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المحاويل.. مدينة الحل والترحال والحب والذكريات

مدينة عراقية ومركز ق�ضاء 
املحاويل يف حمافظة بابل على 

بعد 30 كلم �ضمايل مدينة احللة 
جنوب بغداد. �ضكان مدينة 

وق�ضاء املحاويل يف الغالب من 
م�ضلمني وي�ضكلون %25 من 
�ضكان حمافظة بابل.... اأ�ضل 

ل،  الت�ضمية : اال�ضم م�ضتق من حَوّ
وهي املهارة ودقة الت�ضرف، قال 

االأزهري يجوز اأن ي�ضتعمل حولت 
مكان حتولت، واال�ضم احلويل 

وهو م�ضدر اأي�ضا قال ال�ضاعر:-           
اأخذت حمولته فاأ�ضبح ثاويا    ال 

ي�ضتطيع عن الديار حويال 

 

واملحاويل جمع تك�صري من )حول( اأي�صا. ا�صطالحا 
ق�ص��اء تاب��ع ملحافظ��ة باب��ل، وه��و ا�ص��م معروف 
وهناك اأ�ص��ماء اأخرى �ص��ميت بهذا اال�ص��م يف العراق 
منها )حماويل الب�رصة( الت��ي تغنى بها املطربون، 
ويف الفلوجة ترعة �ص��غرية ا�صمها املحاويل املوقع 
اجلغ��رايف املقيا���س اجلغ��رايف املذك��ور م��ن مركز 
الق�ص��اء اإىل مركز املحافظتني تق��ع املحاويل على 
الطريق بني بغداد واحللة وتبعد عن العا�صمة )70( 
كم جنوبا وعن مدينة احللة )15( كم �صماال، وحاليا 
احلدود االإدارية تبداأ من �صماال: القرية جنوب: احللة.

اأحياء ونواحي املدينة
ناحية االمام، ناحية النيل، ناحية امل�رصوع )جبلة(
اأحي��اء املدين��ة: ح��ي اب��و �ص��ديرة، ح��ي الزه��راء، 
ح��ي الن��ور، ح��ي املحاويل، ح��ي االنت�ص��ار، احلي 
ح��ي  ال�ص��اكرية،  ح��ي  ال�ص��هداء،  ح��ي  ال�ص��ناعي، 

