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شذرات من مذكرات
المدفعي

هشام المدفعي

من زمن التوهج

االس��ت��اذ ه��ش��ام المدفعي
علي نوري حسن

مهند�س معماري وخمطط مدن

من زمن التوهج

ً
عاما من الحراك الهندسي
سبعون
المبدع لبناء العراق الحديث
عادل العرداوي

اال�ست ��اذ ه�شام املدفعي غني ع ��ن التعريف لكونه
علم من اع�ل�ام الهند�سة والتخطي ��ط يف العراق.
وعا�ص ��ر ع ��دة عه ��ود مليئ ��ة باالح ��داث املختلفة
من ��ذ بداي ��ة الدول ��ة العراقي ��ة يف العه ��د امللك ��ي
فاجلمه ��وري بكاف ��ة مكونات ��ه وامناط ��ه حت ��ى
ال�سق ��وط ع ��ام  2003وم ��ا بعده ��ا .وكان ع�ضوا
فاع�ل�ا ون�شطا يف املج ��ال الهند�سي والتخطيطي
من ��ذ تخرجه وحتى كتابة هذه املذكرات (-2014
 .)2016واال�ستاذ املدفعي ال يحتاج اىل التعريف
او التقري�ض النحداره من عائلة املدفعي العريقة
واملعرف ��ة ل ��دى اك�ث�ر العراقيني واملثقف�ي�ن داخل
وخ ��ارج الع ��راق .فوال ��ده واعمام ��ه خدم ��وا
الدول ��ة العراقية على اف�ضل ما يك ��ون ،واخوانه
مم ��ن ي�ش ��ار له ��م بالبن ��ان يف جم ��االت العم ��ارة
والديكور،والهند�س ��ة ،واملو�سيق ��ى ،والفن ��ون.
وم ��ن الطبيعي ملن يعي� ��ش �ضمن ه ��ذه البيئة ان
ميتاز مب�ؤهالت وجودها يف االخرين.
جتربة اال�ستاذ ه�شام املدفعي يف احلقل الهند�سي
متنوعة وغني ��ة جدا ،فقد تخرج عام ( )1950من
كلي ��ة الهند�سة يف بغداد ،حني كان عدد املهند�سني
قلي�ل�ا ،ومار� ��س الهند�س ��ة يف �ش ��ركات ودوائ ��ر
الدول ��ة (�شرك ��ة النف ��ط ،جمل� ��س االعم ��ار ،امانة
بغ ��داد) كما مار�سه ��ا يف القط ��اع اخلا�ص وابدع
يف كليهم ��ا م ��ن خالل عمل ��ه ال ��دو�ؤب واملخل�ص.
وقد كلف باال�شراف على م�شاريع رائدة ومتفردة
ي�شار لها بالبنان دوما .منها (قناة اجلي�ش ،بناية
وزارة التخطي ��ط ،ن�ص ��ب ال�شهي ��د ،ابني ��ة �شارع
حيف ��ا ،ن�صب اجلن ��دي املجه ��ول ،)...وامتاز يف
جميعه ��ا باالت�صاف بهدوئه املعهود وبعد تفكريه
يف قرارات ��ه ،وتق ��دمي احلل ��ول الذكي ��ة والعملية
يف جماالته ��ا املختلف ��ة ...باال�ضاف ��ة الت�صاف ��ه
بح�س ��ن االدارة الع ��ايل ،وادارة الندوات العلمية
والهند�سية العامة ،ب�شكل الفت للنظر.
نتيج ��ة ملمار�سات ��ه العملي ��ة والنظري ��ة الغني ��ة
والكث�ي�رة يف املجالني العام واخلا�ص ،فقد كانت
حي ��اة اال�ست ��اذ املدفعي حافل ��ة بالن�ش ��اط الفعال
واملنت ��ج يف خمتلف احلقول الهند�سية واملعرفية
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والثقافي ��ة واالجتماعي ��ة ،ولثقافت ��ه العالي ��ة فقد
اتق ��ن كل ما كلف به او ق ��ام باجنازه .ولن�شاطاته
املتمي ��زة فقد جلبت ل ��ه املناف�سة امل�شوبة باحل�سد
دوما وهذا ما ميكن تلم�سه للمت�صحف ملذكراته او
من �سمحت له الظروف باالطالع على م�سوداتها.
ليج ��د ان هناك م�ساحات غ�ي�ر قليلة وغري مريحة
يف م�س�ي�رة حياته مثل (حجز االموال ،االعتقال،
الته ��م امللفق ��ة ،االحالة اىل حمكمة الث ��ورة �سيئة
ال�صيت.)...
املذك ��رات الت ��ي دونه ��ا اال�ست ��اذ املدفع ��ي ممتعة
لتنوع موا�ضيعها ومعلوماتها ،متفردة يف بع�ض
املوا�ضي ��ع ،قدمه ��ا با�سلوب �شائ ��ق وجذاب ومن
دون رتو�ش او بهرجة ،وعك�ست تنوع حياته يف
تنوع موا�ضيعها .فقد تنقل يف املذكرات من حياته
اخلا�ص ��ة ووالدته ون�شات ��ه وو�صف دقيق وامني
لعائلته ،وبعدها انتقاله للحياة املهنية متنقال بني
الهند�س ��ة يف مدن وحمافظ ��ات خمتلفة كالب�صرة
وال�سليماني ��ة وكرك ��وك ....ث ��م االنتق ��ال اىل
جمل�س االعمار وم�شاريع دوك�سياد�س واال�سكان
و�سيا�ساته ،وقناة اجلي�ش وتنفيذها ...،ولقاءاته
مع املرحوم عبد الكرمي قا�سم وطروحاته.
يتنق ��ل يف مذكرات ��ه لياخذن ��ا اىل انق�ل�اب 1963
ث ��م اىل م�ش ��روع تنفي ��ذ بناي ��ة وزارة التخطي ��ط
وامل�ش ��روع التجريب ��ي للدواج ��ن ،واالبني ��ة
ال�صناعي ��ة وغريه ��ا ،ليعك� ��س الفر�ش ��ة الوا�سعة

ملمار�سات ��ه املهني ��ة والهند�سية وغ ��زارة جتربته
الريادي ��ة الت ��ي م ��ر به ��ا وم ��ا يرافقها م ��ن هزات
�سيا�سي ��ة وحي ��اة قلق ��ة م ��ع ه ��ذا العط ��اء الفني،
وليذك ��ر م�ش ��اكل جترب ��ة املثق ��ف العراق ��ي يف
حج ��ز االموال واملالحقات غري املربرة و�سيطرة
ال�ش ��ارع للتحك ��م يف االمور الب�سيط ��ة والكبرية
عل ��ى ح ��د �س ��واء .تليه ��ا ممار�س ��ات هند�سية يف
امان ��ة بغ ��داد واال�صط ��دام بروتينه ��ا وجمل�سها
ولتق ��وده مث ��ل تلك االم ��ور اىل تق ��دمي ا�ستقالته
مبتعدا ع ��ن تلك التجربة واالج ��واء ليمار�س يف
مكتب ��ه اخلا� ��ص الهند�سة والتخطي ��ط والتكليف
باع ��داد خمط ��ط اال�س ��كان الع ��ام م ��ع �شرك ��ة
بول�سريف�س البولندية .حيث متثل او�سع جتربة
علمية وتخطيطي ��ة حلل ازمة ال�سكن التي الزمت
التاري ��خ العراقي املعا�صر وكاف ��ة اطيافه وكيفية
توفري ال�سك ��ن املالئم للمواطن�ي�ن .التجربة التي
ب ��د�أت مب�سح �شامل جدا لتحديد االقاليم املناخية
واجلغرافي ��ة والعمراني ��ة وال�سكني ��ة ب�شقيه ��ا
احل�ض ��ري والريف ��ي .وقد اعتربت تل ��ك الدرا�سة
من اهم واو�س ��ع الدرا�س ��ات ال�سكنية يف العراق
وحتدي ��د االمن ��اط ال�سكنية واملعاي�ي�ر الف�ضائية
وامل�ساحي ��ة باال�ضافة اىل املخطط ��ات واال�شكال
التو�ضيحية والبيانية.
اال�ست ��اذ املدفعي مثل العراق يف م�ؤمترات دولية
هام ��ة منها م�ؤمت ��ر االمم املتح ��دة للم�ستوطنات
الب�شري ��ة (هبت ��ات) وم�ؤمت ��ر منظم ��ة العوا�صم
واملدن العربية والتي كان ��ت امانة العا�صمة احد
م�ؤ�س�سيها ،وم�ؤمت ��ر العوا�صم واملدن اال�سالمية
وكان يف جميعها فاعالومهم ًا.
لقد خ�ص�ص اال�ستاذ املدفعي يف الف�صل اخلام�س
ع�ش ��ر من مذكرات ��ه لتجربة قا�سي ��ة خا�ضها وهي
االحال ��ة اىل حمكم ��ة الثورة واالعتق ��ال واحلكم
علي ��ه باالعدام ظلما ....تالها اال�ستثناء ثم العفو
واط�ل�اق �سراح ��ه الف ��وري .لينق ��ل بالق ��ارئ اىل
الف�ص ��ل الت ��ايل والذي كر� ��س لتجرب ��ة بعيدة كل
البعد ع ��ن تخ�ص�صه املهني وهي معاناةيف حرب
اخللي ��ج و�سف ��ره اىل ال�سليماني ��ة ،فالع ��ودة اىل
بغداد لتبدا معانات احل�صار االقت�صادي الطويل

( )2003-1992وم ��ا رافقها من معان ��اة لل�شعب
يف احل�صول على لقمة العي�ش.
�ساه ��م اال�ست ��اذ املدفع ��ي يف اعم ��ار الع ��راق بعد
ال�سق ��وط ( )2003ودخ ��ول الق ��وات االمريكية,
وعان ��ى كم ��ا عان ��ى كل العراقي�ي�ن م ��ن ظه ��ور
الطائفي ��ة الب�شعة ،ومل يثن ��ه ذلك من امل�شاركة يف
ر�سم ال�سيا�سات واملمار�سات ال�ضرورية اجلديدة
مع منظمات مهم ��ة مثل (التجمع الدميقراطي يف
لندن ،جامعة ميالنو ،هيئة االت�صاالت واالعالم،
اللجن ��ة العليا للم�ستوطن ��ات الب�شري ��ة ،املنتدى
العاملي (يف بر�شلون ��ة) ،البنك الدويل ..وغريها
م ��ن االم ��ور الت ��ي ار�س ��ت ور�سم ��ت ال�سيا�س ��ات
اجلدي ��دة للع ��راق .وق ��د دعى اىل احي ��اء جمل�س
االعم ��ار واالنفت ��اح لتنفي ��ذ م�شاريع ك�ب�رى .كما
�ساه ��م من خ�ل�ال عمل ��ه املكتب ��ي اخلا�ص يف يف
االعم ��ال التخطيطي ��ة والتنموي ��ة واالن�شائي ��ة
واعداد درا�س ��ات للت�صاميم اال�سا�سية ملدن مهمة
مثل (اخلال� ��ص ،الزبيدية� ،شيخ �سعد ،املحاويل،
املوفقي ��ة ،وا�س ��ط ،ال�شحيمي ��ة )...ودرا�س ��ات
اقليمي ��ة وهيكلي ��ة ملحافظ ��ات (املثن ��ى ،باب ��ل،
االنبار� ،صالح الدين ،كربالء )...وكذلك ت�صاميم
ح�ضرية تف�صيلية كدرا�سة مركز املو�صل ،ومركز
مدينة الكوفة...
لق ��د زامل ��ت اال�ست ��اذ املدفع ��ي وعمل ��ت مع ��ه
يف الدرا�س ��ات التخطيطي ��ة مل ��دة زادت عل ��ى
الع�شر�سن ��وات ب ��دء ًا م ��ن اع ��داد قان ��ون جدي ��د
للتخطيط العمراين وانتهاءا بت�صاميم وتفا�صيل
امل ��دن او هيكلي ��ات املحافظ ��ات فوجدت ��ه ان�سانا
دقيق ��ا يف نظرته لكافة االم ��ور العامة واخلا�صة،
بعيد النظرة ووا�س ��ع االفق ،واداري من الدرجة
االوىل ،ذو نظ ��رة ثاقب ��ة لالم ��ور املطروح ��ة،
وا�ستف ��دت كثريا من تلك التجربة والعمل برفقته
وتعلم ��ت من ��ه كيفي ��ة معاجل ��ة االم ��ور املعق ��دة
وامل�ستع�صي ��ة .وكان خري مر�ش ��د وموجه لنا يف
كاف ��ة االم ��ور كما اعت�ب�رت تلك الفرتة م ��ن اغنى
التج ��ارب يف حياتن ��ا العملي ��ة وا�شع ��ر ب�سعادة
دوم ��ا للعم ��ل مع ��ه واال�ستف ��ادة م ��ن جتاربه غري
النا�ضبة وا�سلوبه املتميز يف العمل املبدع.

بفارغ ال�صرب وال�شوق كنا ننتظر �صدور مذكرات
ا�ستاذن ��ا املهند� ��س اال�ست�ش ��اري ،اب ��ن بغ ��داد
ه�ش ��ام ح�سن املدفعي ..مل ��ا ت�شكله تل ��ك املذكرات
والذكريات لهذا الرجل املخ�ضرم من اهمية بالغة
يف تاريخ العراق احلديث العتبار املدفعي واحد ًا
م ��ن بن ��اة نه�ضت ��ه احلديث ��ة .وفع ًال فق ��د �صدرت
املذكرات بكتاب �ضخم �ض ّم
� 700صفح ��ة م ��ن احلج ��م الكب�ي�ر مت طبع ��ه يف
مطبع ��ة دار الأديب العراقي ��ة يف العا�صمة عمان
حتت عن ��وان  /نحو ع ��راق جديد�..سبعون عام ًا
م ��ن البناء والإعمار  /ال ��ذي احتوى على ف�صول
عديدة مزودة بع�شرات ال�صورة الوثائقية املهمة
التي �صوّ رت تلك الف�صول والأحداث التي عا�شها
�صاح ��ب املذكرات وخا� ��ض يف غمراتها ..فقد بدا
املدفعي �أو ًال مبرحل ��ة التكوين الأوىل خا�صة اذا
ماعرفنا �أنه من مواليد  1928حيث �سلط ال�ضوء
يف الف�ص ��ل الأول للتعري ��ف ب�أ�سرت ��ه ون�سب ��ه
ووالدته ه ��و و�إخوته وكذلك بوال ��ده ال�شخ�صية
الوطني ��ة املرح ��وم ح�سن فهم ��ي املدفع ��ي ،الذي
ت ��وىل منا�ص ��ب قيادي ��ة يف الدول ��ة العراقية منذ
ت�أ�سي�سها يف ع�شرين ��ات القرن املا�ضي �سواء يف
بغ ��داد �أو حمافظات وم ��دن البالد االخ ��رى ..ثم
�أ�ش ��ار املدفع ��ي اىل ان ��ه تخرج من كلي ��ة الهند�سة
العراقي ��ة ببغداد يف ع ��ام � 1950 /إذ عد املدفعي
مرحل ��ة اخلم�سين ��ات تلك �إمن ��ا هي مرحل ��ة بناء
ال ��ذات بالن�سب ��ة ل ��ه بع ��د تخرج ��ه م ��ن الكلي ��ة
واكت�سابه للخربة يف ارجاء البالد والتعرف على
طبيع ��ة جمتمع ��ه العراق ��ي ومع جمل� ��س الإعمار
والتدري ��ب يف بريطاني ��ا وامل�شارك ��ة يف بن ��اء
امل�شاريع الكربى هناك.
ويو�ض ��ح املدفع ��ي مالمح من م�سريت ��ه الهند�سية
والعملي ��ة يف �ستين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي وحتديد ًا
اثن ��اء ف�ت�رة اجلمهورية زمن الزعي ��م عبد الكرمي
قا�س ��م خا�صة بعد الغاء عق ��د م�ؤ�س�سة دوك�سيا�س
اليونانية املتخ�ص�صة بان�شاء امل�شاريع اال�سكانية
وت�سلم مهمة امل�ؤ�س�سة املذكورة من قبل املهند�سني
العراقيني ويف مقدمته ��م ه�شام املدفعي ،وت�سلمه
مه ��ام تكوي ��ن منظومة م ��ن املهند�س�ي�ن العراقيني
وتدريبه ��م واال�شراف عل ��ى م�شاريع اال�سكان يف
ارج ��اء الب�ل�اد �آن ��ذاك ،به ��دف ت�شييد ال ��ف وحدة
�سكني ��ة ا�ضاف ��ة اىل ادارة م�ش ��روع ابني ��ة وزارة
وجمل� ��س التخطي ��ط احلالي ��ة ،ا�ضاف ��ة لت�سليطه
ال�ض ��وء عل ��ى تكوين اب ��رز املكات ��ب اال�ست�شارية
الهند�سي ��ة وم�ؤ�س�سيه ��ا ومنه ��ا مكت ��ب �شقيق ��ه
املعم ��اري املع ��روف الدكت ��ور قحط ��ان املدفع ��ي،
وبعده ��ا مكتب ��ه الهند�س ��ي اال�ست�ش ��اري دار
العم ��ارة .و�أبرز امل�شاريع الت ��ي اجنزها و�أ�شرف
عليه ��ا �أو عم ��ل فيه ��ا يف انح ��اء الع ��راق التي من
بينه ��ا م�شاري ��ع مثرية نف ��ذت يف �سبعينات القرن
املا�ض ��ي ،خا�صة يف جم ��ايل الت�صميم واال�شراف
املوقعي ،منه ��ا وحدات �سكني ��ة وم�شاريع لإنتاج
الدواج ��ن واملخ ��ازن امل�ب�ردة وت�صمي ��م اجل�سور
وحمطات لل�سكك احلدي ��د وبناية الربيد املركزي
والت�صميم الأ�سا�س ملركز مدينة املو�صل ،وغريها
م ��ن امل�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة والكبرية الت ��ي الميكن
الإحاطة بها الآن يف هذا اال�ستعرا�ض ال�سريع.

ه�شام املدفعي الوكيل الفني لأمانة العا�صمة 1984/12/1
ولع � ّ�ل الف�صل الذي �أث ��ار انتباه ��ي و�شعرت بعد
اطالعي على تفا�صيله ،هو الف�صل اخلا�ص بعمل
املهند� ��س املدفع ��ي خالل ف�ت�رة ثمانين ��ات القرن
املا�ضي ،يف امانة بغداد حيث توفرت يل الفر�صة
�أن اعمل عن قرب مع املدفعي .يومها كنت اعمل �أنا
يف املكت ��ب االعالمي للأمان ��ة ،وكنت على ات�صال
�شبه يوم ��ي معه خا�صة اذا ماعرفن ��ا� ،أن املدفعي
تقلد منا�ص ��ب قيادية يف الأمانة لع ��ل من ابرزها
مدير ع ��ام دائرة االن�ش ��اءات ،وكان من يدير ذلك
املوق ��ع �آن ��ذاك ،يطلق علي ��ه ت�سمية مع ��اون �أمني
العا�صم ��ة ل�ش� ��ؤون االن�شاءات ،وبعده ��ا انيطت
باملدفعي مهمة الوكيل الفني لأمانة العا�صمة �أيام
�أمينها �سمري حممد عبد الوهاب ال�شيخلي..

نع ��م عملت معه لف�ت�رة � 7سن ��وات متوا�صلة وقد
مل�س ��ت في ��ه ذل ��ك االن�س ��ان املندف ��ع والدقي ��ق يف
تنفي ��ذ ومتابع ��ة الأعم ��ال وامل�شاري ��ع الهند�سي ��ة
والفني ��ة التي كان ��ت حتت م�س�ؤوليت ��ه املبا�شرة،
م�شاري ��ع عمالق ��ة مث ��ل تطوي ��ر �ش ��ارع حيفا يف
منطق ��ة ال�شواكة يف قلب الكرخ ،وعمارات �شارع
اجلمهوري ��ة ،ذات اللون االبي� ��ض التي مل تكتمل
جراء ظروف احلرب العراقية االيرانية وحتويل
م ��وارد الدول ��ة لدع ��م املجه ��ود الع�سك ��ري ،على
ح�ساب توقف معظم م�شاري ��ع التنمية واالعمار،
وكذلك ان�شاء ن�صيب اجلندي املجهول يف �ساحة
عمان بكرادة مرمي ،الذي �صممه النحات العراقي
الراحل خالد الرحال ون�صب ال�شهيد يف الر�صافة

اقرتحت ان تكون �شبه جزيرة الفاو حتى ال�سيبة منطقة حرة تفتح للعامل مع ميناء الفاو الكبري

ال ��ذي �صمم ��ه النح ��ات الراح ��ل ا�سماعي ��ل فتاح
الرتك ،وجزيرة بغداد ال�سياحية و�سط نهر دجلة
�شمايل بغ ��داد التي ان�ش�أتها الأمانة و�سلمتها بعد
ذل ��ك اىل هيئ ��ة ال�سياح ��ة لإدارته ��ا ،وامل�ش ��روع
اال�س ��كاين املط � ّ�ل عل ��ى كورني� ��ش اب ��ي نوا� ��س،
و�أي�ض ًا تطوير م�شاريع البنى التحتية الأ�سا�سية
للم ��اء ال�صايف واملج ��اري وقيام ��ه بتمثيل بغداد
والعراق يف ع�شرات املحافل وامل�ؤمترات العاملية
والعربي ��ة والإ�سالمي ��ة واجتماع ��ات املنظم ��ات
املختلفة املعنية بامل ��دن العربية واال�سالمية التي
كان ��ت بغ ��داد م ��ن اع�ضائه ��ا امل�ؤ�س�س�ي�ن ،حي ��ث
يفخ ��ر املدفعي �إبان تلك الفرتة التي عمل فيها يف
امان ��ة بغداد كانت له فر�ص ��ة عمل مميزة مع اكرب
ال�ش ��ركات العاملي ��ة يف جم ��ال البن ��اء والهند�سة،
التي تعلم منها واجنز بكفاءة عالية تلك امل�شاريع
الت ��ي ا�صبحت اليوم ،من ال�شواخ�ص احل�ضارية
يف العا�صمة.
نعم كانت تعد مهام ًا رئي�سة ومتطورة واتاحت له
الفر�صة االحتكاك م ��ع جماميع من اال�ست�شاريني
واملقاول�ي�ن العاملي�ي�ن الت ��ي انته ��ت م ��ع الأ�س ��ف
ال�شدي ��د بثالث�ي�ن �شهر ًا م ��ن ال�سجن ع ��ام 1987
يف �سج ��ن االحكام اخلا�ص ��ة يف �أبو غريب جراء
و�شاية ظاملة عارية عن ال�صحة متام ًا ،مما ا�ضطر
اجله ��ات املعني ��ة اىل اط�ل�اق �س ��راح املدفعي من
ال�سج ��ن ،بع ��د �أن ثب ��ت لها بط�ل�ان تل ��ك الو�شاية
والتهمة الباطلة ..وال�شك �أن هذه احلادثة االليمة
�أث ��رت يف نف�سي ��ة ووج ��دان املدفع ��ي ،لكنه ��ا مل
متنع ��ه من موا�صل ��ة م�شواره االبداع ��ي ال�صميم
خلدمة وطنه العراق يف مواقع �أخرى.
لعلن ��ي يف حلق ��ة �أخرى من ه ��ذا املق ��ال� ،س�أكمل
ا�ستعرا�ضي عن بقية ف�صول املدفعي ويف فر�صة
قريبة للتعريف مبنجز هذا العراقي الأ�صيل.
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من زمن التوهج

كان املكتب الهنديس للعامرة والهندسة والتخطيط
(دار الع�مارة ،مهندس��ون استش��اريون)من اك�بر
املكات��ب االستش��ارية العراقي��ة التي تأسس��ت منذ
خمس��ينات القرن العرشي��ن والي��زال .وخالل هذه
املراحل أنج��ز العديد من التصاميم املعامرية التي
تعترب دروس�� ًا يف العامرة العراقية كام كان رائد ًا يف
تطوي��ر املفاهيم التصميمية الهندس��ية يف العامرة
والتطبيق��ات الهندس��ية وادارة املش��اريع .نقل دار
العامرة من ال��دول املتطورة العدي��د من التقنيات
واشرتك مع املكاتب العاملية وكان رشيك ًا مكافئ ًا يف
انجاز العديد من املشاريع واالنجازات يف العراق.

