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  المقدمة

  
  صباح نوري المرزوك. د.أ                                                   

  جامعة بابل                                                          
كانـت لـدينا  أنهذه ذلـك االهتمـام بتـراث الحلـة ، فبعـد  أيامنامن الملفت للنظر في      

معقــودا برجــال الحلــة مــن البــاحثين  األمــلتشــفي الغليــل ظــل  كتــب معــدودة ومحــددة ال

تربــوا فــي كتابــاتهم مــن الــوعي بأهميــة الكتابــة عــن البحــث الحــر الــذين اق أصــحابالهــواة 

  .الحلة 

جانــب ذلــك الجهــود التــي تبــذلها الجامعــات والمراكــز العلميــة  مــن خــالل  إلــىيقــف      

ــا للكتابــة فــي موضــوعات تخــص  واإلصــداراتالمــؤتمرات  وتوجيــه طلبــة الدراســات العلي

المهتمــين بتــاريخ  يــديأالجامعــة بطبــع ونشــر هــذه النتاجــات لتكــون بــين  وٕاســهامالحلــة 

  .الحلة وشؤونها المختلفة 

 إلــىيمنــع البتــة ان يبــادر الــبعض مــن البــاحثين الــى ان يكونــوا جنبــا  لكــن ذلــك ال     

جنب مع من سبقهم مادامت الغاية واحدة و الهدف المرجو واضح المعـالم وان الطريـق 

ا ، وهـي مفروشـة تـزال بكـر  الن كثيرا من الموضـوعات مـا أمامهممفتوح على مصراعيه 

  .على قارعة ذلك الطريق 

فرحت كثيرا حينما طلب مني الفنـان المبـدع محسـن الجـيالوي ان اكتـب لـه مقدمـة      

المكتبـة الحليـة،  إلـىيطبع كتابه عن الحلة  ليضاف  أنمحسن قرر  األستاذالن  أوال، 

قـل ثقـافي نـافع ث إلـىتتحـول  وٕانهـاالجهود التي بذلها المؤلف لم تـذهب سـدى  إنوثانيا  

للبــــاحثين والدارســــين فــــي االســــتفادة مــــن المعلومــــات التــــي جمعهــــا مــــن بطــــون الكتــــب 

المقابالت الشخصية واستذكارات الرجال كبار السـن ممـن تختـزن  إلى إضافةوالصحف 
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وظلــت عالقــة كونهــا جــزء مــن تراثنــا  أبــداذاكــرتهم بأحــداث مــرت بمدينــة الحلــة لــم تمــح 

  .وأثيريحن دوما الى كل ما هو جميل  اإلنسانالذي نعتز به الن 

محســــــن فــــــي العمــــــل الــــــدرامي فكــــــر فــــــي ان يتنــــــاول  األســــــتاذولطبيعــــــة تخصــــــص    

وقصصـا فيهـا مـن الدهشـة والغرابـة مـا  وأحاديـث أخباراالموضوعات التي تالمس الحلة 

حلقــا ت (يضــع عنوانــا لكتابــه كــان العنــوان  أن أرادفيهــا ، وعرضــها فــي حلقــات وعنــدما 

من هذه الحلقات عشرا ، ولكنها ليست كـل الحلقـات فربمـا  يهيىء أن إلىوبادر ) حلية 

  .جزء آخر  األياميظهر في قادم 

يتمتــع بمــا فيهــا مــن  أن أريــد ألنــيان اســتعرض محتويــات هــذه الحلقــات  أريــدوال       

  .   ، وان يقف على جهد الجيالوي بنفسه وليبارك ذلك بكل فخر واعتزاز  وأوراد أزاهير

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمقدمةا
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في جميع مناحي الحياة فھي ذات  تاريخ حافل ومتميز لمدينة الحلة  

جذور عميقة كونھا الوريثة الشرعية لمدينة بابل التاريخية ، وعندما 

 -ھـ  ٤٩٥( مّصرھا األمير العربي صدقة بن منصور األسدي سنة 

صمة وصية تاريخية أخرى ، باعتبارھا عاإكتسبت المدينة خص) م ١١٠١

لإلمارة المزيدية ، ومركز جذب علمي وثقافي وديني ، عندما إنتقلت إليھا 

الحوزة العلمية ، واصبحت لھا مكانة تضاھي مدينة بغداد والكثير من 

  .المدن العراقية أو العربية أو المدن المجاورة 

 ،بمنأى عن الھجمات الظالمية  الحلةومع تقادم السنين لم تكن مدينة   

الثقافية واالجتماعية ، كونھا أصبحت مركز إشعاع معرفي  ،العسكرية 

كبير ، وبائت محاوالت المناوئين لھا قد رافقھا الفشل ، على الرغم من 

  .على حياة الحليين اآلثار السلبية التي تركتھا طبيعة األحداث وتطوراتھا 

ً تاريخية عديدة أسھمت في صناعة  الحلةوقد شھدت مدينة    أحداثا

ت الحياة ، عراق قديماً وحديثاً ، وأنجبت المدينة مبدعين في مجاالتاريخ ال

في قيادة حركة التغيير واالبداع على جميع  كان والزال لھم دور ريادي

الصعد ، فلم تنضب ولم تبخل بوالدة المبدعين رغم كل الظروف القاسية 

  .التي مرت بھا 

عروسة الفرات وفاًء لإن الكتابة ونشر الجزء األول من كتابي ھذا   

  .الفيحاء ، مدينة العلم والعلماء ، والفن واألدب والشعراء  الحلة
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ً يعتمد على كتابة الحلقات االذاعية ، فھو    وظفُت في كتابي ھذا إسلوبا

تراث وتاريخ يت نشرھا لتسھم في الحفاظ على ، إرتأ فعالً حلقات إذاعية

عشر حلقات مواضيع المدينة ، لقد تناولت كل حلقة من حلقاته البالغة 

ً وأحداث ً وأرقام ا وتواريخ غير متسلسلة من حيث الزمان والموضوعات ،  ا

ً با) حسب زعمي ( وھذا خلق جواً  لمتعة والتشويق ، واإلثارة مفعما

ً فيھا تنامي الخط الدرامي عة من قبل القاريء والمستمع والمت في مراعيا

  .يونية إسلوب كتابة البرامج والحلقات االذاعية والتلفز

إن تناولي لمواضيع ھذا الجزء وما سيليه اليقترب بأي شكل من   

األشكال القصدية الشخصية إطالقاً ، بل ھو يعتمد على المصادر الموثوقة 

قاءات الشخصية مع والمنشورة في الكتب والمجالت والصحف والل

ذ إن لكل موضوع فيه مصدره ، وال دخل لي في تشكل أصحاب الحدث ، إ

  .ث غير التوثيق األحدا

ً لكل من له بصمات واضحة ومؤثرة في تاريخ    أقدم إعتذاري مسبقا

ً ، لم يرد إسمه في ھذا الجزء ،  الحلةمدينة  ً ، وعلميا ً ، وإجتماعيا ثقافيا

  ...وأرجو أن أكون قد وفقت في جھدي ھذا 

أما الجزء الثاني فسأتناول فيه الكثير من األحداث والمناسبات   

التشكيليين ، والرياضيين ، : لحليه األخرى من مثل والشخصيات ا

والمسرحيين ، والموسيقيين والكتاب والشعراء ، والوجھاء ، وأشھر النساء 



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

القرار ، آخذين بنظر االعتبار قوة ومتعة التشويق والعناصر وأصحاب 

   ...األخرى المساعدة في إنجاح الحلقة إعداداً وكتابة 

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                               
      

  

 محسن الجيالوي
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  أرجو أن ال يخاف أحد 

  الحلةفأنا أحب     

  ال ألنھا مدينتي    

  فما زلت جنيناً في رحمھا    

  أسمُع صوت أمي    

  في ھسھسة الخبز    

  وفي نھرھا الھادر بالحمام    

  ھذا النھر الذي مد ذراعيه وسحبني    

  برفق من رحمھا    

  وخبأني وأراني مافي قلبه من تيجان    

  وكنوز    

                                                        

  ـــرالشاع                                                       

  موفق محمد                                                  
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  الحلقة األولى
  ســالنامـــه

وتعني كتاب ) نامه ( بمعنى سنة و ) سال ( كلمة عثمانية مركبة من   

إذ يضم بين دفتيه باالضافة الى التعريف ) الكتاب السنوي (فتصبح .. 

بالمؤسسات االدارية العثمانية معلومات جغرافية وتاريخية مختصره عن 

بض الواليات وامكاناتھا االقتصادية والبشرية فضالً عن االشارة المقتضبة 

ان سالنامه ھي  لبعض الوقائع واالحداث المھمة ، أي نستطيع أن نقول

م كانت ١٨٧٥بمثابة جريدة الوقائع العراقية فحسب سالنامة بغداد لسنة 

قضاء الحلة -١الرقعة االدارية التابعة الى لواء الحلة او سنجق الحلة ھي 

قضاء  -٥قضاء السماوة  - ٤قضاء الھندية  -٣قضاء كربالء  -٢   

  .قضاء الديوانية  -٧قضاء الشامية  -٦النجف 

ألف نسمة واسم )  ٧٠( يرات سكان اللواء لتلك السالنامة قدوبلغت ت  

متصرف اللواء او السنجق شبلي باشا ورئيس المجلس البلدي علي جلبي 

سعيد أفندي  .. معلم ثاني (اما مكتب المدرسة الرشدية فالمتكون من 

  )١(.تلميذ  ١٦أما عدد التالميذ فكان ) عبد هللا ( والبواب اسمه 

  

                                                            
 
 
 
 .الحلة في السالنامات العثمانية : علي هادي عباس المهداوي . د -  ١
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  وبيعلي جودة األي
ة  ١٦/١٠/١٩٢١ول متصرف للواء الحلة في العھد الوطني من أ ولغاي

ادي : أھم حدث في عھده  ١٩/٨/١٩٢٢ ين بتأسيس ن أقام جماعة من الحلي

  )١(.أدبي في الحلة ھدفه نشر الثقافة 
  

  مصطلحات أيام زمان
قوة غير نظامية من الجنود المحليين وتكون عادة بامرة : الھاتية   

مدحت باشا ھذه التشكيالت  لقاء أجور ، وقد ألغىحاكم المحلي ال

وبعدھا ألغيت الضبطية واستحدثت مكانھا ) بالضبطية ( واستعاض عنھا 

   )٢(.الجندرمة أو الشرطة

كلمة عربية تعني النظام والترتيبات الجديدة التي أدخلت في : النظامية  

ا خالل النصف األول من القرن التاسع عشر وأخير المجال العسكري

  )٣(.أصبحت تطلق على القوات النظامية لتمييزھا عن القوات االحتياطية

  )٤(.مر كتيبة الخيالةآ: بلوك باشي

                                                            
 
 
 
  .تأريخ الحلة : يوسف كركوش  -  ١
  .الحلة في السالنامات العثمانية : علي هادي عباس المهداوي . د -  ٢
  .س المصدر السابقنف -  ٣
  .نفس المصدر السابق  -  ٤
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كلمة فارسية تعني األمر السلطاني الصادر عن السلطان : فرمان  

  )١(.العثماني

اصطالح خاص يعبر به عن حق الملكية العائدة للدولة في : رقبة  

  )٢(.األراضي

ھي األراضي التي أعتبرت رقبتھا أو ملكيتھا عائدة : أراضي أميرية  

  )٣(.الى الدولة وحق التصرف واالنتفاع فيھا الى أصحابھا

  )٤(.ضريبة تؤخذ على المصنوعات النحاسية: رسوم التحميص  

  )٥(.ضريبة تؤخذ على المصنوعات الفخارية: رسوم األكواز  

  )٦(.في االنھارضريبة تؤخذ على الزوارق االھلية العاملة : الطالبية  

  

  

  
  

                                                            
 
 
 
 .الحلة في السالنامات العثمانية : علي هادي عباس المهداوي . د  -  ١
 .أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية: علي هادي المهداوي . د  -  ٢
 .نفس المصدر السابق -  ٣
 .نفس المصدر السابق -  ٤
 .حلة في صحيفة الزوراء العثمانيةأخبار ال: علي هادي المهداوي . د  -  ٥
 .نفس المصدر السابق ٦
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                 مشھد الشمس
على مسيرة كيلو مترين عن مركز الحلة باتجاه مدينة كربالء او على       

مشھد الشمس او مرد ( الجھة اليسرى يوجد بناء ومزار معروف بـ 

  ).الشمس 

ً ( ه ني في كتابقال عنه عبد الرزاق الحس ً وحديثا ) : العراق قديما

ناقلھا أھالي تلك األنحاء عن تأريخ ھذا المشھد ، ان أمير وفي رواية يت(

 فيكان قد وصل الى ھذا الموضع ) ع ( المؤمنين علي بن أبي طالب 

وقد قاربت الشمس المغيب ، ولم يكن صلى بعد فدعا ... طريقه الى صفين 

هللا ان يعيد الشمس الى كبد السماء ليؤدي فريضته ، فعادت باذن هللا قرابة 

سارت نحو الغروب فبني ھذا ) ع ( ، وبعد أن صلى االمام  رمحين

ً لھذه الذكرى  وجاء في كتاب فقھاء الفيحاء للسيد ھادي ) . المشھد إكراما

 –أن المكان له قدسية قبل االسالم وبعده ، فان ( السيد حمد كمال الدين 

احد ملوك البابليين أقام في موضعه مشھد تقام فيه  –نبو خذ نصر 

الدينية تقديساً اللھة الشمس وشاءت العناية الربانية أن يكون محل  طقوسھم

ً لتقديس خالق الشمس في مشھد الشمس على يد  تقديس الشمس موضعا

وقد اعترف بھذه الكرامة الكثير من العلماء ، ) ع ( أمير المؤمنين علي 

وليس انكارھا اال لدى من ينكر معاجز االنبياء كانشقاق القمر وينفب 

  ).مة االولياء كرا

  :وقال مجد الدين بن جميل في زمن الناصر 
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 ثالث لم يذق فيھـــا طعامـــا   واثر بالطعام وقــد توالـــــت
 ً فزاد عليه فوق القرص جاما    فرد عليه ذاك القرص قرصا

  :وقول إبن أبي الحديد المعتزلي 

 )شع يو( بنظيرھا من قبل اال    يا من له رّدت ذكاء ولم يفز
ألبي الحسن علي ) االشارات الى معرفة الزيارات ( وجاء في كتاب 

مدينة الحلة بھا مشھد الجمجمة يقال أنھا خاطبت : (بن ابي بكر الھروي 

والصحيح أن ) رض ( ويقال علي بن أبي طالب ) ع ( عيسى بن مريم 

عيسى بن مريم لم يدخل العراق وبھا مشھد الشمس ، يقال ردت لحزقيل 

  ) ).ع ( وقيل لعلي بن أبي طالب ) ع ( ويقال ليوشع بن نون ) ع ( نبي ال

  :وجاء في كتاب بحار األنوار 

صحبت موالي : عن أبي حمزة الثمالي عن األصبغ بن نباته قال ( ... 

أمير المؤمنين عند وروده الى صفين وقد وقف على تل عديد ثم أومأ الى 

أي مدينة ؟ فقلت يا موالي اراك تذكر اجمة ما بين بابل والتل وقال مدينة و

مدينة أكان ھا ھنا مدينة فاختفت آثارھا ؟ فقال ال ستكون مدينة يقال لھا 

الحلة السيفية ، يحدثھا رجل من بني أسد يظھر بھا أخيار لو اقسم احدھم 

  ).على هللا ألبرقسمه 

قد صلى في الحلة وفي ھذا ) ع ( ھذه الرواية تؤكد بأن االمام علي 

) عمر بن علي ( مكان بعد ان دفن شھداء معركة صفين ومنھم ولده ال
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ومرقده اآلن ) الجمجمة (على مقربة من آثار مدينة بابل بقرية تعرف باسم 

  .من األماكن المقدسة في مدينة الحلة

وأنا ھنا لست ) .. مرقد الشمس ( وھناك كتب عديدة تناولت موضوع      

اآلن من المزارات المقدسة والمعروفة المكان . بصدد مناقشة الموضوع 

يقصده الزوار من أماكن عديدة في المعمورة للتبرك والتقرب من .. بالحلة 

خالله الى هللا سبحانه وتعالى لمن حبى به األئمة واألولياء الصالحين من 

.. كرامات ، وله زيارة مخصوصة تصادف آخر أربعاء من شھر صفر 

حيث ) ) . ع ( ردت الشمس الى اإلمام علي  (وھو اليوم الذي يعتقد بأنه 

ً للمراد وتحقيق األحالم  . ترمي النسوة العباءات من أعلى البناء طلبا

وھناك شواھد كثيرة في حصول االنجاب عند النساء أو الزواج والشفاء 

من األمراض حصلت للكثير من الزوار كانوا قد دعوا سبحانه وتعالى 

ھذا المكان المقدس الذي ال يوجد فيه ضريح للحصول عليھا عند زيارتھم ل

من مسجد )  المشھد ( يتكون المكان . بل محراب االمام الذي صلى فيه

  .حديث الحق بالغرفة التي تحوي القبة

وجاء في كتاب القباب المخروطية في العراق الصادر من وزارة       

ي كل م وينتھ١,٨٠القبة تقوم على تخطيط مثمن طول ضلعه ( االعالم 

م فيكون عدد ١,٣٠ضلع بجدار بارز في داخل الغرفة يمتد الى مسافة 

ويتوسط الجدار الجنوبي . األضالع البارزة داخل الغرفة ثمانية اضالع

محراب مجوف وھو مجدد اال أنه ظل محتفظاً بالطراز االصلي للمحراب 
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االول اذ يتكون من آخر يزين زخرفين على ھيئة مقرنصات تغطيھا 

ارة ، وتعلو عقد المحراب آيات قرآنية وبمقارنة ھذه القبة في نصف مح

الواقعة الى الجنوب ( قرنصاتھا الخارجية والداخلية مع قبة الست زبيدة 

وقبة ضريح السھر ) الغربي من جامع الشيخ معروف الكرخي ببغداد 

شھاب الدين ابو حفص عمر ، ويقع في بغداد وفي محلة تنسب ( وردي 

  )١(.بنائھم في فترة زمنية واحدة) الشيخ عمر ( ريح الى صاحب الض

  

  الدورة االنتخابية االولى
افتتح الملك فيصل بخطاب العرش جلسات اول  ١٩٢٥تموز  ١٦في 

مجلس للنواب العراقي ، وقد مثل الحلة في الدورة االنتخابية االولى التي 

، خمسة نواب كان  ١٩٢٨/ ١/ ٢٨وحتى  ١٩٢٥/  ٧/ ١٦استمرت من 

لثقل العشائري فيھا واضحاً فقد أنتخب إثنان من شيوخ العشائر ھما الشيخ ا

اضافة الى رؤوف الجادر وعبد سلمان البراك والشيخ عمران السعدون 

    )٢(.اللطيف الفالحي ومزاحم الباججي

  
                                                            

 
 
 
والمنشور على موقع وزارة الثقافة  ٢٠٠٥/كانون االول/٢١في  ٥٦٢العدد : جريدة المدى  -  ١

 .العراقية في االنترنت
 .نشاط نواب الحلة في البرلمان: يحيى المعموري . د.م.أ -  ٢
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  حفلة رياضية
أصدر متصرف لواء الحلة عبد الوھاب مصطفى قراراً يحمل رقم 

العراقية وحسب الصالحية المخولة له من  والمنشور في الوقائع ٦٠١٥

قبل وزارة الداخلية أُذن بموجبه الى السيد حسين تاجر النجفي باقامة حفلة 

 ٢٥م بريع قدره ١٩٤٥رياضية في مركز ناحية الكفل في شھر مايس 

بالمئة من الربح االصلي لمنفعة جمعية % ٥٠على ان يرصد اً دينار

لتدارك الحفلة والفرقة الرياضية على ان مكافحة السل في العراق والباقي 

  :يتم ذلك تحت اشراف اللجنة التالية 

ً   مدرسة الكفل  السيد طالب محمد فھمي مدير   رئيسا
  عضواً   كاتب الناحية      السيد شاكر عبد الحسين
  عضواً     من األھالي    الحاج محسن العوسي

  )١(الموقع متصرف الحلة

  

  رئيس البلدية الجديد
عين حضرة المحامي الشاب النشيط والشاعر األديب السيد شاكر   

.. فسر األھلون لھذا التعين الذي صادف محله .. الھاللي رئيساً لبلدية الحلة

                                                            
 
 
 
 ).م١٥/٦/١٩٤٦(  ١٣٦٥رجب ، سنة ١٥لسبت ، في يوم ا ٢٣٧٩الوقائع العراقية ، العدد  -  ١
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الحكومة وطير قسم من الشباب الحلي البرقيات الى العاصمة يشكرون 

لحلة وفي الحقيقة إن مدينة ا.. حسن اختيارھا لھذا الشاب القانوني النابه 

بحاجة ماسة الى رئيس بلدية حازم قدير نظراً لما لھا العظيمة ھي اليوم 

من الموقع الجغرافي المختار الذي يساعد كثيراً على خلق منھا عاصمة 

زاھية للفرات فنقدم لحضرته تھانينا الخالصة راجين للفيحاء على عھده 

  )١(.التقدم واالزدھار

  )البصير ( 
ق بالحلة ولد الدكتور محمد مھدي بن الطام وفي محلة ١٨٩٥في عام   

الملقب بـ ) الشھيب ( اب الدين الشيخ شھ بنبن عبد الحسين محمد 

فقد بصره في الخامسة من عمره أثر اصابته بمرض الجدري ، ) البصير (

  .وطني ثائر ، مجاھد ومن أبرز شعراء العراق الحديث ، أديب المع

الل الثورية السرية في لجمعية حرس االستقأسس في الحلة فرع   

  )٢().م١٩١٩خريف سنة 

االنكليزي ، قام البصير وعندما قامت الثورة العراقية ضد االحتالل   

  .بدور فعال في التحضير لھا

                                                            
 
 
 
 .٤، العدد  ١٩٣٦/  ٧/ ١٨السبت : جريدة حمورابي  -  ١
 .م١٩٥٨-م١٩٠٨تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة : عامر جابر تاج الدين  -  ٢
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وفي المقابلة التلفزيونية مع المرحوم البصير في برنامج حوار (   

 قد استمر نشاطي في الحلة فترة طويلة الى أن رأيت: قال .. وشخصيات 

من الضروري أن أترك الحلة الى بغداد وأقوم بعملي وھو القاء الخطب 

  )١().السياسية بصورة مستمرة في حفالت دينية مثل التعزية الحسينية 

م خطب البصير في الحشد ١٩٢٠/  ٥/ ٢٣ففي مساء يوم األحد   

الجماھيري الكبير في جامع الميدان ببغداد ضمن حملة الحفالت المولود 

وھي حفالت دينية تجمع بين المولد النبوي على الطريقة السنية ( والتعزية 

ومجلس التعزية الحسينية على الطريقة الشيعية ، وكانت تقام في مساجد 

السنة والشيعة على التعاقب ، إذ أدرك قادة الحركة الوطنية العراقية في 

بين  م إن حركتھم لن يكتب لھا النجاح مالم يتم التقارب والوئام١٩٢٠عام 

  )٢(.. ).الطائفتين ، والواقع أنھم نجحوا في مسعاھم نجاحاً كبيراً 

م سجنته السلطات البرطانية ، وفي سنة ١٩٢١شباط  ٨وفي (   

وطني العراقي ، وفي شھر آب من لالحزب ام ساھم في تأسيس ١٩٢٢

نفس السنة وبعد القائه خطبة في مظاھرة سلمية ، نفاه الحاكم البريطاني 

                                                            
 
 
 
 .م١٩٥٨-م١٩٠٨تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة : عامر جابر تاج الدين  -  ١
 .٥لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،ج: علي الوردي . د -  ٢
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/  ٢٤الى جزيرة ھنجام في الخليج العربي حتى  )رسي كوكس ب( السير 

   )١().م ١٩٢٣/ مايس 

م عين أستاذاً في جامعة أھل البيت ثم محاضراً في ١٩٢٥وفي سنة   

  .ثانوية بغداد المركزية ودار المعلمين العالية 

م ١٩٢٢/ آب /  ٢في ... ساھم في تأسيس الحزب الوطني العراقي (   

حزب من قبل المندوب السامي البرطاني في الرابع ، وقد تم تعطيل ال

ترك السياسة نھائيا (م ١٩٣٠وفي عام  )٢(.)والعشرين من الشھر نفسه 

فقضى في مصر سنة واحدة ، ثم سافر وأوفد الى مصر في بعثة لألوقاف 

م ١٩٣٧الى فرنسا ليحصل على شھادة الدكتوراه في األدب الفرنسي سنة 

ً في دار ال معلمين العالية في بغداد حتى أحيل على التقاعد ثم عمل مدرسا

  )٣().م لبلوغه السن القانونية١٩٥٩سنة 

وعة في مجال الشعر واالدب منھا له آثار مطبوعة عديدة ومتن  

في األدب  –عصر القرآن  –تاريخ القضية العراقية  –) شعر ( البركان (

  )٤().النفثات  –الموشح في االندلس وفي المشرق  –العباسي 

                                                            
 
 
 
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ١
 .١٩٥٨ -م١٩٠٨تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة : عامر جابر تاج الدين  -  ٢
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ٣
 .١لة ، جموسوعة أعالم الح: سعد الحداد  -  ٤
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منھا كتوراه بحوث عديدة لطلبة الماجستير والدصدر عنه دراسات و  

للدكتور خليل ) الفكر النقدي عند البصير ( رسالة الماجستير بعنوان 

  .ابراھيم المشايخي 

م ودفن في النجف ١٩٧٤/  ١٠/  ١٩توفي رحمه هللا في بغداد يوم   

  .الشرف

  

  الخنساء في مدرسة الفيحاء
م إستناداً الى الماد   ة رق ة الخامسة من قانون اليانصيب واالكتتابات العام

نة  ٤٢ رقم  ١٩٣٤لس ة الم ان وزارة الداخلي الً ببي ؤرخ  ٢٣٩٣٦وعم والم

رقم ١٩٣٤/  ١٢/  ١٦ القرار الم ة ب واء الحل ق متصرف ل  ٦٧٨٦م ، واف

ة  ل مدرس ن قب اء م ة الخنس ل رواي ى تمثي ة عل ائع العراقي ور بالوق والمنش

ي ا ات ف اء للبن ع الفيح ة جم ة ، بغي ار ٢٠لحل ات  اً دين ع البطاق ة بي بطريق

          .)١(ألكساء الطالبات الفقيرات في المدرسة المذكورة 

                                    

  متصرف الحلة                          

  

                                                            
 
 
 
 .١٩٣٨/  ٥/ ٣٠في  ١٦٣٩الوقائع العراقية ، العدد  -  ١
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  وأرقام أخبار
ليرة )  ٨٥٣( م تمكنت بلدية الحلة من إستيفاء مبلغ ١٨٨٣في عام (  -١

وھي الضريبة ) صب خانة الق( عثمانية عن الضريبة المعروفة بـ 

 )١()).التي كانت تفرض على الجزارين 

ً قدره ١٨٨٤في عام (  -٢ )  ٤٢٦٦٦( م دخل الخزينة العثمانية مبلغا

ً وھو مجموع مقدار ضريبة مرورية الجسر لذلك العام ،وھو  قرشا

 )٢().مكانه حاليا الجسر القديم ي أنشيءجسر الدواب الذ

م وصل الحاكم االنكليزي العام ١٩٢٠/ حزيران /  ٣في صباح يوم (  -٣

في العراق الى الحلة بالطائرة فجاء لمقابلته في دار البلدية وفد محترم 

من شيوخ العشائر والمالكين والتجار وأخبروه بأن إبن الشيرازي قد 

 )٣().بذل جھوداً غير قليلة إلثارة الشعور العام ضد االنتداب 

ولد الشاعر ھالل  –اويل المح –م وفي قرية اإلمام ١٩٣٥وفي عام (  -٤

ً في بداية السبعينات في دائرة .. الشيخ علي العذاري  عين موظفا

 المشاركين فيوھو من .. م ١٩٨٢اإلعالم الداخلي حتى تقاعده سنة 

م في الحلة ، امتھن العمل الحر فأفتتح ١٩٧٢ندوة عشتار األدبية سنة 
                                                            

 
 
 
 .أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية: علي هادي المهداوي . د -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢
 .٥لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ج: علي الوردي . د -  ٣
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وقاص من آثاره مكتبة الحلة ، شاعر ينظم باللغتين الفصحى والدارجة 

ً ايھا الوطن ،  المطبوعة ، إتركوني لجنوني ، الحب أوالً ، سالما

 )١().غناوي الحب ، شعر شعبي ومجموعة قصصية 

وفي أوائل القرن العشرين كانت ھناك مجاميع من الدراويش (  -٥

والزھاد يقيمون حفالت الذكر في الحلة في ليالي رمضان أو في 

 )٢().المناسبات الدينية 

من أشھر األماكن التي كانت تمارس فيھا رياضة الزورخانة في و(  -٦

الحلة ، ھي زورخانة عبد الجليل المرشد في الصوب الصغير مقابل 

دار السيد كاظم بھية وزورخانة وحّيد القصاب في محلة التعيس حالياً 

مقابل دار الدكتور علي الحلي وزورخانة الجبل ومكانھا حديقة الجبل 

ً مسجد وزورخانة الجام عين ومكانھا في بستان اإلمام الشافيني حاليا

 )٣().الشافيني 

م صدرت في الحلة جريدة الجنائن ٢٠٠٠وفي شھر حزيران سنة (  -٧

  )٤(.) عباس خليل العانيوكان رئيس تحريرھا السيد 

                                                            
 
 
 
 .١موسوعة اعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ١
 .خطط الحلة في القرن الثامن عشر: خليل ابراهيم النوري  -  ٢
 .الرياضة البابلية ذكريات وصور: محمد هادي  -  ٣
 .النهضة الفكرية : صباح نوري المرزوك . د -  ٤
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م ١٩٣١/  ٤/ ١٣م ولغاية ١٩٢٨/  ٢/  ٧وللفترة الواقعة ما بين (  -٨

 )١().عزاوي كان متصرف الحلة السيد جميل ال

تخرج .. م ولد الحاج محمود الحاج حسان مرجان ١٩٢٦في عام (  -٩

م ، أديب فاضل وكاتب وشاعر وله ١٩٥١من كلية الحقوق سنة 

 )٢().كتاباً  ٣٨(إھتمامات متعددة في الفكر واألدب بلغت آثاره 

كر حامية الحلة ، م أسس معس١٩٢١ي تشرين الثاني عام وف(  -١٠

كري عراقي كان قد تم تشكيله في بغداد واحتضن اول فوج مشاة عس

 )٣()).فوج موسى الكاظم ( وھو 

م تم انجاز محطة قطار الحلة وكان طاقم ١٩١٨وبعد عام (  -١١

المحطة مؤلفاً من موظفين ھنود وفق التعليمات التي تصدر من الحاكم 

 )٤().االنكليزي وقد تحولت االدارة تدريجياً الى العراقيين 

ت فرقة مسرح بابل التابعة لدائرة م عرض١٩٧٩وفي عام (  -١٢

 –ابو االمين الخليع والجارية شموس  –السينما والمسرح مسرحية 

                                                            
 
 
 
 .تاريخ الحلة: يوسف كركوش  -  ١
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ٢
 .جمهوري األول الحلة في العهد ال: عبد الرضا عوض  -  ٣
 .نفس المصدر السابق -  ٤
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. على مسرح قاعة التربية وھي من تأليف نواف أبو الھيجاء وإخراج د

 )١().سعدي يونس 

ني م أصدر المؤرخ عبد الرزاق الحس١٩٢٧/  ٥/ ١٢وفي (  -١٣

  )٢().داد ثماية أع وحجبت بعد صدورجريدة الفضيلة 

ولد الشاعر الشعبي ھادي جبارة الحلي في محلة  ١٩٢٠وفي عام  -١٤

م ، ١٩٣٣تعلم في الكتاتيب ثم دخل المدرسة االبتدائية سنة .. الكراد 

 ١٩٨٢حتى تقاعده سنة م عين موظفاً في تربية بابل ١٩٤٧وفي سنة 

، شاعر شعبي معروف له مراسالت ومساجالت مع شعراء عصره ، 

 .غة الفصحى له نظم بالل

ليات ، أغاريد الريف ، الحسينيات ، الح: من آثاره المطبوعة 

/  ١٩توفي رحمه هللا في .. الربيعيات ، الشعراء الشعبيون في الحلة 

  )٣().م ١٩٩٦/  ٦

م كان رئيس المجلس ١٩٥٠م ولغاية آب ١٩٤٩وللفترة من آب (  -١٥

 )٤().األول لغرفة تجارة الحلة المرحوم أنور محمد حسن الجوھر 

                                                            
 
 
 
 .دليل المخرجين المسرحيين في الحلة : عامر صباح المرزوك  -  ١
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د -  ٢
 .موسوعة أعالم الحلة : سعد الحداد  -  ٣
 .تاريخ غرفة تجارة الحلة: عبد الرضا عوض  -  ٤
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إن مدينة ( وذكر  الحلةم زار الرحالة بارستنر ١٧٧٤في عام  -١٦

) الحلة توازي في أھميتھا مدينة بغداد حتى سميت بأسم بغداد الصغرى

  )١(. ألف نسمة)  ٣٠( قد قدر نفوسھا بـ و

أقيم أول مھرجان أللعاب الساحة  م١٩٢٠/  ٢/  ١٧وفي   -١٧

  )٢(.بتدائية والميدان في الحلة شارك فيه طالب المدارس اال

م زار الحلة ملك اليمن سيف ١٩٤٥وفي الشھر العاشر من سنة  -١٨

االسالم عبد هللا ابن يحيى حميد الدين مع اخويه الحسن والقاسم 

وتناولوا وجبة الغداء في ديوخانة الشيخ سلمان البراك في محلة 

  )٣(.الوردية 

زار الحلة وزراء المعارف في الدول  م١٩٦٤/ ٢/ ٢٣ وفي -١٩

من نفس السنة زار الحلة وزير الزراعة وفي  ٢٥/٥وفي  العربية

ً زار الحلة السيد علي عام ١١/٥ ر القائد العام للقيادة أيضا

  )٤(.المشتركة

                                                            
 
 
 
 .في العهد العثماني المتأخر الحلة : علي هادي . د  -  ١
 .الرياضة البابلية ذكريات وصور : محمد هادي   -  ٢
 .م٢٠٠٤/  ٧/  ١٠لقاء مع المحامي شياع البراك في داره في  -  ٣
 .م الصادر من متصرفية لواء الحلة ١٩٦٤الحلة الجديدة عام -  ٤
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م شيد اول مسجد في قضاء المسيب شيده الحاج ١٨٩٣وفي عام  -٢٠

ً في نھاية سوق  العالوي بعد أن جددت غالي الشبيب ، ومازال قائما

  )١(.مرات  عمارته ثالث

وفي أوائل القرن السابع الھجري انتقل المركز العلمي من النجف  -٢١

االشرف الى الحلة الفيحاء في عصر الشيخ نجم الدين جعفر ابن أبي 

يحيى بن الحسن بن سعيد الھذلي المعروف بالمحقق الحلي والمولود 

  )٢(.ھـ ٦٧٦ھـ والمتوفي سنة٦٠٢سنة 

م علي ولد الخطاط والمزخرف الفنان حسا ١٩٤٢وفي عام  -٢٢

عمران الشاله ، عمل في وزارة التربية منذ تخرجه من دار المعلمين 

، خبير للخط العربي  ١٩٩١م وحتى تقاعده عام ١٩٦١االبتدائية عام 

في وزارة التربية ، اقام عدة معارض شخصية في الحلة والموصل 

شارك في تأليف عدد من المناھج الدراسية في الخط العربي والزخرفة 

عية الخطاطين العراقيين ، عضو نقابة الفنانين ، عضو ، عضو جم

مؤسس لجمعية إحياء تراث الحلة ، له كتاب في الخط والزخرفة ، 

  .)٣(وصاحب مجلس ادبي ثقافي يومي في داره 
                                                            

 
 
 
 .دليل المسيب العام : جواد عبد الكاظم محسن  -  ١
 .فقهاء الحلة : السيد صمد كمال الدين السيد هادي   -  ٢
 .موسوعة اعالم الحلة ، سعد الحداد  -  ٣
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  جاللة الملك المعظم غازي األول يتوقف في الحلة
حسن صاحبھا ورئيس تحريرھا عبد الحميدنشرت جريدة حمورابي ل  

  :الخبر التالي  ١٩٣٥/ ٣/٨ھا السادس والصادر يوم السبت وفي عدد

توقف جاللة الملك المعظم غازي االول في محطة قطار الحلة صباح   

.. نية لحضور استعراض الجيش ھناك يوم الجمعة بعد عودته من الديوا

وكان في استقباله متصرف اللواء احمد زكي الخياط مع رؤساء الدوائر 

  )١(.الحلة كافة ووجوه وأشراف 

  صبري سعيد
، تم تعيينه مديراً لسجن الحلة ، حسب األرادة الملكية للملك غازي ( 

لية في السابع من شھر تشرين الثاني سنة وبناًء على ما عرضه وزير الداخ

ة الوقائع العراقية والصادر من جريد ٤٧٩م حسب القرار المرقم ١٩٣٨

  )٢( .)م ١٩٣٨/  ١١/  ٣٠في 

  .رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية/ جميل المدفعي 

  الموقع                                                                     

  الملك غازي                 

                                                            
 
 
 
 .م١٩٣٥/  ٨/  ٣في  ٦جريدة حمورابي العدد  -  ١
 .٤٧٩م ، رقم القرار ١٩٣٨/  ١١/  ٣٠،  ١٦٦٨الوقائع العراقية ، العدد  -  ٢
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  األفندية واألدباء ال يحسنون تفجير القنابل
وقعت حادثة في الحلة في عھد .. م ١٩٤١بعد فشل ثورة مايس عام   

يو الذي تولى مسؤولية المتصرف صالح جرمتصرف لواء الحلة سعد 

وھذه  ١٩٤٢/  ١١/  ٢ –م ١٩٤١/  ١/  ٢٠رة الثانية للواء من للم

إن قنبلة إنفجرت تحت سكة الحديد قرب محطة القطار وقبل ( الحادثة ھي 

محمد ( وكان مدير الشرطة اللواء .. وصول القطار في موعده المقرر 

إذ كان ) سعد صالح جريو ( الحلة قد اصبح وكيالً لمتصرف ) علي السعد 

  ....المتصرف موجوداً في بغداد ألشغال رسمية وقت وقوع الحادثة 

وبتأثير من الضباط األنكليز الذين تصوروا إن ھذه الحادثة تخريباً 

حيث كانت القطارات تنقل الحبوب والسالح من البصرة ألرسالھا الى 

أصدر أمره بالقبض على و( .. سوريا لخدمة المجھود الحربي للحلفاء 

بالمتصرف المعتقلين  فاتصل ذوو.. خصاً من أھالي الحلة ش) ١٢(حوالي 

الكابتن ( على السيد سعد صالح فور عودته من بغداد الى الحلة فأرسل 

ممثل ) الميجر أليس ( الممثل السياسي االنكليزي في الحلة و ) آرثر 

شرطة كذلك ، وقال له داره ودعا مدير الالى الجھة العسكرية للحضور 

بحضورھما إن األجراءات التي إتخذتھا بتوقيف ھؤالء األشخاص غير 

الذين ) األدباء ( و) األفندية ( ھم من صحيحة ألن الذي تم توقيفھم 

يحسنون الكالم في المقاھي والنوادي وال يحسنون تفجير القنابل وتوقيتھا 

... المختصون بھا ألن ھذه األعمال ال يحسنھا اال أصحاب الخبرة و
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فأقتنع الممثالن البريطانيان بقول السيد .. فابحثوا عن الفاعلين الحقيقيين 

  )١().ونم إطالق سراح الموقوفين .. سعد صالح 

  

  قاعة التربية في الحلة
ً بناية تعد من شواھد التقدم (    ) الفني ( كانت في مدينة الحلة قديما

سنين وارتبطت بتأريخ مبدعيھا والحضاري الذي عرفته الحلة على مر ال

من أدباء وشعراء وفنانين ، وعندما نستعرض األعمال المسرحية العديدة 

التي قدمتھا الفرق الفنية المعروفة بتأريخھا الفني منذ الخمسينيات في الحلة 

جمھورھا ) قاعة التربية ( ، فال بد للجميع من أن يتذكر ھذه البناية 

ا والتي وقف على خشبتھا العديد من رواد وفنانيھا الذين عملوا عليھ

 ).هللا يرحم أيام زمان ( الكل يقول .. المسرح العراقي 

ان : ( ذكر العالمة المرحوم يوسف كركوش في كتابه تاريخ الحلة       

 ١٩٤٦( اھم حدث حصل في عھد متصرف الحلة عبد الرسول الخالصي 

ل وزارة المعارف في ھو الشروع ببناء قاعة للتمثيل من قب)  ١٩٤٨ –

  ).زمن االستاذ ابراھيم حسون مير معارف لواء الحلة 

                                                            
 
 
 
 .١٣٢ذكريات وخواطر ، ص: عبود الهيمص  -  ١
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ول عمل مسرحي قدم إن أ: (  وذكر الفنان الراحل رشيد محمد علي      

على خشبتھا ، مسرحية يوليوس قيصر التي اخرجھا الراحل محمد احمد 

ل للراح) الثري النبيل (، وتوالت االعمال المسرحية مثل .. ) المھنا 

راحل قاسم خليل ، التي حضر لالمروءة المقنعة ل( محسن الياسين و 

عرضھا الملك فيصل الثاني ورئيس الوزراء عبد الوھاب مرجان ، 

وھي مسرحية شعرية للراحل عبد الحسين ) روضة اليمن ( ومسرحية 

عريبي وغيرھا من االعمال المسرحية الرائعة التي تشكل عالمة مضيئة 

  .الحلي والعراقي  في تاريخ المسرح

       ً ً واضحا في الحركة المسرحية في  شھدت مدينة الحلة نشاطا

الخمسينيات وما بعدھا وكانت مدارس الحلة تتنافس فيما بينھا لتقديم أفضل 

العروض المسرحية على قاعة التربية وھي من أھم مراكز االشعاع الفني 

ارتبط اسمھا بحياة وتاريخ واالدبي الذي شھدته الحلة ولنھاية الثمانينات، و

اجيال من الفنانين الحليين وانجب مسرحھا فنانين معروفين اليوم ، وكان 

الجمھور الحلي بمختلف مستوياته الثقافية والمعيشية دائم الحضور 

لمشاھدة العروض المسرحية اضافة الى جمھور كربالء والنجف 

  .. والديوانية 

اد والمدن العراقية االخرى قدمت فرق مسرحية كثيرة من بغد      

ً لھا على ھذه القاعة  كان موقعھا في محلة الكراد مقابل منتزه . عروضا

ثلين والمالبس والمكياج موھي مكونة من غرف للم) حديقة النساء ( اسمه 
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اضافة الى غرف االنارة والصوت والمسرح فيھا يمتلك كل المقومات 

. من مائتي كرسي متدرج  المطلوبة في العرض المسرحي ، تتسع ألكثر

وأرضھا اآلن عبارة عن .   ١٩٩١تعرضت الى القصف ثم الحرق عام 

ساحة لوقوف السيارات ومكان رمي األوساخ وكثر فيھا البردي والقصب 

  .وتنازعت عدة أطراف على عائدية أرضھا 

ملكيتھا تعود الى مديرية التربية ومسجلة بدائرة التسجيل العقاري       

ً بتسلسل باسم وزا ،  ٤٢٨كراد مجلد  ١١/١٦رة المعارف ، التربية حاليا

وفي زمن النظام السابق ارادت جھات متعددة االستحواذ عليھا لموقعھا 

 )االتحاد الوطني لطلبة العراق واللجنة األولمبية ( المتميز وفي مقدمتھا 

وحصلت مخاطبات رسمية ... وفعالً بدأ العمل بوضع أسس ألنشاء بناية 

وأدرجتھا .. ن التربية وھذه الجھات حول ايقاف العمل واعادة األرض بي

ً ضمن خطة ألعادة البناء  ولحد !! ولكنھا تھمل .. مديرية التربية سنويا

  !.اآلن 

  

  سوق الجزارين
في الحلة قبل تولي سعد صالح جريو ) ن القصابو( ون كان الجزار  

/  ٧/  ٧ –م ١٩٣٩/  ٤/  ١٤( مسؤولية متصرف الحلة للمرة االولى 

مما تصعب مراقبتھم من جھة وانتشار .. منتشرين في المناطق ) م ١٩٤٠

الذباب بصورة ھائلة ويثير في النفوس االشمئزاز ، فرأى ھذا المتصرف 



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

أن يجمع الجزارين في سوق واحدة ، وقد تشبث الجزارون بمختلف 

ھذا  لكنه أصر على نقلھم الىالوسائل بان يبقوا على وضعھم السابق 

السوق ليكونوا تحت الرقابة الصحية من قبل موظفي الصحة والبيطرة 

  )١(.وحصر القاذورات في نطاق ضيق

  إنتقاد
ھـ ١٢٨٩رمضان  ١١الصادر في )  ٢٩٨( وجھت الزوراء في العدد   

في الحلة واصفة القائمين ) تعليم الكتاتيب ( انتقاداً الذعاً لما كان يعرف بـ 

؟ ..!!ال يمتلكون القدرة على تحرير أو كتابة أسمائھم عليه بالجھالء الذين 

فيما أعتبر إلتحاق األھالي في ھذه الكتاتيب التي تمتاز بعدم االنتظام بأنه 

وقد حاولت الصحيفة تجميل صورة الحكومة العثمانية .. مضيعة للوقت 

ال ... الحكومة العثمانية ( بادعائھا الحرص على مستقبل اولئك األبناء فـ 

رضى باضاعة تلك االوالد عمرھم العزيز بالغدوا والرواح الى المكتب ت

مؤكدة في الوقت ذاته على أھمية الحلة األمر )٢()الذي لم يتصور منه فائدة 

حسب ) ھكذا قضية جسيمة ( الذي أوجب تأسيس مدرسة رشدية في 

  .وصفھا 

                                                            
 
 
 
 .ة تاريخ الحل: يوسف كركوش  -  ١
 .أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية : علي هادي المهداوي . د -  ٢
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  عيد ميالد

.. زي االول تم االحتفال بعيد ميالد حضرة صاحب الجاللة الملك غا  

وقد أقيمت المھرجانات واالحتفاالت والدعوات في مستودع الحلة وأقام 

عباس بك الشالجي آمر مستودع الحلة مأدبه نفيسة بأسم الجيش على 

شرف صاحب الجاللة بمناسبة عيد ميالده حضره االعيان والوجھاء 

    )١(.والمتصرف سعادة أحمد زكي بك الخياط 

 

  محمد سماكة
د بن عبد وبن الشيخ محمم ولد في الحلة الشيخ محمد ١٨٨٥ في عام(   

أتم دراسته الدينية في النجف على علمائھا  ،) سماكة(الحسين المشھور بـ 

عالم فاضل جليل لحلة وصار مرجعھا األول المعتمد األعالم ثم عاد الى ا

   )٢().القدر ، ومحقق ، ومدرس نبيل 

الوردية ومن خيرت رجالھا كان له دار وديوخانة معروفة في محلة   

المعروفين ، ارتبط أسمه في حل كثير من المنازعات العشائرية ، له 

عكد ( ة عكد يسمى باسمه ويوجد في محلة الورديمواقف وطنية مشرفة ، 

                                                            
 
 
 
 .م١٩٣٦/  ٣/  ٢٨جريدة حمورابي الصادرة في  -  ١
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ٢
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، كان صباحاً يجلس في المسجد الواقع في سوق العمار في )  شيخ سماكة

حتى صالة المغرب في ومساءاً .. حتى بعد صالة الظھر  الصوب الصغير

الحق المبين في الرد على ( مسجد الوردية المجاور لداره ، من آثاره 

  )١().النصارى جزأن وغيرھا 

م ودفن في ١٩٧٤/ ھـ ١٣٩٤ربيع االول سنة  ٢٣توفي في الحلة في   

ً مشرف ، وبموته خسرت مدينة الحلة علمدينة النجف اال من أعالمھا  ا

  .االجتماعية ورمزاً من رموزھا الدينية و

  

  حضرة شبلي
أحيلت متصرفية الحلة الى صاحب السعادة حضرة شبلي باشا (   

 ً رمضان ١١في  ٢٩٨صحيفة الزوراء العدد .. متصرف الموصل سابقا

  )٢().ھـ  ١٢٨٩

  

  

  

                                                            
 
 
 
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ١
 .العثمانية  أخبار الحلة في صحيفة الزوراء: علي هادي المهداوي . د -  ٢
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  توجيھات
سار الى الحلة ياور أفندي لتفتيش ... بناء على توجيھات الحكومة (   

 ١٣١٠صفر  ٢٥في  ١٥٢٥ء العدد اصحيفة الزور.. األراضي السنية 

  )١().ھـ

  أرتحال متصرف
 ٢٨ن متصرف الحلة شبلي باشا ارتحل الى دار البقاء في يوم سمع أ(   

لص ختشرين االول فجأة ، وأحيل أمر المتصرفية الى قومندان الحلة م

صحيفة الزوراء .. الى أن يتقرر تعيين المتصرف الالحق  باشا الفريق

   )٢().ھـ١٢٩٢ي اآلخرة جماد ٣في  ٥٤٤العدد 

  

  من اليمن الى الحلة
وجھت متصرفية الحلة الى علي بك ، المستعفي من معاونية والية (   

  )٣().ھـ ١٣١٠ربيع اآلخرة  ٨في  ١٥٢٩صحيفة الزوراء العدد .. اليمن 

  

  
                                                            

 
 
 
 .أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية : علي هادي المهداوي . د  -  ١
  .نفس المصدر السابق  -  ٢
 .نفس المصدر السابق -  ٣



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

  الحلقة الثانية
  ســـنة ٨٤١عمــره في الحلة جسر 

ً الى قسمين الفراتي يقسم المدينة  شط الحلة   الصوب (بـ  يعرفان محليا

 ٥٨٥وقد أنشأ على الشط أول جسور الحلة عام  )الصغير والصوب الكبير

ھـ حيث تم انشاؤه في زمن الخليفة العباسي الناصر لدين هللا والمعروف 

باسم جسر القوارب ، ذكره ابن جبير في رحلته من خالل وصفه لمدينة 

ً يوألفينا بھا جسراً عظ( حيث قال  الحلة قوداً على مراكب كبار عمما

متصلة من الشط الى الشط تحف بھا من جانبھا سالسل من حديد كاألذرع 

ً وفخامة تربط الى خشب مثبت في كال الشطين تدل على مالمفتولة عظ ا

أمر الخليفة بعقده على الفرات إھتماماً .. عظمة االستطاعة والقدرة 

    .في المركب  بسبيله وكانوا قبل ذلك يعبرون اعتناءبالحجاج و

وألھميته العسكرية واالقتصادية إھتم به العثمانيون عند إحتاللھم للبلد   

إذ ھو المعبر الوحيد فوضعوا قوة من رجال الخيالة لحراسته وكانت ھناك 

تعليمات ال تسمح للسكان باستخدامه ليالً وحتى صباح اليوم التالي ألسباب 

بين جانبي المدينة ، وصفه  أمنية تتعلق بحركة الجند وموظفي الحكومة

 ٣٢م بانه جسر رديء يقوم على ١٧٦٥الرحالة الفرنسي نيوبور عام 



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

م انه جسر ١٧٧٤عام  رتربارسن بينما أشار له الرحالة) قارب ( ة عوام

  .)١()قارب ٢٩سع كجسور بغداد يطفو على وا

رسوم مرورية الجسر على كل ( وفرضت السلطات العثمانيةضريبة   

قرشاً بين )  ٧٩٠٤٦( ه ووفر لھا موارد مالية بلغت اكثر من من يعبر علي

  .)٢(م ١٨٨٧م وعام ١٨٨٦عام 

 ومن أھم االعمال العمرانية التي قام بھا السيد عبد الجبار الراوي  

 ١٣ ولغاية م١٩٣٧/  ٧/  ٢٦( متصرف للواء الحلة من الفترة عندما كان 

وعند .. لقوارب ھو بناء جسر ثابت بدالً من جسر ا)  م١٩٣٩/  ١٢/

ً بھذا االنجاز الكبير  افتتاحه اقيمت االحتفاالت وأطلقت الزغاريد ابتھاجا

وكانت بعض العوائل الحلية بتناول الطعام وتشرب الشاي على الجسر ليالً 

، وقد أنار الجسر االستاذ المحامي الشاعر محمود الھاللي مدير البلدية 

ً في أيام معددة من وكان الجسر .. بمصابيح كھربائية عديدة  يفتح جانبا

نه الجسر العتيق قرب مصرف االسبوع لعبور السفن التجارية ، ا

  .)٣(الرشيد
  

                                                            
 