اجلمهورية، حي امللحق، حي العامل، حي الكوت.
ما اأ�ضل كلمة املحاويل

 هل اأخذت البلدُة ا�صَمها من هذا اخلان ف�ُصمّيت خان 
املحاوي��ل اأم اأنها كانت موجودًة اأ�ص��اًل هناَك قبل 
بناء اخلان فيها؟ َمن اأ�صماها املحاويل وما تف�صرُي 
هذا اال�ص��م؟ اأظُنّ واأَنّ الكثرَي من الظن اإثٌم... اأظُنّ اأَنّ 
للخ��ان عالق��ة وثيقة باإ�ص��م البلدة . اأرى اأَنّ االإ�ص��َم 
"حماويل" م�صتق اأو حمَرٌّف من الفعل حتّوَل يتحّوُل 
حتوياُل اأو حتويلًة واملحاويل جمٌع له ما مياثله يف 
اللغة العربية بدياًل عن حتاويل جمع حتويلة . مثل 
ُح ت�ص��بيحًا وت�ص��بيحًة  ذلك كمثل الفعل �ص��ّبح ُي�ص��ِبّ
وت�ص��ابيح متام��ًا كمحاويل اأو حتاوي��ل . ويف هذه 
املق��ام نحن ل�ص��نا بعيدين ع��ن الفعَلّ االآخ��ر حّوَل 
ُل حتوي��اًل . اإذاً فهذا اخلان )خ��ان املحاويل(  ُيح��ِوّ
كان مكانًا ي�ص��ريُح فيِه امل�صافرون القادمون من 
مدينة النج��ف وباقي مدن جنوب العراق وو�ص��طه 
يف طريقهم اإىل بغداَد العا�ص��مة و�ص��واها من مدن 
الع��راق االأخ��رى . اأو القادم��ون م��ن كرب��الء حيث 
�رصي��ح احل�ص��ني )ع(. فاخلان هو حمّطة اإ�ص��راحة 
كفن��دق جماين وبلدة املحاوي��ل واحلالة هذه متّثُل 
مرحلة من مراحل ال�صفر اإىل بغداد ومنها اإىل باقي 
مدن الو�ص��ط واجلن��وب . ال اأعرُف كم فر�ص��خًا تبعُد 
عن احللة والفر�ص��ُخ كان وحدة امل�صافات يف ذلكم 
الزم��ان ... لكن��ي اأعرف اأَنّ امل�ص��افَة بني املحاويل 
واحللة ع�رصي��ن كيلومراً بالطري��ق احلديث الرابط 
بينهم��ا وكن��ُت اأقطعه��ا ب�ص��يارتي بح��وايل الربع 
�ص��اعة اأو ع�رصي��ن دقيق��ًة اأوائ��ل �ص��تينيات القرن 
املا�صي . يبدو من االإ�صم اأْن يف هذا املكان بالذات 
جت��ري عملي��ات حتويل امل�ص��افرين م��ن عربة اإىل 
اأخ��رى واإبدال اخلي��ول التي كانت جّتره��ا باأخرى 
اأخذت ق�ص��طها من الراحة واملاء والطع��ام )الَعَلف 
/ �ص��عري اأو ت��ن ج��اف اأو ح�ص��ي�س ك�ص��يل وق��َت 
الربيع(. كذلك االأمر بالن�صبة خلّيالة بريد حكومات 
ذلك الزم��ان اإْذ درجوا على تبادل مهمات اإي�ص��ال 
بري��د احلكومة بني مرحلة واأخرى ففريٌق ي�ص��ريح 
وفريق يوا�صل املهمة ف�صاًل عن حماية امل�صافرين 
وتاأم��ني ط��رق القوافل . املهم ، كان��ت هنا يف هذا 
امل��كان جت��ري عملية التحوي��ل وجمعها حتويالت 
اأو حتاوي��ل التي غدْت مب��رور الزمن حماويل . متى 
مَتّ بن��اُء ه��ذا اخل��ان ؟ ال اأح�ص��به يرق��ى اإىل الزمن 
العبا�ص��ِيّ فاآج��ُرّ بناء اخل��ان كان قويًا �ص��لبًا غرَي 
مت��اآكل حت��ى بداي��ات اأربعينيات القرن املا�ص��ي 
ورمب��ا اأخ��ذ بع���س االأهايل الكث��ري من ه��ذا االآجر 
املمتاز و�ص��يدوا ب��ه منازلهم كما فع��ل بع�ُس اأهل 
احلل��ة بطاب��وق باب��ل! مل يك��ْن يف اخل��ان بئ��ٌر وال 
غراب��ة، فاإنه كان على مبعدة 300 � 400 مراً من 
نهر املحاويل تقريبًا ومكانه يف و�ص��ط البلدة حّتى 
ذلك الوقت )اأربعينيات القرن املا�صي(. متى اإذاً مَتّ 
ت�صييد اخلان ويف زمن اأي واٍل عثماين و�صلطان اإذا 
�ص��ّلمنا اأنه بناٌء غري عبا�ص��ي ؟ هل �صّيده املغوُل اأو 
غرُيهم قبَلهم اأو بعدهم وقد توالت على حكم العراق 
�ص��عوٌب واأق��واٌم وقام��ت يف احللة اإم��ارات اأكرثها 
�ص��هرًة اإمارة االأمري نور الدولة ُدبْي���ْس من اآل ِمزَيد 

االأ�صديني .