م ��ن املكات ��ب الت ��ي ت�أ�س�س ��ت يف خم�سين ��ات
الق ��رن الع�شري ��ن كمكات ��ب معماري ��ة وحتول ��ت
اىل ا�ست�شاري ��ة يف بغ ��داد يف عق ��دي ال�ستين ��ات
وال�سبعين ��ات من القرن املن�ص ��رم ،ميكن ان نذكر
املكاتب اال�ست�شارية التالية :
 1ـ مكتب نيازي فتو وفيليب نا�سي (مدين).
 2ـ احتاد امل�ست�شارين � :أ�س�سه املعماريون مدحت
علي مظل ��وم والدكتور حممد مكي ��ة و�سعيد علي
مظلوم وهرني زفوبودا (معماري).
 3ـ اال�ست�ش ��اري العراق ��ي  :ت�أ�س� ��س م ��ن قبل عبد
الل ��ه اح�سان كامل (معم ��اري) ورفعة اجلادرجي
(معماري) واح�سان �شريزاد (ان�شائي وقانوين).
وقد عمل مع هذا املكت ��ب عدد كثري من املهند�سني
مث ��ل مع ��اذ االلو�س ��ي و�صف ��اء الكلي ��دار و �آرتني
ليفوان مثل م ��ازن كمونة و وجدان ماهر وعوف
عبدالرحمن واخرين.
 4ـ دار العم ��ارة  :ت�أ�س� ��س با�س ��م قحطان املدفعي
وم�شارك ��وه او ًال ث ��م حت ��ول اىل (دار العمارة –
ا�ست�شاري ��ون يف العمارة والهند�سة والتخطيط)
م ��ن قب ��ل الدكت ��ور قحط ��ان املدفع ��ي (معماري)
وه�ش ��ام املدفع ��ي (م ��دين وان�شائ ��ي) .وقد عمل
يف ه ��ذا املكتب عدد من املهند�س�ي�ن اال�ست�شاريني
املعماري�ي�ن واملدني�ي�ن مثل عدنان ا�س ��ود وب�سام
البري ونزار حمدون واني�س جواد واكرم وتوين
وكالين ��ا واخ ��رون (معماري ��ون) ،وحفظي بهية
وزه�ي�ر الب�ص ��ري وجعف ��ر حممد عل ��ي وغريهم
(مدنيون) ،واخت�صا�صيون اخرون كعبد الرحمن
احلاج (مهند�س كهربائي).
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 5ـ مكت ��ب قحط ��ان عب ��د الل ��ه ع ��وين (مكت ��ب
معماري).
 6ـ مكت ��ب ه�ش ��ام من�ي�ر ونا�ص ��ر اال�س ��دي وعبد
اجلبار املختار (مكتب معماري).
 7ـ مكت ��ب مهدي احل�سني وحم ��ب الدين الطائي
و�شاكر ال�سعدي (مكتب معماري).
 8ـ مكت ��ب الرواف ��د  :ا�س�س ��ه الدكت ��ور ناجي عبد
القادر وها�شم حمزاوي (مكتب هند�سة مدنيه).
 9ـ مكت ��ب اخل ��ازن ،مهند�سون مدني ��ون  :ا�س�سه
املهند�س ��ون من ��ذر فت ��اح (ميكاني ��ك) وحمم ��د
خمزوم ��ي (ان�شائي) والدكتور عبد الكرمي العلي
(مدين).

 10ـ مكت ��ب مدح ��ت و�سعيد علي مظل ��وم (مكتب
معماري).
 11ـ مكتب نوري حممد ر�ضا (مكتب مدين).
كم ��ا ت�أ�س� ��س يف تل ��ك الف�ت�رة ومار� ��س العم ��ارة
واالخت�صا�صات االخرى عدد من املكاتب الفردية
الت ��ي الميكنن ��ا ذكرها هنا والت ��ي مل تكن متفرغه
لأعمالها اال�ست�شارية.
ويف ف�ت�رة �سبعين ��ات الق ��رن الع�شري ��ن
ت�أ�س�س”املركز القومي للهند�سة اال�ست�شارية”من
قب ��ل الدولة وكان الهدف منه ان يقوم بالت�صاميم
املعمارية واالن�شائية للم�شاريع احلكومية .انظم
العدي ��د من املهند�س�ي�ن املعماري�ي�ن ومنهم هرني
زفوب ��ودا ومع ��ن �سر�س ��م وم ��ن االخت�صا�ص ��ات
االخ ��رى ،ومتكن من اجناز العدي ��د من امل�شاريع
احلكومي ��ة التي متت احالتها يف املركز مبا�شرة.
ب�سب ��ب ك ��ون ه ��ذا املركز حكوم ��ي ،ا�ستط ��اع ان
ي�ستغ ��ل ه ��ذا املوق ��ع ويتف ��وق عل ��ى العدي ��د من
امل�شاري ��ع التي جنح يف اجنازها اال انه مل ينجح
يف العديد من امل�شاريع االخرى اال بعد ت�أخريات
وتعدي�ل�ات عل ��ى �ش ��روط التقاع ��د .ويف اواخ ��ر
ال�سبعين ��ات وبتوجيه من قي ��ادات الدولة ،تكون
يف كل وزارة تعن ��ي بامل�شاريع التطويرية مكتب
ا�ست�ش ��اري يق ��وم بالت�صاميم للم�شاري ��ع مناف�سا

من زمن التوهج

المدفعيان قحطان وهشام
ودار العمارة

قحطان وه�شام املدفعي

اسامة الطائي

ه�شام املدفعي يف مكتب دار
العمارة امام خارطة مكربة
مل�شروع التجديد احل�ضري ملدينة
املو�صل القدمية 2015

للمكاتب اال�ست�شارية اخلا�صة.
اثبتت التجارب التي مررنا بها عدم جناح املكاتب
اال�ست�شارية يف الوزارات واجلامعات وذلك لتعدد
املهند�س�ي�ن امل�صممني واملعماري�ي�ن على م�شروع
واحد وع ��دم و�ضوح عائدية الفك ��رة الت�صميمية
وع ��دم و�ض ��وح امل�سئولي ��ة الت�صميمي ��ة ،هل هي
ملهند� ��س مع�ي�ن ام ملكت ��ب ال ��وزارة ام م�س�ؤولي ��ة
الوزارة؟مل تكن ه ��ذه املمار�سات ملكاتب هند�سية
عائ ��دة اىل ال ��وزارات او اجلامع ��ات ،حمبذةمن
قب ��ل املكات ��ب اخلا�ص ��ة ،اذ اثبتت التج ��ارب عدم
جناح هذه التجرب ��ة وا�ستغالل بع�ض املهند�سني
ن�شاطات املكاتب لأغرا�ضهم ال�شخ�صية.
ب ��د�أ اال�ستاذ قحطان املدفع ��ي املهند�س املعماري
بت�أ�سي� ��س مكتب ��ه للهند�س ��ة املعماري ��ة من ��ذ �سنة
 .1952وق ��د جنح بتفوق يف معظم االعمال التي
قام بها ،وحازت ت�صاميمه املعمارية على اجلوائز
االوىل يف العدي ��د م ��ن امل�سابق ��ات املعمارية منذ
اخلم�سين ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي .ومنه ��ا دور
موظف ��ي امل�صايف يف الدورة ،ودور �شركة مدينة
املن�صور (حي املن�صور حاليا).
التح ��ق اال�ست ��اذ ه�ش ��ام املدفع ��ي مبكت ��ب �شقيقه
االك�ب�ر قحط ��ان املدفعي بعد ا�ستقالت ��ه من �شركة
نفط الب�صرة ع ��ام  ،1954و�سماه قحطان(مكتب

قحطان املدفعي وم�شاركوه) .وكانت معظم اعمال
املكت ��ب تنح�صر يف ت�صاميم ال ��دور ال�سكنية يف
بغ ��داد ،والقليل منها خارج بغداد .وملا كان معظم
م�ؤ�س�سي املكت ��ب هم موظفون يف الدولة �صباحا
كانت املكات ��ب الهند�سية غريوا�سعة ب�سبب �صغر
االعم ��ال املوكلة اليها وتعمل ع�صر ًا فقط� ،صادف
ان ترك ��زت كل تلك املكات ��ب يف الطابق االول من
عم ��ارة مطاع اخل�ضريي الواقعة يف نهاية �شارع
الر�شي ��د مطلة على منطقة الب ��اب ال�شرقي  ,وهي
مكت ��ب (الن ونزار علي ج ��ودة) ومكتب (قحطان
املدفعي وم�شارك ��وه) ومكتب (عب ��د الله اح�سان
كام ��ل ورفع ��ة اجلادرج ��ي واح�س ��ان �ش�ي�رزاد)
ومكتب (قحطان عبد الله عوين) ومكتب (مدحت
و�سعيد علي مظلوم).
وبتو�سع اعمال مكتب دار العمارة ،ا�صبح بقا�ؤه
يف عمارة اخل�ضريي غري ممكن .وب�إنتهاء اعمال
البن ��اء يف عم ��ارة من�ي�ر عبا�س ال�صغ�ي�رة ،التي
�صممها مكتب عبد الله اح�سان ورفعة اجلادرجي
يف �ساح ��ة الوثب ��ة ،تق ��رر االنتق ��ال اىل م ��كان
او�سع يف هذه العم ��ارة ،يكفي لن�شاطه الهند�سي
املتنام ��ي .كم ��ا انتق ��ل مكت ��ب عب ��د الل ��ه اح�سان
واجلادرجي اي�ضا اىل الطابق الثاين من العمارة
نف�سه ��ا .ويف منت�ص ��ف ال�ستين ��ات ،وبعد تو�سع
اعمال دار العمارة ،تق ��رر تغيريا�سم املكتب لرفع
ال�صف ��ة ال�شخ�صي ��ة ع ��ن تعامالته .وبع ��د درا�سة
ع ��دد كبري م ��ن اال�سم ��اء ،اختار اال�ست ��اذ قحطان
ا�س ��م (دار العم ��ارة ـ� �ـ ا�ست�شاري ��ون يف العم ��ارة
والهند�س ��ة والتخطي ��ط) ،ومت االتف ��اق على هذه
الت�سمي ��ة اجلميل ��ة .وعمل بتوجي ��ه قحطان على
اال�س ��م الرم ��زي ( )logoاملهند� ��س عدنان ا�سود
وه ��و احد معماري ��ي املكتب ،واعتمد ل ��دى نقابة
املهند�س�ي�ن .ويف الوق ��ت نف�سه اعتم ��دت املكاتب
االخ ��رى اال�سلوب نف�سه مث ��ل مكتب اال�ست�شاري
العراقي واخلازن والروافد.
عندم ��ا اعلن ��ت م�سابق ��ة و�ض ��ع ت�صامي ��م عمارة
م�صرف الره ��ون ،قرر كل من قحط ��ان وعبد الله
اح�س ��ان كامل م ��ن مكت ��ب اال�ست�ش ��اري العراقي
امل�شارك ��ة يف امل�سابق ��ة .وك�أي م�سابقة معمارية،
ب ��د�أ عمل املعماريني عبد الل ��ه وقحطان على عمل
الت�صامي ��م يف االيام االخرية قبل موعد التقدمي.
مل يكن لديه م ��ن الر�سامني من يتمكن من مواكبة

متطلب ��ات الر�س ��م يف ال�ساعات االخ�ي�رة ،لذا قام
ه�ش ��ام املدفعي ورفعة اجلادرج ��ي باعمال الر�سم
يف الليل ��ة االخ�ي�رة الت ��ي �سبق ��ت ي ��وم التقدمي.
يق ��ول اال�ستاذ ه�شام (( :واتذكر ان قحطان وعبد
الله خرج ��ا لتناول الع�شاء زهاء ال�ساعة العا�شرة
لي�ل ً�ا ،وبقين ��ا ان ��ا ورفع ��ت م�ستمري ��ن بالر�س ��م
با�ستخ ��دام ادوات التحب�ي�ر البدائي ��ة التي كانت
م�ستخدم ��ة �آنذاك .وعن ��د عودتهما علمن ��ا بانهما
اتفق ��ا عل ��ى تغي�ي�ر بع� ��ض الت�صامي ��م للطابق�ي�ن
االر�ض ��ي واالول ،مم ��ا يدعو اىل تغي�ي�ر لوحات
الر�سم .وعلى الرغم من امتعا�ضنا انا ورفعة على
ذلك ،فان الر�سم ا�ستمر اىل �ساعات متاخرة حتى
مت اكم ��ال اعمال الر�سم يف �صب ��اح اليوم التايل.
ويف ظهر اليوم التايل قدمت الت�صاميم اىل جلنة
التحكيم وم ��ن اع�ضائها املعمارية الن علي جودة
واملهند�س املدين نيازي فتو.
بع ��د ا�سبوعني التقى قحط ��ان بال�سيدة الن ،وقد
�شعرن ��ا بانها كانت فرحة عن ��د التحية ،مما يدعو
اىل التفا�ؤل بنجاحن ��ا ،وبالفعل فازت ت�صاميمنا
باجلائ ��زة االوىل .وق ��د �شي ��دت عم ��ارة م�صرف
الره ��ون ونف ��ذت مبوج ��ب خرائ ��ط امل�سابق ��ة،
وه ��ي اول عمارة متعددة الطواب ��ق يقوم مكتبنا
بامل�ساهم ��ة يف ت�صاميمها املعمارية وقام اال�ستاذ
اح�سان �شريزاد بالت�صاميم االن�شائية الإن�شائية.
وبقي ��ت لف�ت�رة طويل ��ة م ��ن اجم ��ل االبني ��ة يف
بغداد)).
اخ ��ذت اعم ��ال املكات ��ب املعماري ��ة تتو�سع يوما
بع ��د يوم ،مم ��ا دعا اىل �ض ��رورة ا�شراك خمتلف
التخ�ص�ص ��ات الهند�سي ��ة االخ ��رى لو�ض ��ع
الت�صامي ��م الالزم ��ة .وب ��د�أت املكات ��ب باالعتماد
عل ��ى املهند�س�ي�ن االخت�صا�صي�ي�ن ،كاملهند�س�ي�ن
الكهربائي�ي�ن ملنظوم ��ات الطاق ��ة واالن ��ارة،
واملهند�س�ي�ن امليكانيكي�ي�ن لأعم ��ال التكيي ��ف او
التربي ��د ،واملهند�س�ي�ن ال�صحي�ي�ن لأعم ��ال امل ��اء
واملج ��اري .ا�ضاف ��ة اىل اعم ��ال فح� ��ص الرتب ��ة
خمتربيا ومعرفة مقدار حتملها.
كان ��ت االعم ��ال الت�صميمي ��ة تعتم ��د ال�ش ��روط
العاملي ��ة املعرتف به ��ا ،كاملوا�صف ��ات الربيطانية
او االمريكي ��ة لع ��دم وج ��ود موا�صف ��ات عراقي ��ة
كامل ��ة وكان م ��ن االعتي ��ادي ان ت ��رى مراج ��ع
علمي ��ة تخطيطي ��ة او معماري ��ة او هند�سي ��ة يف

قاع ��ات الر�س ��م يف املكات ��ب ،وجت ��دد ب�ي�ن فرتة
واخرى ح�سب متطلبات العمل .وكان من ال�سهل
مالحظة اع ��داد املهند�سني امل�صممني يف خمتلف
االخت�صا�ص ��ات ،يف تلك املكات ��ب لتجعل من تلك
معاه ��د علمية للبح ��ث عن اف�ضل الط ��رق وا�سلم
احللول الت�صميمي ��ة ،وحتليلها وفق املوا�صفات
العاملي ��ة ،ومطابقتها لظروف الع ��راق وطبيعته.
فال غرو ان جند اخلريجني اجلدد من املهند�سني،
ينخرط ��ون يف مكاتبن ��ا للتعل ��م وتلقي اخلربات
الت�صميمية ب�شكل مبا�شر.
بع ��د ث ��ورة  14مت ��وز ع ��ام  1958اجته ��ت
�سيا�س ��ة وزارة التخطيط اىل ف�س ��ح املجال امام
املهند�س�ي�ن اال�ست�شاري�ي�ن العراقي�ي�ن لال�شرتاك
يف ت�صامي ��م امل�شاري ��ع الهند�سي ��ة ب�ش ��كل اك�ب�ر
واكرث لذا يف اوائل ال�ستينات ،اختريت املكاتب
لو�ض ��ع ت�صاميم امل�ست�شفي ��ات ال�صغرية واعمال
متخ�ص�ص ��ة اخ ��رى .و�أنيط ��ت مبكت ��ب (قحطان
املدفع ��ي وم�شارك ��وه) االعم ��ال الت�صميمي ��ة
مل�ص ��ح يف اربي ��ل .وكانت ه ��ذه نقط ��ة املبا�شرة
يف االنتق ��ال م ��ن االعم ��ال الت�صميمي ��ة مل�شاريع
�صغ�ي�رة اىل م�شاري ��ع كبرية .مما ات ��اح الفر�ص
لدار العم ��ارة واملكات ��ب االخ ��رى اىل اال�شرتاك
مع املكات ��ب اال�ست�شارية العاملي ��ة ،وبالتايل نقل
اخل�ب�رات اال�ست�شاري ��ة العاملي ��ة اىل الع ��راق.
وبد�أ اال�ست�شاريون العاملي ��ون يقدمون طلباتهم
للم�ساهم ��ة م ��ع مكات ��ب دار العم ��ارة يف اعم ��ال
هند�سية متخ�ص�صة .وال�شك انهم كانوا ي�سعون
اىل احل�ص ��ول على اخلربات املحلي ��ة ،وحتقيق
االعمال نف�سها بكلف عمل اقل.
ُفت ��ح الب ��اب عل ��ى م�صراعي ��ه لالعتم ��اد عل ��ى
املهند�س�ي�ن العراقي�ي�ن ،يف و�ض ��ع ت�صامي ��م
امل�شاريع الهند�سي ��ة الرئي�سة يف العراق .و�شرع
املهند�س ��ون العراقي ��ون يف اثب ��ات كفاءته ��م

ومهارتهم ل ��دى اال�ست�شاريني العامليني .وا�صبح
ب�إم ��كان ال ��وزارات املختلف ��ة دع ��وة املكات ��ب
اال�ست�شاري ��ة العراقيةلال�ش�ت�راك م ��ع املكات ��ب
العاملي ��ة يف امل�سابق ��ات املعماري ��ة للم�شاري ��ع
الكب�ي�رة لو�ض ��ع الت�صامي ��م الهند�سي ��ة املطلوبة
مل�شاري ��ع وا�سع ��ة كتخطي ��ط امل ��دن وامل�شاري ��ع
ال�صناعية والزراعي ��ة وال�سياحية و�سائر اعمال
الهند�سة املدنية املختلفة.
وبعد حتقيق هذه النجاحات ،اكتفى العديد من
املهند�س�ي�ن العراقيني بالرتكي ��ز على االعمال يف
الع ��راق .غري ان بع�ضهم �آث ��ر االنتقال اىل خارج
الع ��راق ب�صف ��ة �شخ�صية او فتح ف ��روع ملكاتبهم
ملمار�س ��ة املهن ��ة ،ويف منطق ��ة اخللي ��ج العرب ��ي
واململك ��ة ال�سعودية على وج ��ه التحديد .وهكذا
ن�شطت مكاتب (اال�ست�شاري العراقي) و(الدكتور
حممد مكية) و(مدح ��ت و�سعيد علي مظلوم) يف
الكويت ودولة االم ��ارات العربية املتحدة وقطر
والبحرين .وق ��د اثبتت هذه املكاتب كفاءة عالية
يف العم ��ل ،اال ان تغ�ي�ر تعليم ��ات ال�سف ��ر ب�ي�ن
ف�ت�رة واخ ��رى والنظ ��ام ال�ضريب ��ي يف الع ��راق
وال�ضواب ��ط املالية املت�ش ��ددة يف حتويل العملة
وغريه ��ا ،جعلت م ��ن ممار�س ��ة املكات ��ب اعمالها
ب�ش ��كل طبيع ��ي تكتنف ��ه الكثري م ��ن ال�صعوبات،
مم ��ا دع ��ا البع� ��ض اىل ت�أ�سي� ��س مكات ��ب عراقية
يف اخللي ��ج الترتب ��ط م ��ع املكات ��ب اال�صلي ��ة يف
داخ ��ل الع ��راق .ان ال�صعوب ��ات املذكورة حرمت
الع ��راق والن�شاط الهند�سي يف العراق من زيادة
اخل�ب�رات املعمارية والهند�سي ��ة .وجعلت اولئك
املهند�سني يتفرغون للعمل خارج العراق .وبذلك
خ�سرنا العديد من كبار املهند�سني وخرباتهم.
بحكم االخت�صا�ص واالقدمية ُق�سمت االعمال يف
مكتب (دار العمارة) ،بحيث كان اال�ستاذ قحطان
املدفع ��ي م�س�ؤوال ع ��ن جميع االعم ��ال املعمارية

