ّ
للصحافة العراق ّية.
ّ

الصورة (فالح حسن،
مت ّثل ّ
ورحيم كريم ،وإحسان هب ّية،
وصالح عبيد) ،يف مباراة العراق
ومنتخب تونس عىل ملعب
ّ
الشعب (1973م).
((( ِمن لوي اليد(.النّارش).
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بطولة بكرة القدم يف العراق
أ� ّو ُل
ٍ

املركزي لكرة القدم سنة (1948م) قام االتحّ اد املذكور بتنظيم
بعد تشكيل االتحّ اد
ّ
ّأول بطولة لدوري العراق يف سنة (1949م)؛ ولعدم وجود فِرق قو ّية يف املحافظات
اكتفى االتحّ اد باختيار مخسة فِرق للمشاركة يف هذه البطولة ،ثالث فِرق من بغداد :فريق
امللكي ،وفريق الك ّل ّية العسكر ّية ،وفريق ال ّطيور الزرقاء ،وهذا الفريق األخري
احلرس
ّ

اّ
والطلب ،وفريق منتخب كركوك ،ومن البرصة :فريق
الرياضة
ّ
يتكون من مع ّلمي ّ
يايض ،وفريق رشكة نفط البرصة.
نادي امليناء ّ
الر ّ

امللكي وامليناء ورشكة نفط
تضم احلرس
األوىل
و ُق ِّس ْ
مت الفرق عىل جمموعتنيّ :
ّ
ّ

تضم الك ّل ّية العسكر ّية ومنتخب كركوك وال ُّطيور الزرقاء،
البرصة ،واملجموعة الثانية
ّ

الفردي.
وجرت مباريات البطولة عىل وفق أسلوب التسقيط
ْ
ّ

انتهت التصفيات بفوز رشكة نفط البرصة ببطولة املجموعة األوىل ،والك ّل ّية
ْ

العسكر ّية ببطولة املجموعة الثانية ،وجرت املباراة النهائ ّية عىل ساحة ّ
الكشافة برعاية
امللك (فيصل) والويص (عبد اإلله) ،وحرضها كبار املسؤولني يف الدولة ،ومجهور

خاصة مجهور البرصة ،الذي سافر إىل بغداد لتشجيع الفريق وطالب الك ّل ّيات
كبريّ ،

هناك.

انتهت املباراة بفوز الشرّ كة هبدف ،وأقام امللك والويص حفلة لفريق الشرّ كة بمناسبة
ْ

اإلنكليزي حامي هدف،
متكون ًا من( :بوطس)
فوزه بالبطولة ،وكان فريق الشرّ كة
ّ
ّ
واملدافع اليمني( :أرشاك بدروسيان) ،واملدافع اليسار( :كوركني) ،وشبه الوسط:

ّ
وخط
(سعيد يشوع) ،والشبه اليمني( :ج ّبار حسني) ،والشبه اليسار( :جعفر عبد)،

اهلجوم اجلناح يمني( :هرانجوهريان) ،ومهاجم يمني( :شاكر إسامعيل) ،ومهاجم
اإلنكليزي ،وجناح يسار( :نبيه عفيف)،
وسط( :محيد جميد) ،ومهاجم يسار( :فنسنت)
ّ
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ومدرب الفريق( :تومي توماس) ،وعند عودة الفريق إىل البرصة استقبل البرص ّيون
ّ

محودي)
فريقهم املنترص يف حم َّطة القطار باهلتافات واألهازيج ،وتتقدّ مهم فرقة احلاج ( ّ
وانتهت بتقديم
الشعب ّية ،وطاف الفريق واجلمهور يف شوارع البرصة ابتهاج ًا بالفوز،
ْ
الكأس إىل املدير العام لرشكة نفط البرصة ،أ َّما فريق الك ّل ّية العسكر َّية ،فكان أبرز

اّ
حممد عيل ،وحامي
اللعبني فيه( :صالح فرج ،وودود خليل ،وشوقي عبود ،وكامل ّ
اهلدف حممود العرس ،وإبراهيم ّ
السنني.
الشيخ)،
ُ
ونسيت اآلخرين ملرور ّ

العراقي ،رئيس فريق
العسكري
عىل ملعب رشكة نفط البرصة قبل مباراة فريق امليناء مع فريق املنتخب
ّ
ّ
العسكري.
امليناء (كريم علاّ وي) يس ّلم هدية نادي امليناء إىل رئيس فريق املنتخب
ّ
احلكم (جواد شبيب) ،ومراقب ّ
اخلط (خالد ّ
الشلاّ ل).
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عراقي بكرة القدم
منتخب
�أ ّو ُل
ٍ
ٍّ

انضم االتحّ اد العراقي بكرة القدم رسم ّي ًا إىل االتحّ اد الدويل لكرة
يف سنة (1950م)
َّ
القدم ،وبعد انضاممه َّقرر تنظيم لِقاء مع منتخب تركيا سنة (1951م) ،وبعد حصول
السادة( :سعدي جاسم رئيس ًا للوفد ،وضياء
تقرر تشكيل الوفد من ّ
املوافقات النهائ َّية َّ
الرزاق نعامن صحف ّي ًا ،اَّ
واللعبني عادل كامل ،وتوما عبد األحد،
مدرب ًا ،وعبد ّ
حبيب ّ
ونارص جيكور ،ومجيل ع ّباس ،وصالح فرج ،وعبد الودود خليل ،وشاكر إسامعيل،
وكريم اّ
محه بشكه ،وأرام كرم ،ومحيد جرب،
علوي ،وسعيد يشوع ،وبريس لنزدل ،و ّ

ولطفي عبد القادر ،وخزعل رحيم ،وغازي عبد اهلل).

العراقي
السفر إىل تركيا بأ ّيا ٍم قليلة َّقرر االتحّ اد إجراء مباراة بني املنتخب
ّ
وقبل ّ
أن يلعب العبان من اَّ
وقرر االتحّ اد كذلك ْ
اللعبني البرص ّيني األربعة
ومنتخب البرصةَّ ،

العراقي ،والعبان مع منتخب
العراقي مع املنتخب
تم اختيارهم للمنتخب
ّ
ّ
الذين َّ
أن يلعب اَّ
البرصة !! وكان املفرتض ْ
اللعبون البرص ّيون مع البرصة من أجل أن تُتاح

أن يلعب مجيع اَّ
اللعبني للمشاركة يف املباراة ،أو ْ
الفرصة لبق َّية اَّ
اللعبني البرص ّيني
أسفرت عن ْ
أن يلعب (شاكر إسامعيل ،وكريم
العراقيَ ،ف َج َر ْت قرعة
مع املنتخب
ْ
ّ

اّ
العراقي!
علوي) مع منتخب البرصة ،و(سعيد يشوع ،وبريس لنزدل) مع املنتخب
ّ
جرت املباراة حقيقة مع نادي امليناء ،وليس مع منتخب البرصة؛ إ ْذ لعب فريق
لقدْ
ْ

امليناء بإضافة (شاكر إسامعيل) من الشرّ كة إليهَّ ،
وتشكل الفريق من( :مصطفى محيد

ّ
حممد زكي ،ومايكل
حامي هدف،
وخلط الدّ فاع :جاسم بدر ،وجايل نجيب ،وصبحي ّ
وخلط اهلجوم :شاكر إسامعيل ،وكريم اّ
ّ
علوي ،وطارق خليل ،وصبيح
ستانيل ،وكريم،
درويش ،ونوري لفتة).

احلقيقة كان الغرض من إجراء املباراة يف البرصة هو جلمع مبلغ ِمن دخل املباراة إىل
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املخصص له ال يكفي لسدِّ نفقاته! وإنَّام كان األعضاء
العراقي؛ إ ْذ كان املبلغ
االتحّ اد
ّ
ّ
ال عن هذا َّ
اخلاص!! فض ً
فإن وفد نادي امليناء الذي سافر
ُينفقون األموال من حساهبم
ّ
إىل طهران سنة(1950م) إلجراء مباريات بكرة القدم هناك ،كان يرتدي مالبس

العراقي فيام بعد من وفد امليناء لريتدهيا الوفد الذي سيسافر إىل تركيا!
استعارها االتحّ اد
ّ
العراقي ونادي امليناء بإضافة (شاكر إسامعيل) قبل
وجرت املباراة بني املنتخب
ْ
ّ

وانتهت بتعادل الفريقني هبدف ،وكان َحك ََم
أربعة أ ّيام من سفر الوفد إىل تركيا،
ْ

بصحة
كبري من اجلمهور
َّ
(حممد ّ
املباراة املرحوم األستاذ ّ
حسون) ،وقدْ شكّك عد ٌد ٌ
العراقي عىل أساس َّ
حصلت
أن اهلدف تس ّلل! ونتيجة هذا التعادل
هدف املنتخب
ْ
ّ
العراقي ،وطالبوا بإضافة العبني من البرصة
بعض االعرتاضات عىل تشكيل املنتخب
ّ

حفي الكبري املرحوم (شاكر إسامعيل) ،الذي حرض املباراة
إىل املنتخب،
وخاصة ّ
ّ
الص ّ
ولضيق الوقت مل جتد املطالبة ُأذن ًا صاغية!؛ ّ
ألن الوفد قدْ سافر إىل تركيا ..سافر الفريق
ومل يلعب وال مباراة جتريب ّية واحدة ،حتّى وال إجراء مترين واحد يف بغداد ،وهذا الذي

أ ّدى إىل اخلسارة الكبرية مع املنتخب الرتكي (-7صفر) ،أنا ال أقول نحن نستطيع ْ
أن

نفوز عىل املنتخب الرتكي ،حتّى وال يمكن التعادل معه ،ولكن باإلمكان التقليل من
هذه اخلسارة.

أ َّما املباراة الثانية ،فلم ِ
جتر مع املنتخب الرتكي ،وإنَّام مع فريق (أزمري) ،ويقال مع

الصحف
الصور يف ُّ
(السكك)؛ ألنَّنا ال نعرف ما ُيكتب عن فريقنا ،وإنَّام بمشاهدة ُّ
فريق ّ
الرياض ّية.
هتتم اهتامم ًا كبري ًا باحلركة ّ
التي ُّ

العراقي لكرة القدم ْ
العراقي
أن ال ُين ِّظم َّأول مباراة للفريق
واحلقيقة كان عىل االتحّ اد
ّ
ّ
الرتكي؛ َّ
ألن تركيا متقدّ مة تقدّ م ًا كبري ًا يف هذه ال ّلعبة ،وفِرقها تلعب مع
مع املنتخب
ّ

ٌ
طويل يف هذا املضامر ،ففي دورة (هلسنكي) سنة (1952م)
باع
الفرق األورب ّية ،وهلا ٌ

قسم رُّ ِ
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ّ
الرتكي املركز اخلامس من جمموعة ( )25فريق ًا يف ذلك الوقت ،ومل يتّخذ
احتل املنتخب
ّ
دت ِ
الفرق املشاركة بستّة عرش فريق ًا
االتحّ اد الدّ و ّيل لكرة القدم قرار املشاركة ،وقدْ حتدّ ْ
يف دورة روما اإليطال ّية سنة(1960م).

العراقي لكرة القدم ْ
أن ُين ِّظم املباريات ّأوالً مع الدّ ول
قلت ،كان عىل االتحّ اد
وكام ُ
ّ

العرب ّية أو اآلسيو ّية؛ ّ
ألن مستويات منتخبات هذه الدّ ول مقاربة ملستوى املنتخب

العراقي.
ّ

إن اَّ
الصحافةّ :
ملومني يف خوض بحر الكرة
ني غري
َ
عبني العراق ّي َ
الل َ
لقدْ قالوا يف ّ

مرة بسفينة ال حتمل سوى رشاع التجربة.
الدول ّية ّ
ألول ّ

ثم( :بريس لنزدل ،كريم
الصورة املنتخب
مت ّثل ّ
مدرب الفريق األستاذ (ضياء حبيب)ّ ،
العراقي ،وكان ّ
ّ
محه بشكه ،مجيل ع ّباس ،توما عبد
علاّ وي ،نارص جكو ،شاكر إسامعيل ،صالح فرج ،سعيد يشوعّ ،
األحد ،عادل كامل ،عبد الودود خليل).

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 392البرص ُة يف

واحد
ل�شوط
مباراة منتخب بغداد ومنتخب الب�صرة
ٍ
ٍ
العراقي لكرة القدم يف سنة (1957م) دعو ًة إىل اتحّ اد البرصة إلجراء
وجه االتحّ اد
ّ
ّ
ٍ
مباراة و ّد َّي ٍة بني منتخب بغداد ومنتخب البرصة يف بغداد ،وعندما يسافر العبو البرصة
إىل بغداد يتو َّقعون -عند وصوهلم إىل بغداد -حضور شخصني ،وهذان ّ
الشخصان مها:

مدرب ًا
املرحوم (عادل بشري) ،الذي وصل إىل رئاسة االتحّ اد العراقي لكرة القدم وكان ّ
البدري) -أطال
العراقي ،واألخ األستاذ (مؤ ّيد
العسكري
ملنتخب العراق واملنتخب
ّ
ّ
ّ
اهلل عمره -واملعروف للجميع َّ
يوضح لنا نقاط
أن املرحوم (عادل بشري) عندما يزورنا ِّ

القوة يف الفريق الذي نقابله ،واحلقيقة َّ
كانت صحيحة
أن مالحظاته
ْ
ّ
الضعف ونقاط ّ
البدري) ،فكان حضوره للقاء اّ
ني ،ويظهر
ومفيدة ،أ ّما األستاذ (مؤ ّيد
عبني البرص ّي َ
الل َ
ّ

ّ
خاص ًا يف قلب األستاذ (مؤ ّيد) ألهل البرصة؛ إ ْذ كنّا نلمس ذلك منه ،ويف
أن هناك ح ّب ًا ّ

سفرتنا هذه زارنا يف الفندق رئيس أركان اجليش الفريق الركن (رفيق عارف) ،وقائد

حسون)،
القوة اجلو ّية (كاظم عيادي) ،واألستاذ (حممود
ّ
(حممد ّ
القييس) ،واألستاذ ّ
ّ
للرياضة يف البرصة قبل ذلك ،ويتبادل
مدرس ًا ّ
رس اتحّ اد كرة القدم سابق ًا ،وكان ّ
أمني ّ
النكات مع أصدقائه من اّ
اللعبني ،وعندما كنّا نذهب إىل بغداد كان اجلمهور يستقبلنا
َ
وكان اجلمهور معنا خالل املباراة التي نلعبها يف بغداد؛
باملو َّدة والرتحيب أينام نذهب،

َّ
ب
ب الطريقة التي كنَّا نلعبها ،ويحُ ُّ
حيب ال ّلعب الفن ّّي النظيف ،ويحُ ُّ
ألن مجهور بغداد ُّ
شجع–أيض ًا -طريقة (املناوالت) الطويلة وال ّلعب السرّ يع التي تلعبها فرق البرصة،
و ُي ِّ
الكشافة وجدنا اجلمهور قدْ مأل ّ
وعند وصولنا إىل ملعب ّ
الشوارع التي تحُ يط بامللعب،
ٍ
كانت
املدرجات -التي
ْ
فدخلنا امللعب بصعوبة؛ بسبب ازدحام اجلمهور ،فشاهدنا َّ
أن امللعب ال يمكن ْ
غص ْت باجلمهور ،فتأكّد لنا َّ
أن يتّسع هلذا العدد اهلائل
قليلة -قدْ َّ

من اجلمهور.

قسم رُّ ِ
يايض393 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

يف شباط سنة (1957م) ،التعارف بني رئيس فريق منتخب بغداد (لطفي عبد القادر) ،ورئيس
محودي) ،ومراقبا اخلطوط (مؤيد
فريق البرصة (كريم علاّ وي) ،ويقف بجوارمها احلكم (إسامعيل ّ
البدري).
البدري ،ومعن
ّ
ّ

األول بالتعادل من دون أهداف ،وعندما أعلن
ْ
بدأت املباراة وانتهى شوطها ّ

محودي) هناية ّ
وجتمع
الساحة
احلكم األستاذ (إسامعيل ّ
الشوط دخل اجلمهور إىل ّ
َّ
ِ
حول اّ
حاولت الشرّ طة والشرّ طة اخل ّيالة إخراج اجلمهور
عبني من
الفريقني ،وقدْ
ْ
الل َ

الساحة بانتظار قرار
الساحة فلم تتمكَّن،
فتجمعنا -نحن فريق البرصة -يف وسط ّ
ّ
من ّ
الساحة رغب ًة منهم يف إهناء املباراة
احلكم واجلمهور يحُ يط بنا ،ولك َّن العبي بغداد تركوا ّ

األول
التعرجات التي ْ
الساحة يف الشوط ّ
كانت فيها ،وكان النّصف ّ
الصالح من ّ
بسبب ّ
خط هجوم بغداد ،وعندما وجدوا َّ
من جانب ّ
الساحة يف ّ
الشوط
أن النصف ّ
الصالح من ّ
الساحة إللغاء املباراة ،وبالفعل ألغاها
تعمدوا اخلروج من ّ
الثاين سيكون لفريق البرصة َّ

القوة اجلوية وامليناء
الساحة،
ْ
أقيمت بعد فرتة مباراة ّ
احلكم؛ وبسبب دخول اجلمهور إىل ّ

اجليش َ
القوة اجلوية؛ ّ
َ
الساحة.
ألن
عىل ساحة ّ
كان ُيسيطر عىل ّ

ِ
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(حممد ثامر ،وج ّبار أبو العورة ،وسعدي عبد الكريم،
كان فريق بغداد يتأ ّلف منّ :

وعمو بابا،
محادي ،ويورا،
ومجيل ع ّباس،
ورحومي جاسم ،وعيل كريم ،وع ّباس ّ
ّ
ّ

ومدرب الفريق دنس نرصاوي) ،أ َّما فريق البرصة ،فكان
ونارص جكَو ،وفخري،
ّ
يتأ ّلف من( :كريم اّ
علوي ،ومحزة قاسم ،ومنصور مرجان ،وقدّ وري صادق ،وعبد

وحممد منثر ،وحسني هاشم،
الرزاق مجعة ،ونبيه عفيف ،ومحد طاهر ،وشاكر إسامعيلّ ،

ونوري لفتة).
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ُ
مباريات منتخب اجلزائر يف العراق

يف سنة (1957م) وصل إىل بغداد منتخب اجلزائر بكرة القدم إلجراء مباراتني،

األوىل يف بغداد مع منتخب بغداد ،والثانية يف البرصة مع منتخب البرصة ،وكان فريق
ّ
اجلزائر –حينذاك -س ّيد فِرق الدول العرب ّية بكرة القدم؛ المتالكه مجيع مواصفات
تقرر إقامتها عىل ملعب ّ
الكشافة،
الفريق املمتاز،
ْ
وجرت مباراته مع منتخب بغداد التي َّ

الصباح ،وبعض الذين حرضوا املباراة
فكان حضور اجلمهور إىل امللعب يوم املباراة منذ ّ
مل يأتوا ملشاهدة املباراة فقط ،وإنَّام لتح َّية منتخب اجلزائر ،الذي ُيم ِّثل الثورة اجلزائر َّية،
قوات الشرّ طة مل تعتَدْ
كبري من َّ
ما جلب انتباه اجلهات املسؤولة ،فحرض إىل امللعب عد ٌد ٌ

املالعب عىل وجود مثله! واحلقيقة َّ
أن ملعب َّ
الكشافة ال يتّسع هلذا العدد الذي حرض
إىل امللعب.

ِ
متض إلاَّ
بدأت اهلتافات بحياة الثورة اجلزائر َّية ،ومل
عند دخول الفريق إىل امللعب
ْ

ومنعت إجراء املباراة.
فرتة قصرية حتّى استغ ّل ْت الشرّ طة ذلك الزخم اهلائل
ْ

املقرر ْ
أن تكون املباراة الثانية مع منتخب البرصة ،فذهب سكرتري احتاد
ُث ّم كان من ّ

كرة القدم فرع البرصة ومعه املرحوم (كاظم جبارة) وآخرون إىل حم َّطة قطار املعقل

غفري حرض ملشاهدة العبي اجلزائر ،وعند
مجهور
الستقبال الفريق ،وكان يف املح ّطة
ٌ
ٌ
وكانت خارج املح َّطة س ّيارة امليناء
رحبنا هبم ومتنَّينا هلم طيب اإلقامة،
ْ
وصول القطارَّ ،
كانت هناك س ّيارة أخرى واقفة ،ال ندري ملن،
لنقل الفريق إىل مكان سكناهم ،ولكن
ْ

حرضت لنقل الفريق ،ليس إىل ّ
حمل سكناهم ،وإنَّام إىل (سفوان)ُ ،ث ّم
ويظهر أنهَّ ا قدْ ُأ
ْ
إىل الكويت ،وهكذا مل ِ
جتر املباراة يف البرصة ،ويف اليوم الثاين اتّصل يب املرحوم (كاظم

فذهبت إليه ،وقال يل :جيب ْ
أن نذهب إىل مدير ّية
جبارة) وطلب منّي احلضور يف دائرته،
ُ

رشطة امليناء حسب الطلب! وذهبنا إىل رشطة امليناء ،وجرى استجواب املرحوم (كاظم

ِ
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جبارة) عن أسباب حضورنا إىل املح ّطة ،فأخربهم املرحوم (كاظم) بأنَّه سكرتري اتحّ اد
كرة القدم فرع البرصة ،وأنا رئيس فريق منتخب البرصة ،فال بدّ ِمن حضورنا ،وكان
ٍ
خاص! فلم
طلب
املسؤولون يف الشرّ طة يعرفوننا ،ولكن جرى االستجواب حسب
ٍّ

يلعب فيهام!!
تُشاهد بغداد وال البرصة – مع األسف الشديد – فريق اجلزائر
ُ

بعد ثورة متّوز سنة (1958م) حرض فريق منتخب اجلزائر إىل بغداد سنة (1959م)

األوىل مع منتخب بغداد عىل ملعب
إلجراء ثالث مباريات يف العراق ،أجرى مباراته ّ
ّ
وكانت نتيجة املباراة
الضيف،
الكشافة وبحضور مجهور ال ُيوصفَ ،
ْ
هتف وح َّيا الفريق ّ
فوز منتخب اجلزائر بعرشة أهداف مقابل ال يشء ،ويف اليوم الثاين ،سافر الفريق إىل

كركوك إلجراء املباراة الثانية ،وكان يف استقباله املسؤولون ومجهور كبري ،ولعب فريق
وانتهت بفوز اجلزائر بتسعة أهداف مقابل ال يشءُ ،ث ّم لعب
اجلزائر مع منتخب كركوك،
ْ
فريق اجلزائر مباراة أخرى مع فريق امليناء ،وليس مع منتخب البرصة ،وكان البرص ّي َ
ون
ٍ
كانت نتيجة املباراتني ال َّلتني لعبهام
بشوق عظي ٍم ،هذا الفريق الذي
بانتظار هذا الفريق
ْ

ٍ
ومجهور ٍ
كبري حتّى
جرت املباراة عىل ملعب الشرّ كة بحضور املسؤولني
ال تصدّ ق،
ْ
ِ
الرغم م ْن هذه الكثرة حافظ عىل
خاف اجلمهور من عدم إقامتها؛ لكثرته ،ولكنّه عىل ّ
قوهتا وأدائها ،وبذل فريق امليناء جهود ًا كبري ًة من أجل
النظام،
ْ
وكانت املباراة غاية يف ّ
ٍ
وانتهت املباراة بفوز اجلزائر بثالثة أهداف مقابل هدفني،
بنتيجة تليق بالبرصة،
اخلروج
ْ
يايض والعبيه ،وكان
وهذه النتيجة عُدّ ْت نرص ًا كبري ًا للبرصة ،وفخر ًا لنادي امليناء ّ
الر ّ

الصحف
عظيم يف أوساط الشعب
صدى
هلذه املباراة
العراقي ،وقدْ
ْ
أشادت بالنتيجة ُّ
ً
ّ
ٌ

العراق ّية.