كيف ت�ضكلت اإدارة املحاويل
كان��ت ومات��زال املحاوي��ل منطقة احل��ل والرحال 
لكل ممن مر عربها، ت�ص��كلت اإدارة ناحية املحاويل 
�ص��نة 1889 م. اإن االأ�ص��باب الت��ي اأدت اإىل التجمع 
ال�صكاين يف هذه املنطقة واملتمثل بالع�صائر الكبرية 
وفروعها، هي خ�ص��وبة االأر�س وم�ص��ابهة اأجزائها 
اأي املوق��ع اجلغ��رايف  العربي��ة  االأخ��رى للجزي��رة 
��ى احلكومة  وال�صيا�ص��ي اجلي��د، كم��ا ذكرته، مما وَعّ
العثمانية اإىل ت�ص��كيل اإدارة )ناحي��ة املحاويل( يف 
قري��ة ال�ص��باغية ع��ام )1889م(، وم�ص��لحتها يف 
ه��ذه االإدارة هي �ص��بط الع�ص��ائر وال�ص��يطرة عليها 
وك�ص��بها. ومن املعلوم اإن االإقطاع اأ�ص��بح متمكنا، 
وله تاأثري وا�صح على ال�صاحة ال�صيا�صية )فلالإقطاع 
دور يف جم��ع ال�رصائب واإر�ص��الها للدولة وخا�ص��ة 
عندم��ا نقلت اإم��ارة االإقطاع من �ص��ليمان بن مهنا 
اإىل �ص��يخ زبيد �صاف اهلل )�ص��فلح( ومما جعل الدولة 
ت�ص��جعهم( وتقطع له��م اقاطعات زراعية لل�ص��يطرة 
عليها فك��رث )ال�ص��ما�رصة وال�رصاكيل اآن��ذاك(..... لقد 
تزام��ن ت�ص��كيل اإدارة ناحية املحاوي��ل مع نقل لواء 
احلل��ة اإىل الديوانية ع��ام 1889م – 1309ه�� من 
قب��ل وايل بغ��داد، وكان )علي ر�ص��ا ب��ك( مت�رصفا 
للحلة حيث حتول��ت مت�رصفية احللة اإىل قائمقامية 
عل��ى اث��ر ذل��ك النق��ل. واأ�ص��بحت مدين��ة يديره��ا 
قائمقام ا�ص��مه )عارف االلو�صي( كان املقر الرئي�س 
الإدارة ناحي��ة املحاويل يف منطقة )�ص��به ربوه( يف 
قرية ال�ص��باغية بالقرب من )بيت خ�ص��تاوي وبيت 
طال��ب كمر( حالي��ا واأحلقت بها الق��رى التابعة لها 
بع��د ذل��ك. واأول مدي��ر له��ذه الناحية عند ت�ص��كليها 
ه��و اأم��ني اأفن��دي ع��ام 1889م. وم��ن خ�ص��ائ�س 
مرك��ز الناحي��ة اآن��ذاك ه��و ال�ص��ور الذي يحي��ط بها 
حيث )كانت م�صورة ب�صور ال يخرج منها اأي �صخ�س 
اأثن��اء الليل خ�صو�ص��ا واحلر���س يتناوب حلرا�ص��ته 
وال�ص��بب ه��و اخلوف من غ��زوات القبائ��ل واحلفاظ 
على مديرها من االعتداء(. ومن خ�صائ�ص��ها وجود 
بع�س القالع املح�ص��نة ال�ص��غرية فوق هذه الربوة 
مرك��ز الناحي��ة، وه��ذه �ص��فات اأغلب امل��دن اآنذاك. 
ع��دد ال�ص��كان مل يعرف عدد ال�ص��كان يف العراق منذ 
عهد اخلليفة العبا�ص��ي هارون الر�صيد، ب�صبب تراكم 
االأح��داث واحلكوم��ات املتعاقب��ة. وعندم��ا قام��ت 
احلكوم��ة العثماني��ة ب�ص��ن التع��داد ال�ص��كاين اأجرت 
)عملية اإح�ص��اء لعام 1890 للوالي��ات التابعة لها 
ب�ص��كل تخمينات(. وكانت تلك املعلومات اأولية لكل 
اأنحاء العراق، وبقي هذا التعداد على �ص��كله الب�ص��يط 
حت��ى جم��يء الربيطاني��ني. ويعت��رب مدح��ت با�ص��ا 

