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الدفرتي 
واغتيال 

ر�ستم حيدر
عندم���ا اغتي���ل وزي���ر املالي���ة 

ر�س���تم حي���در ي���وم 18 كان���ون الثاين 
وادخ���ل  اجل���اين  عل���ى  القب����ض  والق���ي   1940
التحقيق  جاء اىل مكان التحقيق رئي�ض الوزراء 
ن���وري ال�س���عيد وابنة �س���باح، و�س���كرتري وزير 
الدف���اع احمد املنا�س���في، ومعاون ال�س���رطة عبد 
الرزاق الع�س���كري، وا�س���خا�ض اآخرين ح�سروا، 
فعرف���ه حاك���م التحقي���ق مبلخ����ض التحقيق لكن 
رئي�ض الوزراء طلب من االورفلي مواجهة املتهم 
واختل���ى به وخرج ال�س���عيد، ويق���ول االورفلي: 
ثب���ت كل ذل���ك وات�س���لت ف���ورا بوزي���ر العدلي���ة 
حممود �سبحي الدفرتي و�سرحت له كل املواقف 
ومالب�س���اتها، فق���ال ل���ه الوزي���ر اكت���م م���ا ج���رى 
و�سيقوم الوزير غدا باعادة الدعوى اىل الق�ساء 
و�سي�س���تقيل اإذا مل يت���م ذل���ك، وهو ما ج���رى، اأما 
اجل���اين فق���د طل���ب يف منت�س���ف الليل قرطا�س���ا 
وقلما و�سجل اعرتافات جديدة قال فيها ان الذين 
حر�س���وه عل���ى ارت���كاب اجلرمية، ه���م: )جنيب 
الراوي، وابراهيم كمال، و�سبيح جنيب، وعارف 
قفطان، و�س���فيق نوري ال�سعيدي، وح�سن فهمي، 
وغريه���م وجميعهم من خ�س���وم نوري ال�س���عيد، 
واعي���د التحقي���ق ثاني���ة وج���رى توقي���ف جميع 
اال�س���خا�ض الذين وردت اأ�سماوؤهم يف االعرتاف 
اجلدي���د(، من جانب اخر تويف ر�س���تم حيدر بعد 
اأربعة اأيام من احلادث جعلت الرغبة يف التو�سل 
اإىل املمر�س���ن على ه���ذه اجلرمية اأك���ر اإحلاحا 
فقد ا�س���ر ثالثة م���ن الوزراء على وجوب ح�س���ر 
التحقي���ق بالقات���ل وح���دة وه���ددوا باال�س���تقالة 
وقابل ع���ددا من روؤ�س���اء الوزراء ال�س���ابقن عبد 
االإل���ه � الو�س���ي عل���ى العر����ض � واحتج���وا عل���ى 
اجراءات ال�س���ركة يف توقيف االأ�س���خا�ض الذين 
ادعى ح�سن فوزي اأنهم حر�سوه على جرميته. 

واأ�س���بح نوري ال�س���عيد بن اأمرين: اإما اأن يوؤيد 
وزراءه الثالثة يف طلبهم، فيق�سي على اأ�سطورة 
)االإج���رام ال�سيا�س���ي( الت���ي طاملا ردده���ا، او ان 
يقب���ل ا�س���تقالة ه���وؤالء ال���وزراء فيف�س���ح املجال 
ق���دم  واأخ���ريا  ال�سيا�س���ين  خ�س���ومه  لدعاي���ات 
ا�س���تقالته ور�سح ال�س���عيد لرئا�سة الوزارة ر�سيد 

ع���ايل الكي���الين فلم���ا اعتذر ع���ن تاأليفه���ا يف تلك 
الظروف عهد الو�س���ي اىل نوري ال�سعيد بتاأليف 
الوزارة مرة اخرى، ف�س���كلها ال�س���عيد م�س���تبعدا 

حممود �سبحي الدفرتي عنها. 

هل ا�سلح الدفرتي ما بني 
الر�سايف والزهاوي؟

كت���ب املرحوم ح�س���ن الكرخي ردا عل���ى ما كتبه 
املرحوم احمد حامد ال�سراف :

كت���ب احم���د حامد ال�س���راف قال يف مق���ال له عن 
لقاء ال�سلح بن الزهاوي والر�سايف )وقد انتقل 
مدعوو لقاء ال�س���لح من مقه���ى الزهاوي اىل دار 
حممود �س���بحي الدفرتي، وهناك مت ال�سلح بن 

ال�ساعرين(.
قل���ت: ان ه���ذه امل�س���احلة مل تتم ح�س���بما حدثني 
املرح���وم ق���دري عب���د الرحمن )امل�س���ور االهلي( 
ال���ذي قام وال���ده بالتقاط �س���ور اللق���اء يف بيت 
الدفرتي، لتم�سك الر�سايف مبوقفه من الزهاوي، 
وا�س���راره على �سروطه التي دونها ب�سراحة يف 
ر�س���الته املوجهة اىل الدف���رتي، ومنها: )انا نازل 
عن���د رغبتك���م وان كنت كم���ا قيل )مك���ره اخاك ال 
بط���ل(، واذا اخت���ل ال�س���رط )الخط���اب والعتاب 
م���ع الزهاوي( فلي احلق حينئذ ان اترك املجل�ض 
واخ���رج، واذا منعني احلياء من اخلروج فال اقل 
م���ن ان يك���ون يل احل���ق يف اال�س���تمرار عل���ى ما 

كنت عليه من قبل، بعد انق�س���ا�ض اجلمع.. الخ(. 
وانهما كانا كما قال ال�ساعر العربي: 

ان القلوب اذا تنافر ودها 
مثل الزجاجة ك�سرها ال يجرب 

ولك���ن اال�س���تاذ عب���د احلمي���د الر�س���ودي، املعني 
بادب الر�س���ايف بعد م�س���طفى علي، ذكر يل: )ان 
ال�س���لح يعترب تاما ملجرد موافقة الر�س���ايف على 
احل�سور، ولكنهما عادا بعد ايام اىل ما كانا عليه 
من خ�س���ام، وان الزه���اوي غ���ادر اىل دار البقاء 

وهو على خ�سومة مع الر�سايف(.

الدفرتي واو�سنت اي�ستوود 
كان امل�س���رت او�س���ن اي�س���توود م���ن الربيطانين 
املعروف���ن يف املحاف���ل االجتماعي���ة يف بغ���داد. 
ج���اء اىل الع���راق يف احلمل���ة الع�س���كرية خ���الل 
احل���رب العظمى االأوىل، ثم ان�س���رف بعد الهدنة 
اىل االأعمال االقت�س���ادية، فاأ�س�ض اول حملج اآىل 
حدي���ث للقط���ن �س���نة 1920، و�س���جع زراعة هذا 
املنتوج مبن���ح القرو�ض للزراع وايجاد ا�س���واق 
خارجي���ة للت�س���ريف.وكان رج���اًل دقيق���ًا غري���ب 
االأط���وار �س���ديد االعتزاز بنف�س���ه، وكان �س���ديقًا 
حميمًا ملحمود �س���بحي الدفرتي الذي ي�سبهه يف 
الدقة ومراعاة ا�س���ول"االتيكيت"وحب املناق�سة 

والكالم.
كي���ف تع���ارف ال�س���ديقان؟ كان حممود �س���بحي 
 1919 �س���نة  يف  وحمبي���ه  الأ�س���دقائه  يجل����ض 
يف  ابي���ه  ل���دار  املقابل���ة  ال�س���احة  يف   1920 و 
الزقاق امل�س���مى با�س���م جده"ابراهيم افندي"يف 
احليدرخانة. فكان اخلدم ير�س���ون ال�ساحة باملاء 
ع�س���ر ايام اجلمعة يف ال�س���يف وي�س���عون فيها 
الكرا�س���ي واملوائ���د، ويهيئون القهوة و ال�س���اي 

للزوار من"الهاي اليف"يف املجتمع العراقي.
ومل���ا كان الزقاق �س���يقًا ال يت�س���ع للم���ارة فقد كان 
اح���د اخلدم يق���ف يف منعط���ف الطري���ق ويرجو 
النا�ض ان يتحولوا يف �سريهم اىل عطفة اخرى.
وحدث ان ار�س���ل او�سن اي�س���توود بع�ض خدمه 
يف مهمة خا�س���ة، فلما جاء ليم���ر بزقاق ابراهيم 
افندي رجاه خادم حممود �سبحي ان مي�سي يف 

طريق اخر.
ومل يكن من الرجل اإال ان عاد اىل �سيده االنكليزي 

واخ���ربه ان احدهم منعه من امل���رور يف الطريق 
لي�س���ل اىل املح���ل ال���ذي يبغيه. واخذت امل�س���رت 
اي�س���توود الع���زة و�س���اح: كيف يج���وز الأحد ان 
يقط���ع الطريق على امل���ارة يف بغداد حتت احلكم 
الربيطاين العادل؟. واخذ ع�س���اه واعتمر قبعته 

وم�سى يتقدمه خادمه ليوؤدب املذنبن.
وحينما بلغ الزقاق املق�س���ود وه���و يحتدم غيظاأ 
قوبل باحرتام واخذ اىل �ساحب الديوان املعقود 
يف الطري���ق ال���ذي رحب به واجل�س���ه يف �س���در 
املجل�ض. ومت التعارف على قدح من القهوة فعقدت 
بن"اجلنتلمان"االنكلي���زي  ال�س���داقة  اوا�س���ر 

والوجيه العراقي.