 
 
 .الحلة في العهد العثماني المتأخر: علي هادي عباس . د -  ١
  .الحلة في العهد العثماني المتأخر: علي هادي عباس . د   -  ٢
 .م٢٠٠٥/  ١٢/  ١، االربعاء  ٥٤٨دى ، العدد جريدة الم -  ٣



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

  جريمة المجتمع
والمنشور في الوقائع العراقية العدد  ١٤٧٨٧بموجب القرار المرقم   

 ١٩٣٩لسنة  ٤٠وحسب قانون اليانصيب واالكتتابات العامة رقم  ٢٣٧٩

اآلنسة امينة توفيق مديرة مدرسة الغربية االبتدائية تم تشكيل لجنة برئاسة 

ماجدة عارف واآلنسة صبيحة ابراھيم الخطيب  للبنات وعضوية اآلنسة

مدرسات في المدرسة المذكورة وأذن للجنة المذكورة أعاله باجراء إكتتاب 

 اً دينار ٦٢لجمع مبلغ قدره ) جريمة المجتمع ( عن طريقة تمثيل رواية 

على ان يجري ة الطالبات الفقيرات بالمدرسة المذكورة ألكساء ومساعد

االكتتاب في مركز مدينة الحلة وخالل االسبوع الثالث من شھر كانون 

  .)١(بموجب بطاقات توزع لھذا الغرض ١٩٤٦الثاني 

  

  مصطلحات أيام زمان
رسوم كانت تفرض على ذبح المواشي واألغنام في :  الذبحية -١

 )٢().المسلخ ( القصبخانة 

                                                            
 
 
 
 .م١٩٤٦حزيران سنة  ١٥في  ٢٣٧٩الوقائع العراقية ، العدد  -  ١
 .أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية : علي هادي المهداوي . د -  ٢



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

السعر الذي تستقر عليه مزايدة األراضي الزراعية : بدل التقويض  -٢

 )١(.وفقاً لقانون الطابو

رسوم كانت تفرض على الصيادين الذين يصطادون : صيدية السمك  -٣

 )٢(.األسماك في األنھار

  )٣(.دائرة البريد واالتصاالت السلكية: التلغرافخانة  -٤

  

  الدورة االنتخابية الثانية
مايس ٩رت إنتخابات مجلس النواب العراقي للدورة الثانية في ج(   

م ومثل لواء ١٩٢٨/ مايس /  ١٩م وعقدت جلستھا االولى في ١٩٢٨

ري ، احمد الراوي ، ألزالحلة فيھا كل من سلمان البراك ، عبد الرزاق ا

  )٤().مصطفى اسماعيل ، رؤوف الجوھر 

  

  

  

                                                            
 
 
 
 .أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية : علي هادي المهداوي . د -  ١
 .قنفس المصدر الساب -  ٢
 .نفس المصدر السابق  -  ٣
 .نشاط نواب الحلة في البرلمان العراقي: يحيى المعموري . د.م.أ -  ٤



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

  م١٩١٤حفلة تسريح مواليد 
م في ساحة ١٩١٤الماضي االحتفال بتسريح مواليد  جرى صباح االحد( 

ً حتى غصت الراوق  العرض في الحلة ، وما أزفت السادسة صباحا

بالمدعوين الذي وزع عليھم سعادة آمر المستودع المقدم السيد عباس 

داري الحازم متصرف ع الدعوة وحضر بعد ذلك سعادة األالشالجي رقا

ستقباله ضابط الجيش والوجوه فھرع ال.. اللواء احمد زكي الخياط 

  )١(.واالشراف بينما صدحت الموسيقى العسكرية بالسالم الملكي 

  

  اجازة مھندسي ري الحلة
أجيز سعادة األديب الدكتور السيد نسيم سوسة مھندس ري الحلة إجازة   

ً يقضيھا داخل العراق فنرجو له الصحة ) ٣١(مرضية قدرھا  يوما

  )٢(.والعافية

  

  

  

                                                            
 
 
 
  .٤١م الخميس العدد ١٩٣٦آب ٦جريدة حمورابي في  -  ١
 .٤١م الخميس العدد ١٩٣٦آب ٦جريدة حمورابي في   -  ٢



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

  وسفر ضابط إعداد نتائج
نتائج إمتحانات الدراسة االبتدائية لمدارس  ١٩٣٥/آب/١٠أعلنت في   

جاء ذلك في  ١٩٣٥ – ١٩٣٤العراق لوائي الحلة وكربالء للسنة الدراسية 

، كما  ٣/٨/١٩٣٥دس في الجريدة حمورابي ، العدد السالخبر المنشور

ضرة سافر يوم السبت الماضي ح: ( نشر في نفس العدد الخبر التالي 

ية تجنيد لواء الحلة الى قضاء الھاشمشكري بك شوكت الحسيني ضابط 

  .)١(للفحص االبتدائي للمكلفين بخدمة العلم

  

  الفيحاء
ني في مدينة الحلة ية أصدرھا السيد عبد الرزاق الحسصحيفة اسبوع  

، واستمرت في الصدور تسعة أشھر  ١٩٢٧كانون الثاني سنة  / ٢٧ يوم

وبعد  ..طة ، وھي أول صحيفة صدرت في الحلة ثم عطلت من قبل السل

التي كانت تصدر بين ني صحيفة الفضيلة أن عطلت الصحيفة أصدر الحس

  .)٢(الحين واآلخر ثم تعطلت عن الصدور

  

                                                            
 
 
 
 .م١٩٣٥/  ٨/  ٣جريدة حمورابي ، العدد السادس في  -  ١
 .تاريخ الحلة  :يوسف كركوش   -  ٢



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

  ١٩٣٦تشكيل لجنة عام 
بأمر من السيد المتصرف اللواء أحمد زكي الخياط تم تشكيل لجنة من   

لھاللي واألستاذ عبد ر محمود ااألستاذ المحامي الشاعر شك: السادة 

ني مدير خزينة الحلة والسيد مدير طابو الحلة والشيخ يوسف الرزاق الحس

كركوش لغرض إيجاد أسماء لشوارع الحلة ومحالتھا مستنبطة من 

واجتمعت اللجنة عدة اجتماعات في نادي الموظفين .. تاريخھا الحافل 

بسبب نقل المتصرف بعد  تأخذ طريقھا للتنفيذ لم ووضعت مقرراتھا التي

  .)١(م١٩٣٦قالب بكر صدقي في تشرين االول عام نا

  

  نقل قنصل
تم تعيين السيد احمد زكي الخياط قنصل  م١٩٣٥/  ٤/  ٢٧ يخبتار  

ً للواء الحلة حسب االرادة الملكية للملك  العراق العام في بومباي متصرفا

جلس الوزراء غازي وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه م

في  ١٤١٥ائع العراقية العدد والمنشور في الوق ١٤٤وذلك بالقرار المرقم 

  .)٢(١٩٣٥يس ما/ ٢

                                                            
 
 
 
 .تاريخ الحلة : يوسف كركوش  -  ١
 .السنة الثالثة عشر ١٩٣٥/مايس/٢في  ١٤١٥الوقائع العراقية ، العدد -  ٢



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

  

  التلفزيون في الحلة
م أفتتحت في العراق أول محطة تلفزيونية في الشرق ١٩٥٦في عام   

االوسط وكانت مساحة البث ال تتعدى حدود بغداد ، ويذكر ان اول 

وصل البث  ١٩٥٨وفي سنة  ١٩٥٧لة سنة تلفزيون اقتناه أھل الح

  .)١(التلفزيوني وشاع استعماله في المقاھي وكان حديث الناس

  

  ظھور مناشير
تم تعيين السيد عبد هللا احمد الصائغ متصرفاً  م١٩٢٢/  ٨/  ١٩ في  

م حيث استلم منصب متصرف ١٩٢٢/  ٩/  ١للواء الحلة ، ونقل في 

 ٦/  ٢ ولغاية م١٩٢٢ / ٩/  ٢٧ة من السيد الحاج محمد سليم للفترالحلة 

م ومن أھم الحوادث التي حدثت في عھده ھو ظھور مناشير ١٩٢٣/

ملصقة على الجدران تدعو الى مقاطعة االنتخابات ، ووجه أصابع االتھام 

م والذي أسسه جماعة من ١٩٢١الى النادي األدبي الذي تأسس عام 

                                                            
 
 
 
 .م ٢٠٠٨/  ٨/  ٢٣في  ١٧٠العدد : جريدة الفيحاء  -  ١



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

لفيحاء ، ودارت الشبھات الحليين ، وكان ھدفه نشر الثقافة بين أھالي ا

  .)١(حول أعضاء النادي بظھور تلك المناشير فعطل النادي

  

  تغييرات إدارية على األقضية التابعة للواء الحلة
ت قائممقامية السماوة لصاحب الرفعة حسن أفندي قائممقام الھندية أحيل  

 ً وجھت قائممقامية الھندية لصاحب الرفعة عزيز أفندي قائممقام .. سابقا

النجف ، ووجھت قائممقامية النجف لصاحب الرفعة عبد الوھاب أفندي 

قائممقام السماوة سابقاً ، وأحيلت قائممقامية المسيب لصاحب الرفعة صالح 

 ً وأحيلت قائممقامية الشامية لصاحب الرفعة .. أفندي قائممقام بازيان سابقا

ً حسين بك قائممقام    )٢(.سنجة سابقا

  

  عبد الكريم الماشطة
م ، الشيخ عبد ١٨٨٧/ ھـ ١٣٠٤لد في محلة جبران بالحلة سنة و  

الكريم عبد الرضا الحاج حسين الماشطة ، تربى على يد أبيه المحب للعلم 

                                                            
 
 
 
 .تاريخ الحلة : يوسف كركوش   -  ١
 .مانية أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العث: علي هادي المهداوي . د  -  ٢



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

عضو مؤسس لفرع ( المعتز بدينه ، وكان أبوه في زمن الدولة العثمانية 

  )١().جمعية االتحاد والترقي 

فقه على يد علماء مجتھدين تعلم في الكتاتيب ثم انتقل الى النجف وت(   

ثم رجع الى الحلة يدرس ويؤلف حتى صارت له طريقة خاصة بتدريس 

في تدوير العقول وتحريرھا من ) طريقة الماشطة ( التالميذ والطلبة وھي 

درس الفلسفة العربية االسالمية وإجتھد في  ،خرافات المجتمع القديم 

  )٢().دراسة كتابات جديدة عنھا 

عامر جابر تاج الدين في كتابه تاريخ االحزاب والجمعيات يذكر السيد   

، ومن خالل مقابلته الشخصية مع الشيخ  ٥١٣السياسية في الحلة صفحة 

بان اخاه كان يجاھد علناً ( عبد الوھاب الماشطة أخو الشيخ عبد الكريم 

بمناصرته للمشروطية ويناصر التحرر والتجدد وكان فيه إندفاع الشباب 

  .)في حينه 

حركة المطالبة بالدستور التي ظھرت في سوريا ( والمشروطية تعني   

وايران وھي إنما سميت بھذا االسم ألن القائمين بھا أعتبروا مواد الدستور 

                                                            
 
 
 
 .١تاريخ الحلة ، ج: يوسف كركوش  -  ١
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ٢



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

بمثابة الشروط ، وھي من معالم إدخال الحضارة الحديثة في المجتمع 

  )١().م ١٩٠٥وكانت بداية الحركة عام 

وتزعم االجتماعات االحتالل االنكليزي  أسھم في ثورة العشرين ضد(   

  )٢()التي كانت تعقد في مساجد وأندية الحلة 

ع السيد ھادي كمال الدين مدرسة العلوم الشرعية منتصف أسس م(   

ا مع االربعينات في محلة جبران وكان يدرس العربية وتفسير القرآن فيھ

م ١٩٢٧نة اتحف جريدة الفيحاء الحلية سمجموعة أخرى من المدرسين ، 

بكتاباته العلمية القيمة ، وكذلك نشر مقاالت فلسفية في مجلة الحكمة الحلية 

  )٣().م ١٩٣٦سنة 

أشتھر عنه بوقوفه الى جانب الضعفاء والفقراء والمعوزين للمعالجة ( 

ان ھؤالء يترددون عليه إلسعافھم عند الحاجة ، حيث يقوم الطبية وك

ميله للتعاون الحقاق الحق ونشر  بتوفير العالج الطبي لھم إضافة الى

م زار الشاعر ١٩٤٦/  ٤/  ٤العدل وانصاف المظلوم ، وبتأريخ الخميس 

                                                            
 
 
 
 ٤لمحات إجتماعية من تاريخ العراق المعاصر ،ج: علي الوردي . د -  ١
 .تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة : عامر جابر تاج الدين  -  ٢
 .نفس المصدر السابق -  ٣



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

الجواھري مدينة الحلة مع مجموعة من رفاقه ومن ضمن زيارتھم زاروا 

  )١()).ابي ذر الغفاري ( الشيخ عبد الكريم حيث وصفه الجواھري بـ 

من مع الشعوب مطلع أسس في مدينة الحلة مجلس السلم والتضا( 

  )٢().ومنح جائزته .. السلم العالمي الخمسينات حتى أصبح عضو مجلس 

م أصدر مع ١٩٥٩سنة  وفي( ، )٣()م ١٩٣٨أصدر مجلة العدل (   

وھي اسبوعية سياسية ، وفي .. جريدة القافلة  الشيخ حميد سعيد الغاوي

 هب عنكت م تحولت الى جريدة يومية بأسم صوت الفرات١٩٥٩/  ٥/  ١٦

  )٤().يقات إقليمية تشيد وتبشر بافكارهالصحافة العالمية وأجريت معه تحق

وازدانت ( م ١٩٥٤أصبح مرشح القوى الوطنية في انتخابات عام   

من يريد الخبز فلينتخب .. جدران البيوت في ازقة الحلة القديمة بعبارة 

فاء وھذا فخر له النه عاش من اجل الفقراء والضع.. الشيخ الماشطة 

  )٥().وانصاف المظلومين 

                                                            
 
 
 
 .تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة : تاج الدين عامر جابر   -  ١
 .نفس المصدر السابق  -  ٢
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د -  ٣
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ٤
 .تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة : عامر جابر تاج الدين  -  ٥
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وجرت عملية تزوير كبرى شاركت فيھا االدارة المحلية وموفد (   

ً الفشال انتخاب مرشح  البالط الملكي الذي كان قد حضر خصيصا

الجبھةلما يتمتع به الشيخ من جماھيرية وتاييد في اللواء بوصفه الزعيم 

  )١().تخابات الروحي ألبناء الحلة ، مما أدى الى عدم فوزه باالن

العدد االول من مجلة ومن أنشطته الثقافية واالدبية المتنوعة صدوره   

ولم يصدر منھا غير ھذا العدد حيث ان السلطة عطلت ھذه المجلة  العدل

  )٢().وصادرت نسخ ھذا العدد الذي صدر 

م أصيب الشيخ بعجز في قلبه ، سافر لألتحاد ١٩٥٩وفي مطلع عام ( 

، م يفلح االطباء لتفاقم مرضه مما جعله يعود الى بغداد السوفيتي للعالج ول

م ، كان يوم وفاته ١٩٥٩/  ١١/  ٣وأدخل المستشفى فيھا حتى توفي في 

نزول مواكب العزاء بين عكد الريس وحسينية ابن طاووس في شارع 

المنتجب وتعطلت حركة المرور لذلك النھار في الشارع وانصدع الناس له 

  )٣().نه موضع تقدير أھل الحلة جميعاً انصداعاً كبيراً ال

                                                            
 
 
 
 .سيرة ذاتية... حديث الروح : ن الرهيمي فالح أمي -  ١
 .١تاريخ الحلة ، ج: يوسف كركوش  -  ٢
 .تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة : عامر جابر تاج الدين  -  ٣
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االحكام الجعفرية في االصول الشخصية ، ( من آثاره المطبوعة 

  .وكتٍب أخرى )١().الشيوعية ال تتصادم مع الدين وال مع القومية العربية 

  

  طيارات الحلة
 ٢٤( كان الثوار بعد النصر العظيم الذي نالوه في معركة الرارنجية ( 

ً كبيراً ، وكانوا ) رة العشرين م ثو١٩٢٠تموز  قد بلغ التفاؤل لديھم مبلغا

واثقين أنھم سوف يحتلون الحلة بسھولة ويأسرون القائد االنكليزي فيھا 

ومن الطرائف التي تروى في .. ويحصلون على الغنائم التي ال تحصى 

ھذا الصدد ، إن احد أفراد العشائر الذين شاركوا في الزحف نحو الحلة 

  )٢().طب أصحابه قال يخا

  )٣()).إن حصان القائد وزوجته لي .. يا جماعة ال تقولون ((   

أما االنكليز فانھم بعد الھزيمة التي حلت بھم في الرارنجية أخذوا (   

يستعدون للدفاع عن الحلة بأقصى ما لديھم من جھد ، فأعلنوا االحكام 

وا األھالي من حيازة ، كما منعالعرفية في البلدة ومنعوا التجول فيھا ليالً 

ومنعوا من تطيير الطيارات .. وجعلوا عقوبة ذلك اإلعدام .. السالح 
                                                            

 
 
 
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ١
 .لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث: علي الوردي . د -  ٢
 .البطولة في ثورة العشرين: هيد الياسري عبد الش -  ٣
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فقد كانوا يخشون ان .. الورقية التي يلعب بھا الصبيان فوق سطوح الدور 

  .تكون ھذه الطيارات وسيلة مخابرة بين األھالي والثوار 

ة م بدأ ھجوم الثوار على الحلة في الھضب١٩٢٠تموز  ٣١وفي   

الغربية والجنوبية وكان ھجوماً ضارياً ابدى فيه الثوار بسالة مذھلة وقدموا 

ً ، وتراجع .... فيه من التضحيات الشيء الكثير  ً تاما أخفق الھجوم إخفاقا

  )١().الثوار عن الحلة 

ومما زاد في ھذه الخسائر .. بعد أن أعطوا خسائر باألرواح وأسرى   

ثوار عندما انسحبوا من الحلة وتجمعوا ھو قصف الطائرات االنكليزية لل

    .وھي أرض مكشوفة آن ذاك.. في منطقة الطھمازية 

  

  موفق أبو خمرة
م ، أكمل ١٩٤٨ولد الشاعر موفق محمد أحمد أبو خمرة في الحلة عام   

دراسته االبتدائية والمتوسطة والثانوية فيھا ، حاصل على شھادة 

والعلوم االسالمية من كلية  م في اللغة العربية١٩٧٠البكلوريوس عام 

  .جامعة بغداد  –الشريعة 

                                                            
 
 
 
 .لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث: علي الوردي . د -  ١
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عين مدرساً ومازال للغة العربية في عدد من مدارس الحلة ، بدأ كتابة   

  )١().الشعر في السيتينات ويعتبر شاعر التحريض 

، يتمتع بالروح الظريفة شھدت له المحافل الشعرية قصائد خالدة (   

، عضو المجلس )٢()وكتابة األغنية والنكتة ، عضو جمعية شعراء الشعب 

  .المركزي التحاد والكتاب في العراق

ئيل ، غزل حلي ، بالتربان ي له قصائد ودواوين منشورة منھا ، عبد  

  .وال بالعربان ، فتاوي لإليجار 

شارك في العديد من المھرجانات الشعرية داخل العراق وخارجه ،   

، حصل على تلفزيونية  كتبت عنه الصحف والمجالت وله عدة لقاءات

م حسب االستفتاء الذي اجرته قناة البغدادية ٢٠١٠لقب أفضل شاعر لعام 

  .الفضائية ، حصل على شھادات وجوائز عديدة

  

  تعيين
 ١٢م الصادر في ١٧٨٧في عددھا  نشرت صحيفة الزوراء العثمانية(   

  )٣().يات في بابل ھو بدري بكھـ ، تعيين ناظر الحفر١٣١٦جمادي األول 

                                                            
 
 
 
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د -  ١
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ٢
 .ة أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثماني: علي هادي المهداوي . د -  ٣
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  براءة ذمة
إن إبراھيم أفندي المنفصل عن ... حسبما طرق سمعنا من الخبر (   

من أجراء محاسبته حان .. قائممقامية الديوانية الداخلة ضمن لواء الحلة 

وعمل الدور سليم مع خلقه وقد ثبت براءة ذمته ، وما ظھر عليه  ادارته

  .شيء ال للخزينة وال لألھالي

  )١(.ھـ  ١٢٩٢رمضان  ٨في ٢٩٧صحيفة الزوراء العدد 

  

  زيارة
رمضان  ٢من صحيفة الزوراء الصادرة في ١٤٦٤وفي العدد (   

  )٢().قام جناب الوالي بزيارة الحلة .. ھـ ١٣٠٨

  

  جمعية بابل الموسيقية
في اربعينيات القرن الماضي أوفدت وزارة المعارف الى الحلة (   

عليم تالميذ المدرسة األستاذ أكرم رؤوف ليؤلف فرقة موسيقية ھوائية لت

الشرقية االبتدائية العزف على اآلالت التي جلبھا معه من بغداد ، وأن 

                                                            
 
 
 
 .أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية : علي هادي المهداوي . د -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

من تلحينه ، أناشيد يصمم بعض األناشيد المدرسية التي كان من ضمنھا 

تأثر به األستاذ الفنان الراحل رشيد محمد علي ، فبعد عودته من أول 

م عزف آلة الكمان والعود بدأ بتعلتعيين له في لواء الناصرية كمعلم ، 

واألوركديوم وكان ذلك في أول الخمسينيات ، ولما إشتد ساعده وكثرت 

معلوماته في علم الموسيقى ، كان يحدوه االخالص والحب لھذا الفن ، إذ 

قام بفتح دورة لتعليم المعلمين وبعض الطلبة العزف على مختلف االالت 

م ١٩٥٨تموز  ١٤بعد قيام ثورة في قاعة المعارف ، والموسيقية المتوفرة 

  .شكلت فرقة المعارف الموسيقية.. 

المدرسي ( وقد تدارس األستاذ عبد الزھرة رشيد مالحظ النشاط الفني   

ستاذ رشيد محمد علي في ذلك الوقت مع األستاذ مھدي صالح واأل) حالياً 

حول تأسيس جمعية موسيقية يكون عملھا الفني أوسع من فرقة المعارف 

  .وأن التلفزيون بدأ يدخل البيوت  خاصة

م تأسست جمعية بابل الموسيقية وبإجازة من قبل ١٩٦١وفي سنة   

وما تم أول .. لھا  إختيار القيثارة السومرية شعاراً  وزارة الداخلية ، وتم

نشاط يعرض في تلفزيون بغداد حتى قامت الدنيا ولم تقعد ، إذ إعترضت 

وجود جمعية بابل وشعارھا الذي ال جمعية الموسيقيين العراقيين على 

يمثل الحلة أو حضارة بابل ، وجاء رد الجمعية إن االختيار وقع على ھذا 

الشعار ، كونه يمثل الموسيقى في الحضارة العراقية العريقة وال يمثل 

  . !!! إقليماً في دولة غريبة
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ً موسيقية وفعاليات    فنية عديدة واستمر عمل الجمعية وقدمت قطعا

وتدريباتھا تتم وعة عرضت من خالل تلفزيون بغداد ، وكان مقرھا ومتن

والتحق في الجمعية خريجوا معھد الفنون ) التربية ( في قاعة المعارف 

الجميلة مما زاد من عدد عازيفيھا ، إذ بلغ عدد منتسبيھا في بداية 

 ً وتعاقب على رئاسة الجمعية بعد .. السبعينات أكثر من ثالثين عازفا

اذ عبد الزھرة رشيد كل من رشيد محمد علي ورشيد راجي ومحمد األست

  .جابر شعابث

وبدأ عمل الجمعية يتعثر لعدة أسباب منھا ضنك العيش لمعظم أعضاء   

الجمعية ، ونقل بعض الفنانين الى بغداد أو تسفير بعضھم ، وسرقت 

عام عائديات الجمعية وآالتھا الموسيقية بعد حرق وتدمير قاعة التربية في 

  .م١٩٩١

وبھذا أسدل الستار على اسمھا فلم يعد أحد يتذكرھا أو يذكر الفنانين   

الذين كانوا يعملون ومن أبرزھم عدي صاحب عبيد ، صالح عبد الصاحب 

، عبد الوھاب كريم جمعة ، مھدي صالح ، نسيم جميل الشيخلي ، سعدون 

منصور ،  ھاشم ، محمد جابر شعابث ، عبد االمير شناوه ، عبد العباس

كامل مھدي ھندي ، زكي راجي ، عبد الرزاق توفيق ، صبري خليل 



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

عوض ، عادل محمد بھاء الدين ، ياسين راجي ، عبد الجبار حسن ، 

  )١().عباس حساني وعبد الحمزة العبيدي وآخرون 
  

  غرور
أخذ الغرور من نفوسھم .. ظھر لنا إن بعض افراد الشرطة السريين   

مات بذيئة ضد بعض فتھم وأخذوا يستعملون كلفاساؤوا إستعمال ووظي

  )٢(.ومنزلة في ھذا الوسط أشخاص لھا مكانة

  

  مدرسة صوب الصغير
بناء على عدم وجود دار مناسبة لمدرسة الحلة األولية للبنين في   

فقد تقرر نقل صفوفھا الى مدرسة الحلة الشرقية .. الجانب الصغير 

  )٣(.يھيأ لھا محل مناسبوالغربية ريثما 

  

  

  
                                                            

 
 
 
  .٢٠٠٨ايلول  – ١٤العدد  –السنة الرابعة  –مجلة أضواء  -  ١
 .٢٦العدد  –م ١٩٣٦شباط سنة  ٦٢األربعاء  –جريدة حمورابي  -  ٢
 .٢٦العدد  –م ١٩٣٦شباط سنة  ٦٢األربعاء  –جريدة حمورابي   -  ٣
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  فصل وكالء معلمين
ھم أدناه من من وكالء المعلمين المدرجة أسماؤ لقد تقرر فصل كل  

  :وظيفتھم لمنطقة الحلة 

 .احمد أفندي وكيل معلم مدرسة الفيصلية  -١

 .عبد األمير الجواھري وكيل معلم مدرسة االولية  -٢

 )١(.فضيلة عبد الرحمن وكيلة معلمة مدرسة الدغارة للبنات  -٣

  أرقامار وأخب
م أفتتح مصرف الرافدين في الحلة الذي يحمل ١٩٤٦في عام (  -١

م أسس مصرف الرھون ، وأما المصرف ١٩٥٦وفي عام ) ٥(التسلسل 

أما المصرف الزراعي .. م ١٩٥٧كانون الثاني ٧العقاري فأسس في الحلة 

فقد أسس في أربعينيات القرن الماضي لتسليف الفالحين بفائدة بسيطة 

 )٢().مريح  وتقسيط

م بوشر بحفر الخندق المحيط بمدينة ١١٠٤ -ھـ ٤٩٨وفي سنة  -٢

 )٣(.الحلة

                                                            
 
 
 
 .٢٦العدد  –م ١٩٣٦شباط سنة  ٦٢األربعاء  –جريدة حمورابي  -  ١
 .الحلة في العهد الجمهوري األول : عبد الرضا عوض  -  ٢
 .تاريخ الحلة: يوسف كركوش  -  ٣
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م قتل األمير صدقة بن منصور األسدي ١١٠٧ - ھـ ٥٠١وفي سنة  -٣

 السلجوقي محمد بن مكشاه مؤسس مدينة الحلة وحمل رأسه الى السلطان

 )١(.في بغداد

يز الحلة وانسحب دخل االنكل.. ھـ ١٣٣٥جمادي األول عام  ١٥وفي  -٤

الميجر (  اولما تم لالنكليز االستيالء على العراق عيّنو.. منھا األتراك 

 )٢(.حاكماً عسكرياً على الحلة) يولي 

فأقيم إحتفال .. م تم إفتتاح مشروع سدة الھندية ١٩١٣/  ١/  ١٢وفي  -٥

حضره والي بغداد وكبار .. مھيب ذبحت فيه الذبائح وأقيمت فيه الوالئم 

موظفين وقناصل الدول وغيرھم من الوجھاء واألعيان وقد قامت بأنشاء ال

 )٣(.طانيةيالسدة شركة السير جون جاكسون المحدودة البر

 )٤(.م تأسست أول مدرسة ثانوية للبنين في الحلة١٩٢٧وفي سنة  -٦

م ولد في الحلة الناقد المرحوم عبد الجبار عباس ١٩٤١وفي عام  -٧

سة االبتدائية والثانوية في الحلة وتخرج من قسم ھى الدرانأ( المشھدي 

                                                            
 
 
 
 .موسوعة أعالم الحلة: سعد الحداد  -  ١
 .م١٩٦٤الحلة الجديدة  -  ٢
 .حياتي في نصف قرن: أحمد سوسة . د -  ٣
 .أوراق حلية: عبد الرضا عوض  -  ٤
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م ، ثقف نفسه وتأثر باألستاذ ١٩٦٤اللغة العربية بكلية اآلداب ببغداد سنة 

 )١().علي جواد الطاھر 

عزف عن العمل الوظيفي والزواج واخرط في الصحافة محرراً في ( 

داية الصفحات الثقافية واألدبية وفي القسم الثقافي في إذاعة بغداد ب

  )٢().السبعينات 

شاعر ناقد من النقاد العرب المرموقين ومن آثاره المطبوعة أشواك 

ومن كتبه النقدية السياب في النقد القصصي ، ) .. شعر ( الوردة الزرقاء 

  .مرايا جديدة ، مرايا على الطريق

  .م١٩٩٢/  ١٢/  ٣توفي في الحلة على أثر نوبة دماغية في 

ني مطبعة للحلة ب السيد عبد الرزاق الحسم جل١٩٢٧وفي عام (  -٨

وبذلك تكون ھي أول مطبعة في الحلة ، .. ألصدار جريدته الفيحاء 

م واستمرت ١٩٣٦وبعدھا تأسست المطبعة األحمدية للسيد سلمان علي 

م ، أما المطبعة العصرية فكان يملكھا علي الحاج حسين ١٩٤٢حتى عام 

ب طبع في الحلة ھو ديوان م ، وإن أول كتا١٩٣٧سنة ، وقد تأسست 

للشاعر الراحل عبد ) الحياة الحرة بعد تحطيم انكلترة( شعر شعبي بعنوان 

م في ١٩٤١الصاحب عبيد الحلي والذي طبعته المطبعة العصرية عام 
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للتلف بعد أحداث حركة مايس أربعين صفحة وقد تعرض الكتاب 

 )١().م١٩٤١

ر عاكف بك وھو قائد ھـ ، أغا١٣٣٥وفي أوائل شھر محرم سنة (  -٩

 )٢().تركي على الحلة من معسكره بسدة الھندية 

م ولد الشاعر شكر حاجم الصالحي ١٩٤٧وفي قرية السادة سنة  -١٠

م ، عمل كاتباً ١٩٦٥الدراسة اإلعدادية الفرع األدبي سنة خريج (

ومالحظاً في فروع المسيب ونقلت خدماته الى وزارة الثقافة واالعالم في 

افة الجماھيرية ثم للدار الوطنية للنشر والتوزيع واالعالن في بابل دور الثق

 )٣().م ١٩٧٨حتى تقاعده سنة 

في النقد األدبي شاعر يكتب باللغة الفصحى والشعبي وله إھتمامات 

والتراث الشعبي ، مارس العمل الصحفي ، من مؤسسي إتحاد األدباء 

  .ورات إنتخابية والكتاب في بابل ورئيس للھيئة اإلدارية لعدة د

آثاره المطبوعة ، الشھداء يطرقون األبواب ، سر الليل ، ستون  من

ً ، قميص النار ، أصابع الكالم ،  قطار الوقت ، وناجح المعموري كوكبا

  .األسطورة التي تبقى ، ومصادر األصفھاني في كتاب األغاني
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م عرضت فرقة مسرح شباب ١٩٧٩في شھر حزيران من عام -١١

) الحربة والسھم ( على مسرح المعاھد في الكويت مسرحية األسكان و

 )١(.تأليف محمد مھران السيد ومن إخراج سلمان نعمة

 .م إنطلق الموكب الحسيني لمحلة الجباويين١٩٥٦وفي عام -١٢

م أسست في الحلة دائرة انحصار التبغ وكان مقرھا ١٩٣٥وفي عام -١٣

) الحشاشة (حلة السنية الحكومة الكائن في مفي خان يطلق عليه خان 

ك في التبا مة ھذه الدائرة اإلشراف على مزارعالقريبة منسوق ھرج ومھ

ن المنتج من المنطقة الشمالية وتوزيعه على الھندية ونواحيھا وجلب التت

 )٢(.المحالت

م ولد في الحلة صالح مھدي عباس السعيد الخفاجي ١٩٤٥وفي سنة  -١٤

م ١٩٦٨داد ، قسم اللغة االنكليزية سنة تخرج من كلية اآلداب جامعة بغ( 

، مارس التدريس في المدارس الثانوية والمعاھد داخل العراق وخارجه 

في ألمانيا الغربية ، الكويت ، ليبيا ، عضو إتحاد األدباء والكتاب ، عضو 

 )٣().جمعية المترجمين العراقيين 
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المرأة في ثاره المترجمة شجرة الرمان ، مازال المطر منھمراً ، من آ

  .الشرق األدنى القديم ، أسرار مصر القديمة 

من طرد ) ثورة العشرين ( م استطاع الثوار ١٩٢٠آب / ١٥في  -١٥

المسيب االنكليز من سدة الھندية وتحريرھا وبعد ذلك توجھوا الى 

آب إستطاع االنكليز من إعادة إحتالل المسيب  ١٢روھا ايضاً ، وفي وحر

 )١().ك ضارية بين الثوار واالنكليز وسدة الھندية بعد معار

وضعت بلدية الحلة بالمزايدة العلنية مسلخ الحلة .. م ١٨٨٤وفي عام  -١٦

قرشاً عن بدله ) ١٤٠٠(قرشاً أي بزيادة مقدارھا )  ٣٨٩٠٠(ببدل مقداره 

ً ) ٣٧٥٠٠( للسنة السابقة البالغ   )٢(.قرشا

على شق نھر م أشرف القائممقام شوكت بك شخصياً ١٩٠٠وفي عام -١٧

ً لما أوردتالمحاويل  ه وجند اآلالف من االيدي العاملة ألنجازه ، طبقا

 )٣()).١٨٨٨(صحيفة الزوراء في عددھا 

أصدرت مديرية النشاط المدرسي في  ٢٠٠٥وفي كانون الثاني سنة ( -١٨

تربية بابل العدد األول من مجلة أضواء وھي مجلة فصلية تعنى بالفنون 

 )٤().واآلداب المدرسية 
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م أصدر الشيخ باقر سماكة الحلي جريدة الفرات ١٩٤٦وفي سنة ( -١٩

وھي يومية مستقلة وبعد أن تعرضت النتقاد الوضع الصحي في الحلة تم 

  )١().حجبھا 

م تم افتتاح نادي المحامين في الحلة ١٩٥٠/  ٨/  ٥وفي يوم السبت -٢٠

 يين بصورة مؤقتةره في محلة الجباوحسب إجازة وزارة الداخلية واتخذ مق

االدارية في مقر  ةم تم إنتخاب الھيئ١٩٥٠/  ٨/  ١٦وبتاريخ االربعاء 

السيد عبد القادر آل قاضي  النادي ، وكان رئيس النادي المحامي

 )٢().جبران

من جريدة حمورابي الصادر في اليوم الثاني من  ١٧وفي العدد -٢١

 :م جاء الخبر التالي ١٩٣٥تشرين الثاني عام 

ن المشاريع التي إعتزمت متصرفية لواء الحلة ودائرة الري لمنطقة وم( 

  )٣().الفرات على تحقيقھا ھو مشروع جسر العباسيات بين الكفل والكوفة 

م حدثت حادثة ھروب من سجن الحلة ١٩٦٧وفي خريف عام ( -٢٢

المعروفة وقد قام بھا السجناء الشيوعيون في سجن الحلة بعد حفرھم للنفق 

  )٤().المشھور 
                                                            

 
 
 
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د  -  ١
 .تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة: عامر جابر تاج الدين  -  ٢
 .م١٩٣٥اني تشرين الث ٢في  ١٧جريدة حمورابي ، العدد  -  ٣
 .٢الحلة بين العشق واالنتماء ، ج: جعفر هجول  -  ٤



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

  )حملة إتالف الجراد ( 
م إجتاحت العراق موجات من الجراد ، فكانت من ١٨٨٦في عام   

العوامل المؤثرة في كميات االنتاج الزراعي ، لذا دعت صحيفة الزوراء 

من أجل التصدي لموجات الجراد جميع المزارعين للقيام بحملة واسعة 

حيث كانت ) الجراد حملة إتالف (وسائل البدائية ضمن ما أسمته بـ بال

ً مذھلة عن الكميات التي تم  ً وعلى مدى شھرين أرقاما تنشر إسبوعيا

ة القضاء عليھا في جميع المناطق العراقية ، إذ بلغ ما تم إتالفه في الحل

   )١(.حقة)  ٥٣١٠٦( وأريافھا فقط نحو 

  

  أھالي الحلة وشرف العسكرية
ادھا الصادرة الترويج ت في أعدت صحيفة الزوراء العثمانية قد تبنكان  

لقانون الخدمة العسكرية االجبارية في الجيش العثماني ، وطلبت من 

وكانت .. رؤساء العشائر التعاون مع االدارات المحلية في ھذا المجال 

الختيار عدد من الشباب ، وكان الصحاب ) القرعة العسكرية ( سابقاً تقام 

ً ما يدفعون الرشاوي ا مين على ھذه القرعة لى القائالنفوذ والمال غالبا

كما اشار الى ذلك الدكتور علي  ( م من التجنيد االجباري ،لتخليص أبنائھ
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، ففي العدد  )الحديث  الوردي في لمحات إجتماعية من تاريخ العراق

ھـ نشرت الصحيفة ١٢٨٨صفر ٩من صحيفة الزوراء الصادر يوم  ١٣٩

  :الخبر التالي 

من السنة بتداءاً من شھر كانون االول حسبما كتب في الحلة انه ا(   

في السنة السابعة السادسة والثمانين الى اليوم التاسع من شھر نيسان الواقع 

وقد دخل الناس بطريق الرضا والطوع مقدار اربعة )  يةمال( والثمانين 

واربعين أنفار الى طابور الطليعة الكائن في موقع الحلة ، ومقدار اربعة 

السواري ، وقد بلغ جميعاً ثمانية وأربعون نفراً ، وكان إن انفار الى األي 

أھالينا قد عرفوا قدر ھذه المادة وكذلك أھالي أھل الحلة قد فھموا شرف 

وھذه المادة ھي من االمور الاليقة .. العسكرية ومزيتھا بھذا الدليل 

  )١(.بالتشكر

  الثلج
االنكليزي حتالل بقى الثلج غريبا عن سكان مدينة الحلة حتى بعد اال(   

أقدمت شركة لنج البريطانية على جلب مكائن  م ، عندما١٩١٧للمدينة سنة 

محلة ( لصناعة الثلج الى الحلة ونصبت مكائن المعمل في الجانب الصغير 

لغرض تغطية إحتياج القوات البريطانية وتسويق الفائض منه الى ) الكلج 
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د من الذين ال فنيين ھنوھذه المكائن الى عم األھليين ، وأوكلت إدارة

ً لشكوك النظافة واستخدام احد الھنود  يدينون بالدين االسالمي دفعا

المرافقين لالحتالل ألدارة المعمل وبقي ھذا الرجل الى ما بعد االحتالل ، 

ويذكر إن أول من عمل بانتاج الثلج بعد الرجل الھندي في الحلة ھو الحاج 

جان في العقد الثالث من القرن رشيد شناوة ثم تبعه الحاج حسان مر

الماضي فقام بشراء ماكنة لصنع الثلج نصبت في محلة االكراد القريبة من 

وبعد فترة قام الحاج رشيد ) ع ( مقابل مقام الخضر منطقة باب الحسين 

) التابية -المھدية ( نصب في محلة شناوة بتوريد معمل ثان الى الحلة و

  )١().ج الى الحلة وبعدھا استمر توريد معامل الثل
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  الحلقة الثالثة
  تمثال أم ھاشم

) جسر الھنود (  ةكما التصقت تسمي) األم ( التصق ھذا االسم بتمثال   

على الجسر الذي أنشأته شركة ھندية بمدينة الحلة في الثمانينيات على 

وھناك عدة ) جسر سعد ابن ابي وقاص ( الرغم من تسميته الرسمية بـ 

ية ألشياء وأماكن عديدة دخلت ضمن ھذا المفھوم ، ففي عام مسميات محل

والمتكون من مادة ) أمتار ٤( م أقيم تمثال األم على قاعدة عرضھا ١٩٧٥

 )م١,٥( أما الوجه فكان عرضه) أمتار  ٦(السمنت األبيض بارتفاع 

ليكون رمزاً لألم العراقية وللحب والعطاء وھو من عمل الفنانين الراحلين 

وسمير يوسف ومحمد رضا ) داود وشاكر نعمة وشاكر الطائي  سلمان( 

نجم ووھاب عبد الحمزة ، بدأ العمل في التمثال في ساحة معھد المعلمين 

ضع في مفترق طرق منطقة باب المشھد وسط و، إذ  موقعالالقريب من 

حديقة غناء زادت من جمال التمثال الذي كان يتميز بحركة الشموخ تليق 

  .م العراقية بالمرأة واأل

ق نتيجة للتغيير الھندسي في الطررفع التمثال في أواخر الثمانينات   

ولكن ظلت المنطقة وحتى اآلن تعرف بأسم ساحة أو تقاطع األم ، وفي 

التسعينيات وضع تمثال آخر لألم في مدخل شارع أربعين من جھة منطقة 
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من عمل االسكان مصنوع من الحجر ولكن بحركة مغايرة ونسب مختلفة و

  .)١(الفنان عامر خليل

  

  صدقة األول
ھو األمير سيف الدولة أبو الحسن صدقة بن منصور بن دبيس   

، ولد في قرية النيل ) صدقة االول ( المزيدي الناشري األسدي الملقب بـ 

ً صدوقاً ميالدية  ١٠٥٠في الحلة سنة  ونشأ بھا وتعلم ، كان جواداً حليما

  .عادالً ومتواضعاً ، جليل القدر ، جميل الذكر واالحسان عفيفاً  كثير البر

أسس مدينة الحلة واتخذھا عاصمة ألمارته بعد أن كانت أجمة تأوي   

إليھا السباع والوحوش بعد تعمير الجامعين ، فبنى المساكن الفاخرة وأنشأ 

المدارس والمعاھد والمساجد والحدائق ونزل فيھا بأھله وعساكره في 

م واھتم بتنظيم الشؤون االدارية فعين العمال في ١١٠١ھـ ٤٩٥محرم سنة 

ً فالتفت حوله أكثر  ً مدربا ً قويا االطراف ونظم أمر الجباية ونظم جيشا

األمارة ( عرفت بـ واستطاع ان يوسع أمارته التي  ...القبائل الفراتية 

م الكوفة ثم عانه بعد طرد التركمان منھا استطاع ان يض حيث) المزيدية 

واسط وطرد االتراك منھا ، وخلص البصرة من الحكم  واستولى على
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.. مي من صاحبھا كيقباذ بن ھزارسب الديلاالجنبي ، وتسلم قلعة تكريت 

قتل األمير صدقة سنة ... حيث بلغت االمارة المزيدية أوج أزدھارھا 

شاه  كلھـ بعد معركة نشبت بينه وبين السلطان محمد بن م٥٠١ –م ١١٠٧

السلطان في الى وحمل رأسه نية قرب واسط ، السلجوقي في النعما

   .)١(بغداد

  

  الدورة االنتخابية الثالثة
م انتخابات نيابية للدورة الثالثة ١٩٣٠/  ٩/  ١٠جرت في العراق يوم   

، فقد مثل لواء الحلة في مجلس النواب النواب لھذه الدورة كل من سلمان 

لجوھر ، عبد الرزاق البراك ، ابراھيم الواعظ ، رؤوف األمين ، رؤوف ا

  .الرويشدي

، حينما  الحلةوفي ھذه الدورة ظھر الوعي البرلماني لرؤساء عشائر   

شعروا بقلة تمثيلھم في ھذه الدورة ، أعلنوا إحتجاجھم وتذمرھم وطالبوا 

   )٢().برفع نسبة تمثيلھم في مجلس النواب 
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  حادث
) م ١٩٢٠/ حزيران /  ١٧( في اليوم األخير من شھر رمضان (   

ظھرت على الجدران في سوق الحلة اعالنات تدعو الناس الى القيام في 

وجه الحكومة وتحمل حملة شعواء على جميع المتصلين باالنكليز ، وفي 

م خرج منادي ينادي ١٩٢٠/ حزيران /  ١٩اليوم الثاني من عيد الفطر 

ي في ھذه الليلة إجتماع عمومي ف: ( في طرقات الحلة وأسواقھا قائالً 

وقد حصل االجتماع في .. الجامع الكبير لسماع مكتوب آية هللا الشيرازي 

وارتقى المنبر الشيخ محمد الشھيب واخذ يتلو رسالة وردت الوقت المعين 

اليه من الشيرازي وھي تدعو العراقيين الى المطالبة بحقوقھم المشروعة 

ع على المنبر بالطرق السلمية ، ولما أتم الشيخ محمد تالوة الرسالة تتاب

محمد الشيخ عبد الحسين ورؤوف األمين وخطيب السنة عبد السالم حافظ 

، فألقوا كلمات حماسية طالبوا فيھا باستقالل العراق ونادوا باألمير عبد هللا 

  .ملكاً عليه 

حين بلغ الميجر بولي خبر االجتماع في الجامع أوعز الى خيري   

ً في  اإلدارة االنكليزية في الحلة ، بأن الھنداوي الذي كان حينذاك موظفا

يذھب الى الجامع ويتكلم مع المجتمعين لتھدئتھم ، ولكن ھذا الرجل عند 

ويقال .. وصوله الى الجامع نسي نفسه والمھمة التي كلفه الميجر بولي بھا 

فألقى على الحاضرين خطاباً وطنياً اثارھم .. انه كان في ذلك الوقت ثمالً 

أمر بولي بالقاء القبض على مدبري االجتماع وعلى وزاد في حماسھم ، 
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الھنداوي معھم وھم رؤوف األمين وعبد السالم حافظ واحمد السالم وجبار 

ً بالقطار مخفورين الى  علي الحساني وعلي الحمادي وأرسلوا جميعا

ومنھا ارسلوا بالباخرة الى جزيرة ھنجام وظلوا معتقلين في .. البصرة 

   )١().قد مات أحدھم وھو أحمد السالم الجزيرة خمسة اشھر و

  )٢().التوتر في منطقة الحلةإن إبعاد ھؤالء األشخاص أدى الى زوال (   

  

  أخبار وأرقام
وقام برسم صورة .. م زار الحلة الرحالة يورتر ١٨١٨في عام  -١

 . )٣(على الشط سور المطلتخطيطية ألحد جوانب ال

يد بن أبي الوفاء أبن الخطاب م ولد الشاعر أحمد بن مج١٢٠٦وفي سنة -٢

وتوفي سنة ) شرف الدين أبو الطيب إبن الحالوي ( ابن الزھير الملقب بـ 

 ٤) (.م١٢٥٨

م توفي السيد أبو الفضائل ، جمال الدين أحمد بن سعد ١٢٧٤وفي سنة  -٣

، اول من قسم االخبار من األمامية الى ) الطاووس (الدين الملقب بـ 
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الصحيح والموثق والحسن والضعيف ، له : ورة أقسامھا األربعة المشھ

٨٢  ً مطبوع ومخطوط ، قبره اآلن عبارة عن مزار في محلة بين كتابا

 )١(. الجباويين

م أقيم المعرض ١٩٦٤/ ٤/  ١٤م ولغاية ١٩٦٤ / ٤/  ١٠ وفي -٤

فتتاح السنة تم إمن نفس  ٥/٦التشكيلي لمدارس قضاء المسيب وفي 

  )٢( .ةفي الحل مستوصف صحة الطالب

م ولد الشاعر الدكتور باقر بن محمد بن محمود ١٩٢٠وفي سنة  -٥

م ثم ١٩٤٦أصدر جريدة الفرات في الحلة سنة ) بسماكه الحلي ( الشھير 

ً في ثانوية الحلة ، حصل على ليسلنس اآلداب في بيروت ثم  عين مدرسا

م، انتدب ١٩٨٥الدكتوراه في األدب االندلسي من جامعة برشلونه سنة 

تدريس في جامعات السعودية والمغرب والجزائر وليبيا وطشقند ثم لل

ً في كلية التربية  جامعة بغداد وأعتقل أكثر من مرة بعد ثورة / مدرسا

م ، ُترجم شعره الى اللغات االسبانية واأللمانية والروسية ١٩٦٣شباط ٨

راق ، واالنكليزية ، أنتخب عضواً في الھيئة األدارية ألتحاد األدباء في الع
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شارك في مؤتمرات أدبية وعربية وعالمية ، توفي رحمه هللا في بغداد سنة 

١( .١٩٩٤( 

م تم تأسيس مصلحة نقل الركاب في الحلة ، ١٩٥٥/  ١١/  ٢٣ وفي -٦

 )٢(. باصات ٦وكان عدد باصاتھا آنذاك 

ر م ولد الفنان التشكيلي شاكر نعمة خضير شبّ ١٩٤٠وفي الديوانية سنة  -٧

م ، تمتع بزمالة دراسية الى ١٩٥٩دار المعلمين االبتدائية سنة تخرج في ( 

  )٣().ايطاليا لمدة سنة دراسية واحدة لدراسة النحت على المرمر 

عمل معلماً ثم مشرفاً فنياً ورئيس لنقابة الفنانين فرع بابل لعدة دورات 

أقام ثالثة معارض شخصية في بغداد ، له إنجازات كثيرة في ( انتخابية 

حت والرسم في الحلة ، حصل على عدة اوسمة وجوائز وشھادات الن

  )٤().م ١٩٩١تقديرية ، توفي سنة 

م أصدر الحقوقي والشاعر رؤوف الجبوري ١٩٣٦وفي تشرين األول ( -١

مجلة الحكمة ، وھي أدبية ، علمية ، فلسفية ، مديرھا المحامي جالل عبد 
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م ، ١٩٣٧آذار  الرزاق وھي شھرية ، عطلت في وزارة بكر صدقي في

 )١().بعد أن صدر منھا ستة أعداد 

م اصدرت مجلة الغد ، وھي صحيفة أدبية اسبوعية بعد ١٩٣٧وفي سنة ( 

   )٢().ان عطلت مجلة الحكمة ولكن لم تستمر كثيراً على الصدور 

بعد أن أحتجبت مجلة الغد ، ( م ١٩٣٨اما صحيفة الحلة فقد أصدرھا سنة 

على الصدور وكانت استمرت مدة طويلة وھي صحيفة أدبية اسبوعية 

جريدة فريدة في بابھا ممتعة في مواضيعھا ثم عطلھا صاحبھا اللتحاقه 

  )٣().بكلية الحقوق لدراسة القانون 

م ومن اعداد الراحل حامد خضر واخراج محمد ١٩٧٥وفي عام -٢

الجماھيرية  العميدي عرضت فرقة المسرح الجماھيري التابعة لدور الثقافة

 )٤(. على قاعة التربية ات أمسالحلة مسرحية حجايفي 

او الطالبة )  الغالبية( م بلغت مجموع ضريبة ١٨٨٤وفي عام -٣

قرشاً )  ٧٦٣٠( المفروضة على الزوارق التي تستخدم شط الحلة بنحو 

أما ضريبة التحميص وھي الضريبة التي تفرضھا الحكومة العثمانية على 
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ً ، أما مجموع )  ٦٢٢٦( نفس السنة االواني النحاسية فقد بلغت ل قرشا