موؤ�ص�س دائرة النفو�س يف العراق عام 1870م. عام 
1919م، قام��ت وزارة احلربية الربيطانية باإعداد 

تقارير ل�صلطان االحتالل. 
خان املحاويل

وي�صف لنا  الرحالة )بيدروتاك�صري( خان املحاويل 
يف اأثن��اء عودت��ه من كرب��الء باإجتاه اأط��الل مدينة 
باب��ل فيق��ول: "... وق��د بدت لن��ا االأر���س االآن اأكرث 
خ�صوبة والطق�س اأ�ص��د احتمااًل، واخلانات اأمت راحة 
وال�ص��يما ذلك القريب من اأطالل بابل، والذي �صيدته 
�ص��يدة تركية تقربا باهلل. اأما الرحال��ة )ديلالفاليه( 
فقد حتدث عن خان يقع بني مدينة امل�ص��يب ومدينة 
باب��ل يف اأثن��اء رحلت��ه من بغ��داد اإىل مدين��ة بابل 
االأثري��ة يف ي��وم 23 ت�رصين الث��اين 1616 م حيث 
ق��ال: "غادرن��ا خان امل�ص��يب من��ذ ال�ص��باح الباكر 
وعن��د منت�ص��ف النهار راأين��ا من بعيد عن ي�ص��ارنا 
بلدة فيها م�ص��جد يق��ال له )اأبو القا�ص��م()51(، فهو 
مدفون هناك ولذا يحظى املكان باإكرام امل�ص��لمني، 
ث��م عرجن��ا على خان للن��زول فيه ويق��ع قرب قلعة 
مهملة ي�صمى )خان البئر(. ويذكر الرحالة )بار�صنز( 
خ��ان املحاوي��ل فيق��ول: "اإن قري��ة جميل��ة كان��ت 
حتي��ط بهذا اخل��ان". اأما الرحالة )جم���س بكنغهام( 
فاإنه ذكر خان املحاويل فقال: "يف حوايل ال�ص��اعة 
العا���رصة بلغنا خان املحاوي��ل، .. وجدنا هذا اخلان 
م�ص��ابهًا خلان االإ�صكندرية يف ت�ص��ميمه العام وهو 
اأك��رب منه تقريبًا، وهو قد �ص��يد مث��ل ذلك اخلان من 
اآج��ر ق��دمي جئ ب��ه م��ن املناط��ق املج��اورة وكان 
العمل جاريًا يف ت�ص��ليح املن�صات باآجر من احلجر 
الكب��ري اأحمر اللون جئ ب��ه من الق�رص يف بابل، وقد 
ا�صرى هذا االآجر بالنقود". وحتدث الرحالة )جلان( 
ع��ن اخلدم��ات املقدم��ة يف خ��ان املحاوي��ل فقال: 
"كانت ال�ص��اعة قد قاربت الثامن��ة عندما ظهر يف 
االأف��ق نخيل خ��ان املحاويل ف�رصرت ج��داً الأمرين، 
اأولهم��ا و�ص��ويل اإىل غاية رحلت��ي الأن منطقة بابل 
االأثري��ة تب��داأ م��ن هن��اك، والثاني��ة اإين �ص��اأتناول 
الغ��داء يف اخل��ان" وتط��رق الرحالة )ال�ص��ري والي�س 
ب��دج( يف معر�س رحلته اإىل خ��ان املحاويل فقال: 
"... وبلغن��ا خان املحاويل قبل اأن يرخي الليل عن 
الدنيا �ص��دوله، وبناية اخلان هذا و�ص��يعة �صعة خان 
االإ�ص��كندرية، لكنه��ا متداعي��ة وبحاج��ة اإىل ترمي��م 
وتدعي��م، ومما ال ريب في��ه اأنها بنيت بطابوق جيء 
به من خرائب بابل". وذكر الرحالة)الوامو�ص��يل(يف 
رحلت��ه اىل منطق��ة الفرات االأو�ص��ط �ص��يء عن خان 
املحاوي��ل فق��ال:"يف ي��وم )1( اأي��ار �ص��نة 1912 
وراء خ��ان  اخلي��ام  ن�ص��بنا  م�ص��اًء  ال�ص��اعة43ر6 