ّ
وخلط الدّ فاع( :منصور مرجان ،وعبد
لعب للميناء حامي هدف( :محزة قاسم)،

الرزاق مجعة ،ومحد طاهر)،
السّالم عبد الكريم،
الرضا (كـيـور) ،وعبد ّ
وحممد عبد ّ
ّ
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وحممد منثر ،وكريم اّ
علوي ،وصبيح درويش ،وزيا)،
وللهجوم( :شاكر إسامعيل،
ّ
ولعب (وليد داود) بدالً من (شاكر إسامعيل) ،الذي خرج بسبب إصابته ،ومل يشارك

(نوري لفتة) ،الذي كان خارج العراق ،وكان َحكَم املباراة املرحوم (طالب جاسم)،

الذي سيطر عليها سيطر ًة تا ّم ًة ،وقدْ استمتع اجلمهور هبذه املباراة.

فازت
والصورة لقطة من مباراة امليناء واجلزائر ،بعدسة
املصور (قاسم) ،وقدْ
ْ
ّ
ّ

بوصفها أفضل لقطة آنذاك.

سنة (1959م) مباراة منتخب اجلزائر وفريق امليناء عىل ملعب رشكة نفط البرصة
العب فريق اجلزائر ُيمسك برقبة رئيس فريق امليناء (كريم علاّ وي).
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الريا�ض ّيون (من�صور مرجان)!!
ّ
درس يف ُك ّل ّيات العراق ،إ َّما
األستاذ (زكي مبارك) أحد األساتذة املرص ّيني الكبارّ ،

يف هناية األربعين ّيات أو يف بداية اخلمسين ّيات ْ
إن مل ختنِّي ّ
الذاكرة ،واألستاذ (مبارك) كان
ُ
كانت حتصل خالفات بينه وبني بعض األساتذة
حيمل أكثر من شهادة دكتوراه ،فعندما ْ

وخاصة ّ
الصحافة املرص ّية ،وكان
الشباب منهم -حول بعض املواضيع التي تُنرش يف ّ
َّ
وجه إليه النقد حوهلا ،كان يطلب من املنتقدي َن ْ
أن ُيطلقوا عليه:
َيعدُّ نفسه حم ّق ًا فيها ،و ُي َّ
(الدّ كاترة زكي مبارك) ،وليس الدّ كتور (زكي مبارك)؛ ألنَّه كان حيمل أكثر من شهادة
ذكرت -وكان (منصور مرجان) ُيشبه الدّ كتور (زكي مبارك) ،فعلينا
دكتوراه -كام
ُ

أن َ
عندما نذكر (منصور مرجان) ْ
يايض
(الرياض ّيون منصور مرجان) ،وليس ّ
نقولّ :
الر ّ
ال بألعاب القوى ،وبط ً
ال بكرة القدم ،وبط ً
(منصور مرجان)؛ ألنَّه كان بط ً
ال بكرة
الراقد يف بيته بسبب ّ
الس َّلة ،وبط ً
الشلل
(الرياض ّيون) َّ
بالسباحة وكرة املاء ...،هذا ّ
ال ّ
ّ

تلتفت إليه أ َّية جهة رياض ّية ،لقدْ لعب (منصور)
الذي أصابه منذ سنة (1990م) مل
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
طويلة ،وكان حديث اجلمهور بعد ِّ
مباراة خيرج منها ،نعمَّ ،
إن
كل
لفرتة
للبرصة وامليناء
(منصور ًا) ال يطلب املساعدة أكثر ِمن تعيني ابنه يف الشرّ كة العا ّمة ملوانئ العراق التي
ٍ
ٍ
مت وتقدِّ م املساعدات
لفرتة
لعب هبا
طويلة ،وليس صعب ًا أو كثري ًا عليها ،وهي التي قدَّ ْ

يستحق أكثر ِمن هذا الطلب ،ولكنَّه ال يطلب سواه.
الرياض ّية ،فـ(منصور)
ُّ
للحركة ّ

قسم رُّ ِ
يايض399 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

بعض العبي فريق امليناء ،من اليسار( :رئيس الفريق كريم علاّ وي ،ومحزة قاسم ،ومنصور مرجان،
الرزاق مجعة).
الرضا ،وعبد ّ
وحممد عبد ّ
ّ

(كريم علاّ وي ،ومنصور مرجان)

ِ
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نادي حّ
يا�ضي ورفع الأثقال
الر
االتاد ّ
ّ
الريايض سنة (1937م) يف إحدى البيوت القديمة يف حم ّلة
ُأ ّس َس نادي االتحّ اد ّ
البجاري ،وكانت ّأول هيئة إدار ّية للنادي من املرحو َم ِ
ني (ناظم احلاج جميد) ،وهو
ّ
األخ األكرب لالعب البرصة (محيد جميد) ،وكان ِمن العبي النادي بكرة القدم ،و(جاسم
حممد) ،وكان – أيض ًاِ -من العبي النادي ،والطاقم( :أمحد العقيل ،والدّ ليل
احلاج ّ
البحري عبد احلميد الناصح ،واملع ّلم نوري عبد اهلل املناصري -وكان ِمن النادي -وعبد
ّ

الرمحن املنصور) ،وكان نشاط النادي يف لعبة كرة القدم.
ّ
ِ
السعدون حامي هدف،
ومن العبي النّادي سنة (1939–1938م)( :حممود ّ
وحممد حسن خال اّ
اللعب صبيح درويش،
حممد،
ّ
وناظم احلاج جميد ،وجاسم احلاج ّ
الرحيم حممود ،واملع ّلم نوري املناصري ،وسامي
وصادق تقي ،واملع ّلم
الفلسطيني عبد ّ
ّ
اهلال ّيل ،وياسني سكاج ،وعبد عيل مسلم ،وكريك).

املرحومني :األستاذ (توفيق العينة جي)
ويف سنة (1940م) تشكّلت هيئة إدار ّية من
َ

الصالح) ،سكرتري غرفة جتارة البرصة ،و(جاسم احلاج
مدير الرتبية رئيس ًا ،و(أمحد ّ

حممد) مفتّش كمرك ،و(عبد العزيز قاسم) ،مدير مدرسة ،و(خليل طالل) ،مدير
ّ
كهرباء ّ
و(حممد
العشار ،و(حسني الدوغة جي) ،خمتار ،و(عبد احلميد تقي) ،مع ّلم،
ّ
العط ّية) ،مع ّلم.

األول) -اجلمهور ّية
البجاري إىل دار قرب مدرسة (فيصل ّ
انتقل النادي من حم ّلة ّ

الريايض
االبتدائ ّية حال ّي ًا -وعند بداية احلرب سنة (1941م) َأ َ
وقف النادي نشاطه ّ

الساعي ،فبدأ
حتّى سنة (1945م)؛ إ ْذ انتقل إىل مبنى من مدرسة األمريكان يف حم ّلة ّ

والسلة ،واملالكمة ،والتنس ،واملنضدة ،ورفع
يايض بكرة القدم،
ّ
نشاط النادي ّ
الر ّ
األثقال ،وبناء األجسام.

قسم رُّ ِ
يايض401 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ
بدأ نشاط املرحوم (عبد اهلل رشيد) وزمالئه بمامرسة لعبة رفع األثقال يف النادي

تم اختيار الوجيه (حممود صابر) ،صاحب رشكة
باألدوات املتيسرّ ة ،ويف ذلك الوقت َّ
ٍ
بحر ّية ّ
رشف للنادي ،وقدْ كان ُيامرس يف شبابه لعبة بناء
رئيس
للشحن والتفريغ
َ
ٍ
ِ
ٍ
عزز
أثقال
بأدوات رفع
رب َع
حديثة استوردها ِمن لندن ،وهذا الذي ّ
األجسام ،وقدْ ت ّ

نجاح (عبد اهلل رشيد) بالتدريب.

َ
ريايض ،وهو ذراع
كان شعار نادي االحتاد منذ تأسيسه إىل اآلن عبارة عن ذرا ٍع
ٍّ

الوجيه (حممود صابر)؛ إ ْذ كانت له صور ٌة كبري ٌة مع ّلق ٌة بالنادي ،أخذهتا اهليئة اإلدار ّية
وجعلت منها شعار ًا للنادي ،وكان الوجيه (حممود صابر) يقدّ م الدّ عم املا ّيل للنادي.
ْ

ويف ذلك الوقت ،كان يف املدرسة اإليران ّية يف البرصة املع ّلم البطل (جعفر سلامين)،

وكان من أبطال بناء األجسام ورفع األثقال ،وكانت له خربة ومعلومات كبرية برفع
مدرب ًا وإدار ّي ًا لرفع األثقال،
األثقال ،وقدْ شارك مع الوفد
العراقي يف دورة (ملبورن) ّ
ّ

ني يف البرصة ،ومنهم اّ
اللعب (محيد) ،الذي كان
الرياض ّي َ
وكانت له عالق ٌة ببعض ّ
يامرس لعبة بناء األجسام ،ومنهم –أيض ًا( :-عبد اهلل رشيد) ،وكان (سلامين) حيرض إىل

الرباعي ،فيقدّ م هلم اإلرشادات والنصائح ،وقدْ أخذ عنه (عبد
النادي ملشاهدة تدريب ّ
اهلل رشيد) اليشء الكثري.

لقدْ أصبح املرحوم (عبد اهلل رشيد) بط ً
ومدرب ًا ،وله الفضل الكبري يف نرش هذه
ال
ّ
ِ
درهبم أبطاالً عىل املستوى الدو ّيل
ال ّلعبة يف البرصة ورفع مستواها؛ إ ْذ جعل من الذين ّ
والعراقي ،مثل( :مجيل بطرس ،وعبد الواحد عزيز ،وكريم حسني،
يب
واآلسيوي والعر ّ
ّ
ّ

وحممد هادي ،وعبد الواحد أمحد،
الرمحن حبيبّ ،
وأمحد جاسم ،وفائق فرهود ،وعبد ّ

ورمضان عبد احلسني ،وعبد اهلل كاظم ،وفائق عبد ال َّلطيف ،وأمحد عيل هيلك ،وكريم

وحسون حمسن ،وحمسن اإلمام،
املطوري،
وحممد عيل
البالدي،
الرضا
ّ
ّ
ّ
ّ
آصف ،وعبد ّ

ِ
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وفالح سامل ،وباسل عبد الكريم).

يف الوقت الذي بدأ به املرحوم (عبد اهلل رشيد) نشاطه يف رفع األثقال ،بدأ املرحوم
الرزاق طاهر) نشاطه يف بناء األجسام ،فجمع عدد ًا ِمن شباب النادي ،وأخذ
(عبد ّ
يقوم بتدريبهم؛ ملعرفته بأمور تدريب بناء األجسام؛ َّ
الرزاق) كانت
ألن املرحوم (عبد ّ
مدرب مرص
العاملي
له عالقة ومراسالت مع البطل
األمريكي (شارلس أطلس) ،ومع ّ
ّ
ّ

لبناء األجسام ،ومع البطل (جعفر سلامين) ،فتم ّك َن من ْ
أن يكون بط ً
ال وخيلق من شباب
النادي أبطاالً.

وكان لنادي االحتاد الدّ ور العظيم يف تطوير لعبة رفع األثقال ،ولعبة بناء األجسام؛

والرعاية.
إ ْذ يقدّ م هلام الدّ عم ّ

قسم رُّ ِ
يايض403 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

دو ُر نادي حّ
يا�ضي يف رفع الأثقال وبناء الأج�سام
الر
االتاد ّ
ّ

(((

يايض يف بداية تأسيسه يف دار سكن ال جمال فيها للنشاط
قر نادي االتحّ اد ّ
كان َم ّ
الر ّ

يايض ،فبدأ العمل
يايض ،وبعد انتقاله إىل مدرسة األمريكان وجد املجال لنشاطه ّ
ّ
الر ّ
الر ّ

يف بعض األلعاب ،ومنهاُ :لعبتَا رفع األثقال وبناء األجسام ،فكان (عبد اهلل رشيد)

الرزاق طاهر) بتدريب بناء األجسام ،وقدْ
يقوم بتدريب فريق رفع األثقال ،و(عبد ّ

ذكرنا -سابق ًا -عن الدّ عم املا ّيل الذي ُيقدِّ مه الوجيه (حممود صابر) رئيس رشف النادي

للنادي؛ ألنَّه كان ُيامرس يف شبابه لعبة بناء األجسام ،فاستورد للنادي من إنكلرتا أدوات
عزز نشاط (عبد اهلل رشيد ،وعبد الرزاق طاهر)
رفع األثقال وبناء األجسام ،وهذا الذي َّ
وزاد فيه ،وكان من املدرسة اإليران ّية يف البرصة املع ّلم البطل (جعفر سلامين) ،وكان ِمن
وكانت له خربة وكفاءة ومعلومات يف رفع األثقال،
أبطال بناء األجسام ورفع األثقال،
ْ
وكان هذا البطل يرت َّدد عىل النادي وحيرض تدريب فريقي بناء األجسام ورفع األثقال،
املدربان( :عبد اهلل رشيد ،وعبد
و ُيقدِّ م للفري َقني النصائح واإلرشادات ،وقدْ أخذ عنه ّ

الرزاق طاهر) كثري ًا من اخلربات ،فض ً
للمدرب (عبد الرزاق طاهر)
ال عن هذا كان
ّ

العاملي لبناء األجسام (شارلس أطلس) ،الذي
عالقة عن طريق املراسلة مع البطل
ّ
مدرب مرص لبناء األجسام ،ونتيجة بذل اجلهود
كان لديه مدرسة لبناء األجسام ،ومعه ّ
توسع نشاط النادي يف بناء األجسام ورفع األثقال ،فض ً
ال عن األلعاب األُ َخر،
الكبرية َّ
فأخذ ّ
استمر ْت لعبة رفع
الشباب ينتمون إىل النادي للتدريب يف هاتني ال ّلعبتني ،وهكذا
ّ

األثقال وبناء األجسام بالتقدّ م ،وزاد عدد املامرسني فيهام ،فأخذ النادي ُيقيم البطوالت

بني أعضائه يف هاتني ال ُّلعبتني.

ِ
مدر ِ
وبطلني ،وهلام الفضل
بني
لقدْ أصبح (عبد اهلل رشيد وعبد الرزاق طاهر) ّ

مكررة عن سابقتها ،ولكنّنا أثبتناها لورود بعض أسامء لالعبني مل ُيذكروا يف املقالة
((( هذه املقال ُة ّ
السابقة( .النّارش).
ّ

ِ
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هاتني ال ُّل ِ
ِ
تدربوا
الكبري يف نرش
عبتني يف البرصة ورفع مستوامها؛ إ ْذ جعال من ا َّلذين ّ

يف النادي أبطاالً ،مثل( :عبد الواحد عزيز ،ومجيل بطرس ،وأمحد جاسم ،وكريم
وحممد هادي ،وعبد الواحد أمحد ،وعبد
الرمحن حبيب ،وفائق فرهود،
ّ
حسني ،وعبد ّ

الرضا
اهلل كاظم ،ورمضان عبد احلسني ،وفائق عبد ال ّلطيف ،وأمحد عيل هيلل ،وعبد ّ
وحسون حمسن ،وفالح سامل ،وحمسن
املطوري،
وحممد عيل
البالدي ،ومحزة ع ّباس،
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلمام ،وباسل عبد الكريم ،وشهاب أمحد منسل ،وجميد ّ
مري ،وناجي حسن،
الش ّ
حممد صالح ،وزكي
ومهدي سلامن ،ويوسف مخيس ،وعبد عيل كحل ،وعبد األمري ّ

املوسوي ،وأدمون نعوم ،ورحيم حسن ،وأبو عادل،
سبع ،وسعيد كاظم ،وس ّيد محيد
ّ

وعودة).

قسم رُّ ِ
يايض405 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

ّ
الط ُ
الريا�ضة وازدهارها
ريق
ُ
امل�ستقيم لتطوير ّ
أن نقوهلا َّ
احلقيقة التي جيب ْ
يايض الذي
الرياض ّية ،وهي تواكب
ّ
التطور ّ
أن احلركة ّ
الر ّ

عم العامل ك ّله ،ظ ّل ْت متخ ّلفة كثري ًا ُ -أسو ًة بمرافق البلد األُخر -قياس ًا إىل دول العامل،
ّ

وخاص ًة الدّ ول املجاورة لنا ،وممّا ال ّ
الرياضة
شك فيه أنَّنا نلمس بوضوح ما
ْ
ّ
وصلت إليه ّ
املوزعة يف
يف هذه الدّ ول ِمن تقدّ م
وتطور وازدهار ،حيث األندية احلديثة املتكاملة ّ
ّ
الرياض ّية يف مجيع مدارسها وك ِّل ّياهتا.
خمتلف مناطق تلك الدول ،واملالعب والقاعات ّ

ذهب نادي امليناء إىل الكويت سنة (1954م) إلجراء مباريات و ِّد ّية بكرة القدم،
ٍ
ٍ
السيارات
رب ال حييطها حتَّى سياج حلاميتها من مرور ّ
فلعبنا عىل ساحة رمل ّية يف ال ِّ
ٍ
ٍ
قديمة ،ومل نشاهد أو نسمع عن بطولة
بيوت
مقرات أنديتها يف
واحليوانات ،وشاهدنا َّ
السلة ْ
متوسطة (كيفان) ،أ َّما اآلن ،ففي الكويت
أن تُقام يف قاعة
ّ
الدّ ول العرب ّية بكرة ّ
ودول اخلليج أحدث األندية املتكاملة التي حتتوي عىل املالعب الكبرية التي تتّسع
ٍ
لعدد ٍ
موزعة عىل مجيع
املتفرجني ،قياس ًا إىل نفوس تلك الدّ ول ،وهذه األندية َّ
كبري من ّ

الرياض ّية،
أنحاء تلك الدّ ول ،ويف مدارسها وك ِّل ّياهتا مالعب الكرة ،وأحدث القاعات ّ
قت أمنيات شباب هذه الدّ ول بمامرسة هوايتهم ،وهذا ُّ
يدل عىل مستوى
فقدْ حت ّق ْ
ٍ
ٍ
َ
وإخالص لرفع
يعملون
املسؤولني وإخالصهم يف هذه الدّ ول ،وأنهَّ م
بمعرفة وجدٍّ
َ
الرياضة يف بلداهنم وتقدّ مها وازدهارها ،أ َّما نحن الذين كنّا نسبقهم بمراحل،
مستوى ّ
الساحات
الرياضة عىل ّ
فاملتت ّبع حلياة شبابنا جيد كثري ًا منهم يقيض أوقات فراغه بمامرسة ّ

متجمعني يف ّ
الرتاب ّية أو يف ّ
متجولني فيها،
الشوارع أو
الشوارع ،أو جتدهم بسبب الفراغ
ّ
ّ
وأسباب مثل هذا الفراغ معروفة للجميع.

الرياضة يف املدارس والك ّل ّيات فال يتمك َ
ّنون ِمن
أ ّما مع ِّلمو
ومدرسو وأساتذة ّ
ّ
التدريبي؛ بسبب عدم وجود املالعب والقاعات يف املدارس والك ِّل ّيات،
أداء واجبهم
ّ

ِ
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مع العلم َّ
أن اَّ
الرياض ّية
الطلب هم األساس واملعني الذي ال ينضب يف بناء احلركة ّ
وازدهارها ،فكثري ًا ما يخُ طِئ َمن يعتقدُ َّ
تتطور بإقامة املعسكرات وإجراء
الرياضة ّ
أن ّ
ٍ
ٍ
عديدة،
دورات
ال ِّلقاءات خارج البلد ،فقدْ أقمنا املعسكرات الكثرية ،وشاركنا يف
وأجرينا لقاءات يف اخلارج ،ولكنَّنا مازلنا متخ ّلفني وبعيدين عن مستوى الدّ ول التي ُكنَّا
ٍ
رياضة ُمتقدّ مة
متقدّ مني عليها ،وسنبقى كذلك إذا مل نسرِ يف الطريق الذي ُيوصلنا إىل
مزدهرة.

بعد ْ
التقت
للصاالت املغلقة،
ْ
األوىل أللعاب القوى ّ
أن شارك العراق يف بطولة آسيا ّ

الزمان رئيس الوفد (رئيس االتحّ اد) ،فقال برصيح العبارة:
جريدة ّ

العراقي أللعاب القوى
مهمة] لقدْ ح َّقق الوفد
ّ
بعيد ًا عن النتائج[ ،وكأنَّام النتائج غري َّ

مكاسب عديدة يف ُمقدِّ متها رشح املعاناة التي شهدهتا ألعاب القوى العراق ّية ،واإلقامة
للسفر إىل (كازخستان) للمشاركة يف البطوالت الو ِّد ّية،
ْ
كانت ج ّيدة للغاية ،واالتّفاق ّ
للسفر إىل (مشهد) للمشاركة يف بطوالت دول ّية [وحت ًام سيكون الكالم بعيد ًا
واالتّفاق ّ

الصاالت املغلقة ،واملكسب األخري ّ
عن النتائج] ّ
أن
وأن الفريق
العراقي غري معتاد عىل ّ
ّ
ٍ
وألغراض إنسان َّي ٍة -سيقوم بتزويد الفرق العراق ّية
اإليراين أللعاب القوى -
االتحّ اد
ّ
أللعاب القوى بالتجهيزات احلديثة.