خبري بال�سجاد النادر والثمني
تذك���ر بلقي����ض �س���رارة يف كتابه���ا )هك���ذا م���رت 

االيام(:
اأث���ار �س���راء اأول �س���جادة يف ال���دار نقا�س���ًا حادًا 
بن اأع�س���اء العائلة، فقد كانت �س���جادة »الُقم"من 
احلرير، ذات نق�س���ة متكررة اأنيقة. كانت القطعة 
طوله���ا ثالث���ة اأمت���ار و عر�س���ها مرتي���ن، و ه���ي 
منا�س���بة متامًا ملكان اجللو����ض يف غرفة املعي�ض. 
اإذ مل يك���ن يف دارن���ا غرفة خا�س���ة لال�س���تقبال اأو 
غرف���ة خا�س���ة للطعام كم���ا هي الع���ادة يف بيوت 
بغ���داد اآن���ذاك. كان���ت ال�س���جادة مرتفع���ة الثمن. 
فالبع����ض اأق���رتح علينا اإعادتها، و �س���راء �س���جاد 
م���ن ن���وع »كرمان"نفر����ض بف���رق ال�س���عر جمي���ع 
غرف ال���دار، و لكن رفعة مل يقتنع بهذا االقرتاح.
كان من بن زوار اأب���و رفعة يوم اجلمعة حممود 
�س���بحي الدف���رتي، زوج عمت���ه �س���بيحة، و ه���و 
خب���ري بنوعية ال�س���جاد. فا�س���تعان رفعة بخربته 
يف تقييم ال�س���جاد. بعد تفح�س���ها اأعجب حممود 
�س���بحي الدفرتي ال�س���جادة فاأعجبته من النظرة 
االأوىل، و �سجعنا على اقتنائها بالرغم من ارتفاع 

ثمنها.
غط���ت  الت���ي  االأوىل  �س���جادة"القم"هي  كان���ت 
م�س���احة �س���غرية من غرفة جلو����ض يف دارنا، ثم 
جتمعت مب���رور الزمن قطع جديدة �س���اركت تلك 
ال�سجادة يف م�س���احة الغرفة، و لكننا توقفنا عن 
�س���راء ال�س���جاد و زيارة عبا�ض بع���د اأن مت فر�ض 

جميع غرف الدار.

ع���راق���ي���ون  : اع���������داد 

لقطات وطرائف من حياة الدفتري 

م���������ي���������ر ب�������ص�������ري

اما رب الدار فمثال اللطف واحلنكة والب�سا�س���ة، 
يفيئ على جمل�س���ه ظاًل من روح���ه وارفًا، ويغمر 
�س���يوفه برقت���ه وف�س���له. يتنقل بن �س���فوفهم، 
فيخاط���ب ه���ذا ويداع���ب ذاك، وياخ���ذ مبجام���ع 
البابه���م ح���ن ي���روي لهم طرف���ة م���ن ذكرياته او 
يتلو عليهم حتفة ادبية رائعة من خمتارات ذوقه 
ال�سليم. واإذا كان"اال�ستقبال"فنًا ال يحذقه اال من 
كان في���ه طب���ع ال تطبع، فان م�س���يافنا الكرمي قد 
حازه �س���ليقًة واتقنه خليقة وابدع فيه ما �ساء له 

االبداع.
وللوطني���ة يف ه���ذا املجل����ض دولة، ول���الدب فيه 
�س���ولة وجول���ة، فاحاديثهم���ا تغل���ب على �س���ائر 

االحاديث وموا�سيعهما. 
متتاز بالطرافة الطالوة. ولكم اتيح لهذه الندوة 
ان ت�س���تمع اىل احادي���ث، منها ما يفور حما�س���ة 
وم���ا يتدف���ق بالغ���ة، ومنه���ا م���ا يل���ذع �س���خرية 
ولق���د  ي���رتوق حكم���ة ووق���ارًا!.  وم���ا  وتهم���كًا 
تقرقر"النارجيل���ة"يف ط���رف من اط���راف البهو 
الكبري، فيوؤلف  �سوتها ايقاعًا راتبًا على وتريته 

حديث املتكلمن.
لق���د انفرد ه���ذا املجل����ض البه���ّي مبي���زة اخت�ض 
بها: فقد ابيحت حرمه لقطط ا�س���يلة، ف�س���رحت 
فعل���ت  مثلم���ا  ال�س���يوف"ومرحت  يف"مدين���ة 
اخ���وات لها يف«مدين���ة الكتب«الت���ي حدثنا عنها 
اناتول فران�ض يف ق�س���ة بطله اخلالد"�سلف�س���رت 

بونار". واية قطط هذه القطط العزيزة؟

قطط الحت )امر عجب!(
وله�ا را�ض وله�ا ذنب

وله��ا فهم وله�ا ادب
ولها ح�س�ب وله�ا ن�سب
تغدو وتروح على املهل
لي��ض تدري  ماذا االرب
وتداعب �سيفًا ف�ي غنج

فيح��ار اج�د ام لعب؟
فوق�ار جاء بال كل��ف
ودالل ب�ان و ال�س��ب

واذا مل�ت مرحا وعن�ا
طلبت مثوى في�ه رح�ب

وم�س���ت تغف���و ال يوق�س���ها  �س����وت او يقلقه����ا 
طرب

اترى ك�س�ل قد ابعده�ا
حق�ا ام اعياه�ا التعب؟

علمت عن حد�ض او فطن
ان واتاه��ا حظ عج�ب

فغدت بالق�سمة را�سي�ة،
التنغ�ض عي�ستها الكرب.

امل�ساحلة االدبية
�س���جرت نف���رة ب���ن ال�س���اعرين جمي���ل �س���دقي 
الزه���اوي ومعروف الر�س���ايف فدعاهما حممود 
�س���بحي الدفرتي اىل حفلة ع�ساء يف داره ودعا 
معهم���ا نخبة من رجال البلد وادبائه، وذلك يف 8 
كان���ون االول 1928. وكان ذل���ك حدث���ًا ادبيًا من 
اح���داث بغداد الق���ى في���ه الزهاوي ق�س���يدة قال 

فيها :
جم�ع االدي�ب ال�حر �سبح�ي �سملن�ا

ف�ي داره، اك�رم ب�ها من دار!
ل�و ل��م تك�ن ل�ي حلي�ة و�س�دارة
حل�سبتن�ي طي�رًا م�ن الالطيار

عنوانها"غ���ادة  ق�س���يدة  فاألق���ى  الر�س���ايف  ام���ا 
االنتداب"، وهي ق�س���يدة �سيا�س���ية جريئة وجم 
لها احلا�س���رون الذين جاوؤوا لال�ستمتاع مبحفل 
ادبي ولي�ض ملناق�س���ة ال�سيا�س���ة يف تلك الظروف 

الع�سبية. قال الر�سايف :
دع م�زع�ج الل�وم وخ�ل العت�اب

وا�س��م�ع اىل االمر العجيب العج��اب
وعر�ض ب���دار االعتماد يف جان���ب الكرخ ونعتها 

بالنعوت ال�سنيعة و�س���به احلكومة بفتاة موقرة 
باحلل���ى، مربقع���ة بالنق���اب، خم�س���وبة الكفن، 
مت�س���ي م�س���ية ال���دل واخلي���الء وتخل���ب النا�ض 

بو�سعها املنكر…
ق�ال جلي�س�ي ي�وم م�رت بنا :

م�ن ه�ذه الغ�ادة ذات احلج�اب؟ 
قل�ت ل��ه: تل�ك الوط�انن�ا

حك�وم�ة ج�اد به�ا االنت��داب
   اخ���ربين م�س���طفى عل���ي ان���ه كان م���ع نفر من 
ا�سدقاء الر�سايف ومريديه ينتظرونه يف داره.

فلم���ا ع���اد م���ن حفل���ة الدف���رتي وق����ض عليهم ما 
ج���رى، �س���الوه ان يق���راأ له���م ق�س���يدته، فقراها، 

و�ساد اجلمع الوجوم، فلم ينطقوا ببنت �سفة.
***

كان جمل�ض اجلمعة يعج برجال ال�سيا�سة واالدارة  
واالدب، وكان �س���احبه حممود �سبحي الدفرتي 
ال يح���ب ان حتتدم فيه املجادالت ال�سيا�س���ية الن 
زواره ينتم���ون اىل االح���زاب والفئات املختلفة، 
مناق�س���ة  يكون"�س���الونه"حمل  ان  يري���د  ف���ال 
وع���راك. فاذا جرى البحث يف املوا�س���يع العامة 
وتطرق احلا�س���رون اىل ال�س���وؤون ال�سيا�س���ية، 
ا�س���رع ف�س���رع يق����ض ق�س���ة ممتعة م���ن ذكريات 
ا�س���تانبول، او ق���راأ �س���عرًا تركيًا قدميًا يف�س���ره 
ويحلل���ه، او �س���غل املجل����ض بقطط���ه واخبارها 
الطريف���ة. ويف ذات م���رة راأى جلاجًا من احدهم 
يف املناق�س���ة، فل���م يك���ن من���ه اال ان �س���اح: اأي���ن 
فرج؟ابحث���وا ع���ن ف���رج!… وا�س���تدعى خدم���ه 
و�س���رخ به���م، واحلا�س���رون يت�س���األون م���ن هو 
فرج وما �س���اأنه؟. ومل مت�ض حلظ���ات حتى دخل 
عوين يتقدمه هّر كبري ي�س���ري متمهاًل، وكانه قائد 

من�سور يلقي على اجلمع نظرات متعالية.
و�سحك احلا�سرون ون�سوا املناق�سة ال�سيا�سية. 
وقال احد �سيوخ الع�سائر بلهجته البدوية : اأهذا 

فرج؟. ظننت انه مدير ناحية…
وق���د راأينا ابراهيم �س���الح �س���كر ي���الزم جمل�ض 
الدفرتي ويت�س���در حلقة االدب يف احد جوانبه، 
مط���رق الرا����ض، قلي���ل ال���كالم. اما احم���د حامد 
ال�س���راف فكان ي�س���ول ويج���ول، يرتل ال�س���عر 
وي���روي الن���وادر واللطائ���ف ومي���زج العربي���ة 
باالنكليزي���ة  ويرط���ن  والفار�س���ية  بالرتكي���ة 
والفرن�سية. وقد ح�س���ر �ساحب املجل�ض حلقتنا 
يف اح���د االي���ام واخ���ذ يحدثن���ا حديث���ًا طوي���اًل 
وال�س���راف ال ي�س���تطيع ال�س���كوت فيقاطع كالمه 