والتخطيطي ��ة ،ويرتبط به املعماريون العاملون
يف املكت ��ب ،ا�ضاف ��ة اىل االم ��ور التي له ��ا عالقة
باخلطط التنظيمية الرئي�سي ��ة للم�شاريع ،وكان
اال�ستاذ ه�شام املدفعي م�س�ؤوال عن جميع االعمال
الهند�سي ��ة م ��ن الت�صامي ��م االن�شائي ��ة واال�س�س
وو�ض ��ع املوا�صف ��ات و�ش ��روط العم ��ل اخلا�صة
واالعمال املوقعية كافة ،واال�شراف على اجلانب
التنفيذي من االعمال املوكلة للمكتب ،والتن�سيق
ب�ي�ن الن�شاط ��ات الهند�سي ��ة املختلفة م ��ع املكاتب
املتخ�ص�ص ��ة االخ ��رى كالكهرب ��اء والتكيي ��ف.
كم ��ا كان م�س� ��ؤوال عن اجلان ��ب االداري للمكتب
وع ��ن العالق ��ات التعاقدي ��ة يف املكت ��ب او م ��ع
املكات ��ب االخرى .لقد كان ��ت ادارة الدار وو�ضع
�سيا�ساته ��ا تت ��م بالتن�سيق واحل ��وار امل�ستمرين
ب�ي�ن املدفعي ��ان .عمل م ��ع دار العم ��ارة عدد كبري
م ��ن املهند�سني والر�سامني ،طيل ��ة مراحل اعماله
و�سنواته ��ا الطويل ��ة .يق ��ول اال�ست ��اذ ه�شام يف
مذكرات ��ه  :وافتخر اليوم عن ��د لقائي مع البع�ض
مم ��ن عم ��ل او م ��ازال معن ��ا .كان مكتبن ��ا معهدا
متخ�ص�ص ��ا ،يلتح ��ق ب ��ه املهند�س ��ون كم�صممني
يف امل�شاري ��ع العامل ��ة يف املكت ��ب ،فينهل ��وا م ��ن
خرباته وجتاربه ال�سابق ��ة ال�شيء الكثري .وبعد
�سنوات من العم ��ل معنا ،قد يرتك ه�ؤالء مكتبنا،
لفت ��ح مكاتب خا�صة بهم او االلتحاق باجلامعات
للح�ص ��ول عل ��ى �شه ��ادات عالي ��ة ،او العم ��ل يف
املكاتب الهند�سية يف خارج العراق.
يع ��د مكت ��ب دار العم ��ارة م ��ن اك�ب�ر املكات ��ب
اال�ست�شاري ��ة يف الع ��راق ،ومن ��ذ اخلم�سين ��ات
عم ��ل على و�ضع الت�صامي ��م الهند�سية لعدد كبري
م ��ن امل�شاري ��ع .ورغ ��م تكاتفه مع مكات ��ب اخرى
للعمل امل�شرتك ،فقد كان يف�ضل ان يكون للمكتب
ال ��دور الرئي� ��س يف تنفي ��ذ االعم ��ال امل�شرتك ��ة.
وعل ��ى �سبيل املثال ا�شرتاك ��ه مع مكتب املعماري
�سعيد علي مظلوم لو�ض ��ع ت�صاميم بناية وزارة
املالية ،ف�أخذ قحطان على عاتقه و�ضع الت�صاميم
املعمارية كامل ��ة ،وقام ه�شام بو�ض ��ع الت�صاميم
االن�شائية ،وو�ضع املوا�صفات للأعمال وجداول
الكمي ��ات .كم ��ا ا�ستع ��ان باملكت ��ب مكت ��ب مه ��دي
احل�سني لو�ض ��ع الت�صاميم وموا�صفات االعمال
ملجزرة ومعمل اللح ��وم يف املو�صل ،وذلك لعدم
توفر اخلربة لديه ملثل هذه االعمال.
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من زمن التوهج

ً
عاما من البناء واإلعمار
هشام المدفعي وسيرة 70

صدر يف العاصمة االردنية عامن
كتاب للمهن��دس العراقي الرائد
هش��ام املدفعي تح��ت عنوان
(نح��و عراق جديد س��بعون عاما
من البناء واالع�مار) يقع يف 670
صفح��ة .وضم الكت��اب  20فصال
تجس��د مذك��رات املدفع��ي يف
مختلف مراح��ل حياته والتي قال
عنها (ال ري��ب ان كتب املذكرات
او اليومي��ات الت��ي دأب ع�لى
نرشها العاملون يف شتى مناحي
الحي��اة العامة ،اصبح��ت اليوم
عىل الرغم من العرثات وطغيان
العاطف��ة عليها من املصادر التي
اخذ الباحثون اعتامدها.

رند الهاشمي

ويب ��دو ان االم ��ر اكرث جالء يف بلد مث ��ل العراق،
فق ��دت وثائق ��ه وتخرب ��ت م�ؤ�س�سات ��ه الوثائقي ��ة
ب�شكل او باخر) مو�ضحا انه (منذ ان تخرجت يف
كلية الهند�سة �سنة  1950وولوجي معرتك احلياة
املهني ��ة يف اعم ��ال هند�سي ��ة خمتلف ��ة يف خ ��ارج
مدينتي بغداد يف اخلم�سينات حيث مل يتوفر يف
العراق من املختربات الهند�سية واملعاهد ال�ساندة
للمهند�سني ،حت ��ى م�شاركتي الفاعلة يف امل�شاريع
الهند�سية الكربى وما �آل اليه االمر فيما بعد ،وما
واجهته م ��ن �صعاب وم�آ� ��س ،ارى نف�سي مدفوعا
اىل جمل ��ة م ��ن احلقائ ��ق املو�ضوعي ��ة� ،سجلته ��ا
يف ال�صفح ��ات االخ�ي�رة ،وم ��ن ذل ��ك حديث ��ي عن
ان�ش ��اء جمل� ��س العمار العراق ،بعي ��دا عن الغرف
املقفل ��ة يف ال ��وزارات والهيئ ��ات احلكومية التي
ا�ست�شرت فيها مظاه ��ر ما �سمي بالف�ساد االداري.
لقد �ساهم ��ت يف اخلم�سين ��ات يف بع�ض م�شاريع
جمل� ��س االعم ��ار ف�أدرك ��ت اهمي ��ة ه ��ذا املجل� ��س
وج�سام ��ة اعماله ،فال غ ��رو ان كتبت عنه ودعوت
اىل احيائ ��ه لبناء ع ��راق جديد)م�ؤك ��دا انه (كنت
م�ؤمنا ومل ازل ان العراق بح�ضارته القدمية التي
قدم ��ت للتاري ��خ االن�ساين ال�ش ��يء اجلزيل ،ومبا
�ض ��م ف ��وق ار�ض ��ه او حتتها م ��ن �آث ��ار حل�ضارات
قدمي ��ة وخ�ي�رات وث ��روات وف�ي�رة ومب ��ا ميتلكه

مواطن ��وه م ��ن ق ��دارات فاعل ��ة ،جدير ب� ��أن يكون
يف طليع ��ة دول ال�شرق نه�ض ��ة وازدهارا وخدمة
لالن�ساني ��ة ..ولي� ��س ه ��ذا �ضربا من اخلي ��ال ،بل
م ��ن احلقائق التي اكت�شفها االخ ��رون منذ قرون)
م�ش�ي�را اىل انه (لقد وج ��دت ان م�سريتي العلمية
واالن�ساني ��ة مليئة باحل ��وادث والوقائع اجلديرة
بالت�سجي ��ل واالعتب ��ار ،وان الواج ��ب الوطن ��ي
يق�ض ��ي ب�أن تطلع االجي ��ال الطالعة على مثل هذه
التج ��ارب ..واين ا�شهد الله عل ��ى ذلك ،كنت امينا
يف اتخاذ القرارات ويف نقل احلوادث والذكريات
ب�ل�ا مبالغة او تزييف ،ولع ��ل ذلك ينبع من طبيعة
�شخ�صيتي التي جبلت عليها).
ويحمل الغالف ما قبل االخري من الكتاب �سطورا
م�ضيئة من حياة املدفعي نتوقف عندها:
(ه�ش ��ام املدفع ��ي مهند� ��س ا�ست�ش ��اري م ��ن جي ��ل
اخلم�سينات،وخم�سينات القرن الع�شرين �ساعدته
عل ��ى بن ��اء الذات خالل خ�ب�رات عم ��ل يف العراق
وزماالت درا�سية للتدريب على �سيا�سات اال�سكان
وان�شاء امل�شاريع الكربى ،ويف ال�ستينات ا�شرف
عل ��ى اجناز ح ��وايل ع�شري ��ن الف وح ��دة �سكنية
لوزارة اال�س ��كان .ويف ال�سبعيني ��ات ك�شريك يف
دار العمارة مهند�سون ا�ست�شاريون ،اجنز العديد
من م�شاريع البن ��اء وامل�شاريع احلكومية الكبرية

والرائدة منها املخطط العام لال�سكان يف العراق.
و�شه ��دت الثمانين ��ات م�ساهمات ��ه كالوكيل الفني
المان ��ة العا�صم ��ة ،اال�ش ��راف عل ��ى جتدي ��د البنى
التحتية ملدينة بغداد وت�شييد العديد من امل�شاريع
الرائ ��دة.و يف العق ��د االول م ��ن الق ��رن احل ��ادي
والع�شرين ا�سه ��م دار العم ��ارة مب�شاركة عدد من
كربيات املكاتب اال�ست�شارية العاملية يف اال�شراف
وحتقي ��ق العدي ��د م ��ن م�شاري ��ع تخطي ��ط امل ��دن
وو�ض ��ع درا�س ��ات هيكلية لر�س ��م م�ستقبل تطوير
عدد من املحافظات،.منحت ��ه امانة بغداد يف �سنة
� 2014شهادة بغدادية لتميزه املعريف واالبداعي
يف خدمة بغداد).
وي�ش�ي�ر املدفع ��ي يف الف�ص ��ل االول م ��ن كتاب ��ه
ال ��ذي يدور ح ��ول العائلة ان ��ه (ن�ش� ��أت يف ا�سرة
عراقي ��ة بغدادي ��ة عريقة،لقبت ب�أ�س ��رة املدفعي،اذ
كان ج ��دي وم ��ن بع ��ده والدي من �ضب ��اط �صنف
املدفعية يف اجلي� ��ش العثماين يف الهزيع االخري
م ��ن العهد العثماين يف الع ��راق .وكنت اعرف ان
جدي م ��ن ا�صول كردي ��ة وان زوجته م ��ن ا�صول
عربي ��ة ،غ�ي�ر اين مل ادرك يف ن�ش�أت ��ي فوارق بني
تل ��ك اال�صول التي يعج به ��ا املجتمع العراقي منذ
قرون طويلة).
و حملت ف�صول الكتاب العناوين التالية (:اال�سرة
والن�ش�أة)(،مرحل ��ة اكت�ش ��اف الذات)(،قب ��ل وبعد
جمل�س االعم ��ار ( ،)1952التدريب على امل�شاريع
الكربى يف اململكة املتحدة)( ،درا�سات يف �سيا�سة
اال�س ��كان)( ،انقالب البع ��ث -وزارة التخطيط –
التفرغ لالعم ��ال اال�ست�شارية)( ،العودة اىل امانة
العا�صم ��ة)( ،املكات ��ب اال�ست�شاري ��ة العراقي ��ة)،
(م�ش ��روع معهد الدرا�سات العليا)( ،تطوير مدينة
بغداد يف ثمانينات القرن الع�شرين)(،من م�شاريع
تطوير بغ ��داد)( ،االجنازات وحتقيق االهداف)،
(امل�ؤمت ��رات الدولية)�(،أي ��ام املحنة)(،م�ش ��روع
 300وام املع ��ارك)�( ،سن ��وات احل�ص ��ار املدم ��رة
وبغ ��داد ب�ي�ن ( ،)2003 – 1992االحت�ل�ال
االمريك ��ي وامل ��ي يف اعمار الع ��راق)( ،م�شاريع
ك�ب�رى يف اعم ��ار الع ��راق ،)2014 -2009
(بانتظ ��ار الع ��راق اجلديد).و�ضم ��ت ف�ص ��ول
الكت ��اب العديد من ال�ص ��ور توثيقا لالحداث التي
ي�ستذكرها املدفعي.

بغداد /المدى
نحن نبتكر وطن� � ًا بناه الأوائل والي ��زال الأبناء
يعمرون ��ه بقلوبه ��م التي تنب�ض جم ��ا ًال وحمبة،
وط ��ن ا�ص� � ّر عل ��ى �أن يعل � ّ�ي طوبه زه ��رة زهرة،
حكاي ��ة وط ��ن �آم ��ن بالط�ي�ن فتح ��ول اميانه اىل
عمارات وق�صور ،وطن يحف ��ر على قلبه كالرقيم
ال�سوم ��ري ،فخ�ل�ال جل�س ��ة �أقامته ��ا اجلمعي ��ة
العراقي ��ة لدع ��م الثقافة ُ�سلط ال�ض ��وء على ثقافة
البن ��اء التي من �ش�أنها ُت�ستهل من باقي الثقافات،
وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال االحتف ��اء باملهند� ��س املعماري
ه�شام املدفعي ،،على قاعة اجلواهري.
نح ��ن يف ه ��ذا الوطن الن ��زال نحتف ��ي ونحتفل
ونع ّل ��ي ا�صواتن ��ا لت�ص ��ل موائد الرع ��د والربق
املط ��ر اجلمي ��ل اىل اجلميع ،حي ��ث وهبنا الكون
�أول ملحم ��ة و�أول حكاي ��ة و�أول ح ��رف ،كم ��ا
وهبن ��اه ال�سي ��اب ون ��ازك املالئكة ومن�ي�ر ب�شري
وج ��واد �سليم وفائ ��ق ح�سن و�آخري ��ن ،وما زال
فنانون ��ا ميي ��زون ب�ي�ن قطع ��ة ال�ت�راب واخته ��ا
من خ�ل�ال م ��ذاق �أل�سنتهم به ��ذه الكلم ��ات افتتح
ال�شاعر عمر ال�سراي ،جل�سة االحتفاء والتي كان
مدي ��ر ًا حلواريته ��ا وق ��ال ال�سراي”جل�سة اليوم
ا�ستثنائي ��ة تفت ��ح �صفح ��ة جدي ��دة م ��ن بواب ��ات
الثقاف ��ة وتق�ت�رب من جم ��االت الثقاف ��ة بو�صفها
عمران ًا وبقا ًء ووج ��ود ًا ور�سوخ ًا ،اليوم نحتفي
ب� �ـ 70عام ًا من البناء واالعم ��ار ،ورمبا للرقم 70

م ��ا ه ��و �إال داللة �إىل عم ��ر طويل م ��ن االبداع».
م�ؤكد ًا”نحتف ��ي الي ��وم بقام ��ة عراقي ��ة ان�سانية
ا�صيلة ا�ستطاعت �أن تعلن ببقائها هذا احل�ضور،
العراق ��ي اال�صيل ه�ش ��ام املدفعي حا�ض ��ر اليوم
حي ��ث ال تخت�ص ��ر الكلم ��ات حيات ��ه كمب ��دع ال
يتوقف عن عطاءاته».
احتفاء اليوم مل يك ��ن تقليدي ًا ،هكذا وجد رئي�س
اجلمعي ��ة العراقية لدعم الثقافة مفيد اجلزائري،
خالل كلمته قائ ًال”نحن النحتفي بال�شعر والأدب
بل نحتفي بالبناء والعمران وهو يف لب الثقافة
وح�صيل ��ة الثقاف ��ة ،فالبن ��اء والعم ��ران ي�ؤ�ش ��ر

امل�ست ��وى ال ��ذي ت�صل ��ه الثقاف ��ة وه ��و التج�سيد
مل�ست ��وى التح�ض ��ر ،ونح ��ن �إزاء ثقاف ��ة ا�صيل ��ة
مبعن ��ى الكلمة ،وم ��ا يقا�س م�ست ��وى الثقافة اال
مب�ستوى الإب ��داع يف العمران”.ذاكر ًا”�أن كلمة
االب ��داع تق�ت�رن يف الغال ��ب يف جمي ��ع املجاالت
ولي�س باجلانبني الثق ��ايف والفني فح�سب ،فهي
كلم ��ة تعبرّ ع ��ن �سم ��و العط ��اء يف كل امليادين».
وي�ش�ي�ر اجلزائ ��ري اىل”�أن اال�ست ��اذ ه�ش ��ام
املدفع ��ي يب ��دو غ�ي�ر معن ��ي بالثقاف ��ة ومن�شغ ��ل
بالهند�س ��ة ،لكن ��ه يف الواق ��ع �شخ� ��ص ميار� ��س
الثقاف ��ة يومي� � ًا يف احلقيقة ومنذ �سبع�ي�ن عام ًا،
وحت ��ى الآن وه ��و يعد من اه ��م الداعمني للثقافة
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مدراء بول �سرفي�س يف بغداد مل�شروع املخطط العام للإ�سكان

احد االجتماعات الوزارية ملناق�شة م�شروع خمطط اال�سكان

ه�شام املدفعي مع احدى املدراء يف بول �سرفي�س

من زمن التوهج

تواري حلم العراق الجديد

هشام المدفعي :ما نحن عليه اليوم
م��ن تأخ��ر ..ماهو إال نتيج��ة تدهور
فكري وإداري
وقد ي�ؤكد هذا موقف ًا ع�شته معه حني كلفني برهم
�صال ��ح ،ب� ��أن ا�سلم ��ه م�شروع� � ًا ثقافي� � ًا خالل 36
�ساعة ،وقد كنت متلهف ًا لذلك يف ذلك الوقت ،حني
كن ��ت مت�سلم� � ًا �ش� ��ؤون وزارة الثقاف ��ة ،وبالفعل
بع ��د �أن ت�شاورنا �أنا واملعني ��ون بالأمر ،ات�صلنا
باملدفعي والذي �سلمنا امل�شروع خالل � 24ساعة،
ورغم �أن امل�شروع مل ين ّف ��ذ لأن �صالح اعتذر عنه
فيم ��ا بع ��د �إال �أن املدفعي مل يذك ��ر انني �سببت له
�أي تعب �أو ازع ��اج ،وما هذا �إال دليل على تفانيه
يف تق ��دمي الكثري يف �سبيل املنجز الثقايف ودعم
ه ��ذا املجال».مواق ��ف عاي�شه ��ا الناق ��د والباحث
ناجح املعموري مع املدفعي وا�صف ًا �إياه”باملعلم
والبغ ��دادي الأ�صيل”ويذك ��ر املعموري”كن ��ت
حمظوظ� � ًا ب� ��أين تعرفت له بال�سن ��وات الأخرية،
حي ��ث ات�ص ��ل ب ��ي اال�ست ��اذ مفي ��د اجلزائ ��ري،
وطلب مني التعاون م ��ع املدفعي لأتفق معه على
اع ��داد تقاري ��ر لتطوير حمافظة باب ��ل ،واخربته
�أين جاه ��ز ،وق ��د ا�شرف ��ت على ما طلب ��ه املدفعي
واجن ��زت التقاري ��ر املقرتح ��ة لتطوي ��ر اجلانب
الزراع ��ي واجلان ��ب االجتماع ��ي يف حمافظ ��ة
باب ��ل ،ثم كلفن ��ي املدفع ��ي مبهمة �أخ ��رى وطلب
من ��ي تقرير ًا عن التمظه ��رات الثقافية للتحوالت
ال�سكني ��ة يف مدينة احللة وه ��ي مو�ضوعة ذكية
واعتز باملقال الذي كتبته ح ّتى هذه اللحظة ،ذلك
اننا بحما�س دائم للعمل من �أجل املدينة».
و�أك ��د املعموري”�أنن ��ي اذه ��ب بعي ��د ًا لعملي مع
املدفع ��ي ،ذل ��ك ان ��ه يُعن ��ى باحل�ض ��ارات القدمية
واال�سط ��ورة ،وه ��و م ��ا يعن ��ي االنرثبولوجي ��ا
واالثنولوجي ��ا وه ��و يف �صل ��ب تخ�ص�ص ��ي،
وكن ��ت متهيب ًا من ذلك ،ولكن ��ه كان معلم ًا بحق».
�أي�ض� � ًا �أ�شار املعم ��وري �إىل �أن املدفعي طلب منه
مو�سعة عن ناحي ��ة ال�سدة وق�ضاء
�إع ��داد تقارير ّ
املحاوي ��ل ،وقد اجنزها الأول ب�ش ��كل ا�ستثنائي
مواجه� � ًا العدي ��د م ��ن املعوق ��ات ،ذاكر ًا”لق ��د
ت�صفح ��ت كتاب املدفعي واكت�شف ��ت به معلومات
مهمة ،مث ًال �أن حممد �صالح زكي ،وهو عمه وهو
واح ��د من الرواد االوائ ��ل يف احلركة الت�شكيلية
العراقي ��ة ،وخال ��د ال�س�ل�ام ،اح ��د اقارب ��ة وه ��و
�شخ�صي ��ة معروف ��ة وقتيبة ال�شيخ ن ��وري ،بذلك
معني بالثقافة والف ��ن وهو من عائلة
ف� ��إن ه�شام ٌ
ثقافية وفنية».
وبع ��د هذه الكلمات التي غمرت املدفعي ،عبرّ هو
بدوره عن �شك ��ره للحا�ضرين ،وا�ستيائه مما �آل
�إلي ��ه العراق الي ��وم ،ذاكر ًا”�أن الع ��راق بلد غني
مبوارده املادي ��ة والب�شرية وثرواته ،فما �آل �إليه
اليوم ال ينف ��ي غناه”و�أ�شار املدفعي اىل التطور
الذي �شهدته دول اخللي ��ج ،وما �شهدته الإمارات
على وجه اخل�صو�ص ،مُعطي ًا مثا ًال ملنطقة الربع
اخلايل”.وم�ؤك ��د ًا”�أن م ��ا نحن علي ��ه اليوم من
ت�أخر ،ماهو �إال نتيجة تدهور فكري و�إداري».
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من زمن التوهج