حفي الس ّيد (شدراك) مل يقل لرئيس الوفد :هل سافر
هذه هي املكاسب! ولكن ُّ
الص ّ

أردت رشح
الفريق ليعود هبذه النتائج أو يعود الفريق فائز ًا بالبطولة؟! مل يقل له :إذا
َ
املهمة والعودة هبذه املكاسب؟؟
السفر لوحدك وتقوم مشكور ًا هبذه َّ
املعاناة بإمكانك ّ

مني ،وحتدَّ َ
وفريق املبارزة عاد من طهران بعد ْ
ث
أن شارك يف بطولة العامل للمتقدّ َ

يمر به البلد ج ّيدة!
رئيس الوفد ،قائالً :مشاركتنا بالنّسبة هلذا الظرف
االستثنائي الذي ُّ
ّ

شاركت يف البطولة ( )37دولة ،وصلنا إىل دور ( ،)32وهو ج ّيد قياس ًا إىل استعدادنا!
ْ

قسم رُّ ِ
يايض407 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

ٍ
ٍ
ويظهر ّ
بالعب
شاركت
أن الدّ ول التي
واحد ،وأقول :إذا كان االتحّ اد
جاءت خلفنا قدْ
ْ
ْ
غري مستعدٍّ ملاذا شارك يف البطولة؟ هذه وأمثاهلا الكثري ،وسيأيت األكثر! أمل تكن هذه
ِ
وضح ٌك عىل األذقانُّ ،
وكل
هدر ألموال الدّ ولة
املشاركات هدر ًا ألموال الدّ ولة؟ نعمٌ ،
ّ
باركت هذه النتائج!!
وكأن األمر ال يعنيها! ور ّبام
تتفرج،
ْ
هذا جيري وال ّلجنة األوملب ّية ّ
الرياضة وازدهارها،
وأخري ًا ،نقول :قدْ جاء الوقت لوضع احللول اجلذر ّية لتطوير ّ

والبداية تكون من املدارس والك ِّل ّيات ،فيجب ْ
أن تبادر وزارة ّ
والرياضة مع
الشباب ّ

وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل ووزارة التخطيط من أجل التخطيط لبناء املالعب
والقاعات يف املدارس والك ِّل ّيات التي سوف تُبنى مستقبالً ،فتُبنى ساحات وقاعات

يف املدارس االبتدائ ّية بحسب نسبة عمر اّ
املتوسطة واإلعداد ّية
تتوسع إىل
ّ
طلهباُ ،ث ّم ّ
والك ّل ّيات ،وجيب بناء ملعب رئيس ّ
لكل جامعة من جامعات البلد ،وملعب ملدير ّية

الرتبية يف ّ
كل حمافظة.

وخاصة ألعاب القوى -أكثرهم ِمن اّّ
الطلب ،وجيب
إن أبطال العامل يف األلعاب
ّ

التخطيط لبناء أندية حديثة متكاملة يف أنحاء ِّ
كل حمافظة ،وهذا هو ال ّطريق املستقيم

الرياضة وازدهارها.
لتطوير ّ

ِ
ذاكرة أهلِها
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ماذا لو لعبتْ الب�صرة يف دورة اخلليج(((؟
يب الرابعة بكرة القدم
ْ
كانت فكرة متثيل منتخب البرصة للبلد يف دورة اخلليج العر ّ

تُراود أفكار أعضاء اتحّ اد كرة القدم يف البرصة منذ حصول املوافقة عىل إرشاك العراق
ِ
يبَّ ،
وأن
يف هذه الدّ ورة ،وكون حمافظة البرصة هي املحافظة التي تُط ُّل عىل اخلليج العر ّ
عدد ًا غري قليل ِمن العبي املنتخب من البرصة ،اَّ
واللعبني البرص ّيني اآلخرين الذين
يقرتب مستواهم يف ال ّلعب ِمن مستوى العبي
يمكن إضافتهم إىل منتخب البرصة
ُ
بغداد ،ويمكن –أيض ًا -إضافة بعض اّ
اللعبني ِمن بغداد لسدّ النقص الذي قدْ حيصل
ال عن ذلك َّ
بالفريق ،فض ً
الكويتي -مل تكن
فإن الفرق املشاركة يف الدورة  -عدا الفريق
ّ

خاصة ،و ُيزاد عىل ذلك َّ
أن القصد من
باملستوى اجل ّيد الذي يتط َّلب إرشاك املنتخب ّ

يب ّ
للشباب ،فإرشاك منتخب
إرشاك العراق يف هذه الدّ ورة هو
يايض العر ّ
التجمع ّ
ّ
الر ّ
البرصة هبذه الدّ ورة ُيتيح ال ُفرصة اّللعبني ِمن خارج بغداد لتمثيل البلد.
وعندما َ
مع منتخب البلد يف بغداد حرض سكرتري اتحّ اد
كان منتخب البرصة
يلعب َ
ُ
ومدرب منتخب البرصة وثالثة العبني منه ندو ًة تلفزيون ّية أدارها األستاذ (مؤ ّيد
البرصة
ّ

اقرتاح متثيل منتخب البرصة للبلد يف
البدري) ،طرح فيها الس ّيد سكرتري اتحّ اد البرصة
َ
ّ

الصحف.
الرابعة ،ونُرش ذلك يف ُّ
دورة اخلليج ّ

املركزي،
حسون) ،الذي كان سكرتري ًا لالتحّ اد
ّ
وقبل وفاة املرحوم األستاذ ّ
(حممد ُّ

(حممد) الفكرة وتبنَّاها ،حتّى أنَّه
ناقشناه حول متثيل البرصة يف الدّ ورة ،فأ َّيد األستاذ ّ
فخر لشبابناُ ،يضاف إىل
مه َّية ،وإذا
قال :إذا
ْ
ْ
فازت فهذا ٌ
خرست البرصة فليس لذلك أ ّ

ذلكَّ ،
خيص ّ
أن القض ّية
يب ،وقدْ
ْ
الشباب العر ّ
ليست خسار ًة وفوز ًا ،وإنَّام املوضوع فيها ُّ

نح ُه فرص ًة لدراسة املوضوع مع االتحّ اد واخلروج بنتيجة ،وبعد
(حممد) َم َ
طلب األستاذ ّ
ُرشت هذه املقالة يف جريدة (اجلمهور ّية) ،رقم ( ،)1381يف 1976/4/30م.
((( ن ْ

قسم رُّ ِ
يايض409 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ
حصلت القناعة لدينا َّ
استدعاء االتحّ اد اّ
بأن
اللعبني ليختار منهم منتخب ًا يم ّثل البلد
ْ

مهمة.
االتحّ اد مل يقتنع بفكرتنا ،كام أنَّنا مل نرغب بإثارة املوضوع ،وعَدَ ْدنا الفكر َة غري َّ

والواقع ّ
خاصة املباريات الو ِّد ّية -حيرصأن إرشاك منتخب البلد يف مجيع املباريات
ّ
ٍ
بعدد معلو ٍم من اَّ
وخاصة َمن
اللعبني ،وال ُيتيح الفرصة لغريهم لتمثيل البلد،
ال ّلعب
ّ
َ
بحجة
السفر إلجراء مباريات و ِّد َّية عديدة
هم خارج بغداد ،ولقدْ
َّ
اعتذر االتحّ اد عن َّ
ٍ
ٍ
لدورة من الدّ ورات ،وكان
مهم ٍة أو
انشغال العبي منتخب البلد باالستعداد ملباراة َّ
بإمكان االتحّ اد إرسال فريق أو منتخب إحدى املحافظات بعد إضافة بعض اّ
اللعبني

َ
والبدين
يبذلون اجلهد من أجل رفع مستواهم الفن ّّي
إليه ،وهذا جيعل العبي املحافظات
ّ
خلوض مثل هذه املباريات ،ولقدْ أصاب العبي املحافظات اجلمود بعد حرص مجيع
املباريات بالعبي بغداد.

وعسى ْ
أن ُيعيد االتحّ اد -مستقبالً -مباريات منتخبات املحافظات.

ِ
ذاكرة أهلِها
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اجلمع ّي ُة الوطن ّي ُة وجلنة ّ
والريا�ضة
ال�شباب ّ
والرياضة!! َّ
َّلت يف اجلمع ّية الوطن ّية مجيع ال ِّلجان باستثناء جلنة ّ
ألن
تشك ْ
الشباب ّ

أعضاء اجلمع ّية الوطن ّية ْ -
الرياضة -هم عىل عل ٍم بالطريق
وإن كان أكثرهم مل ُيامرس ّ
الرياض ّية ،فأعضاء اجلمع ّية ُيدركون َّ
أن وجودهم يف
الذي
ْ
سارت وتسري فيه احلركة ّ
ٍ
(ورطة) كبرية؛ َّ
وصلت إىل
ألن اخللف ّيات واملشاكل والصرّ اعات
اجلمع ّية جيعلهم يف
ْ

السالح وإطالق التُّهم من أجل الوصول إىل املراكز يف ال ّلجنة األوملب ّية
حدّ استعامل ِّ
الرياض ّية
واالتحّ ادات من بعض الذين ليس لدهيم الكفاءة واملقدرة واخلُربة واملامرسة ّ
الحتالل تلك املراكز!

بعد سقوط النّظام ،سعى اإلخوان إىل احتالل وزارة ّ
والرياضةُ ،ث ّم أرسعوا
الشباب ّ

الرزاق
إلجراء االنتخابات بعد وضع تعليامهتا وضوابطها مو ّقع ًة من قبل الدّ كتور (عبد ّ
الطائي) ،التي ر َّبام مل ي َّطلع عليها وو َّقعها ،فليس ِمن املعقول ْ
أن ُيو ِّقع عىل مثل تلك
ّ
وجاءت بتشكيلة
الرياضة إىل ما هي عليه اآلن ِمن الرت ّدي،
الضوابط التي
ْ
ْ
ّ
أوصلت ّ
أبعدت َّ
كل أصحاب الكفاءة واخلربة والنزاهة!!
ْ
وال نُريد ْ
الضوابط اآلن ،ولكن نرضب مث ً
ال منها ،فقدْ ُطلب من
نتطرق إىل ّ
أن ّ

الصادر ِّ
بحل ال ّلجنة األوملب ّية
اهليئات اإلدار ّية لألندية -وهي منح َّلة بموجب القرار ّ
االستمرار بالعمل وإجراء االنتخابات ،فهذه خمالفة لقرار ّ
احلل ،فعندما
وتوابعها-
ُ

ّ
تنحل األندية ال جيوز ْ
أن تُعاد وتعمل ،وإنَّام جيب تأسيس أندية جديدة ،والتأسيس
ٍ
ٍ
املؤسسني ُيرفع إىل اهليئة املرشفة،
يتم بتقديم
طلب مو ّق ٍع من مخسة وعرشين من ّ
هذا ّ
وتُرفق مع الطلب قائمة مو ّقعة من قبل ثالثني شخص ًا ،وبعد حصول املوافقة جُترى
لفرتة حمدَّ ٍ
ٍ
دة؛ إ ْذ تقوم اهليئة املؤ َّقتة بقبول
االنتخابات بينهم الختيار هيئة إدار ّية مؤ ّقتة
طلبات االنتامء إىل النادي.

قسم رُّ ِ
يايض411 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ
وبعد ٍ
َ
فرتة ،جُترى انتخابات اهليئة اإلدار ّية الدّ ائمة ،أ ّما ْ
يكون الطلب من اهليئة
أن

اإلدار ّية املنح ّلة بموجب قرار االستمرار ،فهذا خمالف لقرار ّ
برزت بعد
احلل ،وقدْ
ْ

ليست لدهيا
وظهرت أندية
للضحك والتندّ ر!
ْ
ْ
ذلك اتحّ ادات جديدة أصبح وجودها ّ

باملقرات
فأخذت تلك األندية واالتحّ ادات تطالب
الصحيحة لوجودها،
ْ
املقومات ّ
ِّ
َّ
فكانت النتيجة
واملالعب والدّ عم املايل وإقامة املعسكرات وال ّلقاءات خارج البلد،
ْ

فت بال فائدة ،وكان علينا رصفها عىل
هدر أموال الدّ ولة!! تلك األموال التي صرُ ْ

الرياض ّية
الرياض ّية ّ
الصحيحة .لقدْ طالبنا يف بداية األمر (بالتعيني) للمراكز ّ
اجلوانب ّ
ِ
كا ّفةْ ،
الرياض ّية
الرياض ّيني الختيار العنارص ّ
بأن تُشكَّل يف ك ُِّل حمافظة جلنة حمايدة من ّ
الكفوءة ،وقلناَّ :
إن جملس احلكم تشكَّل بالتعيني ،ولكن مل يستمع إلينا سوى العنارص
الرياض ّية الكفوءة؛ َّ
املقرر كان كام أرادوا.
ّ
ألن َّ

ّ
إن تشكيل جلنة ّ
والرياضة يف اجلمع ّية الوطن ّية أصبح مهماَّ ً ورضور ّي ًا إلعادة
الشباب ّ

تتحمل مسؤول ّية ذلك.
الرياض ّية ،فهي
ّ
احلركة ّ

ِ
ذاكرة أهلِها
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جلنة ريا�ض ّية ملجل�س النواب
الرياض ّية بتشكيل جلنة
طالبنا اجلمع ّية يف العدد ( )197من جريدة املنارة يف ّ
الصفحة ّ
ِ
مه َّية كبرية ،ولك َّن ال ّلجنة مل ْ تُشكَّل!!
رياض ّية ُأسوة بال ِّلجان األُ َخر؛ ملا ِّ
للرياضة من أ ّ
ْ
ويظهر َّ
الرياضة ،ولكنَّهم عىل
أن أعضاء اجلمع ّية
-وإن كان مجيعهم تقريب ًا -مل ُيامرسوا ّ

الرياض ّية [كام ذكرنا .((( ]...
علم بالطريق الذي
ْ
سارت وتسري فيه احلركة ّ
ِ
الرياض ّية -أيض ًا -مقاالً
وقدْ نرشنا يف العدد ( )262من تلك اجلريدة يف ّ
الصفحة ّ
حول عدم رشع َّية ال ّلجنة األوملب ّية وتوابعها؛ ألنهَّ ا
جاءت عن طريق التعيني!! فقدْ
ْ

الصيت:
َع َّي ْ
نص ْت املا ّدة ( )4من التعليامت س ّيئة ّ
نت األشخاص الذين انتخبوها ،وقدْ َّ

ت ّ
ُرشح ال ّلجنة األشخاص واملواطنني املتم ّيزين ،واخلرباء يف البلد ،الذين يمكِّنون
مهمتها بصورة ف َّعالة ،أو األشخاص الذين قدَّ موا خدمات بارزة ألجل
ال ّلجنة من أداء ّ

ويتم الرتشيح من قبل اهليئة املؤ ّقتة ،وقدْ َّ
حت ال ّلجنة َمن تريدهم،
رش ْ
احلركة األوملب ّيةُّ ،
جاءت عن طريق التعيني ال عن طريق االنتخاب ،وذكرنا يف
إذن ،ال ّلجنة األوملب ّية
ْ

الرياض ّيةَّ ،
قامت به اجلمع ّية
أن ّأول عمل
ْ
هذه اجلريدة يف العدد ( )267يف ّ
الصفحة ّ

الداخيل للجمع َّية،
مسودة النظام
الوطن ّية مبارشة بعد انتخاهبا هو تشكيل جلنة لوضع َّ
ّ
أقرته اجلمع َّية؛ ألنهَّ ا ال يمكن ْ
الداخيل،
أن تعمل م ْن دون النظام
وبعد إعداده ومناقشته َّ
ّ

الذي يحُ دِّ د مسار عملها ،أ َّما وزارة ّ
والرياضة وال ّلجنة األوملب ّية فل ْن تعمال
الشباب ّ

مسودة قانون ال ّلجنة األوملب ّية ونظام األندية
-منذ تشكيلهام إىل اآلن -من أجل إعداد َّ

واالتحّ ادات! َّ
ألن املوجودين إ َّما أنهَّ م ال يتمكّنون؛ إ ْذ ليست لدهيم املعرفة إلعداد
أن تسري األمور بال قانون وال نظامٌّ ،
ذلك ،وإ َّما أنهَّ م ُيريدون ْ
وكل يعمل عىل هواه (ال

سائل وال مسؤول) ،واآلن ستُشكّل ال ّلجان يف جملس النواب ،وبام ّ
مه َّية
للرياضة أ ّ
أن ّ
كرره املؤ ّلف ،فارتأينا عدم ذكره(.النّارش).
السابقة ،وقدْ ّ
((( مجلة من هذا الكالم قدْ تقدّ م يف املقالة ّ
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كبرية ،وقدْ جاء ذلك يف الدّ ستور ،فعليهَّ :
عزز
إن تشكيل جلنة رياض ّية للمجلس س ُي ّ

الرياض ّية ،وتتّخذ ما يلزم ِّ
حلل ال ّلجنة
الساحة ّ
يايض ،وسرتاقب ما حيصل يف ّ
العمل ّ
الر ّ
مسودة قانون ال ّلجنة األوملب ّية
األوملب ّية ،وتشكيل جلنة أوملب َّية مؤ ّقتة تعمل من أجل وضع َّ
الداخيل لألندية واالتحّ ادات لتُجرى بموجبها االنتخابات.
والنظام
ّ

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 414البرص ُة يف

ُ
الريا�ض ّية وخمالفتها القانون
الئحة انتخابات الأندية ّ
املوحد ،الذي ما يزال نافذ ًا،
الرقم ( )37لسنة (1988م) ّ
الرياض ّية ذو ّ
قانون األندية ّ
لكل ٍ
نص ْت املا ّدة الثامنة منهّ ،أوالً :تكون ّ
ناد هيئة عا ّمة ،وهي أعىل هيئة فيه ،وتتأ ّلف
َّ
ِمن العاملني الذين سدَّ دوا بدل االشرتاك ،ووفوا بالتزاماهتم عىل وفق هذا القانون.
كبري قدْ ُأضيفوا إىل اهليئة العا ّمة م ْن دون
يف حني ورد يف الئحة االنتخابات عد ٌد ٌ

ْ
أن ُيسدِّ دوا بدل االشرتاك؛ لذلك فهم ليسوا أعضاء يف األندية ،ولكن س ُيشاركون يف

انتخاباهتا!!

َ
ون واملو َّظ َ
ون والفنّ ّي َ
واملرشفون واإلدار ّي َ
َ
املدر َ
والعاملون
فون
بون
وهؤالء ُهم:
ّ
اّ
املسج َ
سجلت النادي ،ومخسة ِمن العبي املنتخبات الوطن ّية ،وعرشة ِمن محلة
لون يف
َّ

ّ
النسوي.
الشهادات العليا ،ومخسة من العنرص
ّ

هذا اإلجراء خمالف للام ّدة القانون ّية التي ذكرهتا ،حتّى لو فرضنا أنّه ال توجد هذه
املادةِ ،
فمن األُصول ْ
أن ال ُيشارك َمن ليس عضو ًا يف النّادي ،مثالً :العرشة ِمن حمَ َ َلة
ّ
ينتمون إىل األندية؟ فهذا ُّ
َ
ّ
يدل عىل أنّه ال عالق َة هلم باحلركة
الشهادات العليا ملاذا ال

الرياض ّية!!
ّ

الرياض ّية ،فام الفائدة ِمن وجوده َّن يف
العنرص
أ َّما
ّ
النسوي ،إذا مل تكن هل َّن اخللف ّية ّ
ُ

األندية؟ وإذا َ
الرغبة يف العمل يف األندية فيمكن هل َّن االنتامء فيها.
كان هل ّن ّ

وهؤالء الذين ليسوا أعضاء يف األندية ،وإنَّام ُأضيفوا إليها فمشاركتهم يف انتخاباهتا

خمالفة للقانون ولألصول أيض ًا ،فعىل هذا األساس فاهليئة اإلدار ّية التي ستأيت نتيجة
هذه االنتخابات غري رشع ّية.

أن ال ّ
اللئحة رشوط العضو ّية يف اهليئة العا ّمةْ :
وقدْ ورد يف اّ
يقل عمره عن ()18

سنة ،و َمن سدَّ د بدل انتامء للنادي ومبلغ اشرتاكْ ،
ارتكب ُجنحة أو
وأن ال يكون قدْ
َ
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يكون منتمي ًا إىل ٍ
ناد ٍ
َ
جناية خم ّلة بالشرّ ف ،أو أحد جرائم اإلرهابْ ،
مماثل آخر.
وأن ال
ٍ
وأن ال يكون قدْ ارتكبْ ،
ْ
الصيغة خمالفة ل ّلغة،
وأن ال يكون منتمي ًا لناد آخر ،هذه ّ
أن تذكر الذي مل يرتكب والذي مل ينت ِم ٍ
فيجب ْ
لناد آخر(((.
رت (تلغي) ما ورد يف تكوين اهليئة العا ّمة
رشوط العضو ّية يف اهليئة العا ّمة التي ُذ ِك ْ

َ
وردت مل ُيذكر فيها ْ
لألندية؛ ألنهَّ ا رشط فيجب االلتزام هباّ ،
يكون
أن
وإن الشرّ وط التي
ْ

عراقي اجلنس ّية.
ّ

وقدْ ورد يف اّ
اللئحة (توصيف اهليئة اإلدار ّية ألندية) العضو الذي ينتخب من قبل

اهليئة العا ّمة عىل وفق اّ
اللئحة ،ويكون عددهم من ( )9–7أعضاء( :الرئيس ونائبه،
وعضو نسوي واحد ُيستثنى ِمن عدد األصوات!! ...وثالثة احتياط) ،وبعد اكتامل

يتم ترشيح األمني املايل وأمني السرّ من قبل اهليئة اإلدار ّية املنتخبة عىل
اهليئة اإلدار ّية ُّ
ْ
أن تقدِّ م:
 -1أسامء ثالثة أعضاء ملنصب األمني املايل ،عىل ْ
أن يكونوا ِمن ذوي االختصاص
واخلربة يف جمال احلساباتْ ،
وأن يكونوا حاصلني عىل األقل عىل شهادة الدّ راسة
اإلعداد ّية أو ما يعادهلا.