مرة بعد اخرى.
   ق���ال الدفرتي : يا احمد، اعرين �س���مع��ك دق�ائق 
معدودات وال تقاطعني ثم تكلم كما ت�ساء. و�سكت 
ال�سراف وتدفق الدفرتي كال�سيل اجلارف، حتى 
اذا م���ا ف���رغ م���ن حديثه ق���ام من�س���رفًا اىل حلقة 

اخرى وقال : تكلم االن، يا احمد، كما تريد.
ودع���ا الدف���رتي �س���ديقه الدكت���ور ر�س���ا توفيق 
االدي���ب الوزي���ر الرتك���ي اىل زيارة بغداد �س���نة 
1940، فلب���ث ق���ي �س���يافة احلكوم���ة العراقي���ة 
ا�سهرًا. وكان ر�سا توفيق، كالدفرتي وال�سراف، 
مولع���ًا بكرة الكالم ال ينقطع �س���يل حديثه حتى 
�س���اق به جل�س���اوؤه ذرعًا وطووا عنه ك�س���حًا، اال 
نفر مثلنا من ال�س���باب ظلوا يزورونه وي�سغون 
اليه باعجاب واحرتام، وهو يتحدث بلغات �ستى 
وع���ن موا�س���يع خمتلفة م���ن االدب واملو�س���يقى 

والتاريخ اىل الطب وال�سيا�سة واالثار …

الدفت��ري وحفل��ة المصالح��ة بي��ن 

الرصافي والزهاوي
ال يكون الكالم يف 

سرية محمود صبحي 

الدفرتي كاماًل دون االشارة 

اىل"صالون الجمعة"ذلك املجلس 

الذي ورثه عن ابائه واجداده 

واستمر يعقده يف داره صباح 

كل جمعة اكرث من اربعني سنة، 

فتحرضه االجيال املتعاقبة من 

رجال الوجاهة والفضل والعلم 

واالدب والسياسة والكياسة. ان 

هذا املجلس ليمثل خري ما كان 

ماثورًا عن بغداد القدمية وبيوتها 

الكرمية ورجالها اويل الرزانة 

والوقار.

 ومجالـس الجمعة كثرية،  لكن 

مجلـس  الجمعة اذا ذكــر مجردًا 

عن النعت او القرينة يف بغداد 

مل يخطئ السامع انه مجلس 

الدفرتي، ذلك املجلس العامر 

الذي يكرث قصاده ويختلف رواده : 

منهم املبكر واملضّحي، واملكرث 

واملقل، يؤلفون يف جوانبه وابهائه 

الحلقات، ويتجاذبون اطراف 

الحديث يف شتى املواضيع، من 

تاريخ واجتامع وعلم وادب وشعر 

وفكاهة، بينام يطوف عليهم 

الخدم بالقهوة والشاي واملرطبات 

حسب املواسم.



4

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

5

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4311( 
السنة السادسة 
عشرة - الخميس 

)15( تشرين األول 
2018

العدد )4311( 
السنة السادسة 
عشرة - الخميس 

)15( تشرين األول 
2018

لقاء اجراه : عادل العرداوي

فالدف���رتي  اذن 
حقيقي���ة  �س���ورة 

للما�س���ي الطري���ف الذي 
ال نعرف من ا�سراره نحن ابناء 
هذا اجليل �سوى النزر القليل..

ومبا ان الدفرتي ا�سم عريق تعرفه بغداد جيدا.. 
حي���ث ان���ه رافقه���ا وزامله���ا وخدمه���ا وعمل من 
اجلها.. كما هي احت�س���نته وربته وان�س���اأته بن 
جوانحها منذ والدته وحتى يومنا هذا.. ومبا ان 
له���ذا الرجل ال�س���يخ رفقة طويلة م���ع هذه املدينة 
العريق���ة وو�س���يجة ح���ب ال ينفرط عقده���ا.. فقد 
بذلت جملتنا ق�س���ارى جهدها يف الو�س���ول اىل 
الدف���رتي.. والتح���دث اليه.. وحتري���ك الكوامن 
وامل�س���اعر اخلافت���ة في���ه رغ���م علمن���ا ان الرج���ل 
معت���ل ال�س���حة ومتعب من ثقل اجل�س���د و�س���نن 
العمر.. فكان ان �ساعدنا للو�سول اليه والتحدث 
ملجلتنا.. ن�س���يبه اال�س���تاذ خريي العمري وكذلك 
ال�س���يدة »ملي�ض"كرمي���ة الدف���رتي.. ف�س���كرا لهما 
ول���ه على في����ض املعلومات والذكري���ات اجلميلة 
الت���ي رفدنا به���ا.. وحديثن���ا معه مبثاب���ة اطاللة 
ق�سرية على بغداد االم�ض.. وحياتها االجتماعية 

واالدبية والبلدية الخ..
هكذا ين�سب الوايل اجلديد..

يوم كانت بغداد والية تابعة لل�س���لطان العثماين 
يف )ا�س���تانبول(.. كان���ت هن���اك مرا�س���يم معينة 
عندم���ا يق���رر ال�س���لطان تعي���ن ال���وايل اجلدي���د 
معروف���ة  ر�س���مية  واج���راءات  بغ���داد..  لوالي���ة 
انذاك.. والدفرتي عاي�سها وح�سرها خا�سة ايام 
العثمانين يف العراق.. �س���األته عن تلك املرا�سيم 

واالجراءات.. قال يل:
بالفع���ل اين �س���اهدت بنف�س���ي ه���ذه االج���راءات 
بالن�س���بة اىل والي���ن: الوايل عبد الوهاب با�س���ا 
والوايل �س���ليمان نظيف.. وه���و االديب الرتكي 

املعروف الذي توىل والية بغداد. 
ا�س���تقبال  اىل  يهرع���ون  البغدادي���ون  وكان 
ال���وايل اجلديد م���ن خارج بغداد، عندما ي�س���لهم 
يجع���ل  ان  الع���ادة  ج���رت  وق���د  خربو�س���وله. 
ال���والة موعد و�س���ولهم اىل الوالية خالل اوقات 
الدوام الر�س���مي ليذهبوا مبا�س���رة اىل ال�سراي � 
الق�س���لة وعند و�س���وله ال�س���راي تطل���ق املدفعية 
طلق���ات حتية له معلنة للنا�ض و�س���وله ال�س���راي 

ومبا�سرته عمله.

وبعد و�س���وله يعن ال���وايل يوم���ا معينا لتالوة 
)الفرم���ان الهماي���وين( اي املر�س���وم ال�س���لطاين 
ال���ذي يت�س���من ديباج���ة خا�س���ة يخاط���ب فيه���ا 
ال�س���لطان الوايل اجلديد مبا معن���اه، انه بالنظر 
مل���ا اعهده عنك من اخال����ض وملا لبغداد من اهمية 
خا�س���ة فقد ق���ررت تعيينك والي���ا عليها فعليك ان 
تب���ذل جه���ودا خمل�س���ة الدارة اموره���ا ورعاي���ة 
م�س���احلها ويف الي���وم املع���ن ال���ذي يح���دد في���ه 
موع���د ت���الوة )الفرمان( يح�س���ر كب���ار املوظفن 
الر�س���مية  مبالب�س���هم  واملدني���ن  الع�س���كرين 
يحملون او�س���متهم، كما حت�س���ر وج���وه الوالية 
واعيانه���ا ورجال الدين حيث يت���م ذلك االجتماع 
ويطل���ع ال���وايل اجلدي���د وه���و يحم���ل الفرم���ان 
وي�س���لمه اىل احد كبار موظف���ي الوالية واالغلب 
يك���ون ذل���ك املوظ���ف )املكتوبجي( اي �س���كرتري 
الوالي���ة وبع���د ان يقبل���ه بخ�س���وع ويفت���ح ياخذ 
بتالوته على احل�س���ور ب�سوت جهوري وحينئذ 
يق���وم اجلن���ود برف���ع ا�س���لحتهم حتي���ة للفرمان 
ال�س���لطاين. وبع���د ت���الوة  الفرمان عل���ى النحو 
املذك���ور.. يق���ف ال���وايل اجلدي���د ويلق���ي كلم���ة 
منا�س���بة تع���رب عن والئ���ه لل�س���لطان ورجائه يف 
ان يوفق���ه الل���ه اىل ما في���ه م�س���لحة الوالية، ثم 
يتق���دم احد رج���ال الدي���ن لق���راءة وترديد بع�ض 
االدعي���ة الدينية. حتى اذا انتهت هذه االجراءات 
ين�س���رف احلا�س���رون متمنن اخلري والتوفيق 

للوايل اجلديد..
بغداد قبل )80( عاما..