عائلة املدفعي
�سنة 1934
اعداد  :عراقيون
البدايات
�أر�سل عمي امني زكي برقية اىل والدي حيث كان
مدي ��ر �شرطة كرك ��وك بالكلمات التالي ��ة (نهنئكم
ب� �� ٍأخ لقحط ��ان) اج ��اب وال ��دي بكلم ��ات ق�صرية
كعادته (اهال و�سهال بهّ�شام).
ول ��دت يف (اعظمي ��ة بغ ��داد يف  28ت�شرين اول
 ،)1928وادرك ��ت احلي ��اة وان ��ا االب ��ن الث ��اين
م ��ن خم�س ��ة اخ ��وة واخ ��ت واحدة ،ه ��م قحطان
وه�ش ��ام و�سهام وع�صام و�إله ��ام ،وميادة ،ولعل
يف ا�سمائنا طراف ��ة وندرة يف �سنوات والداتنا،
واذك ��ر هن ��ا ان �شقيقتي (ميادة) كان ��ت ت�سميتها
باقرتاح من ال�شاعر معروفالر�صايف ،وكان على
�صلة وطيدة بوالدي ،ولعله اطلق لأول مرة على
فتاة يف العراق.
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كان ابي يح ��ب االدب كثريا ،ويق ��ر�أ ما تقع يداه
عليه من كتب االدب والتاريخ ،فكانت عالقاته مع
االدباء وال�شعراءوطي ��دة ،وكان جمل�سه يقرتب
من االدب كثريا واليخلو مرة من اديب �أو�شاعراو
كات ��ب او �صحف ��ي ،كما ان والدت ��ي هي االخرى
ت�شاط ��ره هذا االهتمام� ،إال �أنها �شغوفة بالتاريخ
احلدي ��ث للعراق وملا له عالق ��ة باملتغريات داخل
العراق ،وكث�ي�را ما حدثتنا ع ��ن وقائع تاريخية
عا�صرتها او �سمعت بها من والدي .واود هنا ان
اذكر انه كان معجب ��ا بال�شعب االنكليزي ،وتعلم
لغته ��م على يد معلم لبن ��اين ،وكان له العديد من

اال�صدقاء الربيطانيني كال�سيدة فريا �ستارك.
كان وال ��دي ه ��ادئ الطب ��اع ،اال ان ��ه كان �شديدا
وحازم ��ا يف املوا�ضع املهم ��ة واخلطرية ،بداللة
ما عه ��دت اليه احلكومة من نزاعات ع�شائرية او
م�ش ��اكل امنية يف انح ��اء العراق م ��ا اكده مرارا
م�شاركن ��ا يف العي�ش (ق ��دري) ال�شرطي ال�سائق
ال ��ذي رافق والدي يف وظائفه وتنقالته ،وبقيت
�صلت ��ه بالأ�س ��رة اىل وفات ��ه يف ال�سبعين ��ات.
كم ��ا كان وال ��دي اليبخ ��ل علين ��ا بالن�صائ ��ح
والتوجيه ��ات التي تبعدن ��ا عن موا�ض ��ع الزلل،
وفق جتربت ��ه الع�سكري ��ة والوظيفي ��ة .وتعلمنا
منه احرتام االخري ��ن مهما كانت �صفتهم ،وكنت
ا�شع ��ر باحرتامه الكبري خلاالتي  :لبيبة ام الئقة
زوج ��ة عب ��د الل ��ه ال�س�ل�ام ،ون�سيب ��ة ام عائ�ش ��ة
زوجة �شوك ��ت �سري ،كانت عائ�ش ��ة ابنة خالتي
االكرب ب�ي�ن جيلنا ،وقد تزوجت من ال�سيد ها�شم
الآلو�س ��ي بعدئذوالذي ت ��زوج اخي ع�صام ابنته
هناء الآلو�سي .اذكر ان عالقته ببنتي عمي امني
زكي ،وهما �سانحة وملع ��ان ،كانت عالقة �صداقة
وادب ،اذ كان يبادلهم ��ا احلدي ��ث ع ��ن ال�شع ��ر
وال�شعراء وق�ضايا الثقافة املختلفة.
كان �صاح ��ب جمل� ��س ادب ��ي عام ��ر ،و�ص�ل�ات
وا�سعة ب�أدباء الع ��راق ،ولعل معروف الر�صايف
وامل�ل�ا عب ��ود الكرخ ��ي وحبزب ��وز كان ��وا االكرث
�صلة .واذكر ان والدي رقد يف امل�ست�شفى امللكي
يف الب ��اب املعظم فزاره امل�ل�ا عبود الكرخي ،كما

�سمع ��ت ع ��ن حماوالت ��ه ا�ص�ل�اح ذات الب�ي�ن بني
الر�ص ��ايف وال�صحف ��ي ابراهي ��م �صال ��ح �شك ��ر.
وم ��ن ذكريات ��ي عندم ��ا كان وال ��دي راق ��دا يف
امل�ست�شف ��ى امللكي يف الباب املعظ ��م ،وزاره املال
عب ��ود الكرخ ��ي وجل�س عل ��ى كر�سي عن ��د ر�أ�س
وال ��دي يف الطارمة اخللفية املطل ��ة على حديقة
امل�ست�شف ��ى ،ف�أخ ��ذ الكرخ ��ي يلق ��ي م ��ن �شع ��ره
ال�شعب ��ي عل ��ى وال ��دي وحتول ��ت الزي ��ارة اىل
جل�س ��ة طريفة تخللتها احادي ��ث هازلة و�ضاحكة
م ��ن االنطباعات والتعليقات والذكريات .وكانت
ادارة امل�ست�شف ��ى قد اخرج ��ت �أ�س َرة املر�ضى اىل
الطارم ��ة اخلارجي ��ة امل�سقفة للنوم لي�ل�ا ب�سبب
ح ��رارة اجل ��و يف ف�ص ��ل ال�صيف ،وع ��دم وجود
و�سائل تربيد عدا املروحة ال�سقفية التي اعتادت
ادارة امل�ست�شف ��ى و�ضع قوال ��ب الثلج حتتها يف
�أوعية معدنية لتربيد الغرفة.
مرحلة الطفولة
ال اتذك ��ر كث�ي�را ع ��ن ف�ت�رة الطفول ��ة ،اال اين
اتذك ��ر اول عه ��دي بالدرا�س ��ة مع اخ ��ي قحطان،
عندم ��ا �سجلتن ��ا والدت ��ي يف رو�ض ��ة لكني�س ��ة
م�سيحي ��ة يف منطقة الك ��رادة ـ ارخيت ��ه ،ال تبعد
كث�ي�را عن البي ��ت ،واتذك ��ر ان معلماتن ��ا َّ
كن من
راهب ��ات الكني�س ��ة ون�سميه ��ن املا�س�ي�رات ،وقد
تعلمنا يف ه ��ذه الرو�ضة اوىل حماوالت الكتابة
والتلفظ باحل ��روف املختلفة .ثم دخلت الدرا�سة

االبتدائي ��ة يف املدر�س ��ة امل�أموني ��ة يف منطق ��ة
امليدان التي تبعد كثريا عن منطقة �سكناي حملة
ح�س ��ام الدين يف الكرادة .كان ��ت امل�أمونية ا�شهر
املدار�س االبتدائية يومذاك ،وتقع بجوار وزارة
الدفاع
يف منطق ��ة الب ��اب املعظ ��م م ��ن بغ ��داد ،وتط ��ل
على�ساح ��ة املي ��دان املكتظة بالنا� ��س واال�سواق
والدوائر الر�سمية ،و�أمام باب املدر�سة كنا نرى
(طوب ابو خزامة) ،وما يدور حوله من معتقدات
�شعبي ��ة طريفة ،كم ��ا كان يقع خ ��زان ا�سالة املاء
خل ��ف املدر�س ��ة .كانت بناي ��ة املدر�س ��ة امل�أمونية
كب�ي�رة وبطابق�ي�ن ،وممراتها طويل ��ة و�صفوفها
وا�سع ��ة والدخول اليها من اجلهة املقابلة ل�سوق
املي ��دان ،وكانت من ابنية بغ ��داد امل�شهورة ،وقد
هدمت يف عهد عبد الكرمي قا�سم مع بناية جميلة
هي االخرى ،وهي بناي ��ة مكتبة االوقاف العامة
يف الباب املعظم ،لتطوير تلك املنطقة!
كان �سائقن ��ا (ق ��دري) ي�أخذنا �أن ��ا واخي قحطان
ب�سيارتن ��ا اىل املدر�س ��ة �صباح كل ي ��وم ،ويعود
بن ��ا اىل الكرادة ،خمرتقا �ش ��ارع الر�شيد ف�شارع
ال�سع ��دون حت ��ى ي�ص ��ل البيت يف حمل ��ة ح�سام
الدي ��ن يف الك ��رادة .كم ��ا كان ق ��دري ي�أخذنا بني
فرتة واخرى اىل اماكن اخرى مثل حمل احلالق
(ع ��زت) يف �ش ��ارع الر�شي ��د واملج ��اورا ل�س ��وق
الهرج ،مقابل حملة (كوك نزر)
املحرف ��ة م ��ن اال�س ��م ال�صحي ��ح لكني�س ��ة االرمن

من زمن التوهج

شذرات من مذكرات المدفعي
االرثودوك� ��س الت ��ي بناه ��ا ال�ضاب ��ط العثماين
(ك�ي�روك نازريان) .واذك ��ر ان عزت احلالق كان
ا�شب ��ه بكتل ��ة �سمينة ،وذا بطن كب�ي�رة ،ويرتدي
بنطلونا معلقا (بالآ�سق ��ي) على كتفه مع قمي�ص
ابي� ��ض ،وهو م ��ن ا�شهر احلالقني �آن ��ذاك ،وكان
والدي من زبائنه.
وم ��ن ذكريات ��ي يف امل�أموني ��ة ،وق ��وع انق�ل�اب
بك ��ر �صدق ��ي ( 29ت�شري ��ن االول  )1936وان ��ا
يف ال�ص ��ف الث ��اين االبتدائ ��ي  ,وح�ضور قدري
لأخذنا م ��ن املدر�سة وخروجنا م ��ن ال�صف بنا ًء
على توجيه ��ات والدي وعندم ��ا �سمعنا ا�صوات
انفج ��ارات القناب ��ل الت ��ي ا�سقطته ��ا طائ ��رات
ع�سكري ��ة م�ؤي ��دة لالنق�ل�اب على مبن ��ى جمل�س
ال ��وزراء القريب من املدر�سة (كان املبنى بجوار
الق�شلة امام جامع ال�سراي) ،لفر�ض االمر الواقع
على رئي�س ال ��وزراء يا�سني الها�شمي واال�سراع
با�ستقالته.
كان ��ت حمل ��ة ح�سام الدين من حم�ل�ات الكرادة
احلديث ��ة يف الع�شرين ��ات ،وتق ��ع عل ��ى الطريق
امل� ��ؤدي اىل مع�سك ��ر (الهني ��دي) ال ��ذي �سم ��ي
فيم ��ا بعد مبع�سك ��ر الر�شيد ،ون�س ��ب ا�سمها اىل
ال�سيد ح�سام الدين جمعة وهو من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية واالدارية املعروفة،من اوائل من �سكن
تلك املنطقة ،ويقع بيته جماور بيتنا �شماال واىل
ج ��وار بيت بك ��ر �صدقي .ويق ��ع يف املحلة اي�ضا
بيت �صبيح جنيب وكنا ن�سميه (عمي) وهو ابن
خ ��ال والدي ،وبيتنا يقع خلف بيته ،وكنا ن�سمع
احيان ًا �ص ��وت ح�سام الدي ��ن املرتفع ل�ضعف يف
�سمع ��ه عندما ين ��ادي �صبيح جني ��ب قبل دخوله
الدار .ومن �سكن ��ة املحلة اي�ضا القا�صد البابوي
يف بغ ��داد ،وحممد علي حممود،وحمدي الباجه
جي ،ويقع خلف ��ه بيت (رجينة با�ش ��ا) ال�شهرية
يوم ��ذاك اخت املطربة �سليمة با�شا .عندما �سكنا
حملة ح�سام الدين يف �سنة  ،1934كانت امل�سافة
طويل ��ة بينها وب�ي�ن مفرق الك ��رادة ـ داخل حيث
(ن�ص ��ب كهرمان ��ة حاليا) واليوجد بن ��اء يف تلك
امل�ساف ��ة �سوى نادي العلوي ��ة ،كما ال يوجد بناء
اىل منطق ��ة الب ��اب ال�شرقي عرب ب�ست ��ان اخل�س
�س ��وى بن ��اء (واي ام �س ��ي �أي) وه ��ي جمعي ��ة
ال�شبان امل�سيحيني.
وم ��ن ذكريات ��ي يف ه ��ذه املرحل ��ة م ��ن حياتي
عندما كان والدي مت�صرف ًا للواء الرمادي ،مرور

قطعات اجلي�ش الربيط ��اين عرب مدينة الرمادي
متجهة اىل فل�سطني و�شمال افريقيا لقتال االملان
بقي ��ادة رومل القائد االمل ��اين ال�شهري يف احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة .كم ��ا اتذك ��ر رحل ��ة ال�صي ��د انا
واخي قحطان ب�صحب ��ة والدي و�صديقه ال�شيخ
عب ��د الرزاق علي ال�سليمان �شي ��خ م�شايخ الدليم
واحم ��د عجيل الي ��اور �شيخ �شم ��ر ،وفيها ر�أيت
التحدي ب�إ�صابة اله ��دف بوا�سطة بنادق القتال،
وق ��د ب ��رع ال�شيخ ��ان ومل ي ��زاال �شاب�ي�ن .وبع ��د
الغداء انطلقت ال�سيارات االربع ل�صيد الغزالن،
وعند التقرب من الغزالن املتجمعة عند منخف�ض
للمي ��اه يف بادية ال�شام ،ا�سرعت تلك احليوانات
اجلميل ��ة بالفرار يف اجتاه ��ات خمتلفة وتبعتها
ال�سي ��ارات ب ��كل �سرعته ��ا ،وعند الع ��ودة جلمع
ال�صيد تبني ان ال�سيارات قطعت م�سافات طويلة
وا�صبح من ال�صعب جتمع ال�سيارات من جديد،
و�أدركن ��ا ب�أننا قد �أ�ضعنا بع�ضن ��ا البع�ض و�سط
نلتق اال
تل ��ك ال�صحراء الرملي ��ة الوا�سع ��ة ،ومل ِ

لي�ل�ا عندما عادت ال�سيارات اىل بيت ال�شيخ عبد
الرزاق علي ال�سليمان.
وم ��ن ذكريات ��ي يف ه ��ذه املرحلة م ��ن حياتي،
�سفري ان ��ا واخي قحطان اثناء العطلة ال�صيفية
م ��ع والدي لدى قيامه بجول ��ة تفتي�شية يف لواء
الرم ��ادي ،وق ��د رافقن ��ا عمي حمم ��د �صالح زكي
(ابو زيد) .وعن ��د و�صولنا اىل ناحية البو كمال
وجه �ضابط االرتباط الفرن�سي املقيم يف اجلهة
ال�سوري ��ة م ��ن املنطق ��ة ،وكانت �سوري ��ا ولبنان
حت ��ت النفوذ الفرن�سي ،دع ��وة ع�شاء اىل والدي
ومرافقي ��ه ومنهم توفيق املختار قائممقام ق�ضاء
عنه ومدير الناحي ��ة وغريهما .وبعد املجامالت
الر�سمي ��ة التقليدية ،جل�سنا عل ��ى مائدة الطعام،
وي ��ا لها من مائدة رتبت بطريقة فرن�سية حديثة،
تخللته ��ا احادي ��ث منوع ��ة ،كانت االطب ��اق تقدم
وفيه ��ا كمي ��ات �صغرية م ��ن الطعام عل ��ى دفعات
مع ال�ش ��راب الفرن�سي ،وانته ��ت بتقدمي القهوة
الفرن�سي ��ة املعت ��ادة .ويبدو ان ه ��ذه الطريقة مل
تالئ ��م م ��ا اعتدنا علي ��ه ،فما ان و�صلن ��ا اىل بيت
مدي ��ر الناحي ��ة بعد انته ��اء الدع ��وة ،حتى متت
تهيئة الع�شاء على طريقتنا!
�أحي ��ل وال ��دي اىل التقاع ��د ع ��ام  1941وه ��و
مت�صرف لواء الرمادي ،ويف هذه الفرتة انتقلنا
للدرا�س ��ة يف مدر�س ��ة تطبيق ��ات دار املعلم�ي�ن
االبتدائي ��ة يف االعظمي ��ة ق ��رب املق�ب�رة امللكية.
واذك ��ر حدوث حركة ر�شيد ع ��ايل الكيالين وانا
يف ال�ص ��ف ال�ساد�س ابتدائ ��ي ،وقد كنا مندفعني
بحما�س لت�أييد حكوم ��ة الكيالين وكنا نعتقد ان
هدفها حماربة االنكليز لي�س اال .واتذكر وقوفنا
عل ��ى ر�صي ��ف ال�ش ��ارع يف حملة ال�شي ��وخ قرب
مقهى حج ��ازي ،حيث كنا ن�سك ��ن ،لتحية ر�شيد
ع ��ايل ونح ��ن نرت ��دي لبا� ��س الك�شاف ��ة ونحمل
ع�ص ّي ًا خ�شبية .كم ��ا اتذكر حوادث الفرهود وما
ج ��رى من اعتداءات على بي ��وت و �أبنية يهودية
و�سرق ��ة موجوداتها ،وقد متكن ��ا من حماية عدد
من الدور اليهودية يف �شارعنا.
انتقل ��ت اىل الدرا�س ��ة املتو�سط ��ة ،والتحق ��ت
مبتو�سط ��ة الك ��رادة ال�شرقي ��ة الواقعة يف حملة

ارخيت ��ه ،وهي بناي ��ة حديثة قريبة م ��ن ال�شارع
امل�ؤدي اىل جامعة بغداد حاليا .وكانت الدرا�سة
يف ه ��ذه املدر�س ��ة متمي ��زة ومتقدم ��ة بط ��رق
التدري� ��س وا�سالي ��ب التعلي ��م .وم ��ن مدر�سيه ��ا
االفا�ض ��ل (اوه ��ان دنح ��و) للغ ��ة االنكليزي ��ة
و(ف� ��ؤاد دروي� ��ش) لعل ��م املثلث ��ات .وكان م ��ن
ا�صدقائ ��ي يف ال�صف الثاين ن ��زار املالئكة الذي
ع ��رف ب�إتقان ��ه اللغ ��ة االنكليزي ��ة ،وكان يومئ ��ذ
يتعل ��م اللغ ��ة الالتيني ��ة ،وه ��و اخ ��و ال�شاع ��رة
الكبرية نازك املالئكة.
مرحلة كلية الهند�سة
كان والدي ي�ؤكد علينا انا و�أ�شقائي ان نبتعد
ق ��در االمكان عن العمل احلكومي التقليدي ،وان
يكون تك�سبنا م ��ن التخ�ص�ص املهني يف القطاع
اخلا�ص ملا فيه من فوائ ��د مادية ونف�سية ،ولعله
كان يف ذلك يقول لنا ان ما واجهه من معاناة يف
اخلدمة احلكومي ��ة الوظيفية ،اليريده ان ينتقل
اىل ابنائ ��ه فيواجهون ما واجهه من تعب وعداء
وح�سد مهما كانت درجة خدماتهم! .كما يبدو ان
هذا االمر �شمل ابناء اعمامي اي�ضا.
دخل ��ت كلي ��ة الهند�س ��ة يف بغ ��داد ع ��ام 1946
وان ��ا يف الثامنة ع�شرة من عمري ،وكانت عندي
رغبة يف درا�سة هند�سة البناءوهي رغبة والدي
نف�سه ��ا ،و قدم ��ت اىل كلية الهند�س ��ة وفق ح�صة
لواء كرك ��وك الذي كان والدي مت�صرفا له ،وهي
اربع ��ة ط�ل�اب وكان رقم ��ي ( )5احتي ��اط ،وم ��ن
ح�س ��ن حظ ��ي ان اح ��د املقبولني االربع ��ة ح�صل
عل ��ى بعث ��ة درا�سي ��ة اىل الوالي ��ات املتحدة ومل
يج ��د كفي�ل�ا ،ف�أوعز وال ��دي اىل رئي� ��س البلدية
ان يج ��د كفي�ل�ا له ��ذا الطال ��ب ،وفعال تق ��دم احد
كبار جت ��ار كرك ��وك لكفال ��ة ال�سيد ح�س ��ن الدده
مم ��ا �سه ��ل التحاق ��ه بالبعث ��ة العلمي ��ة ،وهك ��ذا
دخل ��ت كلي ��ة الهند�س ��ة .اال اين فجع ��ت بع ��د
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◄◄
ا�سابيع قليلة بوفاة والدي املفاجئة ،كانت الوفاة
ب�سب ��ب انفج ��ار �شري ��اين يف الدم ��اغ ،وهو عائد
بال�سيارةم ��ن مهم ��ة ر�سمي ��ة م ��ن بغ ��داد اىل مقر
عمل ��ه مت�صرفا للواء كرك ��وك ،كان احلادث قا�سيا
علين ��ا ،ومل ا�صدق اخلرب يف البداي ��ة ،والزمتني
تل ��ك ال�صدمة طيلة ال�سن ��ة االوىل من درا�ستي يف
كلي ��ة الهند�سة ،ثم اخذ االمر يعود اىل طبيعته مع
م ��رور االي ��ام .وا�صبحت �آنذاك اك�ب�ر اخوتي يف
البي ��ت ،وا�صبحت والدتي تعتم ��د علي يف تدبري
الكثري م ��ن امور البيت ،الن اخ ��ي الكبري قحطان
كان ق ��د التحق بالبعثة العلمي ��ة يف بريطانيا منذ
�سنت�ي�ن .وكانت تلك البداي ��ة يف مواجهة �صعوبة
احلياة ،كان االمر �صعبا يف التوفيق بني الدرا�سة
ومطال ��ب الأ�س ��رة ،غ�ي�ر ان ق ��وة ارادة والدت ��ي
وحكمتها كانتا من ا�سباب جناحنا يف هذه الفرتة
وما تالها.
التحقت بال�شعبة ـ �أ ـ يف ال�صف االول من الكلية،
ومع ��ي يف ال�ص ��ف اوائ ��ل الطالب ��ات العراقي ��ات
املقب ��والت يف كلي ��ة الهند�س ��ة ،ومنه ��ن �سعادعلي
مظل ��وم وجوزف�ي�ن غزال ��ة وطالب ��ة يهودية ،ومن
الط�ل�اب اذك ��ر هن ��ا ع ��ددا م ��ن الط�ل�اب االردنيني
مث ��ل احمد ف ��وزي ال ��ذي ا�صب ��ح فيما بع ��د امينا
للعا�صم ��ة االردني ��ة (عم ��ان) ،و�سعي ��د بينو الذي
ا�صبح وزي ��را للأ�شغال العام ��ة يف االردن ،وعمر
عبد الله دخقان الذي ا�صبح وزيرا للموارد املائية
يف االردن ،وابراهي ��م عطور ال ��ذي ا�صبح وكيل
وزي ��ر الزراعة ،ويحيى حديدي ال ��ذي ا�صبح من
رج ��ال االعمال الكبار يف االردن .كما تعرفت على
ط�ل�اب عرب �آخري ��ن ،وم ��ن دول ا�سالمية خمتلفة
كزجنب ��ار و�سورياومنه ��م عبي ��د عبدالل ��ه �سي ��ف
ويحيى ال�صاحلي.
******

