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جذور الرتكمان
يف بالد الشام

ورد أقــدم ذكــر للـــ “تركمــان” فــي كتــاب (أحســن التقاســيم)
للجغرافــي العربــي الكبيــر المقدســي البشــارى (4هـــ10/م)
وذلــك أثنــاء وصفــه مدينتــي (بروكــت) و(بــاج) الواقعتيــن
علــى نهــر ســيحون.
والتركمــان هــم شــعب تركــي يعيــش فــي تركيــا وتوركمانســتان
وأذربيجــان وكازاخســتان وأوزبكســتان وقيرغيزســتان وجــزء
مــن الصيــن يعــرف بتركســتان الشــرقية وجــزء مــن أفغانســتان
وفــي شــمال شــرق إيــران وشــمال العــراق وفــي أنحــاء متفرقــة
مــن ســوريا ولبنــان وفلســطين
َيتكلّــم التركمــان بشــكل عــام اللغــ َة التركمانيــ َة ،وهــي إحــدى
لهجــات اللغــة التركيــة التــي تبلــورت كلغــة مســتقلة .وكان
تعبيــر التركمــان قــد اســتخدم تاريخيــا كمــرادف لتعبيــر “الغــز”
وهــي قبائــل ســكنت خــال عهــود أواســط آســيا ،ولعــل هــذا
التعبيــر شــاع وتعمــم عندمــا بلغــت لســاجقة األوائــل مبلــغ
القــوة والســيادة .وردت لفظــة التركمــان فــي كتــاب (تاريــخ
سيســتان) لمؤلــف مجهــول مــن القــرن الخامــس .ويبــدو أن هــذا
الكتــاب ألــف بأقــام ثــاث مؤلفيــن وفــي ثــاث فتــرات .وأن
كلمــة التركمــان لهــا عالقتهــا بدخــول الســاجقة إلــى منطقــة
سيســتان وذلــك عــام 428هـــ 1026 /م ،وهنــا يقصــد المؤلــف
بالتركمــان جماعــات الســاجقة.
وردت اللفظــة فــي تاريــخ أبــن الفضــل البهيقــي (ت /470
 )1077مــع اإلشــارة إلــى الســاجقة فيدعوهــم المؤلــف مــرة
بالتركمــان وأحيانــا فــرق بينهــم وبيــن الســاجقة .وكذلــك يشــير
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إليهــم بالتركمــان الســاجقة وفــي مواضــع أخــرى يكتفــي بالقــول
بالســاجقة .ومــن المحتمــل أن المؤلــف ميــز مجموعــة معينــة
مــن التركمــان (االوغــوز) قادهــم مــن جماعــات التركمــان
اآلخريــن الذيــن جــاء قســم منهــم قبــل الســاجقة نحــو جهــة
المغــرب وآخــرون تدفقــوا نحــو هــذه البــاد بعــد الحمــات
الســلجوقية.
وفــي كتــاب (زيــن األخبــار) للغرديــزي مــن القــرن الخامــس
عشــر (الحــادي عشــر) يســمى المؤلــف جماعــات الســاجقة
بالتركمــان فتجــده يســمي (جغري بــك داود) بـــ(داود التركماني)
ومــرة أخــرى يذكــره (داود) مجــرداً مــن أي لقــب كمــا يســمي
(طغــرل بــك) بـــ (طغــرل التركمانــي) أو طغــرل وحــده دون
أن يلحــق بــه لقبــا ً مــا ،فيبــدو أن هــذا التعريــف شــاع بقيــام
الســاجقة األوائــل وأســتخدم فيمــا بعــد لداللــة علــى جميــع قبائــل
الغــز ســواء كانــوا أتبــاع الســاجقة أو غيرهــم.
وهنــاك مؤلفــون فرقــوا بيــن “التركمــان” و” االوغــوز” .
ولعــل ســبب ذلــك كمــا يقــول (مينورســكي) “ :أن الســاجقة
استحســنوا ألتباعهــم تعريفـا ً معينـا ً ليميــزوا أنفســهم عــن القبائــل
االوغوزيــة األخــرى”.
كانــت الحــروب والفتوحــات ســببا رئيســا لهجــرة التركمــان
مواطنهــم األصليــة فــي أواســط آســيا وتدفقهــم لالقامــة فــي

البلــدان واألقاليــم المجــاورة كالعــراق وبــاد الشــام وغيرهــا.
ففــي العــراق الــذي يشــكل فيــه التركمــان اليــوم مكونــا رئيســيا
فــي خريطتــه العرقيــة ( %3مــن الســكان)تواجد التركمــان منــذ
ســنة  54هجريــة ،حيــث اســتدعى القائــد األمــوي عبيــد هللا
بــن زيــاد ( )2000مــن األتــراك إلــى البصــرة كجنــود خدمــة.
وقــد بــدأ إطــاق اســم التركمــان علــى أتــراك العــراق فــي
عهــد الســاجقة ،حيــث يتفــق المؤرخــون إن هــذه التســمية ال
تعنــي بــأي حــال مــن األحــوال عرقــا آخــر غيــر التــرك ،كمــا
يتفقــون أن مصطلــح التركمــان أطلــق علــى قبائــل الغــز بعــد
اعتناقهــم اإلســام .واســم التركمــان جــاء نتيجــة دمــج كلمتــي
تــرك وايمــان.
مــن جهــة أخــرى يالحــظ الؤرخــون أن طالئــع التركمــان التــي
دخلــت بــاد الشــام ،وفلســطين بشــكل خــاص مــع القائــد صــاح
الديــن االيوبــي فتحــت البــاب امــام هجــرات التركمــان التــي
تدفقــت خــال العهــود الالحقــة واســتوطنت ســورية ولبنــان
وغيرهــا .اال أن فتوحــات العثمانيين بقيادة الســلطان ســليم األول
لبــاد الشــام (  )1416والعــراق ( )1417شــكلت االنطالقــة
الفعليــة الســتيطان التركمــان فــي العــراق وبــاد الشــام.
أكــدت غالبيــة الدراســات أن قبائــل التركمــان قــد وصلــوا
بــاد الشــام  ,والمنطقــة عمومــا ً قبــل العثمانييــن بقــرون ,
وأنّ التركمــان فــي ســورية قــد اســتعرب قســم كبيــر منهــم
 ,واندمجــوا فــي المجتمــع الســوري  ,الســيما فــي دمشــق ,
وحمــص  ,وحمــاة  ,ومنهــم عائــات عريقــة  ,وشــهيرة فــي
ســورية  ,وهنــاك قســم آخــر قــد حافــظ علــى لغتــه وعاداتــه  ,وال
يوجــد إحصــاء رســمي لعــدد التركمــان  ,ولكــن تشــير بعــض
التقديــرات أنهــم مــن ســكان ســورية  ,وهــم مســلمون ســنة،
و يتــوزع تركمــان ســوريا فــي ســوريا بيــن القــرى والمــدن
وأهــم تجمعاتهــم فــي حلــب ودمشــق والالذقيــة وحمــص حيــث
يوجــد فيهــا بــاب اســمه بــاب التركمــان ,وفــي دمشــق يوجــد
حــي ســاروجة نســبة للقائــد المملوكــي التركــي صــارم الديــن
صاروجــة ،وفــي حلــب يتركــز التركمــان فــي القــرى الشــمالية
لمدينــة حلــب ويشــكلون نســبة مابيــن  %13-11مــن التركيبــة
الســكانية للمجتمــع الســوري .
ومــع احــداث الثــورة الســورية المباركــة ثــورة الحريــة والكرامة
سـلّط قصــف نظــام للمنطقــة الشــمالية مــن حلــب الضــوء علــى
مســألة االقليــات المتواجــدة فــي شــمال ســوريا والتركيبــة
الســكانية لتلــك المناطــق.
فتواجــد التركمــان الســوريين المتمركــز بكثافــة فــي محافظــة
الالذقيــة ووحمــص وحمــاة ودمشــق والرقــة وحلــب حيــث
كان جــزءاً مكمّــاً مــن التــراث الســوري لفتــرة تنــوف عــن
ألــف ســنة .ومــن جهــة اخــرى لفتــت التوتــرات المتزايــدة فــي
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شــمال العــراق الــذي يحتضــن أيضـا ً كثافــة عدديــة ضخمــة مــن
الســكان ذوي األصــل التركمانــي النظــر إلــى نضــال التركمــان
فــي الشــرق األوســط.
إن المكــون التركمانــي فــي الشــرق األوســط لقــي القليل جــداً من
االعتــراف بوجــوده منــذ انهيــار اإلمبراطوريــة العثمانيــة فــي
أوائــل القــرن العشــرين ،ومــع األســف ،فــإن أكثــر النــاس الذيــن
ال علــم لهــم بالتنــوع العرقــي فــي الشــرق األوســط يجهلــون
حقيقــة وجــود شــعب كهــذا فــي المنطقــة؛ مــع أن المالييــن مــن
التركمــان ممــن تشــتتوا فيهــا لــم يعيشــوا لمــا يزيــد عــن ألفيــة
كاملــة فحســب ،بــل وحكموهــا ألكثــر الوقــت.
يتحــ ّدر التركمــان مــن قبيلــة أوغــوز (ال ُغ ّ
ــز) ذات العــرق
التركــي والتــي ترجــع فــي األصــل إلــى أواســط آســيا ،مــن
ســالة جدهــم أوغوزهــان بأحفــاده الــــ  ،24و َيتكلّمــون اللغــ َة
التركمانيـ َة ،وهــي فــرع مــن مجموعــة اللغــات التركيــة المنبثقــة
مــن اللغــات األلطيــة .ويُعتقــد بــأن أول وصــول للتركمــان إلــى
منطقــة الشــرق األوســط كان فــي القــرن الســابع الميــادي حيــن
أتــى عبيــد بــن زيــاد القائــد العســكري فــي العــراق أيــام الدولــة
األمويــة بأكثــر مــن  1000تركــي مــن األوغــوز وضمّهــم إلــى
جيشــه .واســتمرت هجــرة التركمــان إلــى ســوريا والعــراق
بعــد أن اســتولى العباســيون علــى الخالفــة التــي كانــت فــي يــد
األموييــن .وبــدأ التركمــان شــيئا ً فشــيئا ً يعتنقــون اإلســام بشــكل
فــردي ،وتماهــوا مــع الســكان العــرب هنــاك .إن التركمــان
قبــل دخولهــم إلــى الديــن اإلســامي كانــوا شــامانيين فــي القــرن
الرابــع للهجرة.والشــامانية مذهــب يقــوم علــى الكهانــة والســحر
واالشــتغال بالطــب باالســتعانة بالقــوى الفائقــة للطبيعــة ،وكان
واســع االنتشــار بيــن القبائــل البدويــة التــي تعيــش فــي ســهول
آســيا وســيبيريا ،وقــد بقيــت آثــار الشــامانية باديــة بشــكل أو
بآخــر فــي عقائــد التركمــان بعــد إســامهم ،وذلــك بتأثيــر
الدراويــش الجوابيــن والمتصوفــة الذيــن نشــروا اإلســام بينهــم
كالقلندريــة والحيدريــة وغيرهمــا ،ومــن ذلــك أنهــم أخذوا أســماء
إثنــي عشــر صنفـا ً مــن الحيــوان ســموا بهــا إثنتــي عشــرة ســنة
مــن ســنينهم.وظل التركمــان بعــد هجرتهــم إلــى آســيا الصغــرى
متأثريــن بهــذه األفــكار فــي حيــن انقرضــت الديانــات الســابقة
بينهــم ولــم يبــق لهــا بقيــة إال فــي بقــاع قليلــة.
وجــاء األوغــوز الذيــن اســتقروا فــي آســيا الصغــرى بجميــع
مأثوراتهــم األدبيــة .ويقــول كثيــرون إن األدب العثمانــي ليس إال
أدب التــرك األوغــوز الذيــن اســتقروا فــي آســيا الصغــرى أيــام
العثمانيين.لقــد ولــد الخليفــة العباســيّ المعتصــم (842-833م)
مــن أ ّم تركمانيــة .وفــي عهــده انضــ ّم التركمــان إلــى الجيــش
بأعــداد كبيــرة حتــى أنهــم باتــوا مســيطرين لدرجــة تم ّكنــوا
فيهــا مــن اغتيــال الخليفــة ’المتــوكل علــى هللا‘ فــي عــام 861م،
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واســتبدلوا بــه الخليفــة المنتصــر .وكان للســاجقة  -أحفــاد قبيلــة
ال ُغـ ّ
ـز أيضـا ً ومؤسســو االمبراطوريــة الســلجوقية العظيمــة فيمــا
يعــرف اليــوم بشــمال شــرق إيــران -دور فــي انتصار العباســيين
علــى الب َُويهيّيــن فــي القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر .حينئ ـ ٍذ
اســتقرّ ت الخالفــة مــن جديــد فــي يــد العباســيين بعــد هزيمــة
الب َُويهييــن فاتخــذوا بغــداد عاصمــة لهــم ،ولكــن الشــرق
تحت
األوســط مــن إيــران إلــى البحــر المتوســط بــات
الســيطرة الســلجوقية.بدأ التركمــان
يســتوطنون فــي مــدن رئيســية
كتــ ّل عفــر وأربيــل وكركــوك
ومندلــي تحــت قيــادة الســلطان
ركــن الديــن طغــرل بــك.
وكان للتركمــان فــي بــاد
الشــام أيضــا ً دور مهــم فــي
طــرد الغــزاة خــال الحملــة
الصليبيــة المســيحية علــى
الشــرق األوســط؛ و ُدعمــوا
حينهــا مــن قبــل الجيــوش
المملوكيــة فــي مصــر التــي
كانــت تتشــكل فــي الغالب
مــن جنــود أتــراك مــن
قبيلــة قبجــاق.
وقــد كانــت إمــارة ُتتش
وإمــارات األرطقييــن
والزنكييــن واأليوبيــن
مــن المماليــك والســاجقة
الذيــن اســتقروا فــي المنطقــة
فــي القــرن الثانــي عشــر للدفــاع عــن
األرض المقدســة؛ إال أنّ الشــرق األوســط شــهد
دمــاراً عظيم ـا ً حيــن اكتســح المغــول آســيا وجاســوا فــي بغــداد
يعيثــون فيهــا فســاداً وخراب ـاً ،منهيــن بذلــك الخالفــة العباســية
فــي القــرن الثالــث عشــر.ومن الســخرية بمــكان أن كثيــراً
مــن الجنــود فــي الجيــش المغولــي كانــوا أتــراكا ً أيضــا ً مــن
قبائــل أواســط آســيا قــد تــم إلحاقهــم بالجيــش؛ ولــم يكونــوا بعــد
قــد تعرفــوا علــى اإلســام علــى عكــس أوالد عمومهــم مــن
المماليــك والســلجوقيين .فاســتوطنت الجيــوش المغوليــة فــي
الشــرق األوســط بعــد أن ســطرت تاريخـا ً مــن المــوت والخراب
لــم يســبقهم إليــه أحــد وبعــد أن تابعــوا قتالهــم حتــى هُزمــوا علــى
أبــواب مصــر علــى يــد المماليــك .ثـ ّم مضى قــرن أو أكثــر حتى
شــرع المغــول باعتنــاق اإلســام وبــدؤوا التآلف مــع المجتمعات
المحليــة وثقافتها.وقــد تــا انحــال الدولــة الســلجوقية العظيمــة
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نشــوء إمــارات جديــدة عــرف ك ّل منهــا بـــ” بايليــك” (إقطاعيــة
أو عِ ْزبــة) فــي األناضــول وبــاد الشــام؛ عندمــا كانــت تتشــكل
ممالــك فــي العــراق وإيــران كأمثــال الصفوييــن.
وفــي منتصــف القــرن الثالــث عشــر تأسســت إمــارة فــي
شــمال غــرب األناضــول عرفــت بإمــارة بنــي عثمــان ومــا
لبثــت تتوســع فــي البلقــان ووســط األناضــول حتــى أصبحــت
مــا يعــرف رســميا ً باالمبراطوريــة العثمانية.تعــززت شــرعية
االمبراطوريــة العثمانيــة فــي المنطقــة حيــن هــزم
الســلطان ســليم األول المماليــك فــي مصــر فــي أوائــل
القــرن الســادس عشــر فــي معركــة مــرج دابق شــمال
ســوريا ليحظــى هــو بالخالفــة .وحســب ســجالت
اإلحصــاء الســكاني لالمبراطوريــة العثمانيــة فــي
عــام  1518فقــد كان عــدد الســكان فــي حلــب
 54276نســمة منهــم  36217تركمانيــاً .واألمــر
ذاتــه بالنســبة للمنطقــة ،فقــد خضعــت لبنــان للحكــم
العثمانــي الــذي تــرك الكثيــر مــن جنــوده هنــاك
كقاطنيــن مســتقرين.لقد حصّــن الســلطان ســليمان
القانونــي بــن الســلطان ســليم األول شــمال
العــراق مــن خصومــه الصفويين عــام .1534
وبعــد احتاللــه أُحضــر التركمــان مــن
األناضــول إلــى المنطقــة – وكانــوا
يتبعــون إلــى الطائفــة الســنية
المســلمة -ليحصــل التــوازن فــي
المنطقــة مــع وجــود األتــراك
األذرييــن الشــيعة الذيــن
كان الشــاه اســماعيل
الصفــوي قــد أحضرهــم
إلــى العــراق فــي أوائــل
القرن.وفــي ظ ـ ّل حمايــة
ازدهــر
العثمانييــن
المجتمــع التركمانــي فــي الشــرق األوســط فتمكنــوا مــن التآلــف
مــع جيرانهــم العــرب؛ وفــي الوقــت ذاتــه حافظــوا علــى هويتهــم
العرقيــة واللغويــة لقــرون .وتدفقــت مجموعــات جديــدة إلــى
المنطقــة كالجئيــن بســبب انهيــار الدولــة العثمانيــة فــي القــرن
التاســع عشــر مــع آالف مــن أتــراك جزيــرة كريــت ،والذيــن
اســتقروا فــي لبنــان هربــا ً مــن االضطهــاد فــي اليونــان عــام
 .1897وبنــى الســلطان عبــد الحميــد الثانــي مدينــة الحميديــة
فــي لبنــان ألتــراك كريــت الهاربيــن مــن وطنهــم األم؛ كمــا
أن كثيــراً منهــم اســتقروا فــي طرابلــس الشــام والتــي تــؤوي
حتــى اآلن حوالــى  10آالف تركــي كريتي.مــن بعــد ذلــك وبعــد
انهيــار الدولــة العثمانيــة ألحقــت جزيــرة قبــرص ببريطانيــا التي

أســاءت اســتخدام الســلطة فيهــا مــن خــال اســتغالل التــوازن
االقتصــادي فــي الجزيــرة واالســتيالء علــى كل الممتلــكات
العائــدة لألوقــاف والتــي كانــت ّ
تمثــل الثــروة المجتمعيــة
المشــتركة بيــن القبارصــة األتــراك .ومــن اســتطاع الفــرار مــن
الجزيــرة فعــل ذلــك؛ فغــادروا بــاآلالف إلــى تركيــا فــي أوائــل
القــرن العشــرين تاركيــن ورائهــم العالقيــن بســبب فقرهم.ث ّمــة
تقديــرات متعــددة حــول عــدد التركمــان المقيميــن فــي الشــرق
األوســط فــي الوقــت الراهــن.
واشــتهر التركمــان بصنــع الطنافــس (نــوع مــن األنســجة)
التركمانيــة ،وال تــزال شــهرتها إلــى الوقــت الحاضــر ،وتقــوم
النســاء والفتيــات بصنعهــا ،كمــا كان التركمــان مــن أحــذق
النــاس بعمــل اللبــود ألنــه لباســهم ،وكانــوا يصنعــون ســهامهم
مــن العظــام ،نظــرا لشــح الحديــد فــي أراضيهــم ،وليــس
للتركمــان فــي تركســتان زرع إال الدخــن ،وكان غذاؤهــم ألبــان
اإلبــل ولحومهــا ،وأكثــر مــا يأكلــون لحــوم الصيــد .وينظــر
إلــى التركمــان عمومــا ً علــى أنهــم رجــال حــرب ماهــرون
فــي الرمايــة مــن علــى ظهــر الخيــل ،وكان القائــد العســكري
عندهــم يعــرف بلقــب شباســي (أوشــوباصي) .وكان الشــعر مــن
أبــرز معــارف التركمــان ،وجــل شــعراء القرنيــن الثامــن عشــر
والتاســع عشــر مــن قبيلــة غوكلــن التركمانيــة ،ويرجــع ذلــك إلى
أنهــا قــد أخــذت فــي حيــاة االســتقرار قبــل غيرهــا مــن القبائــل،
وفــي طليعــة هــؤالء الشــاعر مخــدوم قلــي ووالــده دولــت محمــد
مـاَّ آزادي.و ظهــر مــن بيــن التركمــان علمــاء فــي اللغــات ،كان
مــن أشــهرهم محمــود بــن الحســين الكاشــغري الــذي ألــف أول
معجــم عربــي تركــي ســماه “ديــوان لغــات التــرك” ،وقــد أخــذ
معلوماتــه عــن أنســابهم وأحســابهم مــن األميــر إينانــج الــذي
كان مــن أســنِّ القــوم وأعرفهــم بأنســابهم .كمــا صنــف بعضهــم
فــي التاريــخ ،وحــوى كتــاب “ملــك نامــه” أخبــار التركمــان
والســاجقة.
اســتمر المماليــك فــي الحكــم إلــى أن جــاء الفتــح العثمانــي
للمنطقــة فــي معركــة مــرج دابــق عــام  1615ميالديــة بقيــادة
يــاوز ســليم األول .وفــي ظــل حكــم العثمانــي وسياســة اإلســكان
التــي أعقبــت عصــر تأســيس اإلمبراطوريــة العثمانيــة وعصور
التوســع واالنتشــار لــم تكــن موضــوع بحــث ودراســة مــع إن
اإلمبراطوريــة العثمانيــة كانــت عرضــة لتغيــرات كثيــرة فــي
كافــة المجــاالت محكومــة فــي ذلــك بظــروف كل عصــر وهكــذا
بــرزت سياســة اإلســكان كنتيجــة فرضتهــا الظــروف ,فمــن
اهــم التغيــرات التــي طــرأت علــى اإلمبراطوريــة العثمانيــة ان
االضطرابــات االجتماعيــة هدمــت القرى وشــتت الفالحين الذين
يشــكلون القاعــدة األساســية للبنيــة الداخليــة للمجتمــع وكان اهــم
مايهــم الدولــة العثمانيــة المعتمــدة أساســا فــي اقتصادهــا علــى
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الزراعــة الرســوم التــي تجنيهــا مــن الفالحيــن القاعــدة األساســية
للمجتمــع لكــن هــؤالء الفالحيــن الذيــن مــا عــادوا قادريــن
علــى الزراعــة نتيجــة تخريــب أراضيهــم خرجــوا مــن دائــرة
المنتجيــن دافعــي الرســوم وامــام هــذا الخطــر وجــدت الحكومــة
نفســها وجهــا لوجــه امــام مســلة إســكان داخلــي وكانــت إحــدى
التدابيــر المتخــذة إلعــادة أعمــار القــرى هــي المباشــرة بتوزيــع
القــرى وذلــك بإعطــاء القريــة لمــن يطلــب تعهدهــا شــريطة
ان يجلــب ســكانا مــن خــارج المنطقــة الســتيطانها وأعمارهــا
واســتصالحها وإعادة اســتثمارها زراعيا كما نالحظ ان سياســة
اإلســكان العثمانيــة فــي القــرن الســابع عشــر كانــت تهــدف إلــى
إعــادة تعميــر البنيــة الداخليــة .شــيدت معظــم القــرى التركمانيــة
بجــوار طريــق الحــج ،وأســكن فيهــا التركمــان لحمايــة طريــق
الحــج مــن قطــاع الطــرق واللصــوص .حيــث كان البــدو يشــنون
ـطو علــى قوافــل الحجــاج و التجــار.
غــارات سـ ٍ
كذلــك بــرزت سياســة االســكان العشــائر التركمانيــة فــي عهــد
االمبراطوريــة العثمانيــة كنتيجــة فرضتهــا بعــض الظــروف
فمــن اهمهــا التغيــرات التــي طــرات علــى االمبراطوريــة
العثمانيــة ان االضطرابــات االجتماعيــة هدمــت القــرى وشــتت
الفالحيــن الذيــن يشــكلون القاعــدة االساســية للبنيــة الداخليــة
للمجتمــع .وكان اهــم مايهــم الدولــة العثمانيــة المعتمــدة اساســا
فــي اقتصادهــا علــى الزراعــة الرســوم التــي تجنيهــا مــن
الفالحيــن القاعــدة االساســية للمجتمــع .لكــن هــؤالء الفالحيــن
الذيــن مــا عــادوا قادريــن علــى الزراعــة نتيجــة تخريــب
اراضيهــم خرجــوا مــن دائــرة المنتجيــن دافعــي الرســوم
وامــام هــذا الخطــر وجــدت الحكومــة نفســها وجهــا لوجــه امــام
مســلة اســكان داخلي.وكانــت احــدى التدابيــر المتخــذة العــادة
اعمــار القــرى هــي المباشــرة بتوزيــع القــرى وذلــك باعطــاء
القريــة لمــن يطلــب تعهدهــا شــريطة ان يجلــب ســكانا مــن
خــارج المنطقــة الســتيطانها واعمارهــا واســتصالحها واعــادة
اســتثمارها زرعيــا وان يدفــع المبلــغ المقطــوع المذكــور فــي
دفتــر الماليــة الــى الشــخص المســؤول عــن تلــك المنطقة.كمــا
نالحــظ ان سياســة االســكان العثمانيــة فــي القــرن الســابع عشــر
كانــت تهــدف الــى اعــادة تعميــر البنيــة الداخليــة وان اهــم صفحة
فيهــا هــي اســكان العشــائر فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي -1691
. 1696
بالمالحظــه ان اغلــب االســكان الــذي تــم شــمال ســورية وغربها
كان مــن داخــل ســورية فمعظــم عشــائر التركمــان نقلــت مــن
اماكــن ومواقــع ســورية اخــرى اي ان العشــائر التركمانيــة
ســورية قديمــة اقــدم مــن دخــول العثمانييــن الــى ســورية
بمئــات الســنين منــذ بدايــات القــرن الثالــث عشــر ولــم تــات مــع
العثمانييــن فــي القــرن الســادس عشــر ولــم يــات بهــا العثمانيــون
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مــن االناضــول كمــا يظــن البعــض خطــا هنــاك بعــض العشــائر
التركمانيــة التــي اتــى بهــا العثمانيــون لكــن اغلــب هــذا البعــض
هــرب ايــام الحكــم العثمانــي وعــاد الــى حيــث اتــى .فتركمــان
حلــب وتركمــان ينــي ال كانــوا يخرجــون للرعــي صيفــا فــي
اراضــي ارابكيــر جانيــك ديفريكــي بــوزاوق جــوروم اماســيا
ســيواس بينمــا كانــوا يقضــون الشــتاء متنقليــن فــي انحــاء بــاد
الشــام .وتركمــان بــوز اولــوس الشــعب االغبــر كانــوا يمضــون
الصيــف فــي دياربكــر وارضــروم عنــد منابــع الفــرات وينزلــون
لقضــاء الشــتاء فــي الباديــة الممتــدة مــن جنــوب مارديــن وحتــى
ديرالــزور وتركمــان ســللورية كانــوا يقضــون الصيــف فــي
جبــال لبنــان وينزلــون لقضــاء الشــتاء فــي واحــة تدمــر وهــذا
كلــه قبــل العثمانييــن وفــي عهدهــم ايضــا.
وأن التركمــان فــي ســورية ال تختلــف عــن التركمان فــي العراق
مــن حيــث التاريــخ والثقافــة واللغــة والتشــكيالت القبليــة ،وقــد
هاجــرت أعــداد كبيــرة مــن قبائلهــم فــي فتــرات متباعــدة إلــى
إيــران وتركيــا وإلــى المشــرق العربــي مثــل العــراق وســوريا
وفلســطين ولبنــان .وألســباب كثيــرة حيــث أننــا نجــد تركمان ـا ً
فــي العــراق وســوريا وتركيــا و مصــر وليبيــا واألردن وغيرهــا
مــن الــدول  .حيــث يــرد قــدوم قســم مــن التركمــان إلــى المنطقــة
مــا قبــل العثمانييــن بقــرون عديدة،ويعــود بالضبــط إلــى أواخــر
القــرن الســابع الميالدي،عندمــا اندفعــت القبائــل التركمانيــة مــن
موطنهــا فــي تركســتان وســط آســيا .
وأن المصــادر التاريخيــة ترجــع زمــن هجــرة التركمــان إلــى
شــرق المتوســط إلــى أواخــر القــرن الســابع الميــادي ،حيــث
اندفعــت القبائــل التركمانيــة مــن موطنهــا فــي ســهول تركســتان
وســط آســيا غربــا باتجــاه شــرق المتوســط،وأخذت تســتقر
فــي العديــد مــن المناطــق ذات التمــاس بيــن الدولــة العربيــة
ـ اإلســامية والدولــة البيزنطيــة وأماكــن الثغــور مــن شــمال
العــراق وحتــى شــمال آســيا الصغــرى.ان اغلــب اإلســكان الــذي
تــم شــمال ســورية وغربهــا فمعظــم عشــائر التركمــان نقلــت
مــن اماكــن ومواقــع ســورية أخــرى أي أن العشــائر التركمانيــة
ســورية قديمــة أقــدم مــن دخــول العثمانييــن إلــى ســورية
بمئــات الســنين منــذ بدايــات القــرن الثالــث عشــر ولــم تــات مــع
العثمانييــن فــي القــرن الســادس عشــر ولــم يــات بهــا العثمانيــون
مــن االناضــول كمــا يظــن البعــض خطــا هنــاك بعــض العشــائر
التركمانيــة التــي اتــى بهــا العثمانيــون لكــن اغلــب هــذا البعــض
هــرب ايــام الحكــم العثمانــي وعــاد إلــى حيــث اتــى فتركمــان
حلــب وتركمــان ينــي ال كانــوا يخرجــون للرعــي صيفــا فــي
اراضــي ارابكيــر جانيــك ديفريكــي بــوزاوق جــوروم أماســيا
ســيواس بينمــا كانــوا يقضــون الشــتاء متنقليــن فــي انحــاء بــاد
الشــام وتركمــان بــوز اولــوس الشــعب االغبــر كانــوا يمضــون
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الصيــف فــي ديــار بكــر وارضــروم عند منابــع الفــرات وينزلون
لقضــاء الشــتاء فــي الباديــة الممتــدة مــن جنــوب مارديــن وحتــى
ديرالــزور وتركمــان ســللورية كانــوا يقضــون الصيــف فــي
جبــال لبنــان وينزلــون لقضــاء الشــتاء فــي واحــة تدمــر وهــذا
كلــه قبــل العثمانييــن.
وقــد اندمــج التركمــان فــي الحيــاة العامــة للدولــة العربيــة ـ
اإلســامية بعــد اعتناقهــم اإلســام دينــا لهــم ،وانخــرط عــدد
كبيــر منهــم فــي جيــش الدولــة ،وهــو األمــر الــذي مهــد لهــم
فيمــا بعد،وخاصــة فــي العهــد العباســي ألن يلعبــوا دورا مهمــا
فــي بعــض المراحــل السياســية .كمــا تبــوأت شــخصيات منهــم
مناصــب رفيعــة فــي الدولة،وبــرز منهــم كثيــر فــي قائمــة النخبــة
العليــا فــي التاريــخ المجتمــع العربــي ـ اإلســامي  .حيث شــارك
التركمــان فــي الدفــاع عــن بــاد الشــام أثنــاء الحــروب الصليبيــة
دفاعــا ً مميتــا ً حتــى وصــف تلــك الحــروب بحــروب الفرنــج
والتركمــان ،وهــم المعروفيــن بفروســيتهم وشــجعاتهم ،بــدأ
بحكــم الســاجقة واالتابيكيــة الزنكيــة والمملوكيــة التركمانيــة
والمملوكيــة الجركســية ،حيــث كان بيــن قــادة جيــوش صــاح
الديــن األيوبــي ،قائــد تركمانــي بــارز هــو مظفــر الديــن كوجــك
(كوكبــورو) أحــد قــادة صــاح الديــن وزوج شــقيقته ،وهــو أمير
دولــة األتابكــة فــي أربيــل ،حيــث شــهد المعركــة الكبــرى فــي
حطين،وقــد انضــم إلــى جيــش صــاح الديــن فيمــا بعــد القائــد
التركمانــي يوســف زيــن الديــن وهــو أميــر أتابكــة الموصــل فــي
شــمال العــراق  .والظاهــر بيبــرس القائــد التركمانــي هــو أخــر
مــن حــرر القــدس مــن الفرنــج.
احتــوت ســوريا علــى مــر التاريــخ ،علــى العديــد مــن األعــراق
والتركيبــات الديموغرافيــة المتنوعــة ،نظــرً ا لكونهــا تقــع فــي
قلــب أكثــر المناطــق حيويــة فــي تاريــخ اإلنســان القديــم ،وتع ـ ّد
منشــأ ً ألقــدم الحضــارات التــي قامــت قبــل آالف الســنين،
ً
وســطا رئيســيًا لمواجهــات كبــرى لــم
باإلضافــة إلــى كونهــا
تنقطــع لقــرون كثيــرة بيــن اإلمبراطوريــات القديمــة الكبــرى،
بــدءًا مــن الســومريين والفينيقييــن ومــرورً ا باإلغريــق والفــرس
والرومــان وانتهــا ًء بالفتــح اإلســامي لهــا.
وبفعــل حــركات الهجــرة التــي قــام بهــا اإلنســان قديمًا ،اســتوطن
العديــد مــن الطوائــف أرض ســوريا ،مــن بينهــم التركمــان أو
مــا يُعــرف بأتــراك ســوريا ،وهــم مواطنــون ســوريون مــن
أصــل تركــي ،ينحــدرون مــن ســالة األوغــوز ،أصــل الشــعوب
التركيــة ،الذيــن يتواجــدون فــي تركمانســتان وتركيــا وأذربيجان
وأفغانســتان وإيــران والعــراق وســوريا ولبنــان وفلســطين
واألردن وليبيــا ،ويتكلمــون اللغــة التركمانيــة ،وهــو فــرع مــن
مجموعــة اللغــات التركيــة.
وبغــض النظــر عــن أعدادهــم الدقيقــة ،فــإن األتــراك المتحدريــن

ّ
االوغــوز والقاطنيــن فــي الشــرق األوســط قــد يصعــب
مــن
القــول أنهــم أقليــة بالمعنــى المعتــاد للتعبيــر الديموغرافــي
(المتعلــق بالتعــداد الســكاني) ،كمــا ال يمكــن القــول أنهــم اندمجوا
فــي العالــم العربــي؛ بــل يمكــن القــول أنهــم جــزء أساســي مــن
فسيفســاء الشــرق األوســط والتــي ال يمكــن اكتمالهــا بغيرهــم
وســيظلون كذلــك .فهــم لــم يعيشــوا جنبـا ً إلــى جنــب مــع العــرب
واألكــراد وغيرهــم مــن المجتمعــات لقــرون عديــدة فحســب،
بــل وتزاوجــوا وتناســبوا معهــم وتشــاركوا معهــم اللغــة والثقافــة
وتاريــخ المنطقــة؛ وبالتالــي ســاهموا فــي إغنــاء الحضــارة
والتــراث الــذي تشــترك فيــه جميــع شــعوب الشــرق األوســط.
وقــد كانــت عمليــات اإلحصــاء التــي قامــت بهــا أنظمــة أحــزاب
البعــث العربيــة فــي ســوريا والعــراق محــل انتقــاد التركمــان
ألنهــا ال تب ّيــن أعدادهــم الحقيقيــة .وبينمــا حـ ّدت بعــض الجهــات
أعــداد التركمــان بنصــف مليــون فــي الشــرق األوســط ،أعلنــت
مصــادر أخــرى أن الشــرق األوســط يحــوي مــا بيــن ســتة إلــى
ســبعة مالييــن تركمانــي يقطنــون فــي مــدن ككركــوك وأربيــل
وحلــب والالذقيــة .وقــد قــام التركمــان العراقيــون فــي عــام
 1923بحملــة طالبــت تركيــا بضــم الشــمال العراقــي المعــروف
حينئ ـ ٍذ باســم مدينتــه األساســية “الموصــل” .
يشــكل التركمــان نحــو  3.5مليــون مــن تعــداد ســكان ســوريا،
نصفهــم يتكلــم اللغــة التركيــة إلــى جانــب العربيــة ،ونصفهــم
الثانــي يتحــدث العربيــة فقــط ،وتأثيــر التركمــان فــي الحيــاة
االجتماعيــة الســورية واضــح وجلــي ،مــن خــال تشــارك
المفــردات اللغويــة فــي اللهجــة العاميــة بينهــم وبيــن العــرب،
وتأثــر الفلكلــور التركمانــي بالثقافــة والتــراث العربــي والتأثيــر
بــه ،وباإلضافــة إلــى بعــض العــادات والتقاليــد التركيــة التــي
أصبحــت جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة فــي البــاد .أن تركمــان
ســوريا تجمعهــا مــع أخوانهــم العــرب واألكــراد وغيرهــم مــن
مواطنــي ســوريا رابطــة حــب الوطــن ســورية واالنتمــاء إليهــا،
وانهــم جــزء ال يتجــزأ مــن النســيج االجتماعــي لســوريا وشــعبها
العريــق ولــن تتنــازل عــن ذرة مــن ترابــه واالســتعداد الدائــم
للدفــاع عنــه فــي الملمــات والمحــن .ان الشــعب التركمانــي
معــروف بوفائــه وعــدم تصيــده فــي المــاء العكــر فانهــم خيــر
ســند لهــذه البــاد العريقــة .ان التركمــان يبقــون أوفيــاء للبلــدان
التــي أصبحــت وطنــا لهــم ،يحافظــون علــى ســيادته وحريتــه
وكرامتــه ،ويكونــون دومــا عناصــر البنــاء ال الهــدم وعناصــر
الوحــدة ال لالنفصــال .لبنــاء مجتمــع إنســاني حضــاري يتســع
للجميــع .مبنيــي علــى أســاس المســاواة فــي ظــل ضمانــة
دســتورية وقانونيــة يعتــرف بالقوميــة التركمانيــة والكرديــة إلــى
جانــب القوميــة العربيــة.
التوزيع السكاني
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مناطق توزع التركمان في سوريا
محافظــة حلــب :فــي مناطــق منبــج والبــاب وجرابلــس والراعــي
( جوبــان بــاي ) وأعــزاز  ,فــي محافظــة حلــب يوجــد 140
قريــة تركمانيــة شــمال المحافظــة وفــي المدينــة يســكنون فــي
حــي الهلــك وبســتان الباشــا والحيدريــة واالشــرفية وقاضــي
عســكر
محافظة الرقة :وتل ابيض حوالي  20قرية تركمانية
محافظــة حمــص ذات األكثريــة مــن أصــول التركمانيــة فــي
المدينــة بنســبة  %65وفــي الريــف حوالــي  55قريــة تركمانيــة
محافظة حماه( :مصياف وسلمية) حوالي  30قرية تركمانية
محافظة طرطوس 5 :قرية تركمانية
الجــوالن محافظــة قنيطــرة :المحتلــة  20قريــة تركمانيــة  .وهي
فــي األصــل مــن الجماعــة التركمانيــة التــي كان عددهــا خمســة
آالف نســمة،وكانوا يتوزعــون علــى القــرى الجــوالن قبــل أن
تحتلــه إســرائيل عــام  1967وقــام العــدو بطــرد معظــم ســكانه
الســوريين ماعــدا الــدروز
محافظــة إدلــب جســر الشــغور  5قريــة تركمانيــة مــع حــارة
للتركمــان فــي مركــز مدينــة جســر الشــغور
محافظــة دمشــق 5 :قريــة تركمانيــة وفــي المدينــة ذاتهــا
تتــوزع مجموعــة مــن التركمــان فــي المناطــق التــي يســكنها
نازحــو الجــوالن حــي القــدم والبــرزة وحجــر االســود وســيدة
زينب،والذيــن فقــدوا أراضيهــم فــي مرتفعــات الجــوالن بعــد
نزوحهــم منهــا عــام 1967
محافظــة الالذقيــة :فــي قســمه الشــمالي بالقــرب مــن حــدود
التركيــة فــي منطقــة راس البســيط ومرتفعــات البايــر يوجــد
 70قريــة تركمانيــة مــع حارتيــن للتركمــان فــي مدينــة الالذقيــة
علــي الجمــال ورمــل الشــمالي
والتركمــان يتوزعــون فــي تجمعــات ســكنية مــن طبيعــة مدنيــة
وأخــرى تجمعــات ريفيــة  ,ويمتهــن التركمــان مــن ســكان
الريــف الزراعــة وتربيــة الحيوانات،فيمــا يغلــب العمــل الحــر
واالشــتغال بالوظيفــة العامــة بالنســبة للتركمــان المقيميــن فــي
المدن،وبخاصــة المقيميــن فــي دمشــق كمــا هــو الحــال أن معظــم
هــؤالء التركمــان امتهنــوا الرعــي فــي فتــرات ســابقة،لكنهم
اســتقروا واخــذوا يمارســون الزراعــة وتربيــة الحيوانــات فــي
الريــف.
تركمــان فلســطين حيــث يطلــق علــى التركمــان فــي فلســطين
اســم ((عــرب التركمــان)) ألنهــم جميعــا ينتمــون إلــى قبيلــة
تحمــل هــذا االســم .ويعــود زمــن مجيئهــم إلــى فلســطين إلــى أيام
الحــروب الصليبيــة ،حيــث شــارك التركمــان فــي الدفــاع عــن
بــاد الشــام أثنــاء تلــك الحــروب ،وهــم المعروفيــن بفروســيتهم،
حيــث كان بيــن قــادة جيــوش صــاح الديــن األيوبــي ،قائــد
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تركمانــي بــارز هــو مظفــر الديــن كوجــك (كوكبــورو) أحــد قادة
صــاح الديــن وزوج شــقيقته ،وهــو أميــر دولــة األتابكــة فــي
أربيــل ،حيــث شــهد المعركــة الكبــرى فــي حطيــن ،وقــد انضــم
إلــى جيــش صــاح الديــن فيمــا بعــد القائــد التركمانــي يوســف
زيــن الديــن وهــو أميــر أتابكــة الموصــل فــي شــمال العــراق.
ويعتبــر هذيــن القائديــن مــن أســباب قــدوم التركمان إلى فلســطين
وكمــا هــو طابــع التركمــان فــي كل مناطــق تواجدهــم ،فإنهــم
تمكنــوا مــن االندمــاج الكلــي مــع محيطهــم العربــي .وباإلمــكان
القــول أنهــم صــاروا عربــا ً مــن أصــول تركمانيــة .وحســب
المصــادر التاريخيــة ،فــأن القبائــل التركمانيــة فــي مــرج بنــي
عامــر ،كانــت ســبعا ً ((بنــي ســعيدان ،بنــي علقمــة ،بنــي عــزاء،
الضبايــا ،والشــقيرات ،والطوالحــة ،والنفنفيــة)) .وقــد انتظمــت
القبائــل التركمانيــة فــي مجلــس عشــائر تــم تشــكيله عــام 1890
لــكل واحــد مــن شــيوخ العشــائر أن يكــون عضــواً فيــه وفــق
شــروط معينــة .وانخــرط التركمــان فــي فلســطين وجميعهــم
مــن المســلمين فــي الحيــاة الوطنيــة ،وال ســيما فــي موضــوع
مواجهــة مشــروع االســتعمار االســتيطاني ،كمــا أنهــم شــاركوا
فــي المواجهــة الفلســطينية ضــد االنتــداب البريطانــي .وتســجل
أحــداث ثــورة فلســطين الكبــرى  1936ـ  1939مشــاركة
التركمــان بالثــورة ،وقــد كانــت قريــة “المنســي” إحــدى مراكــز
الثــورة فــي اللــواء الشــمالي مــن فلســطين ،وكان فيهــا مقــر
القيــادة العســكرية ،وفيهــا مقــر محكمــة الثــورة والتــي كانــت
تنعقــد فــي بيــت الحــاج حســن منصــور .وفــي حــرب1948
اجتاحــت القــوات الصهيونيــة قــرى التركمــان فــي فلســطين،
ودمرتهــا بعــد قتــال عنيــف بيــن المهاجميــن وأهالــي القــرى.
وقــد ســقطت “المنســي” بعــد معــارك حدثــت مــا بيــن 9و13
نيســان  /أبريــل  ،1948وتزامــن ســقوطها مــع أغلــب القــرى
المجــاورة ،وتــم تهجيــر أهاليهــا .وقــد اتجــه بعــض تركمــان
فلســطين ممــن نزحــوا عنهــا عــام  1948إلــى منطقــة الجــوالن
فــي ســوريا.
حتــى أواخــر العهــد العثمانــي كان التركمــان يحافظــون علــى
لغتهــم التركيــة .ولكــن خــال القــرن األخيــر انتقلــوا الســتخدام
اللغــة العربيــة وانخرطــوا كليـا ً فــي المجتمــع الفلســطيني .عــدد
التركمــان يصــل اليــوم إلــى أكثــر مــن عشــرة آالف نســمة،
ووجودهــم ملمــوس جــداً فــي (مخيــم جنيــن) لالجئيــن وفــي
كل المحافظــة .أغلبيتهــم الســاحقة تعتبــر مواليــة لحركــة فتــح
ولديهــم ممثليــن فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني وهمــا
جمــال الشــاتي وفخــري تركمــان.
كذلــك هنــاك تواجــد للتركمــان فــي لبنــان ومنتشــرون فــي قــرى
طرابلــس (كواشــرة -عيدمــون) وبعلبــك ( شــيمية ,دريــس,
نانانيــة ,عــدوس ,حديديــة ,القــاع ) .وامــا عــن تركمــان فلســطين
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المحتلــة ينتشــرون فــي منطقــة مخيــم الجنيــن (جتين)ابنــاء مــرج
عامــر ذات االغلبيــة التركمانيــة ( مــا يعــرف بعــرب التركمــان)
وفــي قطــاع غــزة فــي حــارة الشــجاعية ( حــارة التركمــان) .
وكمــا يتواجــد التركمــان االردن فــي القســم الشــرقي فــي قضــاء
عمــان و جــرش بعــض هــذه القــرى ( قريــة الرمــان وعيــون
الحمــر) .وامــا عــن تركمــان ليبيــا فهــم منتشــرون علــى ســاحة
واســعة مــن ليبيــا فــي المنطقــة الســاحلية ويشــكلون قبيلــة كبيــرة
يعرفــون باســم قبيلــة( كــور أوغلــو  -كاراغلــة ) .والتركمــان
يتبعــون الديــن اإلســامي مذهــب الســني الحنفــي بنســبة %99
ويوجــد نســبة قليلــة مــن الشــيعة العلويــة التركمانيــة فــي حلــب
فقــط وال تمــد بــأي صلــة مــع العلويــة النصيرية العربيــة .وتعتبر
ســورية شــأنها وشــأن شــقيقتها وجارتهــا العــراق ،بلــد متعــدد
القوميــات والطوائــف والمذاهــب ،يتعايــش فيــه إلــى جانــب
القوميــات األساســية العربيــة والتركمانيــة والكرديــة يوجــد
العديــد مــن القوميــات األخــرى مثــل واالشــورية واالرمــن
والشــركس والداغســتانيين والشيشــان والســريان وقليــل مــن
االلبــان (االرنــاؤط) و البوســنين بوشــناق.
المصادر
صحيفــة العــرب الســبت  31يناير/كانــون الثانــي ،2015
العــدد9814 :
صحيفة اخبار العالم السبت  05أبريل 2014
التركمــان  ...حكايــة شــعب عريــق التــي لــم تحكــى .بعــد
د.مختــار فاتــح
كتــاب أقليــات فــي شــرق المتوســط تأليــف الكاتــب الســوري
فايــز ســارة
كتــاب ،اســكان العشــائر فــي عهــد اإلمبراطوريــة العثمانيــة
ترجمــة فــاروق مصطفــى
كتــاب البــرق الشــامي /القاضــي الفقيــه اإلمــام عمــاد الديــن
األصفهانــي
كتــاب تاريــخ دول األتــراك والتــرك كاتــب تركــي كامــران
كــورون
كتــاب النفحــة المســكية فــي تاريــخ الدولــة التركيــة فــي مصــر-
مخطوطــة فــي جامعــة كمبــردج لنــدن
كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب – كامل الغزي
كتاب االغوز للكاتب التركي فاروق سومر