بالتاأكيد فان بغداد االم�ض غري بغداد اليوم..
والفارق كبري جدا.. طلبت من اال�س���تاذ الدفرتي 
ان يح���دد لن���ا بع�ض مالم���ح هذه املدين���ة اواخر 
القرن التا�س���ع ع�س���ر باعتباره واحدا من ابنائها 

القدامى..
�س���نوات  واىل  االي���ام..  تل���ك  يف  بغ���داد  كان���ت 
خل���ت جمموع���ة ازق���ة )ودرابن( �س���يقة جتتمع 
يف احي���اء خمتلف���ة بحي���ث يك���ون كل حي وحدة 
وخمتاره���ا  وحمامه���ا  م�س���جدها  له���ا  م�س���تقلة 
وحالقه���ا، ت�س���تيقظ فج���ر كل يوم على ا�س���وات 
املوؤذن���ن الذي���ن يدعون اهل بغداد اىل ال�س���الة، 
او على ا�س���وات نداءات الباعة املتجولن، فتدب 
احلياة مع الفجر وين�س���رف النا�ض اىل اعمالهم، 
املوظف اىل ال�س���راي، التلميذ اىل الكتاب، البقاء 
اىل احلان���وت، فكان���ت االزق���ة على �س���يقها تعج 

بهذه اال�سناف وتزدحم بهم.
وكان���ت البلدية تتوىل �س���د االحتياج���ات العامة 
من تاأمن احلرا�س���ة يف الليل، اىل القيام بتنوير 
النفاي���ات،  ورف���ع  الدراب���ن  وتنظي���ف  االزق���ة 
وبطبيع���ة احلال مل يك���ن الكهرباء يف ذلك الوقت 
موج���ودا، فكان���ت ت�س���تخدم )اللمب���ات( النفطية 
فعندما يحل امل�ساء ويزحف الظالم ي�سرع موظفو 
البلدية امل�س���وؤولون عن التنوير اىل ا�س���عال تلك 
)اللمبات( وهم يطوفون حاملن ال�سلم اخل�سبي 
لي�س���عدوا اىل ح���ن مو�س���ع اللمبة حيث ي�س���ع 
املوظف امل�س���وؤول الزيت ثم ي�س���علها وين�سرف، 

وي�سمى هوؤالء امل�ستخدمون )اللمبجية(.
وامل���اء باعتب���اره املادة اال�سا�س���ية الت���ي ال ميكن 
اال�س���تغناء عنه���ا، كان ينقل اىل الدور بوا�س���طة 
)ال�س���قاء( م���ن النه���ر، ف���كان ال�س���قاء �سخ�س���ية 
معروف���ة يف االحياء ينادي باعلى �س���وته عندما 
ي�سل حامال املاء على ظهر حماره ليعلن اىل اهل 
الدار و�سوله. وكان على االغلب يو�سي االهايل 
هذا ال�سقاء ان يجلب لهم املاء من )ن�سف ال�سط( 
ولي�ض من جانب النهر حيث ان املاء يف منت�سف 

النهر انقى وانظف.
اين يق�سي البغدادي فراغه ايام 

زمان؟
ويوا�س���ل الدف���رتي ذكريات���ه معن���ا.. فيتح���دث 
لنا عن مالم���ح احلياة االجتماعية ال�س���ائدة ايام 
االحت���الل االنكلي���زي واوائ���ل احلك���م الوطن���ي 

بقوله:
* مل تك���ن هن���اك )ن���واد( ب���ل كان���ت اجتماع���ات 
النا�ض تتم يف املقاهي حيث يلتقون مع بع�س���هم، 
ويجل�س���ون عل���ى تخوته���ا يدخن���ون )الرنكيله( 
وي�س���ربون القهوة العربي���ة، ويتناقلون االخبار 
م���ا  واك���ر  واالحادي���ث  الرواي���ات  ويتبادل���ون 
كانت تلك االحاديث تدور حول او�س���اع الزراعة 
و�س���وؤون الوالية وما يقع من مغامرات ميار�سها 

ال�سقاة �سد اجلندرمة )الدرك(.
اما علية القوم فقد كانت لهم جمال�س���هم اخلا�س���ة 
يف بيوتهم حيث ي�س���تقبلون �س���يوفهم، فقد كان 
وال���دي فوؤاد الدف���رتي، كما كان جدي ا�س���ماعيل 
من قبله، ي�س���تقبل زواره يف ي���وم اجلمعة وكان 
ي�س���مي جمل�س���ه ب�س���الون اجلمع���ة وكان���ت تلك 
املجال����ض متث���ل بيئ���ة بغدادية تختلف ع���ن بيئة 
املقاه���ي، فاالخرية كانت عام���ة ترتادها الطبقات 

ال�س���عبية من عمال وك�س���بة وغريهم، اما االوىل 
فقد كانت متثل بيئة خا�سة من بيئات بغداد.

وكان ل���كل حمل���ة م���ن املح���الت جمال�ض خا�س���ة 
يعقده���ا وج���وه تل���ك املحل���ة، حي���ث ي�س���تقبلون 
�س���يوفهم وزوارهم وكانت هناك ا�سول وتقاليد 
يف تلك املجال�ض يحر�ض ا�سحابها وروادها على 
احرتامه���ا ومراعاته���ا، �س���واء من حي���ث ترتيب 
اجللو����ض ومكان���ه او م���ن حيث تق���دمي التبغ او 

القهوة.
�سالون اجلمعة.. ملن؟

*كان �س���الوان اجلمع���ة تقلي���دا لبع����ض البيوت 
ان  الدف���رتي  اال�س���تاذ  م���ن  طلبن���ا  البغدادي���ة.. 
يو�س���ح مهمة هذا ال�س���الون ونوعي���ة مرتاديه.. 

وذكرياته عنه:
بالن�س���بة ل�س���الون اجلمع���ة فقد بق���ي مفتوحات 
بعد وفاة والدي، يرتدد اليه اال�سدقاء واملعارف 
ومنه���م االدي���ب واملفك���ر وال�سيا�س���ي والتاج���ر 
وال�س���يخ املعمم وال�س���اب املتم���دن ويطرح خالل 
انعقاده مو�س���وعات �ستى تعالج ما ي�سغل اذهان 
النا�ض يف تلك الفرتة من امور تتعلق بال�سيا�س���ة 

او تت�سل باالدب.
وكان االدب���اء حلي���ة ذل���ك املجل����ض يخلعون على 
اجتماعات���ه متعة مب���ا يتحدثون به ويتناق�س���ون 
ذل���ك  رواد  اب���رز  كان  الزه���اوي  ولع���ل  حول���ه، 
املجل����ض يف الع�س���رينيات واوائ���ل الثالثينيات، 
يبكر يف احل�سور اىل ال�سالون راكبا حماره وال 

يخرج منه اال بعد انف�سا�سه.
وكان ياأخ���ذ مكان���ا معينا م���ن ال�س���الون ويلتف 
حوله عدد من االدباء ال�س���باب امثال احمد حامد 
ال�س���راف، واك���رم احم���د وحممد بهج���ة االثري 
وروفائي���ل بطي وغريه���م يتلو عليهم باأ�س���لوبه 
اخلا����ض اخ���ر ما ينظم من �س���عر وم���ا قيل بحقه 
م���ن مدح وثناء، وكثريا ما كانت تثار املناق�س���ات 
حول ق�س���ائده فيت�سدى له البع�ض بالنقد فيثور 

الزهاوي ويعربد.
وكان م���ن رواده يف الثالثيني���ات واالربعينيات 
واخلم�س���نيات باال�س���افة اىل ما تقدم اال�س���اتذة 
معروف الر�س���ايف وابراهيم �س���الح �سكر وعبد 
امل�سيح وزير ونوري ثابت املعروف ب� )حبزبوز( 
وطه الراوي وعبد الله ال�س���واف ومنري القا�سي 

من االدباء.
وجمي���ل  الها�س���مي  وط���ه  الها�س���مي  ويا�س���ن 

املدفعي وحكمة �س���ليمان وعب���د الوهاب حممود 
ويون�ض ال�س���بعاوي وح�سن جميل وغريهم من 

ال�سيا�سين.
وقد جذب ال�س���الون بع�ض ال�سخ�سيات العربية 
واالجنبي���ة الت���ي قدر لها ان متر ببغ���داد او تقيم 
به���ا اقامة موؤقتة فكان عبد العزيز الثعالبي وعبد 
الرزاق ال�سنهوري و�سعد الله اجلابري وريا�ض 
ال�س���لح وعلي اجلارم ممن ت���رددوا عليه وكذلك 
الدكت���ور زكي مب���ارك الذي كتب عنه ي�س���فه يف 
اح���دى مقاالت���ه االدبي���ة الت���ي تناول���ت مالم���ح 
املجتم���ع العراقي. كما زاره الفيل�س���وف الرتكي 
ر�س���ا توفيق، وف���وؤاد كويريل االدي���ب والوزير 

الرتكي املعروف..
وخ���الل املناق�س���ات الت���ي كان���ت تقوم في���ه كنت 
اوميء عندما ا�س���عر بوج���ود حديث خا�ض لدى 
البع�ض يقت�سي التكتم اىل غرفة �سغرية مت�سلة 
يف  داري  يف  ينعق���د  ال���ذي  اجلمع���ة  ب�س���الون 

احليدرخانة لننتقل اليها ونتحدث بحرية اكر.
وق���د اتفق م���رة ان فتح عم���ر نظمي وه���و وزير 
داخلي���ة ان���ذاك ب���اب ه���ذه الغرف���ة فوقع ب�س���ره 
علىحمم���د يون�ض ال�س���بعاوي وابراهيم �س���الح 
�س���كر وفائ���ق ال�س���امرائي يتهام�س���ون ببع����ض 
االخبار ال�سيا�سية فما كان منه اال ان ا�سرع بغلق 
باب هذه الغرفة قائال: )انها كورة الزنابري ل�ست 
اوؤمن نف�سي من لدغاتها اذا دخلتها!!(.. ومنذ ذلك 

اليوم �سميت هذه الغرفة ال�سغرية »الكورة«.
الزه���اوي  ت�س���الح  الدف���رتي  بي���ت  يف 

والر�سايف..!
*ال�س���اعران املرحوم���ان الزه���اوي والر�س���ايف 
كث���ريا م���ا تخا�س���ما وت�س���احلا.. وا�س���هر حفلة 
م�س���احلة بينهم���ا تتذكره���ا بغداد حت���ى اليوم.. 
داره  يف  لهم���ا  اقامه���ا  الت���ي  الدف���رتي  حفل���ة 
وح�س���رها ح�س���د من االدباء انذاك.. �ساألته عنها 

وملاذا اقامها لهما دون غريه؟
يف �س���الون )اجلمعة( متت م�س���احلة ال�ساعرين 
الكبريي���ن جمي���ل �س���دقي الزه���اوي ومع���روف 
1928م،  االول  كان���ون   8 ي���وم  يف  الر�س���ايف 
فق���د كان كالهما م���ن الوجوه الالم���ة التي ترتاد 
ال�س���الون فلم���ا ن�س���بت بينهم���ا اخلالف���ات التي 
كانت تدور حول زعامة ال�س���عر يف العراق وراح 
البع����ض ي�س���عى لتاأجي���ج تل���ك اخلالف���ات راأيت 
ان الواج���ب االدب���ي يق�س���ي علي ان ا�س���عى اىل 
ال�س���لح بينهم���ا ال �س���يما كالهم���ا كان ا�س���تاذي، 
حيث تتلمذت على اال�ستاذ الر�سايف يف املدر�سة 
االعدادي���ة يف بغداد، وكان يق���وم بتدري�ض اللغة 
العربي���ة، وعلى الزه���اوي يف مدر�س���ة احلقوق 
)كم���ا كان���ت ت�س���مى حين���ذاك( حي���ث كان يق���وم 
بتدري����ض االح���كام العدلية )مبا ي�س���مى القانون 

املدين االآن(. 