 -2تُقدّ م ثالثة أسامء ملنصب أمني السرِّ  ،و ُيشرتط ْ
أن يكونوا ِمن ذوي اخلُربة
الرياض ّيةْ ،
وأن يكونوا حاصلني عىل األقل عىل شهادة
واالختصاص يف جمال اإلدارة ّ
ٍ
ويتم اختيار شخص واحد ِّ
منصب ِمن املناصب أعاله ،عن طريق
لكل
البكلوريوسّ ،
ال ّلجنة العليا املرشفة عىل االنتخابات ،وتُضاف األسامء إىل األمر الوزاري!!
هذا اإلجراء هو إجراء (التعيني) املخالف لالنتخاب ،وعندما نذكر انتخابات جيب

ْ
الرياض ّية ،الذي مايزال
أن ال جتد فيها ما خيالفها ،وهذه -أيض ًا -خمالفة لقانون األندية ّ
الصيغة ل ّلغة ،فلم يتّضح ما هو مراد الكاتب يف هذا االستدراك(.النّارش).
((( ال وج َه ملخالفة هذه ّ

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 416البرص ُة يف

لكل ٍ
ناد هيئة إدار َّية ِمن بني أعضاء ال ُّ
نص ْت املا ّدة العارشة منه  :تُنتخب ِّ
يقل
نافذ ًا ،وقدْ َّ
عددهم عن مخسة وال يزيد عن عرشة ،وثالثة أعضاء احتياطْ ،
وأن يكون عضو اهليئة
اإلدار ّية حاص ً
ال عىل األقل عىل شهادة الدّ راسة اإلعداد ّية أو ما ُيعادهلا ،و ُيستثنى ِمن

املؤسسة بعد تأسيس النادي،
األوىل التي
ْ
ذلك أعضاء اهليئة اإلدار ّية ّ
انبثقت عن اهليئة ِّ

ونصت املا ّدة الثانية عرش منه :عىل اهليئة اإلدار ّية يف ّأول اجتام ٍع هلا انتخاب الرئيس
َّ

الصندوق ،أليس الذي سيحصل خمالف ًا هلاتني املادتني؟؟
وأمني السرِّ وأمني ّ
إن انتخاب الرئيس ونائبه وأمني السرِّ واألمني املايل ٌّ
َّ
ترض بالنادي ،مثالً:
كل لوحده ُّ

عندما يتقدَّ م أربعة من األك َفاء وأصحاب اخلربة ملنصب الرئيس ،فعندما يفوز أحدهم
يبتعد اآلخرون عن العمل ،وهكذا بالنسبة لآلخرين ،وهذه خسارة للنادي ،وأ َّما إذا
ٍ
واحدة ،وعندما جتتمع اهليئة اإلدار ّية َّأول
ملر ٍة
جرى انتخاب مجيع أعضاء اهليئة اإلدار ّية َّ

يتم االتفاق بينهم عىل املناصب ،فال خيرس النادي أصحاب الكفاءة واخلربة،
اجتامع هلا ّ
السابقة ال تأيت هيئة إدار ّية
وتكون -أيض ًا -مطابقة لقانون األندية ،عىل حني يف الطريقة ّ

باملستوى املطلوبّ ،
رس النادي (البكلوريوس) ،واختصاص
فالشهادة املطلوبة ألمني ّ

الرياض ّية ،واألمني املايل شهادة (اإلعداد ّية) واختصاص
وخربة يف جمال اإلدارة ّ
أو خربة ..إذن ،ال يوجد يف اهليئة العا ّمة لألندية هذا التوصيف ،فهذا يعني َّ
أن األندية

تصوروا.
رس وأمني مايل!! ّ ..
ستبقى من دون أمني ّ
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حّ
واالتادات
�ضوابط انتخاب ال ّلجنة الأوملب ّية
عن
ِ
ْ
الصني بعد اجتامعه بال ّلجنة األوملب ّية الدّ ول ّية:
قال الدّ كتور الدّ ّباغ عند عودته من ّ

َّ
إن انتخابات ال ّلجنة األوملب ّية العراق ّية واالتحّ ادات ستُجرى بعد انتهاء الدّ ورة األوملب ّية،

وعىل املعن ّيني هتيئة لوائح االنتخاب ..اّ
فهل زاد الدّ كتور عىل قوله هذا ،وقال :هتيئة
لوائح االنتخاب عىل وفق لوائح ال ّلجنة األوملب ّية الدّ ول ّية ،حتّى ال تُعدّ لوائح االنتخاب
بحسب هوى الذين ُي ِعدُّ وهنا كام ُيريدون!! أم ً
ال باحتالهلم مراكز ال ّلجنة األوملب ّية
واالتحّ ادات.
لقدْ اشرتك مكتب الس ّيد رئيس الوزراء يف قض ّية ال ّلجنة األوملب ّية وانتخاهبا ،فالطريق

يت جلنة أوملب ّية
الصحيح ،وتأ َ
املهمة وعدم تركها ،حتّى تسري بمسارها ّ
األسلم هو إكامل َّ
واتحّ ادات ال يستطيع أحد ْ
أن ّ
فاألهم من ذلك قبل االنتخابات هتيئة
يشك يف سالمتها،
ّ

ضوابطها التي جيب ْ
أن تكون عىل وفق ميثاق ال ّلجنة األوملب ّية الدول ّية املؤ ّقتة وضوابط
ليست لدهيا
الرياض ّية حتّى التي
االنتخاب ،وبالفعل ُع ِقد
ْ
مؤمتر حرضه مم ّثلو األندية ّ
ٌ
مقرات!! ومم ّثلو االتحّ ادات جلميع الف َّعاليات ،ورؤساء املم ّثل ّيات التي أوجدها النظام
َّ

الرياض ّية لغرض عرضها وإقرارها!
السابق!! واألكاديم ّيون ،وعد ٌد من الشخص ّيات ّ
ّ
الضوابط؛ لذلك سأكتفي بمناقشة بعضها رجاء ْ
وبام َّ
أن
أن املجال ال يتَّسع ملناقشة مجيع ّ

ي َّطلع عليها مكتب الس ّيد رئيس الوزراء ،كام أرجو من الدّ كتور (الدّ ّباغ) االطالع عىل
الضحك!
الضوابط التي وضعتها ال ّلجنة املؤ ّقتة ليجد ما ُيثري العجب ،ور ّبام ّ
مجيع ّ
ّأوالً :ضوابط االتحّ ادات املركز ّية

َ
الرياض ّي َ
األول إىل العارش عامل ّي ًا وأوملب ّي ًا،
ون
احلاصلون عىل املراكز من ّ
الفقرة (ّ :)3
ِ
األول إىل الثالث يف البطوالت العرب ّية التي
السادس آسيو ّي ًا ،ومن ّ
واملراكز من ّ
األول إىل ّ
ُيرشف عليها االتحّ اد
املختص.
ّ

ِ
ذاكرة أهلِها
 ........................................................ 418البرص ُة يف
فهل ُيصدِّ ق أحدٌ َّ
أن مثل هذه الفقرة موجودة يف ميثاق ولوائح ال ّلجنة األوملب ّية

مهتم باألدب ّ
والشعر ،أ ّما
الدّ ول ّية!! ..وبخصوص هذه الفقرة ،جلس بجانبي صديق ّ

الضوابط التي أكتب عنها،
بالرياضة ،فال يتعدّ ى مشاهدة املباريات ،وأخذ يقرأ ّ
اهتاممه ّ
الرياضة صفوف مثل املدارس ،وصفوفكم
وعندما قرأ هذه الفقرة ،قال :هل عندكم يف ّ

السادس،
فقلت :ال ،فقال:
إىل العارش؟
ُ
ُ
األول إىل العارش ،ومن ّ
قرأت من ّ
األول إىل ّ

ليست صفوف ،وإنَّام (بلوى)!
وقلت له :هذه
فضحكت،
ْ
ُ
ُ

ثاني ًا :رشوط الرتشيح للهيئة اإلدار ّية لالتحّ ادات املركز ّية

َ
الفقرة (ْ :)3
يكون حاص ً
ال عىل شهادة (البكالوريوس) عىل األقل.
أن

سمح ْ
بأن ِّ
النواب ورئاسة احلكومة
يرشح ملجلس ّ
(املصيبة يف :عىل األقل!!) ،كيف ُي َ

ِّ
والريشة والكرة العابرة
احلاصل عىل شهادة (اإلعداد ّية)،
واملرشح التحّ اد املنضدة ّ
َ
للقارات جيب ْ
يكون حاص ً
ال عىل البكالوريوس!!
أن
ّ

ثالث ًا :رشوط الرتشيح للهيئة اإلدار ّية لالتحّ ادات الفرع ّية
النسوي،
الفرعي ِمن ثالثة أعضاء بضمنهم العنرص
الفقرة ( :)4يتشكَّل االتحّ اد
ّ
ّ

فيحق للهيئة اإلدار ّية تسمية عنرص
النسوي،
ويف حالة انعدام العنرص
نسوي.
ُّ
ّ
ّ
نسوي بالتعيني إىل االتحّ اد ،فكيف
وهذه التّسمية تعني :تعيني! فإذا جاء عنرص
ّ

نسميها انتخابات؟!! فهذه خمالفة واضحة ،فض ً
الفرعي َيتشكّل
ال عن هذا ،فاالتحّ اد
ّ
ّ
والسهم،
ِمن ثالثة أعضاء ،يف حني االتحّ اد
ّ
املركزي من أحد عرش عضو ًا ..اتحّ اد القوس ّ
الريشة ،واتحّ اد الكرة ال ّطائرة والبيسبول ،وغريها من ()11
واتحّ اد املنضدة ،واتحّ اد ّ

عضو ًا بقدر جملس األمن تقريب ًا!! َألاَ ُيثري هذا العجب؟!

العامة)
رابع ًا :ضوابط اجلمع ّية العموم ّية (اهليئة ّ
الفقرة ( :)4خرباء ِمن مواطني العراق الذين ُيساعدون ال ّلجنة األوملب ّية يف متشية
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للرياضة وللحركة األوملب ّية ،وعدد هؤالء ال يتجاوز
واجباهتا ممَّن قدَّ موا خدمات جليلة ّ

(.)7

وبال ّ
شك سيأيت هؤالء عن طريق التعيني ،وهذه خمالفة كبرية لقانون ال ّلجنة األوملب ّية
سيصو َ
تون ملن
بني ِمن الذين
الدّ ول ّية!! وال حاجة إىل دليل أنّه
املقر َ
ّ
سيتم اختيارهم من ّ
ّ
الضوابط!!
وضع ّ

الفقرة ( :)5تقوم اجلمع ّية العموم ّية املقبلة باختيار ( )7خرباء ،بضمنهم واحد عىل

ّ
تني النتخاب ( )7منهم
النسوي ،بموجب آل ّية ترشيح اخلُرباء
األقل من العنرص
املصو َ
ّ
ّ
يف اجلمع ّية العموم ّية .أال يث ِّبت اختيار ( )7خرباء (خمالف ًة) لالنتخابات!!
ِ
الفرعي رئيس االتحّ اد
املركزي واالتحّ اد
ختصان انتخاب االتحّ اد
ّ
وهناك فقرتان ّ
ّ

ُينتخب مبارشة من قبل اهليئة العا ّمة ،فلو ّ
أن هناك مخسة أشخاص ج ّيدي َن للعمل
يف االتحّ اد قدْ ّ
تم انتخاب أحدهم فاالتحّ اد سيخرس اآلخرين،
للرئاسة ،فإذا ّ
رشحوا ّ

فاألفضل َّ
أن اهليئة املنتخبة لالتحّ اد هي التي تنتخب الرئيس ونائبه وأمني السرِّّ واألمني
املايل.
السادة الذين اشرتكوا يف العمل ّية االطالع عىل قوانني ال ّلجنة األوملب ّية
أرجو من ّ

الدّ ول ّية ومواثيقها ولوائحها ،واالطالع عىل بعض أنظمة ال ّلجنة األوملب ّية الدّ ول ّية،

وجدت مثل
يب ،فإذا
ْ
واالطالع عىل بعض أنظمة ال ّلجنة األوملب ّية واتحّ اد دول اخلليج العر ّ
السكوت ،وإذا مل تكن موجودة ،فهذه الفقرات ستخالف
هذه الفقرات فعىل اجلميع ّ

الضوابط
قانون ال ّلجنة األوملب ّية وميثاقها ،وتدخل يف إشكاالت معها ،فعندما نضع ّ
رشعي ،فال
املخالفة ،فهذا سيجعل وجود ال ّلجنة األوملب ّية العراق ّية واالتحّ ادات غري
ّ
الضوابط املخالِ َفة املسؤول ّية الكبرية نتيجة ذلك.
ُيعرتف هبا،
وسيتحمل َمن وضع ّ
ّ
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الريا�ض ّية ملجل�س الن ّواب يف انتخابات الأندية حّ
واالتادات
دو ُر ال ّلجنة ّ
وال ّلجنة الأوملب ّية
وتطرق هلذه االنتخابات
انتهت انتخابات األندية واالتحّ ادات وال ّلجنة األوملب ّية،
ْ
ّ

وباركت سريها ونتائجها وزارة
والرياض ّيني واإلعالم ّيني،
ْ
كبري من املسؤولني ّ
عد ٌد ٌ
ّ
أرشفت عليها بإنجازها الكبري
وافتخرت ال ّلجنة التي
الشباب واألستاذ (الدّ ّباغ)،
ْ
ْ

واملهم ،وكان اجلميع يتو ّقع ْ
النواب) الدّ ور الكبري
الرياض ّية ملجلس ّ
أن يكون (ل ّلجنة ّ

الرياضة العراق ّية!! َّ
ألن ذلك
فيها من أجل إنقاذ احلالة املرت ّدية التي
ْ
وصلت إليها ّ
العراقي عىل:
نص ْت املا ّدة ( )58من الدّ ستور
من اختصاص ال ّلجنة وواجباهتا ،وقدْ َّ
ّ
وثبت َّ
أن
السلطة التنفيذ ّية ،وقدْ ظهر
َ
خيتص جملس ّ
ّ
الرقابة عىل أداء ّ
النواب يف (ثاني ًا) ّ

النواب!! وأخري ًا ،ما حصل
الرياضة العراق ّية طول فرتة دورة جملس ّ
ال ّلجنة مل تراقب ّ
يف انتخابات األندية واالتحّ ادات وال ّلجنة األوملب ّية! فال ّلجنة مل تراقب االنتخابات ومل

حصلت فيها ،ور َّبام أنهَّ ا ال تدري ّ
ت ِّ
أن هناك
ُشخص املخالفات القانون ّية الكثرية التي
ْ

قانون ًا جيب العمل بموجبه!

أو ُّد ْ
انتهت
السابقة التي
ْ
تطر ُ
أتطرق هلذه االنتخابات؛ ألنيَّ
قت إىل االنتخابات ّ
ّ
أن ّ

النواب ،وإىل الذين ُينادون
ِّ
الرياض ّية ملجلس ّ
وأوضح ل ّلجنة ّ
يف (دوكان) ،وألبينِّ

ُبوجوب تطبيق القوانني ،وإىل وزارة ّ
حصلت يف
الشباب ،املخالفات القانون ّية التي
ْ
هذه االنتخاباتِ ،
واملهم جدَّ ًا ْ
أن ي ّطلع عىل مقايل هذا األستاذ الكبري
ومن الضرّ وري
ّ
(طارق حرب) رئيس مجع ّية الثقافة القانون ّية؛ ألنَّه ّأوالً :خبري بالقضايا القانون ّية ،وثاني ًا:
ٍ
ألنَّه سبق ْ
يايض العدد ( )1501إىل قوانني
تطرق قبل فرتة يف جريدة ّ
الصباح ّ
أن ّ
الر ّ
صدرت جريدة
األندية واالتحّ ادات وال ّلجنة األوملب ّية املذكورة آنف ًا؛ إ ْذ َذك ََر فيها:
ْ

هتم
الوقائع العراق ّية العدد ( )3086يف ( )24شباط (1986م) ،وفيها أربعة قوانني ُّ
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زالت نافذة حلدِّ اآلن ،هي القانون رقم ( )86لسنة (1986م)،
الرياضة العراق ّية ،وما ْ
ّ

الرياض ّية ،والقانون ( )17لسنة (1986م) ،وهو قانون جلنة
قانون انتخابات االتحّ ادات ّ
وشؤون ّ
الرياض ّية ،والقانون
والرياضة ،والقانون ( ،)18وهو قانون األندية ّ
الشباب ّ

( ،)19وهو قانون وزارة ّ
والرياضة ،والقانون ( ،)20وهو قانون ال ّلجنة
الشباب ّ
الرياض ّية بالقانون ( )37لسنة (1988م) ،فهذه
تم تعديل قانون األندية ّ
األوملب ّية ،وقدْ َّ

زالت نافذة حتّى اآلن ،وإذا شارك األستاذ (طارق حرب) –وأرجو ذلك–
القوانني ما ْ
فيام سأذكره فإ ا (ستُذبح عىل ٍ
قبلة) كام يقولون.
نهَّ
نص ْت املا ّدة العارشة من القانون ( )37لسنة
الرياض ّيةّ :
ّأوالً :أبدأ بانتخابات األندية ّ
لكل ٍ
ناد هيئة إدار ّية من أعضائها ،ال ُّ
(1988م) املعدّ ل عىل ما يأيت :تُنتخب ّ
يقل عددهم
عن مخسة وال يزيد عىل عرشة ،عىل ْ
ال عىل ّ
أن يكون العضو حاص ً
الشهادة اإلعداد ّية
انبثقت عن اهليئة
األوىل التي
ْ
أو ما يعادهلا ،و ُيستثنى من ذلك أعضاء اهليئة اإلدار ّية ّ

ونص ْت املا ّدة الثانية عرش عىل ما يأيت :عىل اهليئة اإلدار ّية
املؤسسة بعد تأسيس الناديّ ،
ِّ
الصندوق ،فهل
يف ّأول اجتام ٍع هلا انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمني السرِّ وأمني ّ
شك (ال) ،فالذي حصل ْ
جرى تطبيق هاتني املا ّدتني يف انتخابات األندية؟ بال ّ
أن جرى
انتخاب ٍّ
كل ِمن أعضاء اهليئة عىل انفراد ،الرئيس لوحده ،ونائب الرئيس لوحده،
الصندوق!! لذا َّ
جرت خمالِفة للقانون،
فإن هذه االنتخابات
ْ
وأمني السرّ لوحده ،وأمني ّ
أرسلت وزارة ّ
والرياضة الس ّيد
وسأذكر نكتة
حصلت يف نادي امليناء ،فقدْ
ْ
ْ
الشباب ّ

(حممد هادي) بخصوص طرح ال ّثقة بأعضاء اهليئة اإلدار ّية لنادي امليناء ،وعند حضوره
ّ

باملهمة التي ُأرسل من أجلها قانون ّي ًا! ويظهر أنَّه جاء بتوصية!
اجتامع اهليئة العا ّمة مل َيقم
َّ
فصارت اهليئة اإلدار ّية من أربعة
فامذا فعل؟ عينَّ َ أربع ًة وأضافهم إىل اهليئة اإلدار ّية،
ْ
ونص ْت املا ّدة من القانون ْ
أن ال يزيد عن عرشة! وجعل للرئيس نائب ًا ّأول
عرش عضو ًا! ّ
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(حممد هادي)
ونائب ًا ثاني ًا! وعينَّ رئيس ًا للنادي وهو ليس عضو ًا فيه! وعندما عاد الس ّيد ّ
إىل بغداد وقدَّ م إىل وزارة ّ
الشباب تقرير التعيني ملعاجلة طرح ال ّثقة ،فماَ هو موقف وزارة
ّ
الشباب؟! وأين ُدعاة تطبيق القوانني ِمن هذه املهزلة التي تندَّ ر هبا البرص ّيون؟! و ُيقال

(حممد هادي) عىل هذا اإلنجاز املهم! ( َفدْ نُوب ..فد نوب ..هلنا
قدْ جرى تكريم الس ّيد ّ
وصلت!!).
ْ

الشباب –حينذاكَّ : -
ثاني ًا :انتخابات االتحّ ادات :ذكر معايل وزير ّ
أن مائة وواحد ًا

وثالثني نادي ًا ومه ّي ًا اآلن يف العراق!! ،وأو ُّد ْ
سقطت طائرة مدن ّية يابان ّية
أن أذكر أنّه ّملا
ْ

استقال وزير النقل ،و ّملا تصادم قطاران يف اهلند استقال وزير النقل ،ومثاهلام الكثري!
ولك ّن وزارة ّ
الشباب تتك ّلم عن األندية الومه ّية من دون تعقيب ،وكأنَّه إنجاز من

شك َّ
الشكر والتقدير! بال ّ
تستحق عليها ّ
أن هذه األندية الومه ّية وغري
اإلنجازات التي
ّ
شاركت يف انتخابات االتحّ ادات الفرع ّية ،فبالتأكيد َّ
رشع ّية الوجود أص ً
أن اهليئات
ال قدْ
ْ
شاركت هبا تلك األندية غري رشع ّية!
اإلدار ّية لالحتادات الفرع ّية التي
ْ

السادسة من قانون االتحّ ادات عىل:
و ُأضيف –أيض ًاّ :-
نص ْت املا ّدة ّ

(-1أ) :تتأ ّلف اهليئة اإلدار ّية لالحتاد من ثامنية أعضاء من ذوي االختصاص
واخلربةُ ،ينتخبون ِمن بني َّ
واملؤسسات األعضاء فيه ،بإرشاف اهليئة
مرشحي األندية
ّ
املرشفة عىل االنتخابات ،املشكَّلة بأمر رئيس ال ّلجنة وتُعرف فيام بعد باهليئة املرشفة.

فلم أجد يف هذه املا ّدة غري َّ
واملؤسسات الذين هم أعضاء يف االتحّ اد،
مرشحي األندية
ّ
ٍ
إضافة إىل غري هؤالء تُعدُّ خمالفة للقانون.
فأ ّية
(ب) :تتأ ّلف اهليئة اإلدارية لالتحّ اد الفرعي من ٍ
عدد من األعضاء يحُ دِّ ده االتحّ اد،
ّ
ّ
أن ال ّ
َ
عىل ْ
نتخبون
يقل عن ثالثة وال يزيد عىل مخسة من ذوي االختصاص أو اخلربةُ ،ي
ِمن بني ّ
واملؤسسات األعضاء يف االتحّ اد الفرعي بإرشاف االتحّ اد .فهل
مرشحي األندية
ّ
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جرى انتخاب أعضاء االتحّ ادات الفرع ّية من ّ
واملؤسسات األعضاء فيه
مرشحي األندية
ّ
والل َ
شك (ال)  ،فاألندية ومه ّية واحلكّام اّ
فقط؟ بال ّ
عبون.