قرشاً وھذه الضريبة )  ١١٠٤(ضريبة االكواز لنفس السنة فقد بلغت نحو 

 )١().فرضتھا الحكومة العثمانية على صناعة الفخاريات 

ولد الشاعر السيد محمد علي بن ( م وفي محلة المھدية ١٩٢٢في عام -٤

، مفكر طليعة شعراء الحلة محمد علي النجار شاعر من (محمد الملقب بـ 

لتشطير والتخمين وله مجيد بارع في فن التاريخ الشعري فضال عن فني ا

حلو الحديث ، سريع البديھية ، عبي قصائد جميلة ، ظريف ، في الشعر الش

 )٢().طيب المعشر 

ً ولد الشاعر الشعبي محمد ١٩٣٤وفي عام -٥ م وفي محلة المھدية أيضا

معروف ، وشاعر غنائي ، وله قصائد حسينية شاعر شعبي (علي القصاب 

 )٣().، له مجموعة من األغاني المسجلة بأصوات المطربين العراقيين 

عضو جمعية ( ، )٤()كتب أغنيتين ألم كلثوم ، لكنھا لم تلحن وفقدت ( 

) آھات الغرام ( فرع بابل وله ديوان مخطوط شعري الشعراء الشعبيين 

  )٥(). ٢٠٠٤توفي سنة 
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م ولغاية ١٩٧١في كانون الثاني  ةرأس الدورة السادسة عشروت(  -٦

ارة الحلة الراحل جاسم حمود م لمجلس إدارة غرفة تج١٩٧٣كانون االول 

 )١().ھجول

م وفي محلة الكلج ولد لطيف ابراھيم بربن الشمري ، ١٩٢٥وفي سنة -٧

امتھن من أشھر ظرفاء الحلة ، سريع البديھية وصاحب نكته معروف ، 

مال حرة ، ينظم الشعر الطريف ، له عالقات طيبة وحميمية مع عدة أع

جميع أھالي الحلة ، اشترك في طفولته وشبابه في بعض األعمال 

 .المسرحية

 .م تأسس الموكب الحسيني لمحلة التعيس١٩٦٢وفي عام  -٨

السيد ھادي بن حمد بن فاضل كمال ( م ولد في الحلة ١٩٠٥وفي سنة  -٩

ك والشيخ رزدينية في النجف على يد الشيخ أغابالالدين ، درس العلوم 

ھادي كاشف الغطاء والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ، أسس في الحلة 

م ، أصدر مجلة التوحيد سنة ١٩٤٤المدرسة الكمالية للعلوم الدينية سنة 

ً ، شاعراً ١٩٥٨ ً ، عالما م ثم جريدة التوحيد ثم جريدة الحقيقة ، كان فقيھا

لمؤلفين والكتاب العراقيين ، من اثاً ومحققاً ، عضو في جمعية وأديباً ، باح

ية ، التخميس والتشطير في أصحاب آ ٢-١ثاره المطبوعة فقھاء الحلة ، جآ

                                                            
 
 
 
 .تاريخ غرفة تجارة الحلة: رضا عوض عبد ال -  ١
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، الحرب بين الفضيلة والرذيلة ، توفي رحمه هللا في ) جزءان ( التطھير 

 )١().م ١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦سنة  الحلة

الحلة سعد صالح جريو ، م وفي عھد متصرف ١٩٤١وفي عام ( -١٠

ً كبيراً في منطقة باب المشھد وھو المعروف بسجن  شيدت الحكومة سجنا

وقد ذكر عبد الجبار أيوب في كتابه ، بأن سجن الحلة كان يعج الحلة ، 

  )٢().م ١٩٥٤بسجناء سياسيين بتھم الشيوعية سنة 

  

  تفتيش المقاھي والمسابك
ك بتفتيش االسواق والمسابم االخيرة أخذ رئيس البلدية في االيا  

والمقاھي  بغية الوقوف على سير النظافة ومراعاة األصول الصحية 

وعلمنا إن الرئيس بعد إطالعه على أحوال المقاھي والمسابك قرر وضع 

  )٣(.خطة صحية تكفل وتصون راحة وصحة األھلين
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  ثناء
 جائتنا كلمة من مراجعي المحاكم يثنون فيھا على معاملة الشرطي  

  )١(.٣٢االول المدعو عبد الحسن رقم 

  

 إسالة الماء

ألسالة الماء وأرسلت األوراق مع الخرائط  أنابيبمناقصة مد قطعت   

   )٢(.لوزارة الداخلية للمصادقة عليھا

  

  مدير السجون العام
جون قدم الفيحاء يوم السبت الماضي سعادة السيد سعيد حقي مدير الس  

ن الجديد وقد رافقه سعادة السيد صبري مدير العام للتفتيش على بناية السج

  )٣(.السجن المركزي
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ً ھارب ٩٥القبض على    ا
.. كانت جموع من الملتحقين في الخدمة االجبارية بالجيش العثماني   

يھربون من الخدمة العسكرية ألسباب عديدة ، فشكلت جمعيات من قبل 

  .خدمة العسكريةالحكومة العثمانية لمتابعة والقبض على الھاربين من ال

جمادي اآلخر  ١٦نشرت صحيفة الزوراء بتأريخ  ١٢١٠ففي عددھا   

  :ھـ الخبر التالي١٣٠٢

إن جمعية الحلة من الجمعيات التي شكلت في كل طرف ألجل جلب (   

دفتر ذو في الحلة ونواحيھا وقد ورد فيھا وجمع البقايا والفارين الموجودين 

يلة تبين منه انه بظرف اسبوع قبض يرية الجند المسعود الجلمفردات لمش

وھذا ) أفواجھم..(وا لطوابيرھم نفراً واعط ٩٥ى بواسطة ھذه الجمعية عل

حصل بجھود المتصرف أحمد باشا ، ورئيس الجمعية المذكورة إسماعيل 

فينتظر األقدم من سائر الجمعيات المتشكلة بھذا الباب والمقصد .. بك 

  )١().ايضاً 
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  الحلي يسعد
دى ازقة المھدية القريبة من سوق العالوي ولد الفنان سعدي في اح  

تعرض الفنان وكبقية الشباب ( م ، إمتھن أعماالً عدة ١٩٣٩الحلي سنة 

ً شھيراً ، فاتخذ الفنان سعدي الى عالقة حب فاشلة  صدمته ليكون مطربا

ً من الغناء متنفس لمعاناته فالتحق بجلسات الطرب والسمر التي كانت تعقد  ا

   )١().حدائق الجبل ليالً في 

التصق اسم المال محمد علي القصاب باسم سعدي الحلي باعتباره   

تناشيدني ( الذي يدعي بأن كلمات أغنية ( كاتب أغلب أغاني سعدي الحلي 

التي اشتھر بھا الفنان سعدي من نظمه ولكن االخير أنكرھا ) عليك الناس 

عاصمة .. ي الحلي الى بغداد م تقريباً ارتحل سعد١٩٥٤في عام )٢().عليه 

واستطاع أن يحصل على موقع قدم في الوسط .. الثقافة والفن والسياسة 

واصبحت له عالقات جيدة مع الفنانين منھم .. الفني المزدحم بالمطربين 

  .محمد جواد أموري وحقي الشبلي

سعدي الحلي من الفنانين العراقيين الرواد ، مطرب ھو االكثر شھرة (   

وعند محاورتي له بدأ يتحدث وكأنه .. طربي جيله واالجيال الالحقة بين م
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خالداً في ) ابا خالد ( مطمئن بأن ما قدم من عطاء فني كفيل بأن يجعل 

  )١().ذاكرة الناس وإن أسمه ال تمحيه شعيرات الزمن 

ذبية واللون إن صوتي مميز وفيه جا( ويقول سعدي الحلي عن نفسه   

فيه احد ، ولم أتاثر باحد وانا مدرسة فنية والمقام  الذي غنيت به لم يغن

لمتعبة واللذيذة أعيش بجو العراقي سالحي ، وبعد ھذه الرحلة الشاملة وا

ذ تركتني فريسة ألنياب إ... يما بعد رحيل زوجتي ام خالد بة ال سمن الكآ

الوحشة والوحدة وبسببھا تمرضت وفقدت ساقي وزاد وجعي فقداني ولدي 

  )٢().خالد 

م توفي الفنان سعدي الحلي بعد أن ترك ٢٠٠٥/ نيسان /  ٢٤وفي يوم   

ً بصمة ولون ذ ھو علماً من أعالم الغناء والذين ع.. اً في عالم الغناء مميز ا

  .أنجبتھم مدينة الحلة 

  

  مصطلحات أيام زمان
راقي في الجيش الع) الفوج ( اصطالح عسكري يقابل : الطابور   

  )٣(.نديج)  ١٠٠٠( وتعداده نحو 

                                                            
 
 
 
 .٢٠٠٥/  ٤/  ٢٨في  ٥٣٦العدد : جريدة الصباح  -  ١
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عراقي قوامه اصطالح عسكري يقابله اللواء في الجيش ال  :األالي   

  )١().افواج(اربعة طوابير 

ضريبة تؤخذ على المنسوجات الحريرية والقطنية : رسوم االحتساب   

تبعاً  ٤٠/  ١واحدة عن كل قرش أو  من المعموالت الداخلية بنسبة يارة

  )٢(.لمقياس الزكاة

رسوم تفرض على االشخاص عند عبورھم  :رسوم مرورية الجسر   

  )٣(.في مدينة معينة اً جسر

ضريبة تؤخذ على البضائع التجارية التي تباع في : رسوم الطمغا   

  )٤(.االسواق

  

  ضراب شاملإ
م دعت الحركة الوطنية في لواء ١٩٤٧تشرين االول سنة  ٣في يوم 

الية الى تنفيذ الحلة ممثلة باالحزاب السياسية واالتحادات والنقابات العم

ً للقضية الفلسطينية ،  اضراب شامل في جميع أقضية ونواحي اللواء دعما

                                                            
 
 
 
 .اخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية: علي هادي المهداوي . د -  ١
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وتنفيذاص لتلك الدعوة تم إغالق كافة المحال التجارية واألسواق والمقاھي 

  )١(.من قبل كافة الحليين من مسلمين ويھود

  

  أنا ستوته
في فلم من تمثيل المطربة صباح ، عرض في سينما الحمراء الشتوي 

م ومكانھا الحالي خلف ١٩٣٦م ، والتي أفتتحت عام ١٩٤٧عام  الحلة

سينما الجمھورية مقابل بناية بلدية الحلة ، ومن االفالم التي عرضت فيھا 

  )٢(.)غرام وانتقام( و ) تسواھن ( و ) عبله وعصام (فلم 

  

  )الدموع البائسة ( 
حلة خالل شھر وعرضھا في الرواية قام بتمثيلھا نادي التجدد ببغداد   

والمنشور في  ١٢٨٢١م حسب القرار المرقم ١٩٤٥ول لسنة تشرين أ

لقاء ريع ال يزيد م ، ١٩٤٦ / ٦/  ١٥ في ٢٣٧٩الوقائع العراقية العدد 

بالمائة من صافي إيراد  ٤٠مائة دينار على أن تخصص ) ١٠٠(على 

                                                            
 
 
 
، جامعـــة )  ١٩٥٢ -١٩٢١( االقليـــة اليهوديـــة فـــي لـــواء الحلـــة : علـــي كامـــل حمـــزة الســـرحان   - ١

 .بابل
 .الحلة بين العشق واالنتماء: جعفر هجول   -  ٢
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أن  الحفلة لفقراء ومدارس الحلة بموجب البطاقات المدونة تفاصيلھا وعلى

  :تكون تحت إشراف اللجنة التالية 

ً      السيد ھادي عنبر   كاتب أوراق مديرية معارف لواء الحلة   رئيسا
  عضواً   كاتب حسابات مديرية معارف لواء الحلة  السيد أحمد كاظم   
  )١(عضواً        رئيس لجنة التمثيل لنادي التجدد   السيد طاھر توفيق 

  

  جمع تبرعات
راقية في والمنشور في جريدة الوقائع الع ١١٨٤٠م عمالً بالبيان المرق  

م وتحت اشراف اللجنة المكونة من السيد محمد حسين ١٩٤٦/ ٦/  ١٥

ً وعضوية السيد عبد الحسن  الحلةالشبيبي مفتش معارف لواء  رئيسا

الفلوجي محاسب الدائرة والسيد احمد كاظم الجادر معاون محاسب الدائرة 

من موظفي المنطقة المذكورة  اً دينار ١٥رھا ، جمعت تبرعات اختيارية قد

لغرض مساعدة عائلة المعلم المتوفي المرحوم حامد ھادي الزھري خالل 

  )٢(.مدة ثالثة أشھر
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  ٥٢٤قرار رقم 
) رئيس الوزراء ( على ما عرضه الوزير المسؤول عن األوقاف  بناءً   

  :رسمنا بما ھو آت 

سين ناصر الى السيد ياتوجيه االمامة والخطابة في جامع المسيب   

  ..وكالة من صاحبھا العاجز

  .على الوزير المسؤول تنفيذ ھذا المرسوم   

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شھر جمادي األول سنة   

  .م١٩٥٨ھـ المصادف لليوم الثالث من شھر كانون االول لسنة  ١٣٧٨

  

  رئيس مجلس السيادة    محمد نجيب الربيعي  
  عضو      كبهمحمد مھدي   
  عضو        خالد النقشبندي  

  

  )١(رئيس الوزراء/ الزعيم الركن عبد الكريم قاسم           

  

  

                                                            
 
 
 
 .م١٩٥٨/ كانون االول / ٣١، االربعاء  ١٠٢د العد: ، الوقائع العراقية  ٥٢٤رقم القرار  -  ١
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  جمع الشحاذين
 الحلةوالصادر في  ١٣جاء في خبر منشور في جريدة حمورابي العدد  

  :م ما نصه ١٩٣٥ /  ٩/  ٢٨ بتأريخ

كنا قد لفتنا في عدد مضى نظر مديرية شرطة اللواء حول الشحاذين   

ثرة انتشارھم وتعجيزھم للناس ، وقد اھتمت لما كتبناه وجمعتھم واخذت وك

م الباقي الى وسفرت القس نھم على عدم العوده للشحاذةالتعھدات لقسم م

  )١(.فحيا هللا الرجال العاملين..  العاصمه لدار العجزة

  

  فندق الحاج بدير
العمار ،  من فنادق الحلة القديمة والوحيد في محلة الوردية داخل سوق  

، اكتسب ) ھاني ( كان مؤجراً من قبل شخص غريب عن المحلة أسمه 

ھذا الفندق أھمية تاريخية ، حيث سكنته عوائل كردية مھجرة ، بسبب 

ً لألكراد على أثر قيامھم بثورات  سياسات الحكومة السابقة تھجيراً قسريا

ز من كما حصل في تمو.. أو حركات مسلحة للمطالبة بحقوقھم القومية 

م ، ومن العوائل التي سكنت الفندق عائلة الشيخ المرحوم أحمد ١٩٤٣عام 

البرزاني شيقق المرحوم المال مصطفى البرزاني ، حيث كان مبعداً 

                                                            
 
 
 
 .م ١٩٣٥/  ٩/  ٢٨، الصادرة في الحلة بنتاريخ   ١٣العدد : جريدة حمورابي  -  ١
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السياسي من قبل السلطات الحكومية كما جاء في تاريخ الوزرات لنشاطه 

  .العراقية الجزء السادس

م الحاحھم على ان يختار اي استقبل أھل المحلة الشيخ وعائلته ، ورغ  

اال انه أصر على أن يسكن في .. بيت من بيوتات المحلة ليكون مقر سكناه 

ً ألي مضايقة أمنية من قبل السلطات ألھالي .. فندق الحاج بدير  تحاشيا

  ...المحلة 

تكونت عالقات اجتماعية قوية ومتينة بين الشيخ والعوائل الكردية   

وائلھم ، فكانوا يحضرون افراحھم واتراحھم االخرى ورجاالت المحلة وع

، واستمرت ھذه العالقات حتى بعد عودتھم الى ربوع كردستان ، كان 

ً ما يقضي وقته في دكان الحاج اسماعيل الجيالوي بائع التبغ  الشيخ غالبا

المعروف وفي احيان اخرى يتنزه ويصطاد في بستان الجيالويين وبيت 

يصفه ... ته على الرغم من المراقبة االمنية مطلك مع افراد عائلته وحماي

  .رجال المحلة بالرجل الشجاع ويمتلك شھامة وعزة نفس وكرم الضيافة

طفل من ) الربل ( دھست بعربتي ) : ( ھادي عودة ( يقول الحاج   

فعندما ذھبت مع ... عائلة الشيخ مما تسبب في كسر رجله اليسرى 

استقبلنا الشيخ .. ) الفصل ( قديم مجموعة من وجھاء المحلة لألعتذار وت
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اليوجد فصل بين افراد البيت : بكرمه المعروف ، لكنه رفض الديه وقال 

   )١().الواحد 

  

  الشلب بال ماء
ذي القعدة من  ٢الصادر في  ١٠٤٥نشرت صحيفة الزوراء بعددھا   

  :الخبر التالي .. ھـ ١٢٩٩عام 

بصورة لم يسبق تناقص نھر الفرات في ھذه السنة ، وانحطاط (   

ان اكثر مزروعات الشلب بقيت بال ماء وبلغت درجة التلف من .. امثالھا 

إن اراضي الھندية الكائن فوق الحلة والمتشعب .. العطش عملت السداد 

من نھر الفرات منخفضة عن اراضي الحلة ، ولھذا ميل الماء الطبيعي الى 

   )٢().تلك الجھات قد تزايد 

  

  )محاولة ھروب ( 
كر االستاذ المرحوم جعفر ھجول في كتابه الحلة بين العشق واالنتماء ذ  

حدثني صديقي جاسم حسين الصقر رفيق العمر (  ٣٦الجزء الثاني ، ص

                                                            
 
 
 
 .م٢٠٠١/  ٤/  ٢مقابلة شخصية مع المرحوم الحاج عبد الحسين اسماعيل الجيالوي في  -  ١
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عندما كان نزيالً .. والفكر والحياة عن محاولته للھروب من سجن الحلة 

فيه أواسط ستينات القرن العشرين ، إذ خطط للھروب ، وبعد عرض 

في خارج السجن ) الحزب الشيوعي العراقي (الخطة على الحزب الفكرة و

ألعادة تقوية وتوسيع تنظيمات الحزب في تمت الموافقة لحاجة الحزب له 

  .الفرات االوسط 

وھي الحصول على عيادة كانت فكرة الھروب سھلة وبسيطة وممكنة   

س صحية خارجية لقلع احد اسنانه وعند تحقق اليوم المعين سيرافقه حار

، أما خطة تنفيذ الھروب ) الكلبجة ( واحد الى العيادة وھو مقيد اليدين بـ 

والحارس من السجن الى ) جاسم (ة من يراقب خروج السجين فھي تھيئ

ان تحين الفرصة التي سينفذھا السجين برمي حفنة من مسحوق صابون 

غسيل المالبس المھيأ في جيبه على وجه وعيون الحارس الذي سيتخبط 

وعدم قدرته على رؤية ما سيحدث ، عند ھذه ماً الھياً بعينيه وحرقتھما حت

الحالة سيكون المكلف من الحزب للمراقبة وبصحبة سيارة معدة اللتحاق 

، حدد يوم العيادة وعين السجين بھا واالنطالق بعيداً عن كل شيء 

ي والمكلف الذي كلفه التنظيم ف) جاسم ( الحارس المرافق واستعد السجين 

الخارج وان ال يتدخل اال بعد رمي المسحوق ، كان الحارس رجالً كبيراً 

ً ، بعد خروجھما  ً طيبا من السجن باتجاه ) السجين والحارس ( مسكينا

العيادة بادر الحارس بعملية مفاجئة ال تدل اال على الطيبة والنية الحسنة 

لقيد اح من جيبه وفتح اوالثقة بسمعة الشيوعيين وھي اخراج المفت



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

ھذا الموقف االنساني فعل فعله في اعماق جاسم الذي راجع ) الكلبجة(

نفسه وبعد المراجعة قرر االقالع عن فكرة الھروب وعدم تنفيذ العملية 

تأثراً بانسانية الحارس وطيبته وقناعته باخالق الشيوعيين ، استمر السجين 

حتاج الى قلع وبدل برفقة الحارس الى العيادة لقلع سنه الذي لم يكن اصالً ي

الحرية اختار العودة مع حارسه الى السجن وفضل مكافأة الحارس على 

    )١(.انسانيته وطيبته وموقفه مضحياً بسنه السليم وحريته االكيدة

  

  مخرج إذاعي
المخرج اإلذاعي  محلة كريطعة الحلةم ولد في مدينة ١٩٥٤في عام   

توسطة فيھا ماالبتدائية وال حافظ مھدي ماجد كريم الوطيفي ، أنھى دراسته

تخرج في معھد ،  الحلة، شارك في بعض األعمال المسرحية في دراسته ب

م ثم حصل على شھادة ١٩٧٦- م١٩٧٥قسم المسرح  الفنون الجميلة

  .م ١٩٨١-م١٩٨٠البكلوريوس في أكاديمية الفنون الجميله ببغداد 

يري في له مشاركات في المسرح فقد عمل ضمن فرقة المسرح الجماھ  

ً في مسرحية  الحلة ) حجايات أمس ( في السبعينيات ممثالً ومخرجا

                                                            
 
 
 
 .م١٩٧٥ –م ١٩٦٥الحلة بين العشق واالنتماء ، احداث وحقائق وذكريات : جعفر هجول  -  ١



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

وكذلك شارك في بعض األعمال المسرحية لفرقة ) الدربونة ( ومسرحية 

ً  وله مشاركات تلفزيونية الحلةالشرطة في    .أيضا

ويعتبر من .. مخرج إذاعي معروف داخل العراق وفي الوطن العربي   

حضور إعالمي متميز من خالل عمله اق ، له شيوخ اإلذاعيين في العر

إذاعة صوت الجماھير ( اإلذاعي الذي بدأه في منتصف السبعينات 

ومازال ، له العشرات من المسلسالت اإلذاعية والبرامج ، شارك ) وبغداد

في العديد من المھرجانات الفنية داخل العراق وخارجه ، منھا مھرجان 

، وحصل على الجائزة الفضية زيون القاھرة الدولي لألذاعة والتلف

، كما حصل على العديد من الشھادات في مھرجان القاھرة والبرونزية 

التقديرية ، ساھم في تأسيس بعض اإلذاعات الحليه ، اقيمت له عدة أماسي 

، عضو لجنه تحكيم لعدد  الحلةفي مجال تخصصه في محافل ثقافية في 

، تتلمذ على يده الكثير من الشباب  من المھرجانات االذاعية والتلفزيونية

بابل ، عضو / في المجال االذاعي ، رئيس إتحاد اإلذاعيين والتلفزيونيين 

  .نقابة الفنانين ، حالياً مدير إذاعة بابل التابعة لشبكة اإلعالم العراقية
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  الحلقة الرابعة
  وفاة الزعيم

دد  ورابي بالع دة حم رت جري ي ٩نش بت ف وم الس ادره ي  ٨/  ٣١ الص

  :خبراً تحت عنوان .. م ١٩٣٥/
  وفاة الزعيم الخطير رئيس قبائل ألبو سلطان ، الشيخ عداي الجريان ، 

هِ  ى كف اد عل وتى تق اد     والم ا الجي اُر منھ واھر يخت ج
ة ت الدول ن  فجع يم م دودين ، وزع يوخھا المع ن ش يخ م ا بش زعمائھ

ة دة والبطول الكرم والنج ھورين ب ي ب المش خاء نعن زعيم والس رة ال ه حض

لطان  و س ل الب يس قبائ ان ، رئ داي الجري يخ ع ر الش رئيس الخطي وال

ون في االسبوع  د المن المعروفة بعزة نفسھا وسمة مكارمھا ، وقد اغتالته ي

ذ  ه من م برئت فاء من مرض أل ان ، لألستش ى لبن اً ال ان ذاھب الماضي بينما ك

ه ص دى رددت ه ص ذه الفجيع ان لھ اً ، فك نوات تقريب ر س ام عش حف الش

ريم  ي الك م العراق ه العل راق يلف ى الع ه ال ل جثمان د نق راق ، وق ... والع

ق  اء المواف وم االربع بيحة ي ي ص داد ف ى بغ م ، ١٩٣٥/آب/٢١ووصل ال
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ى  ه ال اً وجيء ب تقباالً عظيم ا اس تقبل فيھ ةواس ه ، ..  الحل ر اقامت حيث مق

  )١(.جداً  فأجريت له المراسيم العشائرية المعتادة ولكن بمقياس عظيم

  

  االمير علي بن دبيس االسدي
ھو آخر أمير من أمراء بني مزيد حكموا االمارة المزيدية والتي كانت   

ً  الحلة  مركزھا ، كان رجالً باسالً عالي الصحة ، بصيراً باالمور ، طموحا

يحبونه  الحلةكان أھل .. فيه الى المجد ولخصال الخير المتوفرة 

 ھـ توفي٥٤٥الحروب معه وفي سنة  ويتعصبون له ويخوضون غمرات

ً وقيل مات بعلةوقيل مات مس وقيل توفي بالسكتة.. االمير علي   موما

، ألنه قصر في أمره ، ثم مات  بن صالحإالقولونج وأتھم طبيبه محمد 

وصارت  الحلةالمزيدية في  عد قليل ، وبوفاته انقرضت االمارةطبيبه ب

  )٢(.العمال من قبلھم تابعه للعباسيين مباشرة يرسلون اليھا

  

  

  
                                                            

 
 
 
هـ ، ١٣٤٥م الموافق جمادي الثاني ١٩٣٥/  ٨/  ٣١، السبت في ٩العدد: جريدة حمورابي  - ١

 .الصفحة االولى مع صوره
 .تاريخ الحلة: يوسف كركوش :  -  ٢
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  يوسف كركوش
ھو الشيخ يوسف حمادي حسين كركوش الحلي ، ولد في محلة   

م ، أديب ومؤرخ ، فھو بحق ١٩٠٦/ ھـ ١٣٢٤الجامعين في الحلة سنة 

مؤرخ الحلة االول ، درس وتعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية والفلسفية 

عيد وقاسم العطار ومحمود زاق الس، أمثال عبد الر الحلةعلى يد شيوخ 

ً في مدرسة  ماكةس وناجي خميس وعبد الكريم الماشطة ، عين معلما

تقاعد من التعليم )الوثبة (الفيحاء االبتدائية ثم نقل الى مدرسة فيصل الثاني 

م ودفن ١٩٩٠/ ھـ ١٤١١م ، وتوفي رحمه هللا في الحلة سنة ١٩٦٤سنة 

  .في النجف االشرف 

  :من آثاره العلمية 
، رأي في االعراب ، كشف الغطاء عن كتاب فقھاء  بجزئيه الحلةاريخ ت

  .)١(الحلة، ومختصر تاريخ  الفيحاء

  

  مساعدة معلم مريض
والصادر من متصرف  ١٠١٤٩حسب القرار المرقم  حسب القرار(   

لواء الحلة والمنشور في الوقائع العراقية ، أذن بموجبه الى مدير معارف 

                                                            
 
 
 
 .ادسعد حد: موسوعة أعالم الحلة  -  ١
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من موظفي المديرية  اً دينار ٢٠ات اختيارية بمبلغ لواء الحلة بجمع تبرع

المذكورة لغرض مساعدة المعلم المريض السيد جمعة يوسف العبيدي لمدة 

  :م تحت اشراف اللجنة التالية ١٩٤٥/  ٩/  ١ثالثة أشھر إعتباراً من 

ً         مفتش الدائرة    عبد الحسين الشبيبيالسيد    رئيسا
  عضواً       الدائرة محاسب      ن الفلوجيالسيد عبد الحس

  )١().عضواً     معاون محاسب االدارة    السيد أحمد كاظم الجادر
  

  

  ..!!طابوق بابل على ظھور الجمال 
تبين من البرقيات التي أرسلھا المتصرف يحيى نزھت الى مراجعه (   

د تجاوز عددھم ق) سدة الھندية ( إن العاملين في السد  في بغداد وأسطنبول

وأن كميات الطابوق واآلجراني .. ي اليوم الواحد ف عامل)  ٥٥٠٠(نحو 

جلبت من خرائب مدينة بابل االثرية على ظھور الجمال كانت تكفي 

م من االرض حسب طلب المھندس شوندورفر ، )  ٣٥١٠(لرصف مسافة 

                                                            
 
 
 
 .هـ١٣٦٥رجب سنة /  ١٥/ ، السبت  ١٣٧٩العدد : الوقائع العراقية  -  ١



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

ركيزة تم غطسھا ) ٥٠(نحو  اضافة الى الركائز الخشبية التي بلغت

  )١().بالماء

لة على انشاء سد الھندية حتى اصابه التصدع مدة زمنية طوي لم تمِض   

وعلى الرغم من بعض المحاوالت التي جرت الصالحه لكنھا باءت .. 

  .بالفشل

  

  الُخليعي
محمد بن  ابو الحسن جمال الدين علي بن عبد العزيز بن ابي( ھو   

اً والموصلي اصالً والحلي مسكناً الخليعي لقب( )٢().بن بالل الخفاجينعمان 

 ً شاعر مجيد سامي الخيال ، يمتاز بسالسة االسلوب ورقة ..  ومدفنا

المعاني ، وله مشاركة في االداب والفنون ، له ديوان شعر مخطوط كله 

وال تكاد .. وتأبينھم والتوسل بھم الى هللا تعالى ) ع(في مدح أھل البيت 

   )٣().تجد فيه ھبوطاً او خفضاً عن مستوى شعره العالي 

مه ان أ: (  ٥٥٥/  ٢مجالس المؤمنين  ستري فيذكر القاضي الت(   

من زوار االمام  عثه لقطع طريق السابلةكانت قد نذرت ان رزقت ولدأً تب
                                                            

 
 
 
  .اخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية: علي هادي المهداوي . د  -  ١
 .م٢٠٠٧العدد األول ، السنة االولى ، : مجلة شبابيك الفصلية  -  ٢
 .١٣٦، ص ١البابليات ، ج -  ٣
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وقتلھم ، فلما ولدت المترجم وبلغ اشده ابتعثت به جھة ) ع(السبط الحسين 

على مقربة من كربالء المشرفة ، ) المسيب ( فلما بلغ نواحي .. نذرھا 

الزائرين ، فاستولى عليه النوم ، واجتازت عليه القوافل طفق ينتظر قدوم 

قد قامت ، وقد  ى فيما يراه النائم ، كأن القيامة، فاصابه القتام الثائر ، فرأ

أمر به الى النار ولكنھا لم تمسه لما عليه من ذلك العثير الطاھر ، فانتبه 

، فھبط  رذيلةعما كان ينويه من فعل تلك المرعوباً من نيته السيئة ، وعدل 

ً واعتنق والء أھل البيت ، ويقال انه نظم البيتين  الحائر الشريف ردحا

  :رين المشھو

     إذا شئت النجاة فزر حســينا
 لكي تلقى االله قرير عين    

 ً      فان النار ليست تمس جسما
 )١().عليه غبار زوار الحسين     

نقالً عن كتاب في دار السالم  ومما يروى عن العالمة النوري(   

للسيد شمس الدين محمد )) الحبل المستبين في معجزات أمير المؤمنين ((

إن الخليعي لما دخل الحرم الحسيني المقدس أنشأ قصيدة في : الرضوي 

                                                            
 
 
 
  .م٢٠٠٧دد األول ، السنة االولى ، الع: مجلة شبابيك الفصلية   -  ١
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في أثنائھا وقع عليه ستار من الباب الشريف .. وتالھا عليه ) ع(الحسين 

  )١().فسمي بالخليعي او الخلعي وھو يتخلص بھما في شعره 

محمد الجيالني قال وفي دار السالم عن الحبل المستبين عن المولى (   

وبين ابن حماد الشاعر وحسب كل إن  انه جرت مفاخرة بين الخليعي: 

فنظم كل قصيدة كان احسن من مديح اآلخر ) ع(مديحه ألمير المؤمنين 

فخرجت قصيدة ) ع(وألقاھا في الضريح العلوي المقدس محكمين االمام 

ً عليھا بماء الذھب أحسنت ، ا وعلى قصيدة ابن حماد مثله لخليعي مكتوبا

أنا :  بقوله) ع(اد وخاطب أمير المؤمنين بماء الفضة ، فتاثر ابن حم

في ) ع(محبكم القديم ، وھذا حديث العھد بوالئك ، ثم رأى أمير المؤمنين 

  :المنام وھو يقول له 

  )٢().زم رعايته إنك منا وإنه حديث عھد بأمرنا فمن الال  

ھـ وقبره معروف ومشھور بالحلة وكان بالقرب منه  ٨٥٠توفي سنة (   

وقبره  )٣().واآلن ال وجود لھا ألنھا قسمت دوراً .. بستان تعرف بالخليعية 

ن طاووس ، خلف سجن يقع في محلة الجامعين ، مقابل السيد اب اآلن مزار

  .الحلة المركزي
                                                            

 
 
 
 . م٢٠٠٧العدد األول ، السنة االولى ، : مجلة شبابيك الفصلية  -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢
 .٢تاريخ الحلة ، ج: يوسف كركوش  -  ٣
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  نقل عبد الرزاق حلمي
ملك غازي إرادته الملكية وبناًء على ما عرضه وزير الداخلية أصدر ال  

بنقل عبد الرزاق حلمي متصرف لواء البصرة إلى متصرفية لواء الحلة ، 

وتعيين عبد الحافظ نوري حاكم إستئناف محكمة تسوية حقوق األراضي 

  .متصرفاً للواء البصرة 

  .على وزير الداخلية تنفيذ ھذه اإلرادة 

 ١٣٥٢اليوم العشرين من شھر جمادي األول سنة  كتب ببغداد في

  .م١٩٣٣واليوم العاشر من شھر أيلول سنة

  غازيحكمت سليمان                                                

  وزير الداخلية                                                          

  )١(رئيس الوزراء/ رشيد عالي 

  

  ي شكر جياناآلنسة مار  
والمنشور في  ١٧٤٩١إستناداً لبيان متصرفية لواء الحلة ذي الرقم   

عبد الجبار ( وافق متصرف لواء الحلة ..  ١٦٧٢الوقائع العراقية العدد 

                                                            
 
 
 
جمادي / ، السنة الحادية عشرة ، الخميس  ١٢٩٦العدد) ٣٠٥(رقم القرار : الوقائع العراقية  - ١

 .م١٩٣٣/ايلول/٢١هـ ،  ١٣٥٢الثاني ، سنة 
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على قيام اآلنسة ماري شكر جيان المقطوعة اليدين بإقامة ثالث )الراوي 

على أن يخصص حفالت أعمال دقيقة برجليھا في بنايات المدارس للنساء 

ون بالمائة من الريع لغرض إكساء الطالبات الفقيرات رخمسة وعش% ٢٥

مصرف للنفقات المقتضية إلقامة % ٧٥في مدارس البنات في الحلة و 

  .الحفالت

                                  

  )١(متصرف لواء الحلة  

  

  حفله غنائية في قضاء السدة  
مؤلفة من عبد  شباط حضره فرقة فنية ٨م بعيد انقالب ١٩٦٣في سنة   

الحليم حافظ ، محمود شكوكو ، ومھا صبري ، ثريا حلمي وفنانين آخرين 

وكانت .. وأقاموا الحفالت في بغداد وفي سدة الھندية في الحلة .. 

  .)٢(بمصاحبة الفرقة الماسية بقيادة احمد فؤاد حسن

  

  

                                                            
 
 
 
 .١٩٤٨/ كانون أول / ٥في  ١٦٧٢العدد /  ١٧٤٩١رقم البيان : الوقائع العراقية  -  ١
 .م ٢٠٠٨/  ١٠/  ١٤لقاء مع صبري عوض في  -  ٢
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  أنا جندي في المسيب  
 في ١٦٧٢عراقيةوالصادر في الوقائع ال ١٧٦٤١جاء في القرار رقم   

  :ما نصه  الحلةم والصادر من متصرفية لواء ١٩٣٨ / ١٢/  ٥

/  ١٢/  ١٦والمؤرخ في  ٢٣٩٣٦لداخلية المرقم عمالً ببيان وزارة ا  

م وإستناداً على المادة الخامسة من قانون اليانصيب واالكتتبات ١٩٣٤

  : م ١٩٣٤لسنة  ٤٢العامة رقم 

دائية للبنين في المسيب بتمثيل نوافق على قيام مدرسة المسيب االبت  

لغاية جمع تبرعات اختيارية على أن ال تتجاوز ) أنا الجندي ( رواية 

الخمسة والعشرين دينار لغرض مساعدة وإكساء الطالب الفقراء في 

  .المدرسة المذكورة وتزويدھم بالكتب المدرسية 

                                  

  )١(متصرف لواء الحلة  

  

  رابعةالدورة االنتخابية ال
 ٨م ولغاية ١٩٣٢تشرين الثاني ٣( في عھد وزارة ناجي شوكت (   

تم إجراء انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب العراقي ) م ١٩٣٣ذار آ

                                                            
 
 
 
 .م١٩٣٨سنة /٥/١٢في  ١٦٧٢العدد : الوقائع العراقية  -  ١
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م عقدت الجلسة ١٩٣٤آذار  ١٨م ، وفي ١٩٣٣كانون االول  ١٠في 

دون ، االولى ، وقد مثل لواء الحلة فيه سلمان البراك ، عمران الحاج سع

  )١().، عبد الرزاق شريف  فى عاصم ، ھاشم الكيالنيمصط

  

  بوابات الحلة
ه الى بدايات القرن الثاني عشر لمدينة الحلة سور قديم يرجع بناؤ كان  

الميالدي كما ذكر العالمة يوسف كركوش ، وقد ذكر ابن جبير في رحلته 

) لم يبق من سورھا اال حلق جدار ترابي مستدير ( م بانه ١١٨٤عام 

ً في تحديد  بن السور مستطيل الشكل حيث لعوكا شط الحلة دوراً مھما

  .شكله 

م الى وجود االسوار ١٧٩٤زار الحلة عام اوليفيه الذي  ويشير الرحالة  

فھناك سور يحيط بالجانب الغربي من الحلة وآخر في الجانب .. فيھا 

فف الشرقي مع امتداد شط الحلة ، اما المواد فھي من الطين واللبن المج

مما يجعله سريع التآكل وبحاجة مستمرة لألصالح والترميم ، .. بالشمس 

وقام العثمانيون مرات باصالح ھذا السور وخاصة في مطلع القرن التاسع 

وقال عبد ) االوسط لصد ھجمات الوھابيين على مدن الفرات ( عشر 

                                                            
 
 
 
  .نشاط نواب الحلة في البرلمان العراقي: يحيى المعموري . د -  ١
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وربما كان العثمانيون : (نشأة مدن العراق وتطورھا  الرزاق عباس في

  ).سبب الدفاع المستمر عن المدينة ضد االنتفاضات العشائرية ب

لرماة  المدفعية او المراقبة كذلك فتحات وألسوار الحلة ابراج الستخدام  

البنادق ، وكانت في الحلة اربع ابواب تفتح وتغلق في اوقات محددة سميت 

باب بغداد وتقع شمال : باسماء المدن والمناطق التي تتجه نحوھا وھي 

وبغداد ، واشار اليھا الرحالة  المدينة وتقود الى الطريق البري بين الحلة

م ومكانھا اآلن كما يقول الدكتور ١٧٧٤عندما زار الحلة عام ) بارسنز (

ھو منطقة محطة القطار في الجانب الصغير من المدينة ( صباح المرزوك 

  ).حيث الحامية او معسكر الحلة 

يربط الجانب الصغير ) سر القوارب ج( وكان ھناك جسر يسمى بـ   

ھـ خدمة ٥٨٥مع الكبير وقد انشأه الخليفة العباسي الناصر لدين هللا عام 

  .م١١٨٤للحجاج وقد ذكره ابن جبير في رحلته للحلة عام 

ھناك بوابتان متقابلتان في : ( وقال الدكتور علي ھادي المھداوي   

الذي ھاية جسر القوارب السور تطالن على شط الحلة تقع كل منھما عند ن

ن ييربط الصوب الكبير مع الصوب الصغير ويبدو انھما كانتا المنفذ

ن في الجانبين من جھة ذلك الشط ، حيث كان بامكان السكان التنقل يالوحيد

  ).عبرھا 

وقد كانت بوابة الجانب الصغير تؤدي الى الشارع الرئيسي الذي يربط   

  .عالمة كركوش بجنوبھا كما يذكر ال شمال المدينة
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والباب اآلخر ھو باب كربالء وتقع في الشمال الغربي لمدينة الحلة   

) باب الحسين ( وحاليا تعرف بمنطقة .. كربالء  –وتؤدي الى طريق حلة 

في كربالء ) ع(يتوجه المسافر من ھذه المنطقة الى مرقد االمام الحسين 

ل المدينة وخارجھا خعدة مفترقات للطرق المؤدية الى داوھي منطقة فيھا 

وتكثر فيھا العمارات والمحالت التجارية المتنوعة ومرآب كبير للسيارات 

ما الخيام ومقر نقابة كراج باب الحسين ، وفي المنطقة سين(يسمى 

  .المعلمين

ويقع فيھا جسران لذھاب واياب السيارات االول ھو جسر الفيحاء   

 ً دي انشأته الھندسة العسكرية والثاني حدي) الجسر الجديد ( المسمى محليا

  .في بداية الثمانينات 

: ة وقال الدكتور صباح المرزوك والباب الثالثة ھي باب الطھمازي  

تقع في السور الغربي للمدينة ومكانھا الحالي ھي منطقة الجمعية وھي (

منطقة عامرة بالدور السكنية وفيھا مفترقات طرق عديدة والطھمازية 

  ).كم ٨ن مركز الحلة حوالي منطقة زراعية تبعد ع

أما الباب الرابعة فھي باب النجف وتقع جنوب مدينة الحلة ، قال    

ن ببوابة النجف لضرورات عسكرية اھتم العثمانيو( لدكتور علي ھادي ا

اكبر من االھتمام ببقية البوابات االخرى ووصفھا بانھا قوية ، لكن يبدو ان 

وانما شمل بوابات السور االخرى  اھتمامھم يقتصر على ھذه البوابة فقط

ً ألسباب تتعلق بالجانب األمني ، وبخاصة انھا تؤدي الى مناطق  ايضا
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العشائر العراقية وكذلك باتجاه الصحراء فضالً عن الجانب االقتصادي 

المتعلق بالرسوم والضرائب على البضائع والسلع الخارجة والداخلة من 

في الجھات المفتوحة باتجاه الصحراء  والى المدينة ، ولتعزيز سور المدينة

، ) ، قام العثمانيون بضرب خندق عميق حول ذلك السور من الخارج 

وھي منطقة تكثر فيھا التقاطعات ) بباب المشھد ( وتسمى الباب اآلن 

المرورية المؤدية الى داخل المدينة والتجھة الى مدينة النجف والديوانية 

عددة ويقع فيھا سجن الحلة المركزي وفيھا محالت تجارية متنوعة ومت

ومستشفى االطفال والوالدة ومن اھم معلمھا تمثال شاعر الحلة الكبير 

صفي الدين الحلي يقف شامخاً رافعاً يده مرحباً بالقادمين الى المدينة وكأنه 

  )١()).ادخلوھا بسالم آمنين ... ( يقول 

  

  شارع الري
س والجباويين شق ھذا وھو الشارع الذي يفصل بين محلتي التعي  

، حيث كانت في بدايته وعلى الجھة الشارع في اواسط الخمسينات 

                                                            
 
 
 
 .٢٠٠٥/  ٣/  ١٨جريدة المدى الصادرة في  -  ١
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وشيدت ھذه البناية على ) حالياً مديرية البلديات( الحلة  اليسرى ، بناية ري

  )١().جزء من أرض خان ميردلومي ( 

م وكان يتولى مسؤولية ١٩٢٠إن فرع ري الحلة تأسس عام ( ويذكر   

ي الجداول واألنھار ، والمنطقة المائية فيع الحصص االشراف على توز

  )٢().م لوائي الحلة وكربالء تض

وعلى الرغم من انتقال دائرة الري الى منطقة اخرى لكن الشارع بقي   

  .يعرف ولحد اآلن باسم شارع الري

  

  ُدور اليھود
وجدت دور سكنية عائدة الى يھود الحلة مسجلة باسم وزارة المالية (   

، حيث ان بعض اليھود الذين ) م١٩٧٨(لسنة ) ١٩١(نون رقم بحسب قا

ُھجروا في بداية عقد الخمسينيات ، سجلت امالكھم باسم ھذه الوزارة 

دور ، في محلة ) ٣(في محلة الكراد حسب القانون المذكور وھي 

دور ، وفي محلة جبران ) ٣(دار اما في محلة المھدية ) ١٨(الجباويين 

                                                            
 
 
 
 .الحلة في العهد الجمهوري االول : عبد الرضا عوض  -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢
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دار )  ٢٠( دار ، اما محلة الوردية فـ ) ٩( التعيس دار ، وفي محلة ) ١(

   )١().دار ) ١(ومحلة كريطعه 

  

  عبد الصاحب
م ، شيخ شعراء ١٩١٤ولد عبد الصاحب عبيد الحلي في الحلة عام (   

الحلة وواحد من كبار شعراء العراق ، اشتھر بنظم الموال وعاصر كبار 

ه معارضات ومساجالت الشعراء وتتلمذ عليه كثير من شعراء الحلة ، ل

مع اغلب شعراء العراق ، امتھن العمل الحر ، توفي في الحلة سنة 

م ، من مؤلفاته ، البابليات ، المناسبات ، ليالي السمر ، ديوان ١٩٨٩

   )٢().رة شعبي ، الحياة الحرة بعد تحطيم انكلتالشعر ال

  بناية السراي
ت من اھالي م قامت الحكومة العثمانية بجمع تبرعا١٨٨١في عام 

للحكومة عرف كثر من مئتي ألف قرش ألنشاء مقر مدينة الحلة بلغت أ

  )٣().السراي ( رسمياً بـ 

  
                                                            

 
 
 
 .جامعة بابل ، االقلية اليهودية في لواء الحلة : علي كامل حمزة  -  ١
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د -  ٢
 .الحلة في العهد العثماني المتأخر : س علي هادي عبا. د -  ٣
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  محمد علي شاكر
م ، حصل على الدبلوم ١٩٣٢فنان تشكيلي ولد في مدينة الحلة عام 

العالي في فن الرسم والفخار في ايطاليا ، عضو نقابة الفنانين ، عضو 

عية الخطاطين ، شارك في معارض جماعة الرواد جمعية التشكيليين وجم

  )١(.م١٩٧٩وغيرھا ، أقام عدة معارض شخصية ، توفي رحمه هللا سنة 

  

  مجلة
نقابة الفنانين فرع بابل مجلة  م أصدرت١٩٩٤في كانون االول سنة 

  )٢(.وھي فصلية فنية جامعة ) مرأى (

  

  

  بدو الحلة
جمادي  ٢٣ الصادر في ٢٢٦نشرت صحيفة الزوراء في عددھا 

ا لما تولى مظھر باش: ( الخبر التالي .. م ١٨٧٢ -ھـ ١٢٨٩اآلخر سنة 

اجرى التشويقات المؤثرة لألھالي في دخولھم للمدينة ..  متصرفية الحلة

                                                            
 
 
 
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ١
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د -  ٢
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وعندما .. وتركھم للبداوية ، فصار ذلك االمر موجب لمزيد شوقھم للتمدن 

كن مع افراد عشائرھم زار الوالي العالي الحلة أبان له األھالي ميلھم للس

بالمساحة وتركھم للبدوية وا يشتغلوا بالزراعة والفالحة وتقويضھا لھم 

جراء مساحة االراضي الالزمة لھم وتشكيل وعليه فان إ.. بطريق الطابو 

حيلت رئاسته الى وأ.. أعضاء ) ٦(لألسكان مركب من  قومسيون

لية بصفة وثمانية ضباط مكتب الحلةاسماعيل حقي افندي محاسب حي 

مھندسين ، واربعة انفار من الذين تعلموا علم المساحة في مكتب الضايع ، 

وقد اجريت مأموريتھم وباشروا بأجراء مساحة االراضي الخالية 

وتفويضھا واعطائھا ، وفي اسكان القبائل والعشائر المرقومة من ثمانية 

ونظراً .. وباشر المأمورون المذكورون في اجراء ما أمروا به .. اقوال 

للرغبات التي أظھرتھا العشائر المرقومة ، ولشدة الشوق واألمل ، عما 

المستوطنة شخص المملؤة بالعشاير غير  الحلةقريب ال يبقى في أطراف 

فضل الى الخليفة والوالي وان ذلك يعود بال.. واحد في حالة البدوية 

  )١().المتصرف

  

  

                                                            
 
 
 
 .اخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية: علي هادي المهداوي . د  -  ١
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  رحمة ربك
افحة المالريا فخرج سعادة رئيس األخيرة حركة مك نشطت في اآلونة

صحة اللواء لألشراف بنفسه على رش جميع المستنقعات الموجودة بالنفط 

لمستنقعات ومن الصدف ان سيارة الرئيس غاصت في احد ا.. االسود 

لھجم عليھا بعوض المالريا ليالً  تھا سالمةجرولوال رحمة ربك التي أخ

    )١(.وابتلعھا

  

  بين المحاويل والحصوة
حصوة في طريق بغداد البالغ طوله ما  –أينا ان طريق محاويل ر

كم خاليا من وجود مخفر للشرطة فيه ، فنأمل من مديرية ٢٤يقرب 

  )٢(.الشرطة العامة األلتفات الى ھذا النقص فتأمر بتأسيسه

  

  برج الساعة
م ١٩٦٤في عھد متصرف اللواء العميد عبد الرزاق محمد أسود عام   

خمسة  ٥٠٠٠اعة ليوضع في منطقة حي بابل بكلفة تم تصميم برج الس

                                                            
 
 
 
 .م١٩٣٦/ ز تمو /  ٤السنة الثانية ، السبت  ٣٩جريدة حمورابي العدد  -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢
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ً في نفس المنطقة والساعة كانت تعمل . .)١(آالف دينار والموجود حاليا

  .؟ مثل ساعة البلدية.. !!واآلن ال تعمل والحمد  

  

  إنشاء جسر  
 آالف وأربعمائة ٢٤٠٠رت مبلغ قدره بلدية لواء الحلة ، أصد  

ً بالجسر الجديد الم(دينار إلنشاء جسر في الحلة  وستقوم ) عروف محليا

والمفھوم انه سيكون على .. مديرية األشغال العامة بوضع تصميم فني له 

الواحدة وله  ذ ھو من ذوات ألفتحةا.. غرار الجسور الحديدية العصرية 

      )٢(.ممرات للذھاب واإلياب وفي وسطه ممر خاص لسير وسائط النقل

                                                                                           

  رفع القاذورات
/  ٨/  ٢٩والمنشور في الوقائع العراقية في  ١٠٨٤٥باالقرار المرقم   

على قيام  )احمد زكي الخياط ( حلة م ، وافق متصرف لواء ال١٩٣٥

اللجنة المؤلفة برئاسة مدير ناحية االسكندرية فائق افندي مدير وعضوية 

كل من كاتب الناحية السيد يوسف افندي ومأمور الصحة عبد الجبار لطفي 

                                                            
 
 
 
 .م١٩٦٤الحلة في العصر الجمهوري عام  -  ١
 .م١٩٣٥تشرين االول ،  ١٢: جريدة حمورابي  -  ٢
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افندي البكري ومن اشراف المتقاعد امين افندي العيسى والشيخ عبد هللا 

رشيد العمر وحمود الفذعوسي وسلمان العزيز وفارس الحاج خاجي و

الخضير من أھالي ناحية االسكندرية بجمع تبرعات قدرھا ثالثون ديناراً 

ً للصحة العامة  لغرض رفع القاذورات المحيطة بقصبة االسكندرية حفظا

  )١(.ھناك

  

  سرقة في قشلة السراي
ھـ ١٢٨٨ربيع الثاني  ١٥نشرت صحيفة الزوراء العثمانية في عددھا 

  :لخبر التالي ا.. 