وق���د بذل���ت جه���ودا يف اقن���اع الر�س���ايف فوافق 
بعد الأي على احل�س���ور م�س���رتطا ع���دم اخلو�ض 
يف مو�س���وع اخل�س���ومة، فوافق���ت الين اعتق���د 
ال�س���لح،  يعن���ي  مع���ا  داري  ان ح�س���ورهما يف 
ومت اجتماعهم���ا و�س���ط مهرج���ان ادب���ي م�س���غر 
ح�س���ره نخب���ة من ادب���اء بغداد القى في���ه كل من 
ال�س���اعرين ق�سيدة �سعرية، حيث القى الر�سايف 
لالنت���داب(،  )ال  ال�س���هرية  ال�سيا�س���ية  ق�س���يدته 
وكان به���ا جتريح �س���ديد لالنت���داب الربيطاين، 
اما الزهاوي فقد القى ق�س���يدة ي�سف بها ال�سعر 
و�س���اعريته وختم الق�سيدة بالبيت االآتي م�سريا 
اىل ال�سلح:جمع االديب احلر �سبحي �سملنا يف 

داره اكرم بها من دار
اىل  باال�س���افة  احلا�س���رون  اال�س���خا�ض  ام���ا 
ال�س���اعرين فهم اال�س���اتذة: عبد العزي���ز الثعالبي 
وعطا اخلطيب وعلي حممود ال�س���يخ علي وبهاء 
الدين �سيخ �س���عيد وجميل املدفعي وطه الراوي 
وموفق االلو�سي وروؤوف الكبي�سي وعبد امل�سيح 
وزي���ر وابراهي���م كمال واحم���د حامد ال�س���راف 
وطه الها�س���مي ومزاحم الباجه جي وعلي ممتاز 
وعبد العزيز املظفر وعبد الله ال�س���واف وحممد 

بهجة االثري وروفائيل بطي وتوفيق ال�سمعاين 
وقد تغي���ب عن احلفلة يا�س���ن الها�س���مي وكامل 
اجلادرجي حي���ث ذهبا معا اىل بعقوبة ال�س���غال 

خا�سة وتاأخرا يف العودة ال�سباب قاهرة.
من بلدية بغداد.. اىل امانة 

العا�سمة
*نعود مرة اخ���رى لنتعرف عل���ى الدفرتي الذي 
ا�سغل من�س���ب امن العا�سمة لفرتتن يف اوائل 
الثالثينيات.. اذن كيف كانت تدار �سوؤون االمانة 
واعماله���ا انذاك.. واهم امل�س���اريع اخلدمية التي 
اجنزها الدفرتي لبغ���داد حينذاك؟ يقول: توليت 
امان���ة العا�س���مة يف حيات���ي مرت���ن وكان ذل���ك 
يف اوائ���ل الثالثيني���ات وبل���غ جمموعه���ا خم�ض 
�س���نوات وكنت ا�س���عر خالل ممار�س���تي العمالها 
ب�س���عورخا�ض يربطني بها ورمبا كان �سبب ذلك 
يكم���ن يف اجل���ذور التاريخية ال�س���رتنا حيث ان 
ج���د وال���دي ابراهيم الدفرتي ه���و اول من توىل 
رئا�س���ة بلدي���ة بغداد عن���د بدء تاأ�سي�س���ها يف عام 
1285ه���� -1868م يف عه���د والية مدحت با�س���ا 
وبقى ي�سغلها ت�سع �س���نوات حتى وفاته، وكانت 
بلدي���ة بغداد ت�س���غل نف�ض مبنى امانة العا�س���مة 
الي���وم، ومازال���ت اح���دى الغرف الت���ي بنيت يف 
عهده قائمة حتى االآن و�س���قفها مبني على �س���كل 
)طاق عكادة( وي�س���غلها االآن � النائب الفني المن 
العا�س���مة � على ما اظن. وبعد مدة وجيزة توىل 
رئا�سة بلدية بغداد جدي ا�سماعيل الدفرتي وهو 
اب���ن ابراهيم الدف���رتي ثم والدي ف���وؤاد الدفرتي 
الذي كان حمافظا لبغداد وكانت وظيفته ت�س���مل 
رئا�س���ة البلدي���ة اي�س���ا.وبطبيعة احل���ال عندم���ا 
تولي���ت ه���ذا املركز يف عه���د امللك في�س���ل االول، 
تكوينه���ا،  بداي���ة  يف  العراقي���ة  الدول���ة  كان���ت 
ميزانيته���ا حم���دودة وامكانياته���ا �س���عيفة ويف 
�س���وء هذه الظروف �س���عيت اىل القي���ام باعمال 
عديدة تتطلبها امل�س���لحة العامة وا�س���تحداث ما 
ي�سد حاجتها وقد القيت يف �سبيل ذلك �سعوبات 
�س���تى اذ كانت امانة العا�س���مة مرتبط���ة بوزارة 
الداخلي���ة وا�س���تطعت ان اتغل���ب عل���ى اكره���ا 

مبعاون���ة  امل�س���وؤولن الذين كن���ت اعر�ض عليهم 
الفك���رة اوال فتقر وال اجد اي معار�س���ة بعد ذلك. 
وق���د كان ي�س���اعدين رئي����ض املهند�س���ن حين���اك 

املرحوم علي راأفت.
بغداد.. من االزقة اىل ال�سوارع 

الكبرية
*وكان اب���رز تل���ك االعم���ال فت���ح �س���ارع )غازي( 
الذي يحمل اليوم ا�سم �سارع الكفاح وقد واجهت 
امل�س���اعب الكثرية يف �سبيل �سقه الن طريقه مير 
ب���ن ازق���ة مزدحمة بال�س���كان مما يتطل���ب القيام 
باج���راءات اال�س���تمالك لتل���ك ال���دور وتعوي����ض 
ا�س���حابها.اال انن���ي مل ال���ق مثل هذه ال�س���عوبة 
بالن�س���بة ل�س���ارع ال�س���احلية يف الك���رخ الن���ه ال 
مير و�س���ط مناطق مزدحمة بال�سكان انذاك. وقد 
عكفت على درا�سة م�سروع فتح هذا ال�سارع الذي 
كان قد تقرر حتديد عر�سه من قبل جمل�ض االمانة 
واالم���ن ال�س���ابق مبقدار )60(ق���دم فوجدت فيه 
عدة انحن���اءات االمر الذي اوج���ب ايقاف العمل 
به وزيادة عر�س���ه وازالة االنحناءات املوجودة 
فيه )وكان ذلك ممكنا اذ ان بغداد مل تكن خا�سعة 
لت�س���ميم م�س���دق كما ه���ي علي���ه االآن( العتقادي 
ب���ان مث���ل ه���ذا ال�س���ارع امله���م الذي يو�س���ل بن 
بغ���داد والطرق املوؤدية اىل كث���ري من املحافظات 
وكذل���ك طريق ال�س���ام الذي كان مدخ���ال للقادمن 
من اخلارج، يجب ان يكون اكر عر�سا مما تقرر 
بال�س���ابق. وقد رحبت احلكومة بهذا امل�س���روع، 
وايده وزير الداخلية وبا�س���رنا باعداد اخلرائط 

وا�ستكمال الت�ساميم.
�سارع ال�ساحلية اول �سارع ذي 

ممرين يف بغداد!
*وه���ذا ال�س���ارع ه���و اول �س���ارع يف بغ���داد ذي 
ممرين واحد للذهاب واالآخر لالآياب تتو�س���طهما 
ا�س���جار النخيل، لذل���ك كان هذا ال�س���ارع يف ذلك 
الوق���ت يعت���رب م���ن اجمل �س���وارع بغ���داد يغ�ض 
بامل���ارة ويزدح���م بالنا����ض الذين يخرج���ون اليه 
للنزهة والتمتع باملناظر اجلميلة ال�س���يما بعد ان 

�سيدت على جانبيه املقاهي والكازينوهات.
*وم���ن االم���ور االخ���رى الت���ي مت���ت يف ف���رتة 
ا�س���تغايل امينا للعا�س���مة هي بن���اء بهو االمانة، 
وقد كانت هناك حاجة ما�س���ة الي���ه الن احلكومة 
كان���ت حتت���ار ب�س���يوفها الر�س���مين يف العث���ور 
على امل���كان املالئم القامة احلفالت الر�س���مية لهم 
وت�س���طر اىل اقامته���ا يف الفنادق، وه���ي فنادق 
متوا�س���عة اكرها ال يليق مبثل هذه املنا�س���بات 
فاجته التفكري اىل ان�س���اء به���و االمانة لتقام فيه 
احلف���الت املذك���ورة.. وق���د عج���ل يف تنفيذ هذه 
الفك���رة زي���ارة )ويل عهد ال�س���ويد( لبغداد حيث 
�س���وعفت اجله���ود لال�س���راع بان�س���ائه وكان من 
مميزات���ه يف ذل���ك الوق���ت ان���ه اول قاع���ة مزودة 
بالتدفئ���ة املركزية، واعتقد انه اليزال قائما حتى 

االآن واحلق موؤخرا بوزارة الدفاع.
ابراهيم �سندل.. بدال من 

"في�سر" االجنبي
*ولقد حاولت جهدي ان اح�سر االعمال يف امانة 
العا�سمة باملوظفن العراقين بدل االجنليز وهذا 
ما حدث عندما انتهت فرتة خدمات مدير االطفاء 
)في�سر( الربيطاين اجلن�سية وقد حاولت وزارة 
الداخلي���ة جتديد خدمته، اال انن���ي رفعت تقريرا 
اىل  الوزير مقرتح���ا تولية هذه الوظيفة ملوظف 
عراق���ي هو معاون مدير االطفاء م�س���يدا بكفاءته 
وقدرت���ه على العم���ل وبالفع���ل مت تعين ال�س���يد 
ابراهيم �سندل وا�سبح مدير االطفاء عراقيا منذ 

ذلك التاريخ.