واملؤسسات
(ج) :تحُ دِّ ُد اهليئة اإلدار ّية موعد إجراء االنتخابات ،وتطلب من األندية
ّ

األعضاء يف االتحّ اد إرسال أسامء َّ
مرشحيها لعضوية اهليئة اإلدار ّية ،وأسامء َمن ُيم ِّثلها
ٍ
ٍ
واحد من موعد االنتخابات،
رسمي إىل ال ّلجنة واألندية قبل يو ٍم
بكتاب
يف االنتخابات
ٍّ
قت هذه الفقرة؟ وأيض ًا مل
وتهُ مل الرتشيحات التي تَرد بعد املوعد املحدّ د .فهل ُط ِّب ْ
أجد غري ّ
واملؤسسات.
مرشحي األندية
ّ

( -2أ) :جتتمع اهليئة اإلدار ّية بكامل أعضائها يف موعد ال يتجاوز مخسة عرش

يوم ًا من تأريخ إعالن نتائج االنتخابات لتنتخب -باالقرتاع السرِّّ ي -رئيس ًا ونائبني

ُرسل نتائج االنتخابات إىل ال ّلجنة إلصدار األمر بتشكيل اهليئة اإلدار ّية.
ّ
للرئيس ،وت َ
شك (ال) ،فالذي حصل انتخاب ّ
قت هذه الفقرة يف االنتخابات؟ بال ّ
كل واحد
فهل ُط ِّب ْ

الرئيس لوحده ،وهكذا..
الرئيس لوحده ،ونائب ّ
منهم عىل انفراد من قبل اهليئة العا ّمةّ ،
أليست هذه خمالفة واضحة للقانون؟
ْ

الفرعي بكامل أعضائها يف موعد ال يتجاوز
(ب) :جتتمع اهليئة اإلدار ّية لالحتاد
ّ

سبعة أ ّيام من تأريخ إعالن نتائج االنتخابات؛ لتنتخب  -باالقرتاع السرِّّ ي  -رئيس ًا

ُرسل نتائج االنتخابات إىل االتحّ اد لرفعها إىل ال ّلجنة
وسكرتري ًا وأمين ًا مال ّي ًا ،وت َ
إلصدار األمر بتشكيل اهليئة اإلدار ّية .فهل حصل هذا وطِ ْبق الفقرة؟ بال ّ
شك (ال).
أجرت نتيجة
فاالنتخابات غري قانون ّية ونتائجها غري رشع ّية ،واالتحّ ادات الفرع ّية التي
ْ
هذه االنتخابات غري رشع ّية.

نص ْت املا ّدة اخلامسة من قانون ال ّلجنة األوملب ّية
ثالث ًا :انتخابات ال ّلجنة األوملب ّيةَّ :
تتكون ال ّلجنة األوملب ّية من هيئة عا ّمة تتأ ّلف ِمن:
املذكورة آنف ًا :اهليئة العا ّمةّ :
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الرياض ّية لأللعاب األوملب ّية.
 -1رؤساء االتحّ ادات ّ

 -2رؤساء االتحّ ادات الفرع ّية لأللعاب غري األوملب ّية.
 -3رؤساء االتحّ ادات الفرع ّية.

والقار ّية والدّ ول ّية ْ
إن وجدوا- -4مم ّثيل ال ّلجنة األوملب ّية الدّ ول ّية واالتحّ ادات العرب ّية
ّ

َ
عىل ْ
الرياض ّية العراق ّية.
أن ال
يكون هلم ُّ
حق التصويت ،إلاَّ إذا كانوا مم ّث َ
لني لالتحّ ادات ّ
هذه هي اهليئة العامة ،فلم ِ
ونص ْت الفقرة ()2
أجد فيها خبري ًا أو َح َكماَ ً أو العب ًاَّ ،
ّ
من املا ّدة العارشة عىل ما يأيت :تنتخب اهليئة التنفيذ ّية ِمن بني أعضائها يف ّأول اجتام ٍع
الرئيس الثاين واألمني العام املساعد واألمني
الرئيس ّ
األول ونائب ّ
الرئيس ونائب ّ
هلا ّ

الرئيس ونائبه واآلخرين بموجب هذه املا ّدة القانون ّية؟
املايل .فهل جرى انتخاب ّ
ِ
ِ
بال ّ
لوحده ،وهكذا
الرئيس
الرئيس لوحده ،ونائب ّ
شك (ال) ،فقدْ جرى انتخاب ّ
َ
اآلخرون ،فهذه خمالفة قانون ّية وال تُعدّ نتيجة انتخاهبا قانون ّية.
ذكرت ،وقدْ شاركت يف
فعليه ،االتحّ ادات الفرع ّية غري رشع ّية الوجود حسبام
ُ

الرئيس واآلخري َن خمالف ًا للقانون كام
انتخاب ال ّلجنة األوملب ّية ،وقدْ جرى انتخاب ّ

ذكرت.
ُ

لذلكَّ ،
الرياض ّية واالتحّ ادات الفرع ّية وال ّلجنة
فإن وجود اهليئات اإلدار ّية لألندية ّ

رشعي ،فيجب ح ُّلها وإجراء انتخابات عىل وفق نصوص القوانني املذكورة
األوملب ّية غري
ّ

تطبيق القانون.
َ
آنف ًا ،أعرض هذا ملن يريدُ

قسم رُّ ِ
يايض425 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

ٌ
الريا�ض ّي ِة ملجل�س الن ّواب
حديث مع ال ّل ِ
جنة ّ

الرياض ّية َّ
النواب
ُ
الرياض ّية ملجلس ّ
أن ال ّلجنة ّ
قرأت يف إعالنات الفضائ ّية العراق ّية ّ

قالتَّ :
الرياض ّية تتامشى مع القوانني النافذة ،وأنا أذكر
ْ
إن لوائح انتخابات االتحّ ادات ّ
مع تقديري َّ
الرياض ّية ال تتامشى مع القوانني النافذة،
أن لوائح انتخابات االتحّ ادات ّ

الرياض ّية الرقم ( )16لسنة (1986م) النافذ ،املا ّدة
بدليل أنَّه يف قانون االتحّ ادات ّ
ٍ
السادسة منه ( 2ب) :جُ
بصفة دور ّي ٍة بعد
ترى انتخابات اهليئة اإلدار ّية بإرشاف ال ّلجنة
ّ
ٍ
مدَّ ة ال تتجاوز شهر ًا واحد ًا من انتهاء ّ
وتنص
قيمت أم مل ُت َقم،
كل
دورة أوملب ّي ٍة سواء ُأ ْ
ّ

السادسة ذاهتا ( 3أ) :جتتمع اهليئة اإلدار ّية بكامل أعضائها يف مدَّ ة ال تتجاوز
املا ّدة ّ

( )15يوم ًا من تأريخ إعالن نتائج االنتخابات لتنتخب -باالقرتاع السرِّّ ي -رئيس ًا
ُرسل نتائج االنتخاب إىل ال ّلجنة إلصدار
للرئيس وسكرتري ًا وأمين ًا مال ّي ًا ،وت َ
ونائب ًا ّ
ِ
السادسة ذاهتا ( 3ب) :جتتمع اهليئة اإلدار ّية
األمر بتشكيل اهليئة اإلدار ّية ،ومن املا ّدة ّ
ٍ
موعد ال يتجاوز ( )7أ ّيام من تأريخ إعالن نتائج
الفرعي بكامل أعضائها يف
لالتحّ اد
ّ
ُرسل نتائج
االنتخابات لتنتخب -باالقرتاع السرّّ ي -رئيس ًا وسكرتري ًا وأمين ًا مال ّي ًا ،وت َ

االنتخابات إىل االتحّ اد لرفعها إىل ال ّلجنة إلصدار األمر بتشكيل اهليئة اإلدار ّية ،وهذا

املركزي مجيع ًا،
دليل واضح عىل أنَّه جيب إجراء انتخاب أعضاء اهليئة اإلدار ّية لالتحّ اد
ّ

وكذلك اهليئات اإلدار ّية لالحتادات الفرع ّية ،وبعد ذلك جتتمع اهليئة اإلدار ّية لتنتخب
ِ
والسكرتري واألمني املايل ،وهكذا
للرئيس ّ
الرئيس ونائب ًا ّ
من بينها -باالقرتاع السرِّّ يّ -
بالنسبة لالتحّ ادات الفرع ّية.

والسكرتري واألمني املايل
الرئيس ّ
الرئيس لوحده ،وكذلك منصب نائب ّ
أ ّما انتخاب ّ
ِ
السادسة من القانون ( )16النافذ ،وسيأيت دور انتخابات
عىل حدة ،فهذا خمالف للام ّدة ّ

ال ّلجنة األوملب ّية وقانون ال ّلجنة األوملب ّية ذي الرقم ( )20لسنة (1986م) النافذ ،املا ّدة

ِ
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تنص عىل ْ
أن :تنتخب اهليئة التنفيذ ّية من بني أعضائها يف ّأول
( )10منه ( ،)2التي ّ
الرئيس الثاين ،واألمني العام ،واألمني
الرئيس ّ
األول ،ونائب ّ
الرئيس ،ونائب ّ
اجتام ٍع هلا ّ

العام املساعد ،واألمني املايل ،وهذا ٌ
دليل واضح عىل أنَّه جيب ّأوالً :انتخاب اهليئة
الرئيس ونائبه وبق َّية املراكز املذكورة.
التنفيذ ّيةُ ،ث ّم جتتمع اهليئة التنفيذ ّية لتنتخب ّ

خيص االتحّ ادات
الرقم ( ،)16الذي ُّ
وأخري ًا ،جيب تطبيق ما ورد يف القانون ذي ّ

الرقم ( )20لتخرج نتائج
الرياض ّية وتطبيق ما ورد يف قانون ال ّلجنة األوملب ّية ذي ّ
ّ
االنتخابات بصفة رشع ّية.

أنا ال أدري ملاذا هذا اجلهد املبذول لوضع لوائح يف حني َّ
أن قانون ًا ُين ِّظم كيف ّية إجراء

االنتخابات موجو ٌدَّ ،
وإن ال ُطعون واالعرتاضات أسباهبا هذه ال ّلوائح؟؟

قسم رُّ ِ
يايض427 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

الريا�ض ّي ُة ملجل�س الن ّواب وال ّل ُ
ال ّل ُ
جنة الأوملب ّي ُة وانتخابات حّ
اتاد
جنة ّ
الكرة

ٍ
ستُجرى بعد ٍ
العراقي ،وعليه ،إذا ما أردنا ْ
أن
قليلة انتخابات اتحّ اد كرة القدم
فرتة
ّ

تسري األمور حسب األصول وال اعرتاض عىل ما سيحصل أو عىل النتائج ،فيجب تطبيق
العراقي ،وهو القانون ذو الرقم ( )16لعام (1986م)،
اخلاص باتحّ اد الكرة
القانون
ّ
ّ

ٌ
الذي مل ُي َ
تعديل .هذا القانون ورد فيه ما ُين ِّظم كيف ّية إجراء االنتخابات،
لغ ،ومل يجُ َر عليه
فإذا ُط ِّبق فستكون نتائج االنتخابات مطابقة للقانون ،وستكون اهليئة اإلدار ّية لالحتاد

رشع ّية.
َّ ِ
النواب وواجبها مراقبة انتخابات اتحّ اد
الرياض ّية ملجلس ّ
إن من اختصاص ال ّلجنة ّ
النواب
العراقي يف (ثاني ًا):
نص ْت املا ّدة ( )58من الدّ ستور
خيتص جملس ّ
ُّ
الكرة ،وقدْ َّ
ّ

الرقابة عىل ال ّلجنة التنفيذ ّية ،كذلك من واجب ال ّلجنة األوملب ّية العراق ّية العمل عىل
يف ّ

السادسة يف قانون
وجوب تطبيق القانون املذكور يف انتخابات االتحّ اد ،وبحسب املا ّدة ّ
أوالً أ -تتأ ّلف اهليئة اإلدار ّية لالتحّ اد ِمن أ ّية أعضاء من ذوي االختصاص أو
(ّ )16
َ
نتخبون ِمن بني ّ
واملؤسسات واألعضاء فيه ،بإرشاف اهليئة
مرشحي األندية
اخلربةُ ،ي
ّ
املرشفة عىل االنتخابات ،املشكَّلة بأمر ِمن رئيس ال ّلجنة ،وتعرف فيام بعد باهليئة املرشفة.
ب– تتأ ّلف اهليئة اإلدارية لالتحّ اد الفرعي من ٍ
عدد من األعضاء يحُ دِّ ده االتحّ اد ،ال
ّ
ّ
ُّ
يقل عن ثالثة وال يزيد عن مخسة من ذوي االختصاص أو اخلربةُ ،ينتخبون ِمن بني
ّ
الفرعي بإرشاف االتحّ اد.
واملؤسسات األعضاء يف االتحّ اد
مرشحي األندية
ّ
ّ
فلم أجد يف هاتني الفقرتني (أ –ب) غري ّ
واملؤسسات األعضاء يف
مرشحي األندية
ّ

املرشحني جيب ْ
يوضح َّ
أن يكونوا من َّ
أن َّ
واملؤسسات،
مرشحي األندية
االتحّ اد ،وهذا ِّ
ّ
فأي إضافة إىل هؤالء تُعدُّ خمالفة للقانون.
وال تَقبل ال ّلجنة غريهم؛ لذا ّ

ِ
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واملؤسسات
ج– تحُ دِّ د اهليئة اإلدار ّية موعدَ إجراء االنتخابات ،وتطلب من األندية
ّ

األعضاء يف االتحّ اد إرسال أسامء ّ
مرشحيها لعضو ّية اهليئة اإلدار ّية وأسامء َمن يم ّثلها يف
ِ
ٍ
رسمي ...الخ ،وهذا ٌ
دليل آخر عىل َّ
أن َّ
املرشح لعضو ّية االتحّ اد ال
بكتاب
االنتخابات
ٍّ
حيق له الرتشيح منفرد ًا.
املؤسسة ،وال ُّ
ُيق َبل ترشيحه إلاَّ عن طريق النّادي أو ّ
السادسة :جتتمع اهليئة اإلدار ّية بكامل أعضائها يف موعد
الفقرة ( 3أ) من املا ّدة ّ

ال يتجاوز مخسة عرش يوم ًا من تأريخ إعالن نتائج االنتخابات لتنتخب -باالقرتاع

ُرسل نتائج االنتخاب إىل
للرئيس وسكرتري ًا وأمين ًا مال ّي ًا ،وت َ
السرّّ ي -رئيس ًا ونائب ًا ّ
توضح أنَّه ال جيوز ترشيح
ال ّلجنة إلصدار األمر بتشكيل اهليئة اإلدار ّية .هذه املا ّدة ِّ
الرئيس لوحده و نائب الرئيس لوحده ،وهكذا بق ّية املراكز.

ال ّلجنة أو املكتب الذي ُشكِّل إلجراء االنتخابات عينَّ موعد ًا لبدايتها وهنايتها،
األول أو النائب الثاين وبق ّية األعضاء ،فلم
وحدَّ د فيه ترشيح رئيس االتحّ اد والنائب ّ

للسكرتري أو األمني املايل!! فهذا ّ
أن اهليئة اإلدار ّية لالتحّ اد إ ّما ْ
يدل عىل َّ
أن
أجد فيه مركز ًا ّ
تكون بال سكرتري أو ٍ
أمني ما ٍّيل ،وعليه ،فستكون هيئة إدار ّية ناقصة! فهي غري قانون ّية،
السكرتري واألمني املايل ،فالتعيني عكس االنتخاب ،فهي خمالفة
وإذا جرى تعيني ّ

رشعي!
لالنتخابات ،واملعينَّ وجو ُده غري
ٍّ

والقانون ( )16مل يرد فيه مركز النائب الثاين ،فإذن ،سيكون وجوده خمالف ًا للقانون
أن جملس ُشورى الدّ ولة قدْ أشار قبل ٍ
أن أذكر َّ
رشعي ،وهنا ال بدّ ْ
فرتة
املذكور ،فهو غري
ّ

إىل وجوب تطبيق القانون (.)16

وأخري ًا ،أذكر أيض ًاُ :يقال ّ
إن هناك رشط ًا ُوضع لالنتخابات يمنع َمن جتاوز عمره

مخس ًة وسبعني عام ًا من الرتشيح لالنتخابات!! َّ
إن هذا الشرّ ط بال ّ
شك سيشمل األستاذ

الرياض ّية يف
(سامي ناجي) ،وهو العب تربية البرصة بكرة القدم ،التحق بك ّل ّية الرتبية ّ

قسم رُّ ِ
يايض429 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

ومدرب ًا لفريقها،
مدرس ًا يف ثانو ّية البرصة
ِّ
بغدادَّ ،
وخترج فيها بداية الستين ّيات ،و ُعينّ َ ّ
وعضو ًا يف احتاد كرة القدم فرع البرصة منذ عام (1965م) وحلدّ اآلن ،وعضو ًا يف
الرياضة املدرس ّية ،ورئيس ًا لنادي االتحّ اد
االتحّ اد
ّ
املركزي ،وح َك ًام دول ّي ًا ،ومسؤوالً عن ّ

ومدرب ًا ملنتخب البرصة ،فهذه املراكز التي ذكرهتا والفرتة الطويلة التي عمل
يايض،
ّ
ّ
الر ّ

الرياض ّيةْ ،
جعلت منه صاحب خربة كبرية ،فض ً
فإن
هبا
ْ
خريج ك ّل ّية الرتبية ّ
ال عن أنَّه ِّ
خمالف للقانون ( ،)16وهذا الشرّ ط مل ُيوضع لرئيس
صح وجود هذا الشرّ ط فهو
ٌ
َّ
اجلمهور ّية ونائبه أصحاب املسؤول ّيات الكبرية ،فكيف ُيوضع ألعضاء اتحّ اد الكرة؟
ّ
التدخل إللغاء هذا الشرّ ط
أرجو ِمن جملس شورى الدّ ولة وال ّلجنة األوملب ّية العراق ّية

وتطبيق قانون (.)16
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َ
حول �شرع ّية ال ّلجنة الأوملب ّية وحقيقة انتخابها
الرياض ّية بعض املقاالت بخصوص رشع ّية ال ّلجنة األوملب ّية
ْ
نرشت جريدة ّ
الصباح ّ

مه َّيته.
العراق ّية ،وأنرش هذا املقال حول هذا املوضوع أل ِّ

ينص نظام ال ّلجنة األوملب ّية الدّ ول ّية عىل وجوب ِّ
حل ال ّلجان األوملب ّية يف العامل بعد
ُّ

ّ
كل دورة أوملب ّية ،لكن ال ّلجنة األوملب ّية العراق ّية مل تُط ِّبق هذا النظام ،وفض ً
ال عن هذا
رشعي؛ َّ
َّ
ألن الذين انتخبوها جاؤوا
فإن وجود ال ّلجنة األوملب ّية العراق ّية -أساس ًا -غري
ّ

إ ّما نتيجة انتخابات غري رشع ّية ،وإ ّما مع ّينون من قبل اهليئة املؤ ّقتة! ففي كلتا احلالتني

رشعي ،والدّ ليل عىل عدم رشع ّيتها َّ
أن وزارة ّ
وضعت
والرياضة
وجودها غري
ْ
الشباب ّ
ّ

(تعليامت وضوابط االنتخابات) مو ّقعة من قبل الس ّيد وكيل الوزارة الدّ كتور (عبد
الرياضة العراق ّية ،ففي بداية هذه التعليامت
ّ
الرزاق الطائي) املن ُِّسق مع اهليئة املؤ ّقتة إلدارة ّ

خاطب الس ّيد وكيل مم ّثل ّيات ال ّلجنة األوملب ّية يف املحافظات واألندية واالتحّ ادات ،وهي

حل ال ّلجنة األوملب ّية ،وهذه خمالفة لقرار ِّ
مجيع ًا منح َّله ،بحسب قرار ِّ
احلل ّأوالً ،واعرتاف
ضمني بوجودها ثاني ًا ،وهذا ال جيوز؛ ألنهَّ ا منح َّلة!!

الصيت (ال ّلجنة األوملب ّية العراق ّية)
وقدْ جاء يف تعليامت ضوابط االنتخابات س ّيئة ّ

الضوابط :األشخاص واملواطنني املتم ّيزين
اهليئة العا ّمة وتشمل الفقرة ( )4من ّ
مهمتها بصورة ف َّعالة ،أو األشخاص
واخلرباء يف البلد ،الذين ُيمكِّنون ال ّلجنة من أداء َّ
يتم الرتشيح من قبل اهليئة
الذين قدَّ موا خدمات بارزة من أجل احلركة األوملب ّيةُّ ،
شك َّ
املؤ ّقتة !!بِال ّ
أن اهليئة املؤقتة َّ
جاءت
حت َم ْن أراداهتم النتخاهبا ،فهي ،إذن،
ْ
رش ْ

الديمقراطي؟!
جاءت عن طريق االنتخاب
عن طريق التعيني ،فكيف يقولون :إنهَّ ا
ْ
ّ
ُث ّم ّ
إن الذي وضع هذه التعليامت ِمن أي َن جاء هبذه التشكيلة العجيبة الغريبة؟ (أشخاص

ومواطنون ومتم ّيزون ...إلخ).

قسم رُّ ِ
يايض431 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ
َّ
رشعي؛ ألنّه جرى تعيينهم!!
إن وجود هؤالء غري
ّ

تتكون اهليئة العا ّمة لالتحّ ادات املركز ّية (ِ )4من ّ
كل َمن شغل
(االتحّ ادات املركز ّية)ّ :

منصب عضو يف جلان أو جمالس أداء االتحّ ادات العرب ّية واآلسيو ّية والدّ ول ّية.

َ
َ
الفقرة ( :)5احلُكَّام الدول ّي َ
واملامرسون للتحكيم
املعتمدون من قبل االتحّ ادات،
ون

عىل ْ
أن ال يزيد عددهم عن عرشة!

ابقون ،عىل ْ
َ
املستمر َ
أن ال
والس
دربو املنتخبات الوطن ّية
ون بالتدريب ّ
ّ
الفقرة (ُ :)6م ّ

يزيد عددهم عن عرشة!

الفقرة (ُّ :)7
كل ريايض حاز وسام ًا لبطولة آسيو ّية أو دول ّية ضمن بطوالت االتحّ اد،

ومدربو املنتخبات الوطن ّية عىل ْ
ني عىل ْ
أن
أن ال يزيد عددهم عن عرشة،
واحلكّام الدّ ول ّي َ
ّ
َ
اآلخرون؟ فإذا كانوا أكثر
وحرم
ص عرشة ُ
ال يزيد عددهم عن عرشة .ولكن ملاذا ُخ َّ

من عرشة ،فكيف اختاروا العرشة؟ أحسب الطول أم الوزن أم العالقة؟ بال ٍّ
تم
شك َّ
َ
َ
ص
املعتمدون
اختيار (املؤ ّيدين) ،ويف الفقرة ( :)5احلُكَّام
واملامرسون للتحكيم ،فقدْ ُخ َّ

َ
ممارسني للتحكيم.
املامرسون للتحكيم ،فيظهر هناك َمن هم غري
َ
أن ُيعيد قراءة الفقرات( :هيئة مؤ ّقتة ،وهيئة إدار ّية منح ّلةّ ،
وأرجو ِمن القارئ ْ
وكل

واملدربون ،ومم ّثلو العراق) ،فام عالقة هؤالء باهليئة
َمن حصل عىل وسام ،واحلكّام
ّ
العا ّمة؟ ال أريد ْ
عت عندما كان
رت كثري ًا ،هذه الفقرات ُو ِض ْ
تكر ْ
أتطرق إىل أمور ّ
أن ّ
عندنا رئيس ل ّلجنة األوملب ّية ،ووضع ما وضع من تعليامت وضوابط الغرض منها
مرة أخرى؟
السيطرة عىل االتحّ ادات وال ّلجنة األوملب ّية ،فلامذا نُعيد العمل هبا َّ
ّ

احلقيقة ،هذه الفقرات مثل (خبطة البناء) ،ثالثة إسمنت ،وأربعة حصو ،وستّة
كل ٍ
ّال عن ّ
رمل! َّ
الصحيحة الرشع ّية تشمل ممث ً
ناد ُيامرس ال ّلعبة وله
إن اهليئة العا ّمة ّ
فريق مشارك ضمن بطوالت االتحّ اد خالل فرتة االنتخابات.
ٌ

ِ
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رص الس ّيد رئيس ال ّلجنة األوملب ّية (حفظه اهلل ورعاه) عىل استمرار
وأخري ًا ،ملاذا ُي ُّ

جرت انتخابات اجلمع ّية الوطن ّية،
ال ّلجنة األوملب ّية بالعمل ..جاء جملس احلكم ،وبعده
ْ
النواب ،وال ّلجنة األوملب ّية تريد االستمرار (عجيب أمور
ثم
ْ
جرت انتخابات جملس ّ
ّ
غريب قض ّية!!!)(((.