 حالية ١٢٨٧تشرين الثاني  ١٣خة في قد فھم من التلفراخنامه المؤر( 

الواردة من صاحب الفتوى مصطفى افندي باشا كاتب إدارة األعمال .. 

في ضمن تحصيالت المبالغ  الحلةالعسكرية الذي كان قد توجه الى 

 رة المذكورة وبموجب مستنديناعلى اللواء المذكور لالد المحولة

مخصوصة ان السندين المذكورة مع مقدار من النقود داخل الصندوق وقد 

  )٢(). الحلةسرقت في قشلة السراي الواقعة في 

  
                                                            

 
 
 
 .م١٩٣٥/  ٨/  ٢٩في ١٤٥٠الوقائع العراقية ، العدد  -  ١
  .اخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية: علي هادي المهداوي . د  -  ٢
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  أرقام أخبار و
نسمة بسبب )  ١٠٢٤٧( حتى بلغ  الحلةم تدنى نفوس ١٨٩١في سنة  -١

انتشار األوبئة مثل الطاعون والھيضة وغيرھا وفي ظل تحسن الحياة 

م الى ١٩٥٧تنامى عدد السكان ليرتفع سنة  المعيشية والصحية

  .)١(نسمة)  ٥٤٣٥٣(

األورزدي (م تم افتتاح اول فرع لألسواق المركزية ١٩٧٣وفي عام  -٢

  .)٢()عمارة سليم (في الحلة وكان موقعه وسط شارع ابو القاسم ) باك

م وبدعم من الوجيه عبد الوھاب مرجان تم ١٩٤١وفي أوائل عام -٣

، الغاية منھا رعاية مصالح أصحاب  تأسيس غرفة زراعة الحلة

ً سنة  األراضي والمستثمرين ، اضمحل نشاطھا حتى أغلقت نھائيا

  .م١٩٥٣

م تم انشاء أول متوسطة في المسيب من تبرعات ١٩٤٤وفي عام  -٤

األھالي وتقع على ضفة شاطيء الفرات في محلة الشيوخ ، وكان 

  .)٣(مديرھا حسن األنباري

                                                            
 
 
 
 .تاريخ غرفة تجارة بابل  :عبد الرضا عوض  -  ١
 .المصدر السابق نفسه  -  ٢
 .دليل المسيب العام : جواد عبد الكاظم محسن  -  ٣
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سليم شاكر محمد العزاوي في محلة ولد الشاعر م ١٩٤٩وفي عام  -٥

حوم السيد حمود أمثال المر الحلةتتلمذ على شيوخ  الحلةالوردية ب

م ، ١٩٧٤، تخرج من معھد إعداد المعلمين سنة  والشيخ محمد سماكة

لوال ھواك ، مملكة : عمل في التعليم ، شاعر شعبي له آثار شعرية 

  .)١( ٢٠٠٩الحرائق ، وألحان ضائعة ، توفي سنة 

) ١٦٣٨٦( الحلةم بلغ عدد الداخلين لمستشفى لواء ١٩٦١وفي سنة  -٦

ً وعدد الوالدات  مولوداً وعدد الوفيات للعام نفسه )  ٤٨٧٣(شخصا

)١١٩٢  ( ً   .)٢(متوفيا

  .الحلةم أفتتحت مدرسة الفاطمية للبنات في ١٩٤٣وفي  -٧

م ، كان متصرف ١٩٥٢/  ١٢/  ٣٠ –م ١٩٥١/  ١/  ٣٠وللفترة من  -٨

لسيد احمد زكي المدرس ، وأھم حدث في عھده ھو انشاء لواء الحلة ا

في القاضية ، واالرض شيد عليھا اآلن ) ملعب االدارة المحلية ( 

  )٣().مديرية شباب بابل 

  .م انطلق موكب العزاء الحسيني لمحلة الجامعين ١٩٠٨وفي عام  -٩

                                                            
 
 
 
 .موسوعة أعالم الحلة: سعد الحداد   -  ١
 .م١٩٦٢متصرفية لواء الحلة : الحلة في العهد الجمهوري الزاهر  -  ٢
 .١تاريخ الحلة ، ج: يوسف كركوش  -  ٣
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م في محلة الوردية وفي بيت عائد الى آل ١٩٤٣وفي سنة (  -١٠

دار العجزة في الحلة ، وشرعت الحكومة بناء دار  البراك تم تأسيس

ً حديثة لھم في منطقة الوسية لكنھا لم تستغل ، وأصبحت قسم ً داخلي ا  ا

م ألغيت الدار ونقلت ١٩٥٨تموز  ١٤لطلبة دار المعلمين ، وبعد ثورة 

  )١().مالكاتھا الى دوائر اخرى 

رام وبو الحسن االمير الشيخ ا الحلةم توفي في ١٢٠٨وفي عام (  -١١

وتربى تربية عسكرية ،  الحلةنشأ رحمه هللا في .. وقبره معروف فيھا 

وھو من ( )٢().وصار أميراً من األمراء العسكريين ثم ترك ھذا السلك 

بيت رفيع من األكراد الجاوانيين الحليين المستعربين والجد األعلى 

اميين ورام الكردي الجاواني ، وان للور لھذا البيت ھو االمير

مع بعض االسر العلمية الشريفة اھره مع االمراء المزيديين ومص

ً تواصل سعيه في دراسه ال( )٣()... له من .. علوم حتى صار عالما

  )٤().تنبيه الخواطر ونزھة النواظر .. ره المطبوعه آثا
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 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ٢
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م ومن اعداد واخراج الراحل سعودي جابر ١٩٦٤وفي عام (  -١٢

من تأليف يوسف  وھي الحلةفي ) ست دراھم ( عرضت مسرحية 

 )١().العاني 

م ولد القاص والكاتب الدكتور ١٩٥٥وفي محلة الوردية سنة (  -١٣

.. م ١٩٧٧جامعة بغداد سنة  –سالم حربة ، تخرج في كلية البيطرة 

واتحاد االذاعيين والتلفزيونيين ، )٢().عضو اتحاد األدباء والكتاب 

شركة  ٢٠٠٧سنة  الحلةقاص وكاتب مسرحي وتلفزيوني ، اسس في 

برج بابل لألنتاج التلفزيوني والسينمائي ، من آثاره المطبوعة 

وھي ) كسارة الحجر ( و ) ساعات وعقارب (مجموعة قصصية 

وألوان  ٤٠مسرحية ومسرحية أبواب ، والمسلسل التلفزيوني شارع 

 .الرماد اللذان عرضا من خالل شاشة السومرية الفضائية 

دى المنادي في الحلة أن م نا١٩١٦تشرين الثاني  ١٦وفي (  -١٤

ابتداءاً من عصر ذلك اليوم ألن المدافع اليخرج احد من داره 

ستصوب قنابلھا على ثالث من محالت البلدة ھي الطاق وجبران 

والجامعين ، فاخذ سكان تلك المحالت يسرعون في مغادرتھا ملتجئين 

وأخذت المدافع تطلق قنابلھا على المحالت  الى المحالت االخرى ،
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كان ذلك أثناء دكة عاكف الثانية كما يسميھا )١().الثالث طيلة ساعتين 

 .الحليين 

م ولأليام التالية وبتعاون مديرية النشاط ٢٠٠٨/  ٦/  ١٥وفي يوم  -١٥

عرضت على .. المدرسي في تربية بابل ونقابة الفنانين فرع بابل 

تأليف وليم شكسبير ومن ) ھاملت ( قاعة النشاط المدرسي مسرحية 

 )٢().محمد حسين حبيب . خراج دإ

م ولد في الحلة رشيد محمد علي ، تخرج من ١٩٣٣وفي عام (  -١٦

ً ومديراً للنشاط ١٩٦٦معھد الموسيقى في القاھرة  م ، عمل معلما

ً للفنون حتى تقاعد ليقوم بالتدريس محاضراً  ً تربويا المدرسي ومشرفا

الموسيقية في ، يعد من رواد الحركة  الحلةبكلية الفنون الجميلة في 

وأنجز المئات من األلحان الموسيقية ، أول رئيس لجمعية بابل  الحلة

م ، ٢٠٠٥الموسيقية ، ورئيس لنقابة الفنانين لعدة دورات ، توفي سنة 

  )٣().من آثاره الموسيقى والمؤثرات ، التذوق الموسيقي 

م وفي محلة جبران ولد عامر جابر ظاھر تاج ١٩٤٨وفي عام  -١٧

عمل في المصارف .. ب وباحث في التراث الحلي الدين ، كات
                                                            

 
 
 
 .٥لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ج: علي الوردي  .د -  ١
 .م ، السنة الرابعة٢٠٠٨في أيلول  ١٤العدد : مجلة أضواء  -  ٢
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ً منذ سنة  م حتى تقاعده وعمل كذلك في ١٩٧٦الحكومية موظفا

المصارف األھلية ، له دراسات وبحوث ومقاالت منشورة في 

ه نوادر للحله ويمتلك في دار ة ، أرشفالصحف والمجالت العراقي

السياسية في  تاريخ االحزاب والجمعيات(  حليه ، من آثاره المطبوعة

م الصادر من دار الشؤون الثقافية العامة في ١٩٥٨-م١٩٠٨ الحلة

 الحلة ، وله قيد الطبع متصرفو الحلةبغداد ، معالم مضيئة من معالم 

 .م وله مخطوطات ١٩٥٨-م١٨٥٨خالل قرن من 

  

  المھداوي
م ولد علي ھادي عباس المھداوي ، أنھى دراسته ١٩٦٢في عام   

ية في ناحية االسكندرية ، تخرج في كلية التربية جامعة اإلبتدائية والثانو

م من ١٩٩٠م ، حصل على الماجستير سنة ١٩٨٤بغداد قسم التاريخ سنة 

لدولية سنة في تاريخ العالقات ا هجامعة البصرة كلية التربية والدكتورا

كلية اآلداب ، حصل على مرتبة األستاذية عام  م من جامعة الكوفة١٩٩٧

  .م٢٠٠٨

أستاذ مساعد قسم التاريخ كلية التربية جامعة بابل ثم مقرراً للقسم عمل   

م ثم عميد كلية ٢٠٠١-م١٩٩٨م ومعاون لعميد كلية التربية ١٩٩٦سنة 

م ورئيس للمكتب االستشاري لكلية التربية عام ١٩٩٩التربية بالوكالة عام 

  .الحلةم ، كما عمل عضواً في مجلس إدارة مركز دراسات ووثائق ١٩٩٩
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، شارك  الحلةبحثاً عن ) ١٣(بحثاً علمياً منشوراً منھا  ٢٦له أكثر من   

  .مؤتمراً علمياً بصفته باحث ٢٤بأكثر من 

أشرف وناقش في العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في   

  : الجامعات العراقية ، من آثاره المطبوعة 

اسة كما وصفھا السواح األجانب في العصر الحديث ، در الحلة -١

 .تاريخية تحليلية 

 .م١٩١٤-م١٨٦٩في العھد العثماني المتأخر  الحلة -٢

 .في السالنامات العثمانية الحلة -٣

 .في صحيفة الزوراء العثمانية الحلةأخبار  -٤

 .م١٩٢٠-م١٨٠٠حزيران  الحلةالحياة السياسية واالدبية في  -٥

 .الحديثالكوفه والنجف كما وصفھا الرحاله األجانب في العصر  -٦

 .المنطلقات العلمية في العصور الوسطى األوربية -٧

 .خالل العھد العثماني الحلةآراء الرحاله األجانب في مدينة  -٨

  :وله تحت الطبع 
 .م دراسة تاريخية١٩٢٠-م١٨٥٠ الحلةالحركة الفكرية في  -١

 .التطورات القومية في أوربا خالل القرن التاسع عشر -٢
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  جواد بك علي
اد علي بك بأثمان بطاقات جو الحلةرع سعادة مدير شرطة لواء تب  

وعلى ذلك يعتذر سعادته عن .. ألعانة عوائل شھداء الشرطة  المعايدة

 )١(.إجابة معايديه ويتمنى لھم عيد سعيد

  

  الراديو والحاكي
لما كان الراديو والحاكيات تزعج الناس بأصواتھا وتقلق راحتھم ، 

منع ، فكتبت الى البلدية بتحديد ساعات تشغيلھا إرتأت متصرفية اللواء 

  )٢(.اب المقاھي من تشغيلھا بعد الساعة الثانية عشر ليالً حأص

  

  ذھب الياھو
، مارس أبناء األقلية اليھودية صياغة المخشالت  الحلةفي لواء (   

الذي ) عزرا الياھو ( الذھبية والفضية وباقي المعادن األخرى مثل عائلة 

ي فن الصياغة ، وقد برعوا في ذلك وھم توارثوھا عن آبائھم ذاع صيتھا ف

محالت لصياغة الذھب ، وقد ، وقد  الحلةوأصبح في سوق .. وأجدادھم 

                                                            
 
 
 
 .م١٩٣٦/  ٣/  ٤، األربعاء  ٢٧العدد: جريدة حمورابي  -  ١
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، حيث ) ناجي اليھودي ( و ) قيل الياھو حس(  الحلةمنھم في مدينة  إشتھر

ذھب : فيقولن  الحلةمضرب مثل لكل نساء ) الياھو (كانت صياغة 

  )١().الياھو
  

  الربالت
.. العربات التي تجرھا الحيوانات كانت موجودة ومعروفة منذ القدم   

من وسائل النقل المھمة  منذ الحضارات األولى قبل آالف السنين وھي

من ھذه  واحدة الحلةومدن العراق وفي كل مدن وبلدان العالم  والمتيسرة

قريباً أواسط السبعينيات تفي و) الربالت (  فيھا المدن التي انقرضت

استخدامھا بسبب التطور الحضاري والصناعي ، حيث انتشر وانتھى 

إرتاح ( وشاع امتالك واستخدام السيارات الشخصية والعمومية وبذلك 

الحصان من ضرب القمجي كما ارتاح من قبل وتخلص من الحروب 

بطوالت وأمجاد بعض ) المسكين س ھذا والغزوات ، إذ صنعت برأ

بقصائد فيھا زيف عن  ھملقاده والتي زينھا شعراؤسالطين واالملوك وال

، واآلن ) الحديث لغّير مجرى التاريخ ) المسكين( الحقائق ولو قدر لھذا 

، ) الستوته(لشقاء والعناء بعد ظھور ليرتاح من ا) الحمار ( جاء دور 

                                                            
 
 
 
 .األقلية اليهودية في لواء الحلة ، جامعة بابل : علي كامل حمزة  -  ١
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، إذ كثرت ولكن ظھرت سلبيات استخدام السيارات تطفح على السطح 

ت واالصطدام من جراء سوء االستخدام والسرعة حاالت الدھس والوفيا

الفائقة اضافة الى التلوث البيئي وھدر األموال على التصليح والبانزين 

والدھن وصوت المنبه المزعج العالي الذي تفنن السواق في صوته 

يضغط عليه ) جرس ( عن  ه الربل فكان عبارةبواستخدامه ، أما من

الربل  ازعاج ، اضافة الى اقتصادية س فيهالحوذي برجله ليطلق صوت لي

للحصان ، فال فيتر وال بنجر وال ) الشعير والتبن ( حيث ال وقود سوى 

  .تبديل دھن ومعارض وبيع وال ھم يحزنون

ً لحوادث السيارات ، منھا    إن حوادث الربالت كانت قليلة جداً قياسا

 دسقوط األطفال على األرض عندما يسمعون صوت الحوذي ينھرھم عن

العكسية فيولون ) ضربة القمجي (تمسكھم بالعربية في الخلف أو تأتيھم 

ھي وضع سلك .. وكان الكثير من الحوذيين ابتكروا طريقة .. ھاربين 

وقد نجحوا في ذلك .. مشبك على العربة من الخلف لتفادي إمساك األطفال 

  .كثيراً 

طلق من ينخط أيام زمان ،  الحلةكان من خطوط سير الربالت في (   

بصوب الكبير باتجاه محطة القطار ، ماراً بطريق الشط الذي الجسر القديم 

ثم يعبر الربل  ،  ليمين حديقة النساء ثم باب الحسينتقع عليه من جھة ا

ً الى المحطة ماراً بشارع ملك فيصل ) الخشبي  ابو البزونة( جسر  متجھا
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ما تھدم الجسر أصبح المعظم المزين بالنافورات واألشجار الجميلة ، وعند

  .العبور على الجسر الجديد الذي أنشأ في بداية األربعينات 

والتي ) ( القشلة( نقطة انطالقه من األمام  فكانأما الخط الثاني   

ھي  موقعھا الحالي) مركزاً للشرطة ( أصبحت بعد االحتالل العثماني 

) الجسر  ساحة االحتفاالت مقابل مصرف األرض التي يفترشھا البائع في

ً مفترقات (حيث تمر الربالت بشارع المكتبات ، ساحة سعيد األمين  حاليا

ً مستشفى األطفال ( ثم المجيدية ) طرق جسر الھنود  وباب المشھد ) حاليا

  .، اضافة الى سير بعض الربالت الطريق المحاذي للشط

فلوس ، وكان ھنالك الربل الخصوصي ) ١٠(أجرة الركوب في الربل   

  ..للنقل الى منطق أخرى وبسعر معلوم يستأجر

) السيد جاسم لعيبي ( كان مّصلح خاص لھذه الربالت ھو محل   

  .ومكانه مقابل الخضر في باب الحسين 

تسمى ) حصان  ٢( بواسطة  تسحب) عربات ( وھناك ربالت   

وھي تنقل البضائع من العالوي في الجبل الى محطة القطار ) البشكله (

  )١().وبالعكس 
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أواخر القرن التاسع  فيالمنطلقة الى بغداد ) العربات ( أما كراج (   

مجاور لحسينية ابن عجام ( عشر فكان موقعه في منطقة باب الحسين 

حيث  )عارف آغا ( يملكه شخص اسمه  )مقابل ستوديو الفھد للتصوير 

كانت تنطلق العربات باتجاه بغداد وتستبدل الخيول عند كل خان يتوقف 

ان المحاويل ، خان االسكندرية ، خان خ(  وھي )١()سافرون فيه الم

ان موقعه بالقرب من أو خان الزاد وك) خان أسد (، خان أزاد المحمودية 

  .الحالي معبر اليوسفية

جاوز في مدة ال تت الحلةإن من الممكن قطع المسافة بين مدينتي بغداد و  

 ١٩قطع الطريق في بارسنز إن باإلمكان  يومين ، في حين أشار الرحالة

الساعة بواسطة الحيوانات ، أما جريدة / ميل ٤ساعة إذا كان معدل السير 

ة بين المدينتين ال م إن المسافة الرسمي١٩٠٩الرقيب فقد ذكرت عام 

بعد استخدام العربات التي تسحبھا الخيول في مطلع  ساعة١٦تتجاوز 

  )٢().القرن العشرين

                                                            
 
 
 
  .م١٩٠٠حدثني بذلك جدي المرحوم الحاج شالل حمزة الجيالوي ، مواليد  -  ١
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العمومي لوالية بغداد في قبل المجلس أما أجرة النقل فقد حددت من (   

ً للشخص الواحد ، يضاف مبلغ ) عشرين ( م بـ ١٩١٠دورته عام  قرشا

  )١().كغم من المواد) ١٥(يارات عن كل  )عشرة(

تزف  أتراحھم ، فمثالً كانت العروسو الربالت أفراح الحليين شھدتو  

ھمة شخصيات مالى بيت عريسھا بواسطة الربل كما شھد احداث ونقل 

ضافة الى إستخدامه في الدعاية فمثالً كانت بعض إجتماعية وسياسية ، إ

وصوت السينمات تضع إعالناتھا الكبيرة المصورة مع فرقة موسيقية 

جھوري ألحد الرجال ليبين محاسن وقصة الفلم الذي سيعرض ، يجول 

أكثر ، غابت الربالت ولكنھا بقيت في  لغرض كسب جمھور الحلةالربل 

  .الحليين وخاصة كبار السنذاكرة 
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  الحلقة الخامسة
  مستشفى مرجان

ة ،    ة الشرقية لنھر الحل ى الجھ ة وعل ة الحل ق الشمالي لمدين في الطري

ة  أنشئت مستشفى مرجان لألمراض الصدرية والتدرن الرئوي بمبادرة طيب

  .وخالدة من أسرة أل مرجان 

درن م وما تاله إجتاح البالد وباء خط١٩٣٣ففي عام    ر ھو مرض الت ي

م ) السل ( الرئوي  نھم من عاش وھ نھم من مات وم رين م وأصاب الكثي

قليلون ، ومن الذين أصيبوا بھذا المرض المحسن الحاج عبد الرزاق جواد 

د .. محمود مرجان رحمه هللا  ان للعالج وق ى لبن وشفي منه بعد أن سافر ال

ره سيق وم بإنشاء مصح لغرض أخذ على نفسه عھداً انه لو أمد هللا في عم

اء  رة إنش ه فك ث راودت رض ، حي ذا الم ل ھ ابين بمث اس المص ة الن معالج

رب  روف الح ن ظ ة ، ولك ي الحل ان ف ا بلبن ولج فيھ التي ع فى ك المستش

ة  ة الثاني تالعالمي ل بعض الوق ذه ، فأج ت دون تنفي ف ..  حال دھا كل وبع

ب  وم ( مكت ي مظل عيد عل دحت وس رائط ) م ز خ ي تجھي اء الھندسي ف البن

ين أشرف مكتب  ي ح ة ، ف ية الفني ق أحدث التصاميم الھندس ه ( وف ) تبون

نة  م س ة ، وت حية والفني زات الص ى التجھي ي عل ذ ١٩٥٤الھندس م تنفي

غ  احة أرض تبل ى مس ي ) ٦٠٠٠(المشروع عل ع ، وف ر مرب تة أالف مت س

نة  وم ١٩٥٧س ي ي اث ، وف فى بأحسن األث ث المستش م تأثي /  ٣/  ٢٢م ، ت

تم إفتتاح المستشفى ونظمت احتفالية مھيبة حضرھا الملك فيصل ، م١٩٥٧
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دكتور  ر عالوي وال د األمي الثاني ونوري سعيد ووزير الصحة الدكتور عب

واء وعدد  ان متصرف الل علي الحلي رئيس صحة اللواء والسيد فاضل باب

ان  ن آل مرج ة م ة وأصحاب المكرم ي الدول ؤولين ف ار المس ن كب ر م كبي

دعووين زاد  ة أالف شخص ، ووم ى خمس ددھم عل ل ع ف الحف ان عري ك

ي السيد إبراھيم ال د عل مطيري وألقى الشعراء عبد المنعم الفرطوسي ومحم

ك فيصل .. اليعقوبي قصائدھم ام المل رزاق مرجان وس د ال يد عب نح الس وم

ك العراق  د الوھاب مرجان .. الثاني مل يد عب ل شكر الس ة الحف د نھاي وعن

ور ج ك فيصل والحض د المل وم الخال ذا الي ي ھ اركتھم ف ى مش اً عل .. ميع

  .وسلمت المستشفى إلى وزارة الصحة لتشرف على إدارتھا 

ورة    ام ث د قي ام  ١٤وبع وز ع ة أن  ١٩٥٨تم اء الحل ن أبن ع م أراد جم

ى  ذه المستشفى إل ذا الطلب ) مستشفى الشعب ( يغير اسم ھ د رفض ھ وق

ى ح ا وھي اآلن تحمل اسم الزعيم عبد الكريم قاسم وبقيت التسمية عل التھ

  .مستشفى مرجان لألمراض الباطنية والقلبية

ه المحسنوھذا ھو واحد من    ه وترك ذي خلف دة ال ة الخال ن اآلثار العظيم

اقي  يھم وأطال عمر الب نھم وأحسن إل م هللا من مات م من آل مرجان رح

  . )١(منھم 
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  الشذروان
ام    ان الراحل سلمان داود تمث١٩٦٤في ع ذ الفن افورة م نف ال الن ال أطف

يالً ، تكون النصب من  اً جم ل مشھداً حلي ان يمث ل ، وك في منطقة حي باب

باحة  س الس ي مالب الن ف طه طف ة يتوس ة جميل ط حديق ر ، وس حوض كبي

اء تنشر  ى الم ز إل ة القف ع وھي في حال ل الجھات األرب وأربع سمكات تمث

ة  ، افورة جميل وعرفت الساحة  الماء من أفواھھا على الطفلين مع وجود ن

لم يعد لھذه الساحة او الموضوع النحتي ) .. الشذروان (لدى الحليين بأسم 

ود  ي .. وج ة ح ي منطق ة ف ام المحافظ ودة اآلن أم احة الموج ي الس وھ

  )١(.بابل

  

  الدورة االنتخابية الخامسة
ي (    ول  ٤ف واب ١٩٣٤أيل ة بحل مجلس الن م ، صدرت االرادة الملكي

 –م ١٩٣٤آب  ٢٧(ل وزارة علي جودت األيوبي في العراقي ، وبعد تشكي

واب في  مجلسأقدمت ھذه الوزارة على حل ) م ١٩٣٥شبط  ول  ٤( الن أيل

ي ) م١٩٣٤ دة ف ات جدي رت انتخاب انون أول ٦( وج فرت ) م ١٩٣٤ك أس

لمان  ن س ل م ا ك ة فيھ واء الحل ل ل د مث ة وق ة الخامس دورة االنتخابي عن ال

                                                            
 
 
 
 .١٠/٥/٢٠٠٤لقاء مع الفنان سمير يوسف بتأريخ  -  ١
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وان البراك ، سليمان الباجه جي ، ع داي الجريان ، محمد عبد الحسين ، عل

   )١().الحاج سعدون 

  

  صفي الدين الحلي
ن    ي ب ن عل ن سرايا ب ز ب د العزي و الفضل عب دين أب ھو الشيخ صفي ال

ي  يأبي القاسم بن أحمد بن أبي نصير الُسنبس د في ( الطائي الحل ةول  الحل

داد م ونشأ بھا واشتغل بالتجارة وتجول بين ا١٢٧٥/ ھـ ٦٧٧سنة  لشام وبغ

  ٢).بسبب الحروب  الحلةوماردين والقاھرة ، خرج من 

ى (    ه الفضل السبق ال ائھم ل ائھم وأدب اء العرب وعلم من مشاھير علم

  )٣()).ص(نظم البديع في مدح الرسول الكريم 

اد في شعره بقية من رشاقة االسلوب (    د أج ة من فصاحة اللفظ وق وبل

اطيع وال وال والمق ائد الط ي القص ال ف حات واألرج ن .. موش رع م واخت

ال الشعر منھا الموشح المضمن ، قال ع ا ق ة م وات في جمل ه صاحب الف ن

ى االطالق ( اثر شاعر عصره عل ، ) اإلمام العالمة البليغ القدوة الناظم الن

                                                            
 
 
 
 .يحيى المعموري. م د.أ -  ١
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ه  أثر ببيئت ة( وقد ت ا وشاھد)  الحل ر فيھ ل  وآث ا ب األحداث التي وقعت فيھ

  )١().شارك فيھا مشاركة فعلية

      :له في وصف الحلة 
ه ة الفيحاء مقلت ر الحل م ت ون   من ل ر مغب اء العم ه بانقض  فان

اره    ة: من آث الي ، الخدم الي والملخص الغ ، درر  ةالجليل العاطل الح

ار ،  اورات الف ن مح دار ع الة ال ك منصور ، رس دائح المل ي م ور ف النح

  .إضافة الى ديوانه الشعري 

  .م١٣٥٣ /ھـ ٧٥٠توفي في بغداد سنة 

د خروجه من أن الظاھر (    ةصفي الدين بع ا يظھر  الحل دخلھا كم م ي ل

دكتور اله  من شعره في ديوانه ، وقد أكد ھذا الشيء ال مصطفى جواد برس

ة  من حضرته اليّ  ا أثبتت النصوص التاريخي لكنه كان يتردد الى بغداد كم

ذككما إن وفاته كانت في بغداد ، ولكن ھنا يق ا موضع ف التاريخ ولم ي ر لن

  )٢().ه قبر

د من االشارة ا(    اتوھنا الب ه صاحب روضات الجن ع في م وق ى وھ  ل

ذا  ي ، وھ ذة المحقق الحل ان من تالم وھو انه ذكر إن صفي الدين الحلي ك

اة المحقق  د وف دين بع ة ، إذ إن والدة صفي ال ة التاريخي ال يتفق مع الحقيق
                                                            

 
 
 
  .تاريخ الحلة ، القسم الثاني: يوسف كركوش الحلي  -  ١
 .نفس المصدر السابق  -  ٢
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نة  ث أبس نة ، حي ت س ق كان اة المحق ـ ٦٧٦ن وف نة وھ في س والدة الص

ـ ، وأحسب إ٦٧٧ دين أحھ ن أن صفي ال اء م وھم ج ذا ال م اد من ھ ن ع ب

  )١().المحقق كان في تالمذته فظنه صفي الدين الحلي الشاعر

  

  وأرقام تواريخ
ي -١ ع ١٩٥٣ / ٩/  ٢١ف ة جم ة بحمل واء الحل رطة ل ة ش ت مديري م قام

  .)٢(ھم للناسجيزالشحاذين والحد من كثرة انتشارھم وتع

ام  -٢ ة جيمس بكنغ١٨١٦في ع ة الرحال در نفوسھا من م زار الحل ام وق ھ

 .)٣(ألف نسمة ١٠-٨

ة اإلسكان لتسھيل ١٨٧٢وفي عام  -٣ م شكلت لجنة في الحلة عرفت بلجن

ي  ابو ف ام الط دور نظ د ص ي عن ع األراض ائر وتوزي كان العش ة إس مھم

دي  باشا وكان يرأس اللجنة حقي العراق في عھد الوالي المصلح محدت أفن

 ةمحاسب اللواء وعضوية ستة من الموظفين وألحق بھا ثمانية كتاب وأربع

ة  ة إجراء مسح األراضي ضمن الرقع ك اللجن ام تل ان من مھ مساحين فك

                                                            
 
 
 
  .تاريخ الحلة ، القسم الثاني: يوسف كركوش الحلي  -  ١
 .م١٩٣٥/  ٩/  ٢٨في  ١٣العدد : جريدة حمورابي  -  ٢
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 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

رى والمراكز  ة بتشكيل الق اإلدارية لمتصرفية الحلة ودراسة الخطط الكفيل

 .)١(السكنية لتوطين العشائر فيھا

مھرجان معرض الطيور والزھور وانتھى  م أقيم١٩٦٤ / ٤/  ١٢وفي -٤

 .)٢(م١٩٦٤ / ٤/  ١٧في

  .)٣(م تم افتتاح مشروع كھرباء قرية عنانة١٩٦٤ / ٢/  ٢٦وفي -٥

ام  -٦ ي ع ـ  ٥٠٠وف ة م ١١٠٤ -ھ ت الحل دما كان ة عن ور الحل اء س م بن ت

 .)٤(مركز وعاصمة اإلمارة المزيدية

ة تصدرھا م... إستفيقي  -٧ ة ثقافي ةتوسطة نشرة أدبية علمي ات ،  الحل للبن

ام  ي ١٩٤٦صدرت ع ةم ف ل  الحل ة الوكي راف الست فوزي ديرة ( وباش م

ة  دد صفحاتھا ) المدرس ر ، ع ن القطع الكبي ع ) ٢٥(، طبعت م صفحة م

 .الغالف

ل المشايخي ١٩٤٧وفي محلة الكلج سنة (  -٨ راھيم جمي ل اب د خلي .. م ول

ة ة من جامع ة العربي .. م ١٩٦٩البصرة  حصل على البكالوريوس في اللغ

ى  اد ال م ع ر ث ةعين تدريسياً في الديوانية ثم أعير للتدريس في الجزائ  الحل

                                                            
 
 
 
 .اوراق حلية : عبد الرضا عوض   -  ١
 .م١٩٦٤متصرفية لواء الحلة : الحلة الجديدة  -  ٢
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 ً ل  ليعمل مدرسا ى شھادة الماجستير .. للغة العربية في تربية باب حصل عل

ومة  الته الموس ل برس ة باب ة جامع ة التربي ي كلي دي البصير ( ف د مھ محم

 )١()).وجھوده النقدية 

رفاً إخ م أصبح مش ً تصاصث ى  يا ة وحصل عل ي الجامع دكتوراه ف ھادة ال ش

) العوامل المائة في النحو العربي ( م برسالته الموسومة ٢٠٠٨سنة  الحرة

اً متقاعد ، حا اره المطبوعة .. لي د رضا كاشف  االسماعيلية( من آث لمحم

ول الرائ اء ، الفص ة الغط ة الدارج ال العامي ي األمث ة ف راق ، ) ع ي الع ف

ه ، في فن ا رسالة اره ، الصوت وماھيت لتجويد ، زيد بن علي سيرته وأخب

  )٢().الفرق بين الظاء والضاد 

و  ة ، عض رواد الثقافي ة ال و جمعي اب ، عض اء والكت اد األدب و إتح عض

  .الحلةمؤسس لجمعية إحياء تراث 

ام ( -٩ ة ( م ، عرضت مسرحية ١٩٥٩وفي ع أليف ) الزوجة الثاني من ت

  )٣(). ابو خمرةإخراج الراحل محمود شاكر و

دة( -١٠ ن  وللم ام  ١٢ –آب  ٢٥م ول ع ي .. م ١٨٧١أيل اء ف ا ج وكم

زوراء  حيفة ال واق ... ص ي أس ح ف ة القم ت حق ةبيع ـ  الحل اره ) ٢٧(ب ي
                                                            

 
 
 
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح المرزوك . د -  ١
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رز) فلس  ١٠/  ١كانت تساوي عثمانية  واليارة أصغر عملة( ا سعر ال  ام

اطقفي حين تراوح سعره في الم يارة ) ٣٥(المدة فقد بلغ لنفس  األخرى  ن

 )١(). يارة) ٤٠-٦٢( ما بين 

ام ( -١١ ي ع ة آالف دم ١٨٧٦وف ن ثالث ر م ة أكث ت زراع ـ ، تم م ب ون

ذور الشعير )  ٩٨٦٦٧٥( حقة من بذور القمح و )  ٦٩٨٤٧٤( ة من ب حق

 )٢(). الحلةوذلك في جميع المقاطعات التابعة لمركز قضاء 

وكان مقره في  الحلةأسس نادي الشطرنج البابلي في  ١٩٧٠وفي عام -١٢

ة من مثقفي شباب  ة المؤسسة نخب ةكازينو ابو سراج ، وضمت الھيئ  الحل

دنان  دكتور ع نھم ال اتذةم ادي الياسري  الشكرجي واالس د فرحان وھ محم

دي والمھندس مرحمھ اس العمي ا هللا وقاسم حميد وحميد العطار وعدنان عب

 )٣().سالم صبار 

ام  (-١٣ ي ع مية١٩٧١وف ادي الھاش س ن رز  م أس ن أب ي ، وم الرياض

م إغالق  ادة حسين الحارثي وحسين سلمان وت مؤسسيه في تلك الفترة الس

ام  ادي ع م ١٩٨٢الن المي ، وت دعوة االس زب ال يم لح ود تنظ بب وج م بس

تح  د ف م اعي دم ، ث رة الق ق ك ر من عشرين رياضياً وخاصة فري إعدام أكث
                                                            

 
 
 
 .أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية: علي هادي علي عباس المهداوي . د -  ١
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د ال م١٩٩٥/  ٣/  ٢٨النادي في  د حام يد مؤي لم برئاسة الس م تس وري ث جب

 )١().م ١٩٩٧رئاسة النادي السيد حسين عبد سلطان عام 

ين ( -١٤ وم االثن اني ٢٠٠٥/  ١١/  ١٤وفي ي ؤتمر السنوي الث د الم م انعق

 )٢().مديرية تربية بابل / لمديرية النشاط المدرسي 

ن ( -١٥ رة م ي ٢٠٠٥/  ٩م  ٢٧-٢٤وللفت رحية ف عبة المس دمت الش م ق

ة ) من أين ھذه البلية ( ي مسرحية مديرية النشاط المدرس ى قاعة مديري عل

 )٣(). من إخراج الفنان ثائر ھادي جبارة النشاط المدرسي وھي

نة (  -١٦ ران س ة جب ي محل ن ١٩٥٥وف د الصاحب ب ن عب د ب د أحم م ول

ناجي بن حمود العلي الخفاجي الحلي ، حصل على شھادة البكلوريوس في 

ام  ى شھادة  م من١٩٧٧علوم وصناعة األغذية ع م عل ليمانية ث ة الس جامع

اريخ  ي الت تير ف ة ، عضو الماجس رة الھولندي ة الح ن الجامع والحضارة م

راقيين ،  اب الع اء والكت ام لألدب إتحاد المؤرخين العرب ، عضو االتحاد الع

ه بحوث ودراسات منشورة  ة ، ل عضو المجلس العراقي للصحافة العراقي

اره الم ن آث الت ، م حف والمج ي الص ة ف تالل : طبوع ن اوراق االح م

م ، الشيخ عبد الكريم الماشطة احد رواد ١٩١٨-م١٩١٤البريطاني للعراق 
                                                            

 
 
 
 .ضة البابلية ذكريات وصورالريا: محمد هادي  -  ١
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ةالتنوير في العراق ، ھيغل و اريخ في ذا الحل اريخ ، الت رةوالت الشعر ،  ك

 )١().وغيرھا 

  

  إبراھيم الواعظ
ھو إبراھيم ادھم بن مصطفى نور الدين بن حمد أمين الواعظ آل جعفر 

ة سنة األدھم ة والرشدية ١٨٩٣ي ، ولد في الحل م وأكمل دراسته االبتدائي

  .م وزاول المحاماة١٩٢٠الحقوق سنة فيھا ، تخرج من كلية 

ان عضواً  ١٩٢٢أنتخب عضواً في المعھد العلمي عند تأسيسه سنة  وك

في جمعية حماية األطفال وجمعية الشبان المسلمين ومجلس أمانة العاصمة 

اً عن دورتين  ، أنتخب نائب ابي العراقي ل ة في المجلس الني م و ١٩٣٠الحل

١٩٣٧.  

نة  اكم الموصل س اً لمح ين رئيس ة ١٩٤٤ع ه لجامع رت خدمات م وأعي

ولى  داد فت ى بغ اد إل م ع ة ، ث ألدارة القانوني دير ل الدول العربية فعين فيھا م

ام  رئاسة التفتيش العدلي ، إشترك في تأليف أول فرقة تمثيلية في العراق ع

  .م ١٩٢٠
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.. م ، من آثاره المطبوعة ١٩٥٨/  ٧/  ٧توفي رحمه هللا في بغداد في 

واعظ  ر لمصطفى ال يد جعف راجم آل الس ي ت ر ف روض األزھ ق .. ال تحقي

  )١(.وتعليق ، والمساجالت الموصلية في الندوة العمرية

  

  حديقة النساء
ة  م إنشاء حديق و ت يد سعد صالح جري في عھد متصرف لواء الحلة الس

ا من ) خاصة بالنساء ( ء للنسا ات والتي عّدت في وقتھ في مطلع األربعين

وقد إحتلت ھذه الحديقة شريط الكورنيش .. أفضل الحدائق العامة في الحلة 

ذه  ؤم ھ ة ت ر ، وكانت األسر الحلي ة في الجانب الكبي المطل على شط الحل

وم  ة ا... الحديقة مساء كل ي ة حديق ق من قبال ا كانت تنطل راً م لنساء وكثي

اه شط ) ع(نذور الخضر  ة وتوضع في مي حيث توضع الشمعة على الكرب

  .مساء كل خميس الحلة

ان  اك مك م وھن س األس ل نف ام تحم ازينو ع ن ك ارة ع ة اآلن عب الحديق

  )٢(.يديرھا سعد أركان.. مخصص للعوائل 
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  إقامة مأتم
راءة الفات أتم لق د سماكة م ة الشيخ محم حة أقيم في الحلة في دار العالم

اج د الح روح الفقي ة ل ة آل فتل يس قبيل وب رئ ماوي الجل اطرت  س د تق ، وق

أتم سعادة  الوفود من جميع األنحاء لقراءة الفاتحة وكان ممن حضر ھذا الم

متصرف اللواء أحمد زكي بك وسائر الموظفين فكان مأتماً مشھوراً تجلت 

ام ألقى األس.. فيه عظمة الراحل وشعور الجميع نحوه  تاذ الشيخ وفي الخت

ار  ه وإظھ ور ل قاسم أحد أدباء الحليين قصيدة عصماء من نظمه رثاء للمغف

  )١(.المزايا ، وكذا ألقى الشيخ حسين الحلي مرثيه

  

  حفلة تأسيس
وم السبت ددھا التاسع الصادر ي ورابي بع دة حم  / ٨/  ٣١نشرت جري

  :م خبراً تحت عنوان١٩٣٥

ة الھالل األحمر في [  رع جمعي ة تأسيس ف ة حفل ه ] الحل ا (جاء في دع

ة  راً من وجوه الحل سعادة متصرف اللواء أحمد زكي بك الخياط رھطاً كبي

د  ر عق اع خطي ى اجتم ا إل دوائر فيھ وأشرافھا وتجارھا وأعيانھا ورؤساء ال

د  وم األح ن ي ة والنصف م اعة الخامس ي الس وظفين ف ادي الم ة ن ي بناي ف
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إجراء انتخاب ثم بو) الھالل األحمر في الفيحاء  لتأسيس فرع لجمعية شر ب

  :أعضاء فرع الجمعية في الحلة ففاز كل من الذوات اآلتية 

  رئيساً للفرع        سعادة متصرف احمد زكي بك الخياط
  نائباً للرئيس                سعادة كامل بك المفتي

  سكيرتيراً             حضرة محسن بك رئيس البلدية
  عضواً           فضيلة السيد جعفر القزويني

  عضواً       المقدم سليم بك آمر المستودعسعادة 
  عضواً       حضرة الوجيه الحاج عبد الحليم الماشطة

ة الھالل  ثم نشرت الجريدة على صفحتھا الثالثة النظام األساسي لجمعي

  )١(.االحمر العراقية

  

  م يدعون لخدمة العلم١٩١٦مواليد 
م من  ة العل ى مكلفي خدم ي عل اجراء الفحص األول صدرت األوامر ب

  )٢(.تموز الجاري١٥م وبوشر بأخذ ھذه الوجبة في ١٩١٦مواليد سنة 
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  تنقالت
ي  الك ف ابي ضريبة األم وش ج دي عل يد مھ ل الس ةنق ة  الحل ى كتاب ال

ردات  ةمف الي براتب الحل أمور .. ه الح وش م ين عل د الحس يد عب ل الس ونق

ً  الحلةاستھالك المحطة الى جباية ضريبة امالك    )١(.ترفيعا

  

  طالب فقط ةتخرج ثالث
تفاصيل االحتفالية التي أقيمت تحت )  ١٢٢٢(نقلت الزوراء في عددھا 

ذ بمناسبة تخرج دفعة جديدة من تالمي) رشيد باشا (  الحلةرعاية متصرف 

ممثالً عنه ) أدھم باشا ( حيث أوفد نائبه  ..م ١٨٨٤المدرسة الرشيدية لعام 

ار.. لحضور الحفل  الموظفين من  ووسط أجواء إحتفال رسمي حضره كب

كريين ، عزف  دنيين وعس الي ( م ذي ) السالم الع ان ال دء اإلمتح ذاناً بب إي

م جرى اإلعالن عن  ع ، ث ط ، بحضور الجمي ذ فق ة تالمي ه ثماني شارك في

دي محمد رؤوف ،: ( أسماء الناجحين وھم  ) علي إبراھيم ، عبد الجبار أفن

ارة عن  ة عدة لل( ، ووزعت عليھم الھدايا التي ھي عب ا وزعت ) كتاب كم

وقد استدركت ) بقصد تشجيعھم ( ھدايا مماثلة للتالميذ أخفقوا في االمتحان 

دي في  ود افن ارف محم ل المع ى دور وكي ر باالشارة ال ذا الخب الصحيفة ھ
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ـ تم ب ذي أخت ل ال ة الحف ات الخاصة باالمتحان واقام ى الترتيب  االشراف عل

  )١().السالم العالي (

  

ً  الحلةخانات    محطات االستراحة في الطريق الطويل...  قديما
ة (  ر مدين ةتعتب ع األصعدة ،  الحل ى جمي ة وعل ؤرة مواصالت مھم ب

وكانت محطة لقوافل الحجاج منذ زمن ... العسكرية ، والتجارية ، والسفر 

ة  ربط وسط العراق بالكوف ذي ي ري ال ق الحج الب الدولة العباسية ألنه طري

رق مواص م ط ه أھ از ، وان والوالحج ية واآلن ھ رون الماض ي الق  تھا ف

ة( طريق  داد  – الحل ة وھو من أطول ) بغ اه شمال المدين د باتج ذي يمت ال

ً  الحلةالطرق البرية التي تربط مدينة    .بالمدن االخرى وأكثرھا استخداما

ه  ةوالطريق من ( وقد ذكره ابن جبير في رحلت داد أحسن  الحل ى بغ ال

ا ، في بسائط من األ ق وأجملھ اً طري رى يمين ا الق ائر تتصل بھ رض وعم

ام  ا خي ى أكثرھ اطير وعل ر الطرق سواقي وقن ق اكث ك الطري وشماالً ، فتل

ق ، إعت ون للطري ال محترس ا رج اج  اءً نفيھ بيل الح ة بس ن الخليف ، دون م

  ).إعتراض منھم الستنفاع بكدية او سواھا 
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ة  ذين زاروا مدين ب ال رب واألجان ة الع م الرحال اد معظ أن  ةالحلوأش ب

والي  ق يقطع بح حبھا  ١٩الطري ي تس ات الت ر بواسطة العرب اعة أو أكث س

  .الخيول أو البغال أو الركوب على الحمير 

تراحة  ات ( ووجدت دور لالس ذا ) خان ى ھ اً عل اوية تقريب افة متس بمس

ام والشراب أو  ديم الخدمات والطع افرين وتق الطريق من أجل راحة المس

  .ناس غايتھم عمل االحسان أو الربح المادي المبيت ، وقد شيد بعضھا أ

  : والمشھور عن تلك الخانات ھي 

  :خان المحاويل 
ن   ة م ل الخارج ان للقواف ةأول خ ن  الحل ادم م العكس للق داد وب ى بغ ال

ه د ال عن داد ، ق داوي . بغ ادي المھ ي ھ ن : عل د ع ةيبع الث  الحل ير ث مس

بطابوق خرائب بابل ، ساعات ، ھو جميل جداً ، وذو مساحة واسعة ، بني 

ع  وقد صمم بشكل مشابه لتصميم خان االسكندرية الذي يبعد عنه مسير أرب

ى  ن األعل وح م داخلي المفت ه ال ى فنائ ل عل ث تط اعات ، حي س س أو خم

زوار و ة ال ت لراح رة ، خصص ن كبي م أواوي عة ت رى واس اھم ، واخ من

اتخصيصھا حظ ل مك ا احت ن الصالة ائر وإسطبالت إليواء حيواناتھم ، فيم

ا ، ھي  ة التي إشتمل عليھ ات البنائي ك الخان ، ومن المرفق أحد جوانب ذل

  .أرصفة لجلوس الزائرين 
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ك  ال تختلف الخدمات المقدمة للمسافرين في خان المحاويل كثيراً عن تل

ام او الشراب واخذ .. التي كانت من الخانات االخرى  زود بالطع وھي الت

  .ومشاقه  قسط من الراحة بعد عناء السفر

  :خان االسكندرية 
و  كندرية وھ ة االس ز ناحي ي مرك دة ف ة بصورة جي ه قائم ت بنايت مازال

اً  ق تقريب ه الرحال.. الخان الثاني ويقع في منتصف الطري ال عن جيمس  ةق

نة  راق س ى الع ي ال ه رحلت ي كتاب ام ف ه ١٨١٦بكنغھ ليم ط ة س م ترجم

ق: ( التكريتي  ذا الطري يد بطابوق خرائب  ھو من اكبر الخانات في ھ وش

ر ) ٧٥٠٠(على مساحة تقدر باكثر من ) طاق كسرى ( بابل وطيسفون  مت

  .مربع 

  )رحالت بدج الى العراق ( وقال عنه الرحاله بدج 

ع الجھات (  صمم على شكل مستطيل ، وبما يؤمن الدفاع عنه من جمي

رك في جداره الخارجي أي  م يت ذا السبب ل رھم ، ولھ ضد اللصوص وغي

ى إدارة .. منفذ  ائمون عل ا الق نظم من خاللھ سوى بوابة رئيسية واحدة ، ي

  ).الخان ، دخول وخروج أنواع الزائرين 

داوي . واضاف د ادي المھ ة خصصت ب: علي ھ ات البنائي عض المرفق

تخدم حظ زوار لتس ات ال طبالت لحيوان اء .. ائر واس من بن ت ض وعمل

رة وعريضة ، يصل ع ات كبي ا جدرانھا من الخارج حني دة منھ مق الواح
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نحو مترين ونصف ، لمبيت الجنائز التي يؤتى بھا من مختلف أنحاء العالم 

  ).االسالمي كي تدفن في مدينة النجف وكربالء 

) القّيم(له ألن مسؤولي الخان او ونالحظ من خالل ما ذكره جميع الرحا

زوار  ة من ال أجور خدم ال ك انوا يتقاضون بعض الم الذي يتولى ادارته ك

كندرية ول ان االس ى خ ر عل ر األم ل .. م يقتص اً ب رى ايض ات االخ الخان

  .لتسديد نفقات وترميم الخان وحتى اجور العاملين فيه 

  : )بير يونس ( خان المحمودية أو 

ق  ي طري ث ف و الثال ه ( وھ داد  –حل كندرية ) بغ ان االس د عن خ ويبع

ةمسير ثالث او اربع ساعات  ذا الخان قائم الم ھ ، في الوقت  وال تزال مع

  .الحاضر يقع في الجانب االيسر للذھاب الى بغداد في قضاء المحمودية

يد : ( علي ھادي المھداوي . وقال د ه فش ا ھيكل النورة ، أم بني أساسه ب

غ  احة تبل ى مس ابوق والجص عل ى )  ٤٣٦٢( بالط ل عل ع ، يط ر مرب مت

ا ايواناً من جھتيه الشمالية والجنوبية يق) ٣٤(فنائه الداخلي  اً ) ٤٠(ابلھ ايوان

ة  ف وحلق وان معل ل اي ام ك ة ، وأم رقية والغربي ين الش ي الجھت رى ف اخ

اء  ات ، ويتوسط الفن ربط الحيوان حديدية مثبتة بعمود من الخشب تستخدم ل

و  ا نح ل منھم ع ك تطيل يرتف كل مس ليان بش اً ، مص طح ١،٥أيض ن س م ع

رحالت ، لم تذكر ك) االرض وقد فرشت ارضيتھا بالطابوق الفرشي  تب ال

اني من االجنبية خاناً بھذا االسم  رات التي سبقت النصف الث وذلك في الفت

ان يسمى  ونس او ( القرن التاسع عشر لكنھا تشير الى وجود خان ك ر ي بي
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ر نوس  ١٦٥٠حيث ذكر تكسيرا عام ) بير نوس  انه قد مر بخان يسمى بي

ه  ع وفي خم وواس و ض رين وھ ين النھ ع ب ذي يق ن ال ١٢-١٠ال املين م ع

  ).االتراك الذين يسكنون فيه ويساعدون المسافرين وبجواره عوائل 

ـ إن ني ماھا ب ان س ذا الخ ن ھ القرب م ة ب ود قري ى وج ار ال د اش ور ق ب

)Mahamudi  ( ا ليمان باش ه خاتون زوجة س ال إن عادل ل .. وق ا قب بنتھ

ـ  ت ب ا عرف ر انھ ير رأي آخ ا يش ط ، بينم نوات فق ة ( بضع س ) المحمودي

ا  نسبة دو انھ ة ، فيب الى والي بغداد محمود باشا ، اما تسمية خان المحمودي

  ).جاءت من فترة متأخرة من القرن التاسع عشر 

  ) :خان أسد ( خان أزاد 
ق  ي طري ان ف و آخر خ ه ( ھ داد  –حل ن ) بغ ادم م ديم ، واألول للق الق