عن جملة العا�صمة 1972 

لقاء مع اقدم امني للعاصمة بغداد

محمود صبحي الدفتري : 

هكذا ادركت بغداد
جميــل جــدا ن يدخل االنســان برج الـــ )90( عامــا.. وذاكرتــه مازالت طرية 

ومتوهجة  وبلمحة خاطفة تســدل الســتارة عىل تراكامت الســنني الطويلة 

التي خلفها »مشــوار« العمــر فعندما يتحدث محمود صبحــي الدفرتي ابن 

بغــداد الذي انجبته يف 14 كانــون االول 1889م.. تكون لذلك الحديث نكهة 

متميزة وخصوصية واضحة.. فالرجل عاش فرتتني حاسمتني من تاريخ بغداد 

وتاريــخ العراق.. جاء هذه الدنيا اواخر القرن التاســع عرش وعربه اىل القرن 

العرشين.. 
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ع��ب��د ال����ق����ادر ال���ب���راك

 وقرر ال�سيخ تقي الدين ان ي�سخ�ض اىل اال�ستانة 
لي�س����كو وايل حلب اىل ال�س����در االعظم، لكنه راى 
الذه����اب اواًل اىل املدين����ة املنورة ليت����ربك بزيارة 
ق����رب الر�س����ول االعظ����م ثم يع����رج من ثم عل����ى دار 

اخلالفة.
ومل����ا و�س����ل اليها بع����د م�س����ي وقت طويل، �س����ال 
ع����ن ال�س����در االعظ����م فقي����ل له ان����ه نف�����ض الوايل 
ال����ذي تركه يف حلب وقد ا�س����تدعي خالل ذلك اىل 
العا�سمة وقلد من�سب الوزارة. ومل يفت ذلك  يف 
ع�س����د ال�سيخ فطلب مواجهة ال�سدر االعظم وقال 
ل����ه : يا �س����يدي، لقد عزلتني بغ����ري حق. وقد جئت 
اىل اال�س����تانة الأ�س����كو ام����ري اىل ال�س����در االعظم 
بع����د ان زرت قرب النب����ي، فاالن ا�س����كو اليك وايل 
حلب �سائاًل اياك الن�سفة والعدل.  فابت�سم رئي�ض 
ال����وزارة وقال : ايها ال�س����يخ، انك ا�س����لح لالدارة 
من����ك للق�س����اء، فه����ل تر�س����ى ان تخل����ع العمام����ة 
والقفط����ان فتك����ون مت�س����رفًا؟. قال : نع����م. وعن 
تقي الدين بك مت�سرفًا واظهر يف من�سبه اجلديد 
مق����درة وكفاءة، ومل مي�����ض طويل وقت حتى عن 

واليًا يف بغداد، وعمره نحو 35 �سنة.
 وبل����غ م����ن ذكاء تق����ي الدين با�س����ا ان����ه كان يزور 
اال�ستانة ذات مرة فدعي اىل مقابلة ال�سلطان عبد 
احلمي����د. فلما مثل بن يدي����ه وانحنى ليلثم اذياله 
�س����قط الو�س����ام املعل����ق على �س����دره، فم����ا كان من 
الوايل اال ان قال :"ان الو�س����ام يقبل اقدام موالنا 
�ساحب اجلاللة وي�ساله الرتفيع". فامر ال�سلطان 

مبنحه و�سامًا اعلى درجة.
 وم����ن الوالة الذين اعجب بهم الدفرتي م�س����طفى 
عا�س����م با�س����ا الذي كان له �س����اأن يف والي����ة بغداد 
وال�س����ام. ابدى حزمًا و�س����ولة وقرر مرة ان يهن 
النقيب ال�س����يد �س����لمان خلرب بلغه عنه، غري عابئ 
مبكانة النقيب لدى ال�س����لطان عبد احلميد. بيد ان 
بع�ض ا�س����راف بغداد قد متكنوا م����ن تدارك االمر 
واعالم النقي����ب بتجنب ح�س����ور اجتماع جمل�ض 

الوالية حتى اجنلى االمر.
 وي����روي الدفرتي ان عبد الوهاب با�س����ا االلباين 

الذي ت�س����نم من�س����ب والية بغداد بع����د ذلك، وكان 
من�س����وبًا اىل م�س����طفى عا�س����م با�س����ا، كان يلعب 
ال�س����طرجن م����ع ا�س����ماعيل الدف����رتي ج����د حممود 
�س����بحي، فتوق����ف عن اللع����ب و�س����اله : هل عرفت 
ال����وايل م�س����طفى عا�س����م؟. ق����ال اجل، وق����د كنت 
رئي�����ض البلدية يف عهده. فقام الوايل عبدالوهاب 
وعانق����ه وقبل����ه قائاًل : لقد كان رج����اًل عظيمًا حقًا. 
كنت مت�س����رفًا يف بع�����ض االلوي����ة التابعة لوالية 
ال�س����ام وعزلتني الدولة المر بدر مني، لكنه ابرق 
اىل ا�س����تانبول متحم����اًل التبعة هو نف�س����ه وطالبًا 

ابقائي يف من�سبي، فبقيت …
وعرف حممود �سبحي رئي�ض اللجنة اال�سالحية 
ووكي����ل ال����وايل ناظ����م با�س����ا – وهو غ����ري فريق 
ح�سن ناظم با�س����ا ال�سهري الذي �سار وايل بغداد 
بع����د ذلك. فقد عن كاتب����ًا بدائرة الوالية يف زمانه 
وعهدت اليه مبا�س����رة االمور ال�سرية. وكان ناظم 
با�س����ا هذا من رج����االت الدولة القديرين، ا�س����بح 

بع����د ذلك وزيرًا للعدل يف ا�س����تانبول.  وخلف يف 
والية بغداد جنم الدين املال، وكان معممًا يف نحو 
االربعن من عم����ره )1908(.ومل يطل امد واليته 
اكر من اربعة ا�س����هر، اذ ا�س����تدع�ي اىل  العا�سمة 
الرتكي����ة وقل����د وزارة الع����دل. وا�س����تمر الدفرتي 

يعمل كاتبًا �سريًا له يف الوالية.
  قال اال�ستاذ الدفرتي : ا�ستدعاين جنم الدين بك 
ذات يوم اىل غرفته ودفع ايل برقية رمزيه واردة 
من ا�ستانبول واخرج مفتاح الرمز من ال�سندوق 
احلدي����د وكلفن����ي ان احل رموزه����ا على مكتب يف 
زاوي����ة الغرف����ة. ومل اك����د اجل�ض وا�س����رع بالعمل 
حت����ى دخ����ل �س����كرتري وق����ال لل����وايل : ان قن�س����ل 
رو�س����ية القي�س����رية العام يريد مواجهته، فاذن له 
بالدخ����ول. وقمت انئ����ذ اخرج ب�س����مت، لكن جنم 

الدين بك ا�سار ايل باجللو�ض وموا�سلة العمل.
  دخل القن�سل، وكان معروفًا بال�سدة وال�سرا�سة، 
فكلم الوايل ب�س����اأن من ال�س����وؤون واذا به ي�س����رب 

عل����ى املن�س����دة بجمع كفه وي�س����رخ قائ����اًل : انني 
ار�س����ى  وال  القي�س����ر  اجلالل����ة  �س����احب  ممث����ل 
االباجاب����ة مطلب����ي!.. لكن تلك الو�س����يلة مل تخف 
الوايل، ف�س����رب وهو اي�س����ًا ب�س����دة على املن�سدة 
ورفع �س����وته يقول : وانا ممثل ال�سلطان االعظم 
يف ه����ذا البلد وال ا�س����مح الح����د ان يتكلم على هذا 
املنوال بح�سوري. وكان هذا اجلواب كافيًا لردع 
القن�س����ل الذي قال ب�سوت هادئ االن ن�ستطيع ان 

نتفاهم …
  وكانت �س����لة الدف����رتي ب�س����ليمان نظيف الوايل 
االدي����ب وثيق����ة، ب����داأت يف بغ����داد وتط����ورت يف 
اال�س����تانة حت����ى ا�س����بحت �س����داقة وم����ودة. جاء 
هذا ال����وايل اىل بغ����داد يف اثناء احل����رب العامة، 
وملا ا�س����تقبل املوظفن واملدر�سن للتعرف عليهم، 
ا�س����رتعى نظ����ره مدر�����ض االدب الرتك����ي ال�س����اب 
فا�ستبقاه لديه واخذ يباحثه يف ال�سوؤون االدبية. 
وكان ال����وايل يجل�����ض للنا�ض يف �س����باح اجلمعة 
فيح�سر لديه ا�سراف بغداد وعلماوؤها وادباوؤها، 
ويف مقدمتهم جميل �س����دقي الزهاوي، وقنا�س����ل 
الدول وغريهم. ويف احد ايام اجلمعة، واملجل�ض 
غا�ض بالزائرين، دخل ال�س����كرتري وا�س����ر يف اذن 
الوايل ان الرجل قد اح�س����ر. فقام �سليمان نظيف 
ب����ك اىل الغرف����ة املج����اورة وام����ر ب�س����رب الرجل 
�س����ربًا مربح����ًا وملا ع����اد اىل جمل�س����ه اجتهت اليه 
االنظ����ار مت�س����األة فق����ال : ان ال�س����لطة الع�س����كرية 
قد ام����رت باالخب����ار عن احلب����وب والبق����ول التي 
لدى االهل����ن لتموين اجلي�ض، وه����ذا الرجل على 
ما علم����ت داأبه تر�س����د الفق����راء واالرام����ل وذوي 
احلاج����ة ورفع االأخبار عم����ا قد يكون يف حوزتهم 
من قمح واأرز قليل ملعي�ستهم، فلم ار بدًا من تاديبه 

على الوجه الذي راأيتم …
 هذا غي�ض من في�ض ذكريات الدفرتي ورواياته، 
جمل���دات  ملالن���ا  جميع���ًا  تدوينه���ا  �س���ئنا  ول���و 

�سخمة.