العدد ()3968

السنة الرابعة عشرة
الخميس ( )13تموز
2017

10

بع ��د عودت ��ي للع ��راق م ��ن الزمال ��ة الدرا�سية يف
اململكة املتحدة ،با�شرت عملي يف جمل�س االعمار
 م�صلح ��ة امل�صاي ��ف وال�سياح ��ة ،مبهم ��ة و�ضعالت�صامي ��م الهند�سية لأعمال تل ��ك الدائرة.وكانت
ت�ض ��م ع ��ددا م ��ن املهند�س�ي�ن املدني�ي�ن العراقيني،
وبع� ��ض املهند�س�ي�ن االوربي�ي�ن مم ��ن ميتلك ��ون
اخت�صا�صات غري موجودة لدى العراقيني.
كان ��ت الني ��ة او ًال متجه ��ة اىل ت�شجي ��ع العم ��ل
ال�سياحي يف الع ��راق ،وا�ستغالل خطوط ال�سكك
احلدي ��د الت ��ي ت�ص ��ل اىل خمتل ��ف م ��دن الع ��راق
له ��ذا الغر� ��ض .فت�شكلت دائ ��رة لل�سياحة مرتبطة
مبديري ��ة ال�سكك احلديدية العامة .وكان املهند�س
املعم ��اري عب ��د الله اح�س ��ان كامل يعم ��ل يف هذه
الدائ ��رة م ��ع مهند� ��س معم ��اري بريط ��اين ،ه ��و
( ،)Hertsوق ��د قام ��ا بو�ض ��ع ت�صامي ��م كل م ��ن
فندق �سر�سنك ودار اال�سرتاحة يف م�صيف احلاج
عم ��ران وفن ��دق �ص�ل�اح الدي ��ن الق ��دمي واجلديد
فيم ��ا بعد .ث ��م تقرر ربط دائ ��رة امل�صايف بوزارة
االعمار ،بع ��د ان مت نقل املهند�سني العاملني هناك
اىل وزارة االعم ��ار .فالتح ��ق بدائرتن ��ا كل م ��ن
الزم�ل�اء املهند�سني عدنان الربيعي وعبد الر�سول
خي ��اط وفرح ��ان جمع ��ة وح�س�ي�ن النق�شبن ��دي،
ام ��ا املهند�س ��ون االوربي ��ون فه ��م االمل ��اين رنكل
( )Runkleللت�صامي ��م ال�صحي ��ة والنم�س ��اوي
املعماري (هايدن )Hydinواملعماري االيطايل
والآثاري (�سي�سا .)SEISA
كان ��ت امل�صاي ��ف العراقي ��ة تق ��ع عل ��ى حمورين،
االول حم ��ور ل ��واء املو�ص ��ل (حمافظت ��ا نين ��وى
وده ��وك حالي ��ا) ،وامل�صي ��ف الرئي� ��س في ��ه ه ��و

ناحي ��ة ان�شائي ��ة وخدمي ��ة متطلب ��ات احلماي ��ة
الأمنية اخلارجية لل ��دار ب�صورة عامة وللجدران
وال�سق ��وف وال�شبابي ��ك اخلارجي ��ة ومتطلب ��ات
احلماي ��ة من احلري ��ق وم ��ا يتطلب م ��ن درا�سات
�أخ ��رى� .ص ��ارت الفك ��رة لتطوير ال ��دار وتكييفها
كاملة تقريبا .وكان م ��ن واجبي ان �أقوم بح�ساب
كلف ��ة الأعمال على �ضوء ه ��ذه التفا�صيل ،لتكوين
فكرة ع ��ن املوازن ��ة العامة لهذا امل�ش ��روع .ات�ضح
لن ��ا ان املبالغ املطلوبة لإجناز هذه املهمة تتجاوز
املبالغ ملخ�ص�صة لذلك .قدمنا تقرير بهذه احلقائق
اىل اال�ست ��اذ ر�شي ��د املطل ��ك .مل نت�سل ��م ج ��واب
باملوافقة او املبا�شرة ....ولذلك اعتربنا ان املهمة
منتهية.

كلية الهند�سة� /صاحب ذياب ,فليح ح�سن ,ماجد اخل�شابي ,عبد الفتاح ابراهيم ,نافع يعقوب ,ف�ؤاد احلكيم ,عمر دخقان ,احمد فوزي� ,سامي �صالح ,جليل باقر,
يحيي اخلطيب ,يونان ك�صكو�صي ,عفيف الراوي  ,ه�شام املدفعي ,
ح�سن دجيلي ,داووملانعيدبينو ,حميد ال�شماع ,حم�سن العاملي ,نعمان بني ,مهدي اجلبوري ,ابراهيم عطور ,حممود جميد,مهدي مرت�ضى,عدنان رانية ,هادي عبد
القادر,داوود خمتار,مهدي ال�شيخ را�ضي
,عبيد عبد الله ,خريي عبد املنعم,يحيى ال�صاحلي ,حليم منجي,لوي�س مي�شو,حمودي العاين ,جوزفني غزالة,منعم جليل,اليا�س �سلمان,نعم حمد الله,حازم عبد
احلميد,نافع �سلق
,مالحظ االدارة  ,مدير الداخلي�,سعيد علي مظلوم,عبد القادر عبا�س,ن�صوحي ال�سعدي,معاون العميد �شريف يو�سف,العميد رت�شي ,اوزنيان ,حممد
خمزومي,ح�سني ال�صفار,تاجربان ,با�سليو�س  ,ا�سماعيل ف�ضلي .
م�صي ��ف �سر�سن ��ك ،وعل ��ى خط املو�ص ��ل �سر�سنك
توجد حمطة ا�سرتاحة يف (زاويته) ،وهي منطقة
جميلة ب�أ�شجارال�صنوب ��ر الكثيفة التي زرعت يف
عهد املل ��ك في�صل االول ،ومن ث ��م م�صيف �سواره
توكه ،حيث �شيدن ��ا فيه فيما بعد �سنة  1958دارا
لال�سرتاح ��ة وع ��دد ًا من ال ��دور ال�سياحي ��ة .وكان
ق ��د �شيد يف م�صي ��ف �سر�سنك وعل ��ى �سفح اجلبل
فن ��دق كب�ي�ر ،يت�ضم ��ن كل و�سائل الراح ��ة ويطل
عل ��ى وا ٍد اخ�ضر عظيم غن ��ي مبزارعه ويطل على
ق ��رى عديدة منها �أرادن و بامرين وان�شكي .ويف
ه ��ذا امل�صيف �شيد �سابقا الق�ص ��ر امللكي قريبا من
املزرع ��ة امللكية ،وكان املل ��ك في�صل الثاين يق�ضي
ال�صيف فيه مع ا�سرته وحا�شيته.
ام ��ا املحور الثاين فهو م�صاي ��ف لواء اربيل ،وقد
�شي ��دت مديري ��ة ال�س ��كك دار ًا جميل ��ة لال�سرتاحة
للم�صطاف�ي�ن يف اربي ��ل �ضم ��ن حمط ��ة اربيل يف
خط �سكة بغداد – كركوك – اربيل  .والطريق من
مدينة اربيل اىل �شمالها حيث املناطق ال�سياحية،
متموج ومتعرج ،ويرتفع ليمر ب�أربع ع�شرة دورة
لل�صع ��ود اىل م�صيف �صالح الدي ��ن ،الذي �شيدت
فيه مديرية ال�سكك فندقا ب�سيطا جمي ًال (بريمام)،
يط ��ل عل ��ى ال�ش ��ارع الرئي� ��س الذاه ��ب �شماال اىل
م�صائ ��ف اخ ��رى مث ��ل م�صيفي �شق�ل�اوة واحلاج
عم ��ران ،ا�ضاف ��ة اىل ع ��دد م ��ن ال ��دور ال�سياحية
الوا�سع ��ة واجلميلة هند�سي ��ا .ويف اثناء احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة ،وعندم ��ا وقع ��ت اح ��داث حركة
ماي� ��س  ،1941نقل ��ت اىل ه ��ذا امل�صي ��ف رئا�س ��ة
ال ��وزراء والعائل ��ة املالك ��ة مب ��ا فيها املل ��ك في�صل
الث ��اين ،وكان مل ي ��زل �صغريا ،اىل ه ��ذه املنطقة،
بعيدا عن االحداث اخلطرية ببغداد.
تق ��رر يف ذل ��ك الوق ��ت ان ي�شي ��د م�ست�شف ��ى يف
م�صيف �صالح الدين الذي يرتفع عن �سطح البحر
بنح ��و900م ،ومت ��ت املبا�ش ��رة ب�أعم ��ال البن ��اء،
اال ان ��ه واثناء ف�ت�رة االن�شاء مت تعدي ��ل ت�صميمه
ليكون فندقا.كم ��ا مت ت�شييد �سوق ومقهى وجامع
يف ه ��ذا امل�صي ��ف امله ��م .ويف م�صي ��ف �شق�ل�اوة
�شي ��دت دار ا�سرتاحة (خان زاد) م ��ن قبل مديرية
ال�س ��كك ،تط ��ل عل ��ى ب�سات�ي�ن املنطق ��ة اخلالب ��ة،
و�شي ��دت اخ ��رى يف نهاي ��ة ه ��ذا الطري ��ق بع ��د

�شق�ل�اوة وبعد اخ�ت�راق وادي حري ��ر ومرتفعات
�سبل ��ك وم�ضيق كل ��ي علي بيك وقري ��ة رانية التي
جع ��ل اجلي�ش الربيط ��اين فيها اح ��د مع�سكراتهم
اثن ��اء احل ��رب العاملية الثاني ��ة .ويف جوار جبال
كرد�ست ��ان اجلميل ��ة وعلى بع ��د كيل ��و مرتين من
احلدود العراقي ��ة االيرانية�ُ ،شيدت دار ا�سرتاحة
جميل ��ة عل ��ى �سفح جبل يف منطق ��ة احلاج عمران
الذي تك�سوه الثلوج �سنوي ًا�شهور عديدة.
ت�صليح دار �سكن
الزعيم عبد الكرمي قا�سم
بع ��د �أ�شه ��ر من ث ��ورة مت ��وز 1958
وا�ستق ��رار الزعيم وحكومت ��ه يف احلكم ،وعندما
كن ��ت من�شغ�ل�ا ب�أعم ��ايل الهند�سي ��ة يف م�صلح ��ة
امل�صاي ��ف وال�سياحة ،طلب املدير العام للم�صايف
وال�سياح ��ة ر�شي ��د مطل ��ك من ��ي و�أخ ��ي قحطان،
املهند� ��س املعم ��اري املع ��روف� ،أن نرافق ��ه يف
زيارة اىل بي ��ت الزعيم عبد الك ��رمي قا�سم الواقع
يف منطقة (ب�ستان اخل� ��س) البتاويني من بغداد،
للتع ��رف عل ��ى واق ��ع البي ��ت وو�ض ��ع الت�صامي ��م
لإ�صالح ��ه وحتديث ��ه ليك ��ون �سكن خا� ��ص مريح
للزعي ��م� .صالح املطل ��ك كان �صاحب مطعم �شريف
وح ��داد الواق ��ع يف مقدم ��ة ج�س ��ر (املل ��ك في�ص ��ل
الثاين) من جانب الر�صافة.
البيت يقع على ار�ض �سكنية مب�ساحة حوايل 600
مرت ،وهو من بيوت �أمالك اليهود”املجمدة» .بناء
ال ��دار يقع عل ��ى بعد  4امتار م ��ن ال�سياج الأمامي
وحم ��اط مب�ساح ��ة غ�ي�ر م�شي ��دة بعر� ��ض مماثل
يتخلله ��ا �أ�شج ��ار مرتفع ��ة وقريب ��ة م ��ن ال�سي ��اج
اخلارج ��ي ،واحلديقة اخللفي ��ة م�ساحتها حوايل
 200م 2يحي ��ط به ��ا �أ�شج ��ار مرتفع ��ة قريب ��ة من
ال�سي ��اج اخلارج ��ي وو�سطه ��ا �ساح ��ة مفتوح ��ة
ا�ستعمل ��ت �ساحة يقطنه ��ا كالب اربعة �شر�سة من
النوع املخ�ص�ص للحرا�سة.
�أما الدار فهي م�شي ��دة بالطابوق وفق طراز يعود
لعم ��ارة ثالثين ��ات الق ��رن الع�شري ��ن وم ��ن طابق
واح ��د .يتكون تخطي ��ط البيت من مدخ ��ل �أمامي
م�ستعمل ��ة غرف ��ة ال�ضي ��وف عل ��ى اليم�ي�ن وغرفة
معي�ش ��ة العائل ��ة عل ��ى الي�سار ومدخ ��ل الهول يف

الأم ��ام يقع عل ��ى ميني وي�س ��ار غرف ن ��وم وعلى
اليمني يق ��ع احلمام وعلى الي�س ��ار املطبخ بينهما
باب ت�ؤدي اىل احلديقة اخللفية.
�أم ��ا اث ��اث بي ��ت الزعي ��م ،وهو من كب ��ار �ضباط
اجلي� ��ش العراق ��ي ،فه ��ي ب�سيط ��ة اىل درج ��ة
متناهي ��ة .غرفة النوم خالي ��ة من ال�سجاد حتتوي
على �سرير حدي ��دي ودوالب حديدي� .أما ال�سرير
فهو من احلديد الذي ت�ستعمله العوائل البغدادية
للن ��وم عل ��ى ال�سطح والدوالب فهو م ��ن الدواليب
احلديدية البي�ضاء املزججة مع رفوف ،امل�ستعملة
يف امل�ستو�صف ��ات الطبي ��ة .و�أما غرف ��ة اجللو�س
فان �أثاثها يتك ��ون من تختني خ�شبيتني من النوع
امل�ستعم ��ل يف املقاه ��ي ال�شعبي ��ة .و�أم ��ا احلم ��ام
فيتوف ��ر في ��ه حو� ��ض م ��اء م ��ن املوزايي ��ك� ،شائع
اال�ستعم ��ال ل ��دى ذوي الدخ ��ل القليل ،م ��ع طا�سة
ل�سك ��ب املاء عل ��ى ج�سم االن�س ��ان و تختة خ�شبيه
للجلو� ��س ،واملاء احلار ي�سخن من اخلارج بحرق
النف ��ط .مل االحظ اثاث يف املطبخ �سوى طباخ ذو
ثالثة عي ��ون وبع�ض االدوات املعتاد وجودها يف
املطب ��خ .ال يوج ��د يف البي ��ت اثاث اخ ��رى جتلب
االنتب ��اه� .أما احلديقة اخللفي ��ة فال ميكن الدخول
اليها ب�سبب تواجد كالب احلرا�سة ال�شر�سة.
بلغن ��ا ر�شيد املطل ��ك ان ما يتوفر ل ��دى الزعيم من
مبال ��غ لإ�ص�ل�اح داره ه ��و اثن ��ان وع�ش ��رون الف
دين ��ار وحذرنا من جت ��اوز هذا الرق ��م عند العمل
على هذا امل�شروع.
ب ��د�أ قحطان بو�ض ��ع املخططات الأولي ��ة والفكرة
الت�صميمي ��ة الأولي ��ة للت�صليح ��ات �آخذي ��ن بنظر
االعتبار متطلبات �سكن رئي�س دولة ،من متطلبات
ال�سك ��ن واملعي�ش ��ة يف البي ��ت ،م ��ن تعديالت على
الهي ��كل االن�شائ ��ي لل ��دار مبوج ��ب اال�ستعماالت
املتوقع ��ة من قب ��ل رئي� ��س دولة ،وم ��ا يتطلب من
ت�أثي ��ث منا�سب للحياة اليومية ومتطلبات احلياة
الر�سمي ��ة وال�ضياف ��ات العراقي ��ة واخلارجية كما
در�ست متطلبات احلمايات ان تطلب ذلك.
وم ��ن ناحي ��ة اخ ��رى كان عل ��ي ان ادر� ��س م ��ن

من هذه املهمة ال�صغرية ات�ضح يل مدى ب�ساطة
احلي ��اة املعي�شية للزعي ��م عبد الك ��رمي قا�سم قائد
ث ��ورة  14مت ��وز  ،1958اذا ما قارناها مع احلياة
املعي�شي ��ة للكثري من كبار �ضباط اجلي�ش العراقي
�آنئ ��ذ ومنهم م ��ا نعرف من كب ��ار �شخ�صيات العهد
امللكي و�آبائن ��ا ومعارفنا من كبار قيادات اجلي�ش
العراق ��ي .لقد �أثبت الزعيم عبد الكرمي قا�سم طيلة
ف�ت�رة حكم ��ه وحتى مقتل ��ه يف انتكا�س ��ة � 8شباط
 1963ان ��ه زاه ��د يف احلي ��اة ويطم ��ح كثريا يف
رعاي ��ة الطبق ��ات الفق�ي�رة واملعدمة م ��ن املجتمع
و�أراد ان يك ��ون منوذج ��ا للإن�س ��ان املتعف ��ف يف
خدمة املجتمع.
حجز �أموايل يف انقالب �شباط 1963
كانت ال�صحف امل�صري ��ة التي ت�صل لندن مت�أخرة
مليئة باخبار العراق وتفا�صيل احلركة االنقالبية
يف الثامن من �شباط  ،1963وجميع هذه ال�صحف
متعاط ��ف م ��ع االنق�ل�اب ال ��ذي �صاحبت ��ه احداث
دموية معروفة .كانت االخبار مقلقة جدا ،ومل اكن
مهتما مبا يحدث بني رجال ال�سلطة او ال�سيا�سيني
لبع ��دي عنهم ،لكن اخبار االعدامات واالعتقاالت،
التي طالت الكثريين ومنهم ا�صدقائي كانت مقلقة
حقا .ولي�س لدينا اي علم ب�سبب تلك االعتقاالت..
هل ه ��ي �سيا�سية ام انتقامية ام ل�سبب اخر؟ ويف
احد االي ��ام وانا اطالع جريدة االه ��رام امل�صرية،
وقعت عيني على خ�ب�ر مثري مب�صادرة اموال 92
مليونريا عراقيا ،وت�ض ��م القائمة ا�سماء خمتلفة،
وهالني ان اجد ا�سمي يف القائمة برقم .84
�س ��اورين القلق وان ��ا بني م�صدق ومك ��ذب ..ماذا
يعن ��ي حج ��ز �أم ��وايل؟ وان كن ��ت رئي� ��س ق�س ��م
يف وزارة اال�س ��كان ،فان ��ا بعي ��د ع ��ن ال�سيا�س ��ة
و�صراعها ،وايفادي اىل خارج العراق امر طبيعي
للغاية .لقد �سمي ��ت ذلك اليوم بيوم القيامة ،لهول
ماح ��دث يف الع ��راق ،فقد �ألقي القب� ��ض على اكرث
ا�صدقائ ��ي والكث�ي�ر م ��ن اقارب ��ي ،ويف مقدمتهم
�شقيق ��ي قحط ��ان ال ��ذي كان ي�شغل من�ص ��ب مدير
البلدي ��ات الع ��ام .بقي ��ت يف لن ��دن ال�أع ��رف م ��اذا
اعمل ،والعدي ��د من اال�صدق ��اء يف لندن ن�صحني
بعدم الع ��ودة اىل العراق .وزرت الوزير املفو�ض
يف ال�سف ��ارة العراقي ��ة يف لن ��دن �صديق ��ي احم ��د
الفار�س ��ي ،وا�ستف�س ��رت من ��ه عن حج ��ز االموال
املنقولة وغ�ي�ر املنقولة ،وماذا يعن ��ي؟ ،فقال :انه
اج ��راء احتياطي تتخ ��ذه احلكوم ��ة يف مثل هذه
االحداث .وما املك ��ه يومئذ اليتجاوز بيتي الذي
�شيدته بالدي ��ن يف منطقة العلوي ��ة ومبلغ 1800
دينار مودع يف البنك.
قررت العودة اىل بغداد مهما كلف االمر .فا�ضافة
اىل انته ��اء م ��دة ايف ��ادي و�ض ��رورة عودت ��ي اىل
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امام موقد الغاز يف غرفة
اال�سرتاحة يف �شقتنا يف
Shepards Bush

دائرتي وقلقي على ا�سرتي،وما تركته من اثر طيب
م ��ع الذين عملت معهم يف الع ��راق ،وما قدمته من
تفان وجهد يف تنفي ��ذ م�شاريع اال�سكان املختلفة،
زين يل بع�ض اال�صدق ��اء ،ومنهم ال�صديقة �سهري
ال�سن ��وي التي كانت تنتظر يف لن ��دن لت�سافر اىل
نيويورك ،العودة اىل بغداد لعدم وجود اي �شيء
�ضدي �سوى م�صادرة اموايل.
حجزت عل ��ى اول طائ ��رة بريطانية ()BOAC
متجهة اىل بغداد ،وكان ��ت الرحلة م�شوبة بالقلق
والرهب ��ة ،فق ��د كن ��ت الاع ��رف م�ص�ي�ري ببغ ��داد
وموق ��ف االنقالبي�ي�ن من ��ي .لقد كان خ ��ويف على
ا�سرت ��ي يف بغ ��داد م�سيط ��را عل � ّ�ي ،وكان ال�سبب
الرئي� ��س يف اتخ ��اذي ق ��رار الع ��ودة .واملفارق ��ة
اين عل ��ى مدى �سنة كنت ا�ش�ت�ري خمتلف الهدايا
ال�صغرية التذكارية لأ�سرت ��ي ،ف�ضال عن حقيبتي
اخلا�ص ��ة ،ومل ات ��ردد يف نقله ��ا اىل بغ ��داد ،عل ��ى
الرغ ��م من �شع ��وري ب� ��أين رمبا اعتق ��ل يف مطار
بغ ��داد .كنت متوترا يف ب ��دء الرحلة من لندن اىل
بغ ��داد .غ�ي�ر ان وقوف الطائ ��رة يف بريوت نحو
ثالث ��ة ارب ��اع ال�ساعة،جع ��ل خم ��اويف تنح�س ��ر،
وك�أن قوة عظمى غريت م ��ن �شعوري وقلقي ،فما
ان �صع ��دت للطائرة ثانية يف مطار بريوت ،حتى
�ألهمني الله بعد ا�سابيع من اخلوف واال�ضطراب
والقلق على ا�سرتي  ,باعث ًا قوي ًا على امل�ضي مهما
يكن م ��ن �شيء ،ملعرفت ��ي امل�ؤكدة ب� ��أين مل ارتكب
خط� ��أ ومل اق�ص ��ر يف واجبي ،ا�ضاف ��ة اىل تناويل
مق ��دار ًا كبري ًا م ��ن (الوي�سكي) لتهدئ ��ة اع�صابي.
�شع ��رت بارتياح عظي ��م وانا جال� ��س على مقعدي
يف الطائ ��رة ،وك�أن ق ��وة �إلهي ��ة رفع ��ت عن ��ي هذا
الكابو�س امل�ؤمل .الاقول هذا تزلفا او اميانا بدين،
وامنا هذا الذي حدث.
كان توقع ��ي عن ��د ن ��زويل من الطائ ��رة يف بغداد،
ان اج ��د اثنني او اكرث من رجال ال�سلطة اجلديدة
بانتظ ��اري ل�سوق ��ي اىل املعتق ��ل .وب�ي�ن م�ص ��دق
ومكذب ختم املوظف امل�س�ؤول يف �صالة اال�ستقبال
عل ��ى جواز �سف ��ري ،وا�ستقبلني مفت� ��ش الكمارك
بكل ترحيب ومل يفت� ��ش حقائبي .وبعدها وجدت