((( ما بني القوسني ٌ
مشهور( .النّارش).
عرقي
مثل
ٌ
ٌّ

قسم رُّ ِ
يايض433 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

الر ُ
يا�ضي
الر
أ�سا�س يف خ ْل ِق
ِ
يا�ضة املدر�س ّي ُة هي ال ُ
اجليل ّ
ّ
ِّ

بالرياضة املدرس ّية ،رأينا مجيع املدارس –تقريب ًا -فيها فِرق
عندما كان االهتامم كبري ًا ّ

جلميع األلعاب التي تمُ َارس –حينذاك -وكانت منتخبات الرتبية تشارك يف الدّ وري

الذي ُيقام يف املحافظات ،وأكرب دليل عىل ذلك فريق منتخب تربية البرصة بكرة القدم،
فمنذ األربعين ّيات كان فريق ثانو ّية –اإلعداد ّية املركز ّية -يفوز بالكؤوس التي جُترى
مبارياهتا بني فِرق البرصة ،ويف ذلك الوقت فاز منتخب تربية البرصة ببطولة دوري
الطلب يشك َ
عبون اّ
الل َ
البرصة ،وكان اّ
الركيزة يف منتخب البرصة ،ففي األربعين ّيات
ّلون ّ

حممد صالح ،وكريم اّ
علوي ،وطارق
لعب ملنتخب البرصة( :محيد جميد ،ومهدي ّ
واستمر ْت مشاركة اّ
الطلب يف املنتخب حتّى السبعين ّيات؛
خليل ،وألفريد سمعان)،
ّ
فازت
الوطني التي
جرت يف بغداد مع املنتخب
إ ْذ لعب ملنتخب البرصة يف أكرب مباراة
ْ
ْ
ّ

هبا البرصة بخمسة أهداف مقابل هدفني ،وكان( :عالء أمحد ،وهادي أمحد ،وقاسم

شعبان) ،وغريهم يف املباريات األُ َخر.

بالرياضة املدرس ّية ،فمث ً
ال يف
وهكذا يف بق ّية األلعاب ،أ ّما كيف كان يجُ رى االهتامم ّ

ومتوسطة البرصة،
بداية األربعين ّيات؛ إ ْذ ال توجد يف البرصة سوى اإلعداد ّية املركز ّية
ّ
ٍ
ٍ
محودي البدر) مسؤول
يايض ،فاألستاذ ( ّ
ففي بداية الدّ راسة بفرتة قصرية يبدأ النّشاط ّ
الر ّ

املتوسطة لإلعداد ّية
باهي) مسؤول صفوف
ّ
الس ّ
عن صفوف اإلعداد ّية ،واألستاذ (عيل ّ
باهي) ِمن
نفسها ،ففي لعبة كرة القدم يطلب األستاذان ( ّ
الس ّ
محودي البدر ،وعيل ّ
صف ،وبعد ٍ
الصفوف هتيئة فريق لكرة القدم ّ
فرتة تبدأ املباريات بني فرق
لكل
ٍّ
مرشيف ّ
األول ،ومباريات بني صفوف الثاين ،وهكذا ،إىل
الصفوف ،فمباريات بني صفوف ّ
ّ
يتم اختيار منتخب ّ
صف،
لكل ٍّ
الص ّ
ّ
ف املنتهي اخلامس ،وبعد االنتهاء من هذه املباريات ّ
الصفوف األوىل ،ومنتخب صفوف الثاين إىل منتخب صفوف اخلامس ،وبعد
فمنتخب ّ
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الصفوف؛ إ ْذ خيرج منها ٌ
بطل للمنتخبات ،وبعد
ذلك جُترى املباريات بني منتخبات ّ
املتوسطة ومنتخب صفوف
هذه البطولة يجُ رى االستعداد إلقامة مباراة بني صفوف
ّ
اإلعداد ّية عىل كأس بطولة املدرسة ،وكان االهتامم هبذه املباراة كبري ًا جدّ ًا؛ ّ
ألن خالهلا

يتم اختيار منتخب الرتبية ،الذي ُيشارك يف بطولة العراق للرتبيات ،وكان اشرتاك
ّ

املشج َ
اّ
عون عىل
والطلب بالتشجيع يزيد املباراة محاس ًا شديد ًا؛ إ ْذ ينقسم
األساتذة
ّ
املتوسطة
فمرشفو صفوف اإلعداد ّية مع منتخب اإلعداد ّية ،ومرشفو صفوف
ّ
قسمنيُ :
ال عن آباء اّ
املتوسطة ،وهكذا اّ
الطلب ،فض ً
عبني وإخواهنم وأصدقائهم
مع منتخب
الل َ
ّ

مشجعي اإلعداد ّية األستاذ ّ
الشاعر
جني .وكان يقود
املتفر َ
ّ
وأقربائهم ،ومجهور كبري من ّ
املرصي) ،ويقود
(رزوق فرج رزوق) ،واألستاذ (نعيم سيف) ،واألستاذ (إحسان
ّ

املرصي ،وعبد الكريم
املتوسطة األساتذة( :مهدي العط ّية ،وطلعت خالد
مشجعي
ّ
ّ
ّ
عبد ال ّلطيف) ،وبعدها يقدّ م األستاذ مدير اإلعداد ّية الكأس للفريق الفائز ،تتخ ّللها

مشجعي الفريق الفائز.
اهلوسات وأناشيد
ّ

مت لألندية واملنتخبات خرية اّ
عبني لأللعاب التي تمُ َارس
فالرياضة املدرس ّية قدّ ْ
الل َ
ّ

السباهي ،وعبد اجل ّبار اخلفاجي) ،وصوالً
–حينذاك -ابتداء منّ ( :
محودي البدر ،وعيل ّ
إىل (سامي ناجي) حتّى السبعين ّيات.

الرياضة املدرس ّية عدد ًا كبري ًا من خرية اّ
اللعبني إىل األندية
أ ّما يف بغداد ،فقدْ قدّ ْ
مت ّ

مت
سارت مثلام
واملؤسسات والك ّل ّيات ،وبق ّية األلعاب
سارت لعبة كرة القدم؛ إ ْذ قدّ ْ
ْ
ْ
ّ

عبني ،وهكذا ّ
واملؤسسات والك ّل ّيات واملنتخبات عدد ًا كبري ًا من خرية اّ
فإن
لألندية
الل َ
ّ
يايض.
الرياضة املدرس ّية هي األساس يف خلق اجليل ّ
ّ
الر ّ

قسم رُّ ِ
يايض435 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

الر ُ
يا�ضة واملدار�س اجلديدة
ّ

اهتم ْت وزارة املعارف يف العرشين ّيات ،وهي تبني املدرسة تلو األخرى ،باجلوانب
ّ

ال مدرسة ّ
الرياض ّية فيها ،فمث ً
دت يف بداية العرشين ّيات،
العشار -املربد حال ّي ًا -التي ُش ِّي ْ
ّ
فيها ساحة لكرة القدم ،وساحة لكرة س َّلة ،وساحة لكرة الطائرة ،و ُيمكن االستفادة ِمن

ساحة كرة القدم للتدريب عىل ألعاب القوى.

وثانو ّية ّ
دت منتصف العرشين ّيات ،فيها
العشار -اإلعداد ّية املركز ّية حال ّي ًا -التي ُش ِّي ْ

ساحة كرة قدم ،وساحة س ّلة وطائرة ،وفيها جفرة ُمصارعة ،وحانوت ،وفيها قاعة
كبرية للتمثيل وإقامة حفالت ِّ
الشعر واخلطابة ،واستعملها الطالب ناد ّي ًا هلم ..وبعد
الس ّلة
هذه الفرتة ،مل نشاهد مدرسة ُش ّيدت وفيها ساحة لكرة قدم ،أ ّما ساحات كرة ّ

الس ّلة والطائرة!!
والطائرة املوجودة يف املدارس ،فقدْ ُجعلت ساحات لكرة ّ
الرياضة يف مدارس خالية من املرافق
أنا ال أدري كيف نطلب ِمن مع ِّلمي
ومدريس ّ
ّ
الرياض ّية خلق األبطال؟! احلقيقة ّ
أن املدرسة هي املعمل لبداية هتيئة أبطال املستقبل،
ّ
وأن اّ
ّ
املتطورة.
الرياض ّية
ّ
الطلب والطالبات هم األساس يف بناء احلركة ّ

يعتقدُ البعض َّ
الرياض ّية
الرياضة تتقدّ م
ّ
وتتطور وتزدهر بإقامة املعسكرات ّ
أن ّ
وإجراء ال ّلقاءات خارج البلد ،وهم عىل خطأ كبري جدّ ًا ،لقدْ أقمنا املعسكرات الكثرية،
ٍ
دورات عديدة يف اخلارج ،والنتيجة:
وأجرينا ال ّلقاءات العديدة يف اخلارج ،وشاركنا يف
فني عن الدّ ول التي كنَّا متقدّ مني عليها بمراحل عديدة!!
مازلنا متخ ّل َ
ٍ
رياضة ُمتقدّ مة مزدهرة،
وسنبقى كذلك ،إلاَّ إذا رسنا بالطريق الذي ُيوصلنا إىل
الصحيحة من املدارس والك ّل ّيات ،وعىل وزارة ّ
والرياضة ،وهي
وعلينا البداية ّ
الشباب ّ

الرياض ّية يف البلد ،مع وزارة الرتبية ووزارة التعليم
املسؤولة بالدّ رجة ّ
األوىل عن احلركة ّ
العايل ووزارة التخطيط العمل عىل بناء املالعب والقاعات يف املدارس والك ّل ّيات التي
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سوف تُش َّيد ،وبناء قاعات ومالعب يف املدارس االبتدائ ّية حسب نسبة عمر الطالب،

املتوسطات واإلعداد ّيات والك ّل ّيات.
تتوسع إىل
ّ
ُث َّم ّ

لكل جامعة من جامعات البلد ،وملعب ّ
وجيب بناء ملعب رئيس ّ
لكل تربية يف

الرياض ّية املتكاملة ّ
املحافظات ،فض ً
لكل ك ّل ّية تربية رياض ّية ،ليتمكَّن
ال عن بناء املرافق ّ
أساتذهتا ِمن أداء دورهم املطلوبَّ ،
وخاصة يف ألعاب القوى هم أص ً
ال
فإن أبطال العامل
ّ
من الطالّب ،كام جيب عىل وزارة ّ
والرياضة التخطيط لبناء أندية حديثة يف مجيع
الشباب ّ
للرياضة ْ
أن تأخذ مكاهنا كام هي يف العامل املتقدّ م.
أنحاء البلد ،إذا أردنا ّ

قسم رُّ ِ
يايض437 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

م�شرو ُع �أكادمي ّي ُة ّ
الطريان

يايض يف عددها ( )713مقاالً بعنوان( :وكيل وزارة
ْ
نرشت جريدة ّ
الصباح ّ
الر ّ
ّ
وضع حجر األساس ملرشوع أكاديم ّية الطريان) ،كتبه
والرياضة حيرض احتفال ّية ْ
الشباب ّ
مرة أخرى تُطِ ُّل علينا وزارة ّ
الرياضة
الشباب و ّ
األستاذ (حامد عبد الع ّباس) ،ذكر فيهَّ :
بتنفيذ مرشوع عمالق ُيضاف إىل املشاريع االسرتاتيج ّية األخرى ،فلم يقترص عملها

الرياض ّية فحسب ،فاملرشوع الذي يأيت اليوم هو باكورة
عىل بناء املالعب والقاعات ّ

همة تضع العراق يف ُمقدّ مة دول العاملُ ،ث ّم يأيت األستاذ املهندس
أعامل اسرتاتيج ّية ُم َّ
ٍ
ري) وكيل وزارة ّ
(ع ّباس ّ
كلمة له يف االحتفال:
والرياضة ،ليقول يف
الش ّم ّ
الشباب ّ

واحلضاري الذي سيضع العراق يف مقدّ مة دول العامل،...
العلمي
 فهذا الصرّ ح
ّ
ّ
وأشار إىل ّ
أن العراق قدْ ولج هذا الباب قبل أكثر من ( )70عام ًا ،و لك ّن الذي يذهب

يصح تسميتها أندية بمفهومها
إىل حمافظة كربالء ويزور أنديتها ،سيجد أندية ال
ُّ
الصحيح!! فنادي كربالء وأندية األقضية والنّواحي التابعة ملحافظة كربالء ،هي أندية
ّ

ّ
بحاجة إىل بناء
متأخرة قياس ًا بأندية الدّ ول التي كنّا نسبقها بمراحل ،فمحافظة كربالء
ّ
ملعب ٍ
ٍ
أندية متكاملة حيتوي ٌّ
كبري ومالعب ُأ َخر وقاعات ومسابح حديثة.
كل منها عىل
وبصورة عامةِ ،
ٍ
العراق بحاجة إىل أندية متكاملة تُل ِّبي طموحات ّ
الشباب!! فدول
ّ

الساعني
املسؤولني
أصبحت -بجهود
اخلليج التي كنّا نسبقها بمراحل
ْ
َ
َ
املخلصني فيها ّ
الرياض ّيةِ -من أعظم ما يكون ،بدليل َّ
أن بطولة ّ
الشباب التي جُترى
الزدهار احلركة ّ
حضاري سيضع
علمي
اآلن تُقام عىل مالعب أنديتها! أ َّما نحن ،فنعمل من أجل رصح
ّ
ّ

العراق يف ُمقدّ مة دول العامل!! وأعتقد َّ
أن هذا الصرّ ح َم َث ُله َم َث ُل جيشنا املنحل ،الذي
كان يف ُمقدّ مة جيوش العامل!! حسبام قالوا آنذاك ،أ َّما حولَّ :
أن العراق قدْ ولج هذا
ست مجع ّية الطريان سنة (1934م) ،فهذا صحيح،
الباب قبل ( )70عام ًا حيث ُأ ِّس ْ

ِ
ذاكرة أهلِها
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للرياضة،
فت عىل اجلمع ّية مل تكن من األموال
ولك َّن األموال التي صرُ ْ
َّ
املخصصة ّ
احلضاري كام ورد يف اجلريدة
اخلاصة باجلمع ّية ،أ َّما فائدة املرشوع
وإنَّام من األموال
ّ
ّ

تدريب وختريج املالكات العاملة يف مالكات الدّ ولة ملكافحة اآلفات الزراع ّية

باستخدام الطائرات ّ
والسيطرة عىل حركة املرور من كربالء وإليها!
لرش املبيدات ّ
الرياض ّية للقفز
وتأمني الطائرات
ّ
اخلاصة لإلطفاء اجلوي للحرائق ،وتدريب املنتخبات ّ
َ
اّ
املسؤولون إقامتها يف بحرية
الزوارق التي يأمل
باملظلت ،وكذلك متابعة سباقات ّ

الرزازة مستقبالً!!
ّ

َ
املسؤولون بناء أندية متكاملة
فمثل هذا املرشوع ُيثري عدَّ ة تساؤالت ،منها :هل أنجز

ّ
يف مجيع حمافظات العراق تستوعب طاقات ّ
وتسخرها خلدمة املجتمع
الشباب ومواهبهم
حتّى نبحث عن أمور نساعد بواسطتها وزارة الزراعة ،ورشطة مرور كربالء ،ودوائر

اإلطفاء؟! أ َّما متابعة سباقات الزوارق التي ستُقام يف بحرية الرزازة مستقبالً ،فهي أشبه
احلضاري العمل عىل
العلمي
بمن يحُضرِ املهد قبل الولد!! ونرى بعد إنجاز املرشوع
ّ
ّ
َ
مسميات ،إحداها وزارة
مساعدة وزارة الزراعة بمكافحة اآلفات الزراع ّية حتت عدَّ ة ّ

والرياضة ،وهكذا رشطة
والرياضة،
ّ
ونسمي دوائر اإلطفاء بدوائر اإلطفاء ّ
ّ
الزراعة ّ
مرور كربالء!!

مر ًة أخرى تُطِ ُّل علينا وزارة ّ
والرياضة بتنفيذ
الشباب ّ
وقال األستاذ (حامد)َّ :

مرشوع عمالق إىل املشاريع االسرتاتيج ّية األخرى ،فلم يقترص عملها عىل بناء

الرياض ّية ...إلخ ،نرجو من األستاذ كاتب املقال ْ
أن يذكر لنا عدد
املالعب والقاعات ّ
السابقة التي أط ّل ْت علينا فيها وزارة ّ
الشباب قبل هذه اإلطاللة؟!! و ُيعدِّ د لنا
املرات ّ
ّ

املشاريع االسرتاتيج ّية األُ َخر!! واملالعب والقاعات االسرتاتيج ّية احلضار ّية األُ َخر،

التي ش َّيدهتا وزارة ّ
أليست
والرياضة ،والتي ستجعلنا يف ُمقدّ مة دول العامل؟!!
ْ
الشباب ّ

قسم رُّ ِ
يايض439 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

ِ
هدر ألموال الدّ ولة؟!
يايض ،وهي ٌ
مثل هذه املشاريع هي من نتاج فوىض العمل ّ
الر ّ
ويبدو َّ
املهم!.
فرقون بني
أن
َ
ِّ
املسؤولني يف الوزارة ،الذين أقاموا املرشوع ،ال ُي ِّ
األهم و ّ

ِ
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البدري والب�صرة  ...الب�صر ُة وم�ؤ ّيدٌ
م�ؤ ّيدٌ
البدري
ُّ
ُّ
الغراء
قبل أ ّيام -قدَّ م يل صديق جريدة ّالصباح َّ

العدد ( ،)1391وورد فيها مقال لألخ األستاذ (مؤ ّيد
البدري) حتت عنوان( :البرصة ..أه ً
بالرياضة
ّ
ال ّ
وداع ًا لالقتتال) ،ذكر فيه البرصة وطيبة أهلها ،الذين

عارشهم منذ فرتة طويلة ،وجاء يف املقال -أيض ًا -عن
سمعت
ني يف البرصة،
وكنت قدْ
ُ
ُ
والرياض ّي َ
الرياضة ّ
ّ
هبذا املقال بعد ٍ
وحاولت احلصول
فرتة من نرشه،
ُ
عليه ،إلاَّ إنَّني مل أعثر عليه حتّى أرس َله إ ّيل هذا
الصديق ،فشكر ًا له عىل هذه اهلد ّية.
ّ

وقدْ أعاد يل هذا املقال ذكريات حم َّببة إىل نفيس ال يمكن ْ
أن أنساها ،فعندما كنّا نذهب

إىل بغداد ،سواء مع فريق امليناء أم منتخب البرصة يف اخلمسين ّيات ،كنَّا دائ ًام ننتظر ْ
أن
وحممد
البدري) ،واملرحومان( :عادل بشري،
يأيت لزيارتنا ثالثة أصدقاء :األخ (مؤ ّيد
ّ
ّ

الرياض ّية ،وبذل أقىص
يايض الذي أخلص للحركة ّ
حسون) ،األخ (عادل بشري) هذا ّ
ّ
الر ّ

كانت له عالقات بالبرصة منذ ْ
أن كان العب ًا
اجلهود من أجل تقدّ مها وازدهارها ،الذي ْ

يف الك ّل ّية العسكر ّية ،فكان حديثه عند زيارتنا يدور -دائ ًام -حول الفريق الذي سنقابله
الضعف فيه -وكثري ًا ما استفدنا ِمن حتليالته.
القوة ومنطقة ّ
وحتديد ًا عن جانب ّالص ّحة واألحوال ،وبعد
أ ّما األستاذ (مؤ ّيد
للسؤال عن ّ
ّ
البدري) ،فكان حضوره ّ

وحممد منثر ،وصمد
التفافنا حوله (شاكر إسامعيل ،ومحزة منصور ،ونوري لفتة،
ّ
طاهر) تبدأ األحاديث ِ
املرحة ،والنّكات ال َّلطيفة ،والتعليقات املح َّببة ،فتطول اجللسة،
البدري)،
حسون) بوجود األستاذ (مؤ ّيد
ويزداد ّ
ّ
(حممد ّ
الضحك إذا حرض املرحوم ّ

قسم رُّ ِ
يايض441 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

واملعروف َّ
البدري) ،وباملناسبة كان ّأول
حسون) ينترص عىل األستاذ (مؤ ّيد
ّ
(حممد ّ
أن ّ
للرياضة يف البرصة ،وكان يأيت لزيارة أصدقائه
مدرس ًا ّ
حسون) ّ
(حممد ّ
تعيني املرحوم ّ
اّ
فمه ،ودائ ًام كان يميل إىل الدّ عابة.
الل َ
(حممد) ال تفارق االبتسام ُة َ
عبني ،واملرحوم ّ

وأخري ًا ،ال بدَّ ْ
البدري) إىل البرصة ،وموقف أهل
أن أذكر إجراء نقل األستاذ (مؤ ّيد
ّ

القييس) ،الذي يدّ عي بطولة املصارعة
البرصة منه ..فقدْ جاء إىل العراق املحتال (عدنان
ّ
ٍ
ٍ
نزاالت معه يف بغداد وبعض
املصارعني املرتزقة األجانب ،إلجراء
زمرة ِمن
مع
َ
السليم ِمن هذا املحتال ،وذكر أنَّه
املحافظات ،فوقف األستاذ (مؤ ّيد
ّ
البدري) املوقف ّ

َّ
كذاب ،وكذلك وقف منه املصارع البطل الدّ كتور (أ ّموري إسامعيل)؛ وبسبب هذا
البدري) إىل البرصة ،فاستنكر ُ
أهل البرصة هذا اإلجراء،
املوقف ن ُِقل األستاذ (مؤ ّيد
ّ
وتألمّوا كثري ًا لذلك.