 عن كتاب )اعالم الرتكمان يف العراق احلديث(

�س���معت من املرحوم حممود �سبحي الدفرتي احد 
وزراء العهد امللكي الذين ا�س���تبعدوا من 
احلك���م يف الهزيع االخ���ري من ذلك العهد، 
انه كان من بن ال�سا�س���ة العراقين الذين 
رئا�س���ة  ا�س���ناد  اراوؤه���م يف  ا�س���تطلعت 
ال���وزارة اىل االم���ري زي���د ب���ن احل�س���ن، 

ال�سقيق اال�س���غر للملك في�سل االول، والذي 
كان ي�س���غل يوم���ذاك من�س���ب �س���فري يف وزارة 

اخلارجية.
وكان الباع���ث على ه���ذه اال�ست�س���ارة ان عبد االله 
الو�س���ي عل���ى عر����ض الع���راق يوم���ذاك الحظ ان 
اقط���اب املعار�س���ة كان���وا ي�س���تلطفون االمري زيد 
عندم���ا كان يت���وىل من�س���ب النياب���ة عن الو�س���ي 
خ���الل �س���فراته املت�س���لة اىل اوروب���ا ولع���ل يف 
ا�س���ناد ال���وزارة اليه ما يخلق )ج�س���ور ات�س���ال( 
م���ع املعار�س���ة ولك���ي اليظ���ل الب���الط معتمدا يف 
تدوير �س���وؤون البالد على نوري ال�سعيد الذي كان 
يومذاك مغ�س���وبا عليه ب�س���كل غري ظاهر من قبل 

الو�سي وحا�سيته يف البالط! 
وذكر يل الدفرتي انه ن�س���ح بعدم ا�س���ناد رئا�س���ة 
ال���وزارة لالم���ري زي���د الن رئي����ض ال���وزراء يكون 
م�س���تهدفًا لهجوم املعار�س���ة ولرمبا ان�س���حب هذا 
الهجوم ب�سورة غري مبا�س���رة على اال�سرة املالكة 

التي ينتمي االمري زيد اليها. 
ول�س���ت ادري ببواعث فتوى الدفرتي، فهل ق�س���د 
بذل���ك ان الي�س���عر الو�س���ي عبد االل���ه بتعاطفه مع 
االمري زيد ل�س���عوره ان الو�س���ي غري جاد با�سناد 
الوزارة اليه، ام النه اراد حماية اال�سرة املالكة من 

هجوم قد تتعر�ض له من قبل املعار�سة. 
ولك���ن الذي ادري���ه ان الدفرتي قد انقذ نف�س���ه من 
)ورط���ة( تنجي���ه من التعر�ض ملا تعر����ض اليه بعد 
معار�سته لتعديل القانون اال�سا�سي بعد االحتالل 
الث���اين للع���راق بزي���ادة حق���وق املل���ك وبالت���ايل 
الو�سي على العر�ض مبنحه حق اقالة الوزارة اذا 
ا�سرت على ال�سيا�سة التي اليقرها عليها البالط..

ولتفادي وقوع عبد االله يف املحنة التي وقع فيها 
يوم مل ي�س���تطع اقالة ر�س���يد ع���ايل الكيالين عقب 
احداث ماي�ض االمر الذي ادى اىل هروب الو�س���ي 
اىل )الديواني���ة( م���رة، واىل )عمان( م���رة اخرى 
بحي���ث ا�س���تغل الكيالين هذه الفر�س���ة –فر�س���ة 
هروب الو�س���ي- وجم���ع املجل����ض النيابي ليعزل 
عبد االله من )الو�ساية( وتن�سيب ال�سريف �سرف 

بدله على النحو الذي اليحتاج اىل التف�سيل. 
والواقع ان املعار�س���ة يف ال�س���نوات االخرية من 
العه���د امللكي قد ا�س���تهدفت �س���ن الهجوم املبا�س���ر 
على الو�س���ي النه )تفرعن( بعد ف�سل حركة ماي�ض 
الوطني���ة وا�س���تخف ب���كل رجال احلك���م وانتهزت 
املعار�س���ة قيام ث���ورة 23 يوليو ع���ام 1952 التي 
اطاح���ت بفاروق واالنق���الب الذي اطاح ب�س���كري 
�س���وريا  يف  اجلمهوري���ة  رئا�س���ة  م���ن  القوتل���ي 
لتنذر عبد االله من امل�س���ري املماثل مل�س���ري فاروق 

والقوتلي!
*وكان طه الها�سمي رئي�ض حزب اجلبهة ال�سعبية 
املتحدة يومذاك ا�س���رح ال�سا�س���ة الذي���ن واجهوا 
عبد االل���ه بهذا االنذار عرب املذكرة ال�س���هرية التي 
رفعته���ا اجلبهة مع املذكرات التي رفعتها االحزاب 
املعار�س���ة اىل الو�سي قبل اندالع ثورة 14 متوز 

عام 1958 با�سهر قليلة. 

وحاول الو�سي ان يظهر مبظهر الزاهد يف احلكم 
والقوي على امل�س���ي فيه –يف وق���ت واحد –يوم 
قابل���ه زعم���اء املعار�س���ة وذك���ر بع����ض ه���وؤالء ان 
)الو�س���ي( كان )ثمال( فوجه كلمات قا�سية اىل طه 
الها�سمي، االمر الذي حمله على مغادرة االجتماع 

و�ساطره يف ذلك زميله كامل اجلادرجي! 
وهنا يطرح �سوؤال ملاذا انفرد الو�سي مبهاجمة طه 
الها�س���مي دون غريه من الروؤ�س���اء؟..ان كثريا من 
الذين دونوا مذكراتهم ال�سيا�سية مل يذكروا �سبب 
حقد عبد االله على الها�سمي وخ�سه بالهجوم دون 
غريه وان�س���غالهم ببحث جوانب اخرى من ن�ساط 
املعار�س���ة بعد ه���ذا االجتم���اع العا�س���ف، الواقع 
ان الو�س���ي كان يحق���د عل���ى طه الها�س���مي النه مل 
ي�س���تطع كبح جم���اح العقداء االربع���ة الذين قادوا 
حرك���ة ماي����ض الوطنية بحيث عر�س���وا الو�س���ي 
لله���رب من البالد والع���ودة اليه���ا يف ظل احلراب 
الربيطانية، ه���ذا من جهة ومن جه���ة اخرى..فان 
الو�س���ي كان يعت���ب على الها�س���مي النه مل يلتحق 
به اىل الديوانية ليتعاونا معا يف اتخاذ القرارات 

التي حتول دون اندالع ثورة ماي�ض الوطنية. 
ال�س���ببن  اىل  م�س���افة  اخ���رى  ا�س���باب  وهن���اك 
اديل  ق���د  كان  الها�س���مي  ان  وهم���ا  املذكوري���ن 
بت�سريحات خطرية اىل جريدة )بردى( الدم�سقية 
ل�ساحبها منري الري�ض بعد وقوع وثبة كانون �سد 
معاه���دة )بورت�س���موث( ن�س���ب فيها اىل الو�س���ي 

كل م�س���اوئ احلكم واتهمه بالر�س���وة وا�س���تغالل 
النفوذ وامل�ساهمة بامل�ساريع الزراعية وال�سناعية 
م���ع عدد من رج���ال االقطاع يف العراق وب�س���ورة 
خا�س���ة ما يتعلق مبعمل الن�س���يج. وقال الو�س���ي 
لبع����ض مريديه انه طه الها�س���مي ا�س���تغل �س���عف 

موقعي خالل اندالع الوثبة ليهاجمني. 
ولقد علمت من اال�س���تاذ ح�س���ن جميل ان الو�سي 
كان يري���د ان يهن ال�سا�س���ة املعار�س���ن املعتقلن 
يف )اب���ي غري���ب( بع���د اح���داث االنتفا�س���ة �س���د 
وزارة م�س���طفى العمري، وكان ح�سن جميل بن 
ه���وؤالء املعتقلن فق���د اعلمهم ام���ر املعتقل يومذاك 
ان الو�سي �س���يزورهم ورمبا كرر معهم ت�سرفاته 
القا�س���ية كما فعل مع اعوان ر�س���يد عايل الكيالين 
الذين ق�سدهم اىل ال�سجن وا�سمعهم كلمات مهينة 
وق���د ابلغ كامل اجلادرجي امر املعتقل انه �س���وف 
لن يرتدد يف اجلواب على عبد االله ان وجه اهانة 
الحد من زمالئه املعتقلن، فلما �سمع عبد االله ذلك 

�سرف النظر عن هذه الزيارة. 
ويب���دو ان عبد االله قد �س���عر بق�س���وة مواقفه من 
املعار�سة بعد تقدمي مذكراتهم اليه يف البالط فمر 
ببيوته���م تاركا له���م )بطاقات زي���ارة( معتربا ذلك 
مبثاب���ة اعت���ذار! وكان بعد ذل���ك ان حلت االحزاب 
ان���ذاك  احلاكم���ة  لل�س���لطات  وتول���ت  ال�سيا�س���ية 
ار�س���اء طه الها�س���مي فا�س���ندت ل���ه نيابة رئا�س���ة 

جمل�ض االعمار.