ـ  ة ب ة ساع) ٥-٣(بغداد الى مدن الفرات االوسط ويبعد عن خان المحمودي

ه  فية الحالي ولكن ويقع في الجھة اليسرى ، وموقعه بالقرب من معبر اليوس

  ).خان الزاد ( ھدم ولم يعد له أي اثر وكان معروفاً لدى عامة الناس باسم 

ا ( : المھداوي . وقال د   رون ، فلم ى عدة ق ھو خان قديم يرتقي بناؤه ال

ام ) عمر باشا (  تھدم في الربع األخير من القرن السابع عشر أعاد بناؤه ع

اج ١٦٨٧ ة للحج وفير الحماي ا ت كرية واجبھ ة عس ه حامي ت في م ، وكان

راد  ى أن أسعد بك أحد أف ائق ال افرين ، وتشير بعض الوث والزوار والمس

ان تسمية ال ذا ف امن عشر ولھ ذا بطانة الباشا قد أسسه في القرن الث خان بھ

  ).ة أسعد االسم كانت محرفة من كلم
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صدر رزق للجماعات المحيطة به والقريبين منه حيث زاده مخان كان 

افرين من  ى المس واع الشراب ال ة ومختلف أن واد الغذائي ون الم انوا يبيع ك

ا  ه فيم القرب من فية ب زوار الخان ، وكان ھذا الخان سبب نشوء قرية اليوس

د ،  ه بع ي رحلت ام ف ة بكنغھ ر الرحال رة : ( وذك اك معضلة كبي و إن ھن يب

م يكن تواجه زوار ھذ ه ، إذ ل اء ورداءة نوعيت ك ھي شحة الم ا الخان ، تل

  ).يوجد فيه غير بئر واحد فقط 

داد  – الحلة( وفضالً عن الطريق الرئيسي المباشر بين  اك ) بغ ان ھن ف

ً طرق ول إن  ا ن الق ا يمك دينتين وربم ين الم ؤمن االتصال ب ة اخرى ت فرعي

ة  مثل ھذه الطرق كانت تحتل مكانه خاصة في الحسابات العسكرية العثماني

انيون  طر العثم د يض ي ق ي  الت ق الرئيس ه للطري رق بديل فھا ط بوص

  )١().الستخدامھا في ظروف معينة 

  

  مصطلحات أيام زمان
دفتر دار  ية : ال ة فارس ة  –كلم ر  –تركي ن دفت ة م جل ( مركب ) او س

احب  ة ، ودار اي ص ل ( المعروف ـ ) او حام راد ب دفتر دار ( ، وي ) ال

الدفتر .. درجات  ت ، ويكون الدفتر دارية على ثالثعن الحسابا المسؤول

                                                            
 
 
 
  .٢٠٠٥/  ١١/  ١٩، السبت ٥٣٧العدد : جريدة المدى  -  ١
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ان  دار االول كان وزير المالية نفسه ، والدفتر دار الثاني وھو االوسط وك

ذي استحدث  د ال تيفائھا بموجب النظام الجدي يراقب شؤون الضرائب واس

ولى الثالث وكان ي ر اووالدفتر دار االصغ.. سليم الثالث في ايام السلطان  ت

لطنة ام الس واردات  اطع وظفي ال يس م و رئ ات فھ ي الوالي ا ف ، ام

  )١(.والخزينة

ا : الخزندار  ا فيھ تعني الموظف المسؤول عن المخازن في الواليات بم

  )٢(.التجھيزات

ً )  ٩،٠٨( عثمانية ويساوي  عملة: القرش    )٣(.فلسا

ً ) ٩٠٨(عثمانية ويساوي  عملة: الليرة العثمانية    )٤(.فلسا

  )٥(.كلمة عربية تعني الخدمة العسكرية االجبارية: رعة الق

  

  التشجير
داد  ات في بغ ة لشعبة الغاب ة تابع واء الحل كانت مشاريع التشجير في ل

ة  وبعدھا.. م ١٩٥٤حتى عام  ات والتشجير في الحل تح شعبة الغاب م ف .. ت

                                                            
 
 
 
 .أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية: علي هادي المهداوي . د  -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢
 .نفس المصدر السابق -  ٣
 .نفس المصدر السابق -  ٤
 .أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية: المهداوي  علي هادي. د -  ٥
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ة ١٩٥٩ففي سنة  اح بجانب الجداول الفرعي ذه الشعبة مصدات للري م أنشئت ھ

افة و تثمارية بمس ومتر بعمل خطين  ٩٦المبازل وحول بعض الوحدات االس كيل

ي  ال ف ة والرم راكم االترب ع ت ازل لمن ر والمب ب األنھ ى جوان جار عل ن األش م

ة والحارة وقت  اح الجاف وب الري ى المزروعات في ھب الجداول وللمحافظة عل

  .)١(الصيف والرياح الباردة وقت الشتاء

  

  إرادة ملكية
انون لك غازي أرادته الملكية وفق المادة الخامسة والثالثاصدر الم ين من ق

زراع ات ال وق وواجب م  حق نة  ٢٨رق ل ١٩٣٣لس ا عرضه وكي ى م اء عل م وبن

ل سلطة حاكم صلح للنظر  ة المحاوي دير ناحي وزير العدلية بمنح سعيد فھمي م

وق  انون حق ن ق ين م ة والثالث ادة الرابع ي الم ا ف وارد ذكرھ دعاوي ال ي ال ف

ذه ١٩٣٣لسنة  ٢٨وواجبات الزراع رقم  م فقط فعلى وكيل وزير العدلية تنفيذ ھ

  .االرادة 

ھـ واليوم الثالث ١٣٥٤كتب في بغداد في اليوم الخامس من شھر صفر سنة 

  .م١٩٣٥من شھر مايس سنة 

                                        

  

                                                            
 
 
 
 .م١٩٦٤متصرفية لواء الحلة في : الحلة الجديدة  -  ١

رشيد عالي            
  وكيل وزير العدلية

 )١(رئيس الوزراء/ ياسين الھاشمي 
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  طبيب أديب
اء ل ن األطب م م انية ، وقس ة إنس ل الطب مھن ات أخرى مث ديھم إھتمام

داني واحد  اظم الحم الشعر والفن وغيرھا ، فالدكتور رياض محمد حسن ك

ؤالء  ن ھ نة .. م يب س ي المس د ف ة ١٩٥٤ول ته االبتدائي ل دراس م وأكم

ا  ة فيھ نة .. والثانوي داد س ة بغ ب جامع ة الط ن كلي رج م م تخ ،  ١٩٧٧ث

ه قصائد وعمل في مستشفيات بغداد وكربالء ومديراً لمستشفى م رجان ، ل

ه هللا في  وفي رحم ةشعرية منشورة في الصحافة المحلية ، ت وم الحل /  ١ ي

   )١(.م٢٠٠١/  ٢

  

  )أبو الدالغات ( جسر األمير غازي وشارع 
جسر األمير غازي ھو الجسر الثاني الذي أنشيء بعد جسر القوارب   

الحسين في ثالثينيات القرن الماضي وكان موقعه في منطقة باب  الحلةفي 

في الجانب الكبير ، أما في الجانب الصغير ) عجام حالياً ( مقابل حسينية 

حالياً (فكان يبدأ من المنطقة المحصورة اآلن ما بين النادي العسكري 

  .وبناية محكمة إستئناف بابل) حقوق اإلنسان 

                                                            
 
 
 
 .دليل المسيب العام : جواد عبد الكاظم محسن   -  ١
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ً ال يتجاوز عرضه مترين يرفع جزء من منتصفه    كان الجسر خشبيا

بواسطة رافعة لمرور السفن الشراعية الصغيرة ) طبكة ال( الى األعلى 

والقوارب التي تحمل البضائع من والى المدن الفراتية ، ومن مالكي السفن 

!! ) حرب الدول ( شعالن الحمد وبيت البارود ، يملكان سفينة تلقب 

توضع على الكتف ) تبلية ( مثبتة بـ حبال يسحبھا رجال أقوياء بواسطة 

الِشراب ( السفن الى أعالي الفرات حيث مدينة ھيت تحمل أثناء إبحار 

ومواد غذائية لبيعھا للقرى المطلة على النھر ، وتستمر مدة ) والحبوب 

الذھاب أكثر من خمسة عشر يوماً ، أما في اإلياب فيكون سھالً حيث تسير 

الستخدامھا في ) النورة والقير ( السفن مع مجرى الماء محملة بمادتي 

  .البناء

: م عن ھذا الجسر فقال ١٩٢٩سألنا الحاج فائق خضير من مواليد   

) عانة ( وأجرة العبور ) كان الجسر يؤجر من مديرية األشغال العامة 

حتى ال ) خروفاً ( للعربة ، في إحدى المرات جاء رجل يحمل على كتفه 

ء بإلغايدفع أجرة عبور الحيوانات البالغة فلسين ، وبعد ذلك صدر أمر 

ضريبة ، وفي أثناء مرور رتل عسكري بريطاني سقطت سيارة من ال

يمتلك نفساً ) و خماس أب( الشط فاستدعي رجل ضرير يدعى  الجسر في

  .سلحة والسيارة طويالً فأخرج األ
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: قال الحاج فاضل عباس ) أبو البزونة ( بجسر وعن سبب تسميته   

ً لمرور السفن يصبح  ألن الجسر عندما يرفع الى األعلى  شكله مشابھا

  ).البزونة ( للقطة 

كان : فقال  الحلةأما األستاذ جعفر ھجول وھو من المدرسين القدامى في 

الجسر يؤدي الى محطة القطار في الجانب الصغير من خالل شارع جميل 

يخترق بساتين النخيل بممرين للذھاب واإلياب وحديقة وسطية فيھا انواع 

ي وسطه ساحة نموذجية كتب على متعددة من الورود والنافورات وف

المزخرفة بألوان ) شارع الملك فيصل الثاني المعظم ( حوض نافورتھا 

  .جذابة

ھذا الشارع ھو المدخل الرئيسي لمدينة الحلة من بغداد ويصفه كبار   

  .نظيم والنظافة وكثرة األزھار فيهالسن بأنه يشبه شوارع لندن من حيث الت

تشرين  ١٢الصادر يوم السبت  ١٤ا ونشرت جريدة حمورابي بعددھ  

ً مقداره  الحلةأرصدت بلدية ((م ١٩٣٦األول عام  دينار )  ٢٤٠٠( مبلغا

قوم مقام الجسر المتضعضع األركان وقامت مديرية إلقامة جسر جديد ي

األشغال العامة بوضع تصميم فني له ليكون على غرار الجسور الحديدية 

احدة وله ممرات للذھاب واإلياب العصرية ، إذ ھو من ذوات الفتحة الو

  . ))وفي وسطه ممر خاص لسير وسائط النقل

كنت أحد : وتحدث السيدالحاج فائق أحد العاملين في ھذا الجسر قائالً   

ً باسم الجسر الج العاملين ببناء ھذا الجسر ديد وكانت الذي يعرف محليا
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واد البناء أستلمھا من المرحوم أسطة عباس القيسي وم) فلساً  ٧٠(أجرتي 

جسر األمير غازي الھدم ( كانت تستورد من لندن وعند إكتمال بناء الجس 

وأھمل شارع الملك فيصل المعظم وانعدمت حركة العربات فيه ) الخشبي 

ً يتمشى فيه الحليون لقتل الفراغ وأحد أماكن لقاء األحبة  ، فأصبح مكانا

، ) و الدالغات اب( واالجتماعات الحزبية السرية وأصبح يعرف بشارع 

وفي الثمانينات أقيم جسر عسكري آخر مجاور للجسر الجديد لتخفيف 

  .الزخم المروري 

    

  تاكسي الحلة  
كان في مدينة الحلة في بداية ستينات القرن الماضي مكاتب لتأجير   

السيارات الخصوصي ، حيث كان الحلي أو العائلة الحلية تتصل ھاتفياً 

من  الحلةسيارة تاكسي لغرض التنقل داخل بھذه المكاتب وتطلب حضور 

ً  ١٥٠( ھي  الحلةمكان الى آخر ، وكانت األجرة داخل مناطق  ) فلسا

تدفع بوصل استالم ، وھناك اشخاص وعوائل تتعامل مع ھذه المكاتب 

ً حسب عدد إستخدام السيارة طيلة أيام الشھر ، ) الفاتورة ( بدفع  شھريا

  .قل الداخليومن ھذه المكاتب مكتب بابل للن

كان يملك ھذا المكتب المرحوم عبيده سعيد وشريكه المرحوم حمد (   

وكان موقع المكتب في منطقة باب الحسين ) ابو البنزين ( ابراھيم الملقب 

في عمارة مرجان ومكانه اآلن محل حالقة وليد ابن مجاور الجسر الجديد 
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شوفرليت من المرحوم عبيده سعيد ، اما سيارات المكتب فھي من نوع 

، ومن اشھر السواق الذين عملوا في )  ٩٥،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦( موديل 

ھذا المكتب سيد عباس شبر وناظم سيد جاسم شبر وجبار العربي وعباس 

      )١().برلنت والحاج حفظي عبد هللا 

م الذي كان مسؤوالً عن السواق ويذكر الحاج ١٩٣٧وھو من مواليد (   

نقل مديرة مدرسة اعدادية البنات من المصرف إنه في أحد المرات كنت أ

الى المدرسة بعد أن استلمت رواتب ذلك الشھر ، وعند عودتي الى 

ً فيه مبلغ من رواتب المدرسات ، فاتصلت بالمديرة  المكتب وجدت كيسا

لمات والمدرسات البغداديات من رجعت المبلغ لھا ، وكنت انقل المعوا

في الصباح الباكر ذھب يوم السبت الحلة كل يوم خميس الى بغداد وا

، وكانت اجرة السيارة الخصوصي الحلةألحضارھن الى مدارسھن في 

، ويضيف الحاج ) دينار ونصف الى دينارين ( الى بغداد تتراوح ما بين 

) حله٢( ب سيارة شوفرليت تحمل رقم اشترى صاحب المكت: حفظي قائالً 

                                                            
 
 
 
م وهو من ٢٠١١/  ١/  ٥لقاء شخصي مع الحاج رزاق شعالن مهدي في داره بالقاضية يوم  - ١

 .م١٩٥٨الصادرة عام ) ١٧٥(لة يحمل اجازة سوق م ، من سواق الح١٩٣٩مواليد 
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أضيفت ألسطول سيارات وھي كانت عائدة للقاضي سعيد العجيلي حيث 

  )١().المكتب 

تلفون ورقم (  الحلةوكان ھناك دليل ألرقام تلفونات المشتركين ب  

  )٢(). ٦٨المكتب فكان 

الخصوصي فكان في منطقة الجمعية أما مكتب الزھراء للنقل (   

لصاحبه عبيد ابو الريش ، وكان يعمل بنفس النظام ) شارع الطھمازية (

، أما مكتب النقليات الخاصة يملكه عبد الرضا  واآللية للمكتب السابق

لة السنية حيث وكان مكانه في الحشاشة في مح) سعد ابو ا( رمضان 

  )٣(). الحلةكانت تأتي البضائع من بغداد الى 

انتھى العمل بھذه المكاتب بداية السبعينات التي كانت تعد ظاھرة   

العمل بھا مع باقي  التي تكون قد سبقت او تزامن الحلةحضارية مھمة في 

  .مدن العالم

                                                            
 
 
 
م في منطقة باب الحسين في كراج الفيتر ١٩٣٧مقابلة مع الحاج حفظي عبد اهللا ، مواليد  - ١

 .م٢٠١١/  ١/  ٦حسن دواح 
 ٦باب الحسين في ) حالقة وليد ( في محله) ابن صاحب مكتب بابل ( مقابله مع مثنى عبيده  -  ٢

 .م٢٠١١/  ١/ 
م وهو من ٢٠١١/  ١/  ٥قاء شخصي مع الحاج رزاق شعالن مهدي في داره بالقاضية يوم ل  - ٣

  .م١٩٥٨الصادرة عام ) ١٧٥(م ، من سواق الحلة يحمل اجازة سوق ١٩٣٩مواليد 
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إن كل الذين تحدثت معھم حول ھذا الموضوع او غيره عن معالم   

، حيث كانت ) هللا يرحم أيام زمان ( وتراثھا الحضاري يقولون  الحلة

بحق عروسة الفرات بكل شيء ، بجمالھا ، بأھلھا ، بثقافتھم وعشقھم  الحلة

وال ننسى .. وبكل شيء حضاري للحياة والجمال والنظام واألدب والفن 

اح والناس عاصمة تعتبر عند كثير من الرحاله والسي كانت الحلةإن 

  ..العراق الثانية 

  الحلقة السادسة
  ن القدماءالمحاربو

ى وزارة  ة إل ل الضباط المتقاعدين في الحل بالنظر للطلب المقدم من قب

دماء  اربين الق ة المح طة جمعي ة بواس ا –الداخلي ز الع د حصلت المرك م فق

أريخ ة ١٩٥٩/ ٦/  ٩ الموافقة بت ة في الحل رع الجمعي تح ف ى ف د .. م عل وق

ن  ليم حسون وم د س د محم دم المتقاع ھا المق ة  يرأس ة اإلداري كلت الھيئ تش

دد ال ذاك وازداد ع داخلي آن ام ال رين حسب النظ اء آخ بعة أعض ين س منتم

م ١٩٦٠وفي عام .. من مختلف المراتب عضو  ٢٠٠للجمعية حتى بلغ  م ت

ة أرض  ا قطع م تمليكھ ا ت تشكيل جمعية بناء المساكن للمحاربين القدماء كم

ر تمالك عش دين واس ب المتقاع ن المرات راء م ى الفق رى  ةإل ات أخ دونم

وفي منتصف شھر كانون الثاني .. وزعت على المنتمين لتشييد دور عليھا 

د١٩٦٢ ة العمي ة الجمعي از برئاس دة وف ات جدي راء انتخاب م إج د  م ت المتقاع

  .عمر موفق حبيب 
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يد  د رش ركن المتقاعد محم ومن أعضائھا اللواء عاصي حمود العميد ال

ادي فاضل  د ھ ين والعقي د صالح أم د بھجت رؤوف والعمي الجنابي والعمي

و اكر ج دم ش ب والمق فيق النائ د يوسف ش ون والعقي اظم مرھ دم ك دة والمق

دي و م والمقدم جو د الكري اظم حبيب و م أول اد المولى والرائد احم أول ك

  )١(.وغيرھم... محمد الكريدي 

   تأمين محل لمدرسة البنات
ة  ل لمدرس أمين مح راوي ت ار ال د الجب ة عب واء الحل ق متصرف ل واف

رقم  القرار الم ات ب دد  ١٨٥٠٧البن ة ، الع ائع العراقي ي الوق ور ف والمنش

/  ١٦فيوالمؤرخ  ٢٣٩٣٦واستناداً لبيان وزارة الداخلية ذي الرقم  ١٦٧٥

ات  م١٩٣٤ / ١٢ انون اليانصيب واالكتتاب ن ق ة م ادة الخامس تناداً للم واس

  :على قيام اللجنة المؤلفة من السادة ... م ١٩٣٤لسنة  ٤٢العامة رقم 

  مدير مال قضاء الھاشمية      عبد الكريم 
  مدير مدرسة الھاشمية للبنين    ياسين نوري
  عضو مجلس إدارة القضاء      السيد مجيد
  عضو المجلس البلدي في القضاء المذكور    سينالسيد ح

                                                            
 
 
 
 .م١٩٦٤بيان متصرفية لواء الحلة عام : الحلة الجديدة  -  ١
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ـ  اوز ال ى أن ال تتج ة عل ات اختياري ع تبرع ار) ٣٠(بجم رض  اً دين لغ

تأمين محل لمدرسة البنات في الھاشمية واكساء الطالب الفقراء في مدرسة 

  )١(.األوالد ھناك وتزويدھم بالكتب المدرسية

                                   

  متصرف اللواء  

  مظالت الشرطة
رور    يم م ير وتنظ ة الس ر مراقب م أم وط لھ رطة المن راد الش ان ألف ك

السيارات يقاسون صعوبة جمة من شدة الحرارة لعدم وجود مظالت تظلھم 

ة  ة عمل .. أسوة بإخوانھم شرطة األلوي ررت البلدي د ق ه فق ة  ١١وعلي مظل

ى غرار مظالت شرطة العاصمة  ات عل بأماكن مختلفة عند مفترق الطرق

  )٢(.رطة من حرارة الشمستقي الش.. 

  

  وضع كأس
قام متصرف اللواء احمد زكي بك الخياط بوضع كأس لجميع المدارس 

وم  ة ي  ١/  ٢٥الثانوية والمتوسطة لكرة القدم وسيتم االشتراك في ھذه اللعب
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ربالء ١٩٣٦/  م وسيكون اللعب على طريقة الدوري بين الحلة والنجف وك

  )١(.والديوانية

  

  ة السادسةالدورة االنتخابي
رة من (  ي شكلھا للفت ة الت د وزارة ياسين الھاشمي الثاني  ١٧( في عھ

ا ) م ١٩٣٦تشرين االول  ٢٩ –م ١٩٣٥آذار  ى مھامھ ان من أول والتي ك

ي  واب ف س الن ل مجل ان  ٩( ح كان ) م ١٩٣٥نيس دد س ادة ع ة زي ونتيج

ن  واب م دد الن ع ع راق إرتف ى ) ٨٨(الع ابقة ال دورات الس ي ال واً ف عض

ى ستة  الحلةأعضاء وارتفع عدد ممثلي لواء ) ١٠٨( من خمسة أعضاء ال

  :وھم 

عدي ،  ميدع ، داود الس ر ص يمص ، جعف ود الھ راك ، عب لمان الب س

د في  نجلس الجدي ود ، واجتمع ال وان الحاج عب ود وعل /  ٨/  ٨علوان العب

  )٢().م ١٩٣٥
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  الحلةأول صيدلية في 
ھدت  ةش ام  الحل اح ١٨٩٠ع يدلم افتت ـ أول ص ا ب م ربطھ ة ت ية حكومي

  .لھذا الغرض  التي إستأجرت حانوتاً بصورة مؤقتة) دائرة البلدية (

دد  ي الع وم ١٨٨٥فف ادرة ي زوراء الص حيفة ال ن ص عبان  ٩م م ش

  :ھـ جاء ما يلي ١٣١٨

ي (  ام الماض ي الع تح ف ي ف ةف يدالنية الحل ل للص ة  مح م البلدي باس

يتناسب مع شرف القضية  واستؤجر له حانوت مؤقتاً ، غير إن ذلك لم

ة  ى الوالي اء عل ام القض ك قائممق وكت ب رض ش ا ، فع .. ومعموريتھ

رنإ ل دائ اء محل مخصوص للصيدالنية مكمل من قب تم ش ة ، ف ة البلدي

أھا محل وضع األساس لبنائ ة من العرصة التي أنش ة الثاني ه في الجھ

ة وع ب دار الحكوم ة بجان راف والكائن ىالتلغ رات ، عل ر الف ى نھ أن  ل

  )١().ھا بصورة متينه جداً ينشأ بناؤ

  

  زكي راجي
وري من (  د سعيد الجب ن محم ھو زكي بن راجي بن المال اسماعيل ب

ةولد في ) آل مال ابراھيم ( أسره حلية شھيرة عرفت بـ  ران  الحل ة جب محل
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ة ١٩١٧سنة  م المدرسة الشرقية وأكمل دراسته الثانوي م ، دخل الكتاتيب ث

دھا ستة أشھر م ، وبعد١٩٤٠سنة  ان أم ة التي ك ھا التحق بالدورة التربوي

م ، عمل معلماً في مدارس ١٩٤١وتخرج فيھا معلماً للتربية الرياضية سنة 

  . الحلةالعمارة ثم 

رع  ة ف افة العراقي ة الكش رأس جمعي ةت نة  الحل ت ١٩٤٣س ي كان م والت

ة ن  مكون د أعض ٢٤م ان أح ي عضواً ، ك يم ف ذي أق في ال يم الكش اء المخ

د ١٩٤٣رسنك شمال العراق سنة س م والذي كان برعاية الوصي األمير عب

ه تمر المع األل ارة٢١سكر ، واس ى الش د حصل عل اً ، وق بية من  يوم الخش

ة سنة  ى من حصل م وھو اول ١٩٥٦المجلس العراقي للكشافة العراقي عل

  .الحلةھذا الوسام من ابناء 

ير ره قص رور فت د م ورة وبع ام ث ى قي وز  ١٤ه عل م ، زار ١٩٥٨تم

وزارة  ره ب المرحوم زكي راجي قائد الثورة الزعيم عبد الكريم قاسم في مق

ورة ، وفي  ام الث ة بقي ة للتھنئ الدفاع مع مجموعة من مرشدات وكشافة الحل

ه م ١٩٥٩عام  ند الي ر كان عضواً في فرقة بابل الموسيقية ، وكانت تس كثي

  .مسينيات من األدوار المسرحية في عقدي األربعينيات والخ
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ام    م ، ١٩٨٠وھو عضو نقابة المعلمين والفنانين ، أحيل على التقاعد ع

ه ٢٠٠٦توفي في حزيران سنة  اً ل م ، نظمت مديرية تربية بابل حفالً تابيني

    )١().بمناسبة األربعينية على قاعة النشاط المدرسي

  

  إشتداد الحر
ثنين والثالثاء إرتفعت درجة الحرارة مرة ثانية فسجلت في ظھر يوم اال

   )٢(.درجة ونصف بميزان سنتغراد ٤٢الجاري  ١٤،  ١٣

  

  ترفيع سعادة رئيس المحاكم
ه واخالص  ا بكل أمان قدرت وزارة العدلية الخدمات الجليلة التي يؤديھ

ا تاذ الق ابنسعادة االس راھيم الش يد اب ارع الس يس المحاكم في نوني الب در رئ

ع ديناراً ،  ، فقررت ابالغ راتبه الى ستين الحلة ذا الترفي فنھنيء سعادته بھ

   )٣(.راجين له الموفقية والنجاح الدائم 
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  سياره لألسعاف
ى  ا عل عاف لتوزيعھ يارات لألس بع س ة س ة الصحة العام ت مديري جلب

ة  ي األلوي واء مصالح الصحة ف ان ل ا ك ة، ولم ة ،  الحل ة المھم ن االلوي م

ة ت المديري ر خصص فى  أم يارات لمستش ذه الس ةالحھ ا  ل ل اليھ وستص

 ً    )١(.قريبا

  زھور حسين
من .. صوت نسائي عراقي ترك بصمة في تاريخ الغناء العراقي 

من كلمات محمد العزاوي والحان ) أنا إلي أريد أحجي ( اشھر أغانيھا 

م ، وجاء بعدھا الكثير من األغاني ١٩٤٨عباس جميل ، كان ذلك في عام 

وھي من مواليد كربالء .. فسه للملحن ن) غريبة من بعد عينيج ( منھا 

م ، وفي منطقة المعيميرة والتي تبعد ١٩٣٧وانتقلت الى الكاظمية سنة 

فوكس ( انقلبت بھا سيارتھا الخاصة  الحلةزھاء خمسة كيلومترات جنوب 

  ).واكن 

كان ذلك اليوم ھو اليوم االول بعد عطلة امتحانات نصف السنة ( 

الجمھوري في باب المشھد  الحلةم حيث كانت ترقد في مستشفى ١٩٦٤

الذي يميل لونھا الى ) فوكس واكن ( إذ إن المسكينة قد انقلبت سيارتھا ... 
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بصحبة .. الرصاصي وعلى الجانب االيسر للذھاب الى مدينة الديوانية 

قيق زوجھا أحد الضباط العسكريين ، وحسب الروايات تبين فيما بعد انه ش

 حيث كانت في زياره لزوجھا الذي كان.. ل الحا ، وقد توفيت شقيقتھا في

  )١().السماوة(نزيالً في سجن المثنى 

انطوت ..  الحلةوبوفاة زھور حسين في مستشفى الجمھوري ب.. وبھذا   

  .صفحه مھمة من صفحات الغناء العراقي األصيل

وماتت في .. وسكنت الكاظمية .. إذ ولدت في كربالء .. وسبحان هللا   

  .الحلة

  

  حقيقيةلجنة ت
شوال  ١٩الصادر في  ١٤٣٤نشرت صحيفة الزوراء في عددھا   

بناء على األمر المعطى من نظارة : ( الخبر التالي ) م ١٨٨٩( ھـ ١٣٠٧

المعارف  وكربالء محاسبه جي الحلةسار نحو  كان قد.. المعارف الجليلة 

والتي كان قد ،  لتدقيق على أموال المكاتب الرشديةفھمي افندي ليجري ا
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حصل التشكي من عدم إنتظامھا ، وقد أكمل التحقيق فوجدھا محقة فنظم 

  )١().بذلك الئحة 

  

  مساعدة عائلة معلم متوفٍ 
عمالً بالصالحية المخولة لنا من قبل وزارة الداخلية واستناداً الى الفقرة 

م  ة رق ات العام  ٤٠الثالثة من المادة االولى من قانون اليانصيبات واالكتتاب

  : ٩٣٩لسنة 

غ  ة بمبل ة بجمع تبرعات اختياري واء الحل ارف ل دير مع ى م أذنا بھذا ال

ار ١٥ ار اً دين ر دين ة عش رض اً خمس ذكورة لغ ة الم وظفي المديري ن م م

ة أشھر  دة ثالث مساعدة عائلة المعلم المتوفي المرحوم صادق تقي خالل م

  :م تحت اشراف اللجنة التالية ١٩٤٥/  ١٠/  ١اعتباراً من 

ً      مدير ثانوية الحلة      لقزوينيالسيد كاظم ا   رئيسا
  عضواً        محاسب الدائرة      السيد عبد الحسين الفلوجي
  عضواً    معاون محاسب الدائرة        السيد أحمد كاظم الجادر

  الموقع متصرف الحلة                       

  )٢(عبد الوھاب مصطفى                        
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  بناء غرفة إضافية
ين ا ة أم واء الحل دد أصدر متصرف ل راراً ذي الع الص ق  ١٤٠٥٢لخ

دد  ة ، الع ائع العراقي ه بجمع تبرعات  ٢٣٧٩والمنشور في الوق أذن بموجب

داره  ار ٢٥اختيارية بمبلغ يتجاوز مق ة القاسم لغرض  اً دين في مركز ناحي

انون األول  ن أول ك داًء م م ابت ة القاس ة ناحي افية لمدرس ة إض اء غرف بن

  :حت إشراف اللجنة التالية م ت١٩٤٦م ولغاية كانون الثاني ١٩٤٥

ً     مدير مدرسة القاسم     السيد حمزة صالح   رئيسا
  عضواً         كاتب ناحية القاسم   السيد عبد الكريم توفيق

      عضواً       من رؤساء الجبور    السيد مراد الھدھود

  )١(الموقع متصرف الحلة                       
  

  أميرة األندلس
يد  ة الس القرار حصلت موافقة متصرف لواء الحل راوي ب ار ال د الجب عب

ة )  ١٧١٥١( رقم  ل رواي على قيام طالب المدرسة الثانوية في الحلة بتمثي

ى أن ال تتجاوز الخمسين  ة عل ة جمع تبرعات اختياري دلس لغاي أميرة األن

ار ذكورة  اً دين ة الم ي المدرس راء ف الب الفق اء الط اعدة واكس رض مس لغ
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                      .وتزويدھم بالكتب المدرسية 

                                    

  )١(متصرف الحلة                                                     

  

  وأرقام اخبار
ة  -١ وم الجمع ي ي ايس  ٢٦ف اد ١٩٥٠م زب االتح ة ح ي الحل تح ف م افت

ة  اعة الثامن ة الس عيد حيث وصل الحل وري الس ذي يرأسه ن الدستوري وال

ة  داد ، والنصف صباحاً مع أعضاء اللجنة المركزي رع بغ ة ف وأعضاء ھيئ

يس  ان نائب رئ اب مرج د الوھ تاذ عب ي دار األس تراحة قصيرة ف د اس وبع

ى الضيوف  الحزب ثم وصل متصرف الحلة األستاذ مكي جميل للسالم عل

الذين حلوا في المدينة توجه الجميع إلى سينما الحمراء الشتوي حيث تجمع 

رع الحزب بكل تح ف د الناس وقام نوري السعيد وافت تاذ أحم اله األس م ت ة ث م

يد محسن  م ألقى الس ة ث رع الحزب في الحل د لف ري المحامي المعتم المطي

  )٢(.السيد احمد العميدي قصيدة بالمناسبة
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وري ( م صدر العدد األول من مجلة ١٩٦٥وفي تموز عام  -٢ دليل الث ) ال

دعوة والفكر االشتراكي العربي في  ة ال وھي فكرية شھرية أصدرتھا أمان

 .)١(اء الحلةلو

ام  -٣ ي ع رات ١٩٢٥وف ة الف ي مكتب ة ھ ي الحل ة ف ت أول مكتب م تأسس

 )٢(.عباس السعيدمھدي لصاحبھا المرحوم 

ه ١٨٤٩وفي عام -٤ ىم زار الحلة الرحالة لوفتنر حيث تطرق في رحلت  إل

 )٣(.)معظم المتاجرين باآلثار ھم من العناصر العبرية (  أن

باط  -٥ ي ش ة ١٩٤٦وف ة م أصدرت لجن ة الحل ي ثانوي ر ف ة والنش الخطاب

 )٤(.للبنين العدد األول من نشرتھا األدبية العلمية

ام  -٦ ة ١٩٤٤وفي ع ة عنان اجح حسين ناصر المعموري في قري د ن م ول

ة ، عضو  د ، اختص بدراسة األساطير القديم بالحلة ، قاص وروائي وناق

العراق كتاب و إلتحاد األدباء المجلس المحلي إتحاد األدباء العرب ، عضو

ات  ن المھرجان د م ي العدي ارك ف راق و، ش ل الع ة داخ دوات الثقافي الن

اطير  ى وأس ة ، وموس ر رواي ة البح ة مدين اره المطبوع ن آث ه ، م وخارج
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وراة ي الصحف والمجالت )١(.الشرق واألسطورة والت ر ف ه الكثي كتب عن

ة وصحفي اءات تلفزيوني .. ة وله بحوث منشورة وأقيمت له عدة أماسي ولق

وز  ن رم د م افي ويع ري والثق ه الفك ددة ألبداع ات متع ن جھ رم م ةك  الحل

 .الثقافية

ام  -٧ ي ع ان  ١٩٣٧وف ة وك ة الحل ي مدين ب رياضي ف يء أول ملع أنش

د  اب المشھد وق ال الحالي في ب والدة واألطف موقعه في موضع مستشفى ال

دير  راوي م ري عق دكتور مت د ال ي عھ واء ف ارف الل ة مع أته مديري أنش

 )٢(.المعارف

رة من محصول  الحلةم ، قررت إدارة ١٨٨١وفي عام (  -٨ بيع كمية كبي

ه ) ٢٤٢٣٨٥(والتي تقدر بنحو ) شلب نعيمة ( الرز المعروف محلياً بـ  حق

الح  ة ( لص اكر النظامي ا ) العس ر أنھ ة ، غي ة المدين ي حامي دة ف المتواج

 )٣()).ظامية أھل مقاولة مع الن( ع نقداً لغير يإشترطت أن يكون الب

 )٤().مطر وحالوب بحجم البيضة  الحلةنزل على ( م ١٨٩٠وفي عام  -٩
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ي (  -١٠ دي ١٩٣٨/  ٩/   ٣وف د المھ دين محم ز ال يد مع در الس م اص

ية  ة سياس ي يومي واء وھ دة الل ن جري دد األول م ي الع يني القزوين الحس

دير اميم ودة المح راھيم ع داد( )١()ھا المسؤول اب ة اع د صدور خمس  وبع

م حيث ١٩٥٥منھا عطلتھا الحكومة عن الصدور وبقيت معطلة حتى سنة 

 )٢().ألغت إمتيازاتھا 

 .موكبھا الحسيني م إنطلق من محلة كريطعة١٩٥٦ي عام وف -١١

د م ولد الفنان ١٩٤١عام وفي محلة جبران (  -١٢ عدي عبد الصاحب عبي

رج دا ي ، تخ ة االعداالحل ل مرحل م أكم ين ث ةر المعلم ام  دي م ، ١٩٥٩ع

اً في .. عازف كمان من الطراز األول ، ملحن ، شاعر   ٩/ ٢٦عين معلم

دارس ١٩٥٩/  ي م يقى ف ن رواد الموس ةم ، م ن ..  الحل د م ن العدي لح

يد واالوبر ةاالناش ة والوطني ات المحلي ي المھرجان ارك ف ات وش ن  يت ، م

ت  ه أوبري ھر ألحان ور ( أش ا سم( ، ) الطي تح ي م اف اء ( ، ) س ، ) الغرب

ة ) عشتار ( ة إداري دورة واحدة وعضو ھيئ انين ل ة الفن اً لنقاب ، عمل رئيس

ى  ل عل دة دورات ، أحي ام لع د ع ه ١٩٩١التقاع ي عطائ ل ف م متواص

 )٣().إبداعهو
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نة  -١٣ ج س ه الكل ي محل زه  م١٩٥١وف ن حم ن ب ن حس ي ب د عل د عب ول

ز نة الع ين س د المعلم ن معھ رج م يم ١٩٧٢ي ، تخ ارس التعل ي م ، م ف

ةمدارس مختلف  م مسؤوالً  الحل اً في النشاط المدرسي ، ث م مشرفاً فني  ، ث

ة سنة للشعبه الثقافية فيھا ، حامل  ة العراقي دير من وزارة الثقاف شھادة التق

م في ١٩٨٨ ه حضور دائ د أدبي ، ل م ، فنان تشكيلي ، شاعر ، قاص وناق

ي  ة ف بات الثقافي ف المناس ةمختل اني الحل ة الفن و نقاب ا ، عض ن ، وخارجھ

راقيين تشكيلييعضو جمعية ال ن العراقيين ، عضو اتحاد األدباء والكتاب الع

ة  ة منشورة في الصحف والمجالت العراقي .. ، له مقاالت ودراسات نقدي

ن د ادر م ق الص دراما والتطبي ة ال اره المطبوع ن آث ة م ؤون الثقافي ار الش

   .م ٢٠٠٨العامة 

  

  إحتفال
يالد حضرة صاح د م ال بعي م االحتف ك غازي األول ، ت ة المل ب الجالل

االت  ات واالحتف ت المھرجان د أقيم ر وق الجي آم ك الش اس ب ام عب ، وأق

ة  احب الجالل رف ص ى ش يش عل م الج ة باس ة نفيس ة مأدب تودع الحل مس
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د زكي بك  اء والمتصرف أحم بمناسبة عيد ميالده حضره األعيان والوجھ

  .)١(الخياط

  

  جمعية مكافحة السل
م  رار رق ب الق ى  ٦٠١٦بموج ة أذَن ال ائع العراقي ي الوق ور ف والمنش

ة في  السيد حسين تاجر النجفي بأقامة حفلة رياضية في مركز قضاء الھندي

بالمائة من الريع  ٥٠دينار على أن يرصد ) ٢٥(قدره  م بريع١٩٤٥مايس 

ات  دارك نفق اقي لت راق والب ي الع ل ف ة الس ة مكافح ة جمعي األصلي لمنفع

  :ضية على أن يتم ذلك تحت إشراف اللجنة التالية الحفلة وللفرقة الريا

ً     حاكم صلح القضاء  السيد محمد رضا سلمان    رئيسا
  عضواً     مدير مال القضاء      السيد أديب نجيب
  عضواً           معلم      السيد باقر حسين

  )٢(متصرف لواء الحلة                        
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  الزوجة المخلصة
ايس مسرحية قام بتمثيلھا طالبات مدرسة المسيب ل ات خالل شھر م لبن

نة  دره ١٩٤٦س ع ق ي ) ١٧(م بري ل ف ة الس ة مكافح ة جمعي ار بمنفع دين

  :التاليةبعد إخراج المصاريف على أن يتم ذلك تحت إشراف اللجنة العراق 

ً          مديرة المدرسة  صديقة ھادي الشماع   رئيسا
  عضواً     معلمة المدرسة       سوزيت يوسف

  عضواً         ةمعلمة المدرس    حياة ھادي الشماع
  عضواً        معلمة المدرسة      منيرة عيسى

  الموقع                                   

  )١(متصرف الحلة                                     

  حفلة سمر
الل  بوعخ باط  األس ھر ش ن ش اني م ة  ١٩٤٦الث ت المدرس ، أقام

ار  دارھا خمسة وعشرون دين االبتدائية للبنين حفلة سمر لجمع تبرعات مق

اع ضمن منط ة لغرض ابتي وازمقة قضاء الھندي ا وشكلت  الل الرياضية فيھ

  :لجنة لھذا الغرض متكونة من السادة 

ً   معلم أول في المدرسة الھندية        السيد نوري حسن   رئيسا
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  عضواً           معلم المدرسة   السيد عبد الحسين جواد
  عضواً       عضو المجلس البلدي       السيد جواد البراك

رار  ك حسب الق رقم وذل دد  ١٠٧الم ة الع ائع العراقي ي الوق ور ف المنش

  .)١(م١٩٤٦حزيران سنة  ١٥في يوم السبت  ٢٣٧٩

  

  حادثة غريبة
م حادثة غريبة عن المجتمع الحلي ، إذ ورد ١٨٧٥ عام الحلةشھدت 

من صحيفة الزوراء بأن أحد األشخاص قام ببيع ولده ) ٥٧٢(في العدد 

شيخ الغجر دون أن ) اذ الرقاصين أست( سنوات )  ٨-٧( البالغ من العمر 

يتم توضيح أسباب ذلك ، ولما وصل الخبر الى المتصرف شبلي باشا قرر 

ثم عھد بتربيته الى مكتب الرشدية ، وقد  ..إنتشاله من ذلك الوسط الموبوء 

استدركت الصحيفة ھذا الخبر من خالل االشادة بالوضع االقتصادي الجيد 

   )٢().نعة وعمل فيدار به المعيشة كل ص( ، حيث تتوفر  الحلةفي 
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  إنشاء المسبح
ددھا  ي ع ورابي ف دة حم رت جري ي  ٨نش ادر ف م ١٧/٨/١٩٣٥الص

  :الخبر التالي 

لت مديرية المعارف عن إنشاء مسبح في الحلة وذلك لفوات الوقت عد

وعدم وجود وقت ألنشائه وتأجيله للسنة القادمة وبھذه المناسبة نقول إن 

نھر الحلة من المحذورات لعدم ل لماإنشاء حوض كبير  الحلة بحاجة الى

إمكان الطالب السباحة فيه لوجود األمراض ونحن نرجو من وزارة 

  . )١(المعارف تحقيق ذلك في السنة القادمة

  

  )..تالً للرماد ( الجنائن المعلقة كانت 
ھرب من المدرسة وأجلس في حديقة كنت في دراستي المتوسطة أ( 

لقراءة ..  الحلةالواقعة في منطقة باب المشھد بمدينة ) لقة الجنائن المع(

فنية ، وقبل العودة الى البيت أمزقھا كي ال كتاب عن السينما او مجله 

ً بتناسق أشجار الحديقة ولون اورادھا .. يراھا أبي  وكنت آنذاك معجبا

وأرضھا الخضراء المتكونه من عدة ارتفاعات وبشكلھا الھندسي القريب 

  ..إنھا من طراز األبنية القديمة في بابل ٍد ما من الزقورات ، الى ح
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كنت أتصور بأن األريكة التي اجلس عليھا سبق وأن جلس عليھا الملك 

وعندما سألت ) ..!! اماتيس ( وزوجته ) نبوخذ نصر الثاني ( البابلي 

: مدرس التاريخ عن سبب بعد الجنائن المعلقة عن مدينة بابل األثرية قال 

إن ھذه الحديقة ليست الجنائن المعلقة التي بناھا الملك البابلي بل غبي  يا

والذي أنشأ الجنائن ) ل الرماد ت( كان يسمى ھي على غرارھا فوق تل 

  .المرحوم سعد صالح جريو  الحلةمتصرف ) الحديقة (

إن من أھم : (  الحلةيقول العالمة يوسف كركوش في كتابه تاريخ 

 الحلةعندما استلم منصب متصرف لسعد صالح جريو األعمال العمرانية 

ھو إنشاء ) م ١٩٤٠/  ٧/  ٧ –م ١٩٣٩/  ٤/  ١٤( في المره االولى 

متكون من على منطقة أو تل من الرماد ) الجنائن المعلقة ( حديقة الجبل 

ففكر في تحويل ھذا المكان الى حديقة بعد .. حرق القاذورات واألوساخ 

فعمل ..  وكانت ھذه الفكره آنذاك خيالية) لناس أن أصبح مصدر إزعاج ل

) القديم ( في باديء األمر الى نصب مضخة ماء بجوار الجسر األوسط 

  .لنقل المياه من الشط بواسطة األنابيب الى ھذا التل

الحلي لمدينة وقال األستاذ عامر تاج الدين الباحث في التاريخ والتراث 

ائن تعمل بالنفط األسود لطحن الحبوب كانت في ھذه المنطقة مك: (  الحلة

والقشور وتحرق في  وثم جمع المخلفات) تقشيره ( ز أي وتھبيش الر

مكان بعيد عن المدينة حتى ال تتطاير القشور الى داخلھا وبدأ المكان 

  ).تل الرماد ( باالرتفاع وأطلق عليه الناس تسمية 
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في التل كي ) لغم الش( بأن الحليين كانوا يدفنون .. وذكر كبار السن 

  . اً ويكون طعمه لذيذ) يشوى (

ذكر لي : ( الباحث في التراث الحلي  وقال األستاذ عدنان سماكة

األديب والصحفي المرحوم معز الدين القزويني بأن المرحوم سعد صالح ، 

قد جلب لھذا اإلنجاز الرائع العمال المھرة ، ووفر لھم كل مستلزمات البناء 

 واءللوعندما نقل متصرف ا.. مقابل أجر  سجناء إلكماله، كما إستعان بال

الكوت كان يتابع العمل في الحديقة من خالل اتصاله المستمر بمدير  الى

  ).البلدية 

ً يتحدى الزمن ترتاده العوائل  بقي ھذا المنجز العمراني الضخم شامخا

  .الحلية للتنزه والطالب للقراءة ومكان لعب األطفال في األعياد 

السنوات األخيرة أھمل وأصبح أرضاً جرداء مما أدى الى إنحسار  وفي

  .اإلھتمام به من قبل السكان والسفرات السياحية الوافدة للمدينة

بالعمل من أجل  الحلةوطالب الفنان المسرحي محمد المرعب بلدية 

إعادة حديقة الجنائن المعلقة الى ما كانت عليه في السابق باعتبارھا شاھداً 

  .وامكانية إقامة مسرح صيفي عليھا الحلةاً مرتبطاً بتاريخ سياحي

وأكدت المعلمة ايمان غازي على ضرورة انشاء كازينوھات للعوائل 

  .فيھا مع ألعاب تسلية لألطفال

رئة تتنفس إعادة تأھيلھا باعتبارھا : زائري وأقترح األستاذ مزاحم الج

اء وطالب األستاذ ھا العوائل القريبة لقلة وجود المساحات الخضررعب
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باقامة فندق سياحي او مجمع ثقافي يضم محمد العميدي الجھات المختصة 

  )١().للقيام بنشاطاتھا االبداعية  الحلةاالتحادات والجمعيات في 

  

  .. !!حلي يطلق زوجته..  بسبب أم كلثوم
يذكر إن المطربة الراحلة أم كلثوم كانت قد حضرت الى العراق سنة 

عض الحفالت على مسرح سينما رويال الكائن في شارع م إلحياء ب١٩٣٢

وقد شاع الخبر في ذلك الوقت عن الرشيد ضمن منطقة السنك الحالية ، 

) الراديو( طريق الصحافة والتلغراف ، حيث لم ينتشر إستعمال المذياع 

  .في العراق بعد

على الذھاب الى  الحلةإتفق أربعة رجال في عمر الشباب من أھالي 

منھم ميسوري  ةوحضور إحدى حفالت السيده أم كلثوم ، وكان ثالثبغداد 

الحال ، أما رابعھم فكان ال مال لديه وقد عسرت حالته على مجارات 

أقرانه ، وھذا الرجل الرابع من أھالي السنية قرب سوق الھرج المجاورة 

طشت وإبريق من  (لمحلة جبران ، فما كان منه إال أن يأخذ من داره 

من زوجته ويذھب بھما الى سوق الصفافير القريب من  في غفلة) الصفر 
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فرته الى نحاسية ليحصل على المال الكافي لسمحلته ويبيع تلك األواني ال

  .بغداد

الباص ( وحسب اإلتفاق ذھب مع أصحابه الى بغداد بواسطة سيارات 

التي كانت تنطلق الى بغداد من محلة السنية وعند وصولھم لم ) الخشبي 

ھدوا أم كلثوم على المسرح حيث سافرت الى جھة أخرى ، فقضوا في يشا

  .الحلةبغداد مدة ثالثة أيام ثم عادوا بعدھا الى 

ن زوجته ع ادواته المنزلية الى بيته وجد أعند رجوع الرجل الذي با

وكيف جاز له مستعدة لمحاسبته عن تصرفه ببيع بعض اللوازم البيتية ، 

فتوسع الشجار فرمى عليھا يمين الطالق ، )  الطشت واالبريق( أن يبيع 

ھل والصدقاء وبعد ثالثة أيام وبواسطة األ.. وبذلك إنفصلت زوجته عنه 

 عادت.. وبتدخل شرعي وفقھي ومذھبي وأھالي المحله ورجال الدين 

  )١().المرأة الى زوجھا

  

  كھرباء سوسه
ماكنة  الحلةفي  ھودية الساكنةجلب أحد أفراد عائلة آل سوسة الي( 

م ، وكانت بإدارة ١٩٢٣سنة  الحلةالى لواء ) ه المولدّ ( توليد الكھرباء 
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 ٢٥( وقد وضعت في وسط المدينة ، وعملت بطاقة ) منشي سوسه (

من الدور السكنية بالكھرباء مقابل رسوم شھرية  اً ، زودت عدد) كيلوواط 

  ).محطة كھرباء سوسة ( ، واشتھرت بـ 

مل حتى أنشأت الحكومة العراقية سنة وظلت محطة كھرباء سوسة تع

) كيلو واط  ١٠٠( م محطة جديدة لتوليد الطاقة الكھربائية بطاقة ١٩٣٨

ن مولدة الكھرباء كانت كثيرة في منطقة باب الحسين ، ومن النوادر أ

ً داخل  االنطفاء ، ولما تنطفيء تتعالى أصوات األطفال وربما الكبار أيضا

وإذا عادت الكھرباء إنطلقت ) سوسه خمد ... خمد سوسه ( البيوت 

  )١() ).إشتغل سوسه ... إشتغل سوسه ( األصوات 
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  الحلقة السابعة
  إضراب جزاري الحلة

 ١١/  ٢٠ن في صبيحة يوم االربعاء المصادف فوجيء الحليو  

م باضراب كافة القصابين عن العمل ، وقد بقى الناس ذلك اليوم ١٩٤٦/

وراء ھذا العمل ، إذ أضرب  الحلةوطنيو  في حيرة من أمرھم ، وكان

 ً د أمرت متصرفية اللواء عل تعسف السلطات المحلية ، فقھؤالء إحتجاجا

الجزارين بالذبح عصراً ، فامتنعوا وقدموا مذكرة الى المتصرفية يطلبون 

فيھا مطاليب ان أجيبت فأنھم موافقون على ھذا الطلب ، وكانت مطاليبھم 

  :ھي 

 .ة أو توسيع المجزة الحاضرة بناء مجزرة حديث -١

 .تنظيف المجزرة والسوق والحوانيت -٢

 .إيصال الماء والكھرباء الى حوانيتھم -٣

 .إيصال ماء االسالة الى المجزرة -٤

 .ترميم الحوانيت وقتل الكالب السائبة -٥

غير ان المتصرفية لم تلب ھذه المطالب بل اوعزت الى الشرطة 

بتھمة ... ار حاكم تحقيق الحلة لسوق عدد كبير منھم الى التوقيف وفق قر

ولكن الجزارين ظلوا صامدين .. التمرد والعصيان على أوامر الحكومة 

 ألفوا وفداً في اليوم نفسه من أربعة جزارين واالستاذ الشيخ.. متآزرين 

ممثل حزب االتحاد الوطني في الحلة واالستاذين ) ناجي الزھو (
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وقد قابلوا سعادة ) ھيم رؤوف جبور وصالح ناجي ابرا( المحاميين 