العجيبّ ،
دت هذا املحتال ،وعدّ ه الس ّيد (حسام
أن قناة
الرياض ّية ،جم ّ ْ
(احلرة عراق) ّ
ّ

األسبوعي ،والعجيب
الرياضة العراق ّية ،و َذكَر ذلك يف برناجمه
ّ
حسن) ُأسطورة ِّ
ِ
أيض ًاَّ -ني األبطال ،مع (فالح حسن)
الرياض ّي َ
أن هذا املحتال جاء من اخلارج مع ّ
احلرة عراق مقابلة مؤملة َملن يعرفه.
وصحبه،
ْ
وأجرت ّ
َّ
يايض يف البرصة ،وعرض نفسه
إن (عدنان
القييس) جاء قدي ًام إىل نادي االتحّ اد ّ
الر ّ
ّ
ٍ
ٍ
قصرية؛ ولفشله ترك النّادي وعاد
لفرتة
مصارع ،ومارس املصارعة يف النّادي
عىل أنَّه
ٌ
ال -بعد ٍ
بط ً
فرتة -إىل بغداد.

كان ُ
وأخري ًا ،لو َ
البدري) إىل البرصة طبيع ّي ًا ،وليس بسبب هذا
نقل األستاذ (مؤ ّيد
ّ
البدري) ْ
أن يأيت بعائلتِه املحرتمة إىل
املحتال لفرحنا هبذا النّقل؛ إ ْذ يمكن لألستاذ (مؤ ّيد
ّ
البرصة ويسكن بالقرب ِمن أصدقائه وحم ِّبيه ،وتستفيد البرصة ِمن معلوماته.
الصحة والعافية والعمر الطويل له وللعائلة الكريمة.
ختام ًا ،أرجو َّ

ِ
ذاكرة أهلِها
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أوملبي
ّ
احلر ّي ُة وراء جناح منتخبنا ال ّ
األوملبي بكرة القدم يف دورة (أثينا) ،ألذكر
كنت أنتظر انتهاء مجيع مباريات منتخبنا
ُ
ّ
ِ
ترصف
ما قدَّ مه الفريق من روعة األداء وروعة املهارات الفنّ ّية ،وبذل اجلهود ،وحسن ّ
عبني ،سواء يف املباريات التي ُف ّزنا هبا أم املباريات التي خرسناها ،ولو َّ
اَّ
أن مستوى
الل َ

الفرق التي تُشارك يف الدّ ورات األوملب ّية مل تكن باملستوى العايل؛ َّ
ألن أكثر الدّ ول التي

هتتم ببطولة الدّ ورات األوملب ّية بقدر اهتاممها ببطولة
تُشارك يف الدّ ورات األوملب ّية ال ُّ

كأس العامل ،ولكنَّنا مل نتمكّن ْ
السابقة،
ألن نصل إىل ما وصلنا إليه اآلن يف مبارياتنا ّ
أردت ْ
السبب أو األسباب احلقيق ّية وراء نجاح منتخبنا يف مبارياته ،ولك َّن
وقدْ
ُ
أن أذكر ّ

(املنشدي) سبقني بالكتابة ،فاستشهد باملباراة وح َّللها
األستاذ رئيس التحرير الدّ كتور
ّ
حتلي ً
احلقيقي وراء ذلك النجاح ،فأصاب اهلدف عىل
السبب
ّ
ال رياض ّي ًا وغري ذلك ،وبينَّ ّ

صفحات اجلريدة بعددها ( ،)112يف ( 28–25آب) ،حتت عنوان (درس بكرة القدم)

جاء فيه :ال تفسري هلذه النجاحات اَّ
العراقي يف
اخللقة غري وجود دواء جَت َّرعه الفريق
ّ
احلر ّية التي شعر هبا أفراد الفريق ،أي َّ
أن
األشهر املاضية وواظب عليهَ ،ألاَ وهو دواء ّ
للتفوق الذي
كانت منقوصة اآلن -هي واحدة من األسباب الرئيسة
احلر ّية -ولو
ْ
ّ
ّ

العراقي يف املالعب األوملب ّية؛ إ ْذ ال يمكن االعتقاد أو اجلزم َّ
بأن هذا
أظهره الفريق
ّ
كو َن تلك املهارات خالل األشهر القليلة املاضية ،بحيث استطاع التغ ّلب عىل
الفريق َّ
املهمة ،أي َّ
كانت موجودة لدى أعضاء
أن هذه املهارات
ْ
الرياض ّية ّ
الكثري من الفرق ّ

السابق كان يشعر ّ
بالذ ّل لتس ّلط اجلامعات
الفريق ،لكنَّه كان ك ّلام ذهب ملباراة أ َّيام النظام ّ

التي تعرفوهنا ،فال يتمكّن أحدٌ اآلن القول َّ
إن له الفضل فيام قدَّ م الفريق يف دورة أثينا؛
ٍ
إ ْذ ال يمكن -خالل ٍ
قصريةْ -
أن تكون للفريق هذه املهارات الفنّ ّية ،وإنَّام الفضل يف
فرتة
(احلر ّية) التي متتّع هبا أعضاء الفريق.
ذلك يرجع إىل
ّ

قسم رُّ ِ
يايض443 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ
أنا ال أستطيع القول َّ
إن املنتخبات التي
سبقت هذا املنتخب مل تكن باملستوى
ْ

كانت
السابق عىل ال ّلجنة األوملب ّية واتحّ اد كرة القدم ،وإنّام
ْ
املطلوب أ َّيام تس ُّلط النظام ّ
منتخباتنا جَتمع خرية اَّ
عبني الذين لدهيم مهارات فن َّية عالية ،ولك َّن اخلوف الذي كان
الل َ
يخُ ِّيم عليهم جعلهم ال يتمك َ
َّنون ِمن تقديم املباريات التي تُؤ ِّدي إىل الفوز!

السابق عندما تكون للمنتخب مباريات
حدَّ ثني أحد األصدقاء ،قائالً :أ ّيام النظام ّ
الل َ
مهمة يف اخلارج ال يتمكّن اَّ
التدريبي!
عبون ِمن النّوم ليلة املباراة ،هم والكادر
ّ
ّ
عبني يف املباراة ،كانوا يتمن َ
وبعض اَّ
ّون عدم إرشاكهم يف املباراة محاي ًة ألنفسهم
الل َ
كانت
ممَّا سيقع عليهم إذا خرسوا املباراة!! واجلميع شاهدوا أدوات التعذيب التي
ْ
صون عىل اَّ
َ
تنتظرهم ،فاإلدار ّي َ
اللعبني أنفاسهم وحركاهتم!
ون كانوا يحُ

الل َ
(احلر ّية) التي متتَّع هبا اَّ
َّ
عبون خالل املباريات وقبلها جعلتهم بذلك املستوى
إن
ّ

العراقي ْ
َ
أن يفخر هبم.
فيستطيعون الفخر بأنفسهم ملا قدَّ موه ،ويستطيع شعبنا
الرائع،
ّ

ِ
ذاكرة أهلِها
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َ
حول هدم و�إزالة ملعب امليناء!!
(الصباح
ْ
الصباح يف عددها ( )1433يف ( )6متّوز حوار ًا حتت عنوانّ :
نرشت جريدة ّ
ٍ
حوار مع
تكشف عن مراحل االستعداد لبناء أكرب مدينة رياض ّية يف البالد) ،ويف
يايض ،أؤكّد َّ
أن احلالة تتط َّلب
املهندس (كامل برهيي) ،قال :فيام ُّ
خيص نادي امليناء ّ
الر ّ
متفرج،
هدم وإزالة ملعب امليناء وإنشاء ملعب باملوقع نفسه يتَّسع إىل عرشي َن ألف ّ

عىل وفق مواصفات عامل ّية حديثة ،أي :إنشاء ملعب بمكان ملعب امليناء احلايل ،كون

مباريات بطولة اخلليج التي ستُقام يف العراق ،وستكون هناك مباراتان يف اليوم الواحد،
رصح به املهندس (كامل
وهذا امللعب سيكون رديف ًا مللعب املدينة الكبري ،هذا ما َّ

برهيي) مدير عام الدّ ائرة الفنّ ّية واهلندس ّية يف وزارة ّ
والرياضة.
الشباب ّ

أن أقول لألستاذ املهندس (برهيي)َّ :
وأو ُّد ْ
إن هدم ملعب امليناء وإزالته ،يعني هدم

رياضة النّادي!! ويعني هدم رياضة البرصة ،وبال ّ
الرياضة يف النّادي إىل
شك ستتو ّقف ّ
الرياض ّي َ
ون متارينهم
حني إنجاز العمل ،وفرتة إنجاز العمل ستكون طويلة ،فأي َن ُيامرس ّ

الرياضة أو تكاد ،وهذا يعني َّ
أن
اليوم ّية؟ وأين ستُجرى مباريات النّادي؟ فستموت ّ
ِ
الصفر بعد ذاك املايض العظيم ،وما أرجوه ْ
أن
النّادي بعد بطولة اخلليج سيبدأ من ّ
ُيدرك األستاذ املهندس (كامل برهيي)َّ ،
ومارس مجيع
أن النّادي ُأ ّسس سنة (1931م)،
َ
األلعاب حتّى اهلوكي ،وبطوالته معروفة للجميع ،وهو أول ٍ
ناد يف الدّ ول العرب ّية يكون
ّ
ُصبت يف بداية الستينيات ،وهو أول ٍ
ناد استخدم
مزود ًا باألنوار الكاشفة ،التي ن ْ
ّ
ّ
ملعبه َّ
مدرب ًا أجنبي ًا لكرة القدم ،ومدرب ًا أللعاب القوى يف بداية الستينيات ،وهو أول ٍ
ناد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لذكرت العبيه وأبطاله
سافر إىل اخلارج واستدعى فِرق ًا ِمن اخلارج ،ولو يتّسع املجال
ُ
ومبارياته ،يف الوقت الذي مل تمُ ارس عدّ ة من املحافظات لعبة كرة القدم ،ومل تكن توجد
فيها أندية رياض ّية ،فهل أدرك الذين خ ّططوا هلدم امللعب وإزالته ماذا سيحصل؟

قسم رُّ ِ
يايض445 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ
ّ
متفر ٍج بمالحظته مع امللعب
إن
الرديف الذي يتّسع لعرشي َن َ
َ
ألف ّ
اختيار امللعب ّ

متفر ٍج ،يتبينّ الفرق الكبري بني االتّساعني ،فإذا حرض
ّني َ
الكبري الذي يتّسع لست َ
ألف ّ
الرديف ومل يتّسع هلم ،فنرجو ْ
أن ال حيصل ما خي ّيب
مجهور امللعب الكبري إىل امللعب ّ
األمل.

َ
َّ
ويشعرون بالفخر واالعتزاز وهم
إن العراق ّيني كا ّفة سوف تغمرهم الفرحة حت ًام،

َ
يشاهدون نادي ًا متكام ً
ال قدْ ُش ِّيد عىل أرض العراق.

ِ
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والريا�ضة هي � ُ
وزار ُة ّ
أ�صل امل�شكلة!!
ال�شباب ّ
َّ
إن وزارة ّ
والرياضة هي أصل املشكلة بدليل:
الشباب ّ

الرياض ّية
الرياض ّي َ
السلطة ّ
ني لالستيالء عىل ّ
كبري من ّ
بعد سقوط النّظام هرع عد ٌد ٌ

الرياض ّية (املسكينة)! واختلفوا
السلطة ّ
(املسكينة)! واختلفوا فيام بينهمُ ..ث ّم تكتّلوا عىل ّ

وصلت حدّ القذف
وبدأت املؤامرات تحُ اك هنا وهناك! حتّى
فيام بينهمُ ..ث ّم تكتّلوا،
ْ
ْ

بالرياض ّيني!! واجلميع يتذكّر ذلك ،وال ننسى
والتهديد واالهتامات التي ال تليق ّ

السابق ،الذين عقدوا النّدوات من أجل خلق
الصحف ّي َ
موقف بعض ّ
ني املوالني للنظام ّ
الرياض ّيني! وقدْ نجحوا يف ذلك! ُث ّم نادوا (كذب ًا) باالنتخابات الديمقراط ّية!
الفرقة بني ّ

ني ختتار
الرياض ّي َ
الرياض ّي َ
ني -وأنا منهم -برضورة تشكيل جلنة من كبار ّ
ونادى بعض ّ
جلنة أوملبية ،كام حصل ملجلس احلكم الذي جاء بالتعيني ،وبعد ٍ
فرتة جُترى االنتخابات،
ّ
ولك َّن الذين أدركوا َّ
أن هذه الطريقة ستبعدهم عن الوصول إىل املراكز يف األندية
تقرر ْ
أن جُتري
واالتحّ ادات عارضوا ذلك،
َّ
بحجة االنتخابات الدّ يمقراط ّية! وأخري ًاَّ ،

وزارة ّ
ووضعت ضوابط تلك االنتخابات ،وو َّقعها
والرياضة االنتخابات،
ْ
الشباب ّ
الرياضة العراق ّية ،وكان ِمن ضوابط تلك
نسق مع اهليئة املؤ ّقتة إلدارة ّ
وكيل الوزارة ا ُمل ِّ
االنتخابات الدّ يمقراط ّية تسلسل ( )4من اهليئة العا ّمة ل ّلجنة األوملب ّية (ص ،)7التي

زون واخلرباء يف البلد ،هم الذين ُيمك َ
واملواطنون املتم ّي َ
َ
ّنون
جاء فيها :األشخاص
بصورة فع ٍ
ٍ
الة ،أو األشخاص الذين قدَّ موا خدمات
همتها
َّ
ال ّلجنة األوملب ّية من أداء ُم َّ
(يتم الرتشيح من قبل اهليئة املؤ ّقتة).
الرياضة واحلركة األوملب ّية ُّ
بارزة ألجل ّ

وفع ً
ال جرى تعيني اهليئة العا ّمة من قبل اهليئة املؤ ّقتة بموجب هذه الفقرة س ّيئة

الصيت ،وهذا أكرب دليل عىل عدم رشع ّية اهليئة العا ّمة! وذهب اجلميع إىل (دوكان)،
ّ
وهناك جرى االنتخاب عىل الطريقة الدّ يمقراط ّية! وقدْ حرضها ممُ ّثل عن ال ّلجنة

قسم رُّ ِ
يايض447 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ
األوملب ّية الدّ ول ّية ،وأعتقد كان ِمن لبنان ،وهذا (الغشيم) مل يطلب ِمن الذين أجروا عمل ّية

االنتخاب ْ
جاءت هذه اهليئة العا ّمة؟ و َم ْن هم الذين انتخبوها؟!
وضحوا كيف
ْ
أن ُي ِّ

ولك َّن ذلك مل حيصل!!

َّ
جرت يف (دوكان)!
كانت جُترى سابق ًا أفضل ِمن التي
إن طريقة االنتخابات التي
ْ
ْ

ألن تزويرها كان خمف ّي ًا؛ إ ْذ ال ي َّطلع عىل تزويرها إلاَّ
َ
َّ
فكانت اهليئة
احلارضون يف القاعة،
ْ

الل َ
العا ّمة –آنذاك -جتلس يف القاعة ،و ُيب َّلغ اّ
عبون واحلكّام وغريهم بأسامء املطلوب
ِ
ني
الصحف ّي َ
الرياض ّية إىل نقابة ُّ
انتخاهبم!! وعند االنتهاء من االنتخاب تُرسع ال ّلجنة ّ
احلرة النزهية!! أ َّما انتخاب (دوكان) ،فقدْ كان تزوير ًا مكشوف ًا بسبب
وتمُ ِّجد العمل ّية َّ
تعيني اهليئة العا ّمة من قبل اهليئة املؤ ّقتة املعروفة للجميع!!

الرياض ّية بينّ َ فيه
الصحف ّي َ
ني األك َفاء –حينذاك -مقاالً يف جريدة ّ
كتب أحدُ ُّ
الصباح ّ
وكتبت مقاالً يف اجلريدة نفسها
موضح ًا أسباب ذلك،
ُ
عدم رشع ّية ال ّلجنة األوملب ّيةِّ ،
عن عدم رشع ّية االنتخابات ،س َّلمته إىل مكتب اجلريدة يف البرصة ،ومل ُينرش املقال!
ٍ
فأدركت َّ
فنرشت املقال يف جريدة (املنارة)
متعاطف مع األوملب ّية!
أن مقايل بني يدَ ي
ُ
ُ
َ
(حول رشع ّية ال ّلجنة األوملب ّية
يف آذار (2006م) يف العدد ( )262حتت عنوان:

ينص نظام ال ّلجنة األوملب ّية الدّ ول ّية
ذكرت فيه:
وحقيقة انتخاهبا)((( ،فكان بعض ما
ُ
ُّ
ٍ
حل ال ِّلجان األوملب ّية يف العامل بعد ِّ
عىل وجوب ِّ
دورة أوملب ّية ،لك ّن ال ّلجنة األوملب ّية
كل
العراق ّية مل تط ِّبق هذا النظام ،باإلضافة إىل هذاَّ ،
فإن وجود ال ّلجنة األوملب ّية العراق ّية

–أساس ًا -غري رشعي! ّ
ألن الذين انتخبوها جاءوا بالتعيني! فكان عىل املسؤولني
"
مه ّية ملا نُرش ويتّخذوا اإلجراءات؛ َّ
–حينذاكْ -
كانت خمالفة
ألن االنتخابات ْ
أن ُيعريوا أ ّ

الصحيحة ،أ َّما وزارة ّ
الصمت؛
والرياضة ،فقدْ
ْ
لزمت ّ
للعمل ّية الدّ يمقراط ّية ّ
الشباب ّ
((( تقدّ م يف صفحة ( )430من الكتاب( .النّارش).
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ذكرت!
ألنهَّ ا أساس املشكلة كام
ُ

وكام َّ
السابق تالعب باالنتخابات؛ إ ْذ أرشك عدد ًا كبري ًا ِمن الذين ال عالقة
أن النظام ّ
هلم باالتحّ ادات وال ُّلعبة ِمن اَّ
عبني واحلُكَّام وغريهم لغرض جميء الذين ُيريدهم
الل َ
إىل ال ّلجنة األوملب ّية! فنحن اآلن نسري بالطريق عينه ،طريق االلتفاف عىل االستحقاق

يب ملجيء جلنة أوملب ّية تُريدها ال ّلجنة املؤ ّقتة! وسيشرتك العدد الكبري من الذين ال
االنتخا ّ

عالقة هلم باالتحّ ادات وال ّلعبة!

أن أذكر َّ
أو ُّد ْ
أن اهليئة العا ّمة ل ّلجنة األوملب ّية هم مم ّثلو اتحّ ادات املحافظات ،وال جيوز
ٍ
إرشاك غريهم ،نريد ْ
دولة من دول العامل تُرشك
أن تد ّلنا ال ّلجنة األوملب ّية املؤ ّقتة عىل

حصلت مشكلة أو خلل بعد هذه االنتخابات،
الذين أرشكتهم ال ّلجنة املؤ ّقتة ،فإذا
ْ
فستكون وزارة ّ
والرياضة هي املسؤولة عن ذلك.
الشباب ّ

قسم رُّ ِ
يايض449 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

ُ
ال ُ
الريا�ض ّي ُة
املتكاملة �أ ّو ًال
أندية ّ

(((

عم العامل
الرياض ّية العراق ّية -وهي تواكب
ّ
يايض الذي ّ
التطور ّ
ظ ّل ْت احلركة ّ
الر ّ

خاصة الدّ ول املجاورة لنا ،ففي الدّ ورة
ك ّله -متخ ِّلف ًة كثري ًا قياس ًا إىل دول العامل،
ّ
قيمت يف مرص (اإلسكندر ّية) سنة (1953م) ،مل تشارك فيها دولة
األوىل التي ُأ ْ
العرب ّية ّ
شاركت بألعاب القوى بالعبني اثنني( :راشد
من دول اخلليج سوى الكويت ،التي
ْ
الراشد ،وعيل نارص)!! وذهب فريق نادي امليناء إىل الكويت سنة (1954م) ،وأجرى
ّ

رب
مباراة مع نادي األهيل -الكويت حال ّي ًا -ومباراة مع منتخب الكويت ،ولعبنا يف ال ِّ
ٍ
ساحة رمل ّي ٍة ال يحُ يطها سياج حلاميتها من مرور الس ّيارات واحليوانات ،وشاهدنا
عىل
ٍ
ٍ
قديمة! ولكن ماذا حصل بعد ذلك؟ إنَّنا شاهدنا ونشاهد ما
بيوت
مقرات أنديتها يف
َّ
وتطور وازدهار ،حيث األندية احلديثة
الرياضة يف تلك الدّ ول ِمن تقدّ م
ْ
ّ
وصلت إليه ّ
املوزعة يف خمتلف مناطق تلك
املتفرجني ّ
املتكاملة التي تتّسع مالعبها للعدد الكبري من ّ

قيمت
الرياض ّية احلديثة يف مجيع مدارسها وك ّل ّياهتا ،إ ْذ ُأ ْ
الدّ ول ،واملالعب والقاعات ّ

متوسطة (كيفان) ،ومباريات بكرة القدم
الس ّلة عىل قاعة
ّ
بطولة الدّ ول العرب ّية بكرة ّ

حتققت أمنيات شباب تلك الدّ ول
التي
أقيمت يف دول اخلليج عىل مالعب أنديتها ،لقدْ
ْ
ْ
نعمل من أجل بناء ٍ
ٍ
كل عام يف ِّ
متكامل يف ِّ
أن َ
وإن علينا ْ
ملامرسة هوايتهمَّ (((... ،
كل
ناد
خاصة بذلك ،وبعد أعوام سنجد املالعب منترشة يف بالدنا وسنفخر
حمافظة من ميزان ّية ّ

هبا.