االخــــــاء

فاروق نافذ
جاملي بل
عـونــي عـمــر لـطفـي
ولــد ومــات فــي اســطنبول ،وفيهــا انهــى اعداديــة (حديقــة المشــورة) وانتســب الــى كليــة الطــب ،لكنــه انصــرف عنهــا الــى
العمــل معلمــا لمــادة االداب ،خــاض فــي السياســة مــع الحــزب الديمقراطــي الــذي وســع الحريــات العامــة بعــد دكتاتوريــة
الحــزب الجمهــوري ،فانتخــب فــي البرلمــان ،ثــم حكــم عليــه بالســجن بعــد االنقــاب العســكري ســنة 1960م.
التــزم بــاوزان العــروض فــي البدايــة ،ثــم تحــول الــى اوزان المقاطــع التركيــة ،فــكان واحــدا مــن خمســة شــعراء ذاع صيتهــم
(بدعــاة المقاطــع الخمســة) لكنــه رجــع الــى النظــم بــاوزان العــروض فــي ســنوات عمــره االخيــرة .والنمــاذج المترجمــة الــى
العربيــة هنــا مختــارات مــن شــعره العروضــي فــي اصلــه التركــي .اشــتهر بقصيــدة (جــدران الخــان) و(مــن القلــب الــى
القلــب) ،و(مــورد الراعــي) ،و(اســمع مــن النــاس) ،و(حلقــات فــي المــاء) ،و(هكــذا مضــى عمــر) ولــه مســرحيات وروايــات
لطلبــة المــدارس.
نماذج من شعره:
حمد وتناء
حكم
كل لطف واستقامة وجمال في الوجود
لن تقوم االجساد اال باستمدادها من القلوب االلطاف
العقل المفكر ،والروح الواجد والحبيب الودود
ولوال القلوب لما استلت االكف من اغمادها االسياف
هبة هللا لنا ونعمة منه وفضل فالحمد للرحمن
ويحكم الدهر بانقطاع معين االبطال قهرا
الحمد للرب العظيم الذي خلق االرض سكنا
على زمرة ضلت عن ربها ونبيها كفرا
وجعلها لالنسان مالذا ووطنا
غيرة
رب عظيم اضاء السماء باالنوار
حذار أن تقول شيئا ،او انال منك نظرا
ليشهد االنسان فيض االلطاف باالبصار
فقد يسمعك سامع ،او يرمقك انسان شزرا
فالحمد هلل على اعظم نعمة وادنى احسان
عدوي كل من هم في نفسه بالتقرب اليك زلفى
الرب العظيم الذي انعمه كاالفاق نشرا
وصدري يحتقن دما ،إن داعبتك امك عطفا
حسن وجمال والوان وحب ،يحشرها حشرا
دعائي أن يحتضن في جناحيه – دونك – تراب القبر
ثم افاض لغد وزاد ،النه يجب العباد
كل حضن تفسخ لضمك اليه ،كل صدر
فبشرنا ونحن هنا ،بدنيا المعاد
وأن تخرس الشفاه إن ذكرت الود لك اسما
فالحمد هلل على ماء التسنيم وروض الرضوان
وان يطفأ نور كل عين تنظر اليك كعيني ،وتعمى
هو الذي تتشوق اليه المخلوقات حبا وتبتهل وصال
محاسبة
وهو في قصر االزل فوق سبع سموات ،متعال على العرش
قطعت وشائجي عن بدني وشددتها بالروح
االعلى
فما عاد للدم والحبر مزيد من قول فصيح
فمن اجل الطف لذة للوصل يوم يحشر الخلق حشرا
احترق هما يا قلم ،الني هدرت لك عمري
الحمد هلل على ما نذوق ليل نهار من مرارة الهجران
فاعد الي االن يا سيف ،ابيات شعري.
الرب العظيم الذي توعد غواة الضالل والذنوب
الفداء
فنادى في اغوار القلب ،انا الغضوب
يتيسر الفتح لكل دعوة ما فديت بالنفس
وارسل المالئكة بااليات فيها كل تفصيل وبيان
ويسطر ملحمة نصر من استغنى عن الرأس
وهدى السبيل لينجينا من مكائد الشيطان
وكم من (فاتح) و(ياووز) مر من تحت اطواق النصر
فالحمد للرحيم مهما عسر الحساب على االثام
سيرا مع االبطال ،ال فوق عرش محمول او كرسي
والحمد هلل على الرسول الذي اجله برسالة االسالم
×××
الحمد هلل الذي انزل من فوق السماء على االرض القران.
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البحــث كمــا فــي عنوانــه متابعــة لـ(اربــل) فــي المظــان العربيــة :مصادرهــا ومراجعهــا ,والكتــب غيــر العربيــة ،المترجمــة
اليهــا ،بمــا فيهــا كتــب الرحــات .وقــد حاولــت فيــه أن أنقــل منهــا مــا يفيــد المتابــع فــي أمرهــا ،أو مــا يبحــث عنــه فــي تاريخهــا
وجغرافيتهــا وعالقاتهــا االجتماعيــة واالثنيــة والثقافيــة والدينيــة.
وقــد حرصــت علــى تجــاوز كتــب أو موضوعــات فــي كتــب ،إ ّمــا لعــدم االهميــة وإ ّمــا لعــدم االمانــة والعلميــة ،ومــا تجاوزتــه
أومتناوالتهــا .وقــد تناولتــه بثالثــة أقســام:
عمومــا ،كان قليــا بالقيــاس الــى مــا ثبّتــه مــن الكتــب ،ومــن أخبــار بعضهــا
َ
قسم يرصد (إربل) في المصادر العربية.
وقسم يرصدها في مراجعها.
وقســم يرصدهــا فــي الكتــب المترجمــة الــى العربيــة ،بمــا فيهــا كتــب الرحــات ،وتناولتــه بفرعيــن ،فــرع للكتــب المترجمــة ،وفــرع
لكتــب الرحــات .واليــك مضمونها.
أوال( :إربل) في المصادر العربية.

إربــل

في المصادر العربية
ومراجعها

المصــادر أوال جمــع مفردهــا المصــدر ،والمصــدر موضــع
الرصــد ،وهــو أصــل الكلمــة التــي تصــدر منــه االفعــال،
وتفســيره أنّ المصــدر هــو أوّ ل الــكالم كقولــك :الذهــاب والســمع
والحفــظ ( .)1ويقــال للــذي يبتــدئ أمــرا ثــم ال يتمّــه :فــان
يــورد وال يصــدر ،فــإذا أتمّــه ،قيــل :أورد وأصــدر(.)2
ومــن هنــا فــإنّ المصــدر هــو أصــل الكلمــة لــو نقلــت عنــه خبــرا
او حدثــا او معلومــة لــم يســبق نشــرها .والمصــدر بهــذا يع ـ ّد
أ .د .حسام داود خضر اإلربلي
اصــوال ،ألنــه يتض ّمــن اساســا ثابتــا يمكــن الرجــوع اليــه لبحــث
فكــرة مــا بشــكل شــامل ،ينتجهــا مؤلــف فــي كتــاب.
وهــذا الكتــاب المصــدر الــذي ابحــث عنــه هــو ذلــك الــذي يذكــر لقد َع َظ َم ْ
ت تلك المصيبــــة فيهما
كلمــة (إربــل) ألول مــرة فــي المظــان والمصــادر العربيــة،
وأعظ ُم مـن هاتيـن خوفي المهلبا
ْ
ــر رأيُــه
بشيخ يفلق
وســوف اتناولهــا بترتيــب زمــن صدورهــا زيــادة للفائــدة ،وهــي رُمينا
الصخ َ
ٍ
كاآلتــي:
يراه رجــــــــــــا ٌل حـو َل رايتِـه أبا
الجســر المهلَّبُ عنو ًة
1ــــ إربــل فــي شــعر لقطــري بــن الفجــاءة (ت 87هـ) ،يقــول فيه نفاكم عن
ِ
مــن ّ
َ
مقطعــة مــن ســبعة أبيــات ،علــى بحــر الطويــل ،تمامها:
االهواز نفيا ً م َشذبا
ص ِح
صحْ َ
وعن َ
ِ
بنــــــافــع
لعمـري لئـن ك ّنـا أُصبنا
وا ْن َحى عليكم يـــو َم إربــــــــ َل نا َب ُه
ٍ
وأمسى ابنُ
ماحوز قتيــــال ملحبا
ْصبا
وكان من
َ
صب َ
االيـــــام يومًا َع َ
ٍ
ِ
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فلن تهزموه بال ُم َنى فاصبــــروا له
هللا أهال ومرحبـــــــا
وقولوا ألمـر ِ
فما الدينُ كال ّدنيا وال َّ
الطعْ نُ كالمنى
ُ
الليــث ثعلبا()3
وال الضَّرُّ كالسّرَّ ا وال
وأع ّدهــا مصــدرا ألنهــا ّ
توثــق إلحــدى معــارك الخــوارج فــي
إربــل ســنة 68هـــ ،يتحـ ّدث فيهــا شــاعرها الخارجــي قطــري بن
الفجــاءة عــن انتكاســة الخــوارج عنــد جســر البصرة ســنة 65هـ،
ل ّمــا هاجمــوه ،فص ّدهــم عاملهــا المهلّــب بــن أبــي صفــرة لعبــد
هللا بــن الزبيــر بــن العــوام ،فقتــل نافــع بــن االزرق ،وقُتــل بعــده
بمـ ّدة قائدهــم اآلخــر زبيــر بــن الماحــوز التميمــي فــي اصفهــان
ببــاد الجبــل (عــراق العجــم) .وكان الخــوارج قــد انهزمــوا مــن
البصــرة الــى تلــك النواحــي خوفــا مــن جيــش المهلّــب .فبــدؤوا
يشــنون عليهــا غــارات بقيـــادة قطـــري بــن الفجــاءة .ويبــدو أنّ
إربــــــــل علــى مــا أوردهزعيمهــم ابــن الفجــاءة فــي ّ
مقطعتــه
تلــك ،لــم تســلم مــن غاراتهــم ،إذ قــاد عليهــم المهلــب بــن ابــي
صفــرة ســنة ثمــان وســتين غــارة شــعواء (وكان يومهــا يتولّــى
الموصــل والجزيــرة للخليفــة االمــوي عبــد الملــك بــن مــروان)،
وصفهــا زعميهــم فــي ّ
مقطعتــه باليــوم العصبصــب (اي اليــوم
الشــديد)(.)4
( )2إربــل فــي (المســالك والممالــك) البــن خرداذابــة (ت بعــد
322هـ)
وقــد جعلهــا المؤلــف فــي ارض الســواد (أي العــراق) ،قــال:
فالســواد اثنتــا عشــرة كــورة ،والكــورة إســتان (أي إحــازة).
ولــكل كــورة طساســيج بمعنــى ناحيــة .وطساســيجه ســتون.
وكــور العــراق االثنتــا عشــرة ،هــي :كــورة شــاذ فيــروز ،وهــي
حُلوان ،وطساســيجها خمســة .وكورة شــاذ هرمز ،وطساســيجها
ســبعة .وكــورة شــاذ قبــاذ وطساســيجها ثمانيــة .وكــورة بازيجان
خســرو ،وطساســيجها خمســة .وكــورة شــاذ ســابور ،وهــي
كســكر ،وطساســيجها اربعــة .وكــورة شــاذ بهمــن ،وهــي كــورة
دجلــة وطساســيجها اربعــة .وكــورة العالــي ،وطساســيجها
اربعــة ايضــا .وكــورة اردشــير بابــكان ،وطساســيجها خمســة.
وكــورة الزوابــي ،وطساســيجها ثالثــة .وكــورة بهقبــاذ االعلــى،
وطساســيجها ســتة .وكــورة بهقبــاذ االوســط ،وطساســيجها
اربعــة .وكــورة بهقبــاذ االســفل وطساســيجها خمســة.
ّ
خــط إربــل ضمــن كورحُلوان.قــال :وطساســيجها:
وكان قــد
طســوج فيــروز قبــاذ ،وطســوج الجبــل ،وطســوج تامــرا
(ســامرا) ،وطســوج إربــل ،وطســوج خانقيــن(.)5
( )3إربــل فــي( :الخــراج وصناعــة الكتابــة) لقدامــة بــن جعفــر
(ت 329هـ)
وجعلهــا المؤلــف فــي بعــض مملكــة االســام ،قــال :إنّ
قصبــة مملكــة االســام بل ـ ُد العــراق ،وهــو موجــود هكــذا فــي
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الوقــت .وجعلــه فــي اثنتــي عشــرة كــورة وســتين طســوجا التــي
ّ
خطهــا قبلــه خرداذابــة فــي المســالك والممالــك بنفــس الكــور
والطساســيج .وال يُعــرف الــى االن َمــن ســبق َمــن ،فــي التقســيم،
ألنهمــا مــن نتــاج جيــل واحــد ،وهمــا متعاصــران(.)6
( )4إربل في (صورة االرض) البن حوقل (ت 367هـ)
وكان قــد وضعهــا مؤلفــه ضمــن حــدود الجزيــرة .قــال،
ل ّمــا أتــى الــى ذكــر المــدن التــي تقــع علــى الجانــب االيســر مــن
دجلــة(( :وعلــى دجلةفــي الجانــب االيســر مــن المــدن بغــداد ثــم
البــردان ،عكبــرا ،الجويــث ،العلــث ،الكــرخ ،ســرّ مــن رأى،
الــدور ،الســنّ  ،الحديثــة ،فيشــابور ،ثمنيــن ،التــلّ ،وبحــذاء
آمــد أرزن ،وعــن يســار ذلــك ميافارقيــن .ويقــرأ عــن يميــن
القســم االعلــى مــن الجبــل المــوازي لدجلــة جبــل بارمــا ،وفــي
طرفــه اآلخــر فــي الزاويــة المشــرق  ,ويصــبّ فــي دجلــة عنــد
الســنّ الــزاب الصغيــر ومــن اســفله الــزاب الكبيــر ،وبينهمــا
مــن المــدن :الراجــة ،جنبــون ،كفــر عـ ّ
ـزي ،وقــد تطلّــس اســماء
مدينتيــن ،يجــوز أن تكــون إحداهمــا إربــل.)7( )).
كــذا أوردهــا لمّــا تحــ ّدث عــن البــوارج شــرق تكريــت.
قــال :ومنازلهــا مبنيــة بالطــوب الــذي هــو اللبــن والجــص ،وهــي
أحســن مــن منــازل إربــل (.)8
( )5إربــل فــي (المنــازل والديــار) ألســامة بــن منقــذ (ت
584هـــ)
تناولهــا ل ّمــا أشــار الــى حنينــه الــى أخيــه الحســن علــي بــن
مرشــد بــن علــي بــن مقلّــد وهــو بالعســكر األتابكــي فــي إربــل
بقيــادة عمــاد الديــن زنكــي ( .)9قــال( :مــن الطويــل)
وانَّ امْ رُأً
ْ
أضحت بإرْ ِب َل دارُه
ْزر اخوانه وشجو ُنه
وفي َشي َ
الحنين اليهم
ـوم في
ِ
لغيــ ُر َملُ ٍ
ومعـذورةٌ أنْ تسته ّل جفـو ُنه()10
( )6إربــل فــي (كتــاب االعتبــار) ألســامة بــن منقــذ أيضــا (ت
584هـ)
وفيــه ذكــر إربــل لمّــا اشــار الــى االميــر فضــاهلل بــن أبــي
الهيجــاء ،صاحبهــا ،وهــو ينقــل خبــرا عــن أبــي الهيجــاء ،يذكــر
فيــه أنّ الســلطانملك شــاه الســلجوقي ،ل ّمــا وصــل الــى الشــام فــي
أول ملكــه لهــا ســنة 497هـــ ،بعثــه الــى االميــر ابــن مــروان،
وهــو صاحــب ديــار بكــر ،يريــد منــه ثالثيــن ألــف دينــار ،حــق
تجــاوزه وســكوته عنــه ،ولــم يرجــع حتــى قبــض منــه المطلــوب
بالتمــام والكمــال (.)11
( )7إربــل فــي (الفتــح ال ِق ّســيّ فــي الفتــح القُدســي) لعمــاد الديــن
االصفهاني(ت597هـ)
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وردت عنــده إربــل لمّــا اشــار الــى وصــول زيــن الديــن
يوســف أخــي الملــك مظفــر الديــن كوكبــوري الــى ســاحات
الجهــاد ضــد االفرنــج .قــال :ثــم وصــل زيــن الديــن يوســف بــن
زيــن الديــن علــي كوجــك ،صاحــب إربــل ،يــوم االربعــاء فــي
العشــر اآلخــر مــن جمــادى االول مــن ســنة 586هـــ كالســحاب
المســبل لســبب النصــر ،قاطــع دابــر الكفــر .وكان يجمــع
بيــم الحماســة والســماحة والبشاشــة والرجاجــة ،والتــو ّدد الــى
النــاس ،والتش ـ ّدد بالبــأس ،والتواضــع مــع الكــرم ،ودنــو الــو ّد
مــع علــو الهمــم .مالــه مبــذول ،ونوالــه مأمــول ،وســيفه علــى
الكفــر مســلول،وأمره بالطاعــة فــي رعيتــه ومــن فــي حملتــه
مقبــول .وكان معــه خلــق كثيــر .وانــزل بقــرب أخيــه مظفــر
الديــن فــي الميســرة ،وتم ّكــن الرعــب بمــا ت ـ ّم مــن الجمــع فــي
قلــوب الكفــر(.)12
ثــم أوردهــا ،ل ّمــا اشــار الــى موتــه فــي ســاحات المواجهــة
مــع االفرنــج .قــال :وقصدنــا بذلــك أخــاه مظفــر الديــن ،معز ّيــن
علــى ظــنّ أ ّنــه جلــس للعــزاء ،فــإذا هــو فــي مثــل يــوم الهنــاء،
وهــو فــي خيمــة ضربهــا فــي مخ ّيــم أخيــه واحتــاط علــى جميــع
مــا يحويــه ،ووك ّل باألمــراء اصحــاب القــاع ليســلّموها،
وخشــي أن يعصــوا فيهــا إذا رجعــوا اليهــا ويحملوهــا ،وخــدم
بخمســين ألــف دينــار حتــى أخــذ إربــل وبالدهــا .ونــزل عــن
حــرّ ان والرهــا وسميســاط والبــاد التــي معــه وأعادهــا ،وزاده
الســلطان صــاح الديــن شــهرزور(.)13
( )8إربــل فــي (أخبــار الــدول المنقطعــة) لــأزدي (ت613هـ).
وكان قــد أوردهــا لمّــا اشــار الــى طلــب الســلطان مســعود
الســلجوقي مــن اتابــك زنكــي ابــن آق ســنقر فــي القبــض علــى
الخليفــة الراشــد ( 529ــــ 539هـــ) وإرســاله الــى بغــداد .قــال:
كتــب الســلطان محمــود الــى اتابــك زنكــي فــي القبــض علــى
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الراشــد وارســاله الــى بغــداد ،فمنــع مــن ذلــك فــارس االســام
زيــن الديــن علــي بــن بكتكيــن صاحــب إربــل .قــال :هــو ضيــف
عندنــا وفــي كرامتنــا .وقــد كان باألمــس خليفتنــا ،وهللا ال سـلّمناه
حتــى تــراق دماؤنــا ،فاعتــذر أتابــك للســلطان مســعود (.)14
( )9إربــل فــي (معجــم البلــدان) لياقــوت الحمــوي (ت 626هـــ).
أوردهــا فــي مــادة خاصــة بهــا .قــال :هــي بالكســر ،ثــم الســكون
ويــاء موحّ ــدة مكســورة والم ،هكــذا( :إرْ ِبــل) بــوزن ْ
(إثمِــد).
قــال :وال يجــوز فتــح همزتهــا ،ألن ليــس فــي أوزانهــم مثــل
(أَ ْث ِمــد) ،ويكــرّ ر بهــذا جعلهــا عربيــة ،وهــي ليســت كذلــك أل ّنهــا
فــي أصولهــا (أكديّــة) ،وهــي اللغــة التــي كان يتحــدث بهــا
االشــوريون والبابليــون علــى ح ـ ّد ســواء ،وهمــا ينتميــان معــا
الــى العائلــة الســامية ،و (إربــل) المشــهورة تلــك ،هــي ذاتهــا
المهذبــة مــن (أربــا ــــ ئيــل) بمعنــى موطــن اآللهــات االربــع
المذكــورة فــي النقــوش البابليــة واالشــورية  ,المكتوبــة بالخــط
المســماري ،وهــي األصــل الــذي طوّ عتــه االقــوام الســاكنة فيهــا
علــى مــر العصــور ليجانــس أبجدياتهــا ،ويســهل عليهــم نطقهــا،
فمــن أربــا ــــ ئيــل األكديــة الــى إربــل وايربــل وإرويــل وأربيــل
وأوليــل وهوليــل ،ثــم هوليــر( .)15وكلهــا تخــرج مــن عبــاءة
ك فــي ذلــك (.)16
(أربــا ــــ ئيــل) ،ال شـ ّ
وكان ياقــوت الحمــوي ،صاحــب المعجــم ،قــد ورد إربــل فــي
رجــب ســنة 617هـــ ،أيام ملكهــا المعظم مظفر الديــن كوكبوري
( 586ــــ 630هـــ)( ،)17وكتــب عنهــا :قلعــة حصينــة ومدينــة
كبيــرة فــي فضــاء مــن االرض واســع بســيط ،ولقلعتهــا خنــدق
عميــق ،وهــي فــي طــرف مــن المدينــة ،وســور المدينــة ينقطــع
فــي نصفهــا ،وهــي علــى تــل عــال مــن التــراب ،عظيــم واســع
الــرأس .وفــي هــذه القلعــة أســواق ومنــازل للرعيــة وجامــع
للصــاة ،وهــي تشــبه قلعــة حلــبّ ،إل أ ّنهــا أكبــر وأوســع رقعــة.

وطــول اربــل تسعوســتون درجــة ونصــف ،وعرضهــا خمــس
وثالثــون درجــة ونصــف وثلــث ،وهــي بيــن الزابيــنُ ،تعـ ّد مــن
أعمــال الموصــل ،وبينهمــا مســيرة يوميــن .وفــي ربــض هــذه
القلعــة ،فــي عصرنــا هــذا ،مدينــة كبيــرة ،عريضــة طويلــة ،قــام
بعمارتهــا وبنــاء ســورها وعمــارة أســواقها وقيســارياتها ،االمير
مظفــر الديــن كوكبــوري بــن زيــن الديــن كوجــك علــي ،فأقــام
بهــا ،وقامــت بمقامــه بهــا .لهــا ســوق وصــار لــه هيبــة ،وقــاوم
الملــوك ونابذهــم بشــهامته وكثــرة تجاربــه حتــى هابــوه ،فحفــظ
بذلــك أطرافــه .وقصدهــا الغربــاء ،وقطنهــا كثيــر منهــم ،حتــى
صــارت مصــرً ا كبيــرا مــن االمصــار .وطبــاع هــذا االميــر
مختلفــة متضــادة ،فإ ّنــه كثيــر الظلــم ،عســوف بالرعيــة ،راغــب
فــي أخــذ االمــوال مــن غيــر وجههــا ،وهــو مــع ذلــك مفضــل
علــى الفقــراء ،كثيــر الصدقــات علــى الغربــاء ،يُس ـيّر االمــوال
الج ّمــة الوافــرة يســتفك بهــا االســارى مــن أيــدي الكفــار ،وفــي
ذلــك يقــول الشــاعر:
(من الطويل)
ب َفرْ جها
كساعي ٍة
للخير من َكسْ ِ
ِ
لكِ الوي ُل ! ال َت ْزني وال تتص َّدقي
قــال :ودخلتهــا فلــم أر فيهــا مــن ينســب الــى فضــل غيــر
أبــي البــركات المبــارك بــن أحمــد بــن المبــارك بــن موهــوب
بــن غنيمــة ،يُعــرف بالمســتوفي ،فإ ّنــه متح ّقــق بــاألدب ،محــب
ألهلــه (.)18
( )10إربــل فــي (الكامــل فــي التاريــخ) البــن األثيــر (ت
630هـــ) .أوردهــا فيــه ألول مــرة ســنة 254هـــ ،ل ّمــا أشــار الى
الخــوارج فــي نواحــي إربــل ،قــال :ل ّمــا ســار الحســن بــن ايــوب
بــن أحمــد بــن عمــر بــن الخطــاب العــدوي التغلبــي لمقاتلــة
الخــوارج فــي النواحــي ،وكان خليفــة أبيــه بالموصــل ،التقــى
بهــم فــي جمــادى االولــى مــن الســنة ،فاقتتلــوا واشــت ّدد القتــال،
فانهــزم عســكر الموصــل بقيــادة الحســن وكثــر القتــل فيهــم،
ّ
حــزة مــن أعمــال
لكــنّ حســنا قــد نجــا بنفســه ،فوصــل الــى
إربــل(.)19
والحــق أ ّنــه أكثــر مــن إيــراد إربــل فــي بقيــة أخبــاره ورواياته
فــي توالــي األجــزاء ،ولك ّنــي ســوف أكتفــي باإلشــارة اليهــا
مــن خــال تثبيــت ســنوات وقوعهــا ،خــوف االطالــة ،وكان
أن أوردهــا فــي حــوادث ســنوات (وهــي بالهجريــة)437 :
و440و487و498و500و 502و 512و 520و 563و571
و 572و 578و 579و 580و 583و 585و(586خبــران)
و587و 593و 595و(602خبــران) و 606و 615و617
و 627و(628ثالثــة أخبــار)(.)20
( )11إربــل فــي (التاريــخ الباهــر فــي الدولــة األتابكيــة
بالموصــل) البــن االثيــر ايضــا .أشــار اليهــا ،لمّــا أشــار الــى
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زلــزال عظيــم وقــع فيهــا وفــي بــاد كثيــرة مجــاورة ســنة
511هـــ .ثــم ل ّمــا أشــار الــى مفارقــة زيــن الديــن كوجــك علــي
الموصــل وذهابــه الــى إربــل ســنة 563هـــ ،ووفاتــه فيهــا بعــد
أشــهر(.)21
( )12إربــل فــي (تاريــخ إربــل) البــن المســتوفي (ت 637هـــ).
والكتــاب فــي تاريــخ إربــل ،كمــا فــي العنــوان ،وهــو فــي أربعــة
أجــزاء .بقــي مـ ّدة طويلــة فــي عـــداد المفقـــودات الــى أنْ عُثــر
علــى جـــزئه الثـــاني ،مخطوطــا فــي جامعــة (كمبــرج) ،فــي
تشــرين الثانــي ســنة  ،1972فح ّققــه وعلّــق عليــه ســامي بــن
الســيد خمّــاس الص ّقــار ،فــي قســمين .وذكــره بأ ّنــه المســمَّى
نباهــة البلــد الخامــل بمــن ورده مــن األماثــل.
والكتــاب فــي جزئــه المح َّقــق هــذا ،نزهــة فــي تاريــخ
إربــل ،واســتعراض لمــن قادهــا ودرّ س فيهــا ،أوزارهــا أو أقــام
فيهــا ،ودفــن بهــا ،يســتعرضهم مؤلفــه إ ّمــا بلقاءاتــه معهــم ،أو
بمســموعاته أو منقوالتــه عنهــم ،فــي  337ترجمــة ،تحضــر
إربــل فيهــا بشــكل مــن االشــكال .قــال فــي الترجمــة االولــى،
وهــي ألبــي الفتــوح أحمــد الغزالــي (ت 520هـــ) ،فــي جملــة
مــا قــال:وكان يعــظ النــاس بقلعــة إربــل( .)22وفــي الترجمــة
الثانيــة ،وهــي ألبــي العبــاس الــزرزاري ،ذكــر فــي جملــة مــا
ذكــر عنــه ،أ ّنــه توفــي باربــل فــي العاشــر مــن شــهر رمضــان
مــن ســنة 591هـــ ،ودفــن بالمقبــرة العامــة ظاهــر اربــل مــن
شــرقيها ،وهــي نفــس المقبــرة العامــة الحاليــة التــي توقــف الدفــن
فيهــل منــذ مــدة ،وتحــوّ ل أجــزاء منهــا الــى عمــارات وأســواق
ومحــات تجاريــة .وكان يــوم دفنــه مشــهودا ،إذ نــزل الــى قبــره
وألحــده ملكهــا مظفــر الديــن كوكبــوري( .)23وفــي الترجمــة
الثالثــة وهــي البــي المظفــر الخزاعــي .ولــد ببغــداد ســنة
533هـــ ،وتوفــي بأربــل ســنة 600هـــ ،ودفــن فــي نفــس مقبرتها
الشــرقية العامــة الــى جانــب الــزرزاري ،ونــزل الملــك مظفــر
الديــن الــى قبــره وألحــده مثلمــا نــزل الــى قبــر الــزرزاري(.)24
وهكــذا دواليــك ،إذ تحضر(اربل)فــي بقيــة التراجــم الثالثمئــة
واالربــع والثالثيــن.
( )13إربــل فــي (قالئــد الجمــان) البــن الشـعّار الموصلّــي (ت
654هـــ) .واســم الكتــاب بالكامــل ،هــو (قالئــد الجمــان فــي
فرائــد شــعراء هــذا الزمــان) المشــهور بـــ (عقــود الجُمــان فــي
شــعراء هــذا الزمــان) ويقصــد بهــم شــعراء زمنــه هــو (595
ــــ 654هـــ) .ومــا نعنيــه بهــم هنــا تحديــدا ،شــعراء اربــل ،ومــن
زاروهــا ،ومــن أقامــوا فيهــا مــن غيرهــا ،مـ ّدة ،أو دائمــة فدفنـــوا
بهــا .وكان قــد التقــى بأكثرهــم فــي اربــل ،بحكــم إقامتــه فيهــا
لســت ســنوات ومالزمتــه لوزيرهــا ومؤرخهــا ابــن المســتوفي
لهــذا الغــرض .والحــق انــه حقــق بــه غايتــه الــى ابعــد الحــدود،
ال س ـيّما مــا أخــذ مــن مص ّنفــه :تاريــخ اربــل.
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وكتابــه فــوق مــا ح ّققتــه لــه مالزمتــه للوزيــر العالِــم ،حصيلــة
لقاءاتــه الشــخصية والتماســه المباشــر بمــن ترجــم لهــم ،إذ كان
حريصــا علــى لقــاء مــن يترجــم لهــم وجهــا لوجــه ،ويــروي
عنهــم أقوالهــم واشــعارهم .حتــى حــوى كتابــه تراجــم ألنــاس
ينتمــون الــى مختلــف االقطــار العربيــة ،لكــن مــا يهمنــا منهــم،
كمــا اســلفنا قبــل قليــل ،الشــعراء االرابلــة ،والذيــن زاروهــا أو
أقامــوا ودفنــوا فيهــا ،وهــو بهــذا كأنــه يجــاري مضيّفــه واســتاذه
ابــن المســتوفي فــي تاريخــه المشــهور .لقــد كانــت مــوارده بمــا
ســلف وتقــ ّدمُ ،تســت َقى إذن ،إمّــا مــن مســموعاته ،وإمّــا مــن
مصــادره المقــروءة ،وهــي النقــل عــن تصانيــف َمــن ســبقه فــي
هــذا المضمــار واســتقى مادتــه منهــا ( .)25وكان قــد أفلــح فــي
تصنيفــه .وق ّدمــه مح ّققــه كامــل ســلمان الجبــوري فــي تســعة
مجلّــدات ،بثمانيــة أجــزاء وفهــارس.
( )14إربــل فــي (حمــات الغــزو المغولــي للشــرق كمــا عاشــها
المدائنــي ــ ت 656هـ).
والكتــاب فصــل مــن شــرح نهــج البالغــة لإلمــام علــي بــن
أبــي طلــب ،المتعلــق بالتتــار ،وهــو مــن أهــم وأمتــع المواضيــع
التــي عالجهــا المدائنــي ،إذ يجعلنــا نعيــش عمليــات الغــزو
المغولي،أمــاط فيهــا اللثــام ،بشــكل حــي ودقيــق ،ومؤثــر للغايــة،
عــن جماعــات التتــار منــذ طلوعهــا علــى العالــم مــن أقاصــي
مشــارف الصيــن عــام 616هـــ = 1219م ،مــع ك ّل مــا ّبثتــه من
رعــب وتدميــر وتخريــب ،دون أنْ تتمكــن أ ّيــة قــوة مــن ردعهــا
وإيقــاف زحفهــا ،وهــي تجتــاح أراضــي االســام ،حتــى بلغــت
أســوار العاصمــة العباســية ،ســنة 643هـــ = 1245م.
وبعــد ان يذكــر الكاتــب مقطعــا مــن الخطبــة رقــم  124مــن
نهــج البالغــة ،يتطــرق كعادتــه لشــرح مــا ُغمــض مــن ألفــاظ،
ومــا غــاص مــن معــان ،ثــم ينبــري لتحليــل النــصّ تحليــا عميقــا
( .)26وموضوعتــه غــزو التتــار إلربــل ســنة 634هـــ .قــال
المدائنــي :لــم يبقــى بلــد مــن بــاد العجــم ّإل ودوّ خــوه .صعـــدوا
نحــــو اربـــــــل فــي ســنة اربــع وثالثيــن وســتمئة ,وقــد كانــوا
طرقوهــا مــرارا .وتحيّفــوا بعــض نواحيــه فلــم يوغلــوا فيهــا.
واالميــر المر ّتــب بهــا يومئــذ باتكيــن الرومــي .فنــزل عليهــا
فــي ذي القعــدة مــن الســنة ،منهــم نحــو ثالثيــن ألــف فــارس.
أرســلهم جرماغــون ،وعليهــم مقـ ّدم كبيــر مــن رؤســائهم يُعــرف
بجغتــا فغاداهــا القتــال ورواحهــا .وبهــا عســكر جــم مــن عســاكر
االســام .فقُتــل مــن الفريقيــن خلــق كثيــر .واســتظهر التتــار،
ودخلــوا المدينــة .وهــرب النــاس الــى القلعــة فاعتصمــوا بهــا.
وحصرهــم التتــار .وطــال الحصــار حتــى هلــك النــاس فــي
القلعــة عطشــا.
وطلــب باتكيــن منهــم أن يصالحــوه عــن المســلمين بمــال
يؤديــه إليهــم ،فاطهــروا االجابــة .فل ّمــا ارســل اليهــم مــا تقــرّ ر
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بينهــم وبينــه ،أخــذوا المــال وغــدروا بــه .وحملــوا علــى القلعــة
بعــد ذلــك حمــات عظيمــة ،وزحفــوا اليهــا زحفــا متتابعــا،
وعلّقــوا عليهــا المنجنيقــات الكثيــرة .وس ـيّرالخليفة المســتنصر
بــاهلل جيوشــه مــع مملوكــه وخــادم حضرتــه وأخــص مماليكــه،
شــرف الديــن إقبــال الشــرابي .فســاروا الــى تكريــت ،فلمّا عرف
التتــر شــخوصهم ،رحلــوا عــن اربــل ن بعــد ان قتلــوا منهــا مــا
ال يحصــى .واخربوهــا وتركوهــا كجــوف الحمــار .وعــادوا
الــى تبريــز ،وبهــا مقــام جرماغــون ،قــد جعلهــا دار ملكــه .فل ّمــا
رحلــوا عــن اربــل ،عــاد العســكر البغــدادي الــى بغــداد (.)27
( )15إربــل فــي (وفيــات االعيــان) البــن خلــكان (ت 681هـــ).
واســم الكتــاب بالكامــل هــو :وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء
الزمــان ،وهــو فــي ثمانيــة أجــزاء ،بتحقيــق الدكتــور إحســان
عبــاس .ذكــر فيــه وفيــات 855عينــا ،منهــم قــادة وعلمــاء
ومؤرخيــن ومدرســين وأدبــاء وشــعراء ،كان لألرابلــة فيهــم
نصيــب كبيــر .ولذكــر مدينتهــم :اربــل ،نصيــب أكبــر(.،)28
ولذكــر وزيرهــا ابــن المســتوفي وقــع جميــل ( .)29ولذكــر
صاحبهــا الملــك مظفــر الديــن كوكبــوري وقــع أجمــل(.)30
( )16إربــل فــي (آثــار البــاد ) للقزوينــي (ت 682هـــ) .قــال
عنهــا :مدينــة بيــن الزابيــن ،لهــا قلعــة حصينــة لــم يظفــر بهــا
التتــر ،مــع أ ّنهــم مــا فاتهــم شــيء مــن القــاع والحصــون .بهــا
مســجد يســمى مســجد الكــفّ  ،فيــه حجــر عليــه أثــر كــفّ انســان،
وألهــل اربــل فيــه أقاويــل كثيــرة.
ينســب اليهــا الملــك مظفــر الديــن كوكبــوري بــن زيــن
الديــن علــى الصغيــر .كان ملــكا شــجاعا جــوادا غازيــا ،لــه
نكايــات فــي الفرنــج يتحـ ّدث النــاس بهــا ،وكان معتقــدا فــي أهــل
التصــوف ،بنــى لهــم رباطــا لــم يــزل فيــه مئتــا صوفــي ،شــغلهم
األكل والرقصفــي ك ّل ليلــة جمعــة .وكل مــن جــاءه مــن أهــل
التصــوّ ف آواه وأحســن اليــه ،واذا أراد الســفر أعطــاه دينــارا،
ومــن أتــاه مــن أهــل العلــم والخيــر والصــاح أعطــاه علــى قــدر
رتبتــه.
وفــي العاشــر مــن ربيــع االول كان لــه دعــوات وضيافــات،
وفــي هــذا الوقــت يجتمــع عنــده خلــق كثيــر مــن االطــراف .وفي
اليــوم الثانــي عشــر مولــد النبــي ،عليــه الســام ،كان لــه دعــوة
عظيمــة يحضرهــا جميــع الحاضريــن ويرجــع كل واحــد بخيــر.
وكان يبعــث الــى الفرنــج أمــواال عظيمــة يشــتري بها األســارى.
ع ّمــر عمــرا طويال ،ومات ســنة تســع وعشــرين وســتمئة (.)31
وذكرهــا فــي موضــع آخــر ،لمّــا وصــف مدينــة (كرمــان)،
قــال :وينســب اليهــا الشــيخ أبــو حامــد أحمــد الكرمانــي ،المل ّقــب
بأوحــد الديــن ،قــال :كان شــيخا مبــاركا ،صاحــب كرامــات،
ولــه تالمــذة ،وكان صاحــب خلــوة يخبــر عــن المغيبــات ،ولــه
أشــعار بالعجميــة فــي الطريقــة ،وكان صاحــب اربــل مُعتقــدا

بــه ،بقــى عنــده مـ ّدة ثــم تـ ّ
ـأذى منــه وفارقــه .مــات ببغــداد ســنة
خمــس وثالثيــن وســتمئة (.)32
( )17إربــل فــي (تاريــخ مختصــر الــدول) البــن العبــري (ت
685هـــ) .ذكرهــا ابــن العبــري ،ل ّمــا أشــار الــى وقــت بنائهــا.
قــال :بنيــت مدينــة إربــل فــي زمــن إســحاق بــن إبراهيــم الخليــل،
وقــد بناهــا أربــول( )33الملــك(.)34
ثــم أشــار اليهــا ل ّمــا مــات صاحبهــا الملــك ،ســنة 630هـــ.
قــال :وفيهــا توفــي مظفــر الديــن كوكبــوري بــن زيــن الديــن
علــي كوجــك ،صاحــب اربــل فــي رمضــان وحمــل الــى مكــة
ف ُدفــن بهــا ( ،)35وولّــى اربــــــــــل انســان شــريف يقــال لــه
أبــو المعالــي محمــد بــن نصــر بــن صاليــا مــن قبــل الخليفــة
المســتنصر( .)36كــذا أشــار اليهــا لمّــا أرادهــا التتــار ،قــال:
وفــي ســنة ثــاث وثالثيــن وســتمئة ،غــز التتــار بلــد اربــل،
وعبــروا الــى بلــد نينــوى (.)37
( )18إربــل فــي (التذكــرة الفخريــة) لبهــاء الديــن اإلربلّــي (ت
692هـــ) .ذكرهــا لمّــا ذكــر شــاعرها صفــاء الديــن منصــور
االربلــي .قــال :اجتمعــت بــه مــرارا ،وكان شــاعرا تجيــيء فــي
أشــعاره أشــياء جيــدة ،منهــا:
(من الكامل)
ُ
وحسن ما
ب
أشتاق أيا َم الشبــا ِ
َ
فع َل ْ
ُ
ّ
ُشتـــاق
وحق لمثلها ي
ت
بقدر ما
ُر ّدوا عليَّ من الشبا ِ
ب ِ
َك َسدَ المشيبُ فللشباب ُ
نفاق()38
ولمّــا ذكــر شــاعرها ظهيــر الديــن االربلــي .قــال :وكان
يهــوى صب ّيــا ذم ًّيــا ،فحُبــس فكتــب الــى نــواب اربــل يدعوهــم
الــى اطالقــه ،قــال:
(من السريع)
مسعو ُدنا الذميّفي حبسكم
وصبــرُه وا ٍه كميثاقِهْ
ُــــع في حبسـه
أطلقتم األدم َ
فقيّدوا الشكر بإطالقِهْ()39
ولمّــا ذكــر وزيرهــا ابــن المســتوفي .قــال :وزر لمظفــر
الديــن ،صاحــب اربــل ،ولــم يأخــذ منــه معيشــة ،وكان عنــده فــي
الديــوان شراســة خلــق ،ويلقــي النــاس فــي داره بوجــه ســهل
طلــق ،ف ُع ِمــل فيــه مًواليــا:
ت
ك في البي ِ
ما أحس َن َ
الكيس()40
خلف
أوح َش َك
َ
ما َ
ِ
( )19إربــل فــي (مفــرّ ج الكــروب فــي أخبــار بنــي أيــوب) البــن
واصــل (ت697هـــ) .ذكرهــا لمّــا اســتولى زيــن الديــن علــي
كوجــك عليهــا ســنة 526هـــ ،قــال :وكانــت إربــل وأعمالها ألبي