فعرضوا عليھما ورئيس البلدية ) عبد الرسول الخالصي( متصرف 

وھكذا .. المطاليب وبعد مناقشة وافق سعادة المتصرف على مطاليبھم 

إنفّض االضراب وألقى حاكم التحقيق امره وعاد الجزارون الى عملھم بعد 

ذاته ، اما المطاليب في اليوم ) الكھرباء(ان اوصلت اليھم وسائل االضاءة 

   )١(.االخرى فقد وعدھم المتصرف ورئيس البلدية بتنفيذھا في االيام القريبة

  

  حزب االحرار يقيم مجلس فاتحة
قام حزب االحرار فرع الحلة ، مجلس .. م ١٩٤٩في شباط من عام 

الذي شغل منصب متصرف  حة على روح المرحوم سعد صالح جريوالفات

م وكان ١٩٤٩شباط  ١٧والذي توفي قبل فجر .. ة اللواء لمرتين في الحل

من ابرز الحاضرين رئيس الحزب في الحلة المحامي باقر كمال الدين 

والمحامي حسون مھدي وجمع غفير من أعضاء الحزب وأھالي الحلة 

اضافة الى وفدين من النجف وكربالء ، وألقى الشاعر السيد ھادي كمال 

  . )٢(ذه المناسبةن بھيالدين وفرھود المعروف قصيدت

  
                                                            

 
 
 
  .تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة : عامر جابر   -  ١
  . م١٩٤٩.. بغداد ، مطبعة المعارف : محمد علي كمال الدين : سعد صالح ، ت  -  ٢
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  أرقامأخبار و
قصيدة للشاعر محمد مھدي الجواھري التي ألقيت في .. أرج الشباب -١

الحفل التكريمي الذي أقيم بالحلة ، للھيئة المؤسسة لحزب االتحاد الوطني 

 .)١(م١٩٤٧عام 

م عاشت مدينة الحلة وفي مرحلة حكم ١٨٣١-م١٨١١للمدة من -٢

كم الوالي داود باشا اسوأ المراحل منذ المماليك بالعراق وباالخص ح

وسيادة إذ ورثت الحلة مشكالت ال تحصى نتيجة فقدان االمن .. نشأتھا 

العشائر وتعرض المدينة لھجمات الرعاع الذين عاثوا بالمدينة فساداً كبيراً 

من قتل وسلب ونھب ، إذ ان غياب السلطة افقد مدينة الحلة يوماً بعد آخر 

 )٢(.ية واالقتصاديةمن أھميتھا األمن

م زار العباس بن علي بن نور الدين المكي الحسيني ١٧١٩وفي عام -٣

المشّرف .. وزرنا مسجد الشمس المشھور ( الموسوي الحلة حيث قال 

المشّرق بالنور ورأينا المنارة التي ھي من عجائب الدھور فانھا المأثور ، 

المنصور ، فصعدنا فوقھا  تھتز بقوة إذا حلفتھا بعلي بن أبي طالب أسد هللا

 )٣(.)فاھتزت حتى خشينا ان نقع من عليھا .. وحلفناھا ان تھتز بعلي 
                                                            

 
 
 
  .تاريخ االحزاب والجمعيلت السياسية في الحلة : عامر جابر  -  ١
  .جامعة بابل : تصادية على الحلة سدة الهندية وآثارها االق: ميثم عبد الخضر جبار   -  ٢
 .خطط الحلة في القرن الثامن عشر : خليل ابراهيم النوري   -  ٣



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

صبح متصرف أ.. م ١٩٣١/  ٤/  ١٣م ولغاية ١٩٢٨ / ٢/  ٧ ومن-٤

أھم حدث في عھده ھو تأسيس فرع لحزب .. لواء الحلة جميل العزاوي 

ن قبل ھذا فلقى الحزب مقاومة عنيفة م.. االخاء الوطني في الحلة 

 .)١(ال يرضي المتصرف.. المتصرف بسبب قيام الفرع بنشاط وطني 

مرزوك نوري الم ولد الباحث والمفھرس الدكتور صباح ١٩٥١في سنة -٥

وفي سنة .. م ١٩٧٢تخرج من كلية اآلداب جامعة بغداد سنة .. الطائي 

عمل في سلك .. من جامعة أنقرة  هم حصل على شھادة الدكتورا١٩٨٩

له العديد من الكتب .. يم الثانوي ثم انتقل الى جامعة بابل للتدريس التعل

..  وموسوعة آثار المؤلفين العراقيين.. المطبوعة مثل أخبار جميل بثينة 

.. وغيرھا العشرات من الكتب .. ومعجم شعراء االسالميين واالمويين 

 .)٢(عضو اتحاد االدباء والكتاب العراقيين

م في الحلة ١٩٤٥م تسويق المكلفين من مواليد م ت١٩٦٤/ ١/  ١١وفي-٦

اقيم مھرجان اسبوع الشجرة وفي من نفس السنة  ١٤/٢ولغاية  ٨/٢ومن 

ً أقيم مھرجان اسبوع الصحة  ١٧/٤ولغاية  ١١/٤ من نفس السنة أيضا

 .)٣(والنظافة في الحلة
                                                            

 
 
 
  .تأريخ الحلة : يوسف كركوش  -  ١
  .١موسوعة أعالم الحلة ج: سعد الحداد  -  ٢
  .م١٩٦٤متصرفية لواء الحلة عام .. الحلة الجديدة  -  ٣
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م ١٩٠٥وفي دورته الثانية للمجلس العمومي لوالية بغداد في عام ( -٧

ً لما نشر في العدد  الحلةألة تعداد النخيل في ناقش مس من )  ٢٣٠٥( وفقا

ً القول إن السلطة العثمانية قد أدركت دويب.. صحيفة الزوراء  و ممكنا

.. أھمية محصول التمور كأحد الروافد المھمة في الضرائب الزراعية 

 )١().إشتھرت بوجود البساتين الكثيفة بالنخيل  الحلةخاصة وإن 

تم إفتتاح  الحلةقائممقام ) خيري بك ( م وفي عھد ١٩٠١ام وفي ع( -٨

في صحيفة ) م ١٩٢١( حسب الخبر المنشور في العدد .. نھر الشوملي 

  )٢().الزوراء العثمانية 

وھي ) الرشاد ( م أصدر الشيخ نجم العبود مجلة ١٩٣٩وفي أواخر (  -٩

/  ٩الرابع في شھرية أدبية جامعة تعني بشؤون الثقافة ، وقد صدر عددھا 

نعمة (أصدر جريدته الدينية الموسومة  م ، وبعد تعطيلھا١٩٤٠/  ٥

 )٣() ).الرشاد

أسماھا  ةفني نشرة الحلةم اصدرت نقابة الفنانين في ١٩٧٨وفي سنة ( -١٠

 )٤().صدر منھا خمسة أعداد ) فن ( 

                                                            
 
 
 
 .حيفة الزوراء العثمانيةأخبار الحلة في ص: علي هادي المهداوي . د -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢
 .النهضة الفكرية في الحلة : صباح المرزوك . د -  ٣
 .نفس المصدر السابق -  ٤
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 .الكلج لةم تأسس موكب العزاء الحسيني لمح١٩٥٢وفي عام -١١

إعداد وإخراج ) ثائر من بالدي ( م قدمت مسرحية ١٩٧٧وفي عام ( -١٢

فھي من إعداد علي ) الثوار ال يموتون ( حميد راضي ، أما مسرحية 

فھي ) ال ترھب حد السيف (  مسرحية أماحسون وإخراج فيصل مبارك ، 

  )١().م ١٩٨٠قدمت سنة  فرحان بلبل ومن إخراج سلمان نعمة من تأليف

/  ٢٩جريدة الوقائع العراقية الصادرة في  في ٣٤٧٣وحسب العدد ( -١٣

لسنة  ١٩م أصدرت وزارة نوري سعيد المرسوم الملكي رقم ١٩٥٤/  ٩

م الذي ألغى بموجبه األحزاب والجمعيات المجازة في البالد ومن ١٩٥٤

نادي الموظفين ، نادي األمير  الحلةھذه الجمعيات والنوادي المجازة في 

الفيحاء الرياضي  ظفين في المدحتية ، ناديفيصل في الھندية ، نادي المو

، وأندية الموظفين  الحلة، نادي المحامين في  ي الھاشمية، نادي التنس ف

في المسيب ، المحاويل ، سدة الھندية ، الكفل ، الھاشمية ، القاسم ، 

لحالقين وجمعية االصالح االسكندرية ونادي فرع جمعية تعاون ا

 )٢().والتھذيب

ا عليوي م ولد الباحث في التراث الحلي عبد الرض١٩٥٢ وفي عام( -١٤

بن طاھر من آل عوض الحلي المزيدي األسدي ، أكمل دراسته سعيد 
                                                            

 
 
 
 .الذخيرة المسرحية في الصحافة الحلية: عامر صباح المرزوك  -  ١
 .٥٠٦تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة ، ص: عامر جابر  -  ٢
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االبتدائية والثانوية فيھا والجامعية في بغداد ، أكمل دراسته الماجستير في 

م ، من كتبه المطبوعة شعراء ٢٠٠٨التاريخ المعاصر في الجامعة الحرة 

،  الحلة، أوراق حلية ، صفحات بابليه ، مزارات ومراقد  ةالسيفي الحلة

في العھد الجمھوري االول ، أدباء وكتاب  الحلة،  الحلةتجارة  تاريخ غرفة

 )١().المعاصرون  الحلة

ذار آ/  ٦لنواب العراقي التي عقدت في وفي الجلسة الثانية لمجلس ا( -١٥

محمد  الحلةجم نائب ھا.. م وضمن الدورة االنتخابية السابعة ١٩٣٧/ 

الرشيد حكومة ياسين الھاشمي واتھمھا بالفساد وسوء التصرف واالنتفاع 

الشخصي لكثير من رجال الحكم فيھا واستغالل مراكزھم لمصالحھم 

  )٢().الشخصية 

) أم المقاتلين ( قدمت فرقة مسرح بابل مسرحية م ١٩٨٢وفي عام ( -١٦

مثيل محسن الجيالوي ، مازن تأليف واخراج فتحي زين العابدين ومن ت

حيدر المولى ، عامر رحيم  محمد مصطفى ، محمد حسين حبيب ، فلایر

 )٣(). وأميرة الخزاعي

                                                            
 
 
 
  .النهضة الفكرية في الحلة : المرزوك  صباح. د  -  ١
 .نشاط نواب الحلة في البرلمان العراقي : يحيى المعموري . د. م.أ -  ٢
 .م٢٠٠٦العدد الثامن ، السنة الثالثة : مجلة أضواء  -  ٣



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

أنھى ھادي الربيعي ، محمد م ولد الدكتور علي ١٩٦٧وفي سنة ( -١٧

، حصل على بكلوريوس المسرح  الحلةدراسته في االبتدائية والثانوية في 

م وبكلوريوس التاريخ من كلية التربية عام ١٩٩٠من كلية التربية الفنية 

م والدكتوراه في كلية الفنون ٢٠٠٢م وحصل على الماجستير ٢٠٠٠

م يعمل حالياً تدريسياً في كلية الفنون الجميلة لمادة ٢٠٠٦الجميله في بابل 

ً لقسم المسرح فيھا ور) ١()تاريخ المسرح وآدابه  توثيق إھتم ب.. ئيسا

ورة في الصحف ، من آثاره حوث ودراسات منشالمسرح الحلي وله ب

تاريخ المسرح في جزءان ، محمد مھدي البصير رائد المسرح  المطبوعة

 .التنويري

دية عدنان عبد األمير بمحلة الور الحلةم ولد في ١٩٣٤وفي عام ( -١٨

م وحصل ١٩٥٦، تخرج في دار المعلمين االبتدائية سنة  محمود سماكة

جامعة المستنصرية قسم اللغة العربية سنة على البكالوريوس من ال

م ، عمل في التعليم ٢٠٠٦م والماجستير من معھد التاريخ العربي  ١٩٦٧

، كتب لإلذاعة والصحف  الحلةوشغل أمين مكتبة ثانوية 

                                                            
 
 
 
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د -  ١
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، له بحوث ودراسات منشورة  الحلةوقدم برامج عن تراث )١().والمجالت

 .ألدباء والكتاب في بابلفي الصحف والمجالت ، عضو إتحاد ا الحلةعن 

، حصل على م ١٩٨٣ الحلةعامر صباح المرزوك ، من مواليد  -١٩

، )٢()م ثم تعين فيھا معيداً ٢٠٠٦جميلة شھادة البكلوريوس من كلية الفنون ال

ً شاب ، طموح يمتلك نشاط له مشاركات مسرحيه ، ممثل دائم وحيويه  ا

ره المطبوعة الذخيرة الحضور في المحافل األدبية والثقافية ، من آثا

المسرحية في الصحافة الحلية ، دليل المخرجين المسرحيين ، وله مقاالت 

 .منشورة في صحف ومجالت ، مھتم بالتوثيق للمسرح الحلي

ي ، عمل محمد ھادي الحميد الحلةم ولد في مدينة ١٩٥٣وفي عام ( -٢٠

عينيات وكتب حتى تقاعده في التس الحلةموظفاً في منشأة النسيج الناعم في 

العديد من المواضيع التراثية في الصناعة والطب والرياضة ، اشاد بجھده 

وإنما اعتمد ، ومثابرته الكثير من األدباء والمثقفين ، فھو عصامي الثقافة 

، عضو ) ٣()للصحف والمجالت والكتب التراثية  على قراءته المستديمة

الفنانين ، الصحفيين ،  إتحاد األدباء والكتاب في العراق ، عضو نقابة

و جمعية الرواد الثقافية عضو اتحاد العراقي للصحافة الرياضية وعض
                                                            

 
 
 
  .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ١
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د -  ٢
 . ٣أدباء وكتاب بابل المعاصرون ، ج: عبد الرضا عوض  -  ٣
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في جريدة المدى ومحرر الصفحة الرياضية في  اً ، يعمل محرر المستقلة

 . الحلةجريدة الفيحاء ، أرشف للرياضة في 

 البابلية ذكريات وصور ، صور فلميةالمطبوعة ، الرياضة  من آثاره

  .المقاھي والفرق الشعبية البابلية ، الرياضة في بابل م ألعال

كل من قارئي القرآن المعروفين  الحلةم حضر الى ١٩٥٦وفي عام -٢١

عبد الباسط عبد الصمد وأبو العينين شعيشع وعبد الفتاح : في مصر 

على روح الملكة  اءة القرآن حيث أقيم مجلس الفاتحةالشعشاعي وذلك لقر

     )١(.عالية

  

  أسلحةنھب 
 ٤الصادر في  ٢٥٦٣نشرت صحيفة الزوراء العثمانية في عددھا   

  :ھـ الخبر التالي ١٣٣٤جمادي اآلخر 

إن المظنون : من مدعي العمومي في ديوان حرب العراق في بغداد (   

ند في اثناء الطريق من العساكر السلطانية ع بأنه قد نھب األسلحة الجبخانة

..  م مالية١٩٣٣علوم في سنة المنتفك الم من جھة حادثة الحلةعودتھم الى 

قد أعطي القرار من قبل ھيئة التحقيق في ديوان الحرب العرفي في بغداد 

                                                            
 
 
 
 .صور موجودة عند السيد صالح محي جعفر الشاله -  ١
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باتھامه بالخيانه من رؤساء عشائر البو سلطان النازل في جوار الحمزة 

  )١(). الحلةمن 

  خان الحشاشة
بين  القرن التاسع عشر إشتباكات مستمرةفي مطلع  الحلةشھدت (   

مراد ( أھالي المدينة والجنود العثمانيين بسبب تصرف الحاكم التركي 

ولجوئه الى إسلوب القوة في إجبار السكان على دفع الضرائب ) جلبي 

تحت مسميات شتى ، ولما أدركت الحكومة العثمانية فشل مراد باشا في 

محمود أغا ( م تعيين ١٨٠٩قررت في عام  الحلةالسيطره على إدارة 

ً وقسوة ، حيث تزامن حكمه ) السفاك  بدالً عنه ، وكان األخير أشد ظلما

مع إشتداد الصراع بين العشائر العربية للفرات األوسط من  الحلةمدينة 

ھد عيان إن محمود جھة ، والسلطة العثمانية من جھة أخرى ، فقد ذكر شا

لشيوخ قبيلة الخزاعل الذين رفضوا  الحلةتأييد وجھاء أغا حينما عرف ب

نفيذ األوامر العثمانية الخاصة بالضرائب ، قرر األنتقام من الحليين ففتك ت

وأرسلھم الى بأھلھا وھدم دورھا ، واسر عددا كبيرا من رجالھا ونسائھا ، 

 باألصفاد بال راحلةحتى اتوا بأعيانھم مقرنين .. بغداد ليوزعوا بين البلدان 
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.. ترف باليوم الموعود ففعل بھم من ال يقر بالمعبود وال يع.. وال زاد 

  .فھدمت الدور ، وھتكت الستور ، حتى سلط هللا عليه من قتله

بقوة إضافية ، فضالً عن قيامھا بوضع قوة  إذ قامت بتعزيز الحامية  

النطاق السكني  – الحلةعسكرية أخرى في الجانب الغربي من 

بـ  حيث شغلت ھذه القوة احدى الخانات الكبيرة وھو يدعى –واالقتصادي 

وإرھاب  في محاولة ألعادة السيطرة على المدينة) ان الحشاشة خ( 

األھالي بالعودة الى السكينة وعدم التعرض للجنود العثمانيين ، وعلى 

والسلطات العثمانية  الحلةالرغم من ھذه اإلجراءات فان العالقة بين سكان 

  .ظلت سيئة

م طلب ١٨١٧عام  والية بغداد في )داود باشا ( فحينما تولى الوالي   

،  الحلةحاكماً على ) سلمان آغا األربلي ( من حكومته في اسطنبول تعيين 

 – من العناصر التركية المعروفة بشدة الظلم والتعسف –وكان األخير 

حيث انتھج سياسة قاسية مع الحليين حتى انه كان قد نصب على باب 

ن يسخط عليه من ، وكان يأمر جالوزته أن يصلبوا به كل مدائرته جدعاً 

عن مدينتھم العتقاده  الحلة، كما أقدم على ابعاد بعض وجھاء  الحلةأھل 

  .أنھم قد تسببوا في تحريض األھالي ضد السلطة العثمانية

مزيداً من التذمر واالستياء  الحلةلقد أحدث وجود سلمان باشا في إدارة   

خر ھذا وام ، ففي ا١٨٢٤لدى الحليين واستمرت الحاله كذلك حتى عام 
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في محمد اغا علي حكومة داود باشا ) معاون الوالي ( العام انشق الكتخذا

  .واعلن تمرده فيھا الحلةبغداد ، فقرر اللجوء الى 

بناء على دعوة وجھائھا الذين  الحلةويرى بعضھم ان محمد اغا اختار   

أصابھم الحيف من سليمان آغا ، بينما يرى بعضھم اآلخر انه كان مدركا 

لة التذمر التي يعيشھا الحليون وكرھھم للوالي داود باشا االمر الذي لحا

   )١()).بغداد ( عن مركز الوالية  الحلةسيمكنه من االنفراد بحكم 

  

  سبعة عشر نفراً 
 ذي القعدة ١٢الصادر في  ٢١٥نشرت صحيفة الزوراء في عددھا   

  :ھـ الخبر التالي ١٣٨٨سنة 

الى مقام  الحلةه الوارده في لواء ستبان من التلغراف خانحسبما إ(   

المشيري الجليل ، انه ماعدا العشرين نفراً الذين اصابت أسمائھم القرعة 

، فقد دخل السلك الجليل العسكري مقدار سبعة عشر نفراً من ھذه السنة 

  )٢().العشائر 
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  مختار قرية خيكان
ھت الخبر ١٢٨٩في صفر  ٢٤٣كما نشرت نفس الصحيفة في عددھا   

  :تالي ال

بناًء على ما تحقق إن جاسم مختار قرية خيكان الشرقي الواقعة في (   

) ١()القرعة ( ، بانه قد ھزم بعض ممن ھم داخل اسنان  الحلةمتصرفية 

من أھل قريته المذكورة ، فقد حبس المزعوم مدة ثالثة أشھر وفي تحصيل 

  )٢().جزء النقدية منه ليرة واحدة 

  

  بعةالدورة االنتخابية السا
م ١٩٣٦نتيجة لآلحداث التي شھدھا العراق بعد اقالب بكر صدقي عام   

، حلت وزارة حكمت سليمان التي اعقبت وزارة ياسين الھاشمي المجلس 

م ، وتم انتخاب الدورة السابعة في ١٩٣٦تشرين اول عام  ٣١النيابي في 

شباط من ھذه السنة  ٢٧م ، الذي عقد اول جلساته في ١٩٣٧شباط  ٢٠
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فيه كامل الجادرجي ، نجيب الراوي ، محمد الرشيد ،  الحلةمثل لواء  وقد

  )١().مخيف الكاتب وعمران الحاج سعدون عبد المحسن الجريان ، 

  

  السينمائي الحلةذكريات وطرائف عن جمھور 
م وھي سينما ١٩٣٦سنة  الحلةافتتح اول دار عرض سينمائية بمدينة (   

ارا للترويح عن النفس والمتعة ويطل الحمراء لتكون اول منفذ ثقافي ود

من خاللھا الحليون على عالم جديد لم يالفوه من قبل وبلغ عدد دور 

 بع دور عرض شتوية وصيفية ولم يبقالعرض في أواخر الستينيات س

منھا اآلن سوى الذكرى في ذھن الجمھور الحلي الذي شاھد فيھا روائع 

الجمھور الحلي في بداية االمر  ، كاناالنتاج السينمائي العربي والعالمي 

مقصوراً على الرجال فقط لكن بمرور الزمن اصبحت العائلة الحلية تذھب 

الى السينما بشكل مستمر لذلك استوجب االمر حجزاً مسبقاً خاصة في دور 

  .العرض الصيفية

دفع بسكان المدن المجاورة  الحلةان وجود دور العرض السينمائية في   

ليصبحو ضمن جمھور المدينة السينمائي ،  الحلة للحله الحضور الى
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وحدثت مفارقات مازال كبار السن من الحليين يتذكرونھا ويتناقلھا البعض 

  .بوصفھا بعضاً من الموروث االجتماعي

م حدثنا قائالً ١٩٢٩االستاذ فائق خضير دھش معلم متقاعد من مواليد   

مكة والمدينة وحلم  (كان اول فلم عرض في سينما الحمراء الشتوي ھو : 

وعند بداية العرض احترقت ماكنة العرض مما ادى الى نشوب ) الشباب 

حريق داخل غرفة العرض ، وخرج الجمھور مذعوراً وذھب قسم منھم 

الى الشط حيث كان موقع السينما قريبا منه لنقل الماء واطفاء الحريق 

  .وكان احد اسباب اتالف ماكنة العرض

بوي االستاذ سمير يوسف عن ذكرياته في تلك وتحدث المشرف التر  

ذھبت في احد االيام عندما كنت طفالً مع المرحوم والدي الى : االيام فقال 

سينما الحمراء الشتوي لمشاھدة فلم لم اتذكر اسمه وكان ضمن احداث الفلم 

ً وكأنه مشھد لعصابة تريد السيطرة على القطار  الذي كان يسير مسرعا

ر الذي كان أغلبه من القرويين وسكان المدن المجاورة ، متجه نحو الجمھو

فارتميت بحضن والدي الذي اخذ يھدئني عندما شاھد الجمھور يتسلل 

ً من أن يدھسه القطار  ً من القاعة خوفا وصاحب دار العرض !! ھاربا

  ).يمعودين ھذا قطار جذب مو صدك : ( يصرخ ويقول 

) حب ال( ابو حلوه الذي يبيع ومن الطرائف التي يتذكرھا الحاج ھادي   

أنا (في احدى المرات وأثناء عرض فلم ذاك وفي سينما الحمراء الصيفي آن

للمطربة صباح أعطى له احد الجالسين اوراقا ليستخدمھا في بيع ) ستوته 
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وعندما سأل عن وفي اليوم الثاني اقتادت الشرطة الحاج ھادي ) الحب ( 

  ).اشير للحزب الشيوعي بان الورق كان من( السبب اخبروه 

م حدثت في ١٩٢٠وھناك طرفة يذكرھا الحاج فاضل عباس مواليد   

ً صعدت عنده الشيمة : سينما الحمراء الشتوي فقال  كان رجالً قرويا

واخذ يضرب احد االشخاص المبارزين ) مكواره ( ع فوالنخوة العربية فر

ماش الشاشة ، مما ادى الى تمزق ق عنتر في احد مشاھد فلم عنتر وعبلةل

  )١()).اتركه لعنتر ھو يكتله ( والجمھور يصرخ 

  شيطان الصحراء يزور الحلة
م زار السياسي البريطاني المعروف ١٩٠٧كانون االول عام  ١٨في 

مدينة ) شيطان الصحراء ( ن بـ ونيل لجمن ، الذي لقبه البريطانيوالكول

زار الحلة بعد أن حيث نزل ضيفاً في بيت القائمقام ومن النجف .. النجف 

  .مّر بالكفل 

وقد صحبه اليھودي عزرا بن مناحيم دانيال الى بابل ثم رجعا الى 

الحلة حيث تفقدوا مستشفاھا ومدرسة الياس االسرائيلية فيھا ، وبعدھا ذھب 

   )٢(.الى قضاء المسيب ومنھا عاد الى بغداد
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  يوليوس قيصر
المھنا ، عرض ھو أول عمل مسرحي من اخراج الراحل محمد أحمد 

ھا في زمن متصرف اللواء عبد التربية في مدينة الحلة بعد إنشائعلى قاعة 

كان مدير معارف اللواء حيث .. م ١٩٤٨- ١٩٤٦الرسول الخالصي 

  )١(.االستاذ المرحوم ابراھيم حسون

  

  مساعدة عائلة معلم
والذي أذن بموجبه الى مديرية منطقة  ٨٢٥١جاء في القرار رقم 

من  اً عشرون دينار) ٢٠(بجمع تبرعات اختيارية بمبلغ .. ت معارف الفرا

موظفي لواء الحلة لغرض مساعدة عائلة المعلم المتوفي المرحوم السيد 

خالل مدة شھر واحد من تأريخ صدور ھذا .. حسين ابراھيم الھنداوي 

  :تحت اشراف اللجنة التالية .. البيان 

ً        مفتش المعارف   السيد محمد حسين الشبيبي      رئيسا
  عضواً     محاسب المنطقة  لحسين الفلوجي السيد عبد ا  

  )٢(عضواً         كاتب الحسابات          السيد موسى داود 
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  حد نواب الحلة يطالب بالحياة الديمقراطيةأ
/  ١طالب جعفر حمندي احد نواب الحلة في اجتماع مجلس النواب في

  :عم بالحياة الديمقراطية فقال في االجتما١٩٤٤/ ١٢

نحن نريد حياة ديمقراطية مسندة الى اركانھا المعلومة مستوحية ( 

اننا نريد صحافة حرة تقول .. إرادتھا وخططھا وأنظمتھا من إرادة الشعب 

ما تريد وتنتقد حسبما تراه اما الرقابة فيجب ان ال تتعدى االمور العسكرية 

  )١(.)الصالحح الشامل ونحن نرحب بھذا اإننا نريد االصال.. والخارجية 

  لبو مصطفىترميم مدرسة أ
تحت اشراف اللجنة المشكلة من السادة جاسم عبد الياسين مدير 

مدرسة البو مصطفى رئيساً وعضوية كل من السيد محمود حميد الجميلي 

معلم المدرسة المذكور والسيد ھاتف السيد عبد الكريم والسيد علي االسمر 

لجنة بجمع تبرعات اختيارية من اذن لھذه ال.. من أھالي البو مصطفى 

ثالثون ) ٣٠(ال يتجاوز مقداره على مديرية معارف لواء الحلة بمبلغ 

ديناراً لعرض ترميم مدرسة البو مصطفى في مركز ناحية المحاويل على 

م ١٩٤٥ان يجري االكتتاب خالل شھر تشرين الثاني وكانون االول سنة 
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 ٢٣٧٩ائع العراقية العدد والمنشور في الوق ١٣٧١حسب القرار المرقم 

  )١(.م١٩٤٦/ ٦/ ١٥في
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  الحلقة الثامنة
  لقيط الصحراء

فرع السيدات / مسرحية قام بتمثيلھا نادي اخوان الحرية في الحلة 

ومن قبل طالبات مدرسة الفيحاء للبنات وفي المدرسة المذكورة خالل 

عية المذكورة دينار لمنفعة الجم) ١٠٠(م بريع قدره ١٩٤٥شھر مايس 

  :على أن يتم تحت إشراف اللجنة التالية 

ً   عقيلة مدير شرطة اللواء    السيدة نورية حسون   رئيسا
  عضواً                 اآلنسة فاقت آل عارف آغا

  عضواً             السيدة عقيلة الدكتور نسيم يوسف 
                                

  )١(متصرف لواء الحلة  

  

  متصرف اللواء يتجول
للواء الحازم احمد زكي بك الخياط يتجول في مازال سعادة متصرف ا

االقضية والنواحي بغية التفتيش وتفقد شؤون األھالي وما يحتاجونه من 
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اصالح ، فنحن نكبر ھمة ھذا الشاب النشيط ونتمنى ان يقتدي به جميع 

  )١(.متصرفي األلوية

  ليلى بنت النعمان في الحلة
بنات في ة الفيحاء للم قّدمن طالبات مدرس١٩٣٩في شھر آذار من عام 

من أجل تقديم العون المادي لزميالتھم ) النعمان  ليلى بنت( الحلة مسرحية 

.. ديناراً ) ٢٥(الفقيرات وتزويدّھن بالكتب المدرسية على أن ال تتجاوز الـ 

على أن تجمع بمعرفة محاسب مديرية منطقة الحلة ومدير المدرسة 

و مجلس إدارة اللواء وذلك الشرقية في الحلة والحاج راجي علوش عض

حسب بيان متصرفية لواء الحلة المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 

م وقد حدد البيان ١٩٣٩والصادر في السادس من شھر آذار عام  ١٦٨٦

.. المدة التي يجوز القيام بعملية االكتتاب العام لھذا الغرض عشرة أيام 

بعملية ھذا االكتتاب للغرض المذكور وإن المنطقة التي يجوز القيام فيھا 

   )٢(.ھي بلدة الحلة
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  منكوبي فلسطينتبرع ل
م وعمالً ١٩٣٨أيار سنة  ٢٢والمؤرخ في  ٧٦٩١الحاقاً ببياننا المرقم 

رقم  ة الم ان وزارة الداخلي ي  ٢٣٩٣٦ببي ؤرخ ف .. م ١٩٣٤/ ١٦/١٢والم

ا انون اليانصيب واالكتتاب م واستنادا على المادة الخامسة من ق ة رق ت العام

نة  ٤٢ ة .. م ١٩٣٤لس رع جمعي د ف اقر معتم د الب يد محم امي الس أذن للمح

كرتير ،  ي الس دين القزوين ز ال يد مع ة ، والس ي الحل طين ف دفاع عن فلس ال

يد حسن الصباغ  ذكور والس رع الم واعظ محاسب الف ين ال والسيد محمد أم

ات ع تبرع ة بجم ة الحل ارف منطق دير مع درھا  م ة ق ار ١١٨اختياري  اً دين

                            .لمنكوبي فلسطين 

ة                                                      رف الحل    )١(متص

                                                         

  الدورة االنتخابية الثامنة
كانون  ٢٥ –م ١٩٣٧آب  ١٧( بعد تشكيل وزارة جميل المدفعي (   

) م ١٩٣٧آب  ٢٦( قرر المدفعي حل مجلس النواب في  )م ١٩٣٨الثاني 

الدورة ( تم انتخاب مجلس نواب جديد ) م ١٩٣٧كانون اول  ٨١( ، وفي 

 ،سلمان البراك ، عبد المحسن الجريان : فيه  الحلةوقد مثل لواء ) الثامنة 

                                                            
 
 
 
 .١٧٠٢م ، رقم القرار ١١/٧/١٩٣٨في  ١٦٤٥العدد : الوقائع العراقية  -  ١
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دوھان الحسن ، ابراھيم الواعظ ، عبد الھادي الظاھر وعمران الحاج 

  )١().كانون اول في نفس السنة  ٢٣اولى الجلسات في  سعدون ، وعقدت

  

  الحلة من مسرحيي
في  م والسنين فنانين كان لھم الريادةوعلى مر االعوا الحلةأنجبت   

ر قيادة الحركة الفنية الحلية والعراقية ولھم بصمتھم الواضحة وحضو

ا أجياالً وفي مختلف ذ أنجبومتميز في الوسط الفني العراقي ا

منھم المسرحيون ، إذ ھي مدينة ولودة بمبدعيھا وعلى صات واالختصا

ن من ية والعلمية ، ومن ھؤالء المسرحييجميع األصعدة الثقافية والفن

  :الرعيل الثاني 

، تخرج من معھد الفنون الجميلة م ١٩٤٠ سعودي جابر األسدي( -١

م ، الف وأخرج ومثل عدداً من المسرحيات ، وھو من رواد ١٩٦٣

 )٢().لفنية وعضو نقابة الفنانين الحركة ا

م ١٩٦٠م تخرج من معھد الفنون الجميلة ١٩٣٧أسعد مبارك مواليد ( -٢

ً في عدد من مدارس  ، الف وأخرج ومثل عدداً من  الحلةعين معلما

                                                            
 
 
 
 .نشاط نواب الحلة في البرلمان العراقي : يحيى المعموري . د. م. أ  -  ١
  .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د -  ٢
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المسرحيات وشغل مناصب ادارية في بغداد في مجال التلفزيون والسينما ، 

والمسرح ، عضو نقابة الفنانين حتى تقاعده في المؤسسة العامة للسينما 

 )١().ومن الرواد 

تخرج من أكاديمية الفنون  م ،١٩٤٣ الحلةفيصل مبارك من مواليد ( -٣

م ، مثل وألف وأخرج العشرات من األعمال ١٩٦٥ –م ١٩٦٤ الجميلة

صالح الدين ( ، ) وطن األوطان ( ، ) المصيدة ( المسرحية منھا 

وغيرھا ، مثل في ) شموكين ( ،) الحرية  ثمن( ، )  الشرارة( ، ) االيوبي

التلفزيون واالذاعة ، عمل في النشاط المدرسي ، اول مدير لفرقة مسرح 

بابل التابعة للسينما والمسرح ، شارك في العديد من المھرجانات داخل 

 )٢().ومن مؤسسي نقابة الفنانين وخارجھا ،  الحلة

م تخرج من قسم ١٩٤٦نة حيدر جليل المولى من مواليد الجامعين س( -٤

م ، أخرج العديد من ١٩٦٨المسرح في معھد الفنون الجميلة عام 

المسرحيات خالل سيرته الفنية ، وشارك في العديد من األعمال المسرحية 

عروس ( لفرقة اتحاد الفنانين بغداد و ) البقرة الحلوب ( ممثل منھا 

ي التلفزيون والسينما لفرقة مسرح اليوم وغيرھا ، له مشاركات ف) بالمزاد 

) كشكول ( والمسلسل التلفزيوني ) من حياتي ( من أبرزھا برنامج 
                                                            

 
 
 
 .نفس المصدر السابق -  ١
 .م٢٠٠٥السنة االولى في تشرين االول  ٤العدد : مجلة أضواء  -  ٢
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وغيرھا ، عمل في النشاط المدرسي وفرقة بابل ) مجرد ھدية ( ومسلسل 

 .، عضو نقابة الفنانين)١()م١٩٧٨للتمثيل ، أحيل على التقاعد عام 

م ، ١٩٤٣نة عام ، قرية عنا الحلةمحمد ناصر العميدي ، من مواليد ( -٥

عد وأخرج ومثل م ، كتب وا١٩٦٨ تخرج من دار المعلمين االبتدائية عام

عمل في .. العديد من المسرحيات كذلك أخرج العديد من األوبريتات 

معظم الفرق المسرحية العاملة في المحافظة ، شارك في العديد من 

ن وخارجھا وحصل على العديد م الحلةالمھرجانات المسرحية داخل 

في الفنون المسرحية   ديرية ، حصل على شھادة البكلورياالشھادات التق

عضو نقابة الفنانين واتحاد االذاعيين .. م ٢٠٠٥من الكلية المفتوحة عام 

تقاعد عام .. عمل في النشاط المدرسي كمشرف فني .. والتلفزيونيين 

 )٢().م ٢٠٠٦

معھد الفنون م ، تخرج من ١٩٤٧عام  الحلةفاضل شاكر ولد في ( -٦

م وحصل على شھادة البكلوريوس من كلية التربية ١٩٧٠عام  الجميلة

الفنية في بابل ، مثل واخرج والف العشرات من االعمال المسرحية 

عمل في الفرق ٣).وشارك في العديد من المسلسالت االذاعية والتلفزيونية
                                                            

 
 
 
 .م٢٠٠٦، السنة الثالثة ،  ٨العدد : مجلة أضواء  -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د -  ٣
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ذلك في ك.. كتب لألذاعة والتلفزيون.. المسرحية العاملة في المحافظة 

عمل .. من مخرجي االوبريت المعروفين .. الصحف والمجالت المحلية 

ً حتى تقاعده عام  عضو نقابة الفنانين واتحاد .. ٢٠١٠في النشاط ومعلما

 .االذاعيين والتلفزيونيين

م تخرج من معھد الفنون ١٩٤٣ الحلةمحمد علي الشاله ، من مواليد ( -٧

ً ثم١٩٦٢الجميلة عام  ً في النشاط المدرسي ،  م ، عمل معلما ً فنيا مشرفا

والتي  الحلةحيث قام باخراج العديد من األعمال المسرحية في مدارس 

وعمل منفذاً .. قدمت من خالل المھرجانات السنوية المحلية والقطرية 

للديكور واالضاءة للعديد من األعمال المسرحية وعمل في فرقة التربية 

ماھيرية في بداية السبعينات وفرقة بابل ومن مؤسسي فرقة دور الثقافة الج

، له مشاركات تلفزيونية م ١٩٧٤الرياضي عام  الحلةللتمثيل وفرقة نادي 

عضو نقابة الفنانين .. حصل على شھادات تقديرية تثميناً لجھوده الفنية .. 

 )١().م ١٩٨٩/  ٥/  ٣٠في أحيل على التقاعد .. 

، تخرج من معھد الفنون م ١٩٣٨ الحلةقاسم الجباوي ، ولد في ( -٨

ً في عدد من مدارس ١٩٦٠الجميلة  ، الف وأخرج  الحلةم ، عين معلما

                                                            
 
 
 
 .م٢٠٠٦، السنة الثانية ، كانون الثاني ،  ٥العدد : مجلة أضواء -  ١
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يعد من رواد .. ومثل في عدد من المسرحيات لصالح فرقة التربية 

 )١().المسرح الحلي 

م ، تخرج في ١٩٤٨ الحلةحميد راضي مرزه كرين ، من مواليد -٩

رج ومثل العشرات من م ، ألف وأخ١٩٧٢اكاديمية الفنون الجميلة 

فنان مبدع .. كتب األوبريت ومسرحيات األطفال .. األعمال المسرحية 

 الحلةمتفاني في عمله ، له حضور متميز في المھرجانات الفنية داخل 

وعمل ضمن )٢(). في تأسيس فرقة مسرح بابل والمسلة وخارجھا ، ساھم

لمدرسي ثم مسؤوالً اصبح مشرفاً فنياً في النشاط ا.. مركز شباب االسكان 

عضو .. م ٢٠٠٩للشعبة المسرحية حتى أصابته الجلطة الدماغية سنة 

ً لھا حتى اصابته ھيئة إدارية لنقابة الفنانين لعدة دورات  ، له ثم رئيسا

له مواضيع فنية .. مشاركات في مسلسالت اذاعية وتلفزيونية وسينمائية 

اتحاد االذاعيين عضو نقابة الفنانين و.. منشورة في مجلة أضواء 

 ).والتلفزيونيين 

م ، تخرج من معھد الفنون الجميلة ١٩٤٩حميد شاكر ، من مواليد -١٠

م من كلية الفنون ٢٠٠٣م والماجستير ١٩٩٩م ثم البكلوريوس ١٩٧٣عام 

بابل ، عمل معلماً ثم مشرفاً للنشاط المدرسي ثم تدريسياً في كلية / الجميلة 
                                                            

 
 
 
  .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د  -  ١
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ٢
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ألف وأخرج ومثل العشرات من ..  ٢٠١٠ حتى تقاعده١)الفنون الجميلة 

األعمال المسرحية ضمن النشاط المدرسي وفرق المحافظة ، له مشاركات 

صور ( اخرج المسلسل التلفزيوني .. في السينما واالذاعة والتلفزيون 

ترأس نقابة الفنانين بعد عام .. ، عمل مساعد مخرج سينمائي) وصور 

 .د االذاعيين والتلفزيونيينم ، عضو نقابة الفنانين واتحا٢٠٠٤

خريج الدراسة االعدادية .. م١٩٥١ الحلةزھير المطيري ، من مواليد -١١

ً في وزارة الداخلية ، أسس فرقة مسرح الشرطة وترأس ..  عمل موظفا

أخرج جميع ) ٢().فرقة مسرح المسلة ، ممثل وكاتب مسرحي وإذاعي 

.. التلفزيون واالذاعة  األعمال المسرحية لفرق الشرطة ، له مشاركات في

 الحلةعضو نقابة الفنانين في ..  الحلةعمل في معظم الفرق المسرحية في 

 .عضو اتحاد االذاعيين والتلفزيونين .. ورئيساً لھا 

م ، تخرج من ١٩٥٢ الحلةمحمد حسين المرعب ، من مواليد ( -١٢

عمل ضمن فرقة مسرح الفن .. م ١٩٧٦أكاديمية الفنون الجميلة عام 

ً في تربية بابل ثم نسب للعمل في النشاط المدرسي  الحديث ، عين مدرسا

مجد في عمله وممثل من الطراز األول ، وله مشاركات عديدة ومتنوعة .. 

له ارشيف ..  الحلةعمل في جميع الفرق المسرحية في .. تمثيالً واخراجاً 
                                                            

 
 
 
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د  -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢
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 حصل على جوائز..  من خالل مجلة أضواء الحلةلتاريخ المسرح في 

عضو نقابة الفنانين واتحاد .. وشھادات تقديرية لتميزه في التمثيل 

 )١().المسرحيين واالذاعيين

  

  أخبار وأرقام
لحلة الشاعر والخطيب الشيخ م ولد في محلة جبران با١٨٢٤في عام -١

علي االحوازي الحلي المعروف بـ بن حسين بن نور محمد بن حمزة 

الحلة وخطبائھا ، حصل على شھرة  وھو من مشاھير أدباء) محمد المله (

شعره ينشد في و) ص (واسعة بنظمه بديعته في مدح الرسول الكريم 

م ودفن في ١٩٠٤سنة  ى اليوم ، توفي في الحلةالمحافل الحسينية حت

 )٢(.النجف االشرف

ضائل من أسرة آل ھـ توفي السيد جمال الدين أبو الف٦٧٣وفي عام -٢

 ً ً وشاعراً جليل فاضالً صالطاووس كان عالما ً فقيھا ً زاھداً عابداً ورعا حا

القدر ، عظيم الشأن ، كثير التأليف والتصنيف ، حتى صنف في فنون 

ً دفن في الحلة وفي مسقط رأسه في محلة وزقاق ) ٨٢( العلم نحو  كتابا

                                                            
 
 
 
  .م٢٠١٠/  ١٢/  ٣١لقاء شخصي في  -  ١
 .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد   -  ٢
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يعرف بأسم أبي الفضائل وقبره فيھا من المزارات الجليلة ، وقد جدده 

 )١(.رجان في اآلونة األخيرةة من آل مبعض وجھاء الحل

ھـ وقعت معركة الرارنجية بين العشائر ١٣٢٨ذي القعدة  ٧في يوم -٣

الساكنة ضمن الحدود الجغرافية لمدينة الحلة وجيش االحتالل االنكليزي 

فانكسر الجيش البريطاني في أول معركة نابعة من الشعور العشائري 

 ١٥٨شھيداً و ٨٤ه الواقعة ذالفراتي العراقي ، وبلغت خسائر الثوار في ھ

 ً  )٢(.جريحا

م تأسس موكب الكراد الحسيني الذي كان ينطلق في أيام ١٩١٨في سنة -٤

عاشوراء من محلة الكراد وينتھي كباقي المواكب االخرى في بيت 

 )٣(.قالقزاونة في محلة الطا

م كان ١٩٢٦/  ٧/  ٢٨م لغاية ١٩٢٤/ ٥/  ١٩للمدة الواقعة ما بين-٥

ة محمود نديم الطبقجلي وفي عھده قام جماعة من الحليين متصرف الحل

 )٤(.بتأسيس فرع لحزب النھضة

                                                            
 
 
 
  .١فقهاء الفيحاء ، ج: كمال الدين هادي حمد  -  ١
 .نفس ثائرة الشيخ علوان العبود الجبوري : علي صالح الكعبي   -  ٢
  .السيد عباس محمد حسن الشاله ، االمين العام لرلبطة مواكب بابل -  ٣
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م انقطع موكب الحج العراقي ، لذا أصبحت الحلة بأزمة ١٢٣٦في عام -٦

إقتصادية خانقة ، ومن الجدير بالذكر ان الحلة كانت قاعدة لتجمع وانطالق 

لموصل وبغداد ، موكب الحج العراقي بعد ان كانت الكوفة وواسط وا

ألسباب عديدة منھا العامل الجغرافي وضيق نھر الفرات بھذه المدينة 

، يعقد ألمير الحلة إمارة موكب الحج العراقي واصبح الخليفة العباسي 

م انفرجت االزمة االقتصادية عن الحلة بعد عودة الحج ١٢٤٣وفي عام 

 )١(.من خاللھا

م السيد طه باقر ناصر م ولد المرحو١٩١٢وفي محلة جبران سنة -٧

عالم آثاري ومؤرخ في ( م الحسيني الحلي احسين علي محمد آل عز

تخرج من ( ، )٢()خ ومترجم بارع في اللغات القديمةالحضارة والتاري

م رشح في بعثة الى كلية صفد في فلسطين ١٩٣٢الثانوية المركزية ببغداد 

للحصول على شھادة والجامعة االمريكية في بيروت ، ثم سافر الى اميركا 

عمل خبيراً .. م ١٩٣٨البكلوريوس والماجستير في جامعة شيكاغو نحو 

لآلثار وأمين المتحف العراقي ومدير اآلثار العام ونائب رئيس جامعة 

                                                            
 
 
 
 .قطوف حلية : خليل ابراهيم نوري   -  ١
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، عمل في جامعات عراقية وعربية وھو عضو في المجمع العلمي  غدادب

 )١().العراقي 

البحث العلمي في التاريخ ثاره المطبوعة بابل وبورسيبا ، طرق من آ

واآلثار ، عقرقوف ، ملحمة كلكامش ، قانون مملكة أشنونا ، وعشرات من 

م ١٩٨٤توفي في بغداد .. البحوث والمقاالت والدراسات لمختلف اللغات 

  .ودفن في النجف االشرف 

 الحلةم أصدرت مديرية معارف لواء ١٩٤٦وفي شھر مايس من ( -٨

وھي نشرة سنوية تختص باألخبار المدرسية ) النشاط الثقافي ( نشرة 

 )٢().الثقافية واألدبية 

البكلوريوس من  على لكامل القيم الحاص. م ولد د١٩٦٠وفي عام  -٩

كلية االعالم والماجستير والدكتورا منھا ، تدريسي في جامعة بابل ، 

والصحافة  الحلةاستشاري بحوث الراي العام ، وثق تاريخ الصحافة في 

  )٣().ة فيھا ، له بحوث ومقاالت منشورة في الصحف العراقية المدرسي
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م عقد المؤتمر السنوي الثالث لمديرية ٢٠٠٦تشرين الثاني  ٢٢وفي ( -١٠

 )١().النشاط المدرسي لتربية بابل 

العالمة الشيخ علي بن الشيخ  الحلةم ولد في ١٩٠١وفي سنة ( -١١

لم ديني جليل ينتمي الى عا) سماكة ( محمود بن عبد الحسين الملقب بـ 

تتلمذ على يد أبيه ثم انتقل .. اسرة معروفة بعلمھا وحبھا للعلم والمعرفة 

الى النجف ليدرس فيھا ، كان يدرس في الحوزة العلمية ويدرس الفقه 

وعلوم الحديث في كلية الفقه في النجف االشرف ، واصل تدريسه حتى 

، ومن تالمذته السيد محمد  من شيخوختهعلى الرغم  الحلةبعد عودته الى 

أحمد . علي الحمامي ، والشيخ حسين حرز الدين والشيخ المرحوم د

ممثالً للسيد محسن  الحلةالوائلي وغيرھم ، كان المرجع الديني األعلى في 

ومن غريب االتفاق أن ينتقل التلميذ وأستاذه .. الحكيم رحمھما هللا تعالى 

م ، من آثاره المطبوعة ١٩٧٠/  ٦/ ١ الى الرفيق األعلى في يوم واحد في

مخطوطاته اإلجتھاد والتقليد ،  ، ومن) قبس في تفسير القرآن الكريم ( 

،  حاشية على المكاسب ، حاشية على الرسائل لألنصاري  ث الزوجةإر

 )٢().وغيرھا 
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 الحلةم أسس المرحوم عباس السعيد أول مكتبة في ١٩٢٥وفي عام ( -١٢

الحاج علي حسين المكتبة العربية ، وفي أواخر م أسس ١٩٢٧، وفي عام 

الثالثينيات أسس الشيخ نجم العبود مكتبة الرشاد ، أما السيد ھادي عباس 

م ، أما مكتبة الشباب القومي أسسسھا ١٩٥٣فقد أسس مكتبة الرافدين عام 

م أسس باقر زكوم مكتبة الفيحاء ١٩٥٦م ، وفي عام ١٩٤٧ابراھيم نوري 

وأصبح مكتبة الجمھورية بعد أن إشتراھا كريم المطيري التي تغير أسمھا 

 )١().م ١٩٦١م في عام ١٩٥٨بعد ثورة 

ولد الشاعر جبار عبد الحسين رضا  الحلةم ب١٩٤٨وفي محلة المھدية -١٣

عمل في سلك .. م ١٩٧٠الكواز ، تخرج في كلية التربية جامعة بغداد 

حصل على الوسام .. م ١٩٩٧التعليم واالشراف التربوي حتى تقاعده سنة 

الذھبي في مسابقة الشعر في مھرجان الشباب العربي الثالث في بغداد سنة 

انتخب لخمس دورات انتخابية رئيساً ألتحاد األدباء في محافظة .. م ١٩٧٦

بابل ورئيس للجنة الثقافية في دائرة االعالم الداخلي في بابل لمدة عشر 

ة والفنون في بابل ن يشغل حالياً سنوات ورئيس اللجنة االستشارية للثقاف

، من آثاره المطبوعة حمامة الروح  الحلةرئيس اتحاد األدباء والكتاب في 
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) ١().، ذاكرة الخندق ذاكرة الورد ، رجال من طراز خاص ، سيدة الفجر 