تطرق إليها الكاتب يف مقاالت سابقة ،فارتأينا عدم ذكرها( .النّارش).
((( بعض فقرات هذا املقال ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مكرر ُذكر يف مقاالت سابقة ،ارتأينا حذفه( .الن ّارش).
((( النقاط الثالث( )...إشارة إىل كال ٍم ّ

ِ
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والدول العرب ّية
(جامايكا) ّ

لو أخدنا رج ً
األوملبي ،ونجمع ما حصال عليه ِمن
ال وامرأة ِمن فريق (جامايكا)
ّ
ٍ
ٍ
حصلت عليه مجيع الدّ ول العرب ّية،
وقارنامها بام
ْ
أوسمة ذهب ّية ،وكرس األرقام األوملب ّيةّ ،

لوجدنا َّ
حصلت عليه الدّ ول العرب ّية مجيع ًا!!
والرجل قدْ حصال عىل أكثر ممَّا
ْ
أن املرأة ّ

ما ُّ
َ
يدل عىل َّ
يقودون
املخلصني الذين
املسؤولني األك َفاء
الصغرية فيها من
َ
َ
أن هذه الدّ ول ّ
الرياض ّية م ْن دون خمالفة ،وبعيدي َن عن التناحر الذي ُشغلنا نحن فيه!! ويدُ ّل هذا
احلركة ّ

أيض ًا -عىل َّالرياض ّية من أندية رياض ّية متكاملة ،ومدارس
أن يف (جامايكا) من املرافق ّ

الصغرية هذا
مه ْ
دت الطريق لبلوغ هذه الدّ ولة ّ
الرياض ّية ،هي التي َّ
فيها مجيع املرافق ّ
أن يفخروا به ،أ َّما العرب ،فيمكنهم ْ
يايض العظيم ،الذي يحَ ُّق هلم ْ
أن يحُ رزوا
املستوى ّ
الر ّ
األوسمة الذهب ّية بالكالم ال أكثر!! أ َّما نحن ،فأكثر دول العامل إقامة للمعسكرات

اخلارج ّية! وأكثر دول العامل لقاءات يف اخلارج! وأكثر دول العامل إقام ًة ملباريات و ِّد ّية يف
اخلارج ،وأكثر دول العامل رصف ًا لألموال! ولدينا يف وزارة ّ
والرياضة مشاريع
الشباب ّ
ال تُعدُّ وال تحُ ىص! ولدينا جلنة أوملب ّية (حمتارة بزماهنا!) ولدينا مم ّثليات ل ّلجنة األوملب ّية

السابق ،وال تُوجد دولة يف العامل فيها مم ّثليات ووزارة ّ
الشباب
التي أوجدها النظام ّ
والرياضة تَزيد من دعمها  ...ولدينا جمالس أندية! ولدينا برملانات ّ
للشباب ستُرشف
ّ

عىل انتخاباهتا اهليئة املستق ّلة لالنتخابات! ولدينا أكاديم ّيات ،ولدينا مدارس للكرة،
ولدينا ضوابط لالنتخابات ال تستطيع دولة يف العامل تنظيم ضوابط مثلها! وغريها،
كانت النتيجة املؤملة! فامذا يقول
كانت مشاركتنا؟ (دانة والتجذيف!!) ،وماذا
فبامذا
ْ
ْ

ثت به االتحّ ادات
بحجة ال ّلقاءات واملعسكرات؟! لو نعود ملا حتدّ ْ
الذين أهدروا األموال ّ
ِ
لني باألوسمة!
حمم َ
عن استعداداهتا ألدركنا أنَّنا سنعود من (بكني) ّ
احلقيقةّ ،
إن نتيجتنا يف الدّ ورة العرب ّية التي مل نتقدّ م فيها سوى عىل فلسطني واليمن!

قسم رُّ ِ
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التاث ّ
ُ
الر ّ
سقطت طائرة يابان ّية استقال وزير النقل
فيها مؤشرِّ واضح عىل ضعف إمكاناتنا!
ْ
الياباين ،وال يعتقدُ أحدٌ َّ
أن له عالقة بسقوط الطائرة! واستقال آخر لتصادم قطارين!
ّ
َ
دركون املسؤول ّية االستقالة –حينذاك -ولك ّن ذلك مل
وغري ذلك ،وكان عىل ا َّلذين ُي

متمس َ
كون باملراكز التي ال يستح ّقوهنا ،ولدينا -واحلمدُ هلل -أشخاص
حيصل؛ ألنهَّ م
ّ

ربرات ّ
َ
وصحف ّي َ
لكل خسارة ،وسننتظر.
متخص
ون
ّ
صون بإجياد امل ِّ

ِ
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عن دوري كرة القدم
ْ

ٍ
ينتهى دوري كرة القدم يف ّ
كل مكان يف شهر آيار ،مع َّ
لعدد
أن الظروف املناخ ّية
ٍ
ٍ
كبري منها ج ّيدة َلو َّ
وصلت
وري
العراقي ،فقدْ
ْ
وري فيها لفرتة أبعد ،أ ّما الدّ ّ
تأخر الدّ ّ
ّ

مبارياته إىل هناية شهر آبّ ،
عبني
الشهر املعروف بحرارته املم ّيزة!! ف َلم يدع جماالً اّلل َ
ألخذ االسرتاحة الكافية استعداد ًا للموسم الذي يليه ،ومل ي ِ
عبني
عط جماالً كافي ًا اّلل َ
ُ
الطلب لالستعداد للدّ راسة وتأدية االمتحان ،وهذا يدُ ُّل عىل َّ
اّ
أن هناك خل ً
وري
ال يف الدّ ّ
العراقي!! ِ
ومن أسباب هذا اخللل:
ّ
ّأوالً :البداية ّ
املتأخرة للدّ وري ،فجميع دول العامل يبدأ دوري الكرة فيها يف أيلول،
ِ
ومن ضمنها دول اخلليج التي تفوقنا يف حرارهتا! وبعض الدّ ول يبدأ الدّ وري فيها يف

مستمر ًا حينذاك!! وال يوجد يف العامل دوري
العراقي ما يزال
هناية آب ،حيث الدّ وري
ّ
ّ
الشهر العارش ،يف حني َّ
العراقي سيبدأ يف ّ
يبدأ يف ّ
الشهر احلادي عرش!!
أن الدّ وري
ّ

ويظهر َّ
العراقي ال يعرف يف دروس اجلغرافية!!
أن االتحّ اد
ّ

يتحمل ْ
أن تكون فرق الدّ وري فيه
ثاني ًا :العدد الكبري لفرق الدّ وري! فالعراق ال
ّ

أكثر من ( )14فريق ًا ،وعندما تلعب الفرق الـ( )14مباراة يف األسبوع ينتهي الدّ وري

اللعب فرتة االسرتاحة املطلوبة ،ويأخذ الطالب اَّ
يف هناية نيسان؛ إ ْذ يأخذ اّ
اللعب فرتة
األوىل ،وبق ّية
االستعداد لالمتحان ،وبعدد الدّ وري املمتاز نفسه تكون فرق الدّ رجة ّ

أن نذكر َّ
الفرق تكون يف الدّ رجة الثانية ،وال يفوتنا ْ
أن وسائط النقل لدينا اآلن ّ
متأخرة!
مثالً :عندما يسافر فريق من اجلنوب إىل املحافظات ّ
الشامل ّية يستغرق سفره مخسة أ ّيام،

وإىل بغداد ثالثة أ ّيام ،وهكذا بالنسبة إىل الفرق ّ
الشامل ّية عندما تسافر إىل اجلنوب وبغداد،
عبني اّ
ال عن غياب اّ
السفرات ،فض ً
الطلب
الل َ
فاألندية ترصف مبالغ ًا كبرية نتيجة هذه ّ

الرسوب ،فعىل االتحّ اد ْ
أن يسعى لتجنّب
أ َّيام ًا كثرية عن الدّ راسة ،وهذا قدْ ُيس ِّبب هلم ّ

قسم رُّ ِ
يايض453 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

ذلك ،فلو َّ
ّنت فرق اجلنوب وفرق ّ
الشامل من
أن وسائط النقل لدينا رسيعة وسهلة لتمك ْ
السفر بالطائرة قبل يوم من املباراة والعودة مساء يوم املباراة نفسه ،أو يف اليوم الثاين،
ّ
السفر يف يوم املباراة والعودة بعد املباراة.
وعندما تكون املباريات مع فرق بغداد يمكن ّ
أن وصول هذا العدد الكبري من ِ
احلقيقةّ ،
الفرق إىل الدّ وري املمتاز هو صعود الفرق

املقرر نزوهلا!! بسبب التدخّالت أو طلب
املقرر صعودها بعد الفوز ،ومل تنزل الفرق ّ
ّ

الرمحة ّ
والشفقة والعطف لعدم نزوهلا! وكان االتحّ اد يل ّبي تلك الطلبات مع شديد
ّ

األسف!.

ِ
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بطولة عراق ّي ٍة للتجذيف عام (1966م)
الب�صر ُة حتت�ضن �أ ّو َل
ٍ
السباحة فرع
العراقي
يف عام (1966م) قام االتحّ اد
ّ
للسباحة بمخاطبة اتحّ اد ّ
املركزي ّ
ّ

البرصة مبدي ًا رغبته يف ْ
البرصي بطولة العراق للتجديف عىل ضفاف
أن ُين ّظم االتحّ اد
ّ

ّ
شط العرب ،وقدْ أبدى اتحّ اد البرصة استعداده التا ّم لرعاية بطولة العراق وتنظيمها بعد
والقوة
يايض،
ّ
املؤسسات املعن ّية بالبطولة ،ومنها :نادي امليناء ّ
استحصال موافقات ّ
الر ّ

املؤسسة العا ّمة لكهرباء العراق بتوفري
البحر ّية ،ومصلحة الكهرباء الوطن ّية؛ إ ْذ
ْ
قامت ّ
املتسابقني ،وزورق
أغلب احتياجات إنجاح البطولة من زوارق بخار ّية صغرية ملرافقة
َ

باملسعفني ،وباخرة تقف دالل ًة ّ
خلط النهاية عوض ًا عن زوارق
خاص باإلذاعة ،وآخر
َ
ّ
مت هي األخرى زوارق للحكّام وملصاحبة
القوة البحر ّية ،فقدّ ْ
َ
املتسابقني ،أ َّما قيادة ّ

مقر املصلحة
املتسابقني ،وتك ّف ْ
َ
لت مصلحة الكهرباء الوطن ّية بإقامة مأدبة عشاء يف ِّ
ٍ
سبقت
املشاركني يف البطولة
الكائن يف النجيب ّية عىل رشف
وعدد ِمن املدعو ّي َن هلا ،وقدْ
ْ
َ

َ
املؤسسات املذكورة أعاله ،وعُدَّ ذلك
يوم البطولة متارين مك َّثفة أجراها
املتسابقون من ّ
ِ
مه ّية؛ لكونه ّأول سباق ِمن هذا النّوع ،ويف مساء يوم
السباق عىل درجة عالية من األ ّ
ّ
املتسابقون من جرس املطار ،وكان اجلمهور يقف عىل امتداد ضفاف ّ
َ
شط
السباق انطلق
ّ
ٍ
حشد ٍ
املتسابقني ،وشهد كورنيش ّ
كبري من ُع َّشاق ال ّلعبة
العشار حضور
العرب لتشجيع
َ
ِ
األول ،وبغداد باملركز
ومن خمتلف األجيال،
ْ
وانتهت تلك البطولة بفوز البرصة باملركز ّ
السباق عىل متسابقي بغداد والبرصة؛ لكون ممارسة
الثاين ،وقدْ
ْ
اقترصت املشاركة يف ّ

كانت تقترص -آنذاك -عىل حمافظتي بغداد والبرصة ،أ َّما النتائج التفصيل ّية،
ال ّلعبة
ْ

فكانت كاآليت:
ْ

األول املتسابق (كريم حسني) من نادي امليناء.
جاء باملركز ّ

جاء باملركز الثاين املتسابق بطل آسيا والعرب ببناء األجسام (عيل الك َّيار) من بغداد.

قسم رُّ ِ
يايض455 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ
أقامت مصلحة الكهرباء الوطن ّية يف النجيب ّية مأدبة عشاء
وبعد ختام البطولة،
ْ

املدعوة بالبطولة.
للمتسابقني وعدد من الشخص ّيات
َ
ّ

الصورة األوىل باخرة ّ
خط النهايةَّ ،أما الثانية فيظهر فيها البطل (عيل الك َّيار) عند تس ّلمه جائزة
تمُ ّثل ّ
الصورة رئيس االتحّ اد الفرعي (رضا احلاج أ ّيوب).
القوة البحر ّية،
ويتوسط ّ
السباق من قائد ّ
ّ
ّ
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كر ُة القد ِم قدمي ًا يف بغداد

(((

األوىل سنة
ْ
القوات الربيطان ّية يف احلرب العامل ّية ّ
دخلت كرة القدم بغداد عند دخول ّ

دخلت قبل ذلك ،ولتأكيد دخوهلا سنة (1917م) ذكر املرحوم
(1917م) ،و ُيقال إنهَّ ا
ْ

(ع ّباس بغدادي) عن ذلك ،إ ْذ أور َد يف كتابه (بغداد يف العرشينات):

فانترشت
بدأت تنترش لعبة كرة القدم ويزداد هواهتا،
الربيطاين
بدخول اجليش
ْ
ْ
ّ

وللتفرج عىل ال ّلعبة كنّا -نحن
مني،
يف املدارس ويف النّوادي التي شكَّلها بعض املتع ّل َ
ّ
الرشيد) ،حيث املباريات جُترى بني
ّ
الصغار -نتسابق للذهاب إىل اهلنيدي (معسكر ّ
املسمة باسمها هي فرقة (االسبيتال)
الفرق الربيطان ّية ،وكان أشهرها وأشهر املالعب اّ
الربيطاين
باإلنكليز ّية (املستشفى) ،وفرقة (أيج كو) ،ويظهر أنهَّ ا ترمز ألحد فرق اجليش
ّ
مقرات قطع اجليش ،وأعتقد أنهَّ ا اختصار لكلمة (هيدكوارتر)،
وعالمة من عالمات ّ

أي :القيادة العا ّمة ،وكنّا نذهب سري ًا عىل األقدام قبل ْ
أن تبدأ سيارات (الفيات)
الصغرية املكشوفة ّ
بالذهاب إىل (اهلنيدي) ،من موقعها يف جامع مرجان بأجرة قدرها
ّ

الرجوع ،فكان علينا ْ
أن نميش ،ومل نكن نشعر
قران واحد ،أي ثامنية عرش فلس ًا ،أ َّما ّ
املشغولني بتعليقاتنا ومعاركنا
لقوة شبابنا ،وألنَّنا مجلة من التالميذ
َ
بطول الطريق ّ
أي العب أحسن ،وأي (كوجلي) أقدر.
الطاحنة ،يف ّ

ويف األ ّيام املمطرة ،أو ما بعد املطر كان ممنوع ًا عىل الس ّيارات استعامل طريق اهلنيدي؛

حتف به أشجار
خوف ًا من تدمريه وختريبه؛ ألنَّه مل يكن ُمب ّلط ًا ،وإنَّام كان طريق ًا تراب ّي ًا ُّ
الدّ فىل ،وعىل الس ّيارات الذاهبة إىل دياىل أو الكوت ْ
السدَّ ة عىل النهر،
أن تسلك طريق ّ
سمى (طريق سعيدة) وصوالً إىل جرس دياىلُ ،ث ّم انرصف البغداد ّي َ
ون إىل مالعب
و ُي ّ

((( هذا املقال قدْ تقدّ م من الكاتب نرشه حتت عنوان(كيف دخلت لعبة كرة القدم العراق؟) ،وأوردناه
يف صفحة( )292من الكتاب ،وبالنظر لورود بعض املعلومات التي مل يذكرها الكاتب هناك ارتأينا
إبقاءه( .النّارش).

قسم رُّ ِ
يايض457 ..........................................................
التاث ّ
ُ
الر ّ

ِ
الربيطاين
ربع به
الكرة العراق ّية ،خصوص ًا عندما ُأعلن عن كأس (كجوال) ،وهو ٌ
كأس ت ّ
ّ
تتم عن طريق التقسيط؛ إ ْذ
فيض ،وحيازته ُّ
(كجوال) لتشجيع الفرق العراق ّية ،وهو كأس ّ
مل تكن طريقة النقاط معروفة يف بغدادِ ،
اشتهرت( :فرقة نادي
ومن الفرق القديمة التي
ْ

التضامن األهيل)ِ ،
ومن العبيها املشهورينّ :
الشاعر (أكرم أمحد) ،و(يوسف زينل)ُ ،ث ّم
(نادي الكمرك) ،وكان (املسرت ستارفرد) املفتّش بالكمرك العبه األول ومدربهِ ،
ومن
ّ
ّ
اَّ
حممد حارس املرمى،
اللعبني املشهورين بنادي الكمرك( :ناجي عبد الستّار ،وخليل ّ

سمى خليل عظيم ،ووهبي أمحد ،وفرنسيس ميكزا ،ورؤوف حممود املعروف
وكان ُي ّ
السابع) من اجليش
برؤوف األعمى)ُ ،ث ّم
ْ
الساحة الكرو ّية (فرقة الفوج ّ
دخلت إىل ّ

العراقي ،وأشهر العبيها( :فخري عمر ،املل ّقب فخري ال ّلندين؛ وذلك لبياض لونه
ّ
وشقرة شعره ،والعريف سعدون ،وحارس املرمى مايكل) ،أ ّما فريق الثانو ّية املركز ّية،
فكان ِمن العبيه املشهورين( :أكرم فهمي وأخوه مظهر فهمي ،وقدري األررضوميل،

يب)ُ ،ث ّم (فريق دار
الر ّسام حافظ الدرو ّ
ووهبي سكراج ،وطه عبد اجلليل ،والفنّان ّ
ِ
ثم
الرمحن أغوان ،وإسامعيل عيل ،ومجال حسيب)ّ ،
املع ّلمني) ،ومن العبيه( :عبد ّ
(فريق املدرسة احلربية)ِ ،
ومن العبيه( :أنور د ّبابة ،ورؤوف شبيب ،وناظم حممود)،
ّ
َ
واملشهورون منهم:
ثابتني،
نني
مستقرة عىل
ُث ّم الفرق األهل ّية التي مل تكن
َ
العبني مع ّي َ
َ
ّ

(قدري عثامن ،وحسن أبو النهر ،واإلخوان رزوقي ،وعبد ال ّلطيف ّ
يخيل).
الش ّ
ِ
الصاحل ّية) ،وقدْ اتخّ ذ قبل هذا حم ً
ال ملهرجان
ومن املالعب املعروفة يف بغداد( :ملعب ّ
العراقي الكبري
املسمى (سوق عكاظ) يف بداية العرشين ّياتُ ،ث ّم ُش ِّيد املتحف
بغداد
ّ
ّ

َ
حم َّلهُ ،ث ّم( :ملعب الوايرلس) ،أي اّ
وكان ساح ًة كبري ًة يف مدرسة الشرّ طة
اللسلكي،

بالبتّاوينُ ،ث ّم أصبح وزارة للرتبية والتعليمُ ،ث ّم :ساحة ّ
الكشافة ،وهي احلال ّية ذاهتاُ ،ث ّم:

ُعملت َ
قبل كرة القدم ساح ًة لسباق
ساحة الكرنتينة ،وهي اآلن منطقة سكن ،وقدْ است
ْ

ِ
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الربيطاين (املسرت جادويك) إىل العلو ّية؛ إ ْذ
اخليل يف ّأول العرشين ّيات قبل انتقاهلا مع
ّ

السباق هناك ،الذي يعرفه ّ
السابع يف
كل أهايل بغدادُ ،ث ّم :ساحة الفوج ّ
ُأنشئ مضامر ّ
(الزوراء).
مقر الفوج ،الذي اتخُّ ِ َذ حديق ًة
ومتنزه ًا باسم ّ
ّ
ّ

ملحق
ً
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جملة من ّ
الوثائق ،و�شهادات ّ
ال�شكر والتقدير
والتكرمي التي ُق ّدمت للم�ؤ ّلف
الصور من أرشيف (مركز تراث البرصة)
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ال�سرية ّ
الذات ّية للم�ؤ ّلف
ّ
حميدي
كرمي علاّ وي
ّ
من مواليد(1928م) ،سكن حم ّلة ّ
العشار

(البجاري) ،يف منتصف الثالثين ّيات ،دخل
ّ
مدرسة املقام االبتدائ ّية التي تغيرّ ْت إىل

ثم إىل مدرسة اجلمهور ّية،
(فيصل ّ
األول)ّ ،

لعب لفريقها لكرة القدم سنة (1939م)،
و(1940م) ،و(1941م) .دخل ثانو ّية

البرصة -اإلعداد ّية املركز ّية حال ّي ًا-

متوسطة
سنة(1941م) ،وكانت املدرسة
ّ

والس ّلة وألعاب القوى ،وحينذاك لعب يف منتخب
وإعداد ّية .لعب لفريقها لكرة القدم ّ

وتدرج
والس ّلة .ويف سنة (1948م) ُعينِّ َ مو ّظف ًا يف املوانئ العراق ّيةَّ ،
البرصة بكرة القدم ّ
يف وظائفها حتّى وصل إىل درجة مدير يف سنة (1968م)؛ إ ْذ كان مدير ًا إلدارة الشؤون
البحر ّية ومدير ًا للمخازن الرئيسة حتّى إحالته عىل التقاعد سنة (1991م) .لعب لنادي

الس ّلة سنة(1949م) ّأول
امليناء
وأسس مع جمموعة من العبي ّ
الريايض لكرة القدمّ ،
ّ

السباحة وكرة املاء ،واختري
الس ّلة لنادي امليناء ،وكان عضو ًا لفريق النّادي يف ّ
فريق لكرة ّ

ٍ
وطني لكرة القدم ،الذي لعب مع منتخب تركية يف
منتخب
سنة (1951م) ،يف ّأول
ٍّ

درب فريق الكهرباء بكرة القدمُ .
ومنذ سنة(1956م)،
الستين ّيات ّ
تركية .ويف منتصف ّ

السبعين ّيات فاز فريق البرصة عىل
درب فريق منتخب البرصة لكرة القدم ،ويف بداية ّ
َّ
الشعب الدو ّيلُ ،
الوطني بخمسة أهداف مقابل هدفني عىل ملعب ّ
ومنذ
فريق املنتخب
ّ
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ودرب فريق منتخب البرصة للناشئني الذي فاز
درب فريق امليناءّ .
سنة (1968م)ّ ،

الرياضة
ببطولة العراق .وكان حك ًام من الدرجة األوىل بكرة القدم .وكان عضو ًا للجنة ّ
املدربني للموانئ سنة (1970م) ،وعضو
للموانئ منذ سنة(1970م) ،ورئيس هيئة ّ
الرياض ّية لوزارة النقل سنة (1974م) ،وعضو احتاد كرة القدم فرع البرصة
ال ّلجنة ّ

مؤسيس نادي الفروس ّية يف البرصة (سباق اخليل) يف
منذ سنة (1973م) ،وهو من ِّ

مؤسيس نادي
السبعين ّيات .بعد غلق األند ّية وإعادة فتحها سنة (1980م) كان من ّ
ّ
واستمر عضو ًا يف اهليئة اإلدار ّية ،وسكرتري ًا
يايض ،وعضو ّأول هيئة إدار ّية،
ّ
امليناء ّ
الر ّ

حتّى سنة(1994م) ،وهو اليزال عضو ًا يف النادي.

الصحافة املرص ّية سنة (1953م) ،وكان عضو ًا يف نقابة
ٌ
حائز عىل شهادة ك ّل ّية ّ

حمرر ًا يف جريدة
الصحف ّي َ
ّ
وحمرر ًا يف صحف بغداد والبرصة .وأخري ًا ِّ
ني سنة(1978م)ِّ ،
ُصدرها جامعة
املنارة واألخبار ،واختري للكتابة يف جريدة (ذاكرة البرصة) ،التي ت ُ

البرصة.
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