االخــــــاء

الهيجــاء الكــردي الهذبانــي ولورثتــه مــن بعــده ،ثــم تغلبــت
دولــة االتــراك الســلجوقية عليهــا وعلــى غيرهــا مــن البــاد،
وتنقلــت الــى أن صــارت للســلطان مســعود بــن محمــد بــن
ملكشــاه ،وهــو يومئــذ صاحــب مراغــة ،قبــل أنْ تصيــر الســلطنة
اليــه ،ولــه فيهــا نائــب مــن قبلــه .فســار اليهــا االميــــر عمـــاد
الديـــن زنكــي ونـــازلها فــي ســنة ســت وعشــرين وخمســمئة.
وهجــم البلــد وامتنعــت عليــه القلعــة ،فأقــام يحاصرهــا .فســار
اليــه الســلطان مســعود مــن مراغــة ،فرحــل عنهــا عمــاد الديــن
ونــزل الــزاب ،واندفعــت االثقــال الــى الموصــل ،وأقــام غربــي
الفــرات ،ونوابــه يحفظالمخايــض ،فتــر ّددت الرســل بينهــم الــى
أن اســتقرّ أنْ يســير عمــاد الديــن فــي خدمــة الســلطان ليجلســه
فــي الســلطنة ،ويكلّــف االمــام المسترشــد بــاهلل ان يخطــب لــه في
بغــداد ،وفــي البــاد ،ويســلم اليــه اربــل ،فل ّمــا تقــرّ رت القاعــدة،
وجــرت بينهمــا االيمــان سـلّم اليــه اربــل ،فتسـلّمها االميــر عمــاد
الديــن ،وسـلّمها الــى االميــر زيــن الديــن علــي كوجــك ،ثــم ســار
عمــاد الديــن الــى بغــداد غربــي المــاء ،وســار الســلطان مســعود
شــرقيّ المــاء وتواعــدا أنْ يلتقيــا ببغــداد ،فوصــل مــن بغــداد
قراجــا الســاقي وكبــس عمــاد الديــن ،ف ُكســر العســكر وأُســر ك ّل
مــن فيــه ،ولــم ينــج ســوى عمــاد الديــن ،قطــع الشـ ّ
ـط فــي زورق
وهــو مجــروح ،ووصــل الــى الموصــل ،ولــم تــزل إربــل فــي
ّ
المعظــم
يــد زيــن الديــن علــي وولــده بعــده الــى آخــر أيــام الملــك
مظفــر الديــن كوكبــوري بــن زيــن الديــن (.)41
وذكرهــا لمّــا ذكــر قبــض صاحــب الموصــل علــى نائبــه
مجاهــد الديــن قايمــاز ســنة 579هـــ ،لمخالفاتــه وتجاوزاتــه.
قــال :كان التدبيــر بالموصــل مفوّ ضــا الــى مجاهــد الديــن قايماز،
وكان اليــه امــر اربــل وبالدهــا ،وفيهــا زيــن الديــن يوســف بــن
زيــن الديــن علــي كوجــك بــن بكتكيــن ،وهــو صغيــر الســنّ ال
حكــم لــه(.)42
كــذا ذكرهــا لمّــا ذكــر وفــاة زيــن الديــن يوســف علــي
كوجــك ســنة 586هـــ .قــال :ومــرض زيــن الديــن فــي المعســكر
الســلطاني ،وكان اســتأذن فــي الــرواح الــى بلــده ،فلــم يــؤذن لــه،
فاســتأذن فــي االنتقــال الــى الناصــرة ،فــأذن لــه ،فأقــام أيامــا،
ثــم توفــيّ فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر رمضــان الســنة،
وحــزن عليــه النــاس حزنــا شــديدا لشــبابه وغربتــه .وكان كريمــا
أريح ًّيــا ،فاحتــاط أخــوه مظفــر الديــن كوكبــوري علــى مــا خلّفــه،
وقبــض علــى جماعــة مــن أمرائــه واعتقلهــم ،واســتولى علــى
اربــل وبالدهــا(.)43
وذكرهــا ايضــا لمّــا ذكــر مشــاركة أهــل اربــل فــي موقعــة
ّ
حطيــن ،ســنة ثــاث وثمانيــن وخمســمئة ،فقــد جــاء فــي خطــاب
مرســل الــى بغــداد فــي وصــف المعركــة :فإ ّنــا خرجنــا الــى
عســكر صــاح الديــن ،وتالحــق االجنــاد حتــى جــاء النــاس مــن
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الموصــل وديــار بكــر واربــل ،فجمــع صــاح الديــن االمــراء،
وقــال :هــذا اليــوم الــذي كنــت انتظــره .فهاجــم المجاهــدون ولــم
يتوفقــوا حتــى ح ّققــوا النصــر العظيــم ( .)44كذلــك ذكـــرها ل ّمــا
ذكـــر انهـــزام بــدر الديــن لؤلــؤ ،صاحــب الموصــل مــن امــام
مظفــر الديــن ،صاحــب اربــل ،فــي الوقعــة الــي دارت بينهمــا
ســنة 616هـــ ،قــال :ول ّمــا مــات نــور الديــن بــن الملــك القاهــر،
و ُر ّتــب أخــوه ناصــر الديــن محمــود فــي موضعــه ،تجـ ّدد لمظفر
الديــن صاحــب اربــل طمــع فــي الموصــل لصغــر ســنّ ناصــر
الديــن ،فدخــا حربــا انتهــت الــى غلبــة مظفــر الديــن علــى
خصمــه الموصلــي ،انتهــت الــى صلــح بعهــود وايمــان (.)45
ثــم ذكرهــا حيــن قصدهــا التتــار ســنة 618هـــ ( .)46وحيــن
توفــي صاحبهــا الملــك مظفــر الديــن كوكبــوري بــن زيــن الديــن
علــي كوجــك بــن بكتكيــن ســنة 630هـــ (.)47
( )20إربــل فــي (الفخــري فــي اآلداب الســلطانية) البــن الطقطقا
(ت 709هـــ) .وتمامــه :الفخــري فــي اآلداب الســلطانية والــدول
االســامية .وكان قــد ذكرهــا لمّــا ذكــر عــن المتأخريــن مــن
خلفــاء بنــي العبــاس ،قــال :إنهــم قــد اقتصــروا فــي آخــر أمرهــم
علــى مملكــة العــراق فحســب ،حتــى إنّ إربــل لــم تكــن فــي
حكمهــم ،ومــا زالــت خارجــة عــن حكمهــم الــى أن مــات مظفــر
الديــن بــن زيــن الديــن علــي كوجــك صاحــب اربــل ،وذلــك أيــام
المســتنصر ،ف ُع ّيــن اقبــال الشــرابي ،وكان مقـ َّدم الجيــوش ليتوجّ ه
الــى إربــل ليفتحهــا ،وج ّهــزه بالعســاكر ،فتوجّ ــه الشــرابي اليهــا،
وأقــام عليهــا أيامــا محاصِ ــرا ثــم فتحهــا ،فضُربــت البشــائر
ببغــداد يــوم وصــول الطائــر بفتحهــا ( .)48وكان ذلــك ســنة
ثالثيــن وســتمئة.
( )21إربــل فــي (جامــع التواريــخ) لرشــيد الديــن فضــل هللا
الهمذانــي (ت 718هـــ) .أشــار إليهــا لمّــا تحــ ّدث عــن تاريــخ
الملــوك واألتابكــة ،قــال :فــي أتابكيــة ديــار بكــر :كان الملــك
مظفــر الديــن مســيطرا علــى أربيــل وبقيــة المــدن مــا عــدا
الموصــل ونواحيهــا (.)49
وذكرهــا لمّــا ذكــر تاريــخ الخلفــاء فــي المــ ّدة بيــن 639
ــــ 643هـــ ،قــال :فــي أوائــل هــذه المــ ّدة المذكــورة ،كان
المســتنصر بــاهلل (623ــــ 640هـــ) ،هــو خليفــة آل عبــاس،
وكان جنــود المغــول – بموجــب فرمــان بايجــو نويــان –
يغيــرون علــى حــدود بغــداد أفواجــا أفواجــا .وقــد حاصــروا
صــن أهــل المدينــة بالقلعة،
أربيـــل ،واســتولوا عليهــا عنـــوة ،فتح ّ
وصــاروا يحاربــون بعنــف ،ونظــرا لعــدم وجــود المــاء فــي
القلعــة ،هلــك أُنــاس كثيــرون .ول ّمــا كان مــن المتعــذر دفنهــم،
صــاروا يحرقــون جثثهــم .ثــم خــرّ ب المغــول المدينــة ،ونصبــوا
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المجانيـــق علــى االبـــراج .فل ّمــا علــم الخليـــفة بمــا حدث ،أرســل
شــمس الديــن أرســان تيكيــن ،مــع ثالثــة آالف فــارس لمســاعدة
المدافعيــن .وعندمــا بلــغ المغــول نبــأ وصولهــم ،رحلــوا فجــأة،
وولّــوا هاربيــن.
ولكــنّ المغــول عــاودوا الهجــوم علــى اربيــل ،فانزعــج
ســكانها ،ووقــف االميــر أرســان تيكيــن بجيــش عظيــم ّ
منظــم
خــارج المدينــة ،يتر ّقــب وصولهــم ،فل ّمــا علــم المغــول بذلــك،
عــادوا مــن هنــاك ،وزحفــوا علــى منطقــة دقــوق وأعمــال
بغــداد وأعملــوا فيهــا القتــل والنهــب وأخــذوا الســبايا ،وخــرج
عليهــم الجيــش العباســي ،فالتقيــا عنــد جبــل حمريــن ،وحــارب
العباســيون ببســالة ،وعــاد المغــول ،واســتر ّدوا أســرى اربيــل
ودقــوق(.)50
وذكرهــا أيضــا حيــن ذكــر تاريــخ الســاطين فــي المـ ّدة بيــن
648ــــ 656هـــ .قــال :فــي الموصــل ج ّهــز صاحبهــا الســلطان
بــدر الديــن لؤلــؤ جيشــا لمالقــاة ســلطان مارديــن ،وطلــب ال َمــدَ دَ
مــن تــاج الديــن محمــد بــن الصاليــة ،زعيــم أربيــل ،فارســل
اليــه ألــف رجــل ،لكــن مــع ذلــك انكســر جيشــه ،وهــرب وبلــغ
الموصــل مــع عشــرة أشــخاص فقــط (.)51

أتابــك زنكــي .وكانــت مدينــة اربــل قاعــدة بيتــه وأوالده .وكانــت
أيضــا بيــده شــهرزور وجميــع القــاع التــي بهــا ،مثــل العماديــة
وتكريــت وســنجار وحــرّ ان ،فأصابــه طــرش فــي أذنيــه ،وكــفّ
بصــره ،ففــارق الموصــل ،وسـلّم جميــع الممالــك لقطــب الديــن
مــودود بــن زنكــي ،وانتقــل الــى اربــل ،فتو ّفــي بهــا فــي بقيــة
هــذه الســنة .وقــام بالبيــت ولــده زيــن الديــن .ثــم لــم تــزل مــع
زيــن الديــن الــى أيــام الســلطان صــاح الديــن ،فتوفــي زيــن
الديــن ،وقــام باألمــر مظفــر الديــن كوكبــوري أخــوه الــى ســنة
ثالثيــن وســتمئة (.)55
وذكرهــا لمّــا توفــي زيــن الديــن يوســف بــن زيــن الديــن
علــي كوجــك ،صاحــب اربــل ،فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر
رمضــان ســنة 586هـــ ،قــال :وســير اخــوه مظفــر الديــن يســأل
الســلطان أن يكــون عوضــا عــن أخيــه فــي الخدمــة ،وأ ّنــه ينــزا
عــن حــرّ ان والرهــا وسميســاط والمــوزر ،وخــدم بخمســين ألــف
دينــار نقـ ًدا ،فأجيــب الــى ذلــك ،وكتــب لمظفــر الديــن بمــا ســأل
(.)56
وذكرهــا أيضــا لمّــا وصــل الــى خدمــة الســلطان صــاح
الديــن جماعــة مــن ملــوك االســام ،كان بينهــم زيــن الديــن
يوســف ،صاحــب إربــل ( .)57كــذا ذكرهــا حيــن توجّ ــه التتــار
يطلبونهــا ،ســنة 620هـــ ( .)58كذلــك ذكرهــا ل ّمــا توفــي مظفــر
الديــن كوكبــوري ،ســنة 630هـــ .قــال :وفــي تاســع وعشــرين
شــعبان ،توفــي صاحــب أربــل ،وتســلّمها ،وجميــع حصونهــا
وقالعهــا ،نــواب الخالفــة (.)59

( )23إربــل فــي (المختصــر فــي أخبــار البشــر) ألبــي الفــداء
أيضــا
وذكرهــا ل ّمــا أعلــن عــن وفــاة زيــن الديــن يوســف بــن زيــن
الديــن علــي كوجــك ،صاحــب إربــل ،فــي شــوال ســنة 586هـــ،
قــال :وكان مــع الســلطان صــاح الديــن فــي عســكره ،ولمّــا
توفــي أقطــع الســلطان إربـ َل أخــاه مظفــر الديــن كوكبــوري بــن
زيــن الديــن علــي كوجــك ،وأضــاف اليــه شــهرزور وأعمالهــا،
وارتجــع مــا كان بيــد مظفــر الديــن وهــو حــرّ ان والرّ هــا ،وســار
مظفــر الديــن الــى إربــل وملكهــا ( .)53كــذا ذكرهــا ل ّمــا توفــي
صاحبهــا مظفــر الديــن ســنة 630هـــ ،قــال :ول ّمــا مــات مظفــر
الديــن ،لــم يكــن لــه ولــد ،فوصَّــى بإربــل وبالدهــا للخليفــة
المســتنصر ،فتس ـلّمها الخليفــة بعــد موتــه (.)54
( )24إربل في (كنز ال ُّد َرر) للدواداري (ت بعد 736هـ)
ـرر ،وكان صاحبــه
وتمــام اســم الكتــاب :كنــز الـ ُّد َرر وجامــع ال ُغـ َ
قــد ذكرإربــل ل ّمــا أعلــن عــن خــروج زيــن الديــن علــي كوجــك
مــن نيابــة الموصــل ســنة ثــاث وســتين وخمســمئة .قــال :وكان
هــو صاحــب االمــر بهــا مــن قبــل ســيف الديــن غــازي بــن

( )25إربــل فــي (دول اإلســام) للذهبــي (ت 748هـــ) .ذكرهــا
لمّــا ذكــر قــدوم محمــد شــاه بــن محمــود ،ومعــه زيــن الديــن
علــي صاحــب إربــل ،الــى بغداد ســنة 552هـــ .قــال :وحاصروا
بغــداد ،ونهبــوا الجانــب الغربــي ،وقاتلهــم جيــش المقتفــي (530
ــــ 555هـــ) أيامــا عديــدة ،واشــت ّد البــاء ،ثــم جــاء الخبــر الــى
محمــد شــاه بــأنّ همــذان أخذهــا بعــض بنــي ع ّمــه ونهبــت داره،
فترحــا عنهــا فــي حــال محنتــه (.)60
كــذا أشــار اليهــا ل ّمــا مــات صاحــب اربــل ،زيــن الديــن علــي
كوجــك التركمانــي فــي مدينــة اربــل ،ســنة 563هـــ .قــال :وهــو
أحــد االبطــال المذكوريــن بالشــجاعة واإلقــدام ،وقــد عمــل نيابــة
الموصــل ،وحــارب الخليفــة ،ثــم دخــل فــي الطاعــة (.)61
وذكرهــا لمّــا اســ ُتهلّت ســنة 586هـــ ،والفرنــج محدقــون
بعــ ّكا ،وجيــوش االســام محيطــون بهــم والحــرب ســجال،
ولــوال ال َمــدَ ُد فــي البحــر للفرنــج ،لهلكــوا جوعــا ،ولكــن كان
البحــر ك ّل وقــت يم ّدهــم باألمــوال والرجــال والغــال ،وكذلــك
أهــل عــكا كانــت تأتيهــم اإلقامــات مــن مصــر ،وكانــت عســاكر
الشــرق والشــمال ت ُم ـ ّد الســلطان ،فتوفــي عليهــا صاحــب اربــل

( )22إربــل فــي (تقويــم البلــدان) ألبــي الفــداء (ت 732هـــ).
أشــار اليهــا ل ّمــا وضــع جــدوال إلقليــم بــاد الجبــل ،التــي هــي
ّ
خــط فيــه أنّ إربــل قاعــدة بــاد شــهرزور.
(عــراق العجــم)،
وهــي فــي اإلقليــم الرابــع مــن أقاليــم االرض الســبعة (.)52
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زيــن الديــن يوســف ،وتملّكهــا بعــده أخــوه مظفــر الديــن(.)62
وأشــار اليهــا حيــن عــاودت التتــار حركتهــا باتجــاه الشــرق،
ســنة 633هـــ .قــال :فيهــا جــاءت التتــار الــى اربــل ،فالتقاهــم
عســكرها ،فقُتــل طائفــة مــن التتــار ،ثــم ســاقوا الــى أعمــال
الموصــل ،فنهبــوا وقتلــوا ور ّدوا ،فتهيّــأ المســتنصر وأنفــق
األمــوال واســتخدم خل ًقــا كثيــرً ا (.)63
وأشــار اليهــا أيضــا ل ّمــا أعــادوا كرَّ تهــم فيهــا ،ســنة 634هـــ.
قــال :وفيهــا حاصــرت التتــار إربــل ،وأخذوهــا ،وقتلــوا أهلهــا
( .)64وأمــاط اللثــام عنهــا حيــن دخــل النــاس ســنة ثمانــي
عشــرة وســبعمئة .قــال :فــكان القحــط المفــرط بديــار الموصــل
وإربــل .وأضــاف :وكان مــن نتائجــه أن أكل النــاس الجيــف
أواق بدينــار ،ومــات
وباعــوا أطفالهــم ،وبلــغ الخبــز ك ّل أربــع
ٍ
خلــق مــن الجــوع حتــى إنَّ رجــا بــاع ولــده برغيــف ،فأكلــه
ُوصــف .واســتمرّ ذلــك زمانــا (.)65
ثــم مــات ،وجــرى مــا ال ي َ
( )26إربــل فــي (كتــاب الحــوادث) لمؤلــف مــن القــرن الثامــن
الهجــري
ذكرهــا لمّــا قــ ّدم صــورة بهيّــة لوصــول ملكهــا مظفــر الديــن
كوكبــوري الــى بغــداد فــي المحــرم مــن ســنة ثمــان وعشــرين
وســتمئة ،لتقديــم مفتــاح إربــل للخليفــة العباســي المســتنصر،
وذلــك لعــدم عقــب لــه مــن الذكــور .وكان قــد قــرّ ر قــراره
هـــــــذا ،بعــد أن اشــت ّدد طمــع االيوبييــن واألتابكــة الموصل ّيــة
فــي عرشــه ،لعــدم العقــب ذاك .قــال :ل ّمــا تشــرّ ف بمقامــه فــي
دار الخالفــة العامــرة  ،ق ّبــل االرض ،تاليــا قولــه تعالــى(( :اليــو َم
أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي)){ المائــدة } ،يريد أنا
أتممــت واجبــي ودوريفــي الحفــاظ علــى اربــل ،والباقــي عليــك
يــا خليفــة المســلمين ،فــر ّد الخليفــة عليــه الســام ،فق ّبــل االرض
مــرارا ،وشــكر الخليفــة ســعيه ،ف ُخلــع عليــه ،وقُلّــد ســيفين ،وقُـ ّدم
لــه فــرس بمركــب ذهبــا ومشـ ّدة،ورُفع وراءه ســنجقان مُذهّبــان.
ومضــى والنــاس فــي خدمتــه .ثــم ل ّمــا رجــع الــى اربــل ،حلّــف
أمــراءه وأعيــان أهــل بلــده علــى طاعــة الخليفــة ،وتســليم البلــد
عنــد وفاتــه إليــه (.)66
ثــم أشــار اليهــا ل ّمــا ذكــر فتــح إربــل ،بعــد وفــاة ملكهــا مظفــر
الدين ،في ســابع عشــر شــهر رمضان من ســنة ثالثين وســتمئة.
قــال :فحصــل االستبشــار بذلــك ،وضُربــت الطبــول علــى البــاب
النوبــي ،وأُفــرج عــن جميــع المعتقليــن فــي الحبــوس ،وحضــر
الشــعراء فــي الديــوان ،وأوردوا قصائــد تتض ّمــن الهنــاء بهــذا
الفتــح والنصــر ،فم ّمــن أورد القاضــي أبــو المعالــي القاســم بــن
أبــي الحديــد المدائنــي قصيــدة ،فيها(:البســيط)
ما فت ُح إرب َل عن َب ْخ ٍ
ت لذي دَ َع ٍة
َّ
والظ َف ِر
النصر
وال اتفاقا كبعض
ِ
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لك ّنه كان َقصْ دَ القـادين وأ ْفعا َل
المُطيعين عن َقصْ ٍد وعن ِف َك ِر
فليسمح االشعريّ اليــوم لي فأنا
في َف ْت ِح إرب ّل ال ألوي على ال َقدَ ِر ()67
وأشــار اليهــا كذلــك ل ّمــا حمــل الحــاج تابــوت مظفــر الديــن
كوكبــوري صاحــب إربــل ،ســنة 631هـــ ،ليدفــن فــي مكــة
بنــاء علــى وصيتــه .قــال :ولمّــا لــم يحصــل حــ ّج تلــك الســنة
لمشــاغبات فــي الطريــق ،رجــع الحــاج مــن دون أن يحجّ ــوا،
ودفنــوا التابــوت فــي مشــهد علــي عليــه الســام (.)68
كــذا أشــار اليهــا حيــن تحــ ّدث عــن تحــركات المغــول
باتجــاه الشــرق ســنة 633هـــ .قــال :وفيهــا وصلــت االخبــار مــن
إربــل أنّ عســاكر المغــول اجتــازوا بهــا قاصديــن الموصــل،
فحاربهــم عســكر إربــل ،وقُتــل مــن الفريقيــن ،و ُجــرح جماعــة،
ثــم انفصلــوا قاصديــن أعمــال الموصــل ( .)69كذلــك أشــار
اليهــا حيــن حاصرهــا المغــول ســنة 634هـــ .قــال :فــي ســابع
عشــر شــوال  ،وصــل الخبــر مــن اربــل علــى جنــاح طائــر
صــن
بنــزول عســاكر المغــول علــى اربــل ،واإلحاطــة بهــا ،وتح ّ
أهــل البلــد بغلــق االبــواب وصعــود القلعــة ،فأُمــر األميــر شــمس
الديــن أصــان تكيــن بالتوجّ ــه الــى هنــاك جريــدة ،ونفــذ معــه
ثالثــة آالف فــارس ،فتوجّ هــوا فــي العشــرين مــن الشــهر.
وكانــت المغــول قــد نزلــوا علــى إربــل ،وحصروهــا
ونصبــوا المجانيــق عليهــا ،وقصــدوا جهــة مــن الســور فهدمــوا
منــه قطعــة كبيــرة ،ودخلــوا البلــد عنــوة وقهــرا ،فتحصّــن
أهلــه ومعظــم العســكر بالقلعــة ،وقاتلوهــم أش ـ ّد قتــال .وأعــوز
أهــل قلعــة اربــل المــاء ،فتلــف منهــم أُلــوف كثيــرة بالعطــش،
ولــم يمكــن دفنهــم لضيقــة الموضــع وال إلقاؤهــم لئــا يس ـ ّدوا
الخنــدق ،فأُحرقــوا بالنــار .ثــم عاثــوا فــي البلــد أشـ ّد العيــث نهبــا
وأســرا وإحراقــا وتخريبــا ،ثــم جــ ّدوا فــي نصــب المجانيــق
عليهــا ،فبلغهــم وصــول عســاكر الخليفــة ،فرحلــوا راجعيــن الــى
بالدهــم فــي ســادس ذي الحجــة (.)70
ـرت إربــل ســنة 635هـــ.
وفــي خبــر آخــر عــن المغــولُ ،ذكـ َ
قــال صاحــب الكتــاب :فــي صفــر الســنة ،وصلــت األخبــار الــى
أهــل إربــل ،أنّ عســاكر المغــول عــادوا الــى َقصْ دهــم ،فــي جمــع
كثيــر ،فانتــزح مــن كان بهــا وبالقلعــة أيضــا ،فل ّمــا رأى زعيمهــا
األميــر شــمس الديــن باتكيــن خلـ َـو البلــد ،أمــر بخــروج العســكر
المُقيــم هنــاك الــى ظاهــر البلــد ،ثــم االســتعداد للحراســة ،فعدلــوا
حينئــذ عــن إربــل وقصــدوا دقــوق (.)71
ـر ،ذكــر صاحــب الكتــاب أ ّنــه فــي رمضــان ســنة
وفــي آخـ َ
637هـــ ،أُس ـ ُتدعي األميــر بهــاء الديــن أيدمــر األشــقر ،زعيــم
إربــــل ،الــى دار الـــوزارة ألجــل الفطور علــى الطبق ،فحضر،
فل ّمــا أفطــر قُبــض عليــه وعلــى جميــع أصحابــه ،واحتيــط علــى
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داره ،وحُمــل الــى الديــوان زاجــا فحُبــس بــه ،ثــم قُبــض
علــى ابــن غزالــة مشــرف إربــل وفــراس الواســطي كاتبهــا،
وأُحضــر األميــر َم ْك َلبــا ال ِحلّــي ،و ُر ِّتــب زعي ًمــا فــي أربــل و ُخلــع
عليــه(.)72
وفــي آخــر ذكــر إلربــل فــي الكتــاب ،ذكــر صاحبــه أنّ طائفــة
مــن عســكر الشــام أغــارت علــى ديــار بكــر والموصــل وإربــل،
وقتلــوا ونهبــوا وســبوا ،وأخــذوا أمــوال التجــار مــن قيســارية
الموصــل ،وقتلــوا كثيــرا مــن النصــارى فــي إربــل (.)73
( )27إربــل فــي (العســجد المســبوك) لألشــرف الغســاني (ت
803هـــ) .أشــار اليهــا ل ّمــا توفــي االميــر قايمــاز ســنة 595هـــ
فــي قلعــة الموصــل .وكانــت أول واليتــه فــي قلعــة الموصــل
فــي ذي الحجّ ــة ســنة احــدى وتســعين وخمســمئة .وولّــى إربــل
ســنة تســع وخمســين .ول ّمــا توفــي صاحبهــا زيــن الديــن كوجــك
علــي ســنة ثــاث وســتين ،بقــي هــو الحاكــم ( .)74وذكرهــا
حيــن م ـ ّد صاحبهــا مظفــر الديــن يــد العــون الــى عمــاد الديــن
زنكــي ســنة 615هـــ ،فــي مطالبتــه بقــاع الهكاريــة والــزوزان،
وكان لــه مــا أراد(.)75
كــذا ذكرهــا ل ّمــا ســار صاحبهــا يريــد الموصــل ســنة 623هـ.
قــال الغســاني :وقــد كان اســتقرّ بيــن مظفــر الديــن ،صاحــب
اربــل ،وبيــن جــال الديــن خوارزمشــاه ،وبيــن الملــك المعظــم
صاحــب دمشــق ،وبيــن ناصــر الديــن صاحــب مارديــن ،وبيــن
صاحــب آمــد ،أن يقصــدوا البــاد التــي للملــك االشــرف،
ويتغلبــوا عليهــا ،فبــادر مظفــر الديــن الــى بلــد الموصــل ،ولــم
يتوقــف ّإل بصلــح أعــاده الــى بلــده :إربــل (.)76
( )28إربل في (صبح األعشى) للقلقشندي (ت 821هـ)
وأشــار إليهــا ل ّمــا تنــاول مكاتبــات حـ ّكام بــاد الجبل ،وهي
عــراق العجــم .قــال :وأصحــاب إربــل فــي النصــف الثانــي مــن
القــرن الثامــن ،كان الشــريف عــاء الديــن علــي الدلقنــدي ،ثــم
اســتقرّ بهــا الشــريف يحيــى ،ثــم اســتقرّ بهــا ول ـ ُده علــيّ  .قــال:
والمســتقِرّ بهــا اآلن علــى مــا تحــرّ ر فــي ســنة ثــاث وســبعين
وســبعمئة أس ـ ُد الديــن أســد ،ورســم المكاتبــة أس ـ ُد الديــن أســد،
ورســم المكاتبــة إليــه ،االســم و(( الســامي))بغير يــاء .وتعريفــه
(( الحاكــم بإرْ ِبــل))(.)77
( )29إربــل فــي (التاريــخ الغيّاثــي) لعبــد هللا بــن فتــح هللا الغيّاث
(ت بعد 891هـ)
أشــار اليهــا ل ّمــا أشــار الــى فتــح تيمــور لنــك لهــا ســنة 796هـــ.
وكان صاحبهــا يومئــذ ،شــخص يُقــال لــه ،الشــيخ علياويــرات،
فأطاعــه وانقــاد ألوامــره(.)78
ولمّــا أشــار الــى وجــود تركمــان القــره قوينليــة ،وهــم

البارانيــة فــي إربــل ،زمــن قــره يوســف (ت823هـــ) (.)79
(إربل في مصادر عربية أخرى)
()30مــرآة الزمــان لســبط ابن الجــوزي (ت 654هـــ)( .حوادث
في 23جــزءا)
( )31التكملــة لوفيــات النقلــة للمنــذري (ت 656هـــ)( .وفيــات
فــي ثالثــة مجلــدات)
( )32زبــدة الحلــب مــن تاريــخ حلــب البــن العديــم (ت.)660
(حــوادث فــي مجلّــد واحــد)
( )33الروضتيــن ألبــي شــامة (ت 556هـــ) ( .حــوادث فــي
جزأيــن)
( )34أخبــار االيوبييــن للم ّكيــن ابــن العميــد (ت672هـــ).
(حــوادث فــي مجلّــد واحــد)
( )35األعــاق الخطيــرة البــن شــداد (684هـــ)( .تاريــخ فــي
ثالثــة أجــزاء)
(َ )36مجْ مع اآلداب في مُعجم االلقاب البن الفوطي(ت723هـ).
خمسة أجزاء)
(تراجم في
( )37المختصــر المحتــاج إليــه البــن الدبيثــي (ت 737هـــ).
(تراجــم فــي جزأيــن)
( )38مراصــد االطــاع البــن عبــد الحــق (ت( .)739جغرافيــة
فــي ثالثــة أجــزاء)
( )39ســير أعــام النبــاء للذهبــي (ت 748هـــ)( .تراجــم فــي
ثالثــة وعشــرين جــزءا)
( )40تذكرة الح ّفاظ للذهبي أيضا( .تراجم في أربعة أجزاء)
( )41العبــر فــي خبــر َمــن عبــر للذهبــي أيضــا( .تراجــم فــي
أربعــة أجــزاء)
( )42مســالك االبصــار للعمــري (ت 749هـ)(.جغرافيــة فــي
ســبعة وعشــرين جــزءًا)
( )43تاريخ ابن الوردي (ت 749هـ)(.تاريخ في جزأين)
ّ
الفلكــة والمفلوكــون لل ّدلجــي (ت بعــد 752هـــ).
()44
(انطباعــات وتراجمفــي مجلّــد واحــد)
( )45فــوات الوفيــات للكتبــي (ت 764هـــ)( .تراجــم فــي
جزأيــن)
( )46الوافــي بالوفيــات للصّفــدي (ت 767هـــ)( .تراجــم فــي
واحــد وعشــرين جــزءًا)
(َ )47ن ْكـ ُ
الهميــان للصّفــدي أيضــا( .انطباعــات وتـــراجم في
ـت ِ
مجلّــد واحــد)
( )48طبقــات الشــافعية الكبــرى للســبكي (ت 771هـــ)( .تراجم
فــي تســعة أجــزاء)
( )49طبقــات الشــافعية لألســنوي (ت 772هـــ)( .تراجــم فــي
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جزأيــن)
( )50البدايــة والنهايــة البــن كثيــر (ت 774هـــ)( .أخبــار
ووفيــات فــي واحــد وعشــرين جــزءًا)
( )51تاريــخ ابــن خلــدون (ت 808هـــ)( .تاريــخ فــي ثمانيــة
أجــزاء)
( )52الســلوك لمعرفــة دول الملــوك للمقريــزي (ت 845هـــ).
(أخبــار ووفيــات فــي ســبعة أجــزاء)
( )53أنبــاء الغمــر للعســقالني (ت 852هـــ)( .حــوادث وتراجــم
فــي جزأيــن)
( )54الــ ّدرر الكامنــة فــي أعيــان المئــة الثامنــة للعســقالني
أيضــا .تراجــم فــي أربعــة أجــزاء)
( )55عقــد الجمــان للعينــي (ت 855هـــ)( .حــوادث وتراجــم
فــي أربعــة أجــزاء)
( )56النجــوم الزاهــرة البــن تغــري بــردي (ت 874هـــ).
(حــوادث فــي ســتة عشــر جــزءًا)
( )57الضــوء الالمــع للســخاوي (902هـــ)( .تراجــم في عشــرة
أجزاء)
( )58بغيــة الوعــاة للســيوطي (ت 911هـــ)( .تراجــم فــي
جزأيــن)
( )59كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة (1067هـــ)( .أســماء كتب
فــي مجلّدين)
( )60شــذرات الذهــب البــن العمــاد الحنبلــي (ت 1089هـــ).
(حــوادث وتراجــم فــي عشــرة أجــزاء)
( )61مطالــع الســعود للوائلــي البصــري (ت 1242هـــ).
(حــوادث فــي مجلّــد واحــد)
( )62روضــات الجنــات للخوانســاري (1313هـــ)( .تراجــم في
ثمانيــة أجزاء)
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حيـــا تـــه
وكـتبــــه
ومصنفاته
الكلمــات المحكيــة تــذوب فــي الحلــوق وهــي مجــرد كلمــات تدفــن
مــع صاحبهــا ،امــا الكلمــات المدونــة تبقــى تجلجــل فــي المــدى
وتعــود بأعظــم الفائــدة علــى المجتمــع حتــى لــو دفنــا اصحابهــا،
وكذلــك ليــس بمقــدور االنســان أن يتنصــل عــن اجــداده وبقيــة
التــراث الــذي تركــوه لــه خيــره وشــره وهــو خالصــة تجربــة
وخالصــة شــخصية فيــه الــدرس والعظــة .وكذلــك ليــس بإمكانــه
التخلــي عــن انتمائــه ألمــة وتاريخ وحضــارة معينــة ،وأن يرفض
كل مقومــات االمــة التــي تجــري فــي كيانــه رفضــا تامــا .فكمــا ال
تســتطيع الشــجرة أن ترفــض نســخ الحيــاة ،والحيــوان أن يرفــض
دمــه ،كذلــك ال يســتطيع االنســان أن يرفــض انتمــاءه ،وال بــد
أن يكــون هــذا االنتمــاء صافيــا واضحــا ،وأن يقــوم علــى وعــي
وادراك ،الن االنتمــاء المــة هــو المقدمــة الصحيحــة والمنطقيــة
لالنتمــاء االنســاني الســليم.
إن مــن الضــروري ونحــن الطبقــة المثقفــة مــن هــذه االمــة
ذات حضــارة عظيمــة وتاريــخ موغلــة فــي القــدم أن نســعى
الــى ازالــة الغربــة بيننــا وبيــن اجدادنــا ،لكــي ال تتعمــق الهــوة
بيننــا وبينهــم ،وال تتحطــم الجســود التــي تربطنــا بهــم ،ومقدمــة
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الدكتور صبحي الشيخ حسن
التواصــل مــع االجــداد تكــون فــي االلتفــات الــى لغتهــم وتراثهــم
وقيمهــم واخالقهــم ،والــى كل مــا غرســوه علــى مفــارق القــرون
مــن امجــاد ،واول خطــوة علــى هــذا الطريــق هــي أن نتوقــف
تأثيــر المشــككين بقيمــة التــراث وبقيمــة تاريخنــا وحضارتنــا.
فاالجــداد تركــوا لنــا تراثــا ضخمــة جديــرة بالفخــر ،وجديــر
أن نعلــل النفــس بتلــك القامــات الشــامخة والــرؤوس المرفوعــة
فــي معــارج القمــم ،والتــي مــا ارتفعــت وال تشــامخت اال نتيجــة
تواصلهــا الواعــي بهــم ،واضافتهــا الــى مجدهــم مجــدا ،ومدهــا
لجــذور حساســة العيــون ،ســليمة الــذوق ،تنهــال مــن تربتهــم
الحضاريــة تنهــل مــن تربتهــم الحضاريــة مــا هــو نافــع ،وتأخــذ
مــن تاريخهــم العريــق خيــر الــدروس.
وإليمانــي أن العــود اليهــم ســبب الــى المجــد ،واالرتــواء مــن
مائهــم ســبب حيــاة ،وان شــجرة وصلــت جذورهــا الــى تلــك
التربــة الحيــة ليحــق ألغصانهــا أن تتشــامخ وترتــاد اجــواء
المجــد ،ولهــذا اعــود وابحــث عنهــم ،وامــد جــذوري فــي تربــة
االرض والتاريــخ الصــل قلبــي وعقلــي بمصــدر العطــاء..
مصــدر االصالــة  ..مصــدر الحيــاة ابحــث عــن كتبهــم وعــن
اوراقهــم المبعثــرة والمصفــرة لتقــادم الزمــن.
ومــن القامــات الشــامخة الفقيــه والعالــم واألديــب المــا
صابــر المــا محمــد الحافــظ الكبيــر الــذي اغنــى المكتبــة
التركمانيــة بكشــوفه وكتبــه ،وحافــظ علــى تــراث االمــة مــن
الضيــاع والهاويــة ،وقضــى مــن عمــره خمســين عامــا يصــول
ويجــول فــي مــدن العــراق كافــة باحثــا عــن ورقــة ألديــب او
لكاتــب تركمانــي ســطر عليهــا قصيــدة او كلمــات ليجمعهــا
فــي كتــاب .وكان رائــد فــي جمــع الخوريــات الــذي يعــد هويــة
لتركمــان العــراق وال ينافســهم فيــه جميــع الشــعوب التركيــة فــي

اقطــار العالــم كلــه .واخبرنــا باخبــار اســافنا مــن
االدبــاء ،ونصحنــا فــي امــور دنيانــا وآخرتنــا
لنفــوز برضــاء هللا فــي الداريــن.
تــرك ســاكن الجنــان المــا صابــر بعــد
رحيلــه عشــرة كتابــا وهــي( :منتخبــات من
خوريــات كركــوك) فــي خمســة اجــزاء
طبــع اجــزاؤه الثالثــة فــي خمســينات القــرن
الماضــي ،وقمنــا بجمــع جميــع اجزائــه فــي
كتــاب قامــت بكتابهــا باألحــرف التركيــة
الجديــدة (الالتينيــة) الطالبــة نــور صبــاح عبــد
الــرزاق كبابجــي التــي نالــت علــى شــهادة
الماجســتير مــن جامعــة غــازي
عنتــاب التركيــة عــن رســالتها
(الخوريــات عنــد تركمــان
العــراق)،
وكتــاب كركــوك
(شــعراء
شعراســى
كركــوك) فــي اربعــة
اجــزاء عنــي بطبــع
الجــزء االول منــه
المرحــوم شــاكر صابــر
بإيجــاز فــي ســتينيات
القــرن الماضــي ،وقمنــا
بجمــع اجزائــه االربعــة
فــي كتــاب وترجمنــه الــى
اللغــة العربيــة ليكــون عميــم الفائــدة ،كمــا قــام الدكتــور ناظــم
تــرزي بكتابتــه باالحــرف الجديــدة مــع دراســة مســتفيضة عــن
الكتــاب.
وكتــاب مناقــب الشــيخ علــى الخالصــي المرشــد للطريقــة
القادريــة الــذي تضمــن الســيرة الذاتيــة للخالصي فضال عن ســير
عشــرات العلمــاء والشــعراء فــي كركــوك انــذاك ،قمنــا بترجمتــه
الــى اللغــة العربيــة ونشــره فــي كتــاب بعنــوان (مناقــب الشــيخ
علــي الخالصــي) .وكتــاب اللــه زار كربــا (شــقائق النعمــان
الباكيــة) عــن واقعــة الطــف واستشــهاد الحســين عليــه الســام
فــي ( )22جــزء قمنــا بنشــره فــي كتــاب بعــد ترجمتــه الــى اللغــة
العربيــة .وكتــاب (التوســل) وهــو ديــوان شــعر يبلــغ عــدد ابياتــه
الــى ثالثمائــة وبضــع ابيــات ،وقمنــا بجمــع قصائــده التــي عثرنــا
عليهــا وقصائــده التــي زينــت فصــول كتابــه اللــه زار كربــا فــي
كتابنــا الموســوم (اشــعار المــا صابــر كركوكلــي).
امــا كتابــه بعنــوان (اهــل البيــت) جمــع فيــه مــا كتبــه شــعراء
التركمــان فــي مــدح اهــل بيــت الرســول االطهــار مــع نبــذه
مختصــرة مــن الســيرة الذاتيــة لــكل امــام مــن االئمــة االثنــى
عشــر ،قمنــا بترجمتــه الــى اللغــة العربيــة مــع احتفــاظ
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بالنصــوص التركمانيــة للقصائــد ،كمــا فعلنــا
فــي النصــوص الشــعرية االخــرى فــي كتبــه
االخــرى.
وكتابه وســيله حســنى (الوســيلة الحسنة)
وهــو رســالة فــي االدعيــة طبعناهــا كمــا
هــي ،امــا فتــواه وروده علــى العلمــاء فــي
المســائل الدينيــة فجمعناهــا فــي كتــاب بعــد
ترجمتهــا الــى اللغــة العربيــة تحــت عنــوان
(اراء ورســائل).
حسبه ونسبه
المــا صابــر هــو نجــل شــيخ
القــراء المــا محمــد الحافــظ
الكبيــر ،مــن عائلــة دينيــة
نزحــت مــن اناضــول
التركيــة وســكنت ناحية
زاخــو المتاخمة للحدود
العراقيــة التركيــة فــي
الحاضــر،
الوقــت
وبســبب النزاعــات
العشــائرية تركهــا جــده
االعلــى واســتقر فــي
كركــوك.
ولــد المــا صابــر
فــي كركــوك عــام
 1893هـــ .فحملــه
والــده الــذي كان ينتســب الــى الطريقــة القادريــة العليــة الــى
شــيخه ومرشــده الشــيخ علــي الخالصــي وكبــر فــي اذنيــه
حســب القاعــدة االســامية وســماه صابــرا وكانــت هــذه التســمية
مطابقــة للمســمى ،فقــد عــاش طــوال عمــره صابــرا محتســبا
ـن َيمْ ُ
ـون َع َلــى
شـ َ
ـن الَّذِيـ َ
شــعاره اآليــة الكريمــة َ
(وعِ َبــا ُد الرَّ حْ َمـ ِ
األرض َه ْونــا ً َوإِ َذا َخ َ
اط َبهُــ ُم الجاهلــون َقالُــو ْا َســاَماً).
حفــظ القــران الكريــم وأتقــن ترتيلــه وتجويــده علــى يــد
ابيــه الــذي عــرف بغــزارة علمــه وصدقــه وتقــواه وتخــرج علــى
يديــه مــا يزيــد عــن مائتــي مــن حفظــة القــران والعارفيــن بفنــون
تجويــده وترتيلــه ،ودرس علومــه الفقهيــة والعلــوم العقليــة
والنقليــة ،وأصــول الديــن وعلــوم القــرأن وعلــم الحديــث عنــد
كبــار علمــاء الديــن فــي كركــوك آنــذاك ،ونــال اجازتهــم ،وعيــن
امامــا وواعــظ فــي جامــع المصلــى ،ومدرســا تخــرج علــى يديــه
طــاب كثيــرون الذيــن اصبحــوا ائمــة وخطبــاء فــي الجوامــع
والمســاجد.
شــارك المــا صابــر فــي انشــاء وتأســيس الجمعيــات
االســامية الخيــرة التــي تأسســت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة
فــي بغــداد وفــروع لهــا فــي االلويــة العراقيــة االخــرى ،منهــا
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جمعيــة الهدايــة االســامية التــي تأسســت فــي بغــداد عــام
1938م .والتــي حلــت عــام 1945م وتحولــت ممتلكاتهــا الــى
جمعيــة االداب االســامية ،وكان المــا صابــر عضــوا مؤسســا
للجمعيــة فــي كركــوك .كمــا كان ممثــا للجمعيــة الخيريــة
االســامية التــي انشــأها ســماحة آيــة هللا هبــة الدين الشهرســتاني
فــي الكاظميــة ببغــداد.
علــى الرغــم انتســابه الــى الطريقــة القادريــة وحبــه للتصوف
وعالقتــه الوطيــدة بمرشــدي الطــرق الصوفيــة مــن القادريــة
والرفاعيــة والنقشــبندية وشــيوخها ،وبعلمــاء الديــن علــى
اختــاف مذاهبهــم ومشــرابهم ،كان يملــك رؤيــة خاصــة الــى
الديــن ،يكــره التعصــب المذهبــي ويدعــو الــى توحيــد خطابــات
المســلمين بعيــدا الخطــاب المذهبــي ،وجعــل اختالفاتهــم فــي
بعــض المســائل الدينيــة الفرعيــة ســببا لفرقــة المســلمين ،وينظــر
الــى االســام بنظــرة عصريــة تختلــف كليــا عــن نظــرة اقارنــه
مــن العلمــاء فــي االمــور المحدثــة وينظــر اليهــا بنظــرة علميــة
وواقعيــة ،وكان يحــدث النــاس الــى تثقيــف اوالدهــم علــى النهــج
الجديــد ،وارســالهم الــى الدراســة فــي المــدارس الحكوميــة بــدال
مــن الكتاتيــب فــي زمــن كان االبــاء يتــرددون فــي ارســال
اوالدهــم الــى المــدارس يذكرهــم بقــول اميــر المؤمنيــن علــي
بــن ابــي طالــب عليــه الســام (علمــوا اوالدكــم فانهــم خلقــوا
لعصــر غيــر عصركــم).
عــرف المــا صابــر بوطنيتــه وحرصــه علــى تربــة العــراق
مــن االحتــال البريطانــي حيــث انتمــى الــى جمعيــة الدفــاع
الوطنــي التــي تشــكلت فــي كركــوك إبــان الحــرب العالميــة
األولــى تولــى رئاســتها عرفــي ديــار بكرلــي ،يعاونــه حســين
بــك افنــدي ،وضمــت هيــأت عديــدة منهــا الهيئــة الماليــة برئاســة
الســيد حســن جمــال بــك وعضويــة زكــي افنــدي ،مصطفــى
ســالم افنــدي ،ســيد عمــر افنــدي ،الدكتــور عيســى نــوري افندي،
جرجيــس بــك ،والهيئــة اإلرشــادية برئاســة المال رضــا الواعظ،
وعضويــة الســادة (المــا عبدالقــادر افنــدي ،محمــود هجــري
دده ،مصطفــى يعقوبــي زادة ،احمــد مدنــي افنــدي ،ســيد محمــد
افنــدي ،عبــدهللا افنــدي ،نورالديــن افنــدي ،وهيئــة الممارســات
البدنيــة والعســكرية برئاســة ســليمان حكمــت افنــدي وعضويــة
الســادة (نورالديــن افنــدي ،علــي افنــدي ،عبــدهللا افنــدي ،شــاكر
افنــدي ،جرجيــس بــك) والهيئــة الصحيــة برئاســة طبيــب البلديــة
فتــح هللا افنــدي ،وعضويــة شــاكر افنــدي ،احمــد مدنــي افنــدي،
مصطفــى ســالم افنــدي) ،وكان هــدف هــذه الجمعيــة توعيــة
الشــعب ،والدعــوة الــى الجهــاد لمحاربــة القــوات البريطانيــة
الغازيــة ،والحفــاظ علــى الخالفــة اإلســامية المتمثلــة بالدولــة
العثمانيــة ،وجمــع التبرعــات لتمويــل الجيــش ومســاعدة عوائــل
المقاتليــن والشــهداء ،والنهــوض بالواقــع الصحــي واالقتصــادي
والزراعــي للمدينــة .وإقامــة نــدوات تثقفيــة شــعبية ،ومواعــظ
دينيــة ،وكذلــك لســد الفــراغ الحاصــل فــي الســاحة الثقافيــة فــي
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كركــوك بعــد إغــاق مجلــة معــارف.
هــذه اللجنــة لعبــت دورا اساســيا فــي تجنيــد الشــعب لمســاندة
الدولــة العثمانيــة اقتصاديــا وماليــا ،وتلهــب حماســه فــي مقارعــة
القــوات البريطانيــة لــدى زحفهــا نحــو كركــوك والتــي ســقطت
تحــت االحتــال البريطانــي ثــم عــاودت الجيــوش العثمانيــة
بمســاندة الشــعب الــى اخــراج القــوات البريطانيــة منهــا اال انهــا
ســقطت مجــددا تحــت النفــوذ البريطانــي وانســحب الجيــش
العثمانــي منهــا بصــورة نهايــة.
وبعــد ســقوط الدولــة العثمانيــة تشــكل جمعيــة ســرية
فــي كركــوك وضمــت كبــار قــادة الفكــر والعلمــاء واالدبــاء
واصحــاب النفــوذ وتولــى المــا صابــر امانــة ســر هــذه الجمعيــة
التــي كانــت لهــا صــات مــع الجمعيــات االخــرى التــي شــكلت
فــي جميــع انحــاء العــراق إلنهــاء الوجــود البريطانــي واســتقالل
البــاد ،وشــاركت الجمعيــة مشــاركة فعليــة فــي الثــورة العراقيــة
الكبــرى عــام 1920م ،اذ خرجــت طالئعهــا لفــك الحصــار
البريطانــي عــن مدينــة كفــري اال أن القــوات البريطانيــة تمكنــت
مــن تفريقهــم بنيــران مدافعهــا وبالطائــرات القاصفــة وجــرح
عــدد كبيــر منهــم.
كان رحمــه هللا يملــك اســلوبا جميــا فــي الكتابــة وحججــا دامغــة
فــي الــرد علــى فتــاوى علمــاء عصــره ،ولــه ردود وفتــاوى كثيرة
جمعناهــا فــي كتــاب (اراء ورســائل) ،وتعقيبــات علــى المقــاالت
الدينيــة التــي كانــت تنشــر فــي المجــات الدينيــة ولــه مقــاالت
عديــدة فــي جريــدة يلــدز التــي كانــت تصــدر باللغــة التركيــة فــي