زوجت ��ي وابنائي غادة وكمي ��ت ،و�صديقي ق�صي
م�صطف ��ى اخللي ��ل و خال ��د الفكيك ��ي با�ستقبايل،
وبعد ال�س�ل�ام والرتحيب� ،س�أل ��ت زوجتي� :سعاد
م ��اذا ح�صل وماه ��ي الق�ضية؟! ،اجاب ��ت :الت�س�أل
الدنيا مقلوبة هنا.
اخ ��ذ ع ��دد م ��ن ا�صدقائ ��ي بزيارت ��ي يف البي ��ت،
واخ�ب�روين بعزيل من وظيفت ��ي وتعيني �شخ�ص
كان ��ت عين ��ه عل ��ى من�صب ��ي عل ��ى ط ��ول الوق ��ت،
واليوج ��د �ش ��يء اخ ��ر �س ��وى ذل ��ك ..ويف اليوم
الت ��ايل من و�صويل اىل بغداد ،ذهبت اىل دائرتي
وقابل ��ت مديري الع ��ام املهند�س �شاك ��ر ال�سعدي،
وقدم ��ت له تقري ��را �شفويا ع ��ن ايف ��ادي و�س�ألته:
ملاذا حج ��زوا على اموايل ،اجابن ��ي ب�أنه اليعرف
ال�سب ��ب ،ف�س�ألته ان يت�ص ��ل بالوزير،فقال� :شلون
اخاب ��ر الوزي ��ر ،الدني ��ا مقلوبة ،اجل� ��س يف بيتك
وا�سك ��ت .ث ��م اخ�ب�رين بنقل ��ي م ��ن دائرت ��ي اىل
مديري ��ة اال�س ��كان العام ��ة ،الن ق ��رار احلجز على
اموايل اليعني ابعادي عن وظيفتي.
كان ��ت االج ��واء ملب ��دة بالتوتر ،ومل ي ��زل العهد
اجلدي ��د منغم�سا بروح االنتق ��ام والريبة ،وافراد
ما�سم ��ي باحلر� ��س القومي ي�صول ��ون ويجولون
يف بغ ��داد ملالحق ��ة اي �شخ� ��ص يرون في ��ه خطرا
عل ��ى االنقالب من �شيوعي�ي�ن ودميقراطيني وغري
م�ؤيدي ��ن (للثورة) ،من خمتل ��ف �شرائح املجتمع.
ويف اح ��د االي ��ام ح�ض ��ر لزيارت ��ي اح ��د مراقبي
العم ��ل مم ��ن عينت ��ه قب ��ل ايف ��ادي ،وذك ��ر يل ان
الغوغاء حاولوا الهج ��وم على بيتي يوم الثورة،
ول ��و كنت هناك لقتلت مع عائلت ��ك لت�صورهم اين
�شيوعي .هذا ال�شخ�ص كان قد ا�شرتك مبظاهرات
زي ��ادة ا�سعار الوق ��ود التي قاده ��ا القوميون �ضد
عب ��د الك ��رمي قا�س ��م ،وا�صي ��ب بطلق ن ��اري �أثناء
ت�صادم املتظاهرين بال�شرطة .وبغية عدم الك�شف
عنه وهو جريح وحمت ��اج لراتبه فقد وافقت على
ار�س ��ال حما�س ��ب دائرت ��ي اىل بيته لدف ��ع راتبه.
وا�صب ��ح ه ��ذا ال�شخ�ص بع ��د انقالب �شب ��اط احد
منت�سب ��ي احلر�س القوم ��ي ،ويف زيارته يل طلب

من ��ي �ص ��ورة �شخ�صي ��ة لتجهي ��زي ببطاق ��ة عدم
تعر� ��ض ت�سه ��ل تنقلي ببغ ��داد يوم ��ذاك .اعطيته
ال�صورة املطلوبة ،وبقي ��ت انتظر البطاقة .وبعد
اي ��ام اخ ��ذ موظف ��و مديري ��ة اال�س ��كان يتداولون
�ص ��ورة جماعي ��ة اخ ��ذت يف املو�ص ��ل تب�ي�ن عددا
م ��ن ال�شيوعي�ي�ن الذي ��ن زاروا املو�ص ��ل بقط ��ار
ال�س�ل�ام قبيل اندالع حرك ��ة ال�شواف �سنة ،1959
ويظه ��ر وجهي فيه ��ا وانا اق ��ف يف اخللف .كانت
الغاية وا�ضحة ،وهي اثبات اين من جماعة قطار
ال�س�ل�ام م ��ن ال�شيوعيني .وقد ا�ستطع ��ت ب�سهولة
وي�سر من تفنيد م ��ا ارادوه يف ال�صورة املزورة،
واثبات اين كنت يومها يف بغداد ح�سبما ورد يف
مذكراتي اليومية.
�س�ألن ��ي مرة زميلي املهند�س حمب الدين الطائي
عن �شقيقي قحطان الذي كان رهن االعتقال ،فقلت
ل ��ه :اين مل التق به منذ عودتي للعراق ،كان حمب
الدي ��ن قريب ��ا جد ًام ��ن ال�سلط ��ة اجلدي ��دة يومئذ،
فطل ��ب من ��ي م�صاحبت ��ه لزي ��ارة قحط ��ان ،وتبني
ان ��ه كان م�س� ��ؤوال ع ��ن معتقل (املثقف�ي�ن) يف احد
البي ��وت الواقع ��ة مقابل �سينم ��ا الن�صر يف �شارع
ال�سع ��دون .فاو�صلني احد احلرا� ��س اىل الطابق
الث ��اين من املعتقل والتقي ��ت �شقيقي وعدد ًا كبري ًا
م ��ن املعتقل�ي�ن م ��ن مهند�س�ي�ن واطب ��اء وحمامني
ومدر�سني و�سواهم .وكانت خم�ص�صة لكل واحد
منه ��م بطانية وقطعة من االر� ��ض بعر�ض � 60سم
وبط ��ول � 200س ��م ،والغ ��رف مكتظ ��ة والتحقيق
م�ستم ��ر والتعذيب عل ��ى ا�شده ملعرف ��ة من هم يف
احلزب ال�شيوعي وموقعه احلزبي ون�شاطه.
طلب ��ت مقابل ��ة وزي ��ر اال�س ��كان املحام ��ي عب ��د
ال�ست ��ار عل ��ي احل�س�ي�ن ،رحب ب ��ي الوزي ��ر وذكر
ب�أن ��ه يتاب ��ع اخباري ،وان ��ه يعرفني من ��ذ ان كان
وال ��دي مت�صرفا يف لواء الرمادي لكونه من ابناء
هذا اللواء� .س�أل ��ت الوزير عن �سبب و�ضع ا�سمي
يف قائم ��ة ا�صحاب املاليني مم ��ن حجزت اموالهم
املنقول ��ة وغري املنقول ��ة؟ وقلت ل ��ه :اذا قمت باي
عمل خاطئ ،قدمني اىل الق�ضاء ليكون في�صال يف
ذل ��ك ،واال فال يوجد اي �سب ��ب ال�ستمرار احلجز.
اجابن ��ي بان ��ه اليعل ��م ال�سب ��ب ،وان ��ه �سي�سع ��ى
لال�ستف�سار عن االمر.
وبع ��د اي ��ام قليل ��ة ا�ستدعي ��ت م ��ن قب ��ل الوزي ��ر
املذكور ،وذكر يل ا�سباب االجراء احلكومي ،وهي
اوال ما ن�س ��ب ايل من تعي�ي�ن مهند�سني لال�شراف
عل ��ى قرية ربيع ��ة واعطائهم اج ��ورا يومية عالية
وهي ع�شرة دنانري يوميا للمهند�س املقيم و�سبعة
دنان�ي�ر مل�ساعديه.وثاني ��ا �ص ��رف مبل ��غ مائة الف
دينار اكرث من ا�ستحقاق املق ��اول مل�شروع ا�سكان
الرم ��ادي ال�سيد ماجد النه ��ر .بينت اال�سباب ملنح
االج ��ور العالي ��ة ،وه ��ي اهمي ��ة العم ��ل واهمي ��ة
اجنازه ب�سرعة ح�س ��ب توجيه عبد الكرمي قا�سم،
وخطورة املنطق ��ة التي �شهدت تبادل اطالق النار
عرب احلدود ال�سورية العراقية مما ارهب االهايل
فيه ��ا ،ا�ضاف ��ة اىل ان حتديد االج ��ور عر�ض على
اللجنة امل�شرف ��ة ووافقوا عليه .اما اعطاء املقاول
مبال ��غ اكرث من مم ��ا ي�ستحقه فامر غ�ي�ر موجود،
ب ��ل العك� ��س ،ورجوت ��ه ا�ستدعاء مدي ��ر ح�سابات
ال ��وزارة للت�أك ��د م ��ن ادعائ ��ي .وقد اي ��دين مدير
احل�سابات وذكر للوزير عك�س ما لفق �ضدي.
تاكد وزير اال�سكان من عدم �صحة اال�سباب التي
دع ��ت ال�سلطة اىل حج ��ز اموايل ،وق ��ال ان االمر
م�ت�روك للحاكم الع�سك ��ري .قدمت طلبا
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ي كرئي�س ق�سم التنفيذ
ه�شام املدفع سكان  .مع عبد اخلالق
ال�
مل�شاريع ا م�ساعديه يف م�شروع
احلويزي و
العمارة

مع �أخي الفنان ال

كبري الهام املدفعي يف عمان

�سعاد وغاده وكميت
املهم ��ة الت ��ي عملت عل ��ى اتخ ��اذ الق ��رارات الفنية
بالت�ش ��اور م ��ع اال�ست�ش ��اري ،تغلي ��ف االوج ��ه
اخلارجي ��ة للبناي ��ة بال�سرياميك .وق ��د اكدت على
تباين درجات احلرارة يف الليل والنهار ،وفروقها
الكب�ي�رة يف ال�شت ��اء وال�صي ��ف ،حي ��ث تبل ��غ على
الكونكري ��ت نح ��و  85درجة مئوي ��ة �صيفا وحتت
ال�صف ��ر �شت ��اءً .فدفع ��ت اال�ست�ش ��ارى اىل املوافقة
عل ��ى ان تكون التفا�صي ��ل مت�ضمنة مفا�صل التمدد
ب�ش ��كل كاف ،وان تثب ��ت طبق ��ات ال�سرياميك على
�شبكة من امل�شبكات احلديدي ��ة املثبتة بال�سمنت و
ب�شكل حمكم على الواجهات اخلارجية.
وتكونت بيني وبني اال�ست�شاري االيطايل عالقات
عمل و�صداقة وثيقة ،وكذلك مع املقاولني الثانويني
للم�ش ��روع ،ومنهم حاف ��ظ القا�ضي الذي كان ميثل
�شركة Carrierلتنفي ��ذ اعمال التكييف ،و�شركة

بريطاني ��ة لتنفيذ االعم ��ال الكهربائي ��ة ،وعدد من
املقاول�ي�ن الثانوي�ي�ن العراقي�ي�ن لتنفي ��ذ اعم ��ال
امل�ش ��روع .وم ��ن املهند�سي�ي�ن امل�ساعدي ��ن الذي ��ن
عمل ��وا مع ��ي يف امل�ش ��روع املهند�س زه�ي�ر �ساقو
واملهند� ��س خالد عبد املنعم ر�شي ��د الذي بد�أ العمل
معي عند عودته من الدرا�سة يف بريطانيا ،وكلفته
بالعم ��ل يف بناي ��ة وزارة التخطي ��ط .وقد �سررت
كثريا عندما علمت بعدئذٍانهما اكت�سبا خربة جيدة
م ��ن الناحيتني الفنية واالدارية م ��ن خالل عملهما
املذكور.
كان عبد اللطيف العاين يدير اعماله بطريقته التي
اعتاد عليها منذ اربعني عاما ،وقد ابقى على بع�ض
م�ساعدي ��ه الذين يعمل ��ون بالطريقة نف�سها .ومنها
عدم ف�صل املق ��اوالت التي يعمل عليها من اجلانب
املايل ،فتكون املبالغ التي تتحقق له �شهريا م�شاعة

للم�شاري ��ع االخ ��رى .وله ��ذا تاخر تنفي ��ذ عدد من
االعم ��ال ال�سباب منها ماهو خ ��ارج ارادته ،ومنها
ب�سب ��ب اال�سلوب الذي اعتاد عليه .ومل ا�ستطع يف
ف�ت�رة عملي معه ادخال اال�سالي ��ب احلديثة الدارة
االعمال .وكثريا ما كنا نواجه بال�س�ؤال عن موعد
اكم ��ال امل�ش ��روع .وقد ح�ض ��ر الع ��اين �صباح احد
االي ��ام ،وق ��ال ان عنده موعد ًا م ��ع رئي�س الوزراء
طاه ��ر يحي ��ى لبح ��ث مو�ض ��وع امل�ش ��روع وتقدم
العمل فيه وما اجنز من ��ه .هي�أت جميع املعلومات
املطلوب ��ة لبيانها ،من املنجز م ��ن العمل وما تاخر
منه وا�سب ��اب الت�أخري ومعاجلة ذل ��ك .وملا التقينا
رئي� ��س ال ��وزراء طاهر يحي ��ى �شرحت ل ��ه ا�سباب
ت�أخ ��ر امل�ش ��روع ،وه ��ي ا�سب ��اب مالي ��ة بالدرج ��ة
االوىل ،والو�سائ ��ل الكفيلة الجناز العمل.وبعد
نحو اربعني دقيقة من النقا�ش والتداول ،وافق
على اعطاء املقاول �سلفة مالية خا�صة كما طلبنا.
والغريب �أنن ��ا مل ن�ستفد من ال�سلفة كثريا ،حيث
�صرف الكثري منها على م�شاريع اخرى ،مما اثار
يف ال�شعور بان وعودي للم�س�ؤولني ذهبت هباءً،
التي قد ت�ؤدي اىل فقدان الثقة بعملي ،على الرغم
من اجلهود املبذولة ب�صدق.
وهك ��ذا ،كان ��ت ادارة ال�ش� ��ؤون املالي ��ة للعم ��ال
حم�ص ��ورة باحلاج عب ��د اللطيف الع ��اين وبع�ض
م�ساعدي ��ه ،ومل يك ��ن يومئذ قان ��ون يحمي حقوق
العم ��ال ومطاليبه ��م .كان اج ��ر العام ��ل قلي ��ل
جدا،ويومي ��ة عام ��ل احلف ��ر كان ��ت  350فل�سا عن
ثماين �ساعات عمل م�ستمر.وحدث مرة ان �صادف
عي ��د اال�ضحى يف ي ��وم االحد ،وتك ��ون ايام العيد
خ�ل�ال اال�سبوع من حقوق العامل وي�ستحق عليها
اجوره اليومية ،فلم يرتدد املقاول وم�ساعدوه من
ف�صل العمال العاملني يف امل�شروع يف يوم اجلمعة
الذي �سبق العي ��د ،بغية عدم �صرف يوميات العيد
له ��م! .كان هن ��اك مايق ��رب م ��ن  250عام�ل�ا يف
خمتل ��ف االعم ��ال االن�شائية للم�ش ��روع ،وال حول
له�ؤالء العمال ،وهم ي�ستقبلون العيد بهذا االجراء
املجحف .مل ا�ستطع ان ا�سكت ،وبينت احتجاجي
عل ��ى ق ��رار الف�صل اىل عبد اللطي ��ف العاين وابنه
عزي ��ز ،واين الميك ��ن ان اواف ��ق عل ��ى ه ��ذا الظلم
ال�ص ��ارخ بح ��ق العم ��ال ،وه ��م عم ��اد امل�ش ��روع.
وا�ستق ��ر ر�أي ��ي عل ��ى ا�ستحالة اال�ستم ��رار مع من
يتخذ مثل هذه االجراءات.
كن ��ت يف تلك الفرتة اعمل م�سا ًء مع �شقيقي االكرب
املهند� ��س املعم ��اري قحط ��ان املدفع ��ي يف مكتبه.
وكان ��ت معظم املكات ��ب الهند�سي ��ة واملعمارية غري
متفرغ ��ة للعم ��ل اال�ست�ش ��اري �صباح� � ًا وم�س ��اءً،
وان ا�صحابه ��ا من موظفي الدول ��ة ،ويعملون يف
ال ��وزارات املختلف ��ة .وله ��ذا قررت التف ��رغ للعمل
الهند�سي مع قحطان يف مكتبه.
ت�أك ��د يل ان عملي مع احلاج عبد اللطيف العاين،
اليالئ ��م االه ��داف التي اعم ��ل لتحقيقه ��ا ومبادئ
العم ��ل التي احملها ،وت�أكد يل ان تفكري هذا النوع
م ��ن املقاولني وا�سلوبه لن يتغ�ي�ر او يتطور ،على
الرغم من انهم بد�أوا يعملون على م�شاريع كبرية.
وق ��د افهمت العاين ب�أين و�ضع ��ت اعمال امل�شروع
عل ��ى امل�س ��ار ال�صحيح ،رغ ��م التاخ�ي�ر يف اجناز
بع� ��ض مفا�صله ،وحققت له توازن� � ًا جيد ًا يف كلف
املق ��اوالت الثانوي ��ة ،م ��ع ما ر�ص ��د اليه ��ا يف عقد
ح�صلت له متديدا ملدة املقاولة،واعفاءه
العمل ،كما ّ
من الكث�ي�ر من غرام ��ات تاخري العم ��ال ،ومع هذا
فاين �س�أترك امل�شروع قريب ��ا .ومل تفلح حماوالت
الع ��اين يف �صرف نظ ��ري عن هذا الق ��رار ،ومنها
عرو� ��ض مالي ��ة مغري ��ة .وبعد نحو ع�ش ��رة ا�شهر
م ��ن تركي العمل مع عبد اللطيف العاين ،مت اكمال
م�شروع وزارة التخطيط.

مش��روع عمالق ..مش��روع ميناء
الفاو الكبير

كثريا ما حتدث املهند�س اال�ست�شاري الكبري ه�شام
املدفع ��ي عن امنيته الكب�ي�رة بان تاخذ افكاره حول
م�شروع هند�سي واقت�صادي ا�سرتاتيجي كبري اىل
التحقي ��ق .هو م�ش ��روع مين ��اء الفاو الكب�ي�ر الذي
متت ��د من�ش�آت ��ه م ��ن جن ��وب الب�ص ��رة اىل احل ��دود
ال�شمالية للعراق ،يقول :
ب ��د�أت الفك ��رة عندم ��ا طلبني ام�ي�ن العا�صم ��ة عبد
الوهاب املفتي يف احدى ام�سيات �شتاء 1985وانا
يف مكتب ��ي يف امان ��ة العا�صمة  ,وعر� ��ض علي �أمر
رئي� ��س اجلمهوري ��ة ال ��ذي يخول ��ه كل �صالحي ��ات
رئي� ��س اجلمهورية الن�شاء ميناء الفاو الكبري الذي
ميت ��د م ��ن منطقة ر�أ� ��س البي�شة عل ��ى ر�أ�س اخلليج
اىل داخ ��ل اخللي ��ج بط ��ول  12ك ��م وتخ�صي� ��ص
مبل ��غ ( )100مليون دين ��ار ك�سلف ��ة ت�شغيلية اولية
للمبا�ش ��رة .طلب مني عبد الوه ��اب ان ا�ساعده يف
كيفي ��ة املبا�ش ��رة واالج ��راءات املطلوب ��ة علم ��ا انه
التزم م ��ع رئي�س اجلمهورية مب ��دة خم�س �سنوات
الكمال للم�شروع.
كان االم�ي�ن مرتب ��ك ًا وقلق� � ًا ح ��ول املدة الت ��ي التزم
به ��ا مع رئي�س اجلمهورية لإكم ��ال امل�شروع ويلوم
نف�سه عل ��ى املدة الق�صرية الت ��ي حددها ،واحلقيقة
ان ه ��ذا امل�ش ��روع هو او�سع واهم م ��ن اي م�شروع
ا�سرتاتيج ��ي اخ ��ر يف منطق ��ة اخللي ��ج ،وال ��ذي
يح ��ول ن�سبة كبرية م ��ن الب�ضاع ��ات التي متر عرب
قن ��اة ال�سوي� ��س او يقلل فرتة و�صوله ��ا اىل اوربا.
هدف امليناء ه ��و ا�ستقبال معظم بواخر الب�ضاعات
امل�ست ��وردة من اورب ��ا على ظهر ال�سف ��ن وحتويلها
اىل القطارات يف مين ��اء الفاو الكبري لإي�صالها اىل
اورب ��ا ع�ب�ر �شبكة ال�س ��كك العراقية .ه ��ذا امل�شروع
اجلب ��ار يفي ��د الع ��راق اقت�صادي ��ا و يوف ��ر فر� ��ص
اقت�صادية عظيم ��ة اىل العراق وال�ش ��ركات العاملية
لكون ��ه يخت�ص ��ر م ��دة ال�شح ��ن ويقل ��ل كلف ��ة النقل
ويدر مردودات كبرية اىل العراق عن طريق امليناء
وال�سكك احلديد.
تدار�سنا االف ��كار االولية لنقل احلج ��ر املطلوب من
جب ��ل �سن ��ام لبناء ج�س ��م ل�س ��ان ال�ب�روز يف البحر
واك ��دت عل ��ى �ض ��رورة م�ساهم ��ة اال�ست�شاري�ي�ن
املطلوب�ي�ن م ��ن الربيطاني�ي�ن ،الأع ��رف باخللي ��ج،
والهولنديني االعرف ببناء املوانئ البحرية.
بحثت كذلك يف م ��ا ظهر ثانية بال�صحف املحلية يف
�سنة  2010عن امل�شروع ،وتفا�صيل ان�شاء امل�شروع
العظيم واالفكار العديدة املطروحة للتنفيذ .ات�ضح
ان وزارة النق ��ل يف �سن ��ة  2010ق ��د التزم ��ت م ��ع
ا�ست�شاري�ي�ن ايطالي�ي�ن لو�ض ��ع ت�صامي ��م امل�شروع.
وان وزير النقل �شخ�صيا مهتم مبراحل االن�شاء.
عل � ً�ي ان اق ��ول ان هذا امل�شروع اجلب ��ار ال ميكن ان
ي�شيد ويعمل ل�صالح الع ��راق كما ن�أمل ،مامل ت�ؤخذ
اطماع وم�صالح دول اخللي ��ج اي�ضا بنظر االعتبار
وي�شي ��د امل�ش ��روع كام�ل�ا مع �شبك ��ة �س ��كك احلديد
والقط ��ارات الناقل ��ة للب�ضائع اىل اورب ��ا ،باالتفاق
مع جمموع ��ة �شركات عاملية بطريقة متويل وتنفيذ
(ت�صمي ��م  /بن ��اء  /وت�شغي ��ل) وتك ��ون لل�ش ��ركات
ح�صة من االرباح ل�سنني حم�سوبة
ما دام العراق ومنذ مرحلة ت�صديره للنفط ،ارتبط
ا�سا�س ��ا باالقت�ص ��اد العامل ��ي ويكون النف ��ط اجلزء
الكب�ي�ر م ��ن واردات ��ه بالعمل ��ة ال�صعب ��ة  ,ارى ان

ننفت ��ح على ال�شركات الك�ب�رى يف تنفيذ م�شاريعنا
اال�سرتاتيجي ��ة الكربى كما فعلنا �سابقا مع �شركات
النف ��ط مع مالحظ ��ة م�صاحلن ��ا االقت�صادية .بحكم
زيادة نفو�س العراق وتو�سع ما يتطلبه من خدمات
�شماال وجنوبا وعدم ا�ستطاعة الدولة وحدها على
ت�سدي ��د هذه الكلف الباهظة ،ف� ��إين ال ارى ما مينع
م ��ن التعاق ��د املبا�شر م ��ع ال�شركات الك�ب�رى لتنفيذ
م�شاريعن ��ا اال�سرتاتيجي ��ة ب�إحدى الط ��رق العاملية
املعروفة وعلى غرار م ��ا تقوم به دول العامل ومنها
امل�شاريع التي اتطرق اليها،واين على ثقة ان هنالك
طلب ًا ملح ًا من دول العامل على االتفاقات االقت�صادية
املثمرة للأطراف.