املحاوي��ل، وكان يف هذا اخلان الكبري مركز للدرك، 
وق��د جتم��ع خلفه نحو ثالث��ني كوخ��ا". يعترب خان 
املحاويل من اأف�ص��ل اخلانات املوجودة على طريق 
حلة – بغداد من حيث البناء وح�صن العمارة وتقدمي 
اخلدمات، ف�ص��اًل ع��ن ذلك يعترب حمطة اال�ص��راحة 
االأوىل لقواف��ل التج��ارة وامل�ص��افرين اخلارج��ة من 
احلل��ة، واالأخ��رية لتلك القواف��ل القادمة م��ن بغداد. 
يبعد خان املحاويل عن احللة م�ص��ري ثالث �ص��اعات 

وم�صافة تقدر باأربعة فرا�صخ.
مع�ضكر املحاويل

وبع��د نهاي��ة اخل��ان انته��ت ف��رة وعه��د تاريخ��ي 
ل�)املحاوي��ل( لينتقل اىل عه��د جديد ومرحلة اأخرى 
، فف��ي االإحت��الل العثم��اين كان عب��ارة ع��ن خ��ان 
للم�ص��افرين؛ ث��م ج��اء عه��د االإحت��الل االإنكلي��زي 
لتتغري املدينة اىل حال جديد ح�ص��ب اأهداف واأفكار 
االإحت��الل اجلديد، فتم اإلغاء اخلان، ليوؤ�ص���َس اجلي�س 
االإنكلي��زي مع�ص��كرا كبرياً وقاعدَة �ص��خمة جلي�ص��ه 
على اأطراف املدينة، وهكذا فقد ارتبطت هذه املدينة 
ع�ص��كريًا واقت�صاديًا حيث ا�ص��تغلت املدينة وا�صتغل 
بع���س اأهلها مع هذه احلالة اجلديدة لك�ص��ب العي�س، 
وارتب��ط ا�ص��م املع�ص��كر اىل وق��ت كبري، ب��ل واأنت ال 
تع��رف املدينة حاملا يقول لك:)مع�ص��كر املحاويل( 
تتذك��ر املدين��ة حيث اأ�ص��بح املع�ص��كر ه��و الذاكرة، 
الأن اأغل��ب العراقي��ني كانت خدمتهم الع�ص��كرية يف 
هذا املع�ص��كر. وتقّدم��ت اخلدم��ات االإدارية يف عهد 
االحتالل االإنكليزي، فتاأ�ص�ص��ت املدر�ص��ة االإبتدائية 
عام 1932م، وم�صتو�ص��ف �صحي، ودائرة كهرباء، 
الدائ��رة  وه��ي  الرابع��ة  االأمريكي��ة  النقط��ة  وفت��ح 
ت�ص��مى  واأخ��ذت  املحاوي��ل  يف  االأوىل  الزراعي��ة 
بع��د حني) مرك��ز االإنعا���س الريف��ي( وه��ي الدائرة 
املخت�ص��ة بدع��م القط��اع الزراع��ي، وفت��ح دورات 
تاأهيلية للطلبة، والقيام بتجارب حقلية اإي�ص��احية 
لتطوي��ر العمل الزراعي ب�ص��قيه النبات��ي واحليواين؛ 
وافتت��اح خ��ط �ص��كك حدي��د جدي��د، وتعبي��د طري��ق 
حلة-بغداد، وقد اأ�ص��همت تلك الدوائر واخلدمات يف 