وغيرھا وله قصائد منشورة في الصحف والمجالت وله مشاركات في 

 .جھاوخار الحلةالمھرجانات الشعرية داخل 

م أقام قسم التربية المسرحية في ٢٠٠١/  ١/  ٣٠ -١٧وللفترة من -١٤

ً تم عرض فيه عشرة  -كلية التربية الفنية  ً مسرحيا جامعة بابل مھرجانا

 )٢().أعمال مسرحية 

) دعني ارتقي ( ومن أعداد واخراج بشار عليوي قدمت مسرحية -١٥

 . ٢٠٠٢ضمن عروض نقابة الفنانين في مھرجانھا الرابع 

مقبوله علي ونشأت برعاية والدھا  الحلةم ولدت في ١٩٢٩وفي ( -١٦

ثم دخلت كلية  الحلةالمحب لألدب ، أكملت دراستھا االبتدائية والثانوية في 

م ، تعينت مدرسة للغة العربية ، آخرھا ١٩٥٣الملكة عالية وتخرجت سنة 

ثل عفراء ، في مدرسة ثانوية الحريري حتى تقاعدھا لھا تواقيع مستعارة م

الشاعره المرحه ، حواء ، شاعرة االحزان ، حتى طلب منھا أبوھا أن 

م ١٩٦٥تصرح باسمھا ، شاركت في مؤتمر الشعر العربي الثامن ببغداد 

   )٣().م ١٩٧٩توفيت في بغداد سنة 
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  ابراھيم عبدكه
سمر اللون ، عظيم المنكبين رجل مربوع القامة مشدود الجسد ، أ( 

البصر ، قليل الكالم ، محاطاً  ثق الخطوات ، حادقاسي المالمح وا

يعد ( يقول عنه الدكتور علي الوردي  )١() غموض واالحترام والمھابةب

أشھر شقي عرفه المجتمع العراقي خالل الفترة التي  هابراھيم ابن عبدك

امتدت بين أواخر العھد التركي وتأسيس الحكومة العراقية ، وھو كردي 

القريبة من شھربان وقد احترف الشقاوة في العھد ) ابة ذي(من قرية االصل 

  )٢(.)التركي 

وھرب ابن ( الى ثوار ثورة العشرين في منطقته  هانضم ابن عبدك

عبدكه من قرية خرنابات بعد مقتل جماعة من انصاره وأسر قسم منھم بعد 

  )٣(.)به القوات البرطانية على القرية الھجوم الذي قامت

احث عبد الرضا عوض في كتابه اوراق حلية بان ابن يذكر االستاذ الب

عنده بضعة عبدكه التجأ اخيراً الى شيخ من شيوخ المحاويل فآواه الشيخ 

اشھر ال يعرفه احد سوى الشيخ نفسه وقد أطلق على نفسه في تلك اآلونة 

  ).عبد ( اسم 
                                                            

 
 
 
  .الحلة بين العشق واالنتماء : جعفر هجول   -  ١
 .الرضا عوض عبد: اوراق حلية  -  ٢
  .نفس المصدر السابق -  ٣



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

م القي ١٩٢١حزيران  ١٤مرض ابن عبدكه ولزم الفراش وفي ( 

قبل شرطة المحاويل ونقل فوراً الى بغداد وفي مجمل  القبض عليه من

رجالً في العھدين التركي ) ٤٢( التحقيق اعترف ابن عبدكه انه قتل 

واالنكليزي ومن جملة من قتله خطئاً حسب قوله وندم على فعلته ھذه رجل 

  .)الذي كان من شقاوات بغداد ) نجم ابن زھو العزاوي ( اسمه 

) مستر ودمن ( ئاسة حاكم بريطاني اسمه شكلت محكمة في بغداد بر

عراقيين ھما عبد المجيد افندي الياسين ويعقوب   وعضوية حاكمين

م وتوكل عن ١٩٢١/  ٧/  ٢٣ سويدي افندي وعقدت جلسات المحكمة في

واستمرت ) معروف علي اصفر ( ابن عبدكه للدفاع عنه المحامي 

صارت ساحة المحكمة بھا والمحكمة اربعة اشھر وقد أھتم الرأي العام 

  ) .دله( تمتأل بالجمھورعند انعقاد الجلسات في خان 

  .ولكنه لم ينفذ .. حكم على ابن عبدكه باالعدام شنقاً 
تقدم الشيخ مھدي الخالصي والسيد محمد الصدر الى الملك فيصل ( 

بطلب الرأفة وتخفيف الحكم وبعد سنتين استجاب الملك فيصل االول 

م واطلق  ١٩٣٦بحقه وبقي في السجن الى عام وخفف الحكم الصادر 

  )١(.)بعدھا سراحه 
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وعند خروجه من السجن بدأت مرحلة ثانية في حياته وعين مراقباً 

في بابل ثم تزوج فتاة من أھالي الحلة وسكن محلة ) حارس ( لآلثار 

التعيس وبعدھا انتقل الى محلة الوردية في الصوب الصغير ورزقه هللا 

   )١(.)صبرية ( ط اسمھا ببنت واحدة فق

وفي ليلة شتوية بعد المغرب بقليل وعند عودته المعتادة من المقھى 

سھيل بن (كان على موعد مع القدر حيث كمن له احد طالبي الثأر وھو 

أطلق من مسدسه عدة ( )٢() نجم العزاوي من سكنة محلة الفضل في بغداد

سقط ابراھيم عبدكه ) حقك  من الشيخ الذي اسمعه قوله إطالقات نالت 

وعند سماع االطالقات انطلق رجال المحلة لمعرفة الحادثة من ابراھيم 

) عبيد صخيلة سودة ( المحتضر واستطاع عبيد القصاب الملقب  هعبدك

  )٣(.)القبض على القاتل وتسليمه للشرطة

) ة بين العشق واالنتماء الحل(  في كتابه يذكر االستاذ جعفر ھجول

لمرحوم القاضي خليل اسكندر الجبوري حيث ذكر ه مع اوفي لقائ

م وانه كلف ١٩٦١ان حادث اغتيال عبدكه قد حدث عام ( الجبوري 

للتحقيق معه وتنازل عن القاتل وليست لديه دعوى ضده او مطالب وانه 
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وقد اعترف القاتل بعد ان سلّم ) حقه ألني قتلت اباه وھو في بطن امه (

  )١(.)بارادته  نفسه للشرطة بفعلته التي كانت

انتھت اسطورة ابراھيم عبدك كرمته محلة الوردية بعزاٍء مھيب وحين 

جاء أھله وأقرباؤه شاكرين ألھل المحلة موقفھم إتجاه فقيدھم كرمتھم 

  .  لد ھجووالمحلة وأقاموا لھم والئم ومن اللذين أقاموھا المرحوم حم

  

  الحلةھدية 
م ، وتداول ١٩٤٨ثاني مطلع تشرين ال الحلةاجتمع مجلس بلدية ( 

المعظم بمناسبة للي العھد قديم ھدية الى صاحب السمو الوصي حول ت

الى اللجنة المؤلفة برئاسة سعادة  عھد اخيار ھذه الھدية وقدقرانه الميمون 

قام المركز ورئيس البلدية قائم) حسن الطلباني (  الحلةواء متصرف ل

اللجنة وتداولت في األمر السيد حسن علوان المطيري ، حيث اجتمعت ھذه 

وتم اختيارھا على صنع تمثال ألسد بابل التاريخي من الذھب والفضة 

ً لمدينة بابل القديمة ومدينة   الحلةواالحجار الكريمة ليكون تذكاراً حسنا

  )٢().الحديثة 
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  وابو صيون فضة
شھدت بداية االمر مسرحاً  الحلةاجتمعت اآلراء على أن مدينة ( 

ً كان  في منطقة السنية وان الحليين ) خان الحشاشة (موقعه بجوار غنائيا

من أبناء األقلية ) ابو صيون ( وممثالً اسمه )  فضة( ممثله اسمھا عرفوا 

شبي بين ، حيث قدموا من على ذلك المسرح الخ الحلةاليھودية في لواء 

) مقاطع تمثيلية( ت ذات مشھد واحد ومسرحيا الحين واآلخر أغاني منوعة

   )١().انھا تباينت حول تحديد تاريخ ذلك  أال

  

  ضيافة
 ٣٠والصادر في  ٢٥٨٦نشرت صحيفة الزوراء العثمانية في عددھا   

 الخيالية ٣١إن االالي ( ر التالي م الخب١٩١٥ھـ ١٣٣٤ذي القعدة عام 

وھو مصطلح عسكري يقابله اللواء في الجيش العراقي قوامه (  ةالنظامي

والديوانية دعي رئيس بلدة  الحلةلما مروا على ) ) افواج ( اربعة طوابير 

ضابط االالي الى ضيافتھم .. عبد الكريم افندي وبعض االشراف  الحلة

  )٢().غنم وتبن وحطب ) ٦(واعطوھم 
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  اللغة السيسانية
ودرابينھا نسبة الى وجود معالم معروفه او الى  الحلةسميت محالت (   

وجود جامعين فيھا ھما ن نسبة الى فمثالً سميت محلة الجامعي.. ساكنيھا 

) ع(جامع مقام االمام الصادق وجامع عبد العزيز من أصحاب االمام علي 

انيين ، ومحله لى ساكنيھا من قبيلة االكراد الجو، ومحله الكراد نسبة ا

 ةالمھدي الخ ، اما محلة...يھا من ھيت وعنهالھيتاويين نسبة الى ساكين

وكل من سكن في ھذه ) ام المھدي ( بة الى فيعتقد بان تسميتھا جاءت نس

المحله فھو مھداوي ، ومن درابينھا المشھوره عكد ليله ، ابوكبه ، الجييه 

وجاءت تسميته نسبة الى مجموعة من الناس يعملون ) الساسه ( وعكد 

ً بتجارة الخيول  الحلةوقد اشتھرت .. ببيع الخيول وشرائھا وتدريبھا  قديما

ستاذ حسن محمد سلمان في كتابه وذكر اال.. الھجينة العربية األصيلة و

كانت تجارة الخيل تحقق أرباحاً ) : (( التطور االقتصادي في العراق (

كبيرة ، فقد نشط المتخصصون في الحصول على االنواع الجيدة من 

والديوانية وسوق الشيوخ وارسالھا الى البصره حيث  الحلةمصادرھا في 

ورة بينھا وبين الزبير ومن ھناك تشحن عبر حصمتجمع في المنطقة ال

  )).الخليج العربي الى بومباي 

في العھد العثماني  الحلةذكر الدكتور علي ھادي المھداوي في كتابه   

وتذكر بعض المصادر ان الحكومه العثمانية كانت تصدر (( المتاخر 

ل قرارات تتعلق بايقاف او منع االتجار بالخيل في بعض االوقات كما حص
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سنوات من  ما قررت ايقاف تصديرھا لمدة اربععند: مثالً .. م ١١٧٠عام 

  )).اجل سد النقص في وحدات الجيش 

ن الى بيئات ولغات مختلفه العديد من االقوام الذين ينتمو الحلةقصد   

م ونتج عن مما ادى الى اختالط اللغة العربية بلغات ھؤالء االقوا متباينة

الى اللغة العربية وتكونت لھجات او لغة  ذلك دخول مفردات اعجمية

وأصبح تداولھا بين الناس شيء مألوف ومعروف ، ويقول الدكتور أسعد 

ھي مجموعة من الصفات اللغوية : واللھجات في االصطالح (( النجار 

التي تنتمي الى بيئة خاصة ومن العوامل المھمة في نشأة اللھجات العامل 

ھا وأنماط تخصھا ن فلغة الفالحين تختلف المھني اذ إن لكل طبقة مفردات

مفرداتھا عن لغة التجار ، ولغة الخياطين تختلف مفرداتھا عن لغة 

الساسة وھي جمع ( وعلى ھذا األساس تكونت لدى )) الجزارين وھكذا 

 والذين سكنوا محله المھدية) ربھا االسم سائس الذي يروض الدواب ويد

النھا تضم مفردات م وفيھا غرابه لغة خاصه بھ.. وسمي العكد باسمھم 

تولدت من اختالط اقوام ينتمون الى بيئات مختلفة عالوة على ما في ذاكرة 

ھؤالء من مفردات ذات ارث قديم ، فنتج عن كل ھذا لغة جديدة سميت بـ 

اللغة الفارسية المعروفة بـ نسبة لمھنتھم وھي غير تلك ) الساسانية ( 

ھذه اللغة تمتلك في أغلبھا اصوالً عربية فقد وان مفردات ) .. الساسانية (

والتركيه مفردات اخرى تعود اصولھا  اخذت اضافة الى الفارسية والكردية

  .الى جذور بابل وآشور 
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مندثرة ويشير الباحث االستاذ محمد عبد ) السيسانية ( تكاد تكون اللغة   

دة على أنھا لغة شفاھية وصفية غير ھجائية ولم تكن مشي( الجليل علي 

فكان يستخدمھا الساسة للتفاھم فيما .. ابجدية مقرؤة ولم يوثَق لھا احد قبل

بينھم بمنأى عن فھم الغير لتسھيل عملية البيع والشراء أي انھا تندرج بين 

  ).اللغات اللغزية او السرية 

إن ھذه اللغة من نتاجات العقل الحلي وظلت حكراً على ساسة الخيل   

نسون بمفرداتھا اللغزية الجميلة وربما انتقلت الى ابناء يستأيتعاملون بھا و

عمومتھم في المدن العراقية االخرى والذين يعملون بنفس المھنة ن وما 

زال ھناك بعض العوائل واالشخاص وھم على عدد األصابع يتكلمون بھا 

و ) بيت حران ( ھذه اللغة اآلن التي تعرف أسرار وأشھر تلك العوائل 

  ). آل ابو زعر(

بدأت ھذه اللغة باالنقراض في السنوات الخمس االخيرة بسبب عدم   

االھتمام بھا من قبل الحكومات وتوثيقھا بحجة انھا مزيجة من لغات غير 

ربما يمس ) لما تحمله من اسرار في معانيھا ( وان التكلم بھا عربية 

.. ة ھذا ما كانت تراقبه االجھزة االمني.. السياسيين والحكام والنظام 

وكان ھذا من .. فتجنب الناس التعامل بھذه اللغة خشية االساليب القمعية 

ونسيانھا اضافة الى االسباب والعوامل االخرى اسباب اندثار ھذه اللغة 

  .التي تدخل ضمن االطار االقتصادي واالجتماعي
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ومعناھا ولداً ) قنيْم ( يعني رجل و ) صَمك ( ومن مفردات ھذه اللغة   

أتلغة أي أكلمه ومعناھا أتكلم ومنھا ) أتالغ ( أي أنا و ) أرمي (  أو صبي ،

معناھا ) رخل ( معناھا عربة و ) كشتيه ( فتعني سيارة و ) عوايه ( ، أما 

معناھا بيت ) كانون ( معناھا طريق أو زقاق و ) دربونه ( و .. خروف 

فھمه التي تكون جمله وكالم ال يعرفه وياو مضيف وغيرھا من المفردات 

إذا استكفت المريشات من الصمك أتلغ الرستاي ( ، فمثالً )الساسه(اال 

أي معناھا إذا أخذت األموال من الرجل أبلغ الشرطي ) يشكلك بالدامس 

أي األرھابيين ) اشلوف طنو لفرلوج بمدحرج مدوه ( و .. يأخذك للسجن 

ي وكشينا واشكلنا بكانون الخضير( قتلوا االبرياء بالقنابل ، أما جملة 

ومعناھا باللغة العربية جلسنا في بيت السيد وأكلنا ) بحاث ومزفر ومطفر 

أي ) الصمك زلج وبرمه بس الكده مالته شلفه (دجاج وسمك ووز ، و 

  .معناھا الرجل جيد وكريم ولكن زوجته بخيله 

كم ( أما .. فمعناھا أعطي شاي للسيد ) جيف محمر للخضيري ( أما   

مدورات ( أي احترس من الكلب الريفي و ) البداوي دير بالك من وبر 

أي عجالت السيارة رديئة ، تنطوي ھذه اللغة على أسرار ) العواية شلفه 

  )١().وخبايا كثيرة تستحق البحث عن مكوناتھا ألنھا تمثل ثروة ثقافية ھائلة 

                                                            
 
 
 
 .م٢٠٠٨/  ٣/  ١٩في  ١١٨٠العدد : جريدة المدى  -  ١



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

  تصرفات مفوض
أتھم كل من رسول بن حسن وحسن بن صادق من محلة جبران بتھمة   

اره ، م وواقفاً تحت النظ١٩٣٦/  ٢/  ٣ة ر من أجلھا الى الشرطة ليلأحض

ً للقانون  ً خالفا ً ولكما وقد بلغنا ان المفوض سعيد التكريتي أشبعھما ضربا

األمر الذي أوجب أن ننبه حضرته الى وجوب األعتذار من تصرفاته 

وترك ھذه القسوة وليعلم بان ليس مقدرات الناس وأرواحھم العوبة بين 

يديه يتصرف بھا حسب أھوائه وميوله فنحن ال يسعنا اال أن نلفت نظر 

سعادة الحازم مدير الشرطة جواد بك ونأمل من سعادته الضرب على 

  )١(.أيدي من يسيء بوظيفته

  

  تصوير مسلسل
ونتيجة للوضع  الحلةم وألول مرة في مدينة ٢٠٠٦وفي شباط من عام 

في منطقة ) المصير القادم (  األمني المستقر فيھا تم تصوير المسلسل

وھو من تأليف قحطان زغير واخراج عزام ) البو حميَّر ( الوردية خارج 

صالح ومن انتاج قناة البغدادية الفضائية ، وبعده تم تصوير مسلسل لصالح 

من اخراج فارس طعمة ) للرجال قضية ( قناة دجلة الفضائية بعنوان 
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سيناريو واخراج ) ر وصور صو( التميمي ، كذلك تم تصوير مسلسل 

واشترك في جميع ھذه األعمال .. حميد شاكر ولحساب معھد أكد الثقافي 

  .التلفزيونية فناني بابل

  

  سوق القصابين
أصدر متصرف لواء الحلة السيد أحمد زكي بيك الخياط أمراً بجمع ( 

لمراقبتھم صحياً .. القصابين المنتشرين في المحالت في سوق خاص بھم 

  )١().القاذورات في مكان واحد وعدم إنتشار الذباب  ولحسر

  الحلةصندوق ضرائب 
اختفى ھذا الصندوق وھو مملوء بنقود الضرائب المستوفاة من   

بدج في رحلته فكتب  وقد أشار الرحالة.. م ١٨٩١في عام  الحلةأھالي 

لستيفاء ضرائب معينة  الحلةارسل باشا بغداد جباة الضرائب الى ( قائالً 

راً ، وطلبوا جب دفعھا ، وما ان ورد الجباة اال أعلنوا من ايفادھم جھاوا

الى تسديد ما بذمتھم منھا نقداً وجعل جباة الضرائب  من األھلين المبادرة

سجالت يكتبون وصندوق من السراي لھم مستقراً وكان معھم كتاب في ال

، وما أن مغاليق ورتاجات عدة ، يضعون فيه النقود المستوفاة  حديد ، ذي
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كانوا ينتھون من عملھم اليومي ، اال كانوا يعمدون الى اغالق ھذا 

  .الصندوق والى إدارة المفتاح فيه واحكام سده ووضع اختام عديدة عليه

كان الصندوق ثقيالً جداً ، فما ان اريد نقله الى بغداد اال وضع   

ل فسحبته ومعه عدد من الحراس وكان ان وصعلى عربة شدت الى جمال 

، فخرج الجند الى مواكبته حين الى بغداد بعد يومين والشمس الى مغربھا 

له الى الجسر وحمايته ، وما ان وصل بسالم اال اخذ الى باحة السراي نق

وضوعف من عدد الحراس الواقفين .. الكبرى واودع فيھا حتى الصباح 

يلزم  عند بوابة السراي كما وضع غيرھم على اسواره ، وبذلك اتخذ كل ما

  .للحفاظ على الصندوق الحديد المليء بالنقود

وعندما أيقظ أھل بغداد الصبح وطلعت الشمس ، انتشر مع   

قد اختفى خالل الليل ، ھرع ) الصندوق الحديد (شعاعھا خبر مفاده ، إن 

اھل المدينة للخبر ، وھاجوا له وماجوا وتشقق بھم حديث سرقة الصندوق 

ثم كان أن اندفعوا تلقاء !!! سروا كثيراً  في كل محل ، لكن أھل السوق

وامتألت باحته بحشد من الموظفين .. السراي ليروا ما يستطيعون رؤيته 

الغاضبين المزمجرين ، وھم يستجوبون الجند الذين نيطت بھم حراسة 

فيكيلون لھم البذاءات كيالً ، وحينما كان الجمھور يسمع .. الصندوق 

  .كان يستضحك وتتعالى قھقھاته مّدوية.. ه المتبادلاألسئلة واألجوبة 

وأقسم الجند على أنھم كانوا طوال الليل يقظين ، لم يغمض لھم جفن ، 

وان أحداً من وأكدوا في ايفاداتھم انھم ما كذبوا وال خادعوا وال خانوا ، 
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إن الصندوق : ساحة السراي ابداً ، لكن بقيت الحقيقة ماثلة  االنس لم يدخل

ولن يستعاد ما كان فيه من مال !! وذھب الى غير رجعة !!! الحديدي 

وارسل ... وألقت الشرطة القبض على عشرات من الناس !!.. بالمره 

إن : في اسطنبول ، فاجيب الوالي عنه ) الباب العالي (تقرير بالحادث الى 

من سوء عقبى ... لم تسترجع النقود المسروقة ، فا وحده يعلم ما سيحل 

  )١().ظ وعقاب غلي
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  الحلقة التاسعة
  فرقة السعدون التمثيلية

 ٤٢حسب المادة الخامسة من قانون اليانصيب واالكتتابات العامة رقم   

وافقت متصرفية الحلة على قيام فرقة السعدون التمثيلية .. م ١٩٣٤لسنة 

باقامة ثالث حفالت في المسيب لغرض مساعدة الطالب المعوزين في 

ب االبتدائية وحفلة واحدة في ناحية السدة لغرض مساعدة مدرسة المسي

خمسة % ٢٥الطالب المعوزين في مدرسة السدة االبتدائية على ان يرصد 

  )١(.وعشرون بالمائة من الربح الصافي لطالب المدرستين المذكورتين

                                    

  متصرف اللواء  

  

  مواطن يعثر على ماسة ألحد الملوك
عثر احد االشخاص الحليين على ماسة نفيسة وحجراً م ١٧٠٥في سنة   

ف يھودي بثمن اكثر اره لشخص آخر بثمن بخس وھذا باعه لصبراقاً فباع

شاع الخبر في الحلة وتحدث الناس به ثم وقع النزاع بين البائع ثم 
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ر اليھودي وأخذ منه فأحض.. وصل الخبر الى ضابط الحلة ف.. واليھودي 

ى والي بغداد وكانت ھذه الماسة ال يقتنيھا اال الملوك الماسة وقدم الماسة ال

وقد عرضت الماسة على الجواھريين فتحقق للوالي انھا من افخر انواع 

ً األمر الذي اضطر الوالي الى مصادرة ھذه  ١٥الماس وزنھا  قيراطا

  )١(.الماسة وقدمھا ھدية للسلطان العثماني

  

  ط في المسيبالخيا
عددھا الثامن والصادر في يوم السبت  فينشرت جريدة حمورابي   

متصرفنا الحازم في ( م خبراً تحت عنوان ١٩٣٥/ ٨/  ١٧المصادف 

  : ) قضاء المسيب

سافر في يوم السبت الماضي سعادة متصرفنا الھمام ، سعادة احمد   

زكي بك الخياط الى قضاء المسيب للوقوف على االعمال األصالحية التي 

قد وافانا مراسل فيھا بأخبار سعادته ، تفيد انه اوعز بالقيام بھا ھناك و

    )٢(.تجول في القضاء وتفقده وأوعز باصالح النواقص فيه
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  إكساء وتغذية طالب
لغرض إكساء وتغذية طالب مدرسة الھاشمية للبنين تشكلت لجنة لجمع   

دينار في مركز قضاء ) ٢٥(تبرعات اختيارية ال تتجاوز مقدارھا 

والمنشور في الوقائع العراقية ذي  ١٣٥١١المرقم  الھاشمية حسب القرار

  :م وتحت اشراف اللجنة ١٥/٦/١٩٤٦في  ٢٣٧٩العدد 

 ساً رئي    مدير المدرسة الھاشمية       السيد خليل اسماعيل  -

 عضواً         معلم مدرسة الھاشمية   السيد عبد الرحمن جاسم -

 )١( عضواً         معلم مدرسة الھاشمية      السيد علي عبود -

  

  الموقع  

  متصرف اللواء                                                                

  

  الدورة االنتخابية التاسعة
ام (    ران من ع ي حزي ي ١٩٣٩ف واب ف ات مجلس الن م أجريت انتخاب

ه ،  الحلةالعراق لدورته التاسعة ، مثل لواء  راك ، صادق كب فيه سلمان الب
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اھر ، ادي الظ د الھ يمص و عب ود الھ اقر ، عب د الب اج محم وان الح عل

  )١().سعدون

  

  تبرع
دي (  الحلةقام متصرف لواء    ر ا) مراد افن تح دفت ه بف رع ( العان ) التب

زوراء في عددھا  ، وأشارت الحلةالرشيدية في  النشاء المدرسة صحيفة ال

ي  ٢٩٨ ـ و١٢٨٩رمضان ١١الصادر ف ابق ھ ر عن تس ي اوردت الخب الت

وظفي ا االدار م ات حسب زعمھ ديم التبرع الي لتق ة واالھ ه .. ة المحلي وان

على الرغم من كفاية المبالغ التي جمعت لتوفير المستلزمات االساسية التي 

ى  ا دعت المتصرف ال اً كم تتطلبھا المدرسة لكن مجال االعانة ظل مفتوح

يم بذل مزيد من الجھود والعمل  دريس والتعل اء للت ين أشخاص أكف على تعي

  .مدرسة الجديدة في ال

ددھا    ي ع حيفة ف ا اوردت الص ن ق) ٣١٧(كم ة م ماء دفع ة باس ائم

ين  اتھم ب م )  ٢٥٠٠-٣٠( المتبرعين الذين تراوحت تبرع اً وھ سيد ( قرش

ون  ن وفرع يد محس اط ، وس يد رب ي ، الس ن ) عل الً ع الي فض ن األھ م

دي وكاتب االراضيموظفي االدارة  ال فتحي افن دير الم نھم م ة وم  المحلي

                                                            
 
 
 
 .نشاط نواب الحلة في البرلمان العراقي: يحيى المعموري . د.م.أ -  ١



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

) ٧٥٣٠( اجمالي تلك التبرعات نحو  اذ بلغ ..حمد افندي وآخرين غيرھم 

 ً   )١(.قرشا

  

  الحلةسينمات 
عام  الحلةت سينما الحمراء الشتوي في الجانب الكبير في أنشئ(   

لتكون اول المنافذ الثقافية وداراً للترويح النفسي والمتعة والتشويق  م١٩٣٦

  .م يألفوه من قبللدى الحليين ويطلون على عالم جديد ل

كان مكان السينما االرض المجاورة الى ھيئة ضرائب بابل مقابل   

، وتكونت السينما من طابقين االرضي وسعر الدخول  الحلةمديرية بلدية 

ً ٤٠(اليه  ً ٧٠(، أما الطابق الثاني فتذكرته بـ) فلسا وتحتوي على عدة ) فلسا

  .مخصصة لجلوس العوائل ) مقصورات ( 

إن أول :  )م١٩٢٠معلم من مواليد ( ذ فائق خضير دھش قال األستا  

وعند بداية الفلم ، ) مكة والمدينة وحلم الشباب (فلم عرض فيھا اسمه 

احترقت ماكنة العرض ومعھا الفلم مما ادى الى نشوب حريق داخل غرفة 

  .العرض تمت السيطرة عليه
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لما استوجب وظلت العوائل الحلية تذھب الى السينما باستمرار وبكثافة   

وكانت العوائل .. الحجز المسبق خاصة بعد افتتاح سينما الحمراء الصيفي 

الذي كان ينتظرھا عند الخروج من ) الربل ( تأتي الى السينما بواسطة 

من بطولة ) غرام وانتقام ( السينما ، ومن االفالم التي عرضت فيھا 

  .اسمھان ويوسف وھبي

وموقعھا في  الحلةافتتحت في  والحمراء الصيفي ثاني دار سينما  

منطقة باب الحسين مجاور مقھى السدير المعروفة بروادھا االدباء 

ري بابل وكان المرحوم والشعراء وارضھا اآلن ھي بناية دائرة ماء ومجا

ي عرضت فيھا الفلم العراقي اول مدير لھا ، ومن االفالم الت طه سيد عطية

ثيل صباح تم) ستوته أنا ( المصري والفلم ) تسواھن ( و ) وعصام  عاليا(

  .م ١٩٤٧عام 

وشاھدت مع عائلتي .. نما من أقاربي يوقال األستاذ فائق كان مدير الس  

( بعرض الفلم العراقي  وقبل البدء.. الم التي عرضت فيھا جميع األف

الى ) كالدس يوسف ( جاءت منتجة الفلم وھي والدة المذيعة ) تسواھن 

ائلة ، فدعوتھا للبيت واصبحت من أصدقاء الع.. لفلم لعمل الدعاية ل الحلة

  ).فأسماھا رابحة.. المرحوم طه طفلة رزق ) رابحة ( واثناء عرض الفلم 

 )جازة في جھنمإ( وفلم ) غزل البنات ( ومن االفالم التي عرضت فلم   

واقيم ).. لعدم وجود غناء ولوحات راقصة .. ولم يكن االقبال شديداً عليه 
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م لجمع ١٩٤٨بعد حرب فلسطين عام .. فني للراحل شكوكو  فيھا حفل

  .تبرعات الى الفلسطينيين

وعن السينمات االخرى في الجانب الكبير قال الحاج عبد الوھاب   

سينما الفرات الشتوي لصحابھا خليل البياتي وتقع :  ١٩٣٢رزوقي مواليد 

رين للسينما مقابل علوة السمك القديمة ، ومن المؤج) السنية ( في منطقة 

السيد معز القزويني وحسن حاج علي المحامي وآخرھم عبد هللا وحكيم 

حربة وصالح الرھيمي ، وفي منتصف الخمسينيات زودھا مؤجرھا 

  .بمراوح كھربائية تخفف من حرارة الصيف 

وھناك أيضاً سينما الرشيد الصيفي في محلة الجامعين من جھة الشط ،   

وأغلقت عام ان يملكھا المرحوم رشيد الصباغ وسينما بابل الشتوي التي ك

م وكانت مجاور لسينما بابل الصيفي لصاحبھا المرحوم موفق ١٩٥٥

اتحاد ( علوش وافتتحت في األربعينيات وكان موقعھا مجاور كازينو 

ومن االفالم التي عرضت فيھا .. المعروفة بروادھا الشيوعيين) الشعب 

ت قوھو من األفالم الھندية ، اغل)  أوالد الشوارع(و ) احدب نوتردام (

  .م١٩٦٦ھذه السينما في أواخر عام 

في ) ھجول ( وكانت سينما الفرات الصيفي الشھيرة في بستان بيت   

الجانب الصغير ومكانھا الحالي دائرة صحة بابل ، أفتتحت في صيف عام 

  .م١٩٤٨



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

) :  بين العشق واألنتماء الحلة( جعفر ھجول في كتابه  مرحومذكر ال  

إن صاحب فكرة االنشاء رجل متحضر ھو السيد معز السيد مھدي ( 

وله حصص في البستان ، فطرح الفكرةعلى الشركاء ، كان ) القزويني 

ً جميالً له عدة أبواب وممرات وساللم تؤدي الى صاالت  المنشأ مھيبا

الجلوس والمقصورات الخاصة بالعوائل ، كذلك مدرجات صغيرات بكل 

ومن ملحقاتھا اربع محالت .. وانب مخصصة للنساء جانب من الج

م ظلت الكازينو ١٩٥٤وبعد غلق السينما وتھديمھا سنة وكازينو الفرات ، 

الذي كان حارساً للسينما ) مقھى حمود ھجول ( تعمل ولكن باسم جديد ھو 

واستمر عرضه )  عنتر وعبلة( التي عرضت فيھا فلم  ، وأھم األفالم

تمثيل محمد الكحالوي ) أحكام العرب ( ، وفلم  ثالثة أشھر وبدورين

وفلم  تمثيل كمال الشناوي وشادية) سوا  في الھوى( وفاخر فاخر وفلم 

  ).ألسماعيل ياسين وثريا حلمي ) الناصح (

وكان للعسكريين تسعيرة خاصة للدخول الى السينمات فموقع الدرجة   

لى بخمسين فلساً وليوم الثانية بعشرين فلساً وسعر الدخول الى الدرجة االو

  .االثنين فقط من كل اسبوع

م في سينما الفرات ١٩٥٦عام  الحلةإن اول فلم سكوب عرض في   

  .وھو من االفالم االجنبية الكوميدية) زواج بالجمله ( الشتوي اسمه 

متنقلة في الخمسينيات تابعة للدولة تقوم ) بوكس ( وكانت ھناك سيارة   

والصحية والترفيھية داخل األحياء الشعبية مجاناً بعرض األفالم الوثائقية 
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ليتسنى للعوائل التي ال تتمكن من الذھاب الى دور السينما لمشاھدة ھذه 

الفالم وزيادة الوعي الصحي واالجتماعي اضافة الى ادخال المتعة 

تعاني من ظروف اقتصادية في نفوس العائلة الحلية التي كانت  والسرور

  .صعبة

االعالمي على اشده بين السينمات ، وكل ادارة سينما  كان التنافس  

التي ) الربل ( تتفنن باسلوب الدعاية ألفالمھا ، فكانت تستخدم العربة 

ملصقة فيھا صور الفلم ) القطعة( وفيھا لوحة خشبية  الحلةتجوب شوارع 

وأشخاص يضربون على الطبول ويعزفون على المزمار مصحوبة 

اضافة الى !! الفلم وبطوالت ممثليه الخارقة بصوت جھوري يردد محاسن 

  ).الھوسات ( 

االحيان امام  ان لكل سينما فريق دعاية خاص بھا يقف يقف في بعض  

الجمھور مما يثير مشاكل بين أصحاب السينمات ) لسحب( سينما اخرى 

، وھناك أساليب أخرى مثل توزيع المناشير ) زعل وعتب ( ويصبح بينھم 

لصحف ، وتصل أصداء الدعاية للمدن والقرى المجاورة او االعالن في ا

فيحضر جمھور من أھالي كربالء والنجف والھندية والمسيب وغيرھا 

  .لمشاھدة العروض

فمثالً ) ھوساتھا ( د دمھور يتفاعل مع ھذه الدعايات ويروكان الج  

على شباك التذاكر ،  السيطرة الكاملة) عنتر وعبلة ( م عندما كان الفل

يل صباح ، فكانت تمث) انا ستوته ( سينما الحمراء الصيفي فلم عرضت 
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دد لسنوات طويلة عن اھزوجة حفظھا الناس وظلت تر الدعاية له عبارة

  ).ھلو بيج ستوته  سوسيّ  عنتر وعبلة(

وتقع وسط المدينة .. والسينمات الباقية االخرى ، سينما الجمھورية   

فتحت ابوابھا في ... تصاالت ومجاورة لبرج اال مقابل شارع ابو القاسم

والصادرة من وزارة ) ٩٨٢٥(م حسب االجازة المرقمة ١٩٥٩/  ٦/  ١٣

االرشاد والتوجيه االجتماعي ، كان يملك السينما / الشؤون االجتماعية 

انتفاضة ( المرحوم عبد القادر قاضي جبران وتتكون من طابقين ، وفي 

ت من جديد ولكن بطابق شئتعرضت للقصف ثم ان) الشعبانية  م١٩٩١عام 

/  ١٠/  ١واحد وأصبحت مسرح وسينما الجمھورية ، وفتحت في 

  .م وھي اآلن معطلة عن العمل١٩٩٢

سينما الخيام الكائنة في باب الحسين ، شيدھا المرحوم حسن حاج علي   

م وفق تصميم معماري حديث تتكون من طابقين ١٩٦٩المحامي سنة 

المخصصة للعوائل وملحق بھا سينما  ٩ت المقصورا( وفيھا عدد كبير من 

سينما اآلن مغلقة ، وعن سبب لصيفي لكنه أصبح كراج للسيارات وا

السبب يعود ألرتفاع االيجار ): ابو سمير ( األغالق قال مؤجرھا السابق 

 ً   .والكساد الحاصل اآلن في دور السينما عموما

المام علي وموقعھا شارع ام ١٩٨٣سينما بابل الشتوي ، افتتح عام   

يملك ھذه السينما محمد  )صدقة األسدي (  الحلةمقابل مرقد مؤسس ) ع(

وبھجت مالك حمود ، وتتكون من طابق واحد وھي  )ابو سالم ( علي عبد 
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شارع الحلي مفاده ان من الطراز المعماري الحديث ، وھناك حديث في ال

) ابو دمعة (  ت وتحتھا مرقد العالمة السيد محمد المعروف بـالسينما انشئ

ه تفي حين أكد ابو سالم بان القبر ھو خارج موقع السينما ، وقد تم نقل رفا

من قبل رجل من أھالي النجف ودفن في منطقة الفارسي وھي احدى 

  )١(). الحلةالمزارات في 

بتأسيس نادي  الحلةم قامت نقابة الفنانين في ٢٠٠٤وفي بداية عام   

  . جمعة داخل قاعة النقابة لعرض أفالم كل يوم .. السينما 

  

  البراك نائب للرئيس
في  لمجلس النواب العراقي والتي عقدت ةفي الجلسة السادسة عشر(   

تحدث سلمان البراك ) الدورة االنتخابية الخامسة ( م ١٩٣٥شباط  ٥

ً بصفته نائب الحلةالنائب عن  لرئيس مجلس النواب وحث على تعزيز  ا

واالخالص له والدفاع عنه بكل وسيله الروح الوطنية وصيانة الوطن 

وشدد على غرس ھذه القيم عند كل ابناء الشعب العراقي السيما الشباب 

منھم ، واكد على طالب المدارس بوصفھم جيل المستقبل والطبقة المثقفة 
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التي يعول عليھا في بناء العراق ودعا الى عدم التعاون مع أي بلد ضد 

  )١().بحق الوطن يستحق عليھا االعدام  العراق وّعد ذلك جريمة وخيانة

  

  أنا الجندي
رواية قام بتمثيلھا طالب مدرسة الحلة الشرقية ، لغاية جمع تبرعات   

لغرض مساعدة وإكساء  اً اختيارية على ان ال تتجاوز الثالثين دينار

  )٢(.الطالب الفقراء في المدرسة المذكورة وتزويدھم بالكتب المدرسية

                                  

  متصرف لواء الحلة  

  

  أھل الحلة أھل الباقالء
تالل البر د االح ام يبع راق ع اني للع ع البر١٩١٧ط ي يم اتب انيون ف ط

دأ  راق مب م الع تھم لحك د (سياس رق تس تالل ) ف يخ االح ل ترس ن أج م

ين  اد ب ة االحق الل تغذي ن خ دة ، م ه العدي راق وثروات ى الع يطرة عل والس

ين ب ى ان يھ ھم عل راقيين وتحريض ه الع ق رعايت ن طري ا ع ھم بعض عض

                                                            
 
 
 
 .نشاط نواب الحلة في البرلمان العراقي: يحيى المعموري . د.م.أ  -  ١
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ى  ون عل دأو يطلق ذا ب لكنايات سخيفة مصدعة لوحدة الصف الوطني ، وھك

ه ( أھل الحلة بـ  ـ ) أھل الباكل ون ) أھل البرغل ( والموصليون ب والكرخي

ـ  ـ وا) أھل الكروش ( البغادله ب والرصافيون ) أھل الصبور(لبصريون ب

ـ والنج) اھل شوربة الشيخ ( البغادله بـ  ون ب والمصيع ) اھل المصيع ( في

ل  ن مأك ت م ته وكان رغم حموض ل ب تھوي االب حراوي يس ات ص نب

 )١(.النجفيين

  

  سالنامة
) الكتاب السنوي ( وھي كما قلنا في الحلقات السابقة كلمة مركبة تعني   

م  ، قائمقام الحلة ھو محمد علي ١٩٠٧، فكان حسب سالنامة بغداد لسنة 

  .أفندي بك ونائبه أسمه رأفت 

أما المحكمة فكان يرأسھا الرئيس حاج اصف أفندي ، أما مجلس   

أشرف باشا وعضوية كل من سيد ) مدير األوقاف (المعارف فكان رئيسه 

عبد الرحمن أفندي وسيد ابراھيم أفندي ومعلم أول محمد فخري افندي 

ً ومكتب  ٥٥عضو مكتب رشدية ، أما عدد طالب مكتب الرشيدية  طالبا

  ...طالباً  ٢٥بتدائي طاق اال
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ت    ة بلغ وس الحل ديرات نف ا تق مة ، ) ٣٥٦٦٢(أم ) ٢٠١٢٤(نس

ور و  ي ) ١٥٥٣٨(ذك ا فھ ا محالتھ اث ، أم راد  -١: إن  -٢الك

يس  اويين   -٣التع ة  -٤الجب اق  -٥المھدي امعين  -٦الط  -٧الج

  )١(.الكلج -٨الوردية 

  

  أخبار وأرقام 
ر بزيارة عمل الى الحلة من م قام الرحالة الھندي بھاد١٩٠٧في عام -١

أجل الحصول على أنواع جيدة من الخيول العربية التي كانت تربى في 

الحلة ، ويذكر إن الحلة كانت تشتھر بتربية سالالت عديدة من الخيل 

  )٢(.العربية األصيلة منھا والمھجنة

م أفتتح أول برلمان عراقي في بغداد من قبل ١٩٢٥تموز  ٢٦وفي -٢

وشغل .. وقد كانت حصة لواء الحلة خمسة مقاعد .. ألول الملك فيصل ا

ھذه المقاعد كل من السادة رؤوف الجادرجي وعبد اللطيف الفالحي و 

   )٣(.سلمان البراك وعمران الحاج سعدونمزاحم أمين الباججي و

                                                            
 
 
 
عثمانية ، دراسة تاريخية وثائقية ، الحلة في الساللنامات ال: علي هادي عباس المهداوي . د - ١

٢٠٠٥ .  
 .الحلة كما وصفها السواح االجانب في العصر الحديث : علي هادي عباس . د  -  ٢
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م ولد المرحوم عبد الوھاب مرجان الذي اصبح رئيساً ١٩٠٩وفي عام -٣

م أصبح ١٩٥٠أيلول  ١٥م وفي ١٩٤٨ام لمجلس النواب العراقي في ع

وفي سنة .. وزير األشغال العامة والمواصالت ووزير المالية وكالة 

كانون الثاني / ٢٩وفي .. م تسلم منصب رئيس مجلس النواب أيضاً ١٩٥٢

/  ١٤ وفي.. م شغل منصب وزير األشغال العامة والمواصالت ١٩٥٣/ 

توفي .. وزيراً للدفاع وكالة م أصبح رئيساً لمجلس الوزراء و١٩٥٧ / ١٢

  )١(.م١٩٦٤/  ٣/  ١٥هللا فيرحمه 

 –أفتتح نوري السعيد طريق حلة .. م ١٩٥٦نيسان من عام  ٧وفي -٤

  )٢(.كم٧٢بعد تبليطه ويبلغ طوله نجف 

ً خرجت مظاھرة طافت مدينة المدحتية ضد ١٩٥٦وفي عام -٥ م ايضا

ً في المظاھرة وكان أصغر الھاتفين .. العدوان الثالثي على مصر   –سنا

ويذكر ان .. وقد حمل على أكتاف المتظاھرين  –مفيد الجزائري 

 أحد أعضاء مجلس النواب ومسؤول عن اللجنة الثقافية فيهكان الجزائري 

  )٣(.وشغل منصب وزير الثقافة 
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م قّدمن طالبات متوسطة الحلة للبنات ١٩٣٦وفي شھر حزيران من عام -٦

للكاتب احمد تقي ) لقيط الصحراء ( سة مسرحية على القاعة الداخلية لمدر

وشكر الحاضرون يتقدمھم متصرف اللواء احمد زكي الخياط .. الدين 

التنظيم وحفاوة االستقبال  )ومدير معارف الحلة إدارة المدرسة على حسن

  )١(.كما تم تقديم الشكر للعاملين في المسرحية

واألديب المرحوم قاسم م ولد في مدينة المسيب الناقد ١٩٤٥وفي سنة -٧

تخرج من كلية الزراعة قسم التربية والمحاصيل سنة ( عبد األمير عجام 

م ١٩٧٧م ، ونال شھادة الماجستير في أحياء التربة المجھرية سنة ١٩٦٦

فني في المسيب وعمل في وظائف ، مارس التدريس في المعھد ال

نشر وكتب في  ناقد تلفزيوني وسينمائي وكاتب مقال متميز ،.. )٢()عدة

ربية ، االذاعة والتلفزيون ، آفاق ع( المجالت العراقية والعربية ، منھا 

الثقافة الجديدة ، األدب اللبنانية ، القاھرة المصرية ،  ،الثقافة  ،الم األق

له بحوث ودراسات وشارك في العديد من .. )٣()الكاتب المصرية 

 ١٧ل على يد ارھابي مجرم في أغتي.. المؤتمرات العلمية والثقافية والفنية 

 .م٢٠٠٤/  ٥/ 
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سعد الحداد ، تخرج في . م ولد الباحث والكاتب د١٩٦١وفي سنة (  -٨

ً في ١٩٨٦جامعة بغداد  –قسم اللغة العربية بكلية التربية  م ، عين مدرسا

، حصل على شھادة  الحلةفي المدارس الثانوية ومعھد اعداد المعلمين 

ه من الجامعة الحرة جامعة بابل ثم الدكتورا –ية الماجستير من كلية الترب

عمل في مجال الصحافة ، حيث كان محرراً في جريدة ، ٢٠٠٨سنة 

موسوعة الجنائن ، الفيحاء ، أصدر مجلة المحقق ، من آثاره المطبوعة 

، محمود حسان مرجان حياته وشعره ، الحنين في الشعر  ١ج الحلةأعالم 

 العودة المباركة ،) مشترك ( مية العجم م في شرح الالحلي ، نشر العل

   )١().وغيرھا) مشترك ( ، دراسة وتحقيق ذخيرة المال ، الفروض 

م صدر العدد االول من صوت الفرات وھي ١٩٥١/  ١٠/  ١١وفي  -٩

، وكان  الحلةصحيفة يومية سياسية لسان حال حزب االستقالل فرع 

حامي السيد علي القزويني دريھا المسؤول المرحوم االستاذ المصاحبھا وم

، ولصعوبة الطباعة صارت تصدر أسبوعيا صباح كل يوم سبت ن 

وكانت مع خطتھا السياسية تنشر البحوث التاريخية واالدبية والفلسفية 

وعندما جمدت االحزاب العراقية احتجبت ھذه الصحيفة عن الصدور 
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 ١١/  ٢٢الصادر بتاريخ ) ٥٣(م ، وكان العدد ١٩٥٢/  ١١/  ٢٦بتاريخ 

 )١(). م ھو خاتمة اعداد ھذه الصحيفة١٩٥٢/ 

م اخرج محمد علي الشاله مسرحية االستاذ كلينوف ١٩٦٥وفي عام ( -١٠

  )٢().، تأليف كارلين برامسون 

  

  أھالي الحلة يصدون ھجوم الوھابيين
بأن الوھابيين قصدوا  الحلةم شاع خبر لدى اھل ١٨٠١في عام (   

الستيالء على النجف االشرف لشدة مقاومة بعد أن عجزوا على ا الحلة

للتعاون معھا في صد أھالي الحلة  فاستدعت حكومة الحلة.. النجفيين لھم 

وھكذا أحيطت الحلة بالبنادق والمدافع وتطوع جمع .. الھجوم الوھابي 

ولما شارفھا الوھابيون .. غفير من الحليين لدفاع عن بلدتھم 

فلما اراد الوھابيون ) العيلة ( يقال له ضربواخيامھم في مكان قرب الحلة 

الھجوم على الحلة تم توجيه المدافع على قواته وقد ادت شجاعة الحليين 
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ن ال طاقة لھم أرأى الوھابيون .. وبسالتھم في الدفاع عن مدينتھم 

  )١(.فرحلوا عن الحلة وغاروا على كربالء.. باإلستيالء على الحلة 

  

  الحلة من مسرحيي
م ، تخرج في ١٩٥٤ الحلةحمد ابراھيم الخفاجي ، من مواليد علي م(  -١

م ، فنان متواصل في ١٩٧٨كلية اآلداب قسم التاريخ جامعة البصرة سنة 

عمله ، عمل في تلفزيون واذاعة الكويت ، عمل في دبلجة بعض األعمال 

ً ، شارك في .. )٢()التلفزيونية  له مشاركات مسرحية مھمة ممثالً ومخرجا

وخارجھا ، حصل على  الحلةن المھرجانات المسرحية داخل العديد م

ي األداء ، عضو مؤسس لفرقة المسلة ، جوائز وشھادات تقديرية لتميزه ف

عمل في معظم الفرق .. للھيئة االدارية الحالية لنقابة الفنانين  وعضو

 .الحلةالمسرحية في 

مھدية ، ال الحلةغالب عباس رحيم محمد العميدي ، من مواليد (  -٢

/ م ، ثم من كلية الفنون الجميلة ١٩٧٩م ، تخرج في معھد المعلمين ١٩٥٥

، م ١٩٩٨م ، أسس مع مجموعة من الفنانين فرقة المسلة سنة ١٩٩٩بابل 

ً لھا منذ سنة ١٩٨٢عضو نقابة الفنانين منذ  م ولغاية ١٩٩٢م ورئيسا
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ً لنقابة المسرحيين فرع بابل منذ سنة ٢٠٠٤ لغاية م و١٩٩٤م ، ثم رئيسا

 .م ولحد اآلن١٩٩٨م ومديراً للنشاط المدرسي منذ عام ١٩٩٦

فنان مسرحي ، مخرج ، ممثل ، مؤلف ، شارك في أكثر من خمسين عمالً 

ً بين تأليف واخراج وتمثيل ، كتب األوبريت ، شارك في  مسرحيا

مھرجانات محلية وقطرية ، حصل على عدد من الجوائز واألوسمة 

أبرزھا قالدة المتميزين من التجمع الثقافي في  والشھادات التقديرية ،

مھرجان المسرح الشبابي سنة العراق وجائزة أفضل ممثل في 

، له مشاركات تلفزيونية واذاعية ، عضو اتحاد االذاعيين )١()م١٩٨٢

التي تصدر من مديرية  مجلة أضواءلوالتفزيونيين ، ورئيس تحرير 

  .النشاط المدرسي في تربية بابل

م ، تخرج في معھد ١٩٤٦ الحلةين لطيف بربن ، من مواليد ياس( -٣

ثم مشرفاً فنياً في  الحلةم عين معلماً في الديوانية ثم ١٩٧٠الفنون الجميلة 

النشاط المدرسي ثم انتقل في الثمانينات الى الفرقة القومية للتمثيل في بغداد 

 لحلةام ، اخرج ومثل العديد من المسرحيات في ٢٠٠٩حتى تقاعده عام 
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ومن مخرجي األوبريت المعروفين ، عمل في الكثير من المسلسالت 

 )١().التلفزيونية واالفالم السينمائية ، عضو نقابة الفنانين 

م ، تخرج من ١٩٥٤احمد حميد كاظم الشيباني ، من مواليد طويريج ( -٤

م ، عمل معلماً ثم تنسب للنشاط المدرسي ١٩٧٧معھد الفنون الجميله سنة 

بية بابل ، حصل على شھادة البكلوريوس من الكلية المفتوحة في في تر

ً للعديد من األعمال ٢٠٠٥الفنون المسرحية  م ، عمل ممثالً ومخرجا

المسرحية ، عضو نقابة الفنانين وعضو اتحاد االذاعيين والتلفزيونيين ، 

ً مسؤوالً للنشاط المدرسي في قضاء الھندية في تربية  يعمل حاليا

 )٢().كربالء

م تخرج من أكاديمية ١٩٥١ الحلةكاظم جودة الطالبي من مواليد (  -٥

ً للعديد  م١٩٧٤ الجميلة الفنون ً ومخرجا جامعة بغداد ، عمل ممثالً وكاتبا

من األعمال المسرحية ، له مشاركات تلفزيونية ، عمل ضمن الشعبة 

عمل  المسرحية لنقابة الفنانين فرع بابل وعضواً للھيئة االدارية فيھا ،

ً في النشاط  ً فنيا ً مشرفا ضمن فرقة مسرح التربية وبابل ، يعمل حاليا

  )٣().المدرسي
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م ١٩٦٢محمد حسين حبيب الخميس ، من مواليد محلة المھدية . د(  -٦