تكوين منطقة حرة يف �شبه جزيرة الفاو
املنطق ��ة ه ��ي م ��ن مين ��اء الف ��او الكبري متت ��د �شماال
وحت ��ى مدين ��ة ال�سيب ��ة ،وغرب ��ا متتد ه ��ذه املنطقة
لت�شمل املنطقة ال�صناعي ��ة لوزارة ال�صناعة وميناء
ام ق�ص ��ر وخور الزبري و�شرقا يك ��ون حدودها �شط
العرب .مقوماتها ميناء الفاو الكبري و�سكك احلديد
العراقي ��ة الت ��ي �ستك ��ون م�شابه ��ة لن�شاط ��ات قن ��اة
ال�سوي� ��س ومناف�سة له ��ا وادواتها جمي ��ع ن�شاطات
مين ��اء الف ��او الكبري من ت�سلم وخ ��زن ونقل و�شحن
يومي ��ا مالي�ي�ن االطن ��ان م ��ن الب�ضاع ��ات التجارية
ع ��ن طريق �س ��كك احلدي ��د اىل تركي ��ا واوربا.ومن
مقوماتهاجمي ��ع ن�شاط ��ات مين ��اء الف ��او الكبري يف

اقرتحت ان تكون �شبه جزيرة الفاو حتى ال�سيبة منطقة حرة تفتح للعامل مع ميناء الفاو الكبري

ت�سلم ونقل بحري ملعظم الب�ضائع الواردة من ا�سيا
اىل اوربا وما حتتاج اليه من مئات ال�شركات العاملية
اخلا�صة بالنقل البح ��ري والت�أمني الخ ...ن�شاطات
من�ش� ��آت ال�س ��كك لنق ��ل مالي�ي�ن الب�ضائ ��ع ال ��واردة
م ��ن ال�ش ��رق االق�ص ��ى واملتجه ��ة اىل اورب ��ا حي ��ث
�ستك ��ون هذه حمطة عاملي ��ة حتت ��اج لت�شغيلها عدد ًا
كبري ًا من ال ��وكالء لل�ش ��ركات العامليةللنقل البحري
وال�س ��كك .وم ��ن مقوم ��ات املنطق ��ة موان ��ئ ت�صدير
النفط وم�شتقات ��ه .جمموعة هذه املن�ش�آت �ستتطلب
لإدارتها وت�شغيلها عدد ًا كبري ًا من ال�شركات العاملية
حي ��ث �ستكون مكاتب ممثليها يف �شبه جزيرة الفاو
باال�ضاف ��ة اىل مدين ��ة الب�ص ��رة� .سيتطل ��ب لت�شغيل
ه ��ذه املن�ش� ��آت مئات االل ��وف من العم ��ال باال�ضافة
اىل العم ��ال العراقيني� .ستتطل ��ب العمالة الأجنبية
الت ��ي ت�ستوردها ال�ش ��ركات نف�سها ،قرى ل�سكن هذه
املجموعات من العمال واخلدمات املطلوبة لراحتهم
و�ستكون واقعة اما قريبة اىل ميناء الفاو الكبري او
على �ضفاف �شط العرب وهي املنطقة املنا�سبة بيئيا
وعملي ��ا .ت�شغيل هذه املنطقة لنق ��ل ماليني االطنان
من الب�ضاع ��ات التجارية اىل اورب ��ا �أو و�سط �أ�سيا
�سيتطل ��ب العديد من ال�ش ��ركات املتخ�ص�صة لتقدمي
اخلدمات التجارية والتي �سيتطلب لإدارتها خرباء
م ��ن خمتلف انحاء العامل .كما اقرتح حتفيز ودعوة
ال�ش ��ركات العاملية ال�ستغ�ل�ال املنطقة احلرة لرتكيز
�صناعاته ��ا وانتاجاته ��ا  ,م�ستفيدة م ��ن االمتيازات
التناف�سية الت ��ي �ستقدمها (�سلطة �شبه جزيرة الفاو
احل ��رة) عل ��ى غ ��رار املنطق ��ة احل ��رة يف العقبةمن
اجلوانب ال�ضريبية والكمركية والعمالة وا�ستغالل
الأر� ��ض والت�صدي ��ر واال�ست�ي�راد� .ستدع ��م مدين ��ة
الب�ص ��رة بكل ما حتتوي ��ه من جامع ��ات وعلم وفكر
وعمال ��ه وعل ��وم وفن ��ون ،ن�شاطات املنطق ��ة احلرة
و�سكانه ��ا يف متطلباته ��م ال�صناعي ��ة والتجاري ��ة
واحلياتية وال�سياحية .بيئ ��ة �شط العرب �ستتطور
لتكون منطق ��ة �سكنية متميزة ت�ستفيد من اجلوانب
ال�سياحية من �أهوار و�صحراء العراق .هذا امل�شروع
�سيوف ��ر للع ��راق مدخوالت ق ��د يك ��ون مقدارها بعد
مدخ ��والت مبيعات النف ��ط ولكن كعملي ��ة ا�ضافية ,
ي�ستفاد من الن�شاطات العملية يف �شبه جزيرة الفاو
 ,يف جم ��االت تدري ��ب وتطوي ��ر اجلوان ��ب التقنية
وال�صناعية ملحافظة الب�صرة.
هذا امل�شروع لي�س م�شروع ًا خيالي ًا او غري اقت�صادي
بل جدير بدرا�سة اقت�صادياته لينفذ تدريجيا لإحياء
الب�ص ��رة اوال والعراق ثانيا  ,مت التفكري يف تنفيذه
منذ ثمانينات القرن الع�شرين ..ولأهميته الق�صوى
 ,عملت دولة الكوي ��ت يف  2011على ان�شاء”ميناء
ال�صب ��اح الكبري”لفر� ��ص مماثلة  ,كم ��ا اعلنت دولة
م�صر يف  2013املبا�شرة بت�شييد قناة موازية لقناة
ال�سوي� ��س مل�ضاعف ��ه اع ��داد ال�سفن العاب ��رة للقناة
حت�سب ًا للمناف�سة من التطورات املحتملة يف اخلليج
العرب ��ي  ,كما اعلنت دول ��ة ا�سرائيل عن ان�شاء خط
�سك ��ة حديد يربط البح ��ر االحمر والبح ��ر االبي�ض
املتو�س ��ط متخ�ص�ص ��ه لت�سل ��م الب�ضاع ��ة م ��ن ميناء
اي�ل�ات ونقله ��ا اىل موانئ البح ��ر املتو�سط لت�شحن
اىل اورب ��ا.ال ادري متى يدرك �سيا�سيو واقت�صاديو
الع ��راق اهمية الوق ��ت يف تنفي ��ذ امل�شاريع الكربى
التي ت�ساهم يف بناء اقت�صاديات العراق.
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اىل احلاك ��م الع�سكري العام بين ��ت فيه بان عملي
الهند�س ��ي يف الوظيف ��ة ،ويف املكت ��ب االهل ��ي مع
اخ ��ي ع�ص ��را ،ف�ضال عن عمل زوجت ��ي كمهند�سة،
وعل ��ى مدى اك�ث�ر م ��ن ثالثة ع�ش ��ر عاما ،ف ��ان ما
موج ��ود ل ��دي من ام ��وال منقول ��ة وغ�ي�ر منقولة
ال تتج ��اوز  1800دين ��ار وبيت �صغ�ي�ر �شيد على
عر�صة تعود للحكومة ،وطلبت تقدميي للمحاكمة
ان ثب ��ت خالف ذلك .وبعد نح ��و �شهر ون�صف من
تقدميي الطلب� ،صدر �أمر احلاكم الع�سكري برفع
احلجز عن اموايل يف قائمة ت�ضم ثالثة ا�شخا�ص
منهم التاجر املعروف عبد االمري ال�صراف.
وهك ��ذا انتهت هذه االزم ��ة اخلطرية التي مررت
بها ع ��ام  1963ب�سالم بعد ثب ��وت براءتي وبيان
موقفي ،اال ان �آثارها االجتماعية والنف�سية بقيت
لف�ت�رة طويل ��ة ،وجعلتن ��ي افك ��ر ب�ت�رك الوظيفة
احلكومي ��ة .والادري ك ��م م ��ن العراقي�ي�ن ذه ��ب
�ضحية اجلهل والتف�سريات اخلاطئة؟
***
بعد ان انهيت �صلتي بالوظيفة احلكومية ،ات�صل
ب ��ي املق ��اول عبد اللطي ��ف العاين ،وه ��و من كبار
املقاول�ي�ن العراقي�ي�ن يومئ ��ذ ،وكان يعم ��ل عل ��ى
ان�ش ��اء بناي ��ة وزارة التخطيط عل ��ى ر�أ�س ج�سر
اجلمهوري ��ة من جانب الك ��رخ ببغداد .وكان عبد
اللطي ��ف العاين من املقاول�ي�ن املتميزين قد عمل
على العديد من امل�شاريع يف بغداد ،ومنها بناية
البنك التجاري يف �شارع البنوك.
بد�أ عب ��د اللطيف العاين حيات ��ه العملية خلفة
بناء يف بغداد ،اليعرف القراءة والكتابة وبقي
�أمي� � ًا اىل النهاية ،اال ان فرا�سته يف اعمال البناء
وذكاءه جع�ل�اه يتو�س ��ع يف اعم ��ال البن ��اء ،حتى
ا�صب ��ح مقاوال م�شه ��ورا ببغ ��داد ،وا�س� ��س اي�ضا
�شرك ��ة لعم ��ل الركائ ��ز الكونكريتي ��ة .وا�ستط ��اع
احل�ص ��ول على عقد بناء بناي ��ة وزارة التخطيط،
وبا�ش ��ر بالعمل.وق ��د وافق ��ت عل ��ى العم ��ل مع ��ه،
والتحق ��ت يف اواخ ��ر ع ��ام  1963مدي ��را الدارة
امل�ش ��روع ،وت�سلم ��ت اعم ��ايل من مدي ��ر امل�شروع
ال�سابق ،اليوناين اجلن�سية.
يتك ��ون م�ش ��روع وزارة التخطي ��ط م ��ن بنايتني
رئي�سيت�ي�ن ،هما بناي ��ة وزارة التخطي ��ط ،وبناية
جمل� ��س التخطي ��ط ،ومواق ��ف كب�ي�رة لل�سي ��ارات
مكون ��ة م ��ن طابقني ،م ��ع كامل اخلدم ��ات االخرى
للم�ش ��روع الذي تبل ��غ كلفته زهاء ملي ��وين دينار.
وكان امل�صم ��م واال�ست�ش ��اري للم�ش ��روع مكت ��ب
اال�ست�ش ��اري العاملي االيط ��ايل (،)GioPonti
واملهند� ��س امل ��دين امل�س� ��ؤول �شريك ��ه
( .)Fernorelliام ��ا دائرة اال�ش ��راف والهمية
امل�ش ��روع فق ��د مت تعي�ي�ن مهند�سمقي ��م بريط ��اين،
ي�ساع ��ده عدد م ��ن املهند�س�ي�ن العراقي�ي�ن املدنيني
والكهربائيني،وكان ��وا من ال�شب ��اب املندفع ،ولكن
بخ�ب�رة قليلة .وق ��د تكون ��ت عالقة ثق ��ة واحرتام
بيني وبني املهند�سني االخرين من مهند�سي دائرة
املب ��اين ،مما دفع ه� ��ؤالء املهند�س�ي�ن اىل اعتباري
مرجع ًا مهم� � ًا لهم يف خمتلف اجلوان ��ب الهند�سية
والفني ��ة ،وتف�س�ي�ر �ش ��روط املقاول ��ة .وكان ��ت
قرارات ��ي الهند�سي ��ة وق ��رارات ادارة امل�ش ��روع
تتخ ��ذ با�ست�ش ��ارة م�ساع ��دي م�ساح ��ي الكمي ��ات
الربيطانيني ،لذا كانت قرارات علمية ر�صينة.
كان هن ��اك العدي ��د من امل�ش ��اكل الفني ��ة الطارئة،
تتطلب لها حلوال فنية ت�ستدعي زيارة اال�ست�شاري
االيطايل اىل امل�شروع ،غري ان تعقيدات اجراءات
ال�سف ��ر واحل�ص ��ول عل ��ى املوافق ��ات وغ�ي�ر ذل ��ك
م ��ن العوائ ��ق ،جعلتن ��ي انظ ��م منهجي ب� ��أن ازور
اال�ست�ش ��اري يف ميالن ��و يف ايطالي ��ا م ��رة كل
�شهري ��ن ،حل ��ل امل�ش ��اكل الفني ��ة املعلق ��ة ،وتوقيع
ال�سل ��ف ال�شهرية الجن ��از امل�ش ��روع .ومن االمور
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الحديث عن االستاذ الفاضل هشام املدفعي ،املهندس
االستش��اري القدير والش��خصية االجتامعية املرموقة،
حدي��ث ماتع وطوي��ل ،وق��د اتصلت به يف الس��نوات
االخ�يرة وتوثقت تلك الصلة عىل النحو الذي س��اذكره
يف الس��طور التالية .وقب��ل كل يشء يعرتف كاتب هذه
السطور بان املزيد من معرفته باحوال العراق وتاريخه
القري��ب جاء عن طريق م��ن اتصل بهم م��ن االفاضل،
واالس��تاذ املدفع��ي يف مقدم��ة هؤالء ،وع�لى االقل
معرفته بالواقع املعامري واالنشايئ والفني الحديث ،اذ
ميتلك املدفع��ي خزينا كبريا من املعلومات والذكريات
الجميل��ة عنه��ا ..غري اين س��اختار الحدي��ث عن مرشوع
مذكرات��ه الكبرية التي ش��اركت
يف تحريرها،والتذك�ير بارست��ه
واعالمها.

مع هشام المدفعي
اما كيف اختارين املدفع ��ي الجناز مذكراته فاذكر
ان م ��ن حما�س ��ن االيام ـ� �ـ وم ��ا اقلها ـ� �ـ ان يعر �ض
عل ��ي فقي ��د العل ��م واالدب اال�ستاذ �س ��امل االلو�سي
دعوة حلفلة ر�أ�س ال�سنة يف بيت اال�ستاذ املهند�س
ه�ش ��ام املدفع ��ي بطل ��ب م ��ن املدفعي نف�س ��ه ،لبيت
الدعوة الكرمية التي ا�ستمرت اىل �ساعة مت�أخرة،
واغلب ماجرى احلديث عنه يف تلك اجلل�سة ،كان
مو�ض ��وع االث ��ار العراقي ��ة ب�سبب وج ��ود ال�سيدة
ملياء الكيالين اخلبرية االثارية الكبرية التي كانت
بزيارة لبلده ��ا العراق ،ف�ضال ع ��ن وجود اال�ستاذ
�سامل االلو�سي امل�ؤرخ واالث ��اري املعروف .وفيها
ا�س ��رين اال�ستاذ املدفعي بنيته ال�ص ��دار مذكراته،
وان اال�ست ��اذ االلو�سي اختارين للتعاون معه ــ مع
املدفعي ــ يف هذا امل�شروع.
�شرع ��ت اوال بق ��راءة كل م ��ا كتب ��ه املدفع ��ي م ��ن
اوراق وج ��ذاذات ووجهت له العدي ��د من اال�سئلة
واال�ستف�س ��ارات ع ��ن اح ��داث وا�سم ��اء معين ��ة
للوقوف على طبيع ��ة املعلومات واهميتها.وبد�أت
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بتحرير املذكرات وتن�صي�صها و تن�ضيدها وا�ضافة
او ح ��ذف م ��ا ميكن.وا�ستم ��ر العم ��ل نح ��و ث�ل�اث
�سنوات تخللتها فرتات عديدة من االنقطاع ل�شتى
اال�سب ��اب ،حت ��ى اكتمل ��ت املذكرات ب�ش ��كل اويل،
ث ��م متت قراءتها الك�ث�ر مرة الغرا� ��ض اال�ستدراك
والت�صحيح .حتى انتهى العمل و�صدرت املذكرات
به ��ذه احللة البهية .واقول بال مبالغة انها من اهم
م ��ا �صدر من ادب املذك ��رات يف ال�سنوات االخرية
الحتجانه ��ا الكث�ي�ر من ا�س ��رار احلي ��اة العامة يف
الع ��راق الت ��ي مل ت�سجل من قبل ،ب ��ل انها احتوت
على اح ��داث كان املدفعي قد تكت ��م عليها ل�سنوات
كث�ي�رة ،ومل يود فت ��ح اجلروح القدمي ��ة ،لكنه عاد
وا�ستدرك ب ��ان امل�س�ؤولي ��ة التاريخية واالخالقية
حتت ��م ان يف�ص ��ل احلدي ��ث ويك�ش ��ف ا�س ��رار تلك
الوقائ ��ع ،بعد ان ا�شار البع� ��ض اليها ب�شكل مغاير
للحقيق ��ة ..اعن ��ي هنا ق�ضي ��ة اعتقال ��ه وحماكمته
و�ص ��دور حكم االعدام عليه لو�شاية كاذبة وانتقام
�شخ�ص ��ي ،ث ��م اط�ل�اق �سراح ��ه وزج ��ه مب�شاري ��ع

هند�سية جديدة.
ادرك ��ت من ��ذ البداي ��ة ان اال�ست ��اذ املدفع ��ي يتمتع
مبزاي ��ا طيب ��ة عدي ��دة ،منها دق ��ة املواعي ��د يف كل
مفا�ص ��ل حياته ،و�صدق احلدي ��ث يف كل ما يروي
من اح ��داث ،ومعرفت ��ه الوا�سعة باح ��وال العراق
و�شخ�صيات تاريخه م ��ن ر�ؤ�ساء وزعماء ووزراء
وخمتل ��ف �شخ�صي ��ات احلي ��اة العام ��ة .ويذك ��ر
مذكرات ��ه مع ه ��ذه ال�شخ�صيات بال تبج ��ح او نقد
�شديد او هجوم �شخ�صي .يذكر الوقائع مبا جرت
متاما بالطف العب ��ارات وادقها ،م�ؤمنا ب�أن الكثري
م ��ن احاديث ��ه ومروايات ��ه ا�صبحت مل ��كا للتاريخ
وجتردت من ح�سا�سياتها التاريخية.
و�سرع ��ان ما توط ��دت �صلت ��ي باملدفع ��ي ،وكرثت
لقاءات ��ي معه حت ��ى ا�صبحت ا�سبوعي ��ة منتظمة،
وزاده ��ا ا�ستجابته الكرمية للم�شاركة يف فعاليات
بيت امل ��دى يف �ش ��ارع املتنب ��ي الذي اعت ��اد اقامة
جل�سات ع ��ن �شخ�صي ��ات عراقية ا�سهم ��ت بالبناء
الفك ��ري لبلدن ��ا ي�ش ��ارك فيه ��ا م ��ن ل ��ه �صل ��ة بتلك