من احاديث الدفتري لمير بصري

ذكري��ات الدفتري م��ع والة بغداد 
في العهد العثماني

ان معرفة الدفرتي  بوالة بغداد 

واخبارهم ال يدانيه فيه مدان، 

وقد عرف فريقًا من متأخريهم  

معرفة شخصية.ومن الوالة 

الذين سمع بهم وعلم احوالهم 

تقي الدين باشا آل  املدرس 

الحلبي الذي ويل امور بغداد 

مرتني، وقد نشأ – عىل ما اخربنا 

استاذنا  الدفرتي – نشأة دينية 

واصبح مفتي حلب. كان لبقًا 

فطنًا جريئًا اىل حد ال  يتفق 

وحرمة االفتاء، فعزله الوايل.

من احادي��ث محمود صبحي 
الدفتري و ذكرياته   



اسراء عبد المنعم السعدي 

وتوىل بعد �س����بيح ن�س����اأت من�سب اأمن العا�سمة 
ال�سيد ر�س����يد اخلوجة للمدة من 15 اأيلول 1924 
لغاي����ة 30 حزي����ران 1925،وبعده ر�س����ح ال�س����يد 
ن�ساأت ال�س����نوي لرئا�سة اأمانة العا�سمة، ف�سدرت 
االإرادة امللكي����ة يف 23 متوز 1925، وا�س����تمر يف 
من�س����به حتى حزيران 1926 فقد حدث تغيري يف 
وزارة الداخلية ب�س����بب ا�س����تقالة حكمت �سليمان 
م����ن من�س����ب وزي����ر الداخلي����ة وانتخاب����ه رئي�س����ًا 
ملجل�ض النواب، فاأ�سند من�سب وزير الداخلية اإىل 
ال�سيد عبد العزيز الق�ساب الذي اأيد بقاء ال�سنوي 
يف من�سبه اأمينًا للعا�سمة الذي ا�ستمر ملدة خم�ض 
�س����نوات حتى 8 ني�س����ان 1930، ويبدو اأن بقاءه 
هذه املدة يف االأمانة يرجع اإىل املكانة التي ح�سي 
به����ا نتيجة اخلدمات الت����ي قدمها رغم كرة تغيري 
الوزارات وحدوث االأزمات االقت�س����ادية حيث اأن 
له الف�س����ل يف اإدخال تغيريات عل����ى جهاز االأمانة 
اأثرت يف و�س����عية العا�سمة وحت�س����ن خدماتها، 

ومنها ا�ستحداث من�سب مهند�ض العا�سمة ليكون 
م�س����وؤواًل اأمام اأمن العا�سمة الأجل �سيانة الطرق 

وحت�سينها
وب�سبب االأزمة االقت�س����ادية التي حلت يف العامل 
واأثرت على اأو�س����اع البالد حاول����ت وزارة ناجي 
ال�سويدي الثانية معاجلة االأزمة، لكنها ا�سطدمت 
مع اال�ست�س����ارة الربيطانية التي ا�ستمرت تتدخل 
يف �س����وؤون العراق الداخلية، فا�س����تقالت الوزارة 
يف 9 اآذار 1930، وعه����د املل����ك في�س����ل االأول اإىل 
نوري ال�سعيد بتاأليف الوزارة يف 23 اآذار 1930 
واأ�س����بحت وزارة الداخلية من �سمن م�سوؤولياته 
وذلك لل�س����يطرة على انتخاب����ات املجل�ض النيابي.

وكان اختيار حممود �س����بحي الدفرتي، لرئا�س����ة 
االأمانة برغبة من رئي�ض الوزراء ووزير الداخلية 
نوري ال�سعيد، وذلك خلربة الدفرتي وعائلته يف 

العمل البلدي.
حي����ث �س����درت االإرادة امللكي����ة بتعي����ن الدف����رتي 

اأمين����ًا للعا�س����مة يف 9 ني�س����ان 1930، وا�س����تمر 
يف من�س����به حت����ى 5 اأيل����ول 1931 واأوع����ز وزير 
الداخلي����ة اإىل اأن ت�س����رفات اأم����ن العا�س����مة"غري 
مر�س����ية لع����دم مقدرته عل����ى القي����ام بالواجبات، 
وهو ما اأدى اإىل اإ�س����رار االأمانة وا�س����تياء النا�ض 
وتذمره����م م����ع االإهم����ال املتك����رر والع����داء نح����و 
ال����وزارة وع����دم االمتثال الأوامره����ا مل يكن يوؤدي 
االأ�س����ول والقان����ون نح����و جمل�����ض االأمانة"فلهذا 

ا�ستغنى عن خدماته.
ويبدو اأن هذا اخلالف قد تطور اأثناء حوادث عام 
1931 بعد �سدور مر�سوم قانون ر�سوم البلديات 
ل�س����نة 1931، وال����ذي اأدى اإىل اإ�س����راب ع����ام يف 
الب����الد، فتب����ادل كاًل م����ن اأم����ن العا�س����مة ووزي����ر 
الداخلي����ة االتهام����ات مما اأدى اإىل اال�س����تغناء عن 
الدف����رتي. واأنيطت اإدارة االأمان����ة يف بداية االأمر 
اإىل فائق �ساكر باإرادة ملكية يف 24 ت�سرين االأول 

.1931

الدف����رتي  كل����ف   1933 االأول  ت�س����رين   26 ويف 
ب����اإدارة اأمانة العا�س����مة للم����رة الثاني����ة حتى 11 
ت�س����رين الث����اين 1936 حي����ث نقل����ت خدمات����ه من 
مديري����ة الطابو العام اإىل اأمانة العا�س����مة باإيعاز 
م����ن وزير الداخلي����ة حكمت �س����ليمان وكان له اأثر 
وا�س����ح يف هذه املدة بتح�سن خدمات العا�سمة، 
واهتم مب�ساألة ا�ستخدام املوظفن العراقين بداًل 
م����ن الربيطانين خا�س����ة بعد ا�س����تقالل العراق 3 
ت�س����رين االأول 1932 وانته����اء خدم����ة املوظف����ن 
الربيطاني����ن. فق����د متك����ن م����ن من����ع جتدي����د عقد 
امل�س����رت في�س����رFisher يف اإدارة االإطف����اء )عن 
امل�س����رت في�س����ر بوظيف����ة �س����ابط االإطفائي����ة م����ن 
قب����ل مرك����ز تدريب �س����حة العا�س����مة براتب 870 
عق����ده يف  انته����اء  اآذار 1923 حت����ى  روبي����ة يف 
1936( واأ�س����ند املن�سب اإىل معاون مدير االإطفاء 
ال�س����يد اإبراهيم �سندل لكونه عراقيًا وذا كفاءة يف 
اإدارة ه����ذا العمل)ولد يف بغ����داد 1900 يف حملة 
املهدي����ة، ودر�����ض على ي����د كتاتيبها ومدار�س����ها ثم 
دخل مدر�س����ة ال�س����نايع التي تخرج منها وح�سل 
على �س����هادة )ر�س����دي ع�س����كري(، وعن يف بلدية 
بغداد يف 1921 وبعدها يف دائرة االطفاء �س����اهم 
يف تاأ�سي�ض م�س����لحة نقل الركاب وكان اأول مدير 
له����ا(، وكان للدف����رتي تاأثري يف عدة م�س����اريع يف 

العا�سمة.
ونظرًا للخالف الذي ح�س����ل بن وزي����ر الداخلية 
والدف����رتي يف العام 1931 وبعد ت�س����كيل وزارة 
ر�سيد عايل الكيالين وتعين ناجي �سوكت وزيرًا 
للداخلية، اقرتح على اأر�س����د العم����ري تويل اأمانة 
العا�س����مة ملا تربط����ه بالعمري من �س����داقة قدمية 
باال�س����افة اإىل خربت����ه يف ه����ذا املجال من����ذ عمله 
يف اإ�س����طنبول ويف ب����ادئ االأم����ر رف�����ض العمري 
هذا املن�س����ب وف�س����ل اأن يبق����ى يف مديرية الربق 
االأول  في�س����ل  املل����ك  م����ن  وبت�س����جيع  والربي����د، 
واإ�س����رار ناجي �س����وكت قبل املن�س����ب و�س����درت 
االإرادة امللكية يف 19 ت�سرين الثاين 1931 وبقي 

حتى ت�سرين االأول 1933.

عن ر�صالة 
)تاريخ امانة العا�صمة 1923 ـــ 1939(

ويف عام 1923 استبدل رئيس البلدية بأمني للعاصمة، وأصبح اسم رئيس البلدية 

ملغى، ثم صدر قانون البلديات رقم 84 لســنة 1931 حيث ألغى قانون الواليات 

العثــامين املؤرخ يف 27 رمضان 1294هـ 1877م مع جميع األنظمة والتعليامت 

والبيانــات املختصة بأمور البلدية الصادرة يف عهد الحكومة العثامنية أو خالل 

الفرتة التي ســبقت تأســيس الحكومة العراقية.وصدور اإلرادة امللكية بتعيني 

السيد صبيح نشأت أول أمني عاصمة بتاريخ 6 شباط 1923، وجاء ترشيحه بإيعاز 

من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وكالة الســيد عبد املحسن السعدون، ومتت 

مصادقة مجلس الوزراء عىل ذلك.

الدفتري امينا للعاصمة