م والماجستير في ١٩٨٧ تخرج في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد

 وممثلفنان ومخرج .. م ٢٠٠٤من جامعة بابل  هكتورام والد١٩٩٨

وعضو نقابة  مسرحي وناقد ، عضو اتحاد االدباء والكتاب في بابل

ً في كلية الفنون الجميلة )١()الفنانين بابل ، له تجارب / ، يعمل تدريسيا

مھمة في االخراج المسرحي ، اخرج مسرحية ھاملت ، تحوالت عازف 

مشاركات في التلفزيون  لهالناي وغيرھا من االعمال المسرحية ، 

مقاالت ومواضيع نقدية وغيرھا منشورة في الصحف  واعة ، واالذ

العراقية والمجالت وعلى مواقع االنترنت ، شارك في العديد من 

المھرجانات المسرحية داخل العراق وخارجه ، عضو اتحاد االذاعيين 

 .والتلفزيونيين

م ، خريج اكاديمية ١٩٥٨ الحلةثائر ھادي جبارة الحلي من مواليد (  -٧

ً ومازال في مدارس ١٩٨٤ن الجميلة بغداد الفنو ..  الحلةم ، عين مدرسا

، عمل في الفرق )٢()ممثل ومخرج ومؤلف للعديد من االعمال المسرحية 

، اخرج عدد من المسرحيات ضمن المھرجانات  الحلةالمسرحية في 

المسرحية التي تقيمھا مديرية النشاط المدرسي ، وحصل على جوائز 
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تمرات النشاط عديدة ، ساھم في عدة بحوث ضمن مؤ وشھادات تقديرية

 .المدرسي ، كتب عدة مواضيع في مجلة أضواء

م ، تخرج في ١٩٦٢مازن محمد مصطفى أبو ركيبة ، من مواليد ( -٨

ً ثم نسب ١٩٨٢معھد الفنون الجميلة قسم المسرح عام  م ، عمل معلما

مية للتمثيل التابعة للعمل في النشاط المدرسي ثم إنتقل للعمل في الفرقة القو

م ، ممثل معروف مثل العديد من ١٩٩٥لدائرة السينما والمسرح عام 

في مركز شباب األسكان ، فرقة التربية ،  الحلةاألعمال المسرحية داخل 

نجم تلفزيوني معروف ، له العشرات من األعمال .. فرقة بابل للتمثيل 

ً مدير مسرح المحافظات التلفزيونية  في دائرة السينما ، يشغل حاليا

والمسرح ، حصل على العديد من الجوائز والشھادات التقديرية داخل 

العراق وخارجه ، شارك في العديد من المھرجانات الفنية داخل العراق 

، عضو نقابة الفنانين العراقيين واتحاد المسرحيين العراقيين )١()وخارجه 

 .واتحاد االذاعيين والتلفزيونيين
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  الحلةب في نادي الطال
م وفي عصر ١٩٤٥/  ٨/  ١بتاريخ  الحلةتأسس نادي الطالب في (   

م اجرى طالب ثانوية ومتوسطة ١٩٤٨/  ٣/  ٢١يوم االحد المصادف 

بنسبة ممثلين اثنين  الحلةدارية لنادي الطالب في اتخاب الھيئة اال الحلة

 -عن كل صف وانتخبوا الطالب منصور الصافي من الخامس األدبي 

عضاء المكتبة وثالثة للجنة الخطابة وكذلك ثالثة طالب أ ةرتيراً وثالثسكي

للجنة النشرة واما اللجنة المالية فقد تكونت من سبعة أعضاء و تسعة 

أعضاء للجنة المراقبة ، اما لجنة االلعاب والمراقبة الصحية فتكونت من 

  .خمسة أعضاء

الحركات وبالنظر الزدياد نشاط الطالب السياسي ودورھم في   

اليسارية في المدينة واتساع نشاطھم في المظاھرات المعادية للسلطة فقد تم 

غلق النادي من قبل السلطة حيث كانت قوى الشرطة ترصد حركاتھم 

م ، مما حدى باعضاء النادي رفع شكوى في ١٩٥٢وذلك مطلع آب 

  )١().الصحف ورد فيھا إن غلق النادي كان دون سبب مبرر 
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 ويمضيف رعد عال

إن أھم ما يميز القبائل والعشائر العراقية وأھلھا في مختلف مناطق   

ھو وجود المضيف فيھا ويفتخر صاحبه .. من ضمنھا  الحلةالعراق و

وأثاثه ، وكثرة دالله ، والجالسين فيه وكثرتھم وتقديم الخدمة بمساحته ، 

و .. ية لھم وضيافتھم وغيرھا من أمور الوجاھة والكرم والمكانة االجتماع

ً لتبادل وجھات النظر في مختلف القضايا (  ً مالئما يعتبر المضيف مكانا

ً تحل مشاكلھم من االقوام االخرى ،  التي تھم مستقبل الجماعة وفيه ايضا

ً للجوء المسافرين والفقراء اللذين ال يجدون الطعام والمنام  ً امينا ومكانا

الماللي وفيه تقام مأتم والراحه ، ويوفد اليه قراء التعازي الحسينية و

   )١().آلل البيت عليھم السالم العزاء 

ذ فيه رجال ذوي خبرة حسم كثير من المشاكل المتنوعة ، إوھو مكان ل  

وحكمة وأھل الراي  من وجھاء القوم ، وله تقاليد وأعراف ونظام خاص 

ومن المتعارف .. به من حيث الجلوس والحديث وتناول القھوة وغيرھا 

ن مكان المضيف دائماً في الريف أو القرية ، أما في المدينة فتحل عليه يكو

غرفة االستقبال أو الخطار محله ، ولكن من النادر أن تجد في المدينة 
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مضيف بمساحته وشكله المتعارف عليه نتيجة التطور العمراني والبناء 

  .الحضاري واألرض أو المساحة المشيد عليھا وغيرھا من االمور الفنية

ما مضيف األستاذ الشيخ رعد عالوي حسين الدليمي شيخ عشيرة و  

واحد من ھذه  الحلةالواقع في منطقة حي البكرلي في .. المحامدة الدليم 

  .النوادر 

فقد تحول ھذا المضيف اضافة الى واجباته العشائرية واالجتماعية   

ة المتعارف عليھا الى ملتقى ثقافي اجتماعي بعيداً عن كل خصوصية معين

، حيث أقيمت فيه أماسي وندوات ثقافية ومھرجانات أقامتھا جمعية الرواد 

الثقافية ، اتحاد األدباء والكتاب وغيرھا من المنظمات والجمعيات الثقافية 

كما زاره العديد ، وشھد تكريم العديد من رواد الحركة الثقافية  الحلةفي 

والفنية المعروفة في من الشخصيات السياسية والوزاء واألسماء الثقافية 

العراق ، وكتبت عنه الصحف والمجالت وأجريت فيه العديد من البرامج 

االستاذ  ذ يستقبل فيه كل جمعة الشيخحقيقات التلفزيونية واالذاعية ، إوالت

ه وأبناء عمومته القادمين والضيوف بمختلف رعد عالوي وأخوته وأبناؤ

ابوابه مفتوحه على مصراعيھا ة ،جتماعية والثقافية والسياسيمستوياتھم اال

  .لكل قادم
   توحيد مالبس

للزوم توحيد  الحلةاصدرت متصرفية اللواء أوامرھا الى رئاسة بلدية   

مالبس أصحاب الصناعات كالحدادين وأصحاب المطاعم والمقاھي 
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السيارات والعربات وكافة العمال اآلخرين الذين يشتغلون والفنادق وسواق 

والبنطلون على أن يضعوا عمال  كن بارتدائھم السترةمثل ھذه االمافي 

  )١(.المقاھي صدرية بيضاء على صدورھم أسوة بعمال العاصمة

  

  أسوء كارثة
بسبب تردي أوضاع الخزينة المركزية العثمانية طلبت الحكومة في   

م من الوالة والمتصرفين بذل قصارى جھودھم النقاذ مالية ١٨٨٥عام 

بحمله واسعة لجمع التبرعات من السكان ، ومن  الدولة عن طريق القيام

أجل تحقيق ھذا الھدف أجريت تغييرات في العناصر األدارية وبخصوص 

وقد ) محمد رشيد باشا ( خلفاً لـ ) صالح افندي ( تم تعيين  الحلةمتصرفية 

عن طريق ) مجيدي  ٢٠٠٠( تمكن صالح أفندي من جمع مبلغ قدره 

باشرته في منصب المتصرفية ، وعلى الرغم االكراه بعد مدة قصيرة من م

من حالة التذمر التي ابداھا الحليون ، اذ شكلوا وفد لمقابلته ، اال أن صالح 

ً على ارضاء المسؤولين في بغداد واسطنبول حتى أن  افندي كان مصمما

جريدة الزوراء قد أشادت بجھوده وطلبت من جميع المتصرفين االقتداء 

  .به
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افندي القيام بحملة تبرعات جديدة بحجة تقديم ولما حاول صالح   

 الحلةعم االستاء التام بين الحليين ، حيث كانت .. االعانة للجيش العثماني 

بسبب تحول مجرى الفرات من شط ) أسوأ كارثة ( وأريافھا تعيش آنذاك 

وھو ما أثر بصورة مباشرة في السكان ونشاطھم الى نھر الھندية  الحلة

بعمق متر  الحلةضطر األھالي أن يحفروا في مجرى نھر االقتصادي ، وا

الى صالح  الحلةوارسل احد وجھاء .. واحد من اجل سد رمقھم من الماء 

افندي بيتين من الشعر صور له فيھا الحالة المأساوية التي أصبحت عليھا 

  :بقوله  الحلةمدينة 

  يد العدممست في ء الفرات وأما    )م(الفيحاء انقطع الـ  الحلةلما عن 
  بوسط شٍط عظيم ٍكان في القــدم     ــا تحفـــر اآلبار مــن ظمــأـوأھلھـ

ويبدو ان الحكومة العثمانية قد اولت ھذا الموضوع أھمية خاصة   

ً للخزينة  لتعلقه بمسألة كمية الضرائب التي كانت تشكل رافداً اساسيا

راسة المنطقة المركزية ، فاستدعت أحد المھندسين الفرنسيين الذي فام بد

فتم انجاز ھذا  الحلةواقترح انشاء سد ينظم عملية جريان الماء الى شط 

ث ، حي) ألف ليره عثمانية  ٨٠( م بكلفة تقدر بنحو ١٨٩٠السد في عام 

  )١(.كبيرة  ساھم فيھا الحليون بمبالغ مالية
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  الصالونات األدبية
في ذلك بوجود  عن باقي مدن العراق أو قد سبقتھا الحلةقد تنفرد مدينة   

الثقافي صالونات أو مجالس أدبية في البيوت ، وھذا دليل على الوعي 

للثقافة عموماً ، على الرغم من كل األحداث األقتصادية  الحلةوحب أھالي 

   : والسياسية التي مرت بھا المدينة ، فمن ھذه الصالونات أو المجالس 

يد حسام الشاله ومجلس المجلس الثقافي الذي يقام كل أربعاء في بيت الس

كل  يوم جمعة ومجلس الحاج وحودي شعيلةالحاج مالك عبد األخوة كل 

يوم خميس وغيرھا ، يحضر ھذه المجالس الحليون بمختلف مستوياتھم 

واالقتصادية  ، كما شھدت حضوراً لشخصيات سياسية وفكرية الثقافية 

أماسي ثقافية  باألضافة الى ھذه المجالس ھناك.. وثقافية عراقية مھمة 

تقيمھا اسبوعيا جمعية الرواد الثقافية ، البيت الثقافي ، إتحاد األدباء 

والكتاب ، نادي القصة والشعر ، جمعية واتحاد الشعراء الشعبيين ، غرفة 

التجارة وتربية بابل وغيرھا من منظمات المجتمع المدني والنقابات 

  .والدوائر وخاصة في شھر رمضان المبارك
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  حلقة العاشرةال
  مصطلحات أيام زمان

كانت ھناك مصطلحات والقاب عثمانية سائدة في المجتمع العراقي   

وظلت ھذه االلقاب .. عموماً ومنھا الحلي خالل االحتالل العثماني للعراق 

حيث بدأ ينقرض البعض من ..  الدولة العراقيةمتداولة لغاية قيام ثورة 

  :تداولھا فمثالً 

في ) الھياته (لتحل محل ي القوة التي نظمھا مدحت باشا ھ: الضابطية  -

القيام باالعمال التي تقوم بھا الشرطة ، وكان يقودھا ضابط برتب مختلفة 

  .مثل بلوك باشي ، يوز باشي 

الف ) ١٠٠٠(وتعداده ) الفوج ( قابل اصطالح عسكري ي: الطابور  -

  .جندي 

- م١٨٧٦(الحميد الثاني دائرة خاصة للسلطان عبد  :الدائرة السنية  -

  .تدير امالكه الشخصية في مختلف الواليات) م ١٩٠٩

وھي االراضي التي يملكھا السلطان عبد الحميد : االراضي السنية  -

) ٥٧٦٦٥(مساحتھا في الحلة نحو  الثاني في مختلف الواليات ، وقد بلغت

  .من االراضي الزراعية الخصبةھكتاراً 

درجة الوسطى ، قد يكون عسكرياً او مدنياً او سيد او موظف من ال: آغا  -

  .مستخدماً في بيت عظيم الشان
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ً عن الموظف االداري في : قائممقام  - تعني الحاكم ، وبصورة عامة نائبا

  .كل وظيفة ، ولھا معنى خاص ھو حاكم القضاء 

 .كلمة استخدمت ألصحاب المناصب من عسكريين ومدنيين: باشا  -

 .لةوبأسماء صغار الموظفين في الد وھي عنوان: افندي  -

وتعني الكبير والحاكم والرئيس ، وھي عنوان ألبناء الذوات : بك  -

 .وألصحاب المناصب والرتب المدنية والعسكرية المتوسطة 

كلمة تعني امير االمراء وھي درجة من درجة الباشوات بعد : مير ميران -

 .درجة الوزير وبك البيكات 

   )١(.و لواءا سنجق ، وتعني متصرفية أمفردھ:  السناجق -

  

  جمعية الطيران العراقية
 ٩٥٦بناًء على اشعار المدير العام لجمعية الطيران العراقية المرقم   

اذن لفرقة بابل التمثيلية بتمثيل الروايات .. م ١٩٣٨ / ٤/ ٢٧والمؤرخ

  :اآلتية 

فة في العاص -٥ المساكين -٤  االعتراف -٣ابن الدالل  -٢ئح الذبا -١

 ١٨م حتى ليلة ١٩٣٨مايس  ١٣الحلة اعتباراً من ليلة الجمعة المصادف 
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من مجموع ريع الحفالت العامة % ٢٥م على ان يكون ١٩٣٨مايس 

  .لمنفعة جمعية الطيران العراقية

    عبد الجبار الراوي                        

  )١(متصرف لواء الحلة                            

  

  داود السعدي
ن من اجتماع مجلس النواب العراقي والتي عقدت في الجلسة العشري(   

داود  الحلةم ، اشار النائب عن لواء ١٩٣٦كانون الثاني عام  ١٤في 

اال أن .. السعدي الى التطور الصحي الذي حدث في معظم دول العالم 

الصحة في العراق وعلى الرغم من الجھود المبذولة لم تزل ناقصة 

الخبرة ،  االطباء ووصفھم بانھم ناقصوبعض  واتقد السعدي.. وابتدائية 

كما انتقد الحكومة ألنھا لم تتمكن من ايجاد االطباء الكافين والمقتدرين 

  )٢().ألدارة صحة العراق 
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  مروية حلية
منه (        ن ض وع وم د ومتن ة عدي ة الحل عبي لمدين وروث الش الم

ق بالجسور و) المرويات المتوارثة ( د ب( وأھمھا ما يتعل ييعتق ن عض الحلي

ة ( ة جسر في الحل د اقام ة أن ) تنشب حرب عن وتشير المصادر التاريخي

ة العباسي الناصر  ٥٨٥اول جسر أقيم على شط الحلة عام  أه الخليف ھـ أنش

ام ... لدين هللا  ة بارسنتر ع ه والرحال م و ١٧٧٤وذكره ابن جبير في رحلت

ورتر  وارب ١٨١٨ب ر الق ه جس ق عل ان يطل ه... م وك كرية  وألھميت العس

ة ... واالقتصادية اھتم به العثمانيون عند أحتالھم للبالد ة الدول ودخلت خزين

ور الجسر  ى عب روش ضريبة كانت تفرض عل ة آالف من الق ... العثماني

ة  ط الحل ور ش الحليين عب ع ب ا دف ابقاً ال( مم رات س طة ) ف باحة او بواس س

ف ( زوارق) القف لطات المحل )١()وال دأت الس دما ب ر ، فعن رميم الجس ة بت ي

ى  ة االول دما ... واستبدال القوارب المتضعضعة فقامت الحرب العالمي وعن

اء جسر ثابت ) عبد الجبار الراوي ( تولى  ام ببن ة ق مھامه كمتصرف للحل

ديم ( ر الق م الجس اً باس روف محلي ام ) والمع وارب ع ر الق ن جس دالً م ب

شاء جسر االمير غازي قامت الحرب العالمية الثانية ، وعند ان... م ١٩٣٩

م جسر  ة ( الخشبي المعروف باس و البزون ام ) اب م ١٩٤٨قامت حرب ع
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رائيل  ة وإس دول العربي ين ال روف ... ب دي المع ر الحدي اء الجس د انش وعن

ام  رب ع ت ح د قام اً الجدي ر (  ١٩٥٦محلي ى مص ي عل دوان الثالث ) الع

ام  دما أقامت الھندسة العسكرية الجسر ا ١٩٦٧وحرب ع لمعروف ، وعن

اً  ي ( محلي ام ) بيل بعينيات قامت حرب ع ة الس دما ...  ١٩٧٣في بداي وعن

ود قامت الحرب ) بته ( اقيم جسر  وجسر سعد المعروف محلياً بجسر الھن

  ...العراقية االيرانية 

ان       رميم وعند انشاء الجسر العسكري الث د وت ي المجاور للجسر الجدي

يج الثانية ولحقتھا الثالثة واحتالل العراق لتقادمه قامت حرب الخل) الجديد (

ام ...  كري ع د والعس ر الجدي ديم الجس د تھ ة ٢٠٠٥واآلن وبع م وأقام

  .)١()؟؟ ... !!! جسرين مكانھما حرب من تقوم  أعلم 

  

  سوق الحطابات
ي (  ةف ذھب  الحل وق ال ة كس ه ومتخصص رة ومتنوع واق كثي اس

ابين وھ ار والقص ور والتج فافير والطي وق والص روات والس رج والخض

انبي  ى ج ا من االسواق المنتشرة عل ةالكبير والصغير وغيرھ ر  الحل الكبي

  .والصغير
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ين    ربط ب ة ي ر من المدين ع في الجانب الكبي أما سوق الحطابات فانه يق

اب المشھد وسوق العالوي  ديماً ألن النساء  سمي.. منطقة ب ذا االسم ق بھ

ا) الحطابات ( ه يحملن الحطب من المن اب المشھد ويبيعن ة من ب طق القريب

، ) خرابه (الذي ھو اآلن عبارة عن ) شندل ( في المكان القريب من حمام 

ى ب عل زم الحط وة ح ع النس ن  تض ان الطح ة لمك دران الخارجي الج

  .المنتشرة في ھذه المنطقة) الشالبات (

ة والطبخ و    ة ( يستخدم الحليون الحطب للتدفئ انير الطيني  ،) شجر التن

ال الحاج ذا السوق ق د  وعن تاريخ نشوء ھ م ١٩٢٠سعيد شربة من موالي

ات ( ة الثالثيني ى بداي ود ال ة الطاق نشأة السوق قديمة تع ، وھو يفصل محل

ين  راوح سعره ب ان يت ذي ك واع الحطب ال ه ان اع في ران ، يب ة جب عن محل

) ه النكل( أو ) السابل ( أو ) الشكبان ( فلساً حسب نوعيته وكمية  ٥٠-٢٠

وة  بعن النس ذي ي زل ال ا سوق الغ تقاته ، أم ب ومش بعن الحلي ات ي والحطاب

  .فيقع الى الجانب األيسر لسوق الحطابات) الصوف ( خيوط الغزل 

ى ) الرّيس ( توسع السوق اآلن ليشمل عكد    ذا االسم نسبة ال وسمي بھ

ة  يس لبلدي ان اول رئ ذي ك الح ال ي الص وم رزوق ةدار المرح إن ..  الحل

ة حيث األھ مية التاريخية لھذا السوق تقع في االحداث السياسية واالجتماعي

روف  ي المع ا السياس ي قادھ اھرات الت ن المظ ر م ه الكثي ق من ت تنطل كان

اءات  ه لق ورجل السلم المرحوم عبد الكريم الماشطة وشھد في بعض بيوت
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ة  رزت من شخصيات أدبي ا ب واجتماعات للحزب الشيوعي العراقي ، كم

  .علي جواد الطاھر ، وذكره الشعراء في بعض قصائدھم. مثل دوعلمية 

انتعش ھذا السوق كثيراً خاصة بعد نھاية الحروب والحصار حيث باع   

ة  اتھم المنزلي ھم وحاجي وادھم ومالبس ه م اس في اء .. الن اع األدب ا ب وربم

ا .. والشعراء مكاتبھم  واد ، مم وحتى اللصوص باعوا فيه ما سرقوا من م

ات ضيق  دفع رجال الشرطة الى مداھمته بين فترة واخرى ، سوق الحطاب

ه  د في ك تج داً ولكن اء ج ود يفترش أرضه اآلن رجال ونس ديم او مفق كل ق

كراب  ون الس تعملةيبيع س المس ات  والمالب دافيء والطباخ زاء الم وأج

ية  ى الكتب المدرس ى وحت ائن الخياطة والخرز وحت ود .. ومك ا مفق ل م ك

ات موجود في سوق الحط دي .. اب ةفھو مري ر ھو ..  الحل وان صح التعبي

  .مركز تجاري ال يستھان به

ود( اختفى الحطب اآلن من السوق    ا يع ود  وربم ة الوق ه بسبب ازم الي

تمرة  ر المس ين الكثي دى الحلي ي ل ي تعن مية الت ت التس ن ظل حته ، ولك وش

    )١().بسبب ارتباطھا بتراثھم وتاريخھم السياسي 
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  علىمثلنا األ
مسرحية قام بھا طالب مدرسة الفيحاء االبتدائية للبنين في الحلة   

ية على ان ال تتجاوز الخمسة م لجمع تبرعات اختيار١٩٣٨بتمثيلھا عام 

وإكساء الطالب الفقراء في المدرسة  وعشرين ديناراً لغرض مساعدة

  )١(.المذكورة وتزويدھم بالكتب المدرسية

  

  نادي التحرير الرياضي
ترة ضعف م ثم شھد ف١٩٦٥النادي في الحلة قبل عام سس ھذا أ  

المعروف الرياضي إدارية جديدة برئاسة  وانھيار فشكلت حينھا ھيئة

المحامي سليم أسطة جابر والمالزم االول عصام عبد المجيد رشيد ضابط 

ً للرئيس واالستاذ قاسم حميد سكرتيراً وعصام  ألعاب حامية الحلة نائبا

ً السامرائي  ندوق والمالزم االول ھاشم االعظمي بطل العراق لص أمينا

وكان ة يبالمالكمة وصبحي سعيد ولطيف مال عبد اعضاء في الھيئة االدار

مقر النادي في محلة الكراد في المكان الذي يعود للحاج عبد كركوش قبل 

منطقة التابية ثم انتقل النادي الى الجانب ان ينتقل الى محلة المھدية 

م مع نادي ١٩٧٣ة على ضفة شط الحلة قبل دمجه عام الصغير في بناي

                                                            
 
 
 
  .١٧١٥٥رار م ، رقم الق١٩٣٨/ كانون اول / ٥في  ١٦٧٢العدد : الوقائع العراقية  -  ١



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

محفورة في ذاكرة الحليين  تبابل الرياضي ومن أسماء العبيه التي مازال

وجاسم  د مظلوم وعلي كريم وأموري ابو العزأحسان بھية ولطيف عب: 

وسيبقى نادي التحرير .. ھم رالھندي وسليم ابو السود ولفتة ابو شنع وغي

  )١(.ةعة في تاريخ الرياضة البابليعالمة بارزة وناص

  

  مدرسة الرغيلة صرائفترميم 
والنشور في الوقائع العراقية العدد  ١٣٢٥٣القرار رقم ( موجب ب  

أعطي األذن لمديرية معارف لواء ) م ١٩٤٦/ حزيران /  ١٥في  ٢٣٧٩

  :الحلة بتشكيل لجنة مكونة من السادة 

 رئيسا        من أھالي الحلة     معز الدين القزويني  -

 عضواً       بمدرسة الرغيلةمعلم اول       عباس حسون -

 عضواً         معلم مدرسة الرغيلة  موسى كاظم الھنداوي -

والقرى ديناراً من أھالي الرغيلة ) ٥٠(لجمع تبرعات اختيارية قدرھا 

لغرض انشاء المجاورة لھا والتابعة لناحية ابو غرق في قضاء الھندية 

                                                            
 
 
 
  .محمد هادي: ذكريات وصور .. الرياضة البابلية  -  ١



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

ترميم الصرائف االخرى خالل شھري  غرفة اضافية من الصرائف والى

   )١(.م١٩٤٥تشرين االول والثاني في سنة 

  

  صبري خليل عوض
م ، تخرج في الدورة ١٩٤٢الجامعين سنة  محلةفنان ولد في الحلة ( 

ً في الناصرية ومحاضراً في دار ١٩٦٤التربوية سنة  م ثم عين معلما

ي النشاط المدرسي م ليعمل ف١٩٦٧المعلمين والمعلمات ثم نقل للحلة سنة 

مدير النشاط المدرسي في الحلة : ، تسلم وظائف إدارية ونقابية منھا 

يساً ئم ور١٩٨٦- م١٩٨٤ورئيس نقابة الفنانين في الدومرة االنتخابية 

لنقابة الموسيقيين ضمن التجمع الثقافي ، تقاعد عن العمل االداري سنة 

 ٢٠ ر رائداً للموسيقىتيأخ.. م ولكنه لم يتقاعد عن إبداعه وتواصله ١٩٩٢

م من قبل نقابة الفنانين ، عرف بألحانه لألوبريت وبالمسرح ٢٠٠٠/ ١٠/ 

 الغنائي وله عشرات االلحان بھذا المجال ، عازف كمان من الطراز االول

  )٢(.)م ٢٠٠٩، توفي رحمه هللا سنة 

  

                                                            
 
 
 
  .م١٩٤٦حزيران سنة  ١٥في  ٢٣٧٩العدد : الوقائع العراقية  -  ١
  . ١موسوعة أعالم الحلة  ، ج: سعد الحداد  -  ٢



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

  وأرقام أخبار
من قبل ) أي مدرسة ( م تأسس في الحلة مكتب ابتدائي ١٨٩٩في عام  -١

حيث قبل ھذه الفترة كان مقصوراً .. الحكومة العثمانية لتدريس الطالب 

  )١(.على الكتاتيب

 كان عدد طالبھايانس ولم افتتحت بالحلة مدرسة اال١٩٠٧وفي سنة  -٢

.. الجالية اليھودية في الحلة مدرسة أنشأتھا  وھي..  ١٧٥م ١٩١٠ عام

  )٢(.)االتحاد االسرائيلي ( ھا جمعية أسست

أي المستشفى ) .. خانة  الخسته( وائل القرن العشرين تأسست وفي أ -٣

  )٣(.وكان يطلق عليھا المجيدية.. في عكد في محلة المھدية 

منظمة الحزب الشيوعي  م قادت١٩٥٨تموز  ١٤وفي صبيحة يوم  -٤

وقد حمل .. تاييداً للثورة .. العراقي في ناحية المدحتية مظاھرة 

د الكريم قاسم ونجيب الربيعي وعبد السالم المتظاھرون صور عب

  )٤(.عارف

                                                            
 
 
 
 .تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة :  عامر جابر  -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢
  .مصدر السابقنفس ال -  ٣
  .٢٩/١٠/٢٠٠٩لقاء شخصي مع السيد مزاحم الجزائري بتاريخ  -  ٤



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

م ١٩٣٦/ شباط/٢٦من جريدة حمورابي الصادرة في  ٦وفي العدد  -٥

إعالن خبر تاسيس اللجنة الفنية للخطابة والتمثيل في متوسطة الحلة للبنين 

وعرضت على مسرح مؤقت ) ملكة تدمر (وكان باكورة انتاجھا مسرحية 

  )١(.وسط ساحة المدينةمن األلواح الخشبية 

حلي عزيز عنبر تكريم الملك غازي ، م نال الالعب ال١٩٣٦في عام  -٦

، حيث قفز مترين  حيث كان العباً متميزاً بكرة القدم وبطالً للعراق بالزانة

  )٢(.وأربعين سنتمتراً 

تخرج في دار المعلمين .. م ولد أحمد زكي االنباري ١٩٤٧وفي سنة  -٧

مؤلفات  له عدة.. سنة ٢٥التعليم ألكثر من ي سلك االبتدائية وعمل ف

الطيب .. المقداد بن عمر .. المسيب تاريخ وحياة : مخطوطة ، منھا 

  )٣(.ووصايا الرسول والخلفاء الراشدين.. المطيب عمار بن ياسر 

ه وة الرياضية أصدرأصدر مطبوعاً رياضياً أسمه الفت ١٩٦٦وفي سنة  -٨

الطائي ومحمود الجبوري والشھيد عقيل  وعالءاالستاذ عبد االله الدباغ 

 )٤(.الجنابي ، لم يستمر ھذا المطبوع كثيراً لقلة الدعم

                                                            
 
 
 
  . ١تاريخ المسرح في الحلة ، ج: علي محمد هادي . د  -  ١
  .ذكريات وصور .. الرياضة البابلية : محمد هادي   -  ٢
  .١موسوعة أعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ٣
 .يات وصور ذكر .. الرياضة البابلية : محمد هادي   -  ٤



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

 الحلةوفي عھد القائممقام شوكت بك تم افتتاح مدرسة رشدية ثانية في  -٩

ً لما  الحلةوذلك بسبب ازدياد سكان مدينة .. م ١٩٠٠عام  التي يربو وفقا

لزوراء العثمانية الصادرة في االول من من صحيفة ا ١٨٧٠ذكر في العدد 

 )١().ھـ ١٣١٨ربيع االول عام 

م أقدمت الحكومة العثمانية على تأسيس دائرة ١٨٨١وفي عام  -١٠

كانت الغاية ) .. التلغرافخانة ( عرفت بـ  الحلةلألتصاالت السلكية في 

ومركز  الحلةاألساس منھا تأمين االتصاالت والمراسالت الرسمية بين 

 )٢().الية الو

م ولد الفنان التشكيلي سمير يوسف احمد الجبوري ١٩٤٧وفي عام (  -١١

م ، أقام عدة معارض ١٩٧٠بغداد سنة / ، تخرج من معھد الفنون الجميله 

وعالمية ، حصل على ارك في معارض فنية محلية وقطرية شخصية وش

م من وزارة الثقافة واالعالم ألبداعه ، عضو ١٩٨٨وسام الفن عام 

 ..)٣()وعضو جمعية التشكيليين العراقيينمؤسس لنقابة الفنانين العراقيين ، 

يرسم الكاريكاتير في مجلة أضواء التي تصدر من مديرية النشاط 

                                                            
 
 
 
 .أخبار الحلة في صحيفة الزوراء العثمانية: علي هادي المهداوي . د -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢
 .١موسوعة اعالم الحلة ، ج: سعد الحداد  -  ٣



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

يعمل حالياً مشرف اختصاص للتربية الفنية في .. المدرسي في تربية بابل 

  .م٢٠١٠أحيل على التقاعد عام تربية بابل ، 

.. في محلة الوردية ولد حامد كعيد الجبوري م و١٩٤٩وفي عام  -١٢

بعد تخرجه من ( شاعر شعبي ، شارك في العديد من المھرجانات الشعرية 

دخل الكلية العسكرية وتخرج منھا حتى وصل  الحلةالدراسة االعدادية في 

،  الحلةالى رتبة عقيد ومتقاعد منھا ، رأس اتحاد الشعراء الشعبيين في 

  )١().عبي في الصحف المحلية ، له ألھلي وللوطن حرر صفحة الشعر الش

م ولد الشاعر الشعبي صالح حمود ١٩٥١وفي محلة جبران سنة (  -١٣

م ١٩٧٤علي رضا كاظم اللبان الخفاجي ، اكمل دراسته االعدادية سنة 

ً حتى تقاعده ،  شاعر شعبي معروف وعمل محرراً لصفحة عمل موظفا

ضو مؤسس لجمعية الشعراء الشعر الشعبي لعدة صحف ومجالت ، ع

، مؤسس جمعية )٢().الشعبيين في بابل ، شارك في عدة مھرجانات شعرية 

ً لعدة دورات انتخابية ، له .. بابل / الرواد الثقافية المركز العام  ورئيسا

، عبد الصاحب عبيد الحلي ، المال  الحلةتحقيقات لبعض دوواوين شعراء (

ي الصفار ، ديوان ابي ، الحاج ھادمحمد علي القصاب ، محمد الرشادي 

  ).شعر ( ، والصك المفتوح  احمد المياحي
                                                            

 
 
 
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د -  ١
 .١موسوعة اعالم الحلة ، ج: سعد الحداد   -  ٢



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

المطبعة  الحلةم أسس السيد سلمان علي في ١٩٣٦وفي عام (  -١٤

  )١().م ١٩٤٢االحمدية واستمرت حتى عام 

م اختتم على قاعة مديرية النشاط ٢٠٠٥/  ٤/  ٢١-١٧وللفترة من  -١٥

المدرسي للمدارس االبتدائية ، وقد المدرسي فعاليات مھرجان المسرح 

 )٢().عرضت فيه اثنتا عشرة مسرحية

  

  الحلةجمعية المعلمين في 
/  ١١/  ٢٩بتأريخ  الحلةجتمعت الھيئة العامة لجمعية المعلمين في إ( 

ن سير الجمعية م في بناية المكتبة العامة وبعد تالوة التقرير العام م١٩٤٦

ضور سعادة مدير معارف اللواء السيد ة المنصرمة بحوميزانيتھا في السن

ابراھيم حسون الذي أنتخب رئيس شرف للجمعية ، جرى انتخاب الرئيس 

  :ونائبه وتسعة أعضاء مجلس ادارة الجمعية وكانت النتيجة كما يلي 

ً   مدير ثانوية الحلة   السيد كاظم القزويني    رئيسا
  يسنائباً للرئ  مدير اعدادية الغربية  السيد قاسم خليل 

  سكرتيراً  مدرس ثانوية الحلة  حسن عزيز الفلوجي

                                                            
 
 
 
 .النهضة الفكرية في الحلة: المرزوك صباح نوري . د  -  ١
 .المسرحية في الصحافة الحليةالذخيرة: عامر صباح المرزوك  -  ٢



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

  مدير االدارةمدير المدرسة المھدية  محمد علي الفلوجي
  معاوناً للسكرتير  كاتب ذاتية المعارف    رشيد الدبوني
  )١()أميناً للصندوق(  معلم مدرسة الفيحاء      زكي راجي

  )ّود ( 
تقع في .. التشكيلية إحدى قاعات العرض المتخصصة بالمعارض 

اقيمت فيھا عدة معارض شخصية لفنانين ..  الحلةمنطقة القاضية في 

ما يميز ھذه القاعة عن نظيراتھا والتي .. وفيھا معرض دائم .. تشكيليين 

باسم العسماوي إقامتھا كل يوم جمعة بعرض فلم منتخب . يمتلكھا الفنان د

 اً بحت ھذه القاعة رافدحيث أص..  الحلةيحضر العرض نخبة من مثقفي 

يشاھدون فيھا روائع االنتاج .. من روافد الثقافة المتعددة في المدينة 

كباقي  الحلةالسينمائي العالمي بعد ان أغلقت دور العروض السينمائية ب

  ...مدن العراق

  

  

  

  

  
                                                            

 
 
 
 .تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة: عامر جابر تاج الدين  -  ١
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  الحلةنافورات وتماثيل 
وضع في األربعينيات تمثال أسد بابل حتى يكون أول نصب نحتي  (

و نسخة طبق األصل عن أسد بابل ونفذ بطريقة البناء ثم النحت ، وكان وھ

ً ھي دائرة ضريبة  )المتصرفية ( موقعه وسط المدينة مقابل بناية  وحاليا

م حيث حولت ١٩٨٨رفع ھذا التمثال في عام .. بابل تحيط به حديقة غناء 

زيحت لھبوط الطائرات المروحية وا) الكونكريت ( الحديقة الى ساحة من 

بذلك أجمل ساحة خضراء فيھا نافورة وأنواع األشجار والورود ونفذ 

م وبمساعدة فنانين آخرين تمثاالً آخر ١٩٩٧الفنان حازم الھيتي في عام 

م نفذ الفنان الراحل ١٩٦٤ألسد بابل وضع في نفس المكان ، وفي عام 

داً سلمان داود تمثال أطفال النافورة في منطقة حي بابل وكان يمثل مشھ

ً جميالً تكّون النصب من حوض كبير وسط حديقة جميلة يتوسطه  حليا

طفالن في مالبس السباحة وأربع سمكات تمثل الجھات األربع وھي في 

حالة القفز الى الماء ، تنثر الماء من أفواھھا على الطفلين مع وجود نافورة 

  .) الشذروان ( جميلة وتعرف الساحة بأسم 

ويح النفسي للعوائل التي تسكن المناطق الشعبية وكانت أھم مناطق التر

المجاورة لقضاء أوقات جميلة خاصة في ليالي الصيف ، لم يعد لھذه 

الساحة أو الموضوع النحتي اآلن وجود ونصب مكانه تمثال بائس يمثل 

الفالح والعامل اضافة الى أن الساحة مسيجة باألسالك الشائكة والقطع 

ً للھجمات االرھابية على بناية المحافظة الكونكريتية العالية وضع ت تحسبا



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

القريبة من الساحة وعمل المرحوم داود تمثاالً آخر لألسد وضع في حديقة 

الفيحاء وسط حي بابل يمثل صورة التوثب الحذر وفيه تفاصيل تشريحية 

ومن النافورات التي كانت موجودة في مدينة .. دقيقة أبدع فيھا الفنان 

وھي عبارة عن قالب من االسمنت على ) حديقة النساء  نافورة(  الحلة

تحطمت وحل ... شكل مزھرية تتوسط الحديقة وأنشأت في الخمسينيات 

مكانھا اآلن تمثال من عمل الفنان ياس خضير وھو عبارة عن أمرأتين في 

، أما النافورة الكبيرة يسقط منھا الماء ) البكمة ( الزي القروي تحمالن 

ً ساحة االحتفاالت ( ودة أمام بناية الشرطة القديمة التي كانت موج ) حاليا

فھي عبارة عن حوض زين بمادة السيراميك وبألوان زاھية تحيط به 

  .أشجار اآلس والورود المختلفة األلوان 

كذلك كان الفنان الحلي يزين ساحات المدارس بنافورات مختلفة 

في الستينيات وھو من ة االحجام واالشكال الفنية ، ونّفذ نصب برج الساع

األعمال الھندسية التي صممھا مھندسون معماريون وقدرت كلفته آن ذاك 

قة اربعة شوارع في منطقة حي وموقعه عند ملت... دينار ) آالف  ٥( 

  .بابل

وبقي ھذا النصب حتى اآلن بال ساعة ، أما تمثال حمورابي المصنوع 

القادم من بغداد ، عرفت  ةالحلعند مدخل  فمن مادة االسمنت االبيض فيق

الساحة باسمه وھي قريبة من مدينة بابل اآلثارية ويمثل التمثال الملك 

ً يحكي بصمته وھيبته سمو الحضارة  البابلي حمورابي ، وھو يقف شامخا
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البابلية ، نفذه الراحل سلمان داود والفنان سمير يوسف ومجموعة من 

ومحمد رضا ) اكر الطائي شاكر نعمة وش: الراحالن (فناني المحافظة 

العراقية ) األم ( م من تنفيذ نصب ١٩٧٥نجم ، الذين استطاعوا في عام 

رمز الحب والعطاء من مادة االسمنت األبيض وكان موقعه في مفترق 

كان الحليون يطلقون عليه تمثال طرق منطقة باب المشھد وسط حديقة و

وري ، كان من ھاشم قدنسبة الى محافظ بابل المرحوم ) أم ھاشم (

المحافظين الذين يعدون بأصابع اليد الذين قدموا خدمات جليلة وتركوا آثار 

  ...  الحلةفي مدينة 

رفع التمثال نتيجة للتغيير الھندسي في الطريق ولكن ظلت المنطقة 

تعرف وحتى اآلن بأسم ساحة األم ، وفي التسعينيات وضع تمثال آخر لألم 

ة االسكان مصنوع من الحجر ولكن في شارع أربعين من جھة منطق

الدالل (بحركة مغايرة ونسب مختلفة ، وفي منتصف الشارع يوجد نصب 

مقابل مديرية زراعة بابل ، أما تمثال صفي الدين الحلي ) العربية 

ً في منطقة باب المشھد نالمصنوع من البرو مرحباً ز فانه يقف شامخا

انية وتعرف الساحة باسمه ، بالقادمين الى مدينة الحلة من النجف والديو

منذ فترة طويلة نفذ ھذه االعمال الفنان عامر خليل وزيدان نعمة ومجموعة 

من أساتذة كلية التربية الفنية في جامعة بابل بالتعاون مع مديرية بلدية 

  .الحلة
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صدقة (  الحلةأما تقاطع الثورة باتجاه كربالء فتوجد جدارية مؤسس 

.. فنان حيدر رؤوف من مادة السيراميك ونفذت من قبل ال) األسدي 

وھناك أعمال نحت وسيراميك منتشرة في ساحات المدينة االخرى 

ومفترقات الطرق والحدائق العامة لكنھا تشكو االھمال وعدم العناية 

من تصميم وتنفيذ ) جدار بابل ( والصيانة ، وتوجد أعمال نحتية تسمى 

االسطورية الموجودة في بوابة  تتكون من الحيوانات الفنان حازم الھيتي

عشتار ووضعت على السور الخارجي لحديقة الجنائن المعلقة في منطقة 

الجبل لتعطي البعد التاريخي لھذه الحديقة ، وبعد اجراء عملية التطوير 

لھذا الجدار أصبحت ھذه الحيوانات مصنوعة ايضاً من السيراميك وضعت 

  .لحديقة معطلتين ومھملتين وظلت النافورة وا.. في اعلى الحديقة 

وھناك تماثيل تزين شارع الكورنيش المؤدي الى فندق بابل السياحي 

تحطمت ھي األخرى بعد األھمال الذي أصاب الشارع خاصة بعد أن 

  .أصبحت منطقة محظورة أمنياً لوجود القنصلية األميركية في الفندق 

بناه المرحوم ناك مقترح مشروع تكان ھ.. وقال الفنان حازم الھيتي 

وھو وضع تماثيل نصفية من  الحلةعندما كان مدير لبلدية ) شوقي جابر (

لكن ھذا المشروع انتھى بعد .. االدبية والعلمية  الحلةالبرونز لرموز 
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، وأناشد اآلن الجھات المعنية والمسؤولة اعفاء المرحوم شوقي من منصبه 

  .)١() حضاريألعادة الحياة لھذھا المشروع ال الحلةعن أعمار 

  

  رسوم الذبيحة
)  ١٨٨٩( وجھت صحيفة الزوراء في خبرھا المنشور في العدد 

رسوم (حملتھا مسؤلية تدني ما يعرف بـ  الحلةانتقاداً غير مباشر الى بلدية 

بسبب قيام الجزارين بذبح المواشي بأماكن متفرقة خارجد ) الذبيحة 

دم توفر ماء في مثل تلك لعالمدينة حتى انھم ياتون بھا ملطخة بالدماء 

االماكن ، فيتم عرضھا بصورة تثير االشمئزاز حسب الوصف المذكور 

م انشاء مسلخ جديد خارج ١٩٠٠، لذا تقرر في عام ) ١٨٨٩( في العدد 

في محاوله للسيطرة على تلك الظاھرة وبما يؤمن  الحلةالقصبة على شط 

   )٢(.إستيفاء أكبر كمية من ضرائب الذبيحة

  
  
  

                                                            
 
 
 
 .م٢٠٠٩في نيسان  ٤العدد : مجلة الجنائن  -  ١
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  الحلة سرحييمن م
تخرج في م ، ١٩٥٨ الحلةاحمد خليل ابراھيم الھنداوي ، من مواليد ( -١

/ م ، ثم أكمل دراسته في كلية الفنون الجميلة ١٩٨٢معھد الفنون الجميلة 

م وحصل على شھادة البكالوريوس ، عمل ٢٠١٠بابل الدراسة المسائية 

ً لمديرية النشاط المدرسي ثم مديراً  ً ثم منسبا ، ممثل ألحد المدارس معلما

واخرج العديد من األعمال المسرحية في الفرق الفنية العاملة في 

المحافظة ، عمل ضمن مسرح الطفل ، له مشاركات في التلفزيون 

 )١().واالذاعة ، عضو نقابة الفنانين

م ، تخرج في ١٩٦٠سعد عباس رحيم العميدي ، من مواليد المھدية ( -٢

م ، ممثل وخرج للعديد من األعمال ١٩٨٦اد كلية الفنون الجميلة بغد

، ) م ٢٠٠٣الحفر الظاھر ( و ) م ١٩٩٢والية وديج ( المسرحية أھمھا 

ً في تواصله الفني ، عمل  امتھن العمل الحر ولكن عمله لم يكن مانعا

 )٢().ضمن فرقة بابل ونقابة الفنانين ، عضو نقابة الفنانين 

م تخرج في كلية ١٩٦٠ن مواليد رحيم مھدي وادي عبود الجنابي ، م -٣

ً ١٩٨٥الفنون الجميلة بغداد  ً ثم مشرفا ً في النشاط م ، عمل مدرسا فنيا

المدرسي ، مؤلف ومخرج وممثل ، عمل ضمن فرقة نقابة القنانين 
                                                            

 
 
 
 .م٢٠١٠/  ١٢/  ٥لقاء شخصي في  -  ١
 .م٢٠١٠/  ١٢/  ٥لقاء شخصي في   -  ٢
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والتربية ، له أعمال مسرحية حصلت على جوائز وشھادات تقديرية في 

كتب .. تلفزيونية له مشاركات .. وخارجھا  الحلةالمھرجانات داخل 

 )١().مواضيع ضمن اختصاصه السينمائي في مجلة أضواء 

م ، خريج معھد الفنون ١٩٦١، مواليد  علي حسن علوان الطائي(  -٤

ً في النشاط المدرسي ١٩٨٣الجميلة  ً فنيا ً ثم مشرفا عمل .. م ، عين معلما

 ، وفرقة نقابة ، المسلةفي فرق المحافظة ، فرقة الشرطة ، التربية 

الفنانين ، اخرج ومثل العديد من األعمال المسرحية وحصل على شھادات 

له مشاركات .. وخارجھا  الحلةوجوائز في المھرجات الفنية داخل 

واتحاد االذاعيين  تلفزيونية واذاعية ، عضو نقابة الفنانين

 )٢().والتلفزيونيين

محسن فاضل عباس حسون نجم الجيالوي ، من مواليد محلة (  -٥

بغداد / م ، تخرج في قسم السينما من معھد الفنون الجميلة ١٩٥٦وردية ال

ً ثم مسؤوالً لشعبة المسرح ١٩٨٠-م١٩٧٩ ً فنيا ً ثم مشرفا م ، عمل معلما

 )٣().ممثل ومخرج ومؤلف.. في مديرية النشاط المدرسي في تربية بابل 

                                                            
 
 
 
 .م٢٠١٠/  ١٢/  ٥لقاء شخصي في   -  ١
 .م٢٠١٠/  ١٢/  ٥لقاء شخصي في   -  ٢
 .النهضة الفكرية في الحلة: صباح نوري المرزوك . د -  ٣
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، بغداد / الفرقة القومية للتمثيل : عمل في فرق مسرحية عديدة منھا 

فرقة مسرح بابل ، فرقة التربية ، الشرطة ، المسلة ، دور الثقافة 

والشباب وغيرھا ، كتب للمسرح الجماھيرية ، فرقة نقابة الفنانينن 

العشرات من األعمال المسرحية ضمن عمله كمشرف فني واخرجھا ، إذ 

كتب للتلفزيون واالذاعة ، ( يعتبر المسرح أحسن وسيلة تعليمية للطالب 

ً تلفزيوني في أكثر من عشرين عمالً  شارك ، شارك في العديد من  ا

له مشاركات سينمائية واذاعية .. وخارجھا  الحلةالمھرجانات الفنية داخل 

له اھتمام وبحث في التراث الحلي وكتب مواضيع عديدة بذلك في .. 

الجرائد والمجالت وعلى مواقع االنترنيت ، عضو تحرير مجلة أضواء ، 

حفية في الصحف والمجالت عديدة ومتنوعة ص له مشاركات

وجمعية الرواد  الحلةعضو مؤسس لجمعية احياء تراث )١().العراقية

الثقافية وعضو نقابة الفنانين والصحفيين وعضو الھيئة االدارية التحاد 

االذاعيين والتلفزيونيين ، كتبت عنه مجالت وصحف عراقية عديدة ، 

..  الحلة( ، أخرج فلم بعنوان التلفزيونية واجريت له العديد من اللقاءات 

  .م٢٠٠٤لحساب جامعة بابل عام ) ماضيھا وحاضرھا 
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ومبدعيھا وسنكمل باقي القائمة  الحلة ان القائمة تطول من مسرحيي(  -٦

 )١(.)شاء هللا  في الجزء الثاني من ھذا الكتاب ان

 

 الحلةمدرس اللغة العربية في متوسطة 
سبوع المنصرم قدم الى الفيحاء حضرة العالمة صبيحة االربعاء من اال

، مدرس اللغة العربية في ) صدر الدين شرف الدين (المفضال االستاذ 

ً  الحلةمتوسطة  بشأنه وألقي الشاب وقد استقبله الطالب استقباالً الئقا

مقطوعة شعرية الئقة ) مصطفى كامل ياسين ( المھذب شاعر الطلبة 

حيى هللا السيد الجليل ووفقه الى طيب ).. لدين شرف ا( يحيي بھا األستاذ 

  )٢(.األقامة في الفيحاء ومتع الطلبة بنتاج فكره الثاقب 

  

  سمك ومالبس
إن الحليين )  Porter( م ذكر الرحالة االنكليزي ١٨١٨في عام ( 

، وھو طعامھم المفضل نظراً لتوفر األسماك بأعداد يفضلون أكلة السمك 

                                                            
 
 
 
 .المؤلف -  ١
 .م١٩٣٦شباط سنة  ٢٦في  ٢٦العدد : جريدة حمورابي  -  ٢



 محسن الجيالوي                                                                    حلقات حلية 
 

 

ل سمعت من بعض تساء ر بالمدينة ولكنهكبيرة في الشط الذي يم

  !! .يال العجب .. األشخاص أنھم يأكلون السمك طرياً ونيئاً 

ً بأن السكان في    في يفضلون األلوان الفاتحة  الحلةوأوضح أيضا

اختيارھم للمالبس غير انھم يرتدون المالبس ذات االلوان الفاتحة تعبيراً 

  )١().عن الحزن 

  

  

  
أخبار وأرقام من ... حلقات حلية ( جزء األول من إنتھى بعون هللا ال

  )ايام زمان 
  

  شاء هللا  والى حلقات قادمة إن
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