
 من ذكريات منارة الحدباء
االستاذ اسامة غاندي: بقلم   

6627\62\62نقالعن صفحته في الفيس بوك بتاريخ )   
 

اراد عالم الدين الموصلي الراحل دمحم خضر الرحالي طيب هللا ثراه يوما ان 
لمراقبة الهالل( مرقابه ) يبحث عن مكان مرتفع في الموصل يقيم عليه   ،  

وكان الشيخ الرحالي يهتم بعلم الفلك هواية تطورت مع الدرس والتحصيل الى 
يستطيع عبر ( فرضة وشعيرة ) احتراف وقام بصنع آلة خشبية بسيطة فيها 

 . حسابات وتوجيهات فلكية ان يضبط الى حد ما حركة الهالل وموضعه
مرقاباهتدى اخيرا الى ان قمة منارة الحدباء هي المكان االفضل لوضع ال  ، 

ومع استطالعه اليومي للمنارة ومكانها ومروره الكثيف بالجامع النوري 
استوقفته مشكلة تداعي المنارة وانها آيلة للسقوط ولم تخضع للصيانة وان ال 

استفهامات كثيرة قادته الى التفكير بحالة الالمباالة بهذه  ،احدا يهتم بهذا المعلم 
غم كل ما يعلن من منشورات بانها كانت ر) المنارة وحالة االهمال الواضح 

وأنسته قضية السخط وعدم ( على الدوام موضع اهتمام ورعاية من قبل أحد 
المسالة االصلية التي كان قادما اليها وهي االعمار ،االهتمام   . 

كان الشيخ الرحالي وانصافا للتاريخ عبارة عن مؤسسة مجتمع مدني متكاملة 
وال تهون مؤسسات المجتمع المدني ) هو فقط  بجهد وفكر ونشاط شخص واحد

اليوم في العراق التي هي عبارة عن حوانيت صرافة للمشاريع االمريكية القذرة 
في العراق وعبارة عن جمهور يبلط الطريق امام اقدام الغزاة ويتمتعون بمهارة 

 . ( لصوصية محترفة في ابتالع االموال وتقييدها كديون على الفقراء
خ الرحالي وطرق ابواب البلدية واالوقاف واخيرا قدم طلبه الى ذهب الشي
 ، المحافظ

 . لم يحصل على اجابة
في هذا الوقت كانت الحكومة العراقية في طور مفاوضات مع شركة ايطالية 

وكعادة الشركات االجنبية انذاك تبيع الهالة االسمية  ،متخصصة العمار المنارة 
قد كانت الشركة ترفع من سقف اسعارها في والشهرة قبل ان تبيع المنتج ف

مفاوضات وارسلت مفوض لها يرافقه الملحق التجاري في السفارة في بغداد 
الى الموصل وكانا جالسين عند السيد مدير المشاريع الهندسية في المحافظة 

وتوسل  ،واذا بالرحالي يدخل وبيده اوراق وعرائض طلبات وقد نز منه العرق 
والذي هو ) فرد عليه المسؤول  ،مي أن يوافق على طلبه بالمسؤول الحكو

كالعادة يتوقف عقله بمجرد ان يأخذ الشهادة ويستلم المنصب ويجلس على 
قائال للرحالي وبلهجة حاسمة ،الكرسي   : 



يعني الشركة االيطالية بكبرها وما قادرة لحد االن ان تتوصل الى طريقة 
يع تقديم مشروع اعمارتريد مني ان اصدق انك تستط ،لالعمار   ،  

  فرد عليه الرحالي وكان حاضر البديهة وباللهجة الموصلية
الجمجمة ( بطرك )سنة  088اذا كان اللي بناها قبل ( ياحمار ) ما تقلي  ))

وكيف احنا االن مع هذه االليات والمعدات ما نقدر نعمرها ؟؟؟؟  ،والقيطان 
  ، وخرج وصفق الباب وراءه

ركة االيطالية الذي كان جالسا ويبدو ان احدا ما قد ترجم له لحقه مندوب الش
وبسرعة فائقة عاد الملحق التجاري ومندوب الشركة الى بغداد ليوقعا  ،الحديث 

ربما النهما ادركوا ان فردا تائها مثل هذا كفيل بان  ،عقد االحالة والتعمير 
والوطن الزال  يحرج مهنيتهم وكفيل باقناعهم بان مصير االنسانية والتراث

وبين ( البيروقراطي الغبي ) معلقا بجدلية ملعونة بين هذا المسؤول المترف 
الذي يريد ان يشغل عقله على الطاقة الربانية ( الهلكان ) هذا المواطن البسيط 

 . وليس على المولدة وال على الوطني
والدولة  ،ة بالمناسبة كانت هذه المرة االولى واالخيرة لحملة اعمار جادة للمنار

 ،هي الوحيدة التي قامت باعمار المئذنة ومنعها من االنهيار وحقنها بما يوقفها 
وليس الحد قبلها وال بعدها من قام باالعمار اال اماني وكتب ودعوات وادعية 

 ، مأثورة
حتى ان من ألف واشرف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه في تاريخ 

ها لم يكلف عقله عناء البحث لحظة في كيف نعمرها المنارة او تاريخ من بنا
 ، ونعيدها من جديد

وهو قام بالنفخ والتطبيل وكتابة سيرة من بناها ومن أمر ببنائها اكثر مما نظر 
 . الى المنارة يوما

كيف ان : كانت فعال فكرة الرحالي بسيطة ونابعة من مقاربة بسيطة جدا هي 
فقط ( الجمجمة ) مسطحة بحجم الكف  من بناها استخدم قطعة حديد بسيطة

سنة على اساتذة كلية  088وكيف تعذر بعد  ،ويصف طابوقة على طابوقة 
هندسة دكتواره بالهندسة المعمارية من جامعات امريكية وبريطانية مع االف 

وللعلم كان لدينا في الموصل  ،المعدات الحديثة ان تعجز عن انقاذها واعمارها 
بالهندسة المعمارية وهندسة التربة من اكبر ( بروفسور ) على االقل اربعة 

العقول العربية في مجال االنشاءات احدهما دفنته االنقاض اثناء قصف امريكي 
وثانيهما ُوجد اخيرا يحاول الهروب من مناطق القصف الى مناطق اشد امنا 

 . ويطلب من السكان مساعدته في ايجاد سكن آمن
صل وهي منطقة مخضرة طيبة الهواء كانت فيها في منطقة القاضية في المو

عدة قرى قبل ان تدخل ضمن حدود الموصل االدارية وعدة بنايات ومرافق 



جرى استمالكها وطرد اهل القرى واستمالك اراضيهم الجل ان  ،وابنية حديثة 
 ، يُقام قصر رئاسي منيف في المنطقة

وري وتحويلها الى باحة ولم يجر استمالك للبيوت والدور المالصقة لجامع الن
لم يفكر مدير البلدية وال محافظ نينوى  ،وحرم للجامع واعالنه منطقة سياحية 

لم يفكر محافظ نينوى الذي جلبوه على حين غفلة من الزمن من  ،بهذه المدنية 
احد الصحارى والذي كان يكره الخضرة والمساحات الخضراء والجزر الوسطية 

فقام بالغاء كل الخضرة والحدائق والجزرات  ،العمى والتشجير في المدينة كره 
حول الموصل  ،كونكريتية تلهب في الصيف ( صبات ) والمنتزهات وحولها الى 

الى ما يشبه معسكرات االعتقال في كولومبيا حيث كل البقع الخضراء عبارة 
 . عن ارضية سجن بائس يغلي تحت االقدام

( امريكا  \داعش ) باجلها وان كانت  ماتت ،ماتت الحدباء وآن لها ان تموت 
 . هي من سرع بتكفينها ودفنها

كانت عبارة عن لجان وحكي  ،ال اعرف احدا تبرع بدرهم العمار المنارة 
 . ودوشة الطائل تحتها الكل ينتظر الكل

 ، ال اعرف احدا خصص وقتا من التفكير في كيفية احيائها وجعلها معلما
سكو او غيرها من المحافل الدولية من قدم طلبا ال اعرف سفيرا لنا في اليون

اال ما كان من مطالبات رسمية حكومية قبل االحتالل) بذلك او اشار   ) ، 
  ال اعرف ناشطا علميا وسياسيا واقتصاديا او قائد رأي اثار القضية

  لكن اعرف الكثير ممن بكوا عليها
وله لهاكعادتنا عندما ال نجد للضحية ما نق ،وامطروها دموعا    

  ، نمطرها ونغمرها بالدموع
امريكا \داعش) كانت الحدباء آخر المعالم التراثية المغتالة على يد   )  

ولكن سبقها وسبق داعش اغتيال المعالم التراثية الموصلية العالمية العريقة 
على يد الطماعين النهابين  ،من حمامات وخانات واسواق قديمة ومعالم تراثية 

امراء الحرب واللصوص القدامى الذين اغتالوا المدينة وقادهم واالثرياء و
جشعهم لالستحواد والسيطرة ومص دم الفقراء الى القضاء على كل المعالم 

 . التاريخية في الموصل وتحويلها الى امالك وعمارات
 ، كان كل ذلك يتم عبر التزوير والرشوة وشراء الذمم

ا تاريخيا حتى الحمامات التراثية التي لم يبق خانا قديما في الموصل وال سوق
كان يأتي االثرياء حديثو النعمة يمسحونها  ،مضى على انشائها عدة قرون 

بجرة قلم او رزمة اوراق مالية يضعونها في درج مدير بلدية او مدير تخطيط 
 . او محافظ فيمسح كل التاريخ والتراث لكي ياكل خروفا على الغداء

انت له تسميته الخاصةوك ،كان هذا قبل داعش   ، 



  فعندما يسرق الغني يُسمى محسنا
 . وعندما يسرق الفقير يُسمى لصا

فكانت الحدباء آخر المعالم المغتالة والمسروقة سبقها بعقود كثيرة لصوص 
  ومخربون كبار لكنهم كانوا تحت يافطة اخرى لم يكن اسمها داعش

سب والنسب فالنكان اسمها الوجية فالن والمحسن فالن وسليل الح  . 
  واخيرا

 وانا لفراقك يا حدباء لمحزونون

 .......................... 
 