ه�شام و�سامل االلو�سي وكاتب املقال

رفعة عبد الرزاق محمد

ال�شخ�صي ��ات .كم ��ا ا�صب ��ح اال�ست ��اذ املدفع ��ي من
ال�شخ�صيات القريبة من (املدى) امل�ؤ�س�سة الثقافية
التي اعم ��ل فيها ..ف�ضال عن رفقتن ��ا بح�ضور عدد
من املنتديات الثقافية يف بغداد.
ا�ستم ��دت اال�س ��رة لقبه ��ا املدفع ��ي م ��ن ال�صن ��ف
الع�سك ��ري الذي عرف به م�ؤ�س� ��س اال�سرة ببغداد
علي اغا الذي يعود اىل اىل ا�صول كردية ،فهو من
قبيل ��ة دزئي ال�شه�ي�رة يف اربي ��ل وانحائها ،وقيل
انها نزح ��ت من قرية (دزئ ��ي) يف كرد�ستان ايران
قب ��ل قرون .بعد ان نق ��ل لأ�سباب ع�سكرية ،ا�ستقر
�ضاب ��ط املدفعي ��ة علي حممد اغا دزئ ��ي يف بغداد،
يف حمل ��ة الف�ضل ،وتكون ��ت له عالق ��ات طيبة مع
اه ��ايل املنطق ��ة ،وال�سيما ا�سرة اح ��د ال�ضباط من
اوالد احلاج حبيب العزي الذي ينتمي اىل ع�شائر
عربي ��ة عريقة ,فتزوج ابنته (بزمي عامل) ،وولدت
ل ��ه اربعة اوالد وبنت واح ��دة ،كان اكربهم حممد
ام�ي�ن زكي ،حممد �صالح علي ،ثم ح�سن علي ،زكي
عل ��ي ،وامين ��ة الت ��ي تزوجت م ��ن حمم ��ود رامز،
ال�شخ�صية ال�سيا�سية املعروفة يف العهد امللكي.
اليع ��رف املدفع ��ي طيل ��ة م�سريت ��ه �شيئا م ��ن قيم
الطائفي ��ة والعرقي ��ة او م ��ا ي�سمى ب� �ـ (املناطقية)،
وي�ؤم ��ن اميان ��ا عميق ��ا ان االن�سان مب ��ا يقدمه من
خدمة لالخرين ،يقول يف مقدمة مذكراته :
ن�ش� ��أت يف �أ�س ��رة عراقي ��ة بغدادية عريق ��ة ،لقبت
ب�أ�س ��رة املدفع ��ي ،اذ كان جدي ومن بع ��ده والدي
م ��ن �ضباط �صن ��ف املدفعية يف اجلي� ��ش العثماين
يف الهزي ��ع االخري من العهد العثماين يف العراق.
وكن ��ت �أع ��رف ان ج ��دي من �أ�ص ��ول كردي ��ة ،وان
زوجت ��ه م ��ن �أ�ص ��ول عربية ،غ�ي�ر اين مل ادرك يف
ن�ش�أت ��ي ف ��وارق ب�ي�ن تلك اال�ص ��ول الت ��ي يعج بها
املجتمع العراقي منذ قرون طويلة .كما مل اجد يف
�أ�سرت ��ي من يتحدث عن ذلك �إ ّاليف حلظات ق�صرية
وب�ص ��ورة عر�ضي ��ة لي� ��س اال ،فق ��د كان االنتم ��اء
اىل املوط ��ن ه ��و الغال ��ب عل ��ى جمي ��ع االنتماءات
االخرى ،فال حديث عن عن�صر او طائفة او مذهب
اال ملاما ،ث ��م عرفنا تلك االمور بع ��د تو�سع املعرفة
الذاتي ��ة .ام ��ا ما قيل عن انق�س ��ام وا�ضح وحاد يف
املجتم ��ع العراقي ،فلي� ��س موج ��ودا �إال يف �أذهان
من تاج ��ر بهذه الفوارق وجعله ��ا معابر الو�صول
لأه ��داف �سيا�سية او �شخ�صي ��ة .واود ان ا�ؤكد ان
تاري ��خ الع ��راق احلديث ،وق ��د ادركنا من ��ه بع�ض

مراحل ��ه االخرية ،مل يع ��رف حزبا اوكتلة اوحركة
�سيا�سية رفعت �شع ��ارات خا�صة مبذهب حمدد اال
يف ال�سن�ي�ن االخرية ،بعد م ��ا ارتفع جنم ماي�سمى
بالإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي ،وبدع ��م غري خ ��اف من دول
ج ��وار الع ��راق .ومل نعرف من االح ��زاب اال ماهو
عراق ��ي ،ومل نعرف احزاب الطوائ ��ف التي مزقت
الب�ل�اد و�شتت ��ت العباد! لق ��د ع�شن ��ا وترعرعنا يف
جمتم ��ع متع ��دد القومي ��ات واملذاه ��ب والنزعات،
وذل ��ك من طبيع ��ة اال�شياء يف بلد �شه ��د ح�ضارات
متع ��ددة عل ��ى م ��دى تاريخ ��ه الطوي ��ل ،و�شهد من
عهود االحتالل االجنبي يف القرون املت�أخرةفرتات
طويل ��ة ،ولعل يف بقاء مقد�سات ومعامل القوميات
واملذاه ��ب جنبا اىل جنب يف مدن العراق الكبرية
عل ��ى مدى التاري ��خ ،الدليل الثابت عل ��ى ما �أذكره
يف ه ��ذه املقدم ��ة .ومل يكن ه ��ذا االم ��ر حم�صورا
ب�أ�س � ٍ�ر حمددة ،بل كان الغالب يف معظم �أ�سر املدن
الرئي�س ��ة يف الع ��راق ،لقد كانت عملي ��ة امل�صاهرة
بني مكون ��ات العراق االجتماعي ��ة ،ظاهرة ا�صيلة
وثابتة ،جدي ��رة بالتنويه واالعج ��اب ،مل ي�ستطع
مل ��وك الطائفي ��ة املقيت ��ة والقومي ��ة املتع�صب ��ة،
الطارئ ��ون عل ��ى املجتم ��ع العراق ��ي ،ت�شويه هذه
احلقيقة الرائعة.
اح ��اول به ��ذه النبذة ان اذك ��ر ان اال�ستاذ املدفعي
ن�ش� ��أ يف ا�س ��رة بغدادي ��ة معروف ��ة مب ��ا قدمته من
ا�سم ��اء كبرية يف �شتى �صنوف املعرفة االن�سانية،
وال اع ��رف ا�سرة ت�ضاهيها بعدد اال�سماء ال�شهرية
التي قدمته ��ا او انتمت اليها ،و�سيكون هذا حمور
ال�سطور التالية من هذه الكلمة ال�سريعة.
******
يف عام ( ،)1925تزوج والده ح�سن فهمي املدفعي
م ��ن ابن ��ة ال�شي ��خ ن ��وري ا�سماعي ��ل ال�شريواين
( 1866ـ  ،)1942وه ��و من كب ��ار علماء الدين يف
بغداد ،نزح من مدين ��ة �شريوان مازن وهي مدينة
�صغ�ي�رة تق ��ع قريبا م ��ن ق�ضاء (مريك ��ه �سور) يف
راوندوز التابعة لأربي ��ل .وكان مع �شقيقه ال�شيخ
طه ال�شريواين من ا�شه ��ر علماء الدين ومدر�سيها
يف بغ ��داد ،وقد تخرج على �أيديهم ��ا عدد كبري من
اال�سماء البارزة يف املجتمع.
�أم ��ا والدته ��ا (امين ��ه خط ��اب) فقد انح ��درت من
عائلة بغدادي ��ة عريقة .لوالدته ع ��دد من االخوات
وال�شقيقات.اكربه ��م ح�سيب ��ة زوجه اح ��د �ضباط
ال�شرط ��ة يف حلب �سوري ��ا وبعدهما ن�سيبة زوجة
�شوكت �سري وبعدها لبيبة زوجة عبدالله ال�سالم
ووال ��دة كل م ��ن الئق ��ة و�سع ��اد و د .ولي ��د ال�سالم
و د .خال ��د ال�س�ل�ام وبعده ��ا د� .سلم ��ى زوج ��ة د.
عبدالرحمن اجلوربجي .كما ان بهاء الدين نوري
الع�سك ��ري الوزي ��ر والدبلوما�س ��ي ه ��واخ لوالدة
اال�ست ��اذ ه�ش ��ام و�أخوي ��ه قتيب ��ة ال�شي ��خ ن ��وري
(الطبيب والفنان وال�شخ�صية الوطنية املرموقة)
وابراهيم ال�شيخ نوري ك�أ�شقاء.
ولده�ش ��ام املدفع ��ي يف (االعظمي ��ة ببغداد يف 28
ت�شرين اول  ،)1928وهو االبن الثاين من خم�سة
اخوة واخ ��ت واحدة ،هم قحطان وه�شام و�سهام
وع�ص ��ام و�إله ��ام ،ومي ��ادة ،ولع ��ل يف ا�سمائه ��م
طرافة ون ��درة يف �سنوات والداته ��م ،واذكر هنا
ان �شقيقت ��ه (ميادة) كان ��ت ت�سميتها باقرتاح من
ال�شاع ��ر مع ��روف الر�ص ��ايف ،وكان عل ��ى �صلة
وطيدة بح�سن فهمي املدفعي ،ولعله اطلق لأول
مرة على فتاة يف العراق .وا�شقا�ؤه :
د .قحط ��ان املدفع ��ي :تخ ��رج يف جامعة ويلز
كمهند� ��س معم ��اري وت ��زوج �سي ��دة يوناني ��ة
(لل ��ي) عندم ��ا كان موف ��د ًا اىل م�ؤ�س�س ��ة
دوك�سياد�س يف �أثينا اكمل درا�سة الدكتوراه
بع ��د � 35سن ��ة من التج ��ارب املعماري ��ة التي
و�ضعته يف مقدمة رواد العمارة.يعد قحطان
يف املجتم ��ع العراقي من اف�ض ��ل املعماريني
ال ��رواد العراقي�ي�ن املجددي ��ن يف العمارة ,
كم ��ا ان ما لدى قحط ��ان من موهبة فنية يف
الر�س ��وم الت�شكيلي ��ة وال�شع ��ر والدرا�سات

الفل�سفية قد و�ضعته مع اوائل املفكرين العراقيني
املعا�صرين.
د� .سه ��ام املدفع ��ي تخ ��رج يف كلي ��ة ال�صيدل ��ة يف
بغ ��داد واكم ��ل درا�سات ��ه يف جامع ��ة يركل ��ي –
كاليفورني ��ا وت ��زوج م ��ن ابن ��ة عم ��ه وداد �صال ��ح
زك ��ي وح�ص ��ل عل ��ى البكالوريو� ��س يف الهند�س ��ة
ال�صناعي ��ة و�شه ��ادة املا�س�ت�ر يف اخت�صا�ص ��ه
و�شه ��ادة الدكتوراه يف ال�صناعات الكيمياوية من
جامعة مان�ش�س�ت�ر يف انكلرتا .عمل �سهام املدفعي
يف جامعة بغداد ويعترب من اوائل من ح�صل على
لقب ا�ستاذ جامعة بغداد .عمل كذلك مبن�صب مدير
عام يف البحث العلمي وله العديد من االخرتاعات
امل�سجلة با�سمه كما عمل لعدد من ال�سنوات خبري ًا
�أقدم يف منظمة (الأ�سكوا) يف االمم املتحدة.
العمي ��د ع�ص ��ام املدفع ��ي ذو موهب ��ة وا�ضح ��ة يف
الر�سم والتخطيط  ,ح�ص ��ل على �شهادة دبلوم يف
الت�صامي ��م الداخلية من لندن وت ��زوج من ال�سيدة
هناء ها�ش ��م الآلو�سي  ,واثناء خدمت ��ه الع�سكرية
يف دورات االحتي ��اط ارتبط بالعديد من القيادات
الع�سكري ��ة ب�سب ��ب اعمال ��ه املتمي ��زة فتق ��رر �ضمه
اىل وزارة الدف ��اع .خ ��دم ك�ضاب ��ط اىل ان تقاع ��د
وهوبرتب ��ة عمي ��د .و�ض ��ع العدي ��د م ��ن الت�صاميم
الداخلي ��ة للمن�ش�آت الع�سكرية وق�ص ��ور الرئا�سة.
ع�ص ��ام كان االول يف الت�صامي ��م الداخلي ��ة يف
الع ��راق واب ��دع اىل درجة مرموق ��ة يف كل مراحل
عمله.
مي ��ادة املدفع ��ي وه ��ي ال�سي ��دة املوهوب ��ة الت ��ي
تخرج ��ت يف كلي ��ة اللغات ف ��رع اللغ ��ة االنكليزية
يف بغ ��داد وتزوجت م ��ن الفنان �سع ��د �شاكر وهو
اخل ��زاف االول يف العراق والذي �أبدع يف تطوير
فن اخلزف.
�إله ��ام املدفعي الفنان املب ��دع والذي عزف االغاين
العراقي ��ة الرتاثية عل ��ى الآالت املو�سيقية الغربية
وبذلك نقل االغاين الرتاثية من املفاهيم املو�سيقية
الرتاثية القدمية اىل مفاهيم ال�شباب وال�شيوخ يف
القرن الع�شرين .تزوج الهام من ال�سيدة هالة ابنة
املحامي وال�سيا�سي املعروف �سعاد العمري وبذلك
دخل اىل َن َ�سب عائلت ��ي العمرية وال�سويدية .برز
اله ��ام يف ن�شاطاته الريا�ضي ��ة خالل �شبابه ومترد
عل ��ى مفه ��وم درا�سات ��ه اجلامعية حي ��ث ركز وهو
يف اول �شباب ��ه عل ��ى ممار�س ��ة املو�سيق ��ى وعل ��ى
تكوي ��ن فرقة مو�سيقية يف حمل ��ة جنيب با�شا يف
بغداد .ابدع خالل عمله مع جمموعته يف الب�صرة
وثم انتق ��ل اىل الكويت ولندن ونق ��ل معه مفاهيم
االغ ��اين العراقي ��ة الرتاثية عل ��ى الآالت الغربية.
خ�ل�ال ف�ت�رات عمل ��ه ك ��وّ ن عالق ��ات مو�سيقية مع
العديد من عازيف

القيثارة العامليني وعزف يف خمتلف املنا�سبات يف
انحاء الع ��امل وا�شتهر يف عمان ب�شكل متميز ويف
لبن ��ان ب�شكل كب�ي�ر كذلك .اعتربت ��ه حمطة االذاعة
الربيطاني ��ة م ��ن اك�ب�ر وا�شه ��ر ع ��ازيف االغ ��اين
الرتاثية العراقية.
اعمامه واخواله
طامل ��ا ذكر اال�ستاذ ه�شام املدفع ��ي انه كان لأعمامه
و �أخواله دور بارز يف احلياة العامة مما �أثر على
م�سريته احلياتية كثريا .ومن ه�ؤالء :
حممد امني زكي علي
عم ��ه االكربحممد امني زكي علي وكان �ضابط ًا يف
اجلي�ش العثماين او ًال وبعدها يف اجلي�ش العراقي
ث ��م انتق ��ل اىل املعارف يف بداية العه ��د امللكي كما
انتخ ��ب نائب ًا عن لواء بغ ��داد يف املجل�س النيابي
 1935وه ��و وال ��د كل م ��ن �أحم ��د وبت ��ول (زوجة
�صبي ��ح جنيب) و د� .سانح ��ة و د .ملعان الطبيبتني
املرموقت�ي�ن يف املجتم ��ع وخل ��وق ام�ي�ن زك ��ي
ال�شخ�صي ��ة ال�سيا�سية الف ��ذة و د .م�أمون اال�ستاذ
يف اجلامعات االمريكي ��ة ورجاء واال�ستاذة عادلة
زوجة عدن ��ان حت�سني الع�سك ��ري و د .امل زوجة
املهند�س ر�سول اال�سرتبادي.
حممد �صالح زكي علي
وعمه العقي ��د املتقاعد الر�سام حمم ��د �صالح زكي
�آم ��ر فوج اخليالة يف احلر�س امللكي والد د� .أديبة
زوجة د� .شاكر خ�صباك والعقيد الفنان زيد حممد
�صال ��ح زوج زكي ��ة االن�ص ��اري ود .ع ��ادل حمم ��د
�صال ��ح زوج ال�سي ��دة مليعة املدل ��ل ونبيل زوج مها
�سعدون حممود رامز وهيفاء ونبيلة زوجة حكمة
يو�سف ووداد زوجة اخي �سهام.
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سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

امينة علي املدفعي (عمة اال�ستاذ املدفعي)
زوجة حممود رامز وهو من �أعالم احلركة الوطنية
يف الع�شرين ��ات وحم ��رر جري ��دة (اال�ستق�ل�ال)
املعار�ضة والنائب عن احلركة الوطنية.
�صبيح جنيب العزي
�إبن خال والده �أ�صب ��ح وزيرا للدفاع العراقي يف
الثالثينيات.
بهاء الدين ال�شيخ نوري
تدرج خاله به ��اء الدين ال�شيخ نوري يف منا�صبه
الع�سكري ��ة وتخرج يف عدد م ��ن الكليات واملعاهد
الع�سكري ��ة يف الع ��راق وبريطاني ��ا وا�س� ��س كلية
االركان وهو برتبة لواء ركن .عني وزيرا لل�ش�ؤون
االجتماعية يف العهد امللك ��ي وعني مت�صرفا للواء
ال�سليماني ��ة حل�سم عدد من اخلالف ��ات الع�شائرية
يف كرد�ست ��ان .مث ��ل الع ��راق ك�سفري ف ��وق العادة
يف اململكة االردني ��ة الها�شمية عندما اعلن
االحتاد الها�شمي يف العهد امللكي
د .قتيبة ال�شيخ نوري
و�أما خال ��ه د .قتيبة ال�شيخ ن ��وري زوج د.
�سمرية �أديب بابان ،تقدم يف خدمته الطبية
الع�سكري ��ة اىل درج ��ة عقي ��د .وان كان ق ��د
متيز يف خدمات ��ه الطبية،ف�إنه م ��ن الفنانني
الت�شكيليني املتميزين ،ومن هواه املو�سيقى
والفن .كان اح ��د ال�ضباط املعتقلني يف قطار
املوت بعد ثورة  1963و�ساهم يف انقاذ حياة
العديد من رفاقه يف هذا القطار.
�سعاد علي مظلوم (زوجة اال�ستاذ املدفعي)
وه ��ي اول طالب ��ة عراقية تدخل كلي ��ة الهند�سة
يف بغ ��داد وتخرج ��ت كمهند�س ��ة �سن ��ة .1951
عمل ��ت يف جمل�س االعمار وح�صلت على اجازه
لدرا�سة الت�صامي ��م الدرا�سية يف لندن وانتقلت
اىل مديري ��ة املوانئ العام ��ة وبعدها اىل وزارة
ال�صحة .اوف ��دت لدرا�سة الهند�س ��ة ال�صحية يف
لندن .توفيت يف �سنة  1984مبر�ض ع�ضال.
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هاجسي التطلع الى عراق جديد
كتب املدفعي يف مقدمة مذكراته:
الري ��ب ان كتب املذك ��رات او اليومي ��ات التي د�أب
عل ��ى ن�ش ��رها العاملون يف �ش ��تى مناح ��ي احلياة
العام ��ة  ,ا�صبح ��ت اليوم على الرغ ��م من العرثات
وطغي ��ان العاطف ��ة عليه ��ا  ,من امل�ص ��ادر التي اخذ
الباحث ��ون اعتماده ��ا .ويبدو ان االم ��ر اكرث جال ًء
يف بل ��د مث ��ل الع ��راق  ,فق ��دت وثائق ��ة وتخرب ��ت
م�ؤ�س�ساتة الوثائقية ب�شكل �أو ب�أخر.
اعتقد �أن ��ه من حق املواطن االط�ل�اع على جتارب
االخرين لي�س ��تلهم منها العرب وال ��دالالت  ,كما �أن
من حق اي فرد ان ي�س ��جل مذكراته حفظ ًا لها لدى
ابنائه �أو االجيال التالية.
من ��ذ �أن تخرجت من كلية الهند�س ��ة �س ��نة , 1950
وولوجي معرتك احلياة املهنية يف اعمال هند�سية
خمتلفة يف خارج مدينتي بغداد يف اخلم�س ��ينات
حيث مل يتوفر يف العراق من املختربات الهند�سية
واملعاه ��د ال�س ��انده للمهند�س�ي�ن .حتى م�ش ��اركتي
الفاعلة يف امل�شاريع الهند�سية الكربى وما �آل اليه
�عاب وم� ٍأ�س ,
الأم ��ر فيما بعد  ,وما واجهته من �ص � ٍ
�ستطلع عليها يف هذا الكتاب  ,ارى نف�سي مدفوع ًا
اىل جمل ��ة من احلقائق املو�ضوعي ��ة � ,سجلتها يف
ال�صفح ��ات االخرية  ,ومن ذل ��ك حديثي عن �إن�شاء
جمل� ��س لإعمار العراق  ,بعي ��د ًا عن الغرف املقفلة
يف الوزارات والهيئات احلكومية التي ا�ست�شرت
فيها مظاهر ما�سمي بالف�ساد االداري .لقد �ساهمت
يف اخلم�سينات يف بع�ض م�شاريع جمل�س الإعمار
ف�أدركت اهمية ه ��ذا املجل�س وج�سامة اعمالة  ,فال
غ ��رو ان كتبت عنه ودعوت اىل �إحيائه لبناء عراق
جديد.
كن ��ت م�ؤمن� � ًا – ومل �أزل ــ� �ـ �أن الع ��راق بح�ضارت ��ه
القدمي ��ة التي قدم ��ت للتاري ��خ االن�س ��اين ال�شيء
اجلزيل  ,ومبا �ض ��م فوق �أر�ضه او حتتها من �أثار
حل�ضارات قدمية وخريات وث ��روات وفريه ومبا

ميتلك ��ة مواطن ��وه من ق ��درات فاعلة  ,جدي ��ر ب�أن
يك ��ون يف طليع ��ة دول ال�ش ��رق نه�ض ��ة وازده ��ار ًا
وخدمة لالن�سانية ...ولي�س هذا �ضرب ًا من اخليال
 ,ب ��ل م ��ن احلقائ ��ق الت ��ي اكت�شفها االخ ��رون منذ
قرون.
و�أين اذاق ��دم للأجيال الطالع ��ة �سريتي وجتاربي
ملخ�ص ��ة بف�ص ��ول الكت ��اب ه ��ذا  ,وم ��ا تخللها من
ذكري ��ات وم�شاه ��د جميل ��ة �أو بائ�س ��ة م ��ع تط ��ور
حيات ��ي يف املجتمع عرب العقود عن طريق ال�صور
� ,أود ان �أوك ��د  ,وي�شاط ��رين الكث�ي�ر م ��ن �أبن ��اء
جيل ��ي  ,عل ��ى ال�سعي نح ��و بناء الوط ��ن ونه�ضته
يف خمتل ��ف مناحي احلي ��اة  ,كان الهدف الرئي�س
لنا ب ��كل ماتعني ��ة العب ��ارة .ان التطل ��ع اىل عراق
جدي ��د ودولة متح�ضرة كان هاج�س ًا يغمرنا يف كل
افعالن ��ا .ولي�س هذا حديث ًا عابر ًا او �شعور ًا طارئ ًا
 ,بل حقيقة قائمة...
لق ��د وجدتُ ان م�سريتي العلمية واالن�سانية مليئة
باحلوادث والوقائع اجلديرة بالت�سجيل واالعتبار
 ,وان الواج ��ب الوطني يق�ضي ب�أن تطلع االجيال
الطالع ��ة على مثل هذه التجارب ..و�أين ا�شهد الله
على ذلك  ,كنت امين ًا يف اتخاذ القرارات ويف نقل
احلوادث والذكريات بال مبالغة او تزييف  ,ولعل
ذلك ينبع من طبيعة �شخ�صيتي التي جبلت عليها.
�أن �سـبعــ�ي�ن عامـــــ ًا من العمل الهند�سي اجلاد  ,هي
ــــ بال �شك ــــ قد �شهدت مد ًا وجزر ًا  ,و�آما ًال واحالم ًا
 ,وافراح� � ًا و�أ�شجان ًا  ,ابت�سام ��ات ودموع ًا ...هذه
احلي ��اة وتلك ه ��ي طبيعته ��ا  ,م�ضحك ��ة ومبكية ,
واهبة و�سالبة.
ف�أعت ��ذر �أن زاغ قلم ��ي اوق�س ��وت يف الو�ص ��ف.
ويكفين ��ي فرح� � ًا �أن يجد من ي�ست ��درك م�صوب ًا او
مقي ًال لعرثاتي.
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