لبنــان ،وجريــدة كركــوك التــي كانــت تصــدر عــن بلديــة كركوك.
ولــم يكــن المــا صابــر معروفــا لــدى علمــاء ومشــايخ
كركــوك فحســب ،وانمــا كان صديقــا لكثيــر مــن المراجــع
الدينيــة والعلمــاء واالئمــة ،ويحضــر مجالســهم ويتشــاور معهــم
فــي كثيــر مــن االمــور الفقيــه .للمثــال ال للحصــر ،ســماحة ايــة
هللا هبــة الديــن الشهرســتاني ،والشــيخ محمــد مهــدي الخالصــي،
والعالمــة الحــاج حمــدي االعظمــي ،ومحمــد بهجــت االثــري،
الشــيخ قاســم القيســي ،الشــيخ نجــم الديــن الواعــظ ،وعبدالوهــاب
النائــب ،والشــيخ امجــد الزهــاوي وغيرهــم.
كان لطيــف المالبــس ال يعتمــر العمامــة شــأنه شــأن
العلمــاء بــل كان يرتــدي كمــا يرتــدي العــوام الصايــة والجاكيــت
والعرقجيــن الغطــرة التركمانيــة المعروفــة ،جميــل المنظــر،
لطيــف المعشــر ،غزيــر العلــم والمعرفــة ،حليمــا وقــورا ،ذا
اخــاق عاليــة ،وصفــات ســامية يحــب الخيــر للجميــع.
كان يقضــي النصــف االول مــن نهــاره فــي داره في داره في
اســتقبال الزائريــن ،واصحــاب الحاجــة اذ كان لــه منزلــة راقيــة
عنــد كبــار المســؤولين فــي الدولــة يحــاول مــن خاللهــم قضــاء
حاجــة النــاس ،والنصــف الثانــي فــي تدريــس الطلبــة والوعــظ،
ويــرأس كل ليلــة مجمعــا ومجلســا مــن المثقفيــن فــي احــد دور
االصدقــاء يتهيــأ لــه خصيصــا لقضــاء ســاعات طويلــة فــي
المباحثــات العلميــة واالخبــار النــادرة والنــكات الجميلــة ،ويبــذل
النصــح لرفقائــه بــكل صــدق واخــاص ،ويواظــب حضــور
حلقــات الذكــر فــي التكيــة القادريــة حيــث مجلــس الشــيخ علــي
الخالصــي ومجلــس الشــيخ محمــد جميــل الخالصــي مــن بعــده.
كان للمــا صابــر بــاع كبيــر فــي احيــاء التــراث الشــعبي
التركمانــي ،وهــو اول مــن بــدأ بجمــع ونشــر هــذا النــوع مــن
االدب فــي كركــوك ،وإحيــاء حركــة البحــث عــن كتــب االدبــاء
والشــعراء والكتابــة عنهــا ،وغــرس البــذرة االولــى للدراســات
االدبيــة بعــد أن كانــت الكتــب التركمانيــة تقصــر علــى كتابــة
الشــعر والقصــص القديمــة .وفتــح افــاق جديــدة لألدبــاء للخوض
فــي كتابــة التاريــخ والفولكلــور والتــراث.
عمــل المــا صابــر فــي تجــارة الكتــب المخطوطــة
والمطبوعــة النــادرة والثمينــة يجــول البــاد طــوال وعرضــا
باحثــا عنهــا واقتنائهــم بأســعار مجزيــة ،وكان علــى عالقــة
عمــل مــع امهــات المكتبــات فــي بغــداد مكتبــة نعمــان االعظمــي
ومكتبــة الرجــب ،وغيرهــا ،ولدينــا رســائل كثيــرة محــررة بينــه
وبيــن اصحــاب هــذه المكتبــات حــول اســعار كتــب وأســماء
مقتنياتــه مــن الكتــب النــادرة ،كمــا كان علــى عالقــة عمــل مــع
مكتبــة الخانجــي بمصــر يســتورد منهــا ويصــدر اليهــا نفائــس
الكتــب والمراجــع المهمــة ردحــا مــن الزمــن ،ثــم قطــع التعامــل
مــع صاحبهــا بســبب عــدم صدقــه فــي التعامــل وعــدم وفائــه
لتعهداتــه واصابــه منــه خســائر ماليــة كبيــرة.
وبعــد انقــاب  14تمــوز عــام 1958م وقيــام بعــض
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المرتزقــة ،اعــداء هللا واالنســانية فــي ذكــره االولــى بمذبحــة
ينــدى لهــا جبيــن االنســانية ،والتــي راح ضحيتهــا عشــرات مــن
المواطنيــن التركمــان بصــورة مأســاوية لــم يشــهدها التاريــخ،
واقتيــد مئــات منهــم الــى الســجون تمهيــدا لقتلهــم وكان المــا
صابــر المــا محمــد الحافــظ الكبيــر احدهــم ،حيــث عــذب عذابــا
شــديدا .ولمــا اطــاق ســراحهم بــإرادة مــن هللا ووصــول فرقــة
عســكرية مــن بغــداد النهــاء هــذه المجــزرة ،اصيــب بمــرض
شــديد جعلــه طريــح الفــراش حتــى وافــاه االجــل عــام 1961م.
وبعــد وفاتــه كانــت فــي مكتبتــه العامــرة مئــات مــن الكتــب
المخطوطــة اهديــت منهــا ( )450كتابــا الــى مكتبــة المتحــف
العراقــي ببغــداد ،وامــا الكتــب المخطوطــة التــى تعــود الــى
ادبــاء التركمــان ومــع اوراقــه وكتبــه اودعــت الــى المــؤرخ
واالديــب المرحــوم العقيــد شــاكر صابــر ضابــط رحمــه هللا
حســب وصيتــه .والتــي اهديــت مــع مكتبتــه العامــرة الــى نــادي
االخــاء التركمانــي ،وقمنــا بنشــر تفاصيلهــا فــي مقاالتنــا فــي
مجلــة االخــاء .امــا الكتــب المطبوعــة الثمينــة فــي مكتبــة المــا
صابــر والتــي يزيــد عددهــا عــن الفــي كتــاب فقــد بيعــت مــن
قبــل ورثتــه الــى مكتبــة الجامعــة المســتنصرية ببغــداد.
كتبه ومصنفاته
كلشن علماء (روضة العلماء)
يعــد هــذا الكتــاب مــن كتب التراجم والســير خصه عن ســيرة
والــده المرحــوم الحافــظ المــا محمــد الكبيــر ،يقــول الكاتــب فــي
مقدمتــه (انطالقــا مــن قولــه تعالــى (وشــاورهم فــي األمــر) فقــد
حمــل هــذا العبــد الفقيــر الــذي لــم يرتــض لنفســه قضــاء أوقاتــه
التــي منحتــه إيــاه الحيــاة هــزوا ،وإنمــا قضاهــا فيمــا ينفــع النــاس
وأربــاب العلــم والمعرفــة ،مــا ســطره مــن أثــاره (الدروشــة)،
(المناقــب)( ،شــعراء كركــوك) وبعــض الكتــب القديمــة
المعتبــرة فــي شــهر جمــادي األول ســنة  1370الهجريــة ،الــى
بغــداد قاصــدا ســماحة الحــاج حمــدي األعظمــي عميــد كليــة
الشــريعة اإلســامية فــي بغــداد ،والمصلــح والمجتهــد الكبيــر
فــي الكاظميــة ســماحة الشــيخ محمــد الخالصــي ،ليطلعــا عليهــا
ومراجعتهــا قبــل الخــوض فــي طبعهــا فــكان لهمــا الفضــل فــي
مراجعــة كتابيــا (شــعراء كركــوك) و(المناقــب) ،والــذي ضــم
بيــن طيتيــه نبــذة مختصــرة عــن ســيرة والــدي رحمــه هللا ،وقــد
أشــارا إلــي تأليــف كتــاب مســتقل عنــه ،لمــا يتمتــع والــدي مــن
منزلــة رفيعــة فــي العلــم والمعرفــة ،ونــزوال لرغبتهمــا شــرعت
بتأليــف كتابــي الموســوم (روضــة العلمــاء).
هــذا الكتــاب الــذي يقــع فــي ( )66صفحــة طبــع فــي مطبعــة
العربيــة الجديــدة لصاحبه ســلمان نعمان األعظمي عــام 1951م،
حظــي اهتمــام عــدد مــن العلمــاء األجــاء ،وهــذا االهتمــام ظاهــر
مــن التقريــظ الــذي كتــب مــن لــدن هــؤالء ونشــره الكاتــب فــي
الصفحــات األولــى مــن كتابــه منهــا تقريــظ الحقوقــي واألديــب
والفقيــه الشــيخ حمــدي عبــدهللا األعظمــي( .)1جــاء فيــه:
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اطلعــت علــى مســودة كتــاب المــا صابــر افنــدي نجــل المرحوم
ســاكن الجنــان المــا محمــد الحافــظ الكبيــر الكركوكــي الموســوم
(كلشــن علمــاء) عــن الحيــاة العلميــة لوالــده ومــا اســداه مــن
خدمــات مفيــدة للنــاس فــي االصــاح واإلرشــاد والتــي تبعــث
الغبطــة والســرور الــى القلــب.
إن قــراءة القــران وارتقــاء الــروح الــى االعالــي عالمــة كبيــرة
للســعادة ،وأن ايفــاء فضيلــة نجلــه ببعــض واجبــه تجــاه االب من
خــال كتابــه المســمى (كلشــن علمــاء) فــي ترجمــة حياتــه دليــل
علــى انــه خيــر خلــف ،وانــه يســتحق الشــكر والثنــاء .نرجــو
مــن الخالــق العظيــم أن يتغمــد الراحــل بعفــوه ومغفرتــه وأن
يطــول بعمــر ولــده ويوفقــه بإحســانه فــي اعمالــه الخيريــة ...
آميــن).
( )1ولــد فــي مدينــة األعظميــة ببغــداد عــام 1882م  ،اكمــل
الدراســة الرشــدية ،والمدرســة الحربيــة فــي بغــداد ،وتتلمــذ
علــى أيــدي امهــر علمــاء بغــداد آنــذاك وهــم الشــيخ نعمــان
األلوســي ،وعبدالــرزاق األعظمــي ،والشــيخ معــروف البشــدري
والشــيخ محمــد ســعيد النقشــبندي والشــيخ قاســم الغــواص ونــال
إجازاتهــم العلميــة ،وعيــن معلمــا فــي المدرســة الرشــدية فــي
بعقوبــة وخطيبــا فــي جامــع الشــابندر .ثــم ســافر الــى اســطنبول
عــام 1905وعيــن مدرســا فــي المدرســة األحمديــة فــي بورصــا
بمدينــة إســطنبول ،ثــم مدرســا فــي المدرســة الرشــدية فــي
العمــارة ،ثــم مديــرا للمدرســة النموذجيــة ببغــداد ،ثــم مدرســا
للغــة التركيــة والفارســية فــي المكتــب الســلطاني ،ثــم مدرســا في
كليــة اإلمــام األعظــم ،و مدرســا فــي دار المعلميــن ،ومدرســا
فــي مدرســة الهندســة.
دخــل الــى كليــة الحقــوق فــي االســتانة عــام 1911وبعــد
تخرجــه عيــن محاضــرا فيهــا ،ثــم أســتاذا للشــريعة اإلســامية
فــي المعهــد المالــي ،فمديــراً عامــا ً لألوقــاف ســنة ،1924
فمدونــا قانونيـا ً فــي وزارة العــدل ســنة 1928م ،ثــم عميــدا لكلية
الشــريعة 1952ثــم خطيبــا فــي الحضــرة الكيالنيــة ورئيســا
لجمعيــة الهدايــة اإلســامية حتــى وفاتــه عــام  .1971فضــا
عــن عملــه مقدمــا للبرامــج الدينيــة فــي دار اإلذاعة لمــدة طويلة،
ولخدماتــ ِه الجليلــة منحــه الملــك غــازي األول ملــك العــراق
وســام الرافديــن عــام  ،1934كمــا انتخــب عضــوا فــي المجمــع
العلمــي العراقــي عــام .1963ومــن مؤلفاتــه المطبوعــة :زبــدة
الحســاب ،تاريــخ الفقــه اإلســامي ،الــدر المنتقــى فــي الفقــه،
مرقــاة العقائــد ،علــم الــكالم ،خالصــة الهندســة ،دليــل القوانيــن
واألنظمــة مــن عــام  1274إلــى 1358هـ،الدليــل الجامــع
لألنظمــة والقوانيــن فــي العــراق ،مجموعــة المحاضــرات عــن
وظائــف مــدراء القاصريــن ،مجموعــة المحاضــرات عــن
الوظائــف الكتابــة فــي المحاكــم الشــرعية ،المرشــد إلــى أصــول
الفقــه ،غايــة المــرام فــي عقائــد اإلســام.
وتقريــظ أليــة هللا المجاهــد محمــد مهــدي الخالصــي()1
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جــاء فيــه:
(الحمــد هلل رب العالميــن الــذي شــرف القــران وحملتــه
وقــراءه علــى مــن ســواهم وفضــل التدبــر فــي آياتــه علــى جميــع
الطاعــات والعبــادات بعــد التوحيــد وأداء الواجبــات واشــهد أن
ال الــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه واشــهد أن محمــدا عبــده
ورســوله جــاء بالحــق مــن عنــد هللا ودلــت معجــزة قرانــه علــى
صــدق رســالته ،اللهــم صــل علــى محمــد ســيد المرســلين والــه
األبــرار ،وأصحابــه األخيــار الذيــن تمســكوا بتعاليــم القــران
الكريــم وهــدوا األمــم الــى الصــراط المســتقيم ،وبعــد:
فــان حملــة القــران وقارئيــه ومتدبــره مــن افضــل عبــاد هللا
المخلصيــن الذيــن يجــب تعظيمهــم وإحيــاء ذكرهــم أحيــاء او
أمواتــا ومــا هــم بميتيــن بــل هــم أحيــاء عنــد ربهــم يرزفــون،
ولقــد ســرني مطالعــة كتــاب (كلشــن علمــاء) اي روض العلمــاء
وهــو كتــاب كتبــه األســتاذ الفاضــل مــا صابــر نجل شــيخ القراء
الحافــظ مــا محمــد الكركوكــي الكبيــر فــي ترجمــة والــده أحيــاء
لذكــره بيــن مــن لــم يــره ،وتقديــرا لفضائلــه الجمــة ،وأداء لحــق
الوالــد ،ووجــدت الولــد يشــبه الوالــد ،والوالــد بــارك ولــه فــي
أعمالــه القريبــة ،فــكأن روحــه الزكيــة فاضــت علــى ولــده كمــا
فاضــت علــى كثيــر مــن تالمذتــه فــي كركــوك والبــاد األخــرى
التــي اشــتغل فيهــا بتدريــس القــران المبيــن وتفســيره وتــاوة
االحاديــث الشــريفة وشــرحها ،كيــف ال وقــد عــاش رحمــه هللا
مائــة ســنة وســنة ،قضاهــا فــي تعليــم القــران وعلومــه والحديث،
وتلمــذ عليــه كثيــر مــن النــاس ال يزالــون يلهجــون بطيــب ذكــره
وحفــظ عليــه القــران كمــا كتبــه فضيلــة ولــده مــا يربــوا مائتــي
حافــظ ال يــزال كثيــر منهــم فــي قيــد الحيــاة يقــرأون القــران
ويعلمونــه ويترجمــون علــى أســتاذهم الــذي لفــظ آخــر نفســه
عنــد قــراءة ســورة يوســف المباركــة ،فرحمــة هللا تعالــى عليــه
ونســأله عــز اســمه أن يوفــق ولــده ألداء حقــه وإحيــاء ذكــر
العلمــاء والحفظــة والقــراء مــن أمثالــه ،ويرزقــه خيــر الداريــن
انــه هــو البــر الرحيــم).
وتقريــظ الشــيخ قاســم احمــد خليــل القيســي( )2خطيــب
جامــع الكيالنــي ومــدرس فــي مدرســة الخاتونيــة ورئيــس
جمعيــة الهدايــة االســامية جــاء فيــه:
(الحمــد هلل الملــك الديــان ،الرحمــن الرحيــم ،الــذي علــم القــران،
خلــق اإلنســان علمــه البيــان ،والصــاة والســام علــى ســيدنا
محمــد المبعــوث رحمــة لألنــس والجــان ،الــذي انــزل القــران
هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان صلى هللا على ســيدنا
محمــد وعلــى الــه المطهريــن مــن الرجــس واألردان وأصحابــه
القائميــن بتشــييد الديــن بأقــوى همــة وجنــان ،أمــا بعــد:
فــان مــن اكبــر العوامــل ،وافضــل القــرب والوســائل القيــام
بتعليــم شــعائر الديــن وبــث التعاليــم بيــن المســلمين وان مــن
أهمهــا خدمــة كتــاب هللا الــذي نــزل بــه الــروح األميــن علــى
قلــب ســيد المرســلين بلســان عربــي مبيــن ،ســيما الخدمــة ممــن

تــا آياتــه واتعــظ بــه وتفهمــه ،كيــف ال وقــد ورد فــي الحديــث
الصحيــح :خيركــم مــن تعلــم القــران وعلمــه ،وقــد روى أيضــا
انــه يقــال لحافــظ القــران يــوم القيامــة (أقــرا وارق) أي الــى
أعــا الدرجــات ،وفــي ذلــك داللــة علــى علــو المقامــات ،وان
ممــن تصــدى لخدمــة القــران والتفســير والحديــث وســعى
فــي ذلــك الســعي الحثيــث والــد المؤلــف الحافــظ المشــهور
والمرحــوم المبــرور المــا محمــد رحمــه الفــرد الصمــد ،وقــد
عــاش عمــرا طويــا نحــو مائــة عــام وســنة ،وكانــت أعمالــه
صالحــة مستحســنة ،وقــد قصــد المؤلــف المترجــم نشــر اثــر
اآلبــاء تحريــكا للهمــم بالنشــاط ،وهدايــة مــن يجــيء بعــده الــى
ســواء الصــراط ،وقــد ســمى الترجمــة (كلشــن علمــاء) والحافــظ
المذكــور دفــن فــي جامــع الحــاج مصطفــى افنــدي قيــردار يولــى
اليــه ويــزار ،حشــره هللا تعالــى فــي زمــرة األبــرار ،ونــور
ضريحــه ،وجعــل فــي فراديــس الجنــان فتوحــه ...أميــن).
( )1ولــد فــي مدينــة الكاظميــة عــام  ،1888ودرس علــى
كبــار علمــاء عصــره أيــة هللا مهــدي الخالصــي والشــيخ مهــدي
المراياتــي  ،والشــيخ محمــد حســين الكاظمــي ،والشــيخ محمــد
كاظــم الخراســاني ،والشــيخ راضــي الخالصــي ،والشــيخ
صــادق الخالصــي ،واإلمــام الميــرزا محمــد تقــي الشــيرازي
ونــال شــهادة االجتهــاد ،وكان عالمــا قديــرا فــي العلــوم الدينيــة
وعلــوم الطبيعــة والطــب والرياضيــات وملمــا باللغــات العربيــة
والتركيــة والفارســية والفرنســية.
شــارك مــع والــده (الــذي اصــدر فتــواه بحرمــة مقاتلــة
الجيــوش العثمانيــة المســلمة ومناصــرة الجيــوش البريطانيــة
الكافــرة) فــي مقارعــة الجيــوش البريطانيــة الغازيــة للعــراق،
وأصيــب بجــرح فــي رأســه اضــر بعينــه اليمنــى ،ثــم واصــل
جهــاده ضــد اإلنكليــز فــي ثــورة العشــرين ،ونفــي الــى الحجــاز
ثــم الــى ايــران وأســس هنــاك جمعيــة مناوئــة لإلنكليــز باســم
(جمعيــة الممثلــون الســامون لمــا بيــن النهريــن) واصــدر صحف
عــدة لتحريــض النــاس ضــد االحتــال البريطانــي منهــا (لــواء
بيــن النهريــن ،اتحــاد اإلســام ،منشــور نــور) .وتعــرض هنالــك
الــى اعتقــاالت عديــدة بســبب معارضته لقيــام الحكومــة العلمانية
فــي ايــران .عــاد الــى العــراق بعــد أن امضــى ( )27عامــا مــن
الجهــاد فــي المنفــى والمعتقــات ومكــث فــي الكاظميــة ليوصــل
جهــاده ضــد األنظمــة الحاكمــة فــي العــراق ،والتفــرغ الــى نشــر
العلــوم الدينيــة مــن خــال مدرســة والــده (جامعــة مدينــة العلــم
) حتــى وافــاه األجــل المحتــوم عــام  ،1963ودفــن فــي الصحــن
الكاظمــي الشــريف .ومــن مؤلفاتــه :اإلســام ســبيل الســعادة
والســام ،إحيــاء الشــريعة فــي مذهــب الشــيعة ،المعــارف
المحمديــة ،الوقايــة مــن أخطــاء الكفايــة ،الجمعــة ،النيــروز،
االقتصــاد والدولــة فــي اإلســام ،بطــل اإلســام ،العروبــة فــي
دار البــوار فهــل مــن منقــذ ،وغيرهــا .جــاء فيــه:

االخــــــاء

( )2هــو احــد اعــام اللغــة العربيــة ،والعلــوم الشــرعية وهــو
مــن مواليــد محلــة الفضــل ببغــداد عــام  ،1876تتلمــذ علــى يــد
والــده الشــيخ احمــد الفرضــي ،ثــم علــى يــد الشــيخ منيــف افنــدي
وأجــاد اللغتيــن التركيــة والفارســية ،ثــم الشــيخ عبدالمحســن
الطائــي ،والعالمــة عبدالوهــاب النائــب ،والشــيخ غــام رســول
الهنــدي ،وعبدالســام الشــواف ونــال إجازاتهــم وإجازات شــيوخ
أخريــن فــي العلــوم العقليــة والنقليــة وعلــم الــكالم والحديــث،
وخالصــة الحســاب والهندســة.
عيــن مدرســا فــي قضــاء خانقيــن عــام  ،1900ثــم قضــاء
الصويــرة  ،1910ثــم عضــوا فــي مجلــس المعــارف فــي
بغــداد ثــم عضــوا فــي المجلــس العلمــي فــي وزارة األوقــاف
ثــم مدرســا لتدريــس الواليــة فــي بغــداد ثــم مدرســا فــي دار
المعلميــن وعيــن عضــوا فــي مجلــس التمييــز الشــرعي وأخيــرا
شــغل منصــب اإلمامــة والخطابــة فــي الحضــرة القادريــة ومفتيــا
لبغــداد ورئيســا لجمعيــة الهدايــة اإلســامية ومدرســا للعلــوم
الشــرعية ومجيــزا لهــا حتــى وفاتــه عــام .1955
وتقريظ الشيخ محمد فاضل اللنكراني جاء فيه:
(الحمــد هلل اعترافــا بتوحيــده ،وإخالصــا لربويتــه ،وإقــرارا
بجزيــل نعمــه ،وشــكرا علــى جميــع مواهبــه ،وكريــم فواضلــه،
وصلــى هللا علــى خيرتــه مــن خلقــه محمــد والــه الطيبيــن
الطاهريــن ،وأصحابــه الكــرام المرضييــن الذين جاهــدوا بأموالهم
وانفســهم ألعــاء ديــن ســيد المرســلين وخاتــم النبييــن ،أمــا بعــد:
فــان الــذي حملنــي علــى كتابــة هــذا التقريــظ اجتماعنــا
مــع ســماحة العالمــة الشــهير مــا صابــر افنــدي ،وجدتــه مــن
إخــوان الصفــا ،واهــل الوفــاء ،وصاحــب األخــاق الحميــدة،
والتأليفــات العديــدة المفيــدة ،وســمعت فــي الحكــم الســالفة مــن
أولــي األنــوار الشــارقة( :إن معرفــة الرجــال بمعرفــة األقــوال
وال تعــرف األقــوال بالرجــال ،انظــر الــى مــا قــال وال تنظــر الى
مــن قــال) رايتــه بســيرة العلمــاء العامليــن في ســبيل الدين تصفح
آثــار العلمــاء الراســخين ،واهــل الســلوك العارفيــن مــن الحكمــاء
والمتصوفيــن الذيــن خاضــوا بحــار التحقيــق فاســتخرجوا نفائــس
الــدرر ،وصرفــوا أعمارهــم فــي إصــاح مقاصدهــم ،فوجــد
طريقهــم ومقصدهــم ومســلكهم واحــدا ،وجميــع مــا صنفهــا
األســتاذ المؤلــف مــن ســوانح الفكــر الصافــي مشــتملة علــى لــب
الحكمــة اإللهيــة وأســرار الشــريعة ومعانــي الطريقــة ،وليــس
لألســتاذ فــي تأليفــه غــرض مــادي ،بــل كل مــا يســعى اليهــا
خدمــة ديــن ســيد المرســلين (ص) وغايتــه الشــريفة إظهــار
األســرار الغامضــة واســتخراجها مــن معادنهــا صافيــة براقــة
ليســلك بهــا الســالك الــى طريــق اآلخــرة عســى أن يتــرك تلــك
التجــارة الخاســرة ،وســلك فيهــا مســلك أهــل الســلوك ،لترتفــع
عــن وجــه الحقيقــة براقــع الشــكوك.
ولقــد ابهجنــي مــا كتبــه األســتاذ المــا صابــر افنــدي نجــل
شــيخ القــراء الحافــظ مــا محمــد الكبيــر الكركوكــي فــي ترجمــة
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والــده المســمى بـ(كلشــن خلفــاء) تخليــدا لذكــره بيــن مــن ادرك
زمانــه ورآه ومــن لــم يــدرك وتقديــرا لفضائلــه وكمــاالت علمــه
وعلــو شــأنه ،وبعــد رحلتــه مــن دار الفنــاء الــى دار البقــاء،
ورقدتــه األبديــة فــي جامــع صاحــب األبــرار الحــاج مصطفــى
قيــردار بكركــوك ،اصبــح مرقــده الشــريف مــزارا للخــواص
والعــوام ،وقــد قضــى قــدس هللا ســره ،ونــور ضريحــه ،حياتــه
بتدريــس القــران الكريــم وتفســيره وبيــان محكمــات المعــارف
الدينيــة بتحقيقــه علــم التفســير فــي اآلفــاق والتجويــد والحديــث
والموعظــة الحســنة وغيــر ذلــك.
وأيــم هللا تعالــى أن تلــك المعلومــات الســامية عجيــب فــي
بابهــا وموهبــة الرحمــن لــه ،الن الســعي مهمــا طــال ينــدر أن
يصــل اإلنســان الــى مرتبــة علميــة وقــوة حافظــة مــا وصــل
اليــه شــيخنا شــيخ القــراء ،وكيــف ال فصعــود روحــه الطاهــرة
وهــو فــي اكمــل صحــة وعافيــة ،الــى عــرش ذي الجــال وقــت
قراءتــه ســورة يوســف المباركــة دليــل بيــن علــى عظــم قــدره
عنــد الوهــاب الهــادي ســبحانه عــز اســمه.
فللــه دره وعليــه ســبحانه وتعالــى أجــره وجزاه على اإلســام
وأهلــه خيــر الجزاء والســام عليكم ورحمــة هللا وبركاته).
( )1وهــو نجــل ســيف الديــن بــك الــذي ولــد فــي لنكــران التــي
تقــع فــي شــمال ايــران عنــد جبــال ففقــاس عــام  ،1931جــاء
الــى النجــف األشــراف وتتلمــذ علــى أيــدي العلمــاء الشــيخ
كاظــم الخراســاني ،والشــيخ شــريعة األصبهانــي والســيد أبــو
الحســن األصبهانــي ،ثــم عيــن مدرســا فــي المدرســة الخالصيــة
بالكاظميــة ،ثــم اجتهــد ونــال درجــة أيــة هللا فــي ايــران وتوفــي
عــام .2007
ومــن مؤلفاتــه :تفصيــل الشــريعة فــي شــرح تحريــر الوســيلة
فــي عــدة أجــزاء ،حمــاة الوحــي ،دراســات فــي األصــول،
القواعــد الفقهيــة ،الدولــة اإلســامية ،األحــكام الواضحــة ،آيــة
التطهيــر وغيرهــا.
ثــم يســتهل المــا صابــر كتابــه بالمقدمــة كعادتــه يشــرح فيهــا
االســباب الموجبــة لشــروعه بتأليــف الكتاب جــاء فيه:
بحمــد هللا الخلــق االعظــم ،واســتمدادا ورجــاء مــن فخــر
الكائنــات محمــد صلــى هللا عليــه وســلم ،والتماســا واســترحاما
مــن آل البيــت الكــرام (رضــوان هللا نعلــى عنهــم) يحلــوا الــكالم.
هــذا العبــد الفقيــر الــذي لــم يشــأ أن يذهــب اوقاتــه ســدا،
وايفــا لنعمــة الحيــاة التــي يســتوجب الشــكر والحمــد ،قــام بتأليــف
عــدد مــن الكتــب بغيــة اســتفادة المثقفيــن منهــا ،فحمــل كتبــه
(الدروشــة)( ،مناقــب)( ،شــعراء كركــوك) وشــد رحالــه الــى
بغــداد فــي شــهر جمــادى االولــى عــام 1370هـــ .لطبعهــا فــي
مطابــع بغــداد واعــادة المطبــوع منهــا ،وامتثــاال لقولــه تعالــى
(وشــاروهم فــي االمــر) عــرض كتابيــه (مناقــب) ،و(شــعراء
كركــوك) الــى فخــر العلمــاء عميــد كليــة الشــريعة ببغــداد
ســماحة الحــاج حمــدي االعظمــي ،والــى المجتهــد والمصلــح
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ســماحة الشــيخ محمــد مهــدي الخالصــي ليطلعــا عليهمــا ،وكان
قــد ذكــر نبــذة مختصــرة عــن الســيرة الذاتيــة لوالــده رحمــه هللا
فــي كتابــه (مناقــب) وبعــد اطالعهمــا عليــه اشــاروا اليــه بتأليــف
كتــاب مســتقل عنــه.
شــرع بتأليــف كتابــه الموســوم (كلشــن علمــا) عــن الســيرة
الذاتيــة لوالــده رحمــه هللا لمــا كان يتمتــع بمنزلــة عاليــة فــي
العلــوم والمعرفــة مــن جهــة ،وامتثــاال المــر ذوي المقامــات
العاليــة المشــار اليهمــا مــن جهــة اخــرى ،وبعــون مــن هللا
وتوفيقــه قــام بتحريــر وتأليــف هــذا الكتــاب فــي  20جمــادى
االولــى 1370هـــ ،الموافــق  26شــباط 1951م .بهــذه الكلمــات
والعبــارات يســتهل بهــا كتابــه.
وبهــذه المناســبة اود عــرض الســيرة الذاتيــة شــيخ القــراء
المــا محمــد الحافــظ الكبيــر الــذي عــاش مــدة طويلــة بلغــت
واحــد ومائــة عــام بحرهــا وبردهــا ،وســعادتها وشــقائها بصــورة
مختصــرة واســتخالص العبــر منهــا واظــن انهــا ال تخلــوا مــن
الفائــدة.
هــو الحافــظ محمــد بــن اســماعيل الصوفــي بــن ابراهيــم
الصوفــي بــن عاشــور الصوفــي بــن الحــاج ابراهيــم بــن الحــاج
محمــد بــن الحــاج يوســف ،ولــد فــي كركــوك عــام  1264هـــ،
وعــاش فــي كنــف والــده والــذي اهتــم بتربيتــه وتعليمــه حتــى
بلــغ ( )33عامــا مــن العمــر توفــاه هللا عــام 1297هـــ ،عــن عمر
ناهــز ( )56عامــا وكان مــن مواليــد  1241هـــ.
كان جــده إبراهيــم الصوفــي مــن نزيــل قضــاء زاخــو
وبســبب النزاعــات العشــائرية آنــذاك تــرك جميــع اموالــه هنــاك
وســكن هــو وعائلتــه فــي كركــوك ،وهــذه العائلــة مــن اناضــول
جــاءت الــى العــراق وســكنت اطــراف زاخــو وانقســمت الــى
ثالثــة اقســام عائلــة شــمزين اغــا ،وعائلــة ســليمان اغــا ،وعائلــة
المــا طيــب اغــا .والمومــا اليــه مــن عائلــة ســليمان اغــا والتــي
ال تــزال تعيــش عنــد حــدود تركيــا اليــوم ،وابــوه اســماعيل
الصوفــي تــزوج مــن كريمــة عمــه المرحــوم علــي بــن عاشــور
الصوفــي (بــري خاتــون) التــي انجبــت لــه المــا محمــد الحافــظ،
وتوفاهــا هللا بعــد خمــس ســنوات مــن والدتهــا ,وتــزوج والده من
كريمــة عمــه تدعــى (مريــم) وأنجبــت لــه بنــت تدعــى (زليخــا)
وتوفيــت هــي االخــرى بعــد اربــع ســنوات ،وتــزوج مــن كريمــة
احــد اعمامــه تدعــى (فاطمــة) والتــي انجبــت لــه ولــدا يدعــى
(الدرويــش احمــد) .وكان مدرســا فــي مدرســة محمــد الغــوث
الواقعــة فــي منطقــة الحلــوه جيــة بكركــوك ومدرســا وخطيبــا
فــي جامــع القاضــي والــذي توفــي عــام  1365هـــ ،وهــو والــد
المــا رؤوف افنــدي.
ولمــا محمــد الحافــظ اخــوال كثيــرون يتوزعــون فــي
قــرى (تيركيــز وكريشــه وعاصــي) وكان تــاج الديــن اغــا مــن
اخــوال ابراهيــم الصوفــي قــد تولــى رئاســة العشــيرة وأحفــاده
مــن بعــده.

تعــرض المــا محمــد الحافــظ فــي طفولتــه الــى مــرض الجــدري
وعمــره ثالثــة ســنوات ولــم يشــهد الطــب فــي حينهــا تقدمــا كمــا
فــي الوقــت الحاضــر وعلــى اثــره فقــد بصــره ،اال ان والــده
اصــر علــى تعلميــه وتنميــة قابليتــه العلميــة ،وحفــظ القــران
وعمــر ســبعة ربيعــا علــى يــد العالــم الشــهير المــا عبــد الفتــاح
عســكر خــال اربــع ســنوات بالتمــام والكمــال ثــم شــرع فــي
قــراءة التجويــد وأصــول القــران ،ولــم يثنيــه فقــدان بصــره
عــن عزمــه فــي طلــب العلــم ومشــقة الســفر ،وشــد الرحــل الــى
اربيــل لتكملــة علومــه عنــد العالمــة الشــهير الحــاج عمــر افنــدي
والــد اشــهر عالمــة اربيــل (كوجــوك المــا) ،وبعــد مــدة طويلــة
غــادر الــى الموصــل وتتلمــذ عنــد المــدرس الشــهير فــي جامــع
النبــي يونــس عليــه الســام ،ثــم درس عنــد المــا مصطفــى
البصيــري وهــو مــن اهالــي الموصــل الكــرام (الجــزري
وشــروحاته ،والتيســير ،والنشــر ،وإتحــاف الفضــاء ،ونــال
اجازتــه فــي علــوم قــراءة القــران وتجويــد.
ثــم ســافر الــى عقــرة ونــزل عنــد الشــيخ عبدالحميــد
البريفكانــي ودرس عنــده علــم الصلــوات ،ثــم ســافر الــى
بريفيــكان حيــث مرقــد الشــيخ نورالديــن البريفكانــي وانشــغل
فــي العبــادة والتقــوى وخــال مــدة وجــوده هنــاك ختــم القــران
عشــرون مــرة ،ثــم عــاد مجــددا الــى الموصــل ودرس عنــد
علمائهــا االفاضــل (التجويــد ،والتفســير ،والناســخ والمنســوخ،
واســباب النــزول) ،ولــم تــزود بهــذه العلــوم عــاد الــى كركــوك.
ولــم ينتــه شــغفه الــى طلــب العلــم علــى الرغــم مــن قراءتــه
وحفظــه لتفاســير عديــدة وآالف االحاديــث النبويــة الصحيحــة
فــي كتــب الســتة .بــل تتلمــذ عنــد علمــاء كركــوك المشــاهير
انــذاك المرشــد الكامــل الشــيخ علــي الخالصــي ،والفاضــل
الشــهير الحــاج درويــش افنــدي المفتــي ،والمــا عبدالرحمــن
العســكري والمــا عمــر العســكري ودرس علــى ايديهــم تفاســير
القــران المعتبــرة (المواهــب ،البيضــاوي ،الخــازن ،الكشــاف،
روح البيــان ،وفخرالديــن الــرازي) وغيرهــا.
وبعــد المــدة الطويلــة التــي قضاءهــا فــي الدراســة،
ســافر الــى اربيــل مجــددا ودرس عنــد العالمــة الحــاج عمــر
افنــدي ،والعلمــاء مــن امثالــه .ثــم بــدأت رحلتــه الدراســية عنــد
الشــهير الحــاج المــا عبــدهللا كويــي فــي كويســنجق ،ثــم عنــد
المــا عبدالرحمــن والمــا عبــدهللا جلــي فــي قريــة (جلــي)،
ثــم عنــد المــا ابراهيــم خطــي فــي قريــة (خطــي) ،ثــم عنــد
الشــيخ المــا عبدالقــادر الخوارنــي فــي قريــة (خــوران) ،ثــم
عنــد المــا ســليمان فــي قريــة (باليســان) واخيــرا عنــد الشــيخ
المــا مصطفــى والمــا ســعيد ايرانــي فــي قريــة (نازنيــن)،
وبعــد هــذه الرحلــة الطويلــة عــاد الــى كركــوك ،وبــدأ يجالــس
ويحضــر مجالــس مشــاهير علمــاء كركــوك انــذاك منهــم المــا
قــادر حنــش مــدرس فــي جامــع علــي بــك فــي القوريــة ،ومحمــد
فيضــي افنــدي الزهــاوي مــدرس فــي جامــع مســلم ،وحســين
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افنــدي نائــب زاده ،والمــا محمــود الخــال ،والمــا ابراهيــم الحاج
اميــن زاده ،والمــا مصطفــى طفلــى ،والحــاج المــا علــي طفلى،
والمــا عبــد الغفــور افنــدي والــد المــا عبــد الباقــي افنــدي،
والحــاج المــا خليــل افنــدي قلعــه لــي ،والمــا عبــد هللا قوريــه
لــي ،والمــا الســيد احمــد افنــدي خطيــب جامــع النبــي دانيــال،
والمــدرس المــا مــردان افنــدي ،والمــا محمــد افنــدي القطــب
امــام جامــع بيرقــدار ،والمــا محمــود افنــدي المزنــاوي ،والمــا
احمــد الروانــدوزي امــام وخطيــب جامــع نائــب زاده ،فضــا عــن
مواظبتــه للحضــور فــي مجلــس الشــيخ علــي الخالصــي الطالباني
ومجلــس المفتــي الحــاج درويــش افنــدي.
انتســب المــا محمــد الحافــظ الــى الطريقــة القادريــة العليــة
علــى يــد العــارف بــاهلل الشــيخ علــي الخالصــي ،والطريقــة
النقشــبندية علــى يــد الســادة (الســيد حســين والســيد عبدالقــادر
والشــيخ قــادر ســركلو) ثــم ختــم اذكار النقشــبندية عنــد الشــيخ
احمــد روشــني .كمــا نــال اجــازات مشــاهير االوليــاء واعاظــم
المشــيايخ منهــم كاكــه احمــد الشــيخ مــن الســادة البرزنجيــة الــذي
منحــه اجــازة فــي ســورة الفاتحــة واالوردة بعــد عودتــه مــن
الحجــاز ،والشــيخ الشــهير كمــال الديــن مــن مشــايخ نهــرى لــدى
تشــريفه الــى كركــوك اجــازة فــي دالئــل الخيــرات والصلــوات
واالوردة .والشــيخ محمــد بهــاء الديــن مــن مشــايخ (طويلــة)
اجــازة فــي هــل اتــى للمغربــي ،والشــيخ علــي افنــدي الخالصــي
اجــازة فــي دالئــل الخيــرات واالدعيــة والصلــوات ،والشــيخ
محمــد صديــق الهنــدي مــن مشــاهير اوليــاء هللا اجــازة فــي
دالئــل الخيــرات والســبعة المنجيــة واالوردة.
وصاحــب عــدد المشــايخ منهــم :قطــب الزمــان شــيخ طريقــة
القادريــة العليــة الشــيخ حســن قــره جــوال ،والشــيخ حســام الديــن
شــيخ الطريقــة النقشــبندية ،والشــيخ خضــر والشــيخ ســعيد
والســيد حســين وغيــره مــن الــذوات المحترميــن.
كان للمومــا اليــه قــوة خارقــة فــي الحفــظ ،ومــن محفوظاتــه
القــران الكريــم ،ســبعة ابــواب ،قــرة بــاش ،تحفــة اإلخــوان،
الــدرة المضيئــة ،جواهــر الفاخــر ،شــروحات الجــزري،
التيســير ،النشــر ،اتحــاف الفضــاء ،شــروحات شــباطي ،ومــن
التفاســير (المواهــب ،الخــازن ،البيضــاوي ،الكشــاف ،روح
البيــان ،فخرالديــن الــرازي ،وكتــاب الناســخ والمنســوخ ،كتــاب
االتقــان لجــال الديــن الســيوطي ،واالف مــن االحاديــث النبويــة
مــن الكتــب الســته المعتبــرة ،والجامــع الصغيــر فــي الحديــث،
ودالئــل الخيــرات وشــروحاته ،القصيــدة البرديــة وشــروحات،
والقصيــدة المنفرجيــة ،وقصائــد تركيــة وكرديــة فــي المولــد
النبــوي وســيرة النبويــة ،حليــة الخاقانــي ،وســائل وكتــب عديــدة:
المحمديــة ،االحمديــة ،المحموديــة ،مناقــب االوليــاء ،قصــص
االنبيــاء ،يــس للمغربــي وهــل اتــى للمغربــي ،خــواص القــرأن،
اســرار االيــات ،االدعيــة المأثــورة .وكان يدرســها ايضــا.
ومــن خوارقــه كان يحفــظ الكتــاب مهمــا كان عــدد صفحاتــه
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وعندمــا يســأل عنــه اشــار الــى محتويــات هــذا الكتــاب ومســائل
المهمــة فيــه وفــي ايــة صفحــة وفــي اي ســطر ،هــذه المزايــا
والموصفــات التــي كان يتصــف بهــا خارجــة عــن المألــوف
عصيــة علــى الباحــث تدوينهــا.
عيــن المرحــوم مدرســا فــي الجامــع الشــريف منــذ أن قــام
ســاكن الجنــان الحــاج مصطفــى افنــدي قيــردار عــام 1302هـــ.
بانشــائه يــدرس علــوم القــران وتفســيره ،وعلــم التجويــد وقــد
تخــرج علــى يديــه اكثــر مــن مائتيــن بصيــر يحفظــون القــرأن
ويحســنون تجويــده ،وعــدد كبيــر مــن الطلبــة يتقنــون قــراءة
القــرآن وتجويــده وتفســيره وعلــم الحديــث.
إن المومــا اليــه تــزوج مرتيــن ،زوجتــه االولــى (كلجيــن)
بنــت الحــاج خضــر بــن ويســي اغــا مــن طائفــة (هلــا) مــن
عشــيرة الــداودة ،وانجبــت لــه كاتــب هــذه الســطور (صابــر)
وبنــت .امــا زوجتــه الثانيــة (رعنــا) كريمــة المــا محمــد بــن
مصطفــى مــن ســكنة قريــة (زيــوه) وكان متوليــا لمرقــد (بيــره
مكــرون) الشــريف فــي الســليمانية وانجبــت لــه ولــدا يدعــى
(فهمــي) وبنتــان .وكان لــه قبــل رحيلــه ولديــن وثــاث بنــات.
اتصــف المــا محمــد الحافــظ الكبيــر بحســن الخلــق وبدعــوة
اصدقائــه الــى ذكــر هللا بأســلوب جميــل ،وبروحية طيبــة والتفاتة
ســمحة ليســتفيد منهــا الجميــع ،وانــه كلمــا حــل فــي مجلــس او
محافــل ســعى الــى تفســير القــرآن وتوضيــح االحاديــث النبويــة
الصحيحــة الجــل تنويــر وارشــاد الحاضريــن .وكان معونتــه
لحفظــة القــرآن والفقــراء والمحتاجيــن ماديــا ومعنويــا منقطــع
النظيــر.
وعنــد اســتقباله لرجــاالت الدولــة القادميــن مــن خــارج
كركــوك ،كمــا لــدى مصاحبتــه للمشــايخ والعلمــاء يؤكــد علــى
النقــاط المهمــة فــي المســائل الدينيــة فــي مناظراتــه ومجادالتــه
بالحســنى ،حتــى مــع مــن يخالفونــه فــي الرؤيــة والــرأي ولهــذا
كان محــط مديــح واحتــرام الجميــع صغيرهــم وكبيرهــم ،عالمهم
وجاهلهــم ،ظالمهــم وعادلهــم.
كان المرحــوم يصــرف معظــم اوقاتــه بقــراءة االوردة
واألذكار علــى الطريقــة القادريــة العليــة التــي اكتســبها مــن
اســتاذه ومرشــده الشــيخ علــي الخالصــي الكبيــر ،واالوردة
واالذكار علــى الطريقــة النقشــبندية التــي اكتســبها مــن ســادات
ســركلو الشــيخ الســيد ونجلــه الشــيخ قــادر افنــدي ،ومــن ثــم عــن
خليفــة (ســردار) الســيد احمــد ســركلو الشــيخ احمــد روشــن،
وبقــراءة القــرآن وتفســير االحاديــث النبويــة ،وكان يجمــع
حافظــة القــرأن فــي ايــام شــهر رمضــان ويختمــون القــران
اربعيــن مــرة ،وانــه حتــى نهايــة حياتــه كان يختــم القــران
مرتيــن او ثالثــة مــرات ســنويا مــع الصــاة علــى النبــي مائــة
الــف مــرة عنــد كل ختمــة.
عــاش المــا الحافــظ محمــد مائــة عــام وعــام ولــم يخــل
الكهــول مــن ذاكرتــه ومــا يحفــظ مــن القــرآن الكريــم وقراءتــه
بصــورة قطعيــة .فــان حفظــة القــران ال يفقــدون الذاكــرة وال
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يصابــون بــداء الخــرف والنســيان .كمــا روى ابــن عســاكر عــن
ابــن عبــاس انــه حتــى اليامــه االخيــرة لــم يقعــد ولــم ينقــص
مــن صالتــه وعبادتــه وطاعتــه ،وكان يتلــوا ســورة يوســف
وهــو فــي ســكرات المــوت الــى أن اســلم روحــه الــى هللا .ولهــذا
فــان مــن يمــوت وهــو قــارئ للقــرآن الكريــم ينجــو مــن عــذاب
ســكرات المــوت.
توفــي المــا الحافــظ محمــد فــي الســاعة السادســة والنصــف
بالتوقيــت العربــي مــن يــوم االثنيــن  29صفــر الخيــر 1365
هـــ ،الموافــق  28كانــون الثانــي 1946م .ودفــن فــي الجامــع
الــذي شــيده رئيــس بلديــة كركــوك االســبق الحــاج مصطفــى
افنــدي الــذي صــرف مبلغــا طائلــة إلنشــائه عــام  1302هـــ,
فــي الســوق الكبيــر ،وأوقــف جميــع اموالــه لتاميــن مســتلزمات
الجامــع مــن التعميــر والفــراش وأجــور االئمــة والخطبــاء
والمدرســين ،وخصــص غرفــة فــي الجامــع لتكــون مقبــرة لــه
وألوالد وأحفــاده مــن الذكــور وأوصــى أن يختــم القــران يوميــا
ويهــدى ثوابــه اليــه ،توفــي ســاكن الجنــان الحــاج مصطفــى
افنــدي عــام  1315هـــ ,ودفــن فيهــا ،ثــم ولــده عبــد اللطبــف
افنــدي الــذي توفــي عــام 1322هـــ .ثــم نجلــه االخــر مبعــوث
كركــوك فــي مجلــس المبعوثــان العثمانــي الحــاج محمــد علــى
عــام 1355هـــ .وكذلــك مــن العلمــاء االفاضــل ولــده الحــاج
المــا توفيــق افنــدي دفنــوا فيهــا.
كان الحــاج مصطفــى افنــدي يعشــق القــران ويصــرف اكثــر
اوقاتــه فــي الجامــع مــع حفظــة القران الكريــم ،يحترم المدرســين
الذيــن كانــوا يدرســون علــوم القــران فــي الجامــع وخاصــة المــا
الحافــظ محمــد الكبيــر وقــد أوصــى ان يدفــن الــى جانبــه ،وبنــاء
علــى وصيتــه وافــق عميــد عائلــة قيــردار الحــاج جميــل افنــدي
نائــب كركــوك فــي مجلــس النــواب علــى دفنــه فــي تلــك المقبرة.
وقــد رثــاه شــعراء كثيــرون ومنهــم االديــب والشــاعر القديــر
عمــر فــوزي نامــق زاده الــذي قــال عنــه فــي قصيدتــه:
(بهذه االبيات قررت وصفه
وما كتبت عنه وما جاد القلم ال يوفي حقه
قضى حياته جميلة ورحل عن الدنيا
بقي علمه وفضله لعباد هللا تذكار
جعل مثوى مال محمد الحافظ
جنات الفردوس االعلى الخالق الرزاق
حافظ القران وسلوكه الطريقة القادرية
لم ار في البالغة والفصاحة مثيال له
عزيز وقور لطيف مصاحبته
في صدره يكمن تفاسير الصحف
وكثير من احاديث النبي وطرائف ال تعد .
ورثاه المال سليمان سامي بثالث قصائد :القصيدة االولى:
(يا رب يا ذو الجالل وخالق االرض والسماء
يا من في حكمته احتار االنبياء واالولياء
يخلق الناس من عدم ثم يفنى

ال يعلم هذا السر اال انت يا رب
ال خلود في هذه الفانية والكل راحل
ذائق من شراب الموت ال رابح في هذه التجارة
فقيد عصرنا هذا الرجل الكريم
حافظ القران والتفسير وجامع الحلم والحياء
منبع علم الشريعة ومظهر لفيض الحقيقة
عارف باسرار الطريقة وما بين الورى شيخا
علم التجويد والحديث وايات الفرقان
درسه عند علماء عصره بكل اعتناء
تفسير الخازن وروح البيان والبيضاوي بتمامه
مكتوب على صدر ،ومن وجهه تشع انواره
امضى عمره في تدريس المكفوفين
قد نال اجازته منهم ما زاد عن مائتين
كان سلكا لطريقتين وصاحبها
القادرية والنقشبندية عطا من هللا
ال ريب من دهشة الجليس في مجلسه
وهو يؤدي وصف الرسول كطائر النطق ينثر الحلوى
تفاجأت المدينة بالخبر المدهش
المال محمد رحل الى دار البقاء
في العالم االسالمي كان نادرا
يعجز عن وصفه القلم
بتالوة القران قضى وقته
بلغ من العمر مائة وواحد تاريخه لفظة (العال)
ورجاء (سامي) من هللا هو
ان يمنح الله واوالده الصبر الجميل)
والقصيدة الثانية:

االخــــــاء

من يحفظ القران يكون القران حافظه
وحجة له في العفو يوم الحشر
قالها احمد المختار في حديثه
حامل القران اشراف امتي
ايات الحق للحافظين انيس في قبورهم
وسعادة لهم عند لقاء هللا واحسان
زر مرقد حافظ القران مال محمد الكبير
فانه دواء شاف لكل من به سقم
معلم للجميع قد نال من نور القران تاجا
وصارت نغمة (نغفر له) عنوانا لتاريخه
كان نور القران يشع من صدره
روضة من قصر جنان ورضوان لزائره
وصف حامل القران يا (سامي) ال يوصف
ببيت من الشعر وكل نقطة تكون ديوانا
×××
ورثاه الشاعر الكبير هجري دده بهذه االبيات:
يارب هب لي من لدنك رحمة بجاه سيد الشهداء
وبجاه كل مؤمن سكن الفردوس راضيا مرضيا
انت من اعميت بصره وانرت بصيرته بنور جاللك
بجاه يعقوب ابيضت عيناه على فراق يوسف
انت جعلت النار البراهيم روضا وورد برحمتك
فاشملنا بذات الرحمة بجاه صاحب الروضة
بصير انا واسمي (محمد) ولقران الحق قارئ
ايها الكريم المتعالي اعفو عني بجاه القرآن
(للحديث صلة)

صدح بلبل من رياض الجنة
بخبر فاجع في وقت الضحى
حافظ القران والتفسير والحديث
رحال من دار الدنيا الى دار البقاء
كان لزمرة القراء شيخا
كامال جامعا للحلم والحياء
في سكرات الموت كان يتلوا
سورة يوسف حتى فاضت روحه
فليكن صاحب القران له حافظا
ويغمره بالسعادة الى يوم اللقاء
انه مال محمد هذا الرجل
قنديل مجمع اهل الدين واالولياء
ارخ (سامي) تاريخ وفاته وقال
حامل القرأن في عرش السماء
×××
والقصيدة الثالثة كتب على شاهد قبره:
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من تاريخ الصحافة التركمانيةفي العراق

جريدة
صدى
االسالم
الدكتور صباح عبداهلل كركوكلي
()1
جريــدة دينيــة سياســية يوميــة صــدرت فــي اربــع صفحــات
باللغتيــن العربيــة والتركيــة فــي بغــداد بعــد اقــدام واليهــا نــور
الديــن ابراهيــم باشــا علــى اغــاق جميــع الصحــف التــي كانــت
تصــدر فــي بغــداد مــا عــدا (زوراء) جريــدة الواليــة الرســمية
وجريــدة (زهــور) الناطقــة باســم حــزب االتحــاد والترقــي،
وأرادهــا الوالــي ان تكــون جريــدة تعبويــة تحكــي عــن انتصارات
الجيــش العثمانــي فــي معاركــه مــع الجيــش البريطانــي ونشــر
تعليمــات وبيانــات الصــادرة مــن القيــادة العامة ،وتعبئــة الجماهير
للقتــال وللجهــاد.
هــذه الجريــدة ذكرتهــا زاهــد ابراهيــم خطــأ فــي كتابهــا (كشــاف
الجرائــد والمجــات العراقيــة) فــي موضوعيــن مختلفيــن حيــث
ذكــرت فــي الموضــوع االول (انهــا جريــدة يوميــة صــدرت
فــي بغــداد باللغتيــن العربيــة والتركيــة يــوم  23تمــوز 1915م
صاحبهــا نورالديــن بــك والــي العــراق ،ومديرهــا المســؤول
رؤوف الجادرجــي وحــرر فيهــا خيــري الهنــداوي وجميل صدقي
الزهــاوي ،وفــي الموضــوع الثانــي ( انهــا جريــدة يوميــة سياســية
صاحبهــا ومديرهــا المســؤول عطــا هللا ال الخطيــب صــدرت
فــي بغــداد فــي  23تمــوز 1915م باللغتيــن العربيــة والتركيــة)،
وذكرهــا خطــأ عبــد الــرزاق الحســني فــي كتابــه تاريــخ الصحافــة
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العراقيــة (بانهــا جريــدة سياســية صــدرت باللغتيــن التركيــة
والفارســية) ،واغفلهــا محمــد خورشــيد داقوقلــي في كتابــه (تاريخ
الصحافــة) الــذي تنــاول فيــه الصحــف والمجــات الصــادرة فــي
العــراق باللغــة التركيــة ،وباللغتيــن التركيــة والعربيــة ،وباللغــة
التركيــة مــع لغــات اخــرى.
صــدر عددهــا االول فــي  10رمضــان ســنة  1333الهجريــة
الموافــق  23تمــوز ســنة  1915الميالديــة ،وحملــت ترويســته
اســم الجريــدة ،وانهــا جريــدة يوميــة سياســية اجتماعيــة تبحــث
فــي كل الشــؤون صاحــب امتيازهــا عطــا هللا الخطيــب ،ومديرهــا
المســؤول رؤوف الجادرجــي () ورئيــس تحريرهــا حكمــت ثريــا
() ،وان ادارتهــا تقــع فــي الطابــق الثانــي لشــعبة البريــد والبــرق،
واعتبــارا مــن عددهــا ( )27اعلنــت الجريــدة انتقــال ادارتهــا الــى
دار مقابــل القشــلة ،وفــي العــدد ( )89رفــع اســم صاحــب االمتياز
وبقــي اســم المديــر المســؤول (محمــد رؤوف) فــي اســفل الصفحة
االخيــرة ،وتولــى رئاســة تحريرهــا اعتبــارا مــن عددهــا الصادر
فــي ا اذار 1916م الدكتــور اتــور محمــد كانــي بــك ،وتضمــن
مقــاال افتتاحيــا حــول خطــة الجريــدة جــاء فيــه:
(ان هــذه الجريــدة قــد رســمت لهــا خطــة اســامية تنحصــر فــي
هــذه المــواد وال تحيــد عنهــا:

 -1احــكام الرابطــة بيــن المســلمين في مشــارق االرض ومغاربها
وبيــن عــرش الخالفــة العظمــى والــذي هــو كعبــة آمــال االمــة
االســامية وســياج الديــن االســامي الحنيــف.
 -2كشــف النقــاب عــن ريــاء االنكليــز خصوصــا ،وهتــك اســتار
سياســة دول االئتــاف التــي اســتباحت حرمــة البــاد االســامية
واســتعبدت االقــوام الحــرة واســتخدمت االمــم النجيبــة فــي ســبيل
مقاصدهــا الســافلة.
 -3نشــر المقــاالت الدينيــة والوطنيــة التــي يتأيد بها عــرى الوفاق
والوئــام بيــن االقــوام االســامية مــن تــرك وعرب وفــرس وهنود
وافغــان ،وبهــا ايضــا يطلعــون علــى نوايــا االعــداء نحو اســتغالل
االســام ومعابدهــم المقدســة وعتباتهــم الطاهــرة ،ولنقــل اراء
مشــاهير ساســة االعــداء فــي االمة االســامية ،ودحــض مفتريات
االعــداء الذيــن يتقولــون علــى الديــن والقــران واألمــة االســامية
باطــا ويحرفــون الــكل عــن مواضعــه ،ويحالــون تفريــق مجتمــع
االمــة حتــى يتــم لهــم اســتعبادها واذاللهــا ،وســتصف الفظائــع
والمنكســرات التــي ارتكبهــا االعــداء فــي البــاد االســامية مــن
االســتهتار بالجوامــع والكتــب المقدســة وتحقيــر عظمــاء العلمــاء
المســلمين وتمثيلهــم اشــنع تمثيــل بالشــيوخ واألطفــال والنســاء،
فــي حيــن يدعــون كذبــا الحنــو علــى الضعفــاء ،والســعي في نشــر
لــواء االنســانية والتمــدن.
 -4خدمــة االمــة العراقيــة خاصــة بنشــر المقــاالت الزراعيــة
واالقتصاديــة والطبيــة وســنعنى عنايــة خاصــة بهــذه االخيــرة
مقاومــة لهــذه االمــراض الوبيلــة التــي ســاعدها الجهل علــى الفتك.
 -5انتقــاء االخبــار الصادقــة عــن هــذه الحــروب التــي تــدور
رحاهــا فــي الشــرق والغــرب والشــمال والجنــوب ،كمــا اننــا نذكر
اجمــاال سياســيا فــي كل اســبوع عــن الموقــف الحربــي وننشــر
اهــم االخبــار واحســن االنبــاء واصدقهــا معتمديــن علــى المصادر
الموثــوق بهــا .هــذه هــي خطتنــا ،والعصمــة هلل وحــده ورحــم هللا
مــن اقــال عثــرة اخيــه المســلم).
تزامــن صــدور هــذا العــدد مــع الذكــرى الســابعة العــان
الدســتور العثمانــي الــذي صــدر فــي تمــوز  ،1908فقــد تضمــن
مقــاال بعنــوان (عيــد الدســتور) جــاء فيــه:
(هــذا اليــوم مــن ابــرك االيــام علــى االمــة العثمانيــة واســعدها،
هــو يــوم اتخــذه العثمانيــون عيــدا فيــه يتهــادون آيــات التبريــك
والتهانــي النــه اليــوم الــذي تقوضــت فيــه صــروح االســتبداد
ودكــت معالــم للظلــم والجــور ،يــوم مبــارك هــو  10تمــوز فيــه
انتقــل الحكــم مــن الفــرد الــى الجماعــة ،امــس حطمنــا اغــال
االســتبداد الحميــدي واليــوم نقــوض اركان االســتعباد االوروبــي،
دوت كلمــة اميــر المؤمنيــن باعــان الجهــاد ،فــدوت لهــا ارجــاء
الكــون واهتــزت منهــا العــروش والتيجــان ،لباهــا المســلمون فــي
اقطــار الكــرة شــيوخا وشــبانا وجــاال ونســاء ،ثمانيــة اعــوام بيــن
صــوت الحريــة وبيــن صــوت النفيــر الــى الجهــاد فــي خاللهــا
مــرت علــى العثمانييــن حــروب وفتــن تحملتهــا االمــة والدولــة
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برباطــة جــأش وثبــات عظيــم قــادة امتهــا المحنكيــن ،فتباركــت
امــة هــذه جالئــل اعمالهــا ،وعاشــت رجــال يعملــون باخــاص
وامانــة فــي اعــاء شــأن الوطــن).
كمــا تضمــن اخبــارا متفرقــة عــن ســير المعــارك فــي جبهــات
القتــال وقليــا مــن اخبــار االســتانة واخبــار الواليــة.
لــم تخلــو اعــداد الجريــدة مــن المقــاالت االفتتاحيــة تدعــو الــى
االتحــاد ورص الصفــوف لمقاتلــة االعــداء واإلشــارة الــى همــة
العراقييــن ووقوفهــم صفــا واحــدا مــع الجيــش العثمانــي فــي هــذه
المنازلــة ،ومشــاركة القبائــل العربيــة فــي هــذا الجهــاد المقــدس،
ودعــوة النــاس الــى التبــرع للمجهــود الحربــي وفضــح اكاذيــب
االنكليــز ومظالمــه وسياســته الراميــة الــى اخــراج العــراق مــن
دائرتــه االســامية ومــن هــذه المقــاالت( :الفارون مــن الجندية) في
عددهــا الثانــي ادانــت فيهــا تقاعــس البعــض عــن الجهــاد وفرارهــم
مــن الخدمــة العســكرية ،ومقــال بعنــوان (الخبــث االنكليــزي)
هــذه الجريــدة تمكنــت مــن اســتقطاب عدد كبيــر من ادبــاء عراقيين
الذيــن عرفــوا بمعاداتهــم لسياســة الدولــة فــي كتاباتهم فــي الصحف
والمجــات التــي كانــت تصــدر فــي بغــداد ،وتعرضــوا الــى
مالحقــات قضائيــة والــى الســجن ،اال انهــم اصطفــوا فــي صفــوف
الدولــة العثمانيــة لمحاربــة القــوات البريطانيــة الغازيــة وخاصــة
بعــد احتاللهــا البصــرة وزحفهــا نحــو بغــداد بســبب الــوازع الديني
الــذي يحتــم علــى المســلمين بعــدم نصــرة اعــداء االســام ،ولــم
يكونــوا بطامعيــن فــي االســتقالل التــام ،واالنفصــال عــن الدولــة
العثمانيــة بــل كانــوا دعــاة للحريــة واالســتقالل الذاتــي ،وان فكــرة
الجامعــة االســامية التــي اعلنــت عنهــا الحكومــة كانــت لهــا االثــر
الطيــب فــي قلــوب النــاس ،فضــا عــن ضبابية المشــهد السياســي،
والمصيــر المجهــول فــي ظــل االحتــال البريطانــي ،علــى الرغــم
مــن وعــود االنكليــز بانهــم جــاءوا محرريــن ال فاتحيــن.
وهــؤالء كانــوا مــن المســلمين فحســب ،امــا كتــاب اليهــود
والنصــارى فقــد تــم ابعادهــم ونفيهــم الــى مناطــق مختلفــة ضمــن
االجــراءات االحترازيــة التــي اتخذهــا الوالــي بعــد غلــق صحفهــم
لتقاربهــم مــع المحتــل مــن الناحيــة الدينيــة ،والتشــكيك فــي والئهم
للدولــة.
ومــن هــؤالء خيــري الهنــداوي الــذي رفــد الجريــدة بمقــاالت
عديــدة جاهــر فيهــا الــى رص الصفــوف لمحاربــة االنكليــز ،ومن
هــذه المقــاالت تلــك التــي نشــرها فــي العــدد ( )14مــن الجريــدة
الصــادر فــي  26رمضــان ســنة  1333الهجريــة تحــت عنــوان
(فشــل آمــال االنكليــز فــي العــراق) مذيــل بحرفيــن من اســمه (خ.
هـــ) جــاء فيه:
(بــرح الخفــاء وزال الشــك وظهــرت االمــال االنكليزيــة ونواياهــم
الســافلة فــي العــراق ،كنــا كتبنــا فــي زمــن بعيــد فصــوال طــواال
فــي الصحــف الســيارة عمــا يدبــره االنكليــز ومــا يتحفــزون اليــه،
وكانــت طائفــة مــن حملــة االقــام فــي العــراق تصــرخ كمــا
نصــرخ ،وتصيــح كمــا نصيــح.
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نشــبت الحــرب الحاضــرة فوثــب االنكليــز علــى ثغــر البصــرة
لتحقيــق تلــك االمانــي ،والســيف يبــدو المــال بيــد يســتميلون بــه
ضعــاف البصائــر وقليلــي االيمــان مــن االغــرار الســافلين ،ظنــا
منهــم أن تلــك السياســة التــي كانــوا يســيرون عليهــا فــي العــراق
قــد نجحــت ،وأن مســاعيهم قــد نضجــت فلــم يصادفــوا اال ضربــا
فــي الوجــه ولطمــا علــى الجبــاه.
قــام العراقيــون علــى ســاق وقــدم ووقفــوا وقفــة االســود الضواري
فأضاعــوا رشــد االنكليــز وطيــروا البابهــم وعقولهــم ،كانــت
الطائفــة مــن الفرســان التــي ال تتجــاوز العشــرين تراهــن الطائفــة
االخــرى فتهجــم علــى المعســكر االنكليــزي فتــدوس بســنابك
خيلهــا الخيــام فتأخــذ مــا تريــد وانعــام االنكليــز مــن الهنــدوس
تجفــل امامهــا كمــا تجفــل الشــاة مــن االســد ترتعــد فرائصهــم
خوفــا وجزعــا.
قومـي اذا اشتد الضـراب تخالـها
نشــوى ومــا غيــر الضــراب مــدام
فالحـرب مجلســـها وساقيـها القـنا
والــــنقـع نــقـل والمــــدافـع جســام
لم تخش بادرة الطعان لدى الوغى
بــل ال تهــاب المــوت وهــو زؤام
لــم يعــد يفتكــر االنكليــز آنئــذ اال فــي الرجــوع والنكــوص علــى
االعقــاب لمــا شــاهدوه مــن اليــأس والقــوة امــام جيشــهم الخائــر
العــزم ،حتــى اذا اراد هللا أن ينفــذ امــره وكان مــا كان مــن االمــر
تجــدد طمــع االنكليــز وقويــت عزائمهــم حيــث رأوا أن تمويههــم
وأباطيلهــم ومواعيدهــم الفارغــة قــد اثــرت فــي بعــض الخائنيــن،
فاخــذوا يذيعــون النشــرات المتواليــة بيــن االعــراب زاعميــن انهم
هــم اولئــك االقــوام التــي تعيــش فــي ظاللهــا مالييــن المســلمين
فــي الهنــد وغيرهــا بأســعد حــال وأرخــى بــال بــدون ان يمســوا
كرامــة احــد دون ان يتعرضــوا لديــن انســان أال ليخســأ الكاذبــون،
تــاهلل انهــم لــم يدخلــوا خطــر إال والبســوا اهلــه الــذل والصغــار
والزموهــم العــار الشــنار.
دخلــوا الهنــد وهــي اعظــم البــاد تجــارة واكثرهــا زراعــة واهلهــا
اوفــر العالــم مــاال فاخــذوا مــن يدهــم التجــارة وخنقــوا الزراعــة
وامتصــوا اموالهــم بالضرائــب الفادحــة وضبطــوا امالكهــم
بالمكــر والخــداع حتــى تركــوا المالييــن منهــم يتضــورون جوعــا
ويبيتــون فــي االزقــة والشــوارع تحــت رحمــة الســماء والطــارق
كأنهــم غربــاء او متشــردون قذفتهــم اآلفــاق.
اليــك مــن ذلــك مثــاال صغيــرا فــي عائلــة النوابيــن التــي هــي مــن
اكبــر العائــات الهنديــة قــدرا واكثرهــا امــاكا ،انتزعــت امالكهــا
مــن يدهــا وأبعدتهــا عــن اوطانهــا وبقيــت تتصــدق عليهــا بعــض
الدريهمــات مــن فضــات اموالهــا بعــد ان كانــت فــي قنــة العيــوق
مجــدا وشــرفا.
امــا االمتيــازات التــي يمتــاز بهــا االنكليــزي عمــن ســواه فتلــك
مســألة ال يجهلهــا احــد حتــى أن احــد االنكليــز لــو اراد أن يمــد يده
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الــى مسدســه ويضــرب احــدا مــن االهليــن ال يســتطيع احــد أن
يمــد اليــه يــدا وال يجــازى بشــيء امــام محاكمهــم الجائــرة.
إن االنكليــز يــرون العالــم جميعــا دونهــم خلقــا وخلقــا وأنهــم
ينظــرون الــى مــن ســواهم نظرهــم الــى االنعــام الســائمة ،تــاهلل ان
االبــاء العربــي الجــل وارفــع مــن أن يرضــى بهــذا المقــام الــذي
يريــد االنكليــز انزالــه فيــه بــل دون ذلــك خــرط القتــاد.
املي بقولي سوف تنهض نهضة
للمجد يقصر دونها الصمصام
يستبعد الرجل الخبير وقوعها
بـل ال تجيء بمثلـها االحـــالم
تبقى وإن خلق الزمان جديدة
لــم ينتقض لجديـدها ابـــــرام
ستكشــف االيــام لالنكليــز ســوء مغبــة اعمالهــم ،وســيندمون علــى
مــا فرطــوا ،والعاقبــة للمتقيــن.
مقــال آخــر فــي عددهــا ( )59الصــادر فــي يــوم الخميــس مــن
 20ذي القعــدة 1333هـــ تحــت عنــوان (العلــم والعمــل او العمــل
واإلرادة) جــاء فيــه:
(إن العمــل اذا اقتــرن بالعمــل كان مصبــاح الظلــم منــار النــدى في
دياجــي هــذه الحيــاة زمــا بــوارج دريــد نــوط وال مناطيــد زبليتــي
وال مدافــع كــروب وال بنــادق ماوزربــل وال الكهربــاء وال البخــار
وال المخترعــات والمكتشــفات الجديــدة اال ثمــرات مــن ثمــار
العلــم المقــرون بالعمــل ،وليــس بالغريــب اذا قلنــا العلــم نفســه هــو
ثمــرة العمــل ،علــى أن هــذا ايضــا لــم يكــن اال نتيجــة تلــك القــوة
الكامنــة فــي االدمغــة الكبيــرة والنفــوس الحيــة تكــون كالنــار فــي
الزنــاد اال وهــي االرادة .اذا فــاالرادة هــي القــوة الفعالــة فــي هــذا
الكــون وهــي المحــرك القــوي لــدوالب هــذا العالــم ومــا هــي اال
ارادتــه تعالــى وال راد لمــا اراد.
إن لــإرادة درجــات تتفاوت في االنســان كما تتفاوت ســائر مواهبه
الطبيعيــة وكمــا ينتابــه الضعــف والقــوة حســب تأثيــر الحــوادث
والطــوارئ ،عليــه فلذلــك نــرى أن االرادات القويــة ال تكــون اال
فــي الرجــال الكبــار النفــوس ،الكبــار الهمــم الذيــن ال تؤثــر عليهــم
طــوارئ الحدثــان مهمــا اشــتدت االزمــات وعظمــت الخطــوب
واألهــوال اولئــك هــم رجــال االمــم ومــا االمــم اال رجالهــا.
وواحد كاأللف إن امر دنى
والناس الف منهم كواحد
تجلــت قــوة االرادة فــي هــذه الحــرب بأجلــى مظاهرهــا فــي دول
االتفــاق وظهــرت للعيــن كالشــمس فــي رائعــة النهــار ظــن ممــا
دلنــا علــى أن هنــاك رجــاال ليــس ارادتهــم كإرادة رجــال االنكليــز
ومؤتلفيهــم الذيــن لهــم ارادة فــي الحــرب غيــر اســتعمال المكــر
والخــداع وتلفيــق االباطيــل واألراجيــف ظنــا منهــم أن تلك الخطة
الخرقــاء هــي الطريقــة الوحيــدة لنجاحهــم فــي هــذه الحــرب التــي
هــي لــم تكــن فــي الحقيقــة اال حــرب العلــم والعمــل وقــوة اإلرادة
ولكنهــم مــا فتئــوا حتــى خــاب فالهــم وانعكســت آمالهم وعلمــوا أن
وفــرة العــدة والعــدد واســتعمال الختــل والحيــل والكــذب والتمويــه

ال تكــون مــن اســباب التفــوق فــي الحــروب اذا لــم تكــن ثمــة
ارادت قويــة وآراء صائبــة ال يعتريهــا الزيــغ والضــال.
لقــد شــاهد االئتالفيــون مــن ابطــال المتفقيــن فــي مياديــن القتــال
افعــاال تدهــش العقــول وتحيــر االلبــاب ،شــاهدوهم فــوق البحــار
وفــي الصخــور والرمــال وعلــى الجبــال واألشــجار وفــي الفضاء
والســماء يقاومونهــم بقلــوب ال تهــاب الموت وال تعــرف الرعب،
ونفــوس تــزداد فــي كل يــوم جــرأة وإقدامــا وتتجــدد فيهــا روح
التفانــي فــي ســبيل المجــد والشــرف ،كلمــا تقدمــت الحــرب وطال
عليهــا االمــد متقدمــة الــى االمــام يخفــق علــى رأســها علــم النصر
مكللــة اعمالهــا بالفــوز والنجــاح.
االمــر الــذي لــم يدهــش االئتالفييــن فقــط بــل ادهــش العالــم بأســره
علــى أن ذلــك ليــس باألمــر العجيــب ،النهــا االرادة تلــك القــوة
المقدســة التــي ال تقــف امامهــا الصعــاب وال تحــول دونهــا
العقبــات ولقــد ارادت دول االتفــاق فنجحــت فيمــا ارادت وســتنجح
فيمــا تريــد وســتبقى ناجحــة الــى االبــد مــا دامــت قــوة االرادة
كامنــة فــي ادمغــة رجالهــا العظــام وسيكشــف لنــا المســتقبل هــذه
الحقيقــة الناصعــة ،وليــس المســتقبل عنــا ببعيــد).
وفــي العــدد ( )87الصــادر فــي يــوم الخميــس  25مــن ذي الحجة
 1333الهجريــة تحــت عنــوان (االنتبــاه االســامي) جــاء فيه:
(مــن تصفــح تواريــخ االمــم ونظــر الــى تطورهــا وأدوارهــا
االجتماعيــة ،وبحــث فــي رقيهــا وانحطاطهــا ،وعلــل تقدمهــا
وتأخرهــا يعلــم جيــدا أن االمــة االســامية لــم تبلــغ ذلــك الشــأو
البعيــد فــي ســلم التقــدم اال بخلتيــن ،حــب الســيادة وحــب الحــرب،
فنكســت بهــا أعــام كســرى وقيصــر وأسســت تلــك الدولــة
الضخمــة التــي كانــت صاحبــة الحــول والطــول فــي شــرق
االرض وغربهــا زمنــا طويــا.
ال غرابــة وال نــزاع فيمــا ذكرنــاه ،ولكــن بقــي عندنــا أن نعلــم
كيــف انفــرط عقــد تلــك االمــة ،وكيــف تطــرق اليهــا االنحطــاط،
ومــا كانــت اســبابه ومــا هــي مســبباته ،وهــل ذلــك لخمــود شــرارة
الحــب ام هنــاك اســباب ومســببات اخــرى.
يقــول علمــاء االجتمــاع أن االمــة االســامية لــم تتبــدل اســباب
رقيهــا ولــم تتحــول بــل أن االســباب التــي صعــدت بهــا الــى أوجه
الرقــي هــي التــي دهورتهــا الــى حضيــض االنحطــاط.
يقــف المــرء ألول وهلــة متعجبــا مــن غرابــة هــذا القــول ،ولكنــه
اذا نظــر بامعــان الــى تاريــخ هــذه االمــة ال يفتــأ حتــى يــزول
اســتغرابه ويذهــب تعجبــه .نعــم لــم تتبــدل االســباب ولكــن تبدلــت
الوجهــة وتغيــر القصــد ،فبينمــا كانــت االمــة ســائرة علــى ناموس
حــب الســيادة والتفــوق علــى الغيــر اذا بهــا قــد انقلبــت وجهتهــا
وتغيــر قصدهــا ،فانقســمت علــى نفســها واتجــه كل فــرد منهــا الى
التفــوق علــى الــذي يليــه ولــو كان ابــن امــه وابيــه.
تلــك العلــة التــي حطــت االمــة الــى درك الهــوان وهــي التــي
يســير المصلحــون منــا الســتئصال شــأفتها ليعيــدوا اليهــا غابــر
مجدهــا وســألف عهدهــا ،ولــم يكــن بالســهل بــرء تلــك االدواء
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المترهلــة فــي جســد االمــة فــاذا كان الســير بطيئــا الــى الشــفاء،
كانــت االمــة لمــا اصابهــا مــن آالم الخــول وأتعابــه قــد اخلــدت
الــى الدعــة والســكون زمنــا ليــس بالقليــل ،تخــدرت فــي غضونــه
اعصابهــا وخــارت قواهــا وتالشــت عزائمهــا وتناكــرت مــا بينهــا
فلــم يكــد ينجــع فيهــا الــدواء.
ولمــا كانــت عنايــة هللا ال تنفــك تلحــظ هــذه االمــة المحمديــة بعيــن
ملؤهــا الرحمــة قضــت ارادتــه تعالــى أن تكــون هــذه الحــرب
الشــعواء ســببا إلنقاذهــا مــن ربقــة الــذل واالســتعباد فثــورات
الهنــد وهيــاج فــارس وقيــام المراكشــيين وقيــام العراقييــن بــل
وحركــة العالــم االســامي اجمــع أمــور تدلنــا علــى انتبــاه عظيــم
فــي االمــة ال يســتطيع االعــداء إخمــاده مهمــا تفننــوا بالخــداع
وتظاهــروا بالقــوة.
وانــي أرى أن هــذا اليــوم هــو اليــوم الــذي ســتقوم فيــه قيامــة
االعــداء وتظهــر فيــه االمــة االســامية بمظاهــر عزتهــا وجاللهــا
الماضــي بالرغــم مــن تخرصــات االفاكيــن وتقــوالت الكاذبيــن
فالــى الجهــاد ايهــا المســلمون.
أما فتى نال العلى فأشتفى او بطال ذاق الردى فاستراح
ومقــال آخــر تحــت عنــوان (الحــرب واالســام) في عددهــا ()92
الصــادر فــي 2مــن محــرم ســنة  1334الهجريــة ،جــاء فيه:
(لــو اردنــا أن نكتــب ونطنــب فيمــا كان للعــرب مــن الشــغف
والحــروب والميــل الشــديد الــى منازلــة االبطــال فــي مياديــن
القتــال لــم نكــن مغاليــن وال مبالغيــن الن التاريــخ العربــي شــاهد
عــدل علــى مــا نقــول.
إن هــذه الــروح الشــريفة روح حــب الحــرب وجــدت فــي االمــة
العربيــة حيــث وجــدت هــذه االمــة علــى وجــه االرض ،وانمــا
اســتهواها الــى خــوض نيرانهــا االبــاء مــن الضيــم واالنفــة مــن
العــار وحــب الســيدة والمجــد ال الهمجيــة والتوحــش وال الجهــل
والبــداوة كمــا يظــن بعــض المتطرفيــن ،والحرب الحاضــرة حرب
القــرن العشــرين قــرن العلــم والنــور اكبر برهــان على هــذا القول.
لــم يثــر الحــرب الحــروب ولــم يســعروا نيرانهــا اال قــي ذب عــن
وطــن او انتقــام مــن عــدو الديــن او دفــاع عــن مجــد وحســب.
خلقــت االمــة العربيــة واالنفــة مــلء انوفهــا واالبــاء حشــو
نفوســها لــم تنقيــد الحــد فالفــت الوهــاد دون القصــور واســتعذبت
الثمــار دون النميــر ،واســتوثرت الصعيــد دون الســرير ،منابرهــا
صهــوات خيولهــا واقالمهــا اســنتها وشــيوخها لــم تســتهوها
الراحــة ولــم تطيبهــا الدعــة ،تســرح مســارح الطبيعــة الغنــاء
ال يهمهــا القيــظ بحــره وال الشــتاء ببــرده ،تقــاوم تلــك العوامــل
الطبيعيــة باجســام عودتهــا تلــك النفــوس الكبيــرة علــى مقاومة كل
قــوة تريــد بهــا ســوء.
واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها االجساد
ابتعــد العــرب عــن القصــف والتــرف وتعــودوا الخشــونة والصبر
عــن شــظف العيــش لئــا يخلــدوا للراحــة فيمــد اليهــم الهــوان ابدا.
جــاء االســام فرفضــه العــرب ولــم يقبلــوه ،ونــددوا بــه ،وبمــن
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جــاء بــه زمنــا غيــر يســير ،حتــى اذا انتشــرت تعاليمــه وفشــت
مــا بينهــم نواميســه وعلمــوا أن ليــس ثمــة انســان يذلــون لــه انمــا
يرضخــون لمالك الســموات واالرض الواحــد القهار او لخليفة هللا
فــي ارضــه طابــت نفوســهم ورجعــوا مــن غيهــم فانتظــم مــا كان
مبــددا مــن شــملهم بتلــك الرابطــة المقدســة رابطــة الديــن فتمهــد
لهــم ســبيل الدخــول فــي الحضــارة ،فأنشــئوا تلك المدنيــة الضخمة
واسســوا تلــك الجامعــة االســامية الكبــرى ،وكانــوا ولــم يزالــوا
علــى مــا هــم عليــه مــن حــب الحــرب والميــل اليهــا ،لــم تغيــر
اهواءهــم الراحــة ولــم يثبــط عزماتهــم النعيــم حتــى اذا طــرأت
عليهــم تلــك الطــوارئ التــي ســطرها لنــا التاريــخ فــي الخالفــة
العباســية ،وكان مــا كان اخــذت تضعــف تلــك الــروح ويتمشــى
ذلــك الهــوى الــى الخلــف وابتــدأ الوهــن يتســرب شــيئا فشــيئا الــى
صفــاء تلــك الرابطــة بــل العــروة الوثقــى فــكادت تتالشــى لــو لــم
يقيــض هللا لهــا رجــاال فــي دورهــا االخيــر مثــل صــاح الديــن
االيوبــي واضرابــه فنهضــوا بهــا مــن تلــك الكبــوة ،واعــادوا اليهــا
بعــض ابهتهــا وجاللهــا ،ولكــن ذلــك الــدور ويــا لالســف لــم يطــل
حتــى رجعــت الــى دورهــا الثانــي دور االنحــال واالنحطــاط
متســعة فــي دياجيــر الوهــم والخيال تتعثــر بأذيال الــذل والخمول.
آنئــذ اشــرأبت اليهــا اعنــاق المطامــع االجنبيــة وامتــدت اليهــا
االيــدي مــن كل حــدب وصــوب تلعــب تحــت الســتار كل ذلــك
وهــب فــي غفلــة عمــا يصنعــون.
اعلــن الدســتور بفضــل فتيــان االتــراك النجبــاء فرفعــت اعاصيــر
االنقــاب طرفــا مــن ذلــك الســتار ،ورأينــا بــأم رؤســنا تلــك
االيــدي االجنبيــة االثيمــة ومــا نصبــت لنا مــن الفخاخ واالشــراك،
واصطــادت كمــا شــاءت قســما مــن ممالكنــا ونحــن مختلفــون
غيــر ملتفتيــن الــى الــوراء االمــر الــذي ضاعــف طمــع الطامعيــن
فوقفــوا لنــا بالمرصــاد يترقبــون الفــرص ،حتــى اذا كانــت الحرب
العامــة شــنوا علينــا هــذه الغــارة الشــعواء ليســتأصلوا شــأفتنا بــل
ليمحونــا مــن صحيفــة الوجــود.
لقــد خــاب وهللا فألهــم وكذلــك امانيهــم ،إن االمــة االســامية اليــوم
غيرهــا باالمــس ،وليعلمــوا أن تلــك الــروح الشــريفة فقــد نفخــت
اليــوم فــي االمــة العربيــة فهبــت مــن ســباتها العميــق ،وقــد آلــت
علــى نفســها امــا أن تســترجع مجدهــا وامــا أن تمــوت ،وهــي
تصافــح اليــوم ابطــال االتــراك كمــا صافحتهــم وحاربــت معهــم
فــي الحــروب الصليبيــة جنبــا لجنــب والجمــوع الغفيــرة التــي
تتســابق مــن القبائــل فــي هــذه االيــام الــى ســاحات القتــال مــن
اســطع البراهيــن علــى النصــر القريــب والظفــر العاجــل وليــس
اآلتــي ببعيــد).
كمــا تضمــن اعــداد الجريــدة عــدد كبيــر مــن قصائــد شــعراء
العراقييــن ومنهــا
قصيــدة للشــاعر والكاتــب عطــا الخطيــب بمناســبة انتصــار
الجيــش العثمانــي فــي الكــوت واســره للقائــد البريطانــي طــوزن
جــاء فيهــا:
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فـــي صـــدره القـــى حــــــراب الذوابــل
وأحســـن ما تـــروي الـــرواة بالغــــة
حديـــث غـــيور لـــم شـــعث االرامـــــل
وافضــل كســب الحـــر صــون عرضــه
ودفــــع العــــدى عـــن دينــه والمنــازل
واشـــــرف سـاعـــات الحـــياة دقيقـة
قضــى النحــب فيهــا صائــل فــوق صاهــل
واجـــمل شيء راق حـــــــزب محمد
هــــال بنــــي عثــــمان بيــن الجحافــل
هـــالل يســـــر المخلصـين كأنــــه
تبســــم ثغـــــر النصــر عنــد التناضــل
هــــــال ولكننــي ارى البــــدر دونه
اذ البــــدر افــــــال وذا غيــر افـــــــل
هــــال كأن الشـــــرق حملــق عينــه
علــى الغــرب فاحمــرت كمقلــة باســل
اذا التحــم الجيشــان يومـــا فدمدمت
مدافعــــهم فــــــي قذفـــــــها للقنابــل
وأبرقــــت البيــض الرقــاق فأمطــرت
ســماء الوغــى هــام الرجــال البواســل
وأضحــت دمــــاء القــوم ســيال حبابــه
جماجــم حزتــها شـــفار المناصل تــراه
علــى متن الفضـاء مرفرفا
يــــؤم نفــوس الخصــــم بيــن المعاقــل
كبحــــر دم ديباجـــــه وهــــو فوقـــه
كــزورق نــــور للبسـالة حـــامل .....
وقصيــدة لخيــري الهنــداوي بعنــوان (السياســة والوطــن) فــي
شــوال 1333هـــ,
عـن السـيف حـدث انــه الحكـم العـدل
وما شئت قـــل يشـــهد بـــه العـــقل والنقل
فــا حكــم إن لــم يحكــم الســيف فــي الوغــى
وال مـــلك إن لــــم يبن أركانـــــه العــــــدل
هــو الحكــم القاضــي بمــا شــاء واشــتهى
لــه االمــر ال يعصــى لــه العقــد والحــل
فمــا مثــل حد الســيف للخطــب فارج
وال مثــل حســن الــرأي إن زلــت النعــل
وال مثــل هيندنبــورغ يــوم كريهــة
اذا قصــرت عــن خــوض مكروههــا الرجــل
همــام اذا شــاهدته خلــت انه
تجســد فــي ناســوته المجــد والنبــل
لــه كل يــوم وقعــة جرمتيــة
يشــيب لعظــم الخطــب مــن هولهــا الطفــل

اغــار علــى االعــداء يوطــئ خيله
معاقلهــا لــم يثنــه الوعــر والســهل
وصبــح وارشــو بــكل ســميدع
لدى الروع لم يشغله عن حسب شغل .....
وقصيــدة اخــرى بعنــوان (الحــرب فــي االرض) فــي عددهــا
( )79الصــادر فــي  16ذي الحجــة  1333هـــ.
ضاق صدري فرحت ازجي القصيدا
مســتعيضا عــــن الحــــــــــداد النشــيدا
مثقالت بارحــــــال الهــــــــــم يمشين
بليل الخطـــــــــــــــوب مشــــيا وئيـــدا
حامــــــات الـــى الشــــعوب عــتابا
موقــرات لــــــوما عليــــهم شديـــــــــدا
يتطرقن كـــــــل قطـــــــــــــر ومصــــر
يتخبطــن فــــــــــــي الدياجـــــي البيــدا
هـــــل ســميع ابثــه بعــض شكــــــــــوا
ى وهـــــل مــــــن فتــى يعــــي التفنيــدا
اججــــت هــــــــذه البسيـــطة نـــــارا
ينضــج اللحــــــم حــــــرها والجلــــودا
رجعــــــت شعلـــــــة فكذبــــت اال
راء فيـــها والفــيلســـــوف الحديــــدا
شرر طبـــــق البحـــــــار هبـــوطا
واعتلـــــى غــارب الوهـــــــاد صعــودا
احـــــرق المــــــال والنفـــــوس وآلى
ال نــباتـــا يبقــــى وال جلمـــــــــــودا
عـــم وجـــه الصعــيد طــــرا فأمى
كـــل شيء علــــى الصعيد وقــودا ....
وقصيــدة اخــرى بعنــوان (خليلنــا باندلــس) فــي عددهــا ()122
الصــادر فــي  1محــرم 1334هـــ.
قم فجند مــن عزمــك االجسادا
واركـب العـــزم واقتعده جـوادا
وتقلد مــن صائب الفكــر سيفا
واتخــذ رأيـك الســـديد نجاــدا
واردع الروع واقتحم غمرت الموت
وامـأل صـــدر الفضاء طــرادا
واذا خارت القوى فادع بالبأس
تجــد مــنه عنــدك االمــــــدادا
صاح طال القعود في ظلمات الهو
ن فاقــدح مـــن النهوض زنادا
وتذكـــر ابـــاه آبائـــــك الصيـ
ومــا قلــدت بــــه االجـــــدادا
لسـت مــن هاشم اذا لـم اقدها
شزبا توقـــد الوغـــى ايقـــادا
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تطـــأ الشـــوس بالسنــابـك منـهـا
وتـــــدوس المــــلوك والقـــــوادا
نحـن ابناء قـادة النــــاس واليــوم
تــركــنا منـــها اليـــها القــــــيادا
بعدان إن لم تدع من االرض شبرا
لـــم تطأه الجيـــوش مـنا جهـــادا
فمــألنا الســـهـول خيــال ورجـــال
وارتـقيـــنا بخيلـــنا االطــــــوادا
ســـل جميــع االنــام عنا اذا شئــت
وســـــل إن اردت عنـــا البــــالدا
وسلـــوا عنــي السجـون ببــــغــداد
وهـنجـــام واســـــألوا االصفــــادا
كـــم قطعــنا مـــن البحــار عبابـــة
وأملــــنا مــن الملــــوك عـمــــادا
وقصيــدة للشاعـــر عبدالرحمــن البنــاء بعنـــوان (ونادت يا رشــاد)
فــي عددهـــا ( )47يدعــو فيهــا الــى الجهاد في ســبيل هللا ومحاربة
القــوات الغازية:
ونـــادت يا رشــاد الديــن يا مـــن
تظللـــــه المهابـــــة والجــــالل
سنـجعل لـلهـــــالل كيــوم بــــــدر
اذا ما شمس كــورها الضبـــاب
فأيـــن المسلــمون ذوو المعــالـي؟
وأين الشوس واألسـد الغــضاب
دعوا االشغـال وابــتدروا لحــرب
فان الديــن حــل بـه اضطراب
فــما العــــذر يا اســــالم يــــــوم
امـــــام هللا تــصطـــف االنــــــام
وقصيــدة للشــاعر محمــد مهــدي البصيــر بعنــوان (اعداؤنــا
والمكــر) فــي عددهــا ( )184الصــادر في ربيع الثانــي 1334هـ.
مكـــروا بــامــة احمــد وبـشرعــه
حتى تمـنـوا انــهــم لــم يـمـكــروا
حــدوا شــفـــار البغــي اال انهــــم
لســوى نحـــورهم بــها لم ينحروا
أمدبـــر االمــــر العـــظيــم وأنــه
فـــي غـيـــر رأيـــك قط ليس يدبر
اصبحت في يمن الوزارة ناظــرا
فيـها عــواقــب كــل أمـــر تنـظـر
كــم ليلـــة ليالء انت ســهرتها
لتنـــام حـــولك أعيــن ال تســـهــر
وصقلت فصــل الرأي حتى أنه
ليـريـك كــيف بــه الملــوك تفطـر
فاســلم وال ولـج العـــدو عرينــه
للمــلك فيــهــا انت ليــث مخــــدر
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بحــزن شــفيف ينظــر ايــوب الــى المريــض المطبــق العينيــن ،شــيخ متوســط القامــة ،علــى وجهــه النحيــل رســم التعــب و
الضنــك خطوطــه القاســية .تمايلــت أمــواج الذكريــات فــي ذهــن أيــوب بملفاتهــا الدافئــة والســاخنة .الزمــن مضــى بأقصــى ســرعة
مثــل غمضــة عيــن وتغيــرت الصــور وانطفــأت ضحــكات العمــر وغابــت أقمــاره .انــه جميــل الــذي اخترقــت مجســات رأســه مبكرا
صــوالت وجــوالت األشــقياء وصخبهــم وعربداتهــم ،وخ ـ ّدرت عقلــه وعواطفــه كاألفيــون .كان ســيل مــن األســى واالبتســامات
تتدفــق مــن تفاصيــل وجــه أيــوب وهــو ينظــر الــى مالمــح جميــل التــي كانــت تطفــح ســذاجة وبــراءة ،ومــا غــادرت هــذه الصــورة
البريئــة جميــا حتــى وهــو فــي أشــد حــاالت غضبــه وهــو يجــأر ويشــتم ،ورغــم أطــواره الغريبــة فقــد كان طيــب القلــب ممتلئــا
بالبشاشــة والحبــور .وحســبما ســمع أيــوب مــن والــده ان جميــا فــي اليــوم الــذي ولــد فيــه راح فــي موجــة طويلــة مــن البــكاء وكل
محــاوالت الــدادة القابلــة لــم تجــد نفعــا فــي اســكاته حتــى يئســت وهــي تنظــر الــى امــه والحاضــرات فــي غرفــة الــوالدة بقلــق،
لكنــه ســكت فجــأة وعلــى وجهــه ابتســامة واســعة وكأنــه كان يســخر منهــم ،ومــن أجــل ابتســامته الجميلــة الملفتــة للنظــر التــي

قصـة قصيرة

المـــلك..
لم يعد يبتسم
فـاضــل الحــــالق
أثلجــت الصــدور اطلقــت عليــه جدتــه اســم جميــل .كانــت عينــا
أيــوب تروغــان علــى وجــه جميــل وباصبعــه يمســح قطــرة مــن
الدمــع علــى خــده ،هــذا الراقــد المســتكين علــى ســرير المــرض
أشــغل المحلــة و العائلــة منــذ صبــاه بمشــاكله وســلوكياته غيــر
المتزنــة.
أقبــل أحــد الممرضيــن وهــو يرجــو الــزوار بتــرك الردهــة
ألن الطبيــب ســيعاين المرضــى بعــد قليــل ،لــم يتحــرك أحــد.
مســح ايــوب جبيــن المريــض بباطــن كفــه برفــق وابتعــد قليــا
نحــو الجهــة المقابلــة حيــث يقــف شــابان وعلــى وجهيهمــا ظــل
ابتســامة ،بينمــا ظــل بعــض أقربــاء جميــل مــن النســاء والرجــال
فــي أماكنهــم..
 أهذا قريبك..؟. انه دايي جميل..كادت ضحكة تفلت من السائل لكنه كتمها محمر الوجه..
 -دايــي جميــل ؟ ..آه حســنا ،فــي الليلــة الماضيــة اســتيقظ فجــأة
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مــن نومــه وحــوّ ل الردهــة الــى فوضــى وهــو يصيــح بأعلــى
صوتــه :مــن أنتــم ،مــن جــاء بكــم الــى بيتــي ،هيــا قومــوا
واذهبــوا يــا حيوانــات يــا أبنــاء ال ..ودســتة محترمــة مــن
أشــنع الشــتائم وجههــا الينــا ،هــرول خفــراء الردهــة ومســكناه
جميعــا حتــى هــدأ بعــد أن زرقــه الطبيــب بإبــرة مــا لبــث ان
ســكن ونــام ..هــذا خالــك صحيــح ؟..
 أنــا آســف ،رجــل مريــض وصــل حــد الخــرف وعمــرهتجــاوز الثمانيــن..
 فــي الواقــع رغــم حزننــا ،فقــد ضحكنــا أيضــا ،خالــك ذكرنــابعمنــا أســود النجــار ،فــي منتصــف الليلــة التــي رقــد فيهــا
هنــا فــي هــذه الردهــة كمــا أتذكــر ،قــام بنفــس التصــرف ،كان
هياجــه يســمع مــن خــارج المستشــفى ،ظــل ألكثــر مــن ســاعة
يمطــر حواليــه بشــتائمه العشــوائية ولــم يســتطع أحدنــا االقتــراب
منــه حتــى ه ـ ّده التعــب ونــام .هــذا الحــادث جــرى قبــل عشــر
ســنوات ،قضــى عمــي حياتــه حــاد الطبــع مشاكســا عدوانيــا،

انظــر هــذا أبــي يرقــد هنــا ،بعكــس عمــي فهــو مســالم هــادي..
تحــت ضغــط الظــروف الماديــة اضطــر والــد جميــل ان
يذهــب بــه وهــو فــي الســنة االولــى مــن عمــره الــى المدينــة و
يوكلــه الــى قريبــه و صديــق طفولتــه والــد أيــوب بــزركان ،وقــد
فرحــت بــه ام أيــوب كثيــرا عســى أن يكــون عضــدا ألبنهــم.
وحيــن أكمــل الثامنــة أعــاده والــده الــى القريــة بعــد أن تحســنت
حالتهــم  ،وبعــد أن بــرزت زغبــات شــاربه ،أرغمــت تصرفــات
جميــل المنفلتــة ومشاكســاته المؤذيــة أن يقــوده والــده الــى والــد
أيــوب راجيــا منــه هــذه المــرة أن يتكفــل بــه ،بعدهــا مــا كان
يســافر جميــل يومــا فــي أوقــات معينــة الــى القريــة إالّ ويعــود
منهــا مثقــا بالمشــاكل .ومنــذ أن فتــح أيــوب عينيــه للدنيــا وجــد
أمامــه هــذا الصبــي األســمر يبتســم لــه وقــد تعــوّ د أن يناديــه ب(
دايــى) أي الخــال..
هنــاك مــن يحلــم أن يكــون غنيــا أو فــي منصــب مرمــوق أو
يعشــق مطربــة ذات صــوت صــداح أو بممثلــة جميلــة يغــرم بهــا
يــزور خيالهــا منامــه ،فيعــرق و يتهيــج ،يدخــن ،يعاقــر الخمــر،
يدبــج قصائــد اآلهــات والعبــرات ،ويحلــم أن يطيــر الــى مــكان
اقامتهــا ليراهــا عــن قــرب ،يطلــب ودهــا ويمثــل أدوار البطولــة
أمامهــا ،لكــن جميــا مــن دون اآلخريــن تولــه بســير الشــقاوات
وأهــل المكائــد والقامــات والدونكيــات ،فــي الليالــي كان يســتلقي
علــى فــراش محشــو بفرقعــة صراخهــم وســخرياتهم الخشــنة،
وتباهــى ذات مــرة انــه ســيبصم ســجل حياتــه بعمــل بطولــي
فــي يــوم مــن األيــام .وبعــد أن ارغــم أمــام موقــف محــرج أن
يســافر الــى بغــداد ،حــاول احيــاء حلمــه مــع أشــقياء العاصمــة،
بحــث وســأل عنهــم بشــغف عجيــب ليصاحبهــم ويكــون جــزءا
مــن بطانتهــم وذلــك بعــد أن اســتيقن انــه لــن يســتطيع حتــى
االقتــراب مــن ظــال شــقاوات كركــوك .وكان صديقــه الحميــم
فــي القريــة (ايبــاو) قــد ســبقه قبــل بضــع ســنين الــى بغــداد
بمســاعدة أحــد أقربائــه هنــاك وفتــح محــا صغيــرا عمــل فيــه
مكوجيــا وظــل جميــل معــه يعاونــه ،يغســل المالبــس ويحمــي
المكــواة علــى النــار .كان جميــل قانعــا بوضعــه ومعيشــته مــع
صديقــه (ايبــاو) ،وفكــره ظــل مكبوســا باألوهــام ،وقــد صــدق
كل مــا قيــل لــه عــن شــقاوات بغــداد وانهــم بالعشــرات يجوبــون
الشــوارع بــا خــوف وبشــكل خــاص فــي منطقــة الميــدان
وحيدرخانــة ومحلــة الفضــل بيــد انــه لــم يلتــق أو يــرى أحــدا
منهــم ،وعندمــا حــاول عــدة مــرات أن يســتقي عنهــم المعلومــات
وعــن أماكــن تواجدهــم ،جوبــه باالبتســام أو القهقهــة أو بتســاؤل
مريــب..
 هل انت جاد أم تمزح ؟..وقد نبهه صديقه (ايباو) يوما الى مسألة مهمة..
 -انــت أحــد شــقاوات كركــوك ومــن المنطقــي أن يبحثــوا
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ويتحــروا هــم عنــك وليــس أنــت.
وقــد صــدق عقلــه هــذه الحقيقــة بســرعة وابتســم لصديقــه
ووضــع قبلــة امتنــان واعجــاب علــى رأســه ،وهكــذا وبعــد
هــذه النصيحــة الثمينــة ،بــدأ يتمشــي مــع صديقــه فــي شــوارع
ودرابيــن بغــداد فــاردا ذراعيــه وابتســامة مضحكــة علــى
شــفتيه ،علــى رأســه العرقجيــن وفــي قدميــه الكيــوة ،غيــر ان
معظــم الســابلة كانــوا يبتســمون لهــذه اللقطــة الظريفــة ،والبعــض
يكتمــون ضحكاتهــم وهنــاك مــن كان يتهكــم عليــه .بعــد ســنوات
عــاد الــى وكــره فــي المحــل ،وقــد ادارت الدنيــا وجههــا لــه
وهــ ّده الحيــل وغــزت الشــعرات البيــض رأســه ووجهــه.
 ها جميل ..هل طويت سجل ماضيك هناك في بغداد ؟..هكــذا ســـأله والــد أيــوب ممازحــا ،نظــر اليــه جميــل بانكســار
ودخــل المحــل دون أن ينبــس ببنــت شــفة.
كان والديــه قــد فارقــا الحيــاة واحتــل اخوتــه وزوجاتهــم
وأطفالهــم البيــت بكاملــه فــي القريــة ،ولــم يبــق أمامــه اال هــذا
الرجــل الكريــم والــد أيــوب يأويــه ويغــدق عليــه بالعطــف والــم
ال.
ورث أيــوب محــل بيــع األقمشــة الكبيــر عــن والــده الــذي
توفــي بعــد عنــاء مــرض ،وظــل جميــل كمــا كان ســابقا ركنــا
أساســيا فــي المحــل ،وقــد تحملــه أيــوب علــى شــطحاته ونزواته،
فقــد كان أيضــا جــزءا مهمــا مــن ذكريــات صبــاه ،ولــه معــزة
خاصــة فــي قلبــه .منــذ صغــره نــاداه بدايــي جميــل ،وعندمــا كان
أيــوب ينظــر اليــه يتذكــر بعــض أفعالــه الظريفــة .لــم يتغيــر
جميــل ورغــم تقدمــه فــي العمــر ظلــت تصرفاتــه الصبيانيــة
وتهــوره علــى حالهمــا ،لــذا كان مثــار اســتغراب وامتعــاض
األخريــن ،اذا شــاهد عــن قــرب أو بعــد شــجارا زج نفســه فيــه
دون أن يفكــر بالعواقــب ،ويخــرج منــه فــي معظــم األحيــان وقــد
شـ ّج رأســه بآلــة أو بطعنــة ســكين فــي ذراعــه أو فخــذه ،ولــدى
المثــول أمــام الشــرطة أو العــاج فــي المركــز الصحــي كان ال
ينفــك يصــرخ ويهــدد دون أن يتشــكى مــن آالمــه وجروحــه،
متشــبها بذلــك بشــقاوات كركــوك وبغــداد الذيــن كان يســمع
أخبارهــم بولــه وشــغف مــن كبــار الســن .وقــد تــورط أيــوب
مــرات عديــدة مثــل والــده فــي مشــاكل جميــل ومراجعــة مركــز
الشــرطة والتوســط الخــاء ســبيله .فــي القريــة كان جميــل يقــف
فــي الشــارع أمــام الزقــاق ينظــر الــى الرائــح و الجــاي ،ومــن
ينظــر اليــه بقصــد أو بشــكل عابــر يصــرخ فــي وجهــه.
 لماذا نظرت الي يا ابن الكلب..يهاجمــه وبرأســه الضخــم يكيــل لــه لطمــة قويــة علــى أنفــه،
فتنشــغل المحلــة وأهلــه فــي هــذا الحــادث لعــدة أيــام وال ينتهــي
اال عنــد الشــرطة وبالتراضــي ،وفــي معظــم األحيــان كان
يختــار الصبيــان أو مــن هــم دونــه عمــرا للتصــادم معــه .فــي
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الواقــع لــم يكــن فــي ســلوك جميــل شــيء يجافــي االخــاق ولكنــه
كان مندفعــا الفتعــال الشــجار وطــرق أبــواب الخصومــات،
وقــد حــاول أهلــه ردعــه مــرارا لكــن جميــل كان يكبــر وعقلــه
يصغــر وكبــار الســن كانــوا يطلبــون مــن الشــباب أن يتركــوا
جميــل لحالــه فهــو بالبنــط العريــض ..أحمــق !..
***
ذات مــرة كان يحــ ّدق ســارحا فــي صــورة الملــك فيصــل
األول علــى الورقــة النقديــة ســارحا ،صديقــه الحميــم (ايبــاو)
الجالــس قربــه فــي محــل حــاق القريــة ،كان يراقبــه ففاجــأه
بصوتــه الخشــن..
 جميل ،انظر اليه جيدا ،انه يشبهك..ابتسم جميل فرحا..
 صحيح..؟..أحــس جميــل بغبطــة شــديدة .فــي البيــت وقــف امــام المــرآة
ينظــر الــى صــورة الملــك ووجهــه ،يتفحــص المالمــح ويقــارن
بيــن التقاطيــع وقلبــه يــدق ،و ّســع شــفتيه ،حــاول أن يقلد ابتســامة
الملــك ،كانــت ابتســامة الملــك غامضــة ،مــن أيــن يأتــي بمثلهــا،
آه ،انهــا ليســت ابتســامة ،ربمــا كان الملــك يحــاول أن يبتســم
أثنــاء التصويــر ،لكــن خاطــرة مزعجــة ربمــا حطــت علــى
دماغــه كذبابــة خبيثــة ففــرت االبتســامة بعيــدة وطفــت فــي
الهــواء وربمــا انكســرت مثــل اســتكان شــاي وســقطت علــى
األرض دون أن ينتبــه الملــك والمصــور ،كل شــيء جائــز،
األن ،الملــك لــم يعــد يبتســم ،أعــاد النظــر الــى وجهــه..
 هنــاك شــيء ناقــص ،لكــي يكتمــل الشــبه ال بــد ..حســنا لــميالحــظ صديقــي ذلــك ،ربمــا كان يحــاول الســخرية منــي ،ال،
ال ،انــه (ايبــاو) صديــق الطفولــة مخلــص وأنــا اصدقــه ،اذن..
وســجن نفســه فــي البيــت ،تصرفــه الغريــب هــذا اســكن
الراحــة فــي نفــوس اهلــه ،فــي األقــل تهــدأ المحلــة وال يطــرق
أحدهــم البــاب لمشــكلة اقترفهــا ابنهــم المشــاكس .بعــد مــدة وقــد
طالــت لحيتــه واندفــع شــاربه الــى أمــام ،غــادر جميــل البيــت
وجلــس علــى كرســي الحــاق..
 مثل هذه الصورة اعمل لي لحية وشارب..ودرءا لســرعة هياجــه وغضبــه ،ســاير الحــاق خفــة عقــل
جميــل ،تمعــن الحــاق فــي صــورة الملــك علــى الورقــة النقديــة
التــي قدمهــا لــه جميــل ،وبمقصــه وشــفرته تفنــن فــي عملــه
منفــذا رغبــة زبونــه باتقــان .نظــر جميــل الــى صورتــه فــي
المــرآة القديمــة فاعجــب بهــا ايمــا اعجــاب ،ابتســم فــي وجــه
الحــاق المتوجــس وأجــزل لــه العطــاء ..فــي الطريــق صادفــه
(ايبــاو) الــذي هلّــل مصفقــا..
 اآلن ،صرت الملك طبق األصل.حتــى قمــة رأســه غطــس جميــل فــي بركــة النشــوة ،وكاد َن َف َســه

38

خريف 2020

أن ينقطــع ،عندمــا دخــا المقهــى هتــف ايباو..
 انظروا ،الملك فيصل بيننا..التفت الزبائن اليه باستغراب ،لكن الجايجي صاح فيهم غامزا.
 ال ،انه الملك جميل..قاطعــه (ايبــاو) بأعلــى صوتــه وهــو ينظــر بطــرف خفــي اليهــم
بخبث..
 اذا كان فيصل ملك العراق فان جميال ملك ..قريتنا.قــام الجميــع يصفقــون وينقــرون علــى المناضــد ويطلقــون
الهتافــات وهــم يحيطــون بجميــل الــذي رفــع ذراعيــه يحييهــم
وقــد طبــع علــى شــفتيه ابتســامة الملــك..
 جايجي ،استكانات الشاي للجميع على حسابي.بعد يوم جاءه صديقه ايباو بهدية ثمينة..
 خــذ ،ال تنقصــك ســوى ســدارة الملــك ،أهداهــا لــي أحــدأقربائــي المقيــم فــي بغــداد..
منــذ ذلــك اليــوم دخلــت جرثومــة الكذبــة فــي عقله ،الملــك جميل
يمشــي فــي القريــة وعلــى رأســه الســدارة الســوداء ،يتكلــم مــن
(ورة خشــمه) ،وابتســامة الملــك الباهتــة مرســومة علــى شــفته.
غيــر ان أحدهــم همــس فــي اذنــه..
 ايبــاو يســخر منــك بهــذه الســدارة والشــقاوة األصلــي البتخلــى عــن العرقجيــن.
وكادت هــذه النميمــة أن تشــعل نــار العــداوة والشــجار بينــه
وبيــن صديقــه الحميــم ايبــاو .تــرك الســدارة وعاد الــى العرقجين
واليشــماغ المــدالة علــى كتفــه ،كان يحلــو لــه أن يناديــه النــاس
بـــ( الملــك جميــل بــاوة أو باوكــة) ،وليــس (جميــل أبــو قامــة)،
فقــد كان – حســب قناعتــه  -يأنــف اســتعمال مثــل تلــك اآلالت
الحــادة بوجــود رأســه الحديــدي و قبضتــه الفوالذيــة.
***

ســمع فــي المقهــى ان شــيئا عجيبــا دخــل المدينــة والنــاس
يتهافتــون علــى رؤيتــه ،وأطلقــوا عليــه اســم (الســينما) ..فســأل
جميــل بأ َن َفــة..
 من هو هذا (السينما)..؟..أجاب (ايباو) محاوال المبالغة في كالمه..
 أنــا شــخصيا لــم أره ،لكنــي علمــت انــه يقــوم بأعمــالخارقــة جــدا ،يقولــون انــه ســاحر جبــار وشــيطان لعيــن ،أحيانــا
يدفــع النــاس الــى الضحــك وأحيانــا يــزرع فــي القلــوب الخــوف
والفــزع..
قال شاب نحيل قصير ذو شارب طويل..
 ســمعت انــه يختبــئ فــي مــكان خــاص شــديد العتمــة وحيــنيذهــب النــاس لمشــاهدته يظهــر لهــم فجــأة فيربــك أحوالهــم.
وألجل اثارة جميل هتف ايباو..
 أخبرني صديق أثق به ،ان السينما شقاوة شديد البأس.رد الجايجي وقد وضع طابع الجد على وجهه..
 لــو كان هــذا الشــقي هنــا لجندلــه الملــك جميــل باوكــة وســحقرأســه بقدمــه.
ارتجــت األكــف بالتصفيــق وســط موجــة مــن الضحــكات
والقهقهــات ووزع الجايجــي اســتكانات الشــاي علــى حســاب
جميــل المنتشــي الــذي زعــق متفاخــرا..
 شــقاوة آخــر زمــن ،طبعــا لــو لــم يكــن جبانــا لمــا أخفــى نفســهفــي الظالم.
*
تأثــر جميــل بوالدتــه االعصبيــة المــزاج والمشاكســة الســليطة
اللســان التــي كانــت تغتــاظ ألتفه ســبب ومســتعدة للشــجار لمجرد
كلمــة لــم تعجبهــا مــن احداهــن ،وقــد ر ّبــت بناتهــا وأوالدهــا
حســب القيــم الســائدة ،وزوجــت الجميــع مبكــرا حســب اختيارهــا
ورغبتهــا ،فقــط جميــل الــذي اكتســب منهــا العنــاد واالنقيــاد الــى
هــوى نفســه فلــم يطاوعهــا وســخر مــن النــكاح وتكويــن عائلــة
لســنوات طويلــة حتــى استســلم وهــو فــي الخمســين .وجوبهــت
جــل رغباتــه منــذ الصغــر بالرضــا وعومــل بحظــوة خاصــة
درءا لمنغصاتــه وكان يقطــع حبــل كل رأي ال يتماشــى مــع
عقلــه.
***
حيــن تجــاوز جميــل الســبعين ونحــل عــوده وغــدا عاجــزا،
اعتــاد الجلــوس علــى عتبــة البــاب أو أمام أي دكان قــرب البيت،
يتطلــع الــى الرائــح والجــاي ،وقــد أطلــق عليــه أوالد المحلــة
الظرفــاء اســم (عالعــودة) ،نســبة الــى الموطــة ذات العــود .فــي
أيــام الصيــف كان أحــب شــيء الــى نفســه أن يشــتري اثنتيــن أو
ثــاث مــن الموطــة أو اآليــس كريــم الــذي كان يســمى آنــذاك
(كريــم اســتيك) ونــوع آخــر باســم (أزبــري) ،وغالبــا كانــت
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تصنــع فــي البيــوت أو فــي معامــل صغيــرة غيــر صحيــة ،أمــا
المشــروبات المعروفــة المعبــأة فــي علــب مــن زجــاج فقــد كان
أشــهرها مــن نــوع (ســيفون) وآخــر باســم (نامليــت) ،كان جميــل
العجــوز يمــص كريــم ســتيك بشــراهة واحــدا وراء اآلخــر ثــم
يتجشــأ ويطلــق صوتــا طويــل النفــس ..آآآآآح..واألوالد يراقبــون
ويح ّدقــون اليــه بمــرح فتحلّــق ضحكاتهــم كســرب الزرازيــر
فــي فضــاء المــكان ،ومتــى مــا طــرق ســمعه صــوت بائــع
(أبــو العــودة) الحــاد فــي المحلــة يســارع جميــل فــي الخــروج
مــن البيــت ويصيــح (ابــو العــودة ابــو العــودة) ويهــرع األطفــال
والصبيــان يــرددون وراءه النغمــة بالمــرح والقهقهــات (ابــو
العــودة ابــو العــودة) ،وقــد شــغف بهــذا الهــوس أيــام عملــه
فــي محــل ايــوب بــزركان ،وبشــكل خــاص أثنــاء الظهيــرة اذ
كان يطيــب لــه فــي مثــل هــذه األوقــات وهــو يلتهــم الكبــاب
والمرطبــات علــى عتبــة المحــل التباهــي ببطوالتــه أمــام
الص ّنــاع والحماليــن وبينهــم أيضــا صبيــان وأطفــال أبنــاء
أصحــاب المحــات القريبــة لســماع جوالتــه وصوالتــه الممتعــة
التــي كانــت بالنســبة لهــم فتــرة راحــة وتنفيــس بعــد عنــاء
وتعــب الصبــاح .كان جميــل يتحــدث عــن أشــياء كثيــرة االّ
الســينما ،فقــد كان ال يحــب الخــوض فيهــا ،ويحــاذر االقتــراب
مــن شــاطئها درءا للســخرية واالحــراج ،وفــي رأســه ذكــرى
مقيتــة عنهــا شــكلت فــي نفســه عقــدة مزعجــة غــدت ســببا
قويــا فــي ســفره الــى بغــداد وعملــه مــع صديقــه ايبــاو ،وهنــاك
لــم يح ـ ّدث ايبــاو أبــدا انــه حيــن دخــل دار الســينما ألول مــرة
فــي كركــوك انفجــرت فــي رأســه قنبلــة الغبــاء ! .رغــم انــه
ذهــب معــه فــي بغــداد لمشــاهدة عــدد مــن األفــام فــي بعــض
المناســبات وقــد اســتمتع بهــا كثيــرا وع ّنــف نفســه فــي الوقــت
نفســه لكــن فــي الســر .مــرض ايبــاو فــي بغــداد فأوصلــه جميــل
الــى القريــة وعــاد هــو الــى المحــل وقــد كبــر وهــزل عــوده
وتغيــر ســلوكه وكــفّ عــن التصرفــات المســتهجنة وابتعــد عــن
مــوارد المشــاكل ،لكنــه ظــل مســكونا بعنترياتــه التــي كان يعلــم
ان معظمهــا مــن نســيج خيالــه ،وحيــن تجــاوز مرحلــة الشــباب
وتناوشــه طــوق الشــيخوخة،
ازداد اســتمتاعا بهــا ،وكان يتلــذذ بروايــة تفاصيــل خوارقــه
لــكل مــن هــبّ ودبّ يرغــب االســتماع اليــه باعجــاب وشــغف.
مــرة كان جميــل يبــرم شــاربه بخيــاء ويتفاخــر أمــام معجبيــه
قــرب مدخــل المحــل فصــاح فجــأة..
 يجــب أن تصدقــوا كل مــا أقــول ،فقبــل ســنوات كنــت أملــكمسدســا حقيقيــا..
أيــوب الجالــس علــى مقربــة منهــم ،عندمــا طــرق ســمعه كالم
دايــي جميــل ،أطلــق ضحكــة طويلــة علــى غيــر عادتــه لفتــت
اليــه األنظــار..

39

االخــــــاء خريف 2020
 علــى ذكــر المســدس ،اتتذكــر دايــي جميــل مــاذا حــدثعندمــا رافقتنــي أول مــرة الــى الســينما ؟..
حــ ّدق جميــل اليــه وكأنــه بوغــت بالســؤال أمــام جمهــوره
الذيــن اتجهــت أبصارهــم الــى أيــوب بفضــول مشــوب برغبــة
جامحــة لالستفســار والتســاؤل ،نظــر جميــل بانكســار الــى أيوب
وقــد أحــس بكثيــر مــن الضيــق والحــرج وفــي عينيــه رجــاء
وتوســل أالّ يســتعرض تلــك الذكــرى المزعجــة التــي ربمــا تفســد
صورتــه البراقــة فــي أذهــان معجبيــه .لكــن وأمــام صمــت جميل
والفضــول الجالــس فــي حضــن المترقبيــن ،اصطبغــت ســحنة
أيــوب بوهــج ابتســامة لطيفــة واســعة وقــد تجســدت فــي ذاكرتــه
التفاصيــل المثيــرة لذلــك المشــهد العجيــب الــذي لــن ينســاه أبــدا..
نعــم نعــم هــو كمــا يقــول دايــي جميــل ،فقــد كان آنــذاك شــابا
حساســا مشاكســا مســتعدا للعــراك فــي أيــة لحظــة ويملك مسدســا
يخبــؤه داخــل دشداشــته وقــد ش ـ ّد وســطه بحــزام عريــض.
هنــا قــام جميــل منتشــيا فرحــا وطبــع علــى خــد أيــوب قبلــة
حــارة والدهشــة ترفــرف علــى وجــوه الجميــع ،وزعــق بصوتــه
الخشــن وعينــاه تلمعــان مــن الجــذل:
 أســمعتم ،أصدقتــم ؟ ..كنــت املــك مسدســا حقيقيــا ،مــن كانبمقــدوره الوقــوف أمامــي ويتحدانــي ومسدســي بيــدي ؟..
ضحــك الحاضــرون وهتفــوا بحــرارة لجميــل الــذي بــدأ يتمايــل
بينهــم مغتبطــا ولســماع الضجــة خــرج أصحــاب الدكاكيــن
القريبــة واقتربــوا لمــرأى جميــل وهــو يص ّفر ويتراقــص ويفرقع
اصبعيــن فــي الهــواء ،طفــق الجميــع يضحكــون ويصفقــون،
واســتغل جميــل هــذه اللمــة والضجــة ليدخــل فــي منعــرج آخــر
لعــل وعســى ينســى ايــوب حكايــة الســينما المزعجــة ،رفــع
ذراعيــه لجلــب انتباههــم وانتصبــت قامتــه القصيــرة وهتــف
بلهجــة انتصــار..
 اســمعوا ،ال اريد أن اصدع رؤوســكم بأعمالي البســيطة مثلكســر الــرؤوس بقبضتــي القويــة ،أو مســح االنــوف وتســويتها
مــع الوجــوه بضربــة مــن رأســي..و ،و ،وكيــف اشــبعت ركال
ورفســا رجــا مــع جماعتــه كان يظــن نفســه مــن األكابــر بعــد
اعتدائــه علــى عجــوز مســكين مــع زوجتــه وبناتــه أمــام منزلهم،
وكيــف ان رجــال الشــرطة بعــد ذلــك بيــوم عندمــا حاولــوا
القبــض علــي اشــتبكت معهــم فــي معركــة فاصلــة بمسدســي
وتخلصــت منهــم وجئــت الــى هنــا مشــيا علــى األقــدام لثالثــة
أيــام بــا مــاء أو طعــام ،ال ،ال ،اســمعوا ،هــذه المغامــرة المثيــرة
التــي خضتهــا فــي تلــك الفتــرة ،لكــن ال ،قبــل ذلــك احدثكــم
كيــف حصلــت علــى المســدس ،كنــا نصنــع مشــتقات األلبــان
وأشــخاص يشــترون منــا ويبيعونهــا فــي المدينــة ،كنــا نتعامــل
معهــم بالديــن وفــي معظــم األحيــان كانــوا يســددونه باألقســاط،
لكــن أحــد المالعيــن بعــد ان تكاثــرت ديونــه ماطــل ثــم أنكــر
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مــا فــي ذمتــه وأقســم أمــام النــاس والشــرطة علــى ذلــك ،أبــي
منعنــا مــن التعــرض لــه ووكلّــه الــى هللا ،لكــن والدتــي هاجــت
وعيّرتنــا بالخــوف والجبــن وحاولــت تأديــب ذلــك الرجــل فــي
عقــر داره غيــر اننــا وقفنــا دونهــا وبشــق األنفــس أطفأنــا فتيــل
غضبهــا .وقــد علمــت فيمــا بعــد مــن شــخص علــى صلــة قويــة
مــن هــذا الحرامــي الكــذاب أنــه يملــك مسدســا انكليزيــا فــي
البيــت ،راقبتــه مــدة ،وفــي يــوم ســافر هــو وعائلتــه فــي احــدى
المناســبات الــى المدينــة ،فاســتغليت الفرصــة ودخلــت البيــت
واســتوليت علــى المســدس ،ثــم غلفتــه فــي قمــاش ثخيــن وخبأتــه
فــي حفــرة تحــت لحــد المرحومــة جدتــي فــي المقبــرة وظــل
هنــاك ألكثــر مــن ســنة ،كنــت فــي العشــرين مــن عمــري حيــن
قمــت بهــذه العمليــة ولــم يعلــم بأمــر المســدس حتــى أهلــي.
صرخ أحد الصبيان متلهفا..
 وماذا عن المغامرة المثيرة دايي جميل ؟.. آه نعــم انهــا حكايــة غريبــة جــدا ،فقــد تســربت اشــاعة قويــةفــي القريــة ان اشــباحا مخيفــة تعبــث تحــت جنــح الظــام فــي
المقبــرة يقودهــم شــيطان ذو لحيــة طويلــة..
قاطعه أحد الصبيان وقد اصفر وجهه..
 وهل للشيطان لحية يا دايى جميل ؟..رد بســرعة وعينــه المؤتلقــة ببســمة الرجــاء علــى أيــوب لكــي
ال يفســد عليــه نشــوته..
 طبعــا لحيــة طويلــة وشــارب وذيــل ،وقــرن حــاد كالمــوسفــي مقدمــة رأســه ،وقــد اســتولى علــى النفــوس الخــوف والهلــع
االّ أنــا ،خرجــت فــي الليــل الدامــس مــن البيــت دون علــم أحــد
وتحــت حزامــي مسدســي وبيــدي ســكين حــادة ألقــصّ لحيــة
الشــيطان مــن ذقنــه ،دخلــت المقبــرة مثــل القــط الحــذر ،ومــا هي
اال لحظــات حتــى ســمعت همهمــات وهمســات ونحنحــات ثــم
أنينــا تكبتــه ضربــة وأخيــرا دقــة ورنــة زجاجــات ،اســتغربت،
شــككت فــي األمــر ولــم انتظــر طويــا ،ســحبت مسدســي
وأطلقــت رصاصــة فــي الهــواء وأنــا أصيــح..
 ســلم نفســك يــا شــيطان يــا رجيــم ،جــاءك المــوت يــا تــاركالصــاة..
ســكت جميــل وقــد وضــع يديــه تحــت حزامــه بخيــاء وعلــى
وجهــه طابــع الجــد والصرامــة ،ومــن تحــت أجفانــه يراقــب
مــدى تأثيــر حكايتــه عليهــم ..صــرخ أحــد الصبيــان بهلــع..
 ثم ماذا دايى جميل هل قصصت لحية الشيطان ؟.استطرد جميل بهدوء مبحلقا فيهم بشموخ..
 لم يكن هناك ال شيطان وال أشباح..ارتفعــت عــدة تســاؤالت مــن هنــا وهنــاك وقــد غطــس الجميــع
فــي بركــة الدهشــة والتعجــب ..اســتطرد جميــل منتشــيا..
 -كانــوا مجموعــة مــن األشــقياء الذيــن اعترفــوا بعدئــذ انهــم

مــن بثــوا اشــاعة الشــيطان واألشــباح فــي القريــة لكــي يقترفــوا
أعمالهــم الشــريرة فــي المقبــرة.
معظمهم أحسوا بالخذالن لكن أحد العمال سأل مأخوذا..
 وهل قتلتهم جميعا ؟..أجاب جميل و قد أحس بخيبة أملهم.
 ال طبعــا ،فأنــا اربــأ بنفســي أن الطــخ ســمعتي بقتــل أمثــالهــؤالء الســفلة الفاســقين ،جررتهــم أمامــي مثــل الجــرذان
وســلمتهم للشــرطة.
لكن أيوب ابتسم وخاطب جميال بلسان مهذب..
 بــاهلل عليــك دايــى لمــاذا ال تحدثهــم عــن بطولتــك العظيمــةالتــي قمــت بهــا فــي الســينما ؟..
رد جميل وفي صوته طعم الغيظ..
 بطوالتــي كثيــرة وأنــا ال أ تذكــر جيــدا التافهــة وغيــر المهمــةمنهــا..
 مهــا دايــي جميــل ،انهــا ليســت تافهــة بــل احــدى بطوالتــكالنــادرة التــي ســتظل فــي ذاكرتنــا لســنوات طويلــة ،وســأرويها
لهــم اآلن ..وبالتفصيــل..
قاطعه جميل مغتاظا..
 كال ،انــا ذاهــب الغفــو قليــا والجماعــة يريــدون العــودةالــى أشــغالهم ..هيــا رجــاء كل واحــد يذهــب الــى محلــه فرجــال
الشــرطة عندمــا يشــاهدون هــذا التجمهــر ،ســيفتحون لنــا
محضــرا وســين وجيــم.
غيــر انهــم لــم يعيــروا لتخويــف وتحذيــر جميــل اهتمامــا فقــد
توجهــت األبصــار الــى أيــوب فــي توســل ورجــاء ..
 ال ال ما عندنا أشغال ،عم أيوب حدثنا عن تلك البطولة..نظر أيوب الى دايي جميل المنزعج بابتسامة مهذبة..
 اذن اســمعوا ..فــي أحــد األيــام قــدم دايــى جميــل مــع والــدهبيتنــا ،وعرفنــا فــي الحــال ان دايــي جميــل ال بــد قــد اقتــرف
مشــكلة فــي القريــة و كان تخميننــا فــي محلــه ،تركــه والــده بيننــا
وغادرنــا حزينــا كئيبــا ،وفــي مثــل هــذه المناســبات كان دايــي
جميــل يبقــى لشــهر أو أكثــر حتــى ينســى النــاس مشــكلته معهــم
فــي القريــة ،فــي اليــوم الثانــي مــن الزيــارة كان والــدي علــى
وشــك الخــروج مــع دايــي جميــل للذهــاب الــى المحــل ،عندمــا
طلبــت مــن والــدي أن يســمح لــي بالذهــاب مــع أصدقائــي الــى
الســينما ،فهــبّ دايــى جميــل يســألني وقــد تجهــم وجهــه واتســعت
حدقتــا عينيــه بشــكل مخيــف..
 سينما ،أقلت سينما ؟..أمام استغراب جميع من في البيت اجبته..
 نعم سينما..هل هناك من شيء دايي جميل ؟..فرد مشددا على كلماته كمن يتوعد عدوا..
 -أرغب أن أتعرف على (هذا) السينما وأرى شكله وهيكله.
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طبعــا ضحكنــا نحــن واعطينــاه العــذر ألنــه لــم يــر الســينما،
عندهــا طلــب منــي والــدي المرحــوم أن ارافــق دايــي جميــل
غــدا الــى الســينما دون أصدقائــي ،وحســب الموعــد مشــينا
الــى هنــاك ،وكان دايــي جميــل علــى مــا اذكــر يلبــس دشداشــة
ّ
محزمــة بنطــاق جلــدي عريــض وســترة رصاصيــة خفيفــة رغــم
أن الجــو كان حــارا ،وعلــى رأســه عرقجيــن ،كان وجهــه مغيّمــا
غيــر مريــح كمــن ينتظــر شــرا ويبــدو عليــه الحــذر والتوجــس،
آنــذاك كنــت فــي الخامســة عشــرة مــن عمــري ودايــى جميــل
فــي الثالثيــن ،فتصــوروا ،ذلــك اليــوم لــن أنســاه أبــدا ،مــع
أول خطواتنــا ونحــن قــرب شــباك التذاكــر تفاجــأ دايــى جميــل
باألضــواء العاليــة و الموســيقى وبالزحــام الشــديد وصيــاح
الباعــة ..ســألني بحــدة..
 أين السينما ؟.. في الداخل ولكن دعنا أوال نشتري تذاكر الدخول. ندفــع نقــودا كــي نــراه ؟ يبــدو انــه شــقاوة قشــمر ومســخرةمــن طــراز خــاص..
لــم اعــر لكالمــه اهتمامــا ،بعــد أن دخلنــا قاعــة العــرض
اصطــدم بلغــط المتفرجيــن وضحكاتهــم وصياحهــم ،وقــد فغــر
فاهــا وهــو يلتفــت حواليــه كمــن يبحــث عــن شــيء .بعــد جهــد
جهيــد وجدنــا مقعديــن ،حيــن أنطفــأت األضــواء تعلــق بذراعــي
لكنــه اعتــدل فــي جلســته بعــد أن انفتحــت الشاشــة علــى صــورة
الملــك والنشــيد الملكــي حيــث وقــف الجمهــور احترامــا ثــم
مــا لبثــت أياديهــم ان علــت بالتصفيــق .بعــد اختفــاء صــورة
الملــك ظهــرت مكانهــا كتابــات انكليزيــة بمصاحبــة الموســيقى
التحفيزيــة المنســابة  ،فعــاد المشــاهدون يصفقــون بحــرارة وقــد
عصرهــم الحمــاس ،ســأل دايــى جميــل باســتغراب..
 أين ذهب الملك ؟..أجبته باقتضاب ألني كنت في شوق كبيرألرى الفلم..
 لديه أشغال وراح.لكنه ضرب بقبضته على ذراعي بخفة وهو يعاتبني..
 كان عليك أن تخبرني بوجود الملك هنا..سألته مستغربا..
 لماذا ؟.. لكي أتحدث معه وانبهه بانه يشبهني.. ماذا ؟ ..تنبه الملك بأنه يشبهك؟..رد دايى جميل بكل هدوء وثقة..
 نعــم ولــم ال ،أهــل قريتنــا علــى درايــة بهــذه الحقيقــة ،ثــم أنــتالــم تالحــظ هــذا الشــبه الكبيــر بينــي وبينــه ؟.
وافقته محاوال مجاراته..
 صحيــح وهللا أنــت علــى حــق ،ولكــن يجــب أن نــرى الفلــمأوال ونؤجــل هــذا الحديــث الــى وقــت آخــر..
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لكنه لكزني بمرفقه هذه المرة بقوة لكي انتبه اليه..
 وأين السينما ؟.. هــذا المــكان كلــه نســميه الســينما وســتظهر أمامنــا علــى تلــكالشاشــة أشــياء تعجبــك.
كان الفلــم عــن الكاوبــوي ،عندمــا ظهــر الممثلــون فــي أزيائهــم
الغريبــة وهــم يتمنطقــون بالمسدســات ويعتلــون األحصنــة،
شــعرت ان دايــي جميــل دسّ يــده داخــل دشداشــته وكأنــه
يتحســس شــيئا وبعدهــا نهــض فجــأة بتذمــر..
 افتهمنــا ســينما ،ولكــن هــؤالء مــن أيــن جــاءوا ،أيــوب هيــا قــملنذهــب مــن هنــا فأنــا ال أحــب مثــل هــذه (الشــكوالت) وال اريــد
أن أقــع فــي مشــاكل معهــم..
كركــر األطفــال وقهقــه اآلخــرون ،بينمــا اســتطرد أيــوب وهــو
ينظــر الــى دايــي جميــل المنزعــج بابتســامة لطيفــة..
 رجــوت داي جميــل أن يجلــس وهمســت فــي اذنــه ،هــذا كلــهتمثيــل فــي تمثيــل ،لننظــر الــى الشاشــة وال نجعــل مــن أنفســنا
مســخرة أمــام النــاس ،لكنــه غضــب وصــاح فــي وجهــي.
 -ليس هناك من قوّ اد يقدر على السخرية منا.
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 لكنــي نبهتــه بــكل احتــرام بــأن الجالســين هنــا كلهــم شــرفاءوليــس فيهــم قــوّ اد ،اســتكان لكالمــي متضايقــا .أثنــاء العــرض
كان يقــوم بتصرفــات غريبــة فــي مكانــه ،غيــر انــي انشــغلت
عنــه بتطــور أحــداث الفلــم ،ران الســكون فــي القاعــة فجــأة
وانشــ ّدت العيــون الــى قريــة صغيــرة ،النســاء منشــغالت
بعملهــن واألطفــال يلعبــون الهيــن ضاحكيــن ،ارتفعــت مــن
بعيــد غبــرة وحيــن انكشــفت ظهــر خمســة مــن االشــقياء علــى
أحصنتهــم وهــم يصرخــون بوحشــية وبمسدســاتهم وبنادقهــم
هاجمــوا النســاء واألطفــال يقتلونهــم بوحشــية دون رأفــة وشــفقة
بصرخــات وبــكاء األطفــال وفــزع وتوســات النســاء ،ويبــدو ان
دايــي جميــل لــم يتحمــل ،فقــد أثــار هــذا المشــهد الدامــي أعصابــه
فأخــرج يــده مــن تحــت دشداشــته بشــكل غيــر متوقــع شــاهرا
مسدســا حقيقيــا وصــاح..
 اليــوم ســابصم حياتــي بهــذا العمــل البطولــي وأنتقــم مــنهــؤالء االشــقياء األوغــاد..
وقفــز كالغــزال مــن بيــن المقاعــد وفــوق رؤوس النــاس بهيــاج
مجنــون يطلــق الرصاصــات علــى الشاشــة ثــم اتجــه نحــو

الجمهــور المبهــوت بالســباب والشــتائم صارخــا..
 الخــزي والعــار لكــم ،يــا جبنــاء ،يعتــدي األشــقياء أمامكــم علىالنســاء واألطفــال يقتلــون ويضحكــون وأنتــم ســاكتون ترتعدون،
أيــن الغيــرة أيــن الشــهامة والرجولــة ـ هللا يأخــذ أرواحكــم..
دب فــي الصالــة دبيــب الخــوف والهلــع وارتفعــت صيحــات
النســاء واألطفــال وتعالــت أصــوات االســتغاثات والبــكاء
وارتبــك المتفرجــون وتدافعــوا للنجــاة والخــروج مــن بــاب
القاعــة وكأن األرض زلزلــت والقيامــة قامــت ،أمــا أنــا فقــد
جمــدت فــي مكانــي غارقــا فــي دهشــة عارمــة وحنجرتــي ســدت
ولســاني قــد شــل ،وفجــأة انيــرت المصابيــح وتوقــف العــرض
واندفــع عــدد مــن رجــال الشــرطة واالنضبــاط العســكري
بالعصــي والدونكيــات الــى الداخــل وقبضــوا علــى دايــى جميــل
وهــم يســحبون مــن يــده المســدس ويشــبعونه ضربــا ويكبلونــه
ويقودونــه الــى الخــارج بينمــا صوتــه يتعالــى فــي وجوههــم..
 وهللا عيــب عليكــم ،بــدال مــن أن ترفعونــي علــى األكتــافوتص ّفقــون لــي ،تضربونــي يــا أنــذال ألنــي دافعــت عــن
الحرائــر وقتلــت الجنــاة األشــقياء ،أهــذا هــو االنصــاف أهــذه
هــي العدالــة ؟..
تجمهــر النــاس أمــام دار الســينما وقــد برقــت فــي العيــون
عالئــم الحيــرة والتعجــب واالســتنكار ،وعشــرات مــن رجــال
الشــرطة واالنضبــاط العســكري هرولــوا وطوقــوا المــكان
وهــم فــي أشــد حــاالت القلــق والتوجــس والترقــب ونظراتهــم ال
تتوقــف عــن اللــف والــدوران ،وخــرج دايــي جميــل مــن بــاب
الســينما بمعيــة رجــال الشــرطة مقيــد اليديــن خلــف ظهــره،
وهــو يــزداد صراخــا ،ومــا أن رأى هــذا الجمهــور الكبيــر
المحتشــد ،رشــقهم بســيل الشــتائم القــذرة مــن فمــه الكبيــر التــي
جوبهــت مــن البعــض بالغضــب واالســتنكار بينمــا صــدرت مــن
البعــض اآلخــر قهقهــات تفــوح منهــا الســخرية والتهكــم ،ورغــم
أن دايــي جميــل قــد تحــول الــى هــزأة أمــام النــاس لكنــه لــم
يحــس باإلحــراج والخجــل فالقضيــة بالنســبة اليــه كانــت فــي
تلــك اللحظــات صفحــة رائعــة مــن احــدى بطوالتــه النــادرة.
تعالــت ضحــكات الجميــع مــرة اخــرى لهــذه الحكايــة المســلية
الفكهــة ورقصــت قلــوب األطفــال البريئــة بأقصــى درجــات
البهجــة والســرور ،غيــر أن صوتــا أجشــا ارتفــع مــن بينهــم
مســتهزءا..
 آه ..أهــو أنــت الــذي قمــت بتلــك الفضيحــة ،يــاه مــع األســف،كالمــك يــا أيــوب أعادنــي الــى الــوراء اربعيــن عامــا ،ال يمكــن
أن أنســى ذلــك اليــوم أبــدا.
صــدر ذلــك الصــوت مــن عجــوز يقتعــد كرســيا قــرب المحــل
وكان كالمــه صادمــا ألــزم الجميــع علــى الصمــت ..لــم يهتــم
أيــوب لــكالم العجــوز ،وتابــع باســلوب جــاد ورزن وقــد غــضّ
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نظــره عــن دايــي جميــل الكظيــم المطــرق الــرأس..
لــم تــر مدينتنــا مــن قبــل مثــل هــذا الحــادث الغريــب الــذي خــضّ
األفئــدة وأذهــل األرواح  ،وخرجــت مــن كل رأس تأويــات
وحكايــات وأســئلة ،هــل هــذا الــذي شــهده النــاس بأعينهــم أو
طــرق أســماعهم حقيقــة أم مــن نســج الخيــال ،هــل ان الرجــل
عاقــل أم مجنــون ،هــل يوجــد فــي الدنيــا شــخص فــي هــذا الزمن
ال يفــرق بيــن التمثيــل والواقــع ،فــكان الجــواب نعــم ..علــى
كل ..اذا كانــت هــذه القصــة تثيــر الضحــك ،فانهــا تحتــاج منــا
أيضــا الــى كثيــر مــن التأمــل والتبصــر ،أيــن نحــن مــن العالــم
ومتــى نفيــق ،كيــف كنــا وكيــف أصبحنــا ..فــي النهايــة ..وبعــد
وســاطات الخيريــن مــن أصدقــاء والــدي أطلقــوا بعــد ثالثــة أيــام
ســراحه مــن الســجن وصــادروا مسدســه .بعدهــا ســافر دايــي
جميــل الــى بغــداد واختفــى هنــاك ثالثيــن عامــا..
وعندمــا انتهــى أيــوب بــزركان مــن كالمــه أمــام دهشــة
الحاضريــن ،كان دايــي جميــل قــد تســلل مــن بينهــم وغــادر
المــكان وهــو يقضــم أظافــره مــن شــده الحنــق والغيــظ واأللــم.
***
بشــكل غيــر متوقــع ،يفيــق دايــي جميــل فجــأة ويعتــدل فــي
جلســته علــى الســرير بهــدوء مثــل أي ســليم متعافــي ،يتفحــص
الوجــوه المحيطــة بــه ،يبتســم ..بصــوت هــاديء يســأل..
 ألست أيوب؟..أجاب أيوب مستغربا..
 نعم دايي جميل ..أنا أيوب ،كيف حالك..لــم يجــب ،تابــع دايــي جميــل يســأل المحيطيــن بســريره فــردا
فــردا نفــس الســؤال ..هــل أنــت فــان ،هــل أنــت فالنــة ؟ .ران
االرتيــاح والغبطــة علــى الوجــوه ،أحســوا ان دايــي جميــل قــد
تماثــل للشــفاء وقــد اســتعاد ذاكرتــه بقــدرة قــادر ،كان يبتســم
ويمســح بنظراتــه الجميــع ،ثــم عــاد ووضــع رأســه علــى
الوســادة باطمئنــان مــن جديــد ،حــ ّدق فــي الســقف هنيهــات،
حــرّ ك رأســه يمينــا يســارا ،تمتــم بضــع كلمــات غيــر مفهومــة
ثــم أغمــض عينيــه ،حســبه الــكل أنــه قــد غفــى ..ران الصمــت،
تبادلــوا النظــرات المســتغربة فيمــا بينهــم .بعــد فتــرة أقبــل
الطبيــب الخافــر يرافقــه أحــد الممرضيــن ،تنحــى الجميــع جانبــا،
بعــد أن أتــم فحــص المريــض جيــدا ،ســرح هنيهــة ،نظــر الــى
الممــرض ،ثــم حـ ّدق فــي أيــوب واآلخريــن لحظــات وهــو يقــول
برنــة أســف..
 يبدو انه قد اسلم الروح قبل دقائق ،رحمه هللا.كان دايــى جميــل مغمــض العينيــن جامــد الوجــه .همــس مــا مــن
مــكان مــا تســلل كنســمة هادئــة الــى اذن أيــوب..
 الملك ..لم يعد يبتسم..***
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هندسة ومهارات التفكري

عدنان احمد غائب
اذا كان تعريــف التفكيــر هــو اســتخدام المعرفــة لتحقيــق
هــدف مــا ،واإلدارة الصالحــة لمعالجــة المشــاكل والتغلــب
عليهــا ،فــان الــذكاء عبــارة عــن مجموعــة مــن مهــارات
التفكيــر التــي تســتخدم فــي حــل المشــكالت ،فالعالقــة بيــن
التفكيــر والــذكاء كعالقــة الســيارة بالســيارة نفســها ،فالتفكيــر
يقــود الــذكاء ويوجهــه للوصــول الــى الهــدف ،وإن عمــل
االنســان وســلوكه مــا هــو اال نتيجــة تفاعــل التفكيــر مــع
المعلومــات والمخــزون المعرفــي .امــا المهــارة وهــي القــدرة
علــى االداء بشــكل فعــال فــي ظــروف معينــة ،او االداء
الجيــد عــن معرفــة اســتراتيجية التنفيــذ مــن خــال التدريــب
المســتمر.
أن االســام اول مــن دعــا الــى تنميــة مهــارات التفكيــر فــي
اول ايــة نزلــت مــن الســماء علــى النبــي محمــد (صلــى
هللا عليــه والــه) وهــو فــي الغــار (أقــرأ باســم ربــك الــذي
خلــق) .وهــذه االيــة دعــوة صريحــة للتــزود بــزاد المعرفــة
التــي توســع مــدارك االنســان وتفتــح لــه افاقــا واســعا فــي
الحيــاة .وهــذه ال تتحقــق اال بهــدي مــن هللا ســبحانه ،وهــو
العالــم والقــادر يهــدي مــن يشــاء ويضــل مــن يشــاء ،وكل
مــا يتعلمــه االنســان فهــو مــن فضــل هللا وقدرتــه ال بقدرتــه
وحــده ،والقــراءة هنــا ربانيــة التوجيــه (اقــرا باســم ربــك)،
وعلميــة الوســيلة (اقــرا وربــك االكــرم الــذي علــم بالقلــم علــم
االنســان مــا لــم يعلــم).
وليــس لإلنســان عندمــا يولــد هدفــا بعينــه او مســارا يســلكه
ليبلــغ النجــاة مثلــه مثــل الســفينة تتقاذفهــا االمــواج ال يعــرف
اال هللا مجراهــا ومرســاها ،ولذلــك منحــه هللا العقــل ليفكــر
وليتدبــر امــره فــي الحيــاة ،وبيــن لــه الصحيــح فامــره باتباعــه
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والغــاط فامــره باجتنابــه (انــا هدينــاه الســبيل فامــا شــاكر وامــا
كفــورا) .اذن العقــل هــو الــذي يرســم الحركــة الماديــة لالنســان
ويحــدد ســلوكه والتــي تغــدوا عرجــاء مــن دون االعتمــاد علــى
الخارطــة التــي رســمها هللا لتكــون لــه دليــا ومرشــدا،
إن تطويــر مهــارات التفكيــر يعنــي رفــع مســتوى الــذكاء وزيــادة
ســويات القــدرات العقليــة لــدى االنســان ،وبنــاء تفكيــر ســوي
وســليم ،والوصــول الــى انســان مبــدع فعــال يعمــر الكــون,
والتفكيــر مهــارة التــي يمكن اكتســابها ،اذا عرفنا اســتراتيجياتها،
وطريقــة تنفيذهــا ،لــذا ال بــد مــن تعلــم اســتراتيجيات التفكيــر
والتدريــب علــى مهــارات التفكيــر.
ومــن اشــهر البرامــج العالميــة التــي تعنــى بتطويــر مهــارة
التفكيــر هــو برنامــج ( )CORTالــذي صممــه العالــم االنكليزي
(ادوارد .دي .بونــو) واعتمــد فــي فرضيتــه أن التفكيــر واالبــداع
مهــارة يمكــن للمــرء تعلمهــا واكتســابها ،فوضــع برنامجــه
الشــهير (كــورت) وهــو مشــتق مــن اســم المؤسســة التــي تعنــى
بنشــر وتطويــر هــذا البرنامــج (مؤسســة البحــث المعرفــي)
والــذي طبــق فــي دول العالــم المتقدمــة كالواليــات المتحــدة
االمريكيــة واليابــان وغيرهمــا ،علــى الطلبــة يتــراوح اعمارهــم
بيــن ثمانــي ســنوات الــى اثنتــي وعشــرين ســنة ،وهــذه البرنامــج
يتكــون مــن:
اوال :توســيع مجــال االدراك :مــن خــال النظــر الــى االشــياء
مــن زوايــا متعــددة واكتشــافها قبــل الحكــم عليهــا ،وبالتالــي
الوصــول الــى قــرار صائــب وتخطيــط ســليم.
ثانيــا :التنظيــم :التعامــل مــع التفكيــر بشــكل منظــم واالبتعــاد
عــن العشــوائية ،والتــزود بالمهــارات الالزمــة لتنظيــم وتصنيف
المعلومــات واالفــكار.

ثالثا :التفاعل :والذي يهدف الى-:
 -1معرفة نقاط االختالف واالتفاق مع اآلخرين.
 -2معرفة مواضع الخطأ في اقوالهم.
 -3معرفة برهان ايه فكرة.
رابعــا :االبــداع :يهــدف الــى اكتســاب المهــارة المطلوبــة
لتنميــة االبــداع لكــون التفكيــر االبداعــي جــزء مــن التفكيــر
العــادي ،وبالتالــي يمكــن تعلمــه واكتســابه مــن خــال ســلوكيات
ومهــارات مدروســة.
خامســا :المعلومــات والعواصــف :يهــدف الــى معالجــة وكيفيــة
التعامــل مــع المعلومــات .مثــل االســئلة ،التخميــن ،المعتقــدات،
العواطــف ،التقييــم او الحكــم ،ومعرفــة مــدى تأثيــر العواطــف
والمعلومــات علــى التفكيــر وتنظيمهــا قبــل القيــام بعمليــة
التفكيــر.
بــدا البرنامــج باالنتشــار فــي الوطــن العربــي والســيما فــي
االردن واالمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية ،وبهــدف هــذا
البرنامــج الــى اســتخدام مهــارات التفكيــر الســابقة للقيــام بعمــل
وتوليــد افــكار جديــدة وحــل المشــكالت.
اوال :معالجــة االفــكار :اســتخالص ايجابيــات الفكــرة وســلبياتها
مــع النظــر الــى االمــور الملفتــة لالنتبــاه او التــي تتطلــب دراســة
اكثــر للبــث فيهــا.
ثانيــا :البدائــل واالحتمــاالت والخيــارات :التركيز على اكتشــاف
جميــع البدائــل والخيــارات واالمكانــات عــن قصــور او البحــث
عــن بدائــل جديــدة لموقــف مــا.
ثالثــا :االولويــات :الحكــم علــى
االفــكار ثــم ترتيبهــا حســب
اهميتهــا بالنســبة لشــخص مــا،
او ترتيــب االفــكار حســب
االهميــة.
رابعــا :وجهــات نظــر اآلخرين:
معرفــة اراء االخريــن وطريقــة
تفكيرهــم لالســتفادة منهــا اي:
 -1احتــرام الــرأي اآلخــر
واالبتعــاد عــن التســرع فــي
الحكــم علــى اداء اآلخريــن.
 -2االســتفادة مــن اراء
اآلخريــن وافكارهــم لتوســيع
االدراك ،والنظــر الــى الموقــف
بشــكل اعمــق واشــمل.
 -3االبتعــاد عــن التعصــب
للــرأي الشــخصي ،واهمــال
اراء االخريــن وســمهم بالغبــاء

االخــــــاء

او عــدم الفهــم.
خامســا :النتائــج :اســتخالص النتائــج الفوريــة ،وقريبــة
ومتوســطة وبعيــدة المــدى الي قــرار.
سادســا :االهــداف :التركيــز علــى الهــدف العــام الــذي يكمــن
وراء االعمــال التــي نقــوم بهــا .وتحديــد االهــداف المرحليــة
والخطــوات التــي تحقــق هــذا الهــدف.
ســابعا :القوانيــن :هــي صياغــة مجموعــة مــن اللوائــح التــي
تســتخدم لضبــط حيــاة النــاس وتحســينها وتســهليها وتنظيمهــا.
ثامنــا :التخطيــط :رســم خطــوات منظمــة للوصــول الــى هــدف
مــا .مــع دراســة الموقــف مــن مختلــف النواحــي .اي اعــداد
خطــة او برنامــج عملــي للوصــول الــى الهــدف الــذي نريــد
تحقيقــه.
تاســعا :القــرارات :عمليــة تفكيريــة تهــدف الــى اختيــار افضــل
البدائــل ،والحلــول فــي موقــف معيــن مــن اجــل الوصــول الــى
قــرار ســليم.
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المــلك العــادل
اورنك زيب عالمكير

يشار الشريف
قــال هللا تعالــى فــي محكــم كتابــه الكريــم  --واذا حكمتــم بيــن النــاس ان تحكمــو بالعــدل  --فــا خيــر فــي مســلم ظالــم لشــعبه جائــر
فــي حكمــه وان اكثــر العبــادة و تظاهــر بالنســك فالحاكــم المغولــي مــن ســالة عــرق بشــري الــذي ظهــر الــى مســرح االحــداث
فــي بدايــات القــرن الثالــث عشــر الميــادي فاكتســح ثلــث العالــم القديــم كالبــرق الخاطــف فــي ســرعته ،وابــاد حوالــي ربــع ســكان
الكوكــب فــي قســوة مفرطــة ولــم تجــرؤ قــوة علــى وجــه االرض ان تدعوهــم إلــى المنازلــة ،او ترفــض لهــم امــرا حتــى قــال
كبيرهــم جنكيــز خــان مقولتــه الشــهيرة  --حيثمــا تمــر جيــادي ال ينبــت العشــب  --فهــل تتخيلــون ان يظهــر مــن نســل عــرق هــذا
الفاتــح الجبــار الفتــاك رجــل مســلم يســير علــى هــدي النبــوة ويحيــي ســيرة الخلفــاء الراشــدين ويملــئ االرض عــدال وقســطا ،بعــد
ان ملئــت ظلمــا وجــورا وينشــر ســماحة االســام وعدلــه ورحمتــه فــي شــبه قــارة متراميــة االطــراف ،شــديدة الوعــورة و الخطــورة
والكثافــة الســكانية ،فيجعــل منهــا شــبه قــارة اســامية لــم يعــرف تاريــخ االســام والبشــرية بــادا اوســع منهــا و ال اكثــر ســكانا
واديانــا وطوائــف  --انهــا شــبه القــارة الهنديــة التــي كانــت تمتــد انــذاك مــن حــدود الصيــن شــرقا الــى حــدود ايــران غربــا فنشــر
فيهــا العــدل والتســامح وأصبحــت تلــك البــاد فــي عهــده قبلــة المتطلعيــن الــى المدنيــة والعلــوم واألمــان والخيــر والرفــاه ومــع كل
ذلــك االنجــاز التاريخــي العظيــم نســاه المســلمون قبــل ان ينســاه غيــر المســلمين ،وال احســب أن قلــة قليلــة مــن النــاس ســمعت عــن
ذلــك الملــك العــادل المجاهــد الفقيــه الحافــظ والخطــاط الرائــع الــذي حمــل لقــب اورنــك زيــب عالــم كيــر فاليكــم حكايتــه:
فــي ليلــة صيفيــة صافيــة مــن ليالــي شــهر اغســطس اب مــن عــام  1619للميــاد جافــى النــوم امــرأة شــابة فــي اواســط العشــرينيات
مــن العمــر فخرجــت الــى شــرفة قصرهــا المهيــب تحــت ســتار الظــام لتستنشــق شــيئا مــن عبيــر النســائم البــاردة القادمــة مــن
سلســلة جبــال الهمااليــا الشــاهقة وكان قــد مضــى اكثــر مــن شــطر الليــل فوقفــت هنــاك فــي شــرفة القصــر الكائــن فــي مدينــة داهــود
بواليــة الكجــرات وســط الهنــد وجعلــت تتطلــع الــى النجــوم التــي كانــت تبــدو كجواهــر المعــة منثــورة فــوق قمــاش حريــري حالــك
الســواد بديــع الصنعــة وتعلــق بصرهــا بنجــم الشــمال الــذي كان يبــدو اكثــر لمعانــا واشــد بريقــا واكبــر حجمــا مــن ســائر النجــوم
فشــعرت بانشــراح غريــب فــي صدرهــا وبلــذة الســرور تســري فــي جســدها ســير الكهربــاء فــي االســاك ثــم مســحت علــى بطنهــا
المنتفخــة شــيئا قليــا وتمتمــت بكلمــات همســت بهــا فــي ســكون الليــل لتناجــي بهــا رب الســموات واالرض  --اللهــم يامقــدر االقــدار
ياعظيــم ياجبــار وياكريــم ياســتار احفــظ مــن فــي بطنــي واجعلــه مــن عبــادك االخيــار و هبــه حكمــا وعلمــا وســؤددا ونصــرا علــى
الظالميــن واالشــرار  --خامرهــا شــعور قــوي بالنعــاس بعــد ان ســرت فــي اوصالهــا لــذة الســرور بمناجــاة العظيــم الوهــاب فــاوت
الــى فراشــها الناعــم و علــى ثغرهــا ابتســامة التــوكل والثقــة بــاهلل وقبيــل الســحر رات فــي منامهــا نجــم الشــمال الالمــع يخلــد الــى
صدرهــا و يكبــر ثــم يكبــر رويــدا رويــدا حتــى يصبــح مثــل الشــمس اشــراقا وبريقــا وينتشــر نــوره فــي االفــاق حتــى تضــيء منــه
اطــراف االرض مــن المشــرق حتــى المغــرب --
جفلــت المــرأة الشــابة مــن غفوتهــا و فــي صدرهــا انشــراح عجيــب وبهجــة غامــرة فمســحت علــى بطنهــا مــرة اخــرى ورددت
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ايــات مــن القــران الكريــم كانــت تحفظهــا عــن ظهــر قلــب
وقامــت تتوضــاء لصــاة الفجــر وهــي تقــول  --اللهــم اجعــل
ولــدي مــن الصاحيــن واصلــح بــه شــان النــاس وارفــع بــه عــز
االســام والمســلمين.
كانــت هــذه المــرأة هــي (ارجمنــد بانــو) اجمــل نســاء عصرهــا
واكثرهــن علمــا وادبــا وارفعهــن مقامــا وشــانا فهــي زوجــة
ســلطان الهنــد  --شــاه جيهــان المغولــي  --الــذي كان يحمــل
لهــا حبــا لــم يعــرف لــه تاريــخ العشــق والغــرام والهيــام مثيــا
وظــل ذلــك الحــب خالــدا الــى يومنــا هــذا و ربمــا الــى ان يــرث
هللا االرض ومــن عليهــا بخلــود قبرهــا الــذي شــيده لهــا بعــد
وفاتهــا و الــذي يعتبــر تحفــة معماريــة فنيــة نــادرة هــي واحــدة
مــن عجائــب الدنيــا الســبع  --تــاج محــل --
كان وجههــا مســتديرا ناصــع البيــاض تشــوبه حمــرة الخجــل
فتزيــده روعــة وحســنا وكانــت عيناهــا ســوداوان واســعتان
تحاكيــان عيــون المهــا فــي روعتهمــا و بديــع صفائهمــا وكان
لهــا شــعر اســود طويــل ناعــم ينحــدر حتــى اســفل ركبتيهــا
كشــال هــادي وديــع يبــرق بريقــا يســحر القلــوب تحــت ضــوء
الشــمس و انــوار الشــموع وكانــت الــى جانــب ذلــك دائمــة
التبســم عــن ثغــر رصــت اســنانه رصــا كصــف متناســق مــن حبــات اللؤلــؤ االبيــض االصيــل ولهــا رقــة فــي القلــب وصــدق فــي
االيمــان عجيــب فلــم تكــن تتكلــم اال بخيــر وال يســمع صوتهــا اال كموســيقى هادئــة تبعــث علــى االنشــراح والراحــة فأحبهــا حاشــية
القصــر وأحبهــا النــاس وملكــت قلــب زوجهــا الســلطان ملــكا اغنــاه عــن امــاك الدنيــا اجمــع و اصبحــت تعــرف فــي القصــر و
خارجــه بلقــب  --ممتــاز محــل --
فــي فجــر يــوم الخامــس عشــر مــن شــهر ذي القعــدة عــام  1028للهجــرة الموافــق للرابــع والعشــرين مــن شــهر اكتوبــر تشــرين
االول مــن عــام  1619للميــاد ومــع اول خيــوط الفجــر ولــد للســلطان شــاه جيهــان مــن زوجتــه الحبيبــة ارجمنــد بانــو ابنــه الثالــث
فقــررت االم تســميته  --محمــد  --تيمنــا منهــا بالنبــي صلــى هللا عليــه والــه وســلم وتوســمت فيــه الخيــر مــن تلــك الرؤيــا العجيبــة
التــي راتهــا قبــل اشــهر.
دفعــت الســلطانة االم بطفلهــا الصغيــر الــى الشــيخ محمــد معصــوم بــن الشــيخ احمــد الســرهندي اعلــم علمــاء الهنــد واعرفهــم
بعلــوم القــران والفقــه والحديــث واالدب فتعلــم الطفــل القــران وهــو صغيــر و اتــم حفظــه دون العاشــرة مــن العمــر وبــرع فــي الفقــه
الحنفــي واتقنــه ثــم اخــذ دروس الخــط العربــي عــن اشــهر خطاطــي عصــره ولــم يبلــغ ســن الشــباب حتــى فاقهــم جميعــا و اصبــح
ابــرع النــاس فــي الخــط العربــي وتعلــم الفروســية و الرمايــة والمبــارزة وهــو فتــى صغيــر لــم يبلــغ ســن المراهقــة بعــد واتقــن
العربيــة و التركيــة والفارســية واالورديــة ونظــم الشــعر وأصبــح شــاعرا فطحــا ال يباريــه فــي جمــال الشــعر و نظمــه وحكمتــه
احــد مــن اقرانــه.
نظــم والــده الســلطان فــي صبــاح احــد االعيــاد حفلــة عظيمــة شــهدها خلــق كثيــر وكان مــن ضمــن الحفــل حلقــة واســعة تظهــر فيهــا
االفيــال العظيمــة مهارتهــا فــي اللعــب فهــاج احــد االفيــال وخــرج مــن الحلقــة وتطايــر النــاس مــن حولــه وكان االميــر (محمــد)
يمتطــي صهــوة جــواده قريبــا مــن الحلبــة وهــو فــي الرابعــة عشــر مــن العمــر فهاجمــه الفيــل وضــرب جــواده ضربــة اطاحــة بــه
واســتدار ليفتــك بالفتــى الصغيــر تحــت صيــاح النــاس وهلــع الجماهيــر ولكــن الجميــع ذهلــوا حينمــا وقــف الفتــى الصغيــر امــام
الفيــل العظيــم شــاهرا ســيفه بصالبــة االبطــال وعنفوانهــم وراح يلــوح بــه يمنــة ويســرة بمهــارة عجيبــة وشــجاعة نــادرة حتــى
صــرف الفيــل عنــه وأحــاط بــه حــراس ابيــه.
حينمــا اصبــح شــابا يافعــا واله ابــوه واليــة مقاطعــة الدكــن بوســط الهنــد كمــا تولــى اخــوه االكبــر – االميــر الشــجاع – واليــة
البنغــال وأخــاه االخــر االكبــر منــه – مــراد بخــش – واليــة مقاطعــة الكجــرات فاظهــر محمــد كفــاءة عاليــة فــي الحكــم وحقــق
الكثيــر مــن المنجــزات الكبــرى لواليتــه فأحبــه النــاس والتفــوا حولــه.
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توفيــت الســلطانة (ارجمنــد بانــو) الملقبــة بممتــاز محــل يــوم الســابع عشــر مــن حزيــران عــام 1631م فحــزن عليهــا زوجهــا اشــد
الحــزن ،وانقطــع عــن النــاس ،وأهمــل شــؤون النــاس والبــاد ،ودخــل فــي دوامــة مــن الحــزن العميــق ،وامضــى ســائر ايامــه
باكيــا عنــد قبرهــا ،وأمــر ببنــاء قبــر لهــا لــم ولــن يشــهد لــه التاريــخ ،وبــذل فــي ســبيله االنــوال والجهــد ،حتــى عمــل فيــه واحــد
وعشــرون الــف انســان بيــن مهنــدس ونقــاش وبنــاء وحرفــي ونجــار وخطــاط ،واســتمؤ البنــاء فيــه عشــرون ســنة كاملــة ،كان
نتاجهــا عمــل معمــاري نــادر عــده النــاس الــى يومنــا هــذا عجيبــة مــن عجائــب الدنيــا ،ودرة هندســية وفنيــة رائعــة مــن صنــع
البشــر (تــاج محــل).
طلــق الســلطان (شــاه جيهــان) الحكــم واعتــزل الحيــاة بعــد مــوت معشــوقته فســاءت حالتــه وتدهــورت امــور البــاد ،وفــي عــام
 1068هـــ الموافــق 1656م انقلــب االبــن االكبــر (دارا شــكوه) علــى ابيــه ،وأعلــن نفســه ســلطانا ،ولكــن اخوتــه االخرين (شــجاع،
مــراد ،محمــد) رفضــوا ســلطانه وثــاروا عليــه ،وكان كل واحــد منهــم اميــرا علــى مقاطعــة كبيــرة ،فدخلــت البــاد فــي دوامــة مــن
الحــروب الداخليــة بيــن االخــوة المتصارعيــن دامــت اشــهرا طويلــة كادت أن تعصــف بالدولــة لــوال أن انتصــر االخ االصغــر
(محمــد) علــى اخوتــه جميعــا وأعــاد االســتقرار الــى ارجــاء الســلطنة ،وأعلــن نفســه ســلطانا فــي شــهر رمضــان مــن عــام 1069
هـــ ،الموافق 1659م.
كان توليــه للحكــم بــادرة خيــر كثيــر عــم النــاس فــي عصــره وبدايــة سلســلة طويلــة مــن الجهــاد المتواصــل والنصــر المــؤزر فقــد
قضــى علــى فتــن البرتغالييــن فــي شــرق الهنــد وتوجــه صــوب قبائــل البطهــارن واألفغــان التــي تحالفــت مــع بعضهــا فــي شــمال
الهنــد للقضــاء علــى الدولــة فقضــى عليهــا ودخــل مدينــة قندهــار ثــم افتتــح مدينــة بدخشــان.
وصلــت اليــه االخبــار بتجحفــل جيــوش عظيمــة مــن اشــرس مقاتلــي الهنــدوس والســتناميين والراجبوتيــن تمهيــدا للهجــوم عليــه
فقــرر مواجهتهــا وســار اليهــا قبــل ان تســير اليــه والتحــم معهــا فــي معركــة عظيمــة اســتمرت عــدة اشــهر حتــى تحقــق لــه النصــر
الحاســم وقضــى علــى شــوكتها وأخضعهــا لحكمــه وأدانهــا لســلطانه وفــرض عليهــا الجزيــة ثــم ســار نحــو قبائــل المهرتهــا التــي
كانــت تحــت قيــادة (شــيواجي بــن شــاهجي) فــي مقاطعــة الدكــن ودخــل معهــا فــي صــراع دمــوي رهيــب دام عشــرين ســنة كاملــة
حتــى قضــى علــى قوتهــا وابــاد مقاتليهــا واســترد منهــا مدينــة بيشــاور .وكان ذلــك عــام  1097للهجــرة الموافــق  1686للميــاد
كان اشــبه النــاس بالخلفــاء الراشــدين فــي ســيرته فقــد اظهــر الزهــد منــذ اول يــوم مــن توليــه الحكــم ورفــض ان يكــون لــه عــرش
واثــر الجلــوس علــى االرض ومنــع نوابــه ووالتــه وقضاتــه مــن اتخــاذ الكراســي والزمهــم الجلــوس علــى االرض ايضــا و امرهــم
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بعــدم اغــاق ابوابهــم فــي وجــه النــاس وبقــي فــي جهــاد مســتمر دون توقــف لمــدة  52عامــا حتــى خضعــت لــه شــبه القــارة الهنديــة
بالكامــل مــرورا مــن حــدود الصيــن شــرقا وجبــال الهمااليــا و شــواطئ المحيــط الهنــدي وبنغالديــش وحتــى حــدود ايــران وبلغــت
امبراطوريــة المغــول االســامية فــي عهــده اوج عظمتهــا واتســاعها وتقدمهــا ورقيهــا فافتتــح اقاليمهــا واحــدا تلــو اخــر وخــاض
المســلمون فــي عهــده ثالثــون معركــة كبــرى لــم يهزمــوا فــي واحــدة منهــا وأصبحــت مدينــة  --دلهــي  --فــي عهــده حاضــرة الدنيــا
ودرة الزمــان وقبلــة المتعطشــين للحريــة والعــدل واألمــان.
الغــى االحتفــاالت بعيــد النــوروز واحيــا الســنة ونشــر العــدل والتســامح والمســاواة واقــام المســاجد والمــدارس والجامعــات
والحمامــات والبيماريســتانات واصلــح الطــرق وانــشء الحدائــق العامــة الرائعــة وفتــح بابــه للعــوام وأعلــن انــه مــن كانــت لــه
حاجــة الــى الســلطان او احــد مــن وكالئــه وأمرائــه فليــأت اليــه متــى يشــاء _
حفــظ القــران كامــا وهــو صغيــر وداوم علــى تالوتــه كل يــوم وطلــب مــن كل فقيــه وعالــم وقاضــي ان يكتــب كتابــا فــي الفقــه
او الفتــوى كل عــام ثــم جمعهــا كلهــا فــي كتــاب واحــد تحــت اســم (الفتــاوى الهنديــة) او الفتــاوى العالــم كيريــة نســبة الــى لقبــه.
بنــى مســجد  --باديشــاهي فــي مدينــة الهــور بباكســتان الحاليــة  --الــذي يعــد تحفــة معماريــة مازالــت قائمــة الــى يومنــا هــذا يؤمهــا
النــاس للصــاة كل يــوم.
كان يصــوم شــهر رمضــان مــن كل عــام وال يفطــر اال علــى ارغفــة يابســة مــن الشــعير وكاســات مــن المــاء مــن كســب يديــه مــن
كتابــة المصاحــف للنــاس وكان يصــوم يومــي االثنيــن والخميــس مــن كل اســبوع واأليــام البيــض مــن كل شــهر ولــم يتــرك ذلــك
حتــى وفاتــه رحمــة هللا عليــه -
لــم يســتطع ان يحــج فعــوض ذلــك بكتابــة مصحفيــن شــريفين بيــده اهــدى احدهمــا للحــرم المكــي واآلخــر للحــرم المدنــي وكان
خطاطــا بارعــا ال يضاهيــه فــي الخــط احــد.
كان صاحب عبادة عظيمة ويقوم معظم الليل وكان يخضع للعلماء والفقهاء ويوقرهم ويستمع الى نصائحهم ومشورتهم .
كان يقســم ســاعات النهــار والليــل كــي ال يهــدر وقتــا فــي غيــر مصالــح العبــاد او غيــر طاعــة هللا تعالــى فجعــل وقتــا للعبــادة ووقتــا
للمذاكــرة مــع العلمــاء والفقهــاء ووقتــا لمصالــح العســكر واإلدارة ووقتــا للــوالة والقضــاة ووقتــا للوافديــن والزائريــن وأصحــاب
الشــكاوى والحاجــات -
توفــي رحمــه هللا عــن عمــر ناهــز التســعين عامــا يــوم الثامــن والعشــرين مــن شــهر ذي القعــدة عــام  1118للهجــرة الموافــق
العشــرين مــن شــهر شــباط عــام  1707للميــاد بعــد ان حكــم  52عامــا كانــت كلهــا خيــرا وبركــة للنــاس جميعــا وكان مــن تقــواه
انــه اوصــى ان يدفــن فــي قبــر بســيط بيــن فقــراء المســلمين وان ال يتجــاوز كفنــه الخمــس روبيــات هنديــة وكان يقــرأ القــران كل
يــوم حتــى فــي يــوم وفاتــه -
هــذا هــو نجــم الشــمال الــذي رأتــه امــه الصالحــة فــي منامهــا وهــو جنيــن فــي بطنهــا وهــو الــذي انــار الدنيــا بعدلــه وعلمــه وهمتــه
وبطولتــه وســماحته وزهــده وهــو الــذي استبشــرت بــه امــه ودعــت لــه ان ينشــر العــدل فــي االفــاق فهــل يليــق بمســلم ان ال يعــرف
بطــا مــن امتــه كهــذا -
ضعفــت دولــة االســام فــي الهنــد بعــد مماتــه وتعاقــب عليهــا ســاطين لــم يرتقــو الــى مــا ارتقــى اليــه هــذا النجــم الالمــع حتــى
قضــى االنجليــز علــى دولــة المغــول االســامية فــي الهنــد بقضائهــم علــى اخــر ســاطينها (بهــادر شــاه الثانــي) عــام  1857للميــاد
ولــم تقــم لإلســام هنــاك قائمــة منــذ لــك التاريــخ وحتــى يومنــا هــذا -
كان اســمه محمــد ولقبــه ابــو المظفــر محيــي الديــن اورنــك زيــب عالــم كيــر  --اورنــك زيــب معناهــا بالفارســية زينــة الملــك وعالــم
كيــر معناهــا جامــع زمــام الدنيــا ،اخــرج للمكتبــة االســامية كتــاب (الفتــاوى الهنديــة فــي الفقــه الحنفــي) الــذي مــازال يــدرس الــى
يومنــا هــذا وال اظــن احــدا مــن طلبــة الفقــه الحنفــي ال يعرفــه او يطلــع عليــه وقــد طبعــت هــذه المجموعــة النــادرة الول مــرة فــي
مطبعــة عابديــن بالقاهــرة عــام  1865للميــاد.
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تـــراث تــلعفـــر
بين الماضي والحاضر
تــراث مدينــة تلعفــر تــراث فسيفســائي متنــوع غنــي وحافــل ,
وهــو مــن نتــاج فكــر وعقــول آهالــي المدينــة مــن اآلبــاء واألجداد
 ,ولــم يــأت مــن الفــراغ بــل بعملهــم الــدؤوب وتضحيتهــم
وتحملهــم اآلالم والمشــقات والصبــر ,ولهــذا عبــروا عنــه بشــكل
واقعــي ومنطقــي عن تاريخهــم وذاكرتهــم االجتماعية واإلنســانية
 ,وابداعاتهــم الثقافيــة الشــعبية والمعرفيــة وحســهم الفائــق  ,وعــن
أصالتهــم االنتمائيــة لمدينــة عرفــت بالكــرم والضيافــة والفضــل
والشــهامة والشــجاعة ،والمجتمــع التلعفــري الكريــم هــو جــزء
أساســي مــن المكــون التركمانــي والشــعب العراقــي ولديــه ثقافــة
وتــراث مجتمعــي كريــم ينبــع مــن الديــن الحنيــف وارث طيــب
مــن التقاليــد الشــعبية التــي كانــت مقبولــة مــن أهالي مدينــة تلعفر.
ولهــذا فــإن هــذا التــراث عائــش بيــن أهالــي تلعفر وقابع فــي هوية
المدينــة ،ومــن دونــه ال يعــرف هويــة البلــد بالشــكل الصحيــح كما
انــه يســاهم فــي توثيــق الماضــي والحاضــر والمســتقبل ويزيد من
التماســك اإلجتماعــي وقــد ترســخت مضامينــه فــي نفــوس أجيالها
عبــر الزمــان والمــكان ,وكشــفت عــن جوانــب كانــت خافيــة
علــى البعــض فــي االحــوال العاديــة  ,ولقــد اخــذ التــراث بجــدارة
مجــاال كبيــرا فــي مســاحة االعتــزاز المجتمعــي والوطنــي ,ومــن
الضــروري أظهــاره بشــكله الموضوعــي المتواصــل وتذكيــره
بيــن الحيــن واآلخــر عمــا قدمــه للمجتمــع واالنســانية والتفاعــل
معــه مــن قبــل أبنــاء تلعفــر ليــس للتســلية والتــرف فحســب بــل
ألخــذ العبــر والمعانــي. .
وصنــاع تــراث تلعفــر  -وهــم كثــر  -يكمــن فــي ثــراء رمــوزه
وداللتــه وقدرتــه علــى التعايــش والتنفــس الصعــداء برئــة نقيــة
صافيــة عبــر العصــور ،وهــم الــرواد الذيــن كانــوا لديهــم إهتمــام
شــديد وولــع بحــب تــراث المدينــة وقــد بذلــوا جهــودا جبــارة فــي
احيــاءه واغنائــه وســاهموا فــي تســليط األضــواء علــى محطاتــه
مــن خــال نشــاطهم الفكــري والثقافــي واألدبــي وأســتثمروا
مواضيعــه ومفرداتــه فــي كتاباتهــم مقاالتهــم وأعمالهــم ،وقــد
أحتلــوا مواقــع متميــزة وضــاءة فــي صفحــات التاريــخ ,ودون
مبالغــة أقــول :كانــوا (علمــاء وشــخصيات زمانهــم) بــل فــي
لغــة اليــوم الفنيــة فهــم يمثلــون المســتر (غوغــل) ال مجــال لذكــر
اســمائهم وبعضهمــم معروفــون عنــد أهــل المدينــة فيهــم علمــاء
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ذنــون قره باش
وأدبــاء وشــعراء وفنانــون .وشــخصيات اجتماعيــة ومثقفــون
بــارزون (تعليميــون وتربويــون واطبــاء ومهندســون) وغيرهــم،
وال تســتطيع أن تقــرأ تــراث مجتمــع أو شــعب دونمــا إلمــام بلغتــه
او لهجتــه التــي كتــب بهــا ،وإذا لــم يتــم المحافظــة علــى هــذا
التــراث بلهجتــه المحليــة الشــعبية فهــو ليــس تراثــا للمجتمــع وال
يــدل عليــه .وهنــا نأتــي بأمثلــة عــن تــراث تلعفــر ..و فــي تلعفــر
أكالت عريقــة تميــزت بهــا منــذ ســنوات بعيــدة ومنهــا :
* القديــري  :أكلــة شــعبية تراثيــة يتــم تحضيرهــا مــن عصيــر
الرمــان والخبــز والبصــل والنعنــاع أو الريحانــه أي ( ياربــز )
فــي لهجــة تلعفــر  ..وقــال الشــاعر معتصــم أفنــدي:
باغالريندا تورلو اينجر ييتشر
قديريس ييه ن إنسان ما يشير
وهذه األكلة طريقها إلى االختفاء.
واكلــة (جكلــوك) يتــم تحضيرهــا مــن عــدس وجريــش وبرغــل
وحبــة ودهــن  ..هــذه األكلــة القديمــة اختلفــت منــذ زمــان .
كانــت أمهاتنــا فــي ايامهــن قبــل أن توجــد البنــوك يخبئــن مــا
جمعهــم علــى مــدى العمــر مــن نقــود فــي الوســادة التــي ينمــن
عليهــا تحســبا لعاديــات الدهــر أليــام العــوز والشــيخوخة كمــا فــي
مثلهــن الشــعبي ( صاغلــه صمانــه كالــر زمانــه ) أي (القــرش
األبيــض ينفــع فــي اليــوم األســود ) وكذلــك هنــاك حكمــة المهاتنــا
وجداتنهــا تقــول األم ألبنائهــا مــن فــي الوظيفــة ال الــذي وأجمــع