حت�صني حال املدينة الناحية.
املحاويل يف النظام امللكي واجلمهوري

 مل يتغرّي وجه املدينة اأو ت�ص��اف اإليها من م�صاريع 
كربى اأو تنظيم املدينة باأ�ص��كال تتنا�صب ومكانتها 
و�ص��كانها، �ص��وى اأن��ه يف العه��د اجلمه��وري )ثورة 
مدر�ص��ة  افتتح��ت  اخلال��دة(  1958م  مت��وز   14
متو�ص��طة، وحت�ص��ني اأداء امل�صتو�صف بوجود دكتور 
اخت�ص��ا�س؛ بعدم��ا كان يدار امل�صتو�ص��ف من قبل 
م�صمد �ص��حي ل�صنني طويلة. وظلت احلدود االإدارية 

عل��ى حاله��ا واالأم��ور االإدارية عل��ى حالها اأي�ص��ا.
وخالل هذه ال�ص��نني الطويلة فقد ازداد عدد ال�ص��كان 
وازدادت احلاجات واملتطلبات التي مل يتم توفريها 
الأه��ل املدين��ة مم��ا جعله��م يراجع��ون الكث��ري م��ن 
الدوائ��ر خارج الناحية، وهي الل��واء اأو املت�رصفية، 
وكذلك املدار�س االإعدادية، والرقود يف امل�صت�صفيات 
اأو حت��ى احل�ص��ول عل��ى الب�ص��ائع واالحتياج��ات 
اليومي��ة. وق��د تعاقب مدراء نواحي ع��ّدة يف ناحية 
املحاوي��ل بدًء من اأمني اأفندي  وال�ص��يد عبد اللطيف 
اأربعين��ات وخم�ص��ينات  ال�ص��عدي، م��روراً يف  داود 
القرن املا�ص��ي منهم: ال�ص��يد توفيق فكرت، وال�ص��يد 
ح�ص��ن عّلو، وال�ص��يد مهدي كاظم الها�ص��مي، وال�صيد 
ر�صا جرب )�ص��قيق رئي�س الوزراء اآنذاك ال�صيد �صالح 

جرب(، وال�صيد �صياء احليدري.. ،واآخرون...
بعد عام 1968

  اإّن احلروب هي التي فر�ص��ت على النظام ال�صيا�صي 
اتخ��اذ �صيا�ص��ة من��ح االأرا�ص��ي ال�ص��كنية، ولهذا مّت 
ا�ص��تحداث اأحي��اء جدي��دة بع��د اقتط��اع م�ص��احات 
�صا�ص��عة م��ن االأرا�ص��ي الزراعية ال�ص��احلة للزراعة 
كان  الع�ص��كريني، وهك��ذا  عل��ى  توزيعه��ا  لغر���س 
التو�ص��ع غ��ري الفن��ي ادى اىل ت�ص��جيع الهج��رة م��ن 
الري��ف اىل املدين��ة. وترك��زت معظ��م االأحي��اء يف 
اجلانب ال�ص��مايل وال�رصقي واكت�صبت اأ�صماء االأحياء 
مثل)حي ال�ص��هداء، ح��ي 17 متوز،احلي الع�ص��كري، 
حي االأ�رصى واملفقودين( وهكذا.. ومع هذا التو�ص��ع 
البلدي��ة ظل��ت عل��ى  اأن اخلدم��ات  اإال  االأحي��اء  يف 
حاله��ا، ومل يكن هناك اهتمام��ًا باجلانب التجاري 
واالإقت�ص��ادي للمدينة حيث ظّل ال�ص��وق على ما هو 
علي��ه ، والبن��ى التحتية وكذلك ال يوج��د اأي اهتمام 
بالريا�ص��ة وال�ص��باب حيث نال ال�ص��باب فر�ص��تهم 
الوحي��دة بع��د اإلغ��اء البناي��ة املخ�ص�ص��ة للجي���س 

ال�صعبي لتكون ناديًا ريا�صيًا.
احلدود االإدارية

 بع��د اأق��ل م��ن ع��ام م��ن 1968م �ص��در املر�ص��وم 
تغي��ري  مت  1969م   /15/5 يف   66 اجلمه��وري 
الوح��دة  وحتوي��ل  املحاوي��ل،  ق�ص��اء  وا�ص��تحداث 
االإداري��ة من ناحي��ة اىل ق�ص��اء)قائممقامية(، ولقد 
كان اآخر مدير ناحية ال�ص��يد عبد اجلبار ال�صيخ جواد، 
من اأهايل ق�ص��اء امل�ص��يب؛ ومت تعيني اأول قائممقام 
ال�ص��يد عب��د الوه��اب في�ص��ي؛ وتبع��ت ه��ذا االإج��راء 
االإداري ت�صمية النواحي التابعة للق�صاء وهي نواحي 
)االإمام، امل�رصوع، النيل(. ووفق هذا االإ�صتحداث ُبني 
عليه ا�صتحداث دوائر وموؤ�ص�صات تتنا�صب مع الوحدة 

االدارية اجلديدة .

املحاويل بعد انتفا�ضة 1991
 بعد االنتفا�ص��ة ال�ص��عبانية  عام 1991م  فقد نالت 
مدينة املحاويل كحال املدن االأخرى �صمن حمافظة 
بابل ، بل والعراق عاّمة، حيث مت اإجتزاء وقطع العديد 
من املقاطع��ات الزراعية املهمة وال�ص��احلة للزراعة 
واإتباعها اىل وحدات اإدارية اأخرى الهدف منها، خنق 
املدين��ة وعدم جعلها مفتوحة على املناطق االأخرى، 
واإمكاني��ة حتدي��ث ت�ص��اميمها االإداري��ة الت��ي ظلت 

تعاين من التهمي�س واالإ�صاءة للمدينة.
  من اأعالم ومفكري و�صعراء وريا�صيي  "املحاويل"

ج��واد عالم��ة  �ص��اهي  العالم��ة  الدكت��ور  اال�ص��تاذ   
الريا�ص��يات ال��ذي زاره عب��د الكرمي قا�ص��م اىل بيته 
�ص��عيد  الدكت��ور  واال�ص��تاذ  املحاوي��ل  يف  الطين��ي 
يف  كان  عندم��ا  الكب��ري  عا�رصاجلواه��ري  الزبي��دي 
الغرب��ة ،در���س اللغ��ة العربي��ة يف اك��رث م��ن جامعة 
عربي��ة – الر�ص��ام العامل��ي ج��رب عل��وان وهو ا�ص��هر 
م��ن نار على عل��م وه��و يف الغربة – ال�ص��اعر الكبري 
حمم��د املحاويل��ي اخلفاج��ي –  والفن��ان املرح��وم 
طالب الفراتي والر�ص��ام املبدع ح�ص��ن الكيف االديب 
الكب��ري ا�ص��ماعيل ابراهي��م الدليم��ي  واملذيع��ة علية 
ح�ص��ن املعيدي ال�صاعر خ�صري عبا�س الدانة واملخرج 
واملمث��ل مه��دي البابل��ي واالدي��ب عي�ص��ى عم��ران 
واالديب و�ص��في ال�ص��مري وريا�س الدليمي وحممود 
عبيد واالديب واللغوي اال�صتاذ زكي حم�صن واال�صتاذ 
حميد وحممود حممد احلمزةو�صاهي ح�صون وال�صاعر 
ال�ص��عبي الكبري عبد الرزاق كامل)اب��و قمر( والدكتور 
جواد التون�صي كاتب و�صحفي عراقي واال�صتاذ حممد 
جودة  واملطرب ال�صاب علي ر�صيد واملونتري ذو الفقار 
ال�ص��لطاين واال�صتاذ غازي احل�ص��ني واال�صتاذ حممود 
الر�ص��يد واال�ص��تاذ ترك��ي ا�ص��ماعيل والدكت��ور كرمي 
كامل والدكتور عبد علي املعموري والدكتور جا�ص��ب 
والدكتور حمزة حمودالدهيمي واال�صتاذ واجد علوان 
واال�ص��تاذ عب��د املطل��ب عبد اجللي��ل واال�ص��تاذ عماد 
ناج��ي واال�ص��تاذ املرح��وم عدن��ان جودة واال�ص��تاذ 
يا�صني عبا�س واال�صتاذ هادي خ�صري والدكتور ر�صيد 
خ�صرياجلبوري واال�صتاذ عبد علي الدليمي واال�صتاذ 
�ص��وكت الدليمي.....واال�ص��تاذ همام كاظم واال�ص��تاذ 
حممد حمزة �صويدان والدكتور عا�صم عبود والدكتور 
حميد الزبيدي والدكتورع�صام عبد احل�صني  والدكتور 
احمد اللهمود والدكتورم�صلم اللهمود والدكتورح�صني  
عب��د اهلل والدكت��ور عطية دخي��ل واال�ص��تاذ املرحوم 
�ص��هيد عبيد واال�ص��تاذ عدنان علي الديوان واال�ص��تاذ 
حمزة عبد الواحد واال�ص��تاذ عبد اهلل امانة واال�ص��تاذ 
املرحوم كاظ��م الربي�صم...باالأ�ص��افة اىل املئات من 

ال�صعراء واالدباء الذين مل نذكرهم.
ام��ا يف الريا�ص��ة فهن��اك من او�ص��لوا الريا�ص��ة اىل 
قمته��ا يف املحاوي��ل وكان��و ابط��ال القط��ر بكم��ال 
االج�ص��ام ومنه��م املرح��وم حم��زة ع��ذاب واملرحوم 
ه��اين ج��زر واملرحوم حمم��ود عودة  وعودة جا�ص��م 
وعبد احل�ص��ني فره��ود والالع��ب الكبري ح��امت جميد 
)ابو ليلى( وحت�ص��ني جا�ص��م وعبد االمري ح�ص��ن العيد 
و�ص��الح عبد احل�صني وهم اللذين ا�ص�صوا نادي �صباب 
الطليعة الريا�ص��ي ابان ال�صتينيات ي�صم كل االلعاب 
الريا�ص��ية وبعد غلقه اثناء التق�صف بداية �صبعينيات 
الق��رن املا�ص��ي وفت��ح ن��ادي جدي��د با�ص��م ن��ادي 
املحاويل الريا�صي الذي ا�ص�صه جمموعة من ال�صباب 
الريا�ص��ي الواعي وح�ص��ل على مرتب��ة متقدمة على 
الع��رب بالري�ص��ة الطائرة التي ا���رصف عليها الدكتور 
ماه��ر حم��زة احل��ردان  وعامر عل��ي والدكت��ور الذي 
كان العبا �ص��غريا اآنذاك وهو من تالمذتي الذي اعتز 
به وهو الدكتور و�ص��ام �ص��الح ومن املوؤ�ص�صني اي�صا 
اال�صتاذ عبا�س عبيد  والدكتور حممد وريا�س جا�صم 
وامل���رصف الرب��وي �ص��امي عب��د علي  واي��اد حممد 
وحمي��د عل��ي  وريا�س ابراهي��م وج��واد املنري الذي 
تبنى زراعة الثيل مب�ص��احة 2500 مر مربع بجهود 
فردية وبتعاون ريا�ص��يني ال يتجاوزون ا�صابع اليد 
الواح��دة واذك��ر منه��م باخل�ص��و�س حمم��ود كرجي 
وجنم ال�ص��ماوي وح�ص��ن فريري وعبد الكرمي �صاحب 
وجب��ار ويا���س خ�ص��ري والبط��ل العامل��ي باملالكمة 
احم��د عبد العبا�س حمود .ومن هنا كما قالها املبدع 
�ص��عيد الزبي��دي )واأرى العم��ر ي�ص��يء.... املحاوي��ل 

مدينة احلب والذكريات(.

إعداد - ساجدة خضر