مبلغــا مــن راتبــك لاليــام الســوداء.
اللبــاس الشــعبي للنســاء فــي تلعفــر :هــذا اللبــاس الــذي عــرف
بــه أبنــاء تلعفــر لســنوات قريبــة بجمــال حياكتــه وبســاطة
تصميمــه وعــد جــزءا مــن تــراث تلعفــر األصيــل الــذي عكــس
تاريــخ وعــادات وتقاليــد مجتمعنــا المعــروف بتنــوع تراثــه،
وكانــت نســاء تلعفــر تتولــى حياكــة مالبســها بنفســها مســتعينة
بالخامــات المتنوعــة والصــوف والقطــن وبعــض الزخــارف
والزينــة وأبتكــرت مــن خــال ضخهــن بجرعــات مــن األلــوان
الجذابــة والتطريــز الجميــل لتكــون بأجمــل وأبهــى صــورة ،وكما
معــروف أن الــزي الشــعبي فــي تلعفــر مختلــف مثــل العبــاءات
التــي تغطــي كامــل الجســم وأغطيــة الــرأس وكمــا تســمى بلهجــة
أهالــي تلعفــر (مصحــب) (واألبريــة) والجاكيــت النســائي (قتــه)
مطــرزة بألــوان زاهيــة وتحديــدا حاشــيتها ،والزي النســائي يتألف
فــي هيئتــه االعتياديــة مــن ثــوب طويــل ومــع زبــون يغطيــان فــي
الغالــب لحــد أخمــص القدميــن .والمجتمــع يتميــز ويعــرف مــن
خــال لباســه وزيــه الــذي يفــرض علــى النــاس معرفتهــم وهــو
زيهــم اليومــي فــي األيــام الماضيــة.
ولألســف أكثــر النســاء والفتيــات مــن الجيــل الجديــد تخلــت عــن
هــذا التــراث الجميــل وأخــذت منحنــا آخــر فــي زيهــن باســتثناء
القليــل منهــن ،فــإن تلعفــر كانــت فــي ذلــك الوقــت محافظــة فــي
لزيهــن التقليــدي ،وأيــن نحــن مــن اهتمامنــا بالــذوق الرفيــع والعفــة
فــي هــذه المالبــس فــي الزمــن الجميــل .وإن كســر وتهميــش مــا
تعــارف عليــه المجتمــع يعتبــرا امــرا غيــر مقبــول في بلدنــا تلعفر.
األغنيــة الفلكلوريــة الشــعبية :وهــي لســان حــال المجتمــع فــي
التعبيــر عــن الفتــرة الناريخيــة التــي يعيشــها ،فهــي تعتبــر متنفســا
لمجتمــع تلعفــر فــي التعبيــر عــن آمالــه وآالمــه التي يعيشــها ،وظل
الفلكلــور التلعفــري محتفظــا فــي أصالته وحيويته ويعكس مشــاعر
وعــادات وتقاليــد تلعفــر ،ومــن رواد المقامــات فــي تلعغــر وكمــا
نعــرف أن المقــام صيغــة مــن صيــغ الغنــاء ولــه مــن األصــول
الثابتــة والمتوارثــة ،وقــد اشــار الشــاعر رضــا جــوالغ فــي مقالــه
المنشــور فــي مجلــة تركمــن إيلــي(األدب والفــن) بعددهــا  ٣٣فــي
ت ٢٠١٠ / ١م إلــى أن الفنــان المرحــوم (رضــا عبيــد) الذي يعتبر
بحــق أشــهر الفنانيــن القدامــى وكان يتميــز به مــن ذوق فني أصيل
وحنجــرة طيعــة ألداء كل أنــواع ( األوزون هــوا ) ونفــس طويــل
ممــا جعلــه أقــرب مــن غيــره الــى الجماهيــر وذا شــعبيه واســعة،
ومــن الفنانيــن اآلخريــن البارزيــن فــي المقامــات (األوزون هــوا)
الفنــان المرحــوم (زيــن العابديــن رضــا) الــذي كان يشــتهر بمقــام
(أقصــر تجليــس) و قــارئ المقــام الشــهير علــي أدريس مــراد الذي
يجيــد أداء كل المقامــات األصيلــة ..إنتهــى.
والــكالم لــي :ال ننســى الواجهــة األولــى لألغنيــة التركمانيــة
التلعفريــة المعاصــرة الفنــان ياســين يحيــى اوغلــو وبظهــوره نحا
الفــن الغنائــي منحــى آخــر فقــد كان العنصــر األهــم فــي مســيرة
األغنيــة التركمانيــة وقــد أخرجهــا مــن األطــر الضيقــة إلــى آفاقــا
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تركمانيــة أكثــر رحابــة واتســاعا وكانــت أغانيــه يتميــز بــأداء جيد
ومواصفــات فنيــة دقيقــة ،ومــا زال بعــض أغانيــه يعيــش بداخــل
أبنــاء المجتمــع التلعفــري حتــى اآلن .وقــد أشــار الشــاعر رضــا
جــوالغ فــي المقــال نفســه آنفــا :بــأن عظمــة ياســين يحيــى اوغلــو
تكمــن وراء أغنيــة (دورســون) التــي كانــت باكــورة أغانيــه تلــك
التــي أعطتــه الثقــة بالنفــس لمواصلــة المســيرة ســعيا وراء التألــق
وذكــر بــأن كل فنانــي تلعفــر المعاصريــن خرجــوا مــن معطــف
ياســين يحيــى اوغلــو  .إنتهــى .
ولكــن اقــول لألســف هنــاك جيــل مــن الفنانيــن المعاصريــن
اخــذوا يقلــدون أغانــي أجنبيــة تحــت يافطــة الحداثــة أو التجديــد
وأبتعــدوا عــن شــرعية ضوابــط وقواعــد األغنيــة ،وهــو األمــر
الــذي يحــز فــي النفــس ،ولكــن عندمــا يتــم نصحهــم مــن قبــل
الكبــار فــي هــذا المجــال يعتبروهــا غيــرة او حســد ومــا إلــى ذلــك
إال إنهــم يفتقــدون الكلمــة الهادفــة أو اللحيــن المميــز ،ولكــن نقــول
مــن الطبيعــي أن يأخــذوا بأســباب التجديــد الترفيهــي المناســب
للمجتمــع بكافــة عناصــره بحيــث تراعــي الــذوق العــام وتحقــق
اإلحتــرام والمراعــاة لجميــع شــرائح المجتمــع التلعفــري.
وعليــه البــد مــن إبــراز جوانــب المضيئــة لهــذا التــراث بشــكل
دائمــي ليتعــرف عليــه الجيــل الحاضــر ،وأن تبقــى الممارســات
متواصلــة بجوهــر هــذا التــراث وإغنــاء مضمونــه وتعريــف
شــخصياته علــى اختــاف مســتوياتهم وبنــاء مقوماته واســتمراره
مــع مواكبــة وإثــراء جديــد ومتنــوع فــي مســاحة االبــداع وفــي
تناولــه وأســلوب عرضــه أو األستشــهاد بــه فــي الحيــاة اليوميــة ,
وكذلــك ينبغــي الحفــاظ علــى هــذا التــراث الغنــي علــى خريطتنــا
الثقافيــة واالجتماعيــة وإحتــرام ارثنــا التاريخــي الكريــم الــذي
أورثــه لنــا األبــاء واألجــداد واألمهــات مــن حســن الخلــق والحيــاء
والــذوق ومراعــاة قيــم مجتمعنــا وغيرهــا مــن األمــور الجميلــة
التــي تعتبــر ثقافــة تراثيــة مجتمعيــة إيجابيــة ،ومــن الطبيعــي إن
هــذا ال يتعــارض مــع التقــدم والتطــور واألخــذ بأســباب التجديــد
ضمــن ضوابــط الحــدود المشــروعة والقيــم األخالقيــة ،وكذلــك
يتطلــب العمــل علــى تنميــة هــذا التــراث مــن خــال نشــر الوعــي
الجماعــي بأهميتــه وقيمتــه التاريخيــة والثقافيــة والحضاريــة
وحمايتــه مــن النســيان والضيــاع والتشــويه.
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قصة قصرية

زئيــــر (زبيــدة)
قال انور حيران
فــي محلــة الهــرج والمــرج ،كان بيتنــا يقــع الــى جانــب بيــت
كثيــر الغــرف توجــره عوائــل عديــدة تعيــش الكفــاف .وكانــت
تؤجــر احــدى الغــرف عائلــة غريبــة .وكنــا ،نحــن االطفــال
النعتــرف بالحيطــان التــي تفصــل بيــن البيــوت ،فــكل حــوش
هــو بيــت لنــا نلهــو فيــه ونلعــب.
كان رب االســرة ( وادي خليفــة) موظفــا متقاعــدا شــعر رأســه
فــي بيــاض القطــن ،وكرشــه فــي ســعة برميــل ،وطاعتــه
لزوجتــه زبيــدة مضــرب االمثــال .كان فــي الســتين مــن عمــره،
كســوال ،بطــي الحركــة ،وهــو يقطــع المســافة بيــن البيــت وبيــن
ســوق القوريــة القريــب فــي ثــاث ســاعات او اقــل قليــا .كان
بليــدا ..ينفــر مــن مخالطــة اآلخريــن ،وهــو ال يعــرف كيــف
يضحــك  ..وهــو قــد يفهــم النكتــة التــي تــروى لــه ،ولكــن بعــد
يــوم وليلــة.
كانــت حياتــه سلســلة مــن االوامــر والزواجــر والنواهــي .وكان
يخــاف مــن زوجتــه (العاقــر) خوفــا يــزري بالرجــال واشــباه
الرجــال .كان يكفيــه أن يســمع (زئيــر) زبيــدة فتــراه يرتعــش
مــن جميــع اطرافــه ،وتتعاقــب الصفــرة والحمــرة علــى محيــاه
الملتــوي .ويذهــل عمــا يديــه .كان خوفــه مــن هــذه اللبــوة
المفترســة قــد اســتنفد المتعــة مــن حياتــه البائســة ،فصــار انســانا
اليــا قــل أن يضحــك او يبكــي.
كانــت زبيــدة فــي الثالثيــن  ..طويلــة  ..نحيفــة .لهــا انــف يحتــل
نصــف وجههــا الهضيــم المعــروق .ولهــا لســان يقــوم مقــام
ســوط ذي ثــاث شــعب  ..كانــت تنقعــه آنــاء الليــل فــي خــل
خــاص بهــا ،وكانــت تســتقبل نــور الصبــاح بالصيــاح المبحــوح،
والشــتائم الالذعــة الكفيلــة باحيــاء الموتــى ،ولعــن اجــداد زوجها
حتــى عتبــة ادم (عليــه الســام) .كانــت تشــتم امهــا  ..وتنعتهــا
بالضفدعــة  ..ثــم تشــتم اوالد زوجهــا مــن زوجتــه االولــى.
وتلعــن حظهــا االســود الــذي رماهــا بيــن هــذه الوحــوش .ثــم
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مجيــد سعدون
تميــل الــى الطشــت الكبيــر ،وتتــرك انبــوب المــاء فيــه حتــى
يطفــح ،ويمتلــى الحــوش ببــرك المــاء الصافــي  ..ثــم تأتــي
باكيــاس الحنطــة المقلمــة  ..وتغمســها فــي الطشــت العميــق،
وتقعــد علــى التختــة مباعــدة مــا بيــن رجليهــا  ..وتبــدأ عمليــة
دعــك وغســل كأنهــا الكابــوس.
وتمــر الســاعات ســريعة ،ومطبــخ زبيــدة بــارد ال نــار فيــه ،وال
غمغمــة شــاي .ويتضــور الصغــار مــن الجــوع ..ولكــن الخــوف
يعقــل ألســنتهم عــن البــوح .وعلــى حيــن غفلــة يصــل االب
مثقــا بالمشــتريات ،وهنــا تســرع البنــت الكبــرى (بشــرى) الــى
المطبــخ لتصنــع الشــاي اســتعدادا لتنــاول الفطــور  ..ونكــون
نحــن فــي طريقنــا الــى تنــاول طعــام الغــداء.
وكنــا حيــن نســتطيب اللعــب ،نســتعيد نشــيد (زبيــدة) الــذي تصك
بــه اســماع (وادي خليفــة) كل صبــاح ومســاء ،وكنــا نســمي
نشــيد الصبــاح والمســاء بنشــيد (المارســيليز) الــذي كان نشــيد
الثــورة الفرنســية ،ومــن بعدهــا نخــوض فــي اللعبــة المطلوبــة.
كانــت يــدا زبيــدة ،فــي كل مــرة ،تفــركان اكيــاس القمــح بغيــظ
وعصبيــة  ..ولســانها يــردد:

« وادي خليفــة  ..لقــد قلتهــا مــرة ال مرتيــن  ..امــش فــي
الطريــق  ..علــى وجهــك  ..ال ترفــع رأســك  ..هــل ســمعت ؟!
هــه  ..وال تلفــت عنقــك  ..ال يمينــا او شــماال  ..فــان عــدت ..
الــى المهجــوم  ..الــى بيــت النكــد  ..المشــؤوم  ..فــا تفتــح فمــك
 ..واغلــق عينيــك  ..وضــع قطنــا فــي اذنيــك  ..ثــم ابلــع ريقــك
بصمــت هــل ســمعت  ..وادي خليفــة ..؟.
إن صوتــك البغيــض يزعجنــي  ..وغطيــط نومــك يهلكنــي ..
هــل ســمعت ؟.
ليتــك خرجــت فلــم تعــد  ..حتــى اعــد  ..الــف لعنــة ولعنــة ..
كــي تحرقــك «.
وكانــت بشــرى الجميلــة قبلــة يغــض زوجــة ابيهــا ونقمتهــا.
كانــت حلــوة  ..عــذب القســمات ،صوتهــا رخيــم  ..يقطــر
حــاوة ،وكانــت قــرة عيــن ابيهــا ..فهــو يعزهــا ،ويحنــو عليــه،
وكان هــذا الحنــان يضــرم نــار الحقــد فــي فــؤاد زبيــدة ،فهــي
تشــتمها وتحرمهــا مــن لقيمــات الطعــام المحــدود ،وهــي ترميهــا
عنــد الجيــران بالفحشــاء والمنكــر  ..وكانــت زبيــدة ترهــق
بشــرى باالعمــال الشــاقة ،فــاذا دافــع عنهــا احــد مــن الجيــران،
عاقبهــا بالطــرد مــن البيــت حتــى الضحــى التالــي.
وقــد تقــدم احــد اقربــاء زبيــدة االبعديــن االبعديــن يطلــب يــد
بشــرى الجميلــة ،وكان شــريد آفــاق ،عاطــا عــن كل زينــة،
يشــرب العــرق االبيــض حتــى يتعتــه الســكر ،ويســلبه رشــده.
كان بنــاء ماهــرا ولكنــه يخلــف المواعيــد بصــورة مفجعــة.
وضحايــا مواعيــده القاتلــة بســتنزلون عليــه لعنــة الســماء كلمــا
رن جــرس اســمه فــي المجالــس.
كان خورشــيد ،وهــذا اســمه ،قاتــم البشــرة ،يعانــي مــن عســر
هضــم دائــم انعكســت اثــاره علــى طباعــه فهــو ســريع الغضــب،
ضيــق الصــدر ،عنيــف الجــواب .هــذا  ..وقــد تســاءل (وادي
خليفــة) كمــا تســاءل غيــره عــن الصفــة المشــتركة بيــن بشــرى
(الحبابــة) وخورشــيد (الهنــدي) وبقــي يــوم الهنــا والســعادة،
وتبخــرت دمدمــات وادي خليفــة فــي الهــواء  ..فــا مــن ســمع
بهــا وال مــن درى .وحــدد يــوم الجمعــة للزفــة الموعــودة.
وبكــت بشــرى وناحــت ،وتوســلت الــى ابيهــا أن يرحمها ويســتر
عليهــا ،ولكنهــا كانــت تنــادي علــى حجــر اصــم ..ال يــرى وال
يســمع وال يتكلــم .امــا زبيــدة فكانــت تحاربهــا علــى طريقتهــا
الخاصــة فتقــول لهــا مــرة.
« آن لــك يــا بشــرى أن تصبحــي ربــة بيــت خــاص بــك تأمريــن
فيــه وتنهيــن  ..وتغســلين فيــه اكيــاس الحنطــة المقلمــة كمــا انــا
«.
او تقــول « آن لــك أن تتحققــي مــن صحــة اقوالــي عــن الرجــال،
انهــم كمــا ستكشــفين خنازيــر مــزودة بقــرن يبعجــون بــه بطــون
النســاء بحجــة الحصــول علــى الذريــة الصالحــة «.
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او تقــول « ســيكون لــك كبــش عنيــد خــاص بــك فــا ترحميــه
وال تحترميــه  ..وعــدي الــى االلــف قبــل أن تندســي فــي فراشــه
«.
او تقــول « حــاذري ان يكــون لــك بطــن .إن االوالد هــم لعنــة
الشــيطان ..انظــري الــي  ..كــم انــا ســعيدة الننــي ال انجــب ،وال
اعكــر نومــي بزعيــق ذربــة مفجوعــة ! «.
وكان وادي خليفــة يــزداد شــحوبا  ..وكآبــة وصــار يمعــن فــي
التغيــب عــن البيــت كلمــا دنــا ميعــاد الــزواج البغيــض ..وكان
اهــل المحلــة يــرون الدمــوع تســيل مــن مآقيــه حيــن يغــادر عتبــة
الــدار مــع شقشــقة العصافيــر ..وكنــا فــي بيتنــا نســمعه يناجــي
نفســه بصــوت عــال ،ويحــاور ابنتــه الحبيبــة ،ويعدهــا بالنجــاة
ولــو علــى جثتــه.
وفــي ليلــة الجمعــة الموعــودة  ..وبعــد محاضــرة ناريــة مــن
زوجــة االب (زبيــدة) عــن ضــرورة تعليــم البنــات كيفيــة اطاعــة
االمهــات .هــز وادي خليفــة رأســه عالمــة التســليم والطاعــة.
وانســحب الجيــران الــى غرفهــم تنازعهــم عواطــف متضاربــة
 ..غيــر أنهــم كانــوا علــى يقيــن تــام أن الــزواج المشــؤوم واقــع،
ولــو طلعــت شــمس الصبــح مــن الغــرب.
ومــع نــداء « الصــاة خيــر مــن النــوم « فــي الفجــر البــارد
شــقت أجــواز الفضــاء صرخــة رعــب انتزعــت الناعســين مــن
عــز النــوم ،وتدفقنــا الــى بيــت زبيــدة  ..وفــي الطارمــة رأبنــا
حبــا غليظــا يتدلــى مــن خطــاف مثبــت فــي الســقف ،وكان
وادي خليفــة يتدلــى متأرجحــا فــي الهــواء ،ورقبتــه البدينــة
اســيرة العقــدة المحكمــة المطبقــة عليهــا  ..وتحــت قدميــه برميــل
فــارغ  ..والغريــب أنــه كان يبتســم  ..واقســم علــى ذلــك..
هــذا وال علــم لــي بمــا جــرى فيمــا بعــد ،ولكــن بشــرى نجحــت
مــن شــرك الــزواج الملعــون  ..وســارت زبيــدة فــي طريــق ..
وســلكت بشــرى طريقــا آخــر ،ومعهــا اخوتهــا  ..كان هللا فــي
عونهــم.
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التعاقد ومحموالت النص الشــعري

سيـــاحــــة يف مجموعــة
(الباب الذي أطرقـــه جدار)

للشــاعرة ايدان النقيب
تحيلنــا الشــاعرة عبــر عتبتهــا النصيــة ،كعالمــة تســويقية ،إلــى
مســاحة يكتنفهــا االســتالب والغربــة والقلــق فالجــدار كدالــة
رمزيــة وبمعنــاه المجــازي كحالــة افتراضيــة تتحفــظ عمــا
وراءهــا ومــا يختبــئ بإيمــاءة تشــير إلــى انحســار األفــق وإلــى
كآبــة تتقاطــع خــاف التأمــل فــي محاولــة إليقــاظ وهــج المعنــى
وتأويــل المنحــى :
(ان الباب الذي أطرقه جدار
فأرضى بتطوال الحبال
وأرسم حروف أسمك في يدي
من بين طابور الوجوه
أعانق وجها يشبه وجهك
أسمعه بلسان أخرس )...
فالنكــوص (ان البــاب الــذي أطرقــه جــدار) والقبــول (فأرضــى
بتطــوال الحبــال) والهيــام (مــن بيــن طابــور الوجــوه أعانــق
وجهــا يشــبه وجهــك) موجهــات ألقــت بظاللهــا كدالــة وإيقــاع
لتوليــد هــذه الصــور الشــعرية وتســويقها فــي مســار فنــي
وجمالــي ضمــن القصيــدة  .وهنــا بــات الرمــز ســمة مواكبــة
لنصهــا الشــعري ومنفــذا تعبيريــا لــه نســقه ،أملتــه الحالــة
الشــعورية .
ووفــق هــذا الســياق تتجســد صورهــا الشــعرية باســقاط التأمــل
مــن محــوره علــى محــور نســيجها الشــعري
تحــت كثافــة وإيحــاء ثنائيــة تتقابــل وتتناغــم تضمــن لنصهــا
الشــعري خاصيتــه وللمتلقــي تمعنــه فــي قبولــه أو إعــادة انتــاج
إرســالها بمــا يحفــز الذاكــرة :
( ...والحفر في مسرى الجبل
منحتك الغفران
وأطلقت طائر الوسن
قبل أن يستفيق الصبح
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هـشــام القيســي
لتحملني الريح إليك
فقد جاءني بسر
أنك هزمت بين الغربة والترحال )...
وفــي أســلوبها التعبيــري وكتابتهــا الشــعرية نتلقــى المدلــول
ونتفحصــه مــن خــال ســردها الشــعري ،فيبــدو الضميــر
المتكلــم والضميــر المخاطــب فــي إتجــاه قــول شــعري متناغــم
مسترســل يرتبــط ارتباطــا صميميــا ببــؤرة الحالــة الشــعرية،
وهــذا مــا تشــير إليــه القــراءة األولــى لقصائدهــا التــي نستشــف
منهــا ديناميكيــة تتجــاوز ســكون الــذات فــي نســيج عالقــات
النــص مواجهــة وتداعيــات الهبــة :
(هربت من الحلم
فوجدت في هروبي أبحث عنك
أدارني قطب المغزل
إلى الفزع األخير من الليل )...
و
( أما من رجوع
وعدتني ذات يوم أن تعود
خبأت درر األشواق في ربوة بيتنا
حملت الزهور إكليال
والقمر قنديال ) ...
وكذلــك قــد نتجــاوز احتمــاالت التأويــل لنكــون علــى تمــاس
مباشــر مــع الشــاعرة نســتخلص حمولــة النــص بمعنــاه القريــب
علــى األقــل باعتبــاره الحاضــن للمنــاخ النفســي الداخلــي،
واالسترســال فــي هــذا المســار يــكاد يكــون ســمة لتعبيــرات
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ذاتهــا الشــاعرة بلغــة واضحــة متوهجــة وعفويــة وهــذا مــا يمنــح فالموت في العراق بالمجان . )...
أفــق نصوصهــا دالالت وجماليــة :
وذات كما في نصوص ( رسائل إلى ابنتي) :
(أنت تعلمين تخمة أحزاني
(أحدق بحرارة شرقا وغربا
مهما كبر وهمي
وأمد حبال من خيوط العنكبوت
فغدرك أكبر )...
فقد ضيعت طريقا
ونص ( ال شوق وال حب ) :
كنت أسير فيه مغمضة العينين
( ليت لي صوتا تسمعه !
أعود وأبتكر حلما
فقد كسرت المزامير
أهناك معبر سري
وجرحت حنجرتي
ألعبر دون أن ينصت أحد ؟)
ومنك ال شوق وال حب)
فالشــاعرة تنســج أحاسيســها ببــراءة تنتصــر لألمــل وخياراتــه ونص ( أطلت االغتراب)
عبــر رومانســية ومشــهدية كفطــرة متبادلــة بيــن الــدال والمدلول ( مر عام ثم عام
مثلمــا تواجــه الســلب وخياراتــه فــي ملكــة ذاكرتهــا الزمنيــة
شيدت للحزن دارا
لتشــحن بالتالــي مســار نصوصهــا ومؤثثاتــه .
فتحت نافذة الصمت فيها ) ...
والشــاعرة تأخذنــا فــي ســياحة تتمحــور محطاتهــا بيــن موضــوع
وطــن :
هكــذا تأخذنــا تشــظيات لهمــوم رهاناتهــا حصريــا علــى األوجاع
(عدت من منفى وطني
التــي ســوقت األلــم بمشــهدية أعلنــت ســمفونية الــذات بحركاتهــا
صرخت
الزمنيــة تحــت أطــر مــن االنكســار الــذي جثــم بتداعياتــه علــى
ضحكت
ارســاليات الشــاعرة ،مــن هنــا فــان لحظــة التصويــر
بكيت
الشــعري بــدت واضحــة ومنســابة بمشــاعرها .
وغنيت أغنية طرية
كذلــك فــي مواجهــة مهيمنــات دوالهــا لــم يكــن نســيجها
وأعلنــت نبــأ استشــهادي  )..فــي قصديــة لهــول
الشــعري تبعيــا بمقــدار مــا كان توفيقيــا وعفويــا لجــأت
مــا جــرى وفجيعــة أدمــت ،وقلعــة هــي إرث
إليــه الشــاعرة بقصديــة اتجــاه الــكالم ،وهــذه اشــارة
لرمزيــة وتأريخيــة مدينتهــا ،كركــوك،
مغايــرة لســلطة الخطــاب الذكــوري المقابــل .
الجميلــة بنســيجها الملــون :
( أتأبــط أطمــار الحكايــات
إجمــاال فــان العنونــة أختصــرت معانــاة
ا لقد يمــة
الشــاعرة ومحمــوالت نصوصهــا فــي
ثم أعرج بدفاتر الكهولة
اشــهار مؤشــرات ال تفتــح بــاب التأويــل
لم يبق منك إال ذؤابة
فــي المعنــى القريــب ،فالذكريــات
تحتضــر فــي ذاكــرة
بتفاصيلهــا وبدالالتهــا مفارقــة وتضــادا
النســيان  )...ألن
ومواكبــة هيمنــت علــى ذات
شــهدت
القلعــة
الشــاعرة التي أحســنت
مغايــرا
برنامجــا
انتاجهــا وبالتالــي
توقــف فــي مســاره
المتلقــي
قيــادة
لتبقــى األطــال فقــط .
مســارها،
إلــى
وحــارس ليلــي رســم المــوت
وقــد وفقــت فيمــا
وشــما عليــه بعدمــا نــام ،فــي
أشــهرته .
قصديــة إلــى حالــة الســلب التــي
رافقــت فاجعــة العــراق  ( :هــدأ
الذعــر والبــؤس فــي عينيــه
ورحل من منازل كان يحرسها
مات الربيع
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السلطان عثمـان
ووصيته الشهرية

الدكتور اورهان بياتلى
بســم هللا الرحمــن الرحيــم (يــا بُنــيّ إ َّيــاك أن تشــتغل ِبشــي ٍء لــم
يأمــر بــه هللا ربُّ العالميــن ،وإذا واجهتــك فــي الحُكــم مُعضلــة
فاتخــذ مــن مشــورة عُلمــاء الديــن موئـ ًـا .يــا بُنــيّ  :أ ِحــط مــن
أطاعــك ِباإلعــزاز ،وأنعــم علــى الجُنــود ،وال ي ُغر َّنــك الشــيطان
وبمالــك ،وإ َّيــاك أن تبتعــد عــن أهــل الشــريعة .يــا بُنــيّ :
ِبجُنــدك ِ
إ َّنــك تعلـ ُم أنَّ غايتنــا هي إرضــا ُء هللا ربِّ العالميــن ،وأنَّ ِبالجهاد
ي ِعـ ُّم نــور ديننــا ُك َّل اآلفــاق ،فتحـ ُدث مرضــاة هللا جــل جاللــه .يــا
بُنــيّ  :لســنا مــن هــؤالء الذيــن يُقيمــون ال ُحــروب لِشــهوة حُكـ ٍـم أو
ســيطرة أفــرادٍ ،فنحــنُ باإلســام نحيــا ولِإلســام نمــوت ،وهذا يا
ولــدي مــا أنــت لـ ُه أهــل .اعلــم يــا بُنــيّ أنَّ نشــر اإلســام وهدايــة
ال َّنــاس إليــه وحمايــة أعــراض المســلمين وأموالهــم أمانـ ٌ
ـة فــي
عُنقــك سيســألك هللا عــز وجــل عنهــا .يــا بُنــيّ  :إننــي أنتقـ ُل إلــى
جــوار ربــي ،وأنــا فخــو ٌر بــك بأ َّنــك ســتكون عـ ً
ـادل فــي الرع َّيــة،
مُجاه ـ ًدا فــي ســبيل هللا لِنشــر ديــن اإلســام .يــا بُنــيّ  :أوصيــك
ِبعُلمــاء األُمَّــة ،أدِم رعايتهــم ،وأكثِــر مــن تبجيلهــم ،وانــزل
علــى مشــورتهم؛ فإنهــم ال يأ ُمــرون َّإل بخيــر .يــا بُنــيّ  :إ َّيــاك أن
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تفعــل أمــرً ا ال يُرضِ ــي هللا عــز وجــل ،وإذا ص ُعــب عليــك أمـ ٌر
فاســأل عُلمــاء الشــريعة ،فإنهــم ســيدلُّونك علــى الخيــر .واعلــم
ُ
طريــق هللا،
يــا بُنــيَّ أنَّ طريقنــا الوحيــد فــي هــذه ال ُدنيــا هــو
وأنَّ مقصدنــا الوحيــد هــو نشــر ديــن هللا ،وأننــا لســنا ُ
ط َّ
ــاب
جــا ٍه وال ُدنيــا .وصيَّتــي ِلبنائــي وأصدقائــي ،أديمــوا عُلــوَّ الديــن
اإلســامي الجليــل ِبإدامــة الجهــاد فــي ســبيل هللا .أمسِ ــكوا رايــة
اإلســام الشــريفة فــي األعلــى ِبأكمــل جهــاد .اخدمــوا اإلســام
دائ ًمــا؛ ِلنَّ هللا عــز وجــل قــد َّ
وظــف عب ـ ًدا ضعي ًفــا مثلــي لِفتــح
البُلــدان .اذهبــوا ِبكلمــة التوحيــد إلــى أقصــى البُلــدان ِبجهادكــم
فــي ســبيل هللا ،ومــن انحــرف مــن ُســالتي عــن الحــق والعــدل
ُحــرم مــن شــفاعة الرســول األعظــم يــوم الحشــر .يــا بُنــيّ  :ليــس
فــي ال ُدنيــا أح ـ ٌد ال يُخضِ ــع رقبتــه للمــوت ،وقــد اقتــرب أجلــي
ِبأمــر هللا جــل جاللــه ،أُســلمُك هــذه الدولــة وأســتودعك المولــى
عــز وجــل .اعــدل فــي جميــع شــؤونك).
هــذه وصيــة رجــل كتــب هللا علــى يديــه احيــاء االمــة االســامية،
وبنــاء دولــة متراميــة االطــراف تحتــل مســاحات شاســعة مــن
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القــارات الثــاث (اســيا واوروبــا وافريقيــا) وأن يحكهــا سلســلته اكثــر مــن خمســين يومــا وهــم يحالــون اختــراق الحصــون
قرونــا طويلــة تدعــى بالدولــة العثمانيــة.
 ،ومــات علــى اســوارها رجــال كثيــرون ،وحرقــت ســفنهم،
وقــدر هللا أن يحقــق احــد احفــاده بشــارة الرســول (صلــى هللا وتجرعــوا بعــض الهزائــم بعــد وصــول الدعــم المســيحي لكــن
عليــه وعلــى الــه) بفتــح القســطنطينية « لتفتحــن القســطنطينية الفاتــح لــم يتراجــع ،وحيــن اســتيقظ أهــل المدينــة فــي الثانــي
فلنعــم األميــر أميرهــا ولنعــم الجيــش ذلــك الجيــش» وهذا
والعشــرون مــن أبريــل كانــت المفاجــأة حيــن
الفتــح كان حلمــا لكثيــر مــن تولــوا عــرش الدول
رأوا الســفن العثمانيــة وقــد عبــرت القــرن
االســامية التــي تأسســت بعــد الخالفــة
الذهبــي بعــد فكــرة عبقريــة بنقــل الســفن
الراشــدة ،فمعاويــة بــن ابــي ســفيان
بــرا .صــام العثمانيــون ثالثــة أيــام
ارســل جيشــا ليحاصــر المدينــة
قبــل الفتــح ،خطــب فيهــم شــيخ
لكنــه عــاد دون أن يفتحهــا ،ثــم
اإلســام آق شــمس الديــن فأخبرهــم
ســليمان بــن عبــد الملــك الــذي
برؤيــاه وبقــرب الفتــح فــدب الحمــاس
اعــاد الكــرة ولكنــه لــم يفلــح
فــي نفوســهم ،قاتلــوا قتــال األبطــال
ايضــا ،ثــم هــارون الرشــيد
فــكان الجــزاء مــن جنــس العمــل ،دخل
العباســي ايضــا.
الفاتــح المدينــة فلــم ينــس أن يشــكر
امــا فــي العهــد العثمانــي
ربــه علــى هــذه النعمــة ،صلــى فــي
فقــد حــاول الســلطان
آيــا صوفيــا بعــد أن صــار مســجدا).
بايزيــد ،وكان قــاب قوســين
ثــم تحــول الــى متحــف لعقــود طويلــة بعــد
أو أدنــى مــن فتــح المدينــة
ســقوط الدولــة العثمانيــة ،ولكنــه عــاد مســجدا
لــوال تيمورلنــك ،ثــم حــاول مــراد
مجــددا فــي عهــد الرئيــس رجــب طيــب
الثانــي ،وجــاء الفتــح علــى يــد نجلــه
اردوغــان.
الشــاب (محمــد) ليخلــده التاريــخ
هــذه الوصيــة لمؤســس
ويكــون احــد مشــاهيره وأن
الدولــة العثمانيــة
يتشــرف بلقــب (الفاتــح).
(عثمــان بــن
بعــد أن عبــر البوســفور
وعســكر امــام حصون
المدينــة المنيعــة.
ذكــر
وقــد
المؤرخون:
(أن الجيــش
العثماني
صمد
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ارطغــرل بــن ســليمان شــاه) .الــذي ينتســب الــى قبيلــة الــكاي
التركمانيــة وهــي فــرع مــن فــروع القبائــل االوغوزيــة المتكونــة
مــن ( )24قبيلــة وهــي (كاركيــن ،كيزيــك ،افشــار ،بيــات
،بيانــدور ،البجنــاك ،بيغتيلــي ،بوغــدوز ،جاركلــوغ ،جيبنــي،
جاوفالــدار ،يمور،إغديــر ،إيــو ،الــكاي ،ســالور ،تــوكار،
توتيــركا ،أواليوندلــوغ ،أوريغيــر ،يازيغيــر ،ألــكا ايولــي ،قــره
ايولــي) ،وهــذه القبائــل اسســوا دول وامــارات عديــدة للمثــال
ال للحصــر (دولــة اق قويونلــى ،دولــة قــره قويونلــى ،الدولــة
الصفويــة ،الدولــة القاجاريــة ،دولــة الســاجقة ،دولــة افشــار،
الدولــة القاجاريــة) وغيرهــا حكمــت بــاد الشــرق وايــران
والعــراق واالناضــول.
ولــد عثمــان بــن ارطغــرل عــام 656هـــ والــذي تزامــن ســقوط
بغــداد علــى جيــوش المغــول وانتهــاء الدولــة العباســية فــي مدينة
ســكوت التــي حررهــا مــن الــروم والــده ارطغــرول بعــد انتقــال
هــذه القبيلــة الــى اناضــول التــي كانــت تابعــة الــى ســاجقة
الــروم هربــا مــن تقــدم المغــول .وامــه حليمــة خاتــون التــي
اقترنــت بارطغــرل وانجبــت لــه ثالثــة اوالد وهــم (كونــدوز،
صافجــي ،وعثمــان) .وماتــت وكان رضيعــا ،وتكفلــت بتربيتــه
جدتــه (هايمــا خاتــون).
تربــى عثمــان تربيــة دينيــة كغيــره مــن ابنــاء القبيلــة ،وتتــدرب
علــى اســتخدام الســيف والقتــال وركــوب الخيــل وهــو صغيــرا،
وقــد اطلــق عليــه لقــب (قــره عثمــان) اي عثمــان الشــجاع،
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وشــارك والــده وهــو صبيــا يافعــا مــع اخوانــه فــي القتــال
وترســيخ قاعــدة دولــة فتيــة ،اال انــه تميــز عنهــم بشــجاعته
وحكمتــه فــي تدبيــر المكائــد ألعدائــه ،وانقــاذ جنــوده وقبيلتــه
مــن المصائــب واالزمــات ،حتــى خلفــه ارطغــرل ســيدا للقبيلــة
بعــد وفاتــه .وكان ذلــك تأويــا لرؤيتــه كمــا جــاء فــي الروايــة
البكتاشــية التــي تفيــد (أنَّ عُثمــان كان يبيـ ُ
ـت فــي تك َّيــة مُعلِّمــه
الشــيخ «إده بالــي» ،كمــا اعتــاد أن يفعــل مُنــذ صغــره ،ليتقــرّ ب
مــن الشــيخ ســالِف الذِكــر وينتفــع بعلمــه .وفــي إحــدى المــرَّ ات
ً
ُصادفــة «بــاال خاتــون» ابنــة الشــيخ المذكــور ،فتعلَّــق
رأى م
بهــا ورغــب أن يتزوَّ جهــا ،ولكــنَّ والدهــا أبــى أن يُزوجهــا
والج َلــد ولــم يرغــب
لــه .فحــزن عُثمــان لِذلــك وأظهــر الصبــر
َ
االقتــران بغيرهــا ح َّتــى قبــل أبوهــا بعــد أن قــصَّ عليــه عُثمــان
منا ًمــا رآه ذات ليلــة ،وهــو أ َّن ـ ُه رأى الهــال صعــد مــن صــدر
هــذا الشــيخ وبعــد أن صــار بــدرً ا نــزل فــي صــدره (أي فــي
صــدر عُثمــان)ُ ،ثــ َّم خرجــت مــن صُلبــه شــجرة كالســراي
نمــت فــي الحــال ح َّتــى َّ
غطــت العالــم ِبظلِّهــا ،واســتقرَّ ت جبــا ٌل
ثالثــة تحتهــا ،وخرجــت أنهــا ُر النيــل ودجلــة والفُــرات والطونــة
(الدانــوب) مــن جذعهــا ،ورأى ورق هــذه الشــجرة كال ُســيوف
والرمــاح يُحوِّ لُهــا الريــح نحــو مدينــة القُســطنطينيَّة .وتحــت
األغصــان وقــف صبيــانٌ نصــارى ُ
شــقر وعلــى رؤوســهم ُتــل
أبيــض ينشــدون الشــهادة يتبعهــا عهــد الــوالء للسُــطان .وكان
الخلــق مــن حــول هــؤالء الصبيــان بــا عــدد علــى ُ
شــطوط
األنهــار وفــي خلجانهــا ،يشــربون ويزرعــون ويصطنعــون
الفســاقي .وكانــوا يتوالــدون والخيــر يــورف فــي ديارهــم ،دونمــا
يكــف الصبيــان عــن االســتظالل بغصــون الشــجرة واإلنشــاد.
فتفائــل الشــيخ مــن هــذا المنــام وأظهــر ُســروره الكبيــر وقبــل
تزويــج ابنتــه إلــى عُثمــان ،وب َّشــره بــأن أســرته ونســله ســوف
يحكمــون العالــم).
لــم يكــن تأســيس دولــة فــي خضــم تشــتت القبائــل التركيــة مــن
جهــة وتهديــدات المغــول والــروم مــن جهــة أخــرى امرا يســيرا،
فحــاول بفطنتــه وذكائــه جمــع القبائــل التركيــة والتــي كانــت
منضويــة تحــت رايــة الســاجقة بعــد ســقوطها امــام المغــول.
وقــام بغــزو الــروم واســتولى علــى مســاحات شاســعة مــن
اراضيــه ،وأســس دولــة عرفــت بالدولــة العثمانيــة والتــي اخــذت
مــن بعــده باالتســاع شــرقا وغربــا وضمــت تحــت ســلطتها
بعــض اقطــار اســيا وأوروبــا وشــمال افريقيــا ،وأعــادت الــى
االســام هيبتــه بعــد ســقوط الدولــة العباســية ،ونشــرت مبــادئ
االســام فــي بــاد كانــت فتحهــا عصيــة علــى المســلمين ،ونالــت
بشــارة الرســول االعظــم (صلــى هللا عليــه وســلم)( :لتفتحــن
القســطنطينية ،فلنعــم األميــر أميرهــا ،ولنعــم الجيــش ذلــك
الجيــش).
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شــخصيا ت تر كما نيــة

جليل يعقوب اوزاولوس
) ( 1 9 3 6 -1 8 8 5

ولــد الدكتــور جليــل يعقــوب اوزاولــوس فــي محلــة الباروديــة
ببغــداد عــام  ،1885مــن أســرة تركمانيــة نزحــت مــن ديالــى
واســتوطنت بغــداد بســبب عمــل والــده يعقــوب رفيــق بــك موظفــا
فــي ديــوان الواليــة.
اكمــل دراســته االبتدائيــة والرشــدية فــي بغــداد ثــم التحــق الــى
المدرســة العســكرية الطبيــة فــي االســتانة وتخرج فيها عــام .1909
انضــم جليــل يعقــوب الــى جمعيــة االتحــاد والترقــي عــام 1904
منــذ دخولــه الــى المدرســة العســكرية الطبيــة التــي تأسســت فيهــا
أول منظمــة طالبيــة تدعــو الــى بنــاء دولــة عصريــة تواكــب
تطــورات السياســة العالميــة عــام  ،1889وســرت أفــكار الجمعيــة
الــى المــدارس العليــا األخــرى والتــي أجبــرت الســلطان الــى إعــان
الدســتور وإحيــاء البرلمــان عــام .1908
ظــل اوزاولــوس مؤيــدا مؤمنــا بأفــكار هــذه الجمعيــة وداعيــا الــى
إحيائهــا مــن مرقدهــا حتــى مماتــه.
عيــن اوزاولــوس طبيبــا فــي مستشــفى (كلخانــه ســريرات خســته
خانــه ســي) حتــى قيــام الحــرب العالميــة األولــى عــام ، 1914
وانخــرط الــى القــوات العثمانيــة وشــارك فــي اغلــب معاركهــا ،التي
دارت رحاهــا علــى األراضــي الروســية بصفــة مــازم طبيــب،
وقــدم خدمــات جليلــة فــي عــاج الجرحــى وتطبيــب المرضــى،
كمــا عــرف مقاتــا صنديــدا قاتــل الجيــش الروســي رغــم الظــروف
الجويــة القاســية وقلــة المــؤن والذخيــرة حتــى وقــع فــي األســر وبقي
أســيرا حتــى وضعــت الحــرب أوزارهــا عــام .1918
عــاد اوزاولــوس الــى العــراق بعــد اطــاق ســراحه ،وعيــن طبيبــا
فــي مستشــفى الرصافــة العــام الــذي كان عبــارة عــن أكــواخ شــيدت
مــن اللبــن وســقوفها مــن القصــب والطيــن ،تســتوعب ثالثيــن
مريضــا عنــد تأســيس الدولــة العراقيــة عــام  ،1920ثــم نقــل الــى
المستشــفى الملكــي (مستشــفى المجيديــة) الــذي إنشــاه الوالــي رجــب
باشــا عــام  1897والــذي اســتبدل اســمه الــى المستشــفى العســكري
البريطانــي الثابــت عنــد احتــال اإلنكليــز بغــداد  ،1917وبقى تحت
إدارة الجيــش البريطانــي حتــى عــام  ،1923ثــم أنيطــت إدارتــه الى
مديريــة الصحــة العامــة واســمته المستشــفى الملكــي العراقــي ،ثــم
عمــل طبيبــا فــي مستشــفى العــزل عــام  1927التــي تــم بنــاؤه عــام
 1919فــي جانــب الكــرخ مــن بغــداد يضــم مائــة ســرير.
يعــد جليــل يعقــوب اوزاولــوس مــن الرعيــل األول الذيــن امتهنــوا
مهنــة الطــب فــي العــراق وشــاركوا فــي وضــع اللبنــات األساســية
لهــذه المهنــة ،وقــادوا حركــة نهوضهــا ،وســاهموا فــي إنشــاء
الردهــات واألقســام المتخصصــة فــي المستشــفيات العراقيــة ،بعــد

أن كانــت تــدار مــن قبــل أطبــاء البلديــة وبعــض مأموريهــا
ومخصصــة لعــاج المســاجين والمجانيــن والعواهــر.
اصــدر الدكتــور جليــل اوز اولــوس أول جريــدة سياســية باللغــة
التركيــة فــي العهــد الملكــي فــي العــراق ،وقــد صــدر عددهــا
األول فــي (  25حزيــران  )1933وتولــى هــو رئاســة
تحريرهــا بينمــا تولــى طورغــد ذهنــي إدارة تحريرهــا حتــى
عددهــا الثامــن .تميــزت هــذه الجريــدة التــي صــدرت مرتيــن فــي
األســبوع ثــم تحولــت الــى جريــدة أســبوعية بعــد عددهــا ( )25
باســتخدامها الحــروف التركيــة الحديثــة فــي أعدادهــا األخيــرة
بــدال مــن الحــروف العربيــة التــي اســتخدمت في جميــع الصحف
والمجــات التركمانيــة التــي صــدرت فــي عهــدي العثمانــي
والملكــي فــي العــراق.
كمــا لــم تقتصــر محتويــات هــذه الجريــدة علــى األخبــار
المحليــة والخارجيــة فحســب وإنمــا تناولــت القضايــا السياســية
واالجتماعيــة فضــا عــن احتوائهــا علــى مقــاالت أدبيــة وعلميــة
ومقــاالت الصحيــة التــي كان يكتبهــا زميلــه نصــرت فــؤاد
يعــد الدكتــور جليــل اوز اولــوس ،أول مــن دعــا الشــعب
التركمانــي الــى اســتغالل الحقــوق واالمتيــازات الممنوحــة لــه
بموجــب الدســتور العراقــي (القانــون األســاس) عــام ،1925
جــاء ذلــك فــي مقالــه االفتتاحــي فــي العــدد األول مــن جريدتــه
ينــي عــراق (أن الذيــن ينتقــدون تقاعســنا ،وإهمالنا للغتنــا التركية
لســنين عديــدة بعــد إقــرار الحكومــة العراقيــة حــق التعبيــر
للقوميــات واألفــراد بلغتهــم الخاصــة محقــون حقــا.
واننــا نــرى بــان إقدامنــا المتواضــع وعزمنــا علــى ممارســة
الصحافــة فــي العــراق تحقيــق لغايتنــا التــي نســعى مــن خاللهــا
محــو أثــار اإلهمــال التــي لحقــت بنــا ،وان لعملنــا هــذا أهميــة
وقيمــة تاريخيــة ،للتواصــل مــع الحــق والفضيلــة ،وطريــق
النــور)  .توقفــت هــذه الجريــدة عــن الصــدور بعــد عددهــا ( 80
) بســبب المــرض الــم بصاحــب امتيازهــا ورئيــس تحريرهــا
والــذي أقعــده فــي داره حتــى وافــاه األجــل المحتــوم عــام .1936
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اخبار النادي ونشاطاته
 بعــد انتهــاء بعــون هللا تعالــى وبهمــة الخيريــن عمليــات ترميــم والدكتــور حيــدر غــازي الموســوي مــدرس بكليــة االداب فــيالبنــى التحتيــة للنــادي وإضافــة قاعــات وأروقــة جديــدة اليــه ،الجامعــة المســتنصرية.
باشــرت الهيئــة االداريــة باســتئناف نشــاطاتها مــن جديــد ،والتــي
اقتصــرت علــى اقامــة اصبوحــات ثقافيــة اســبوعية ،وتحاشــي
التجمعــات الكبيــرة واقامــة الحفــات الفنيــة التــي عودكــم النــادي
علــى اقامتهــا فــي المناســبات القوميــة والوطنيــة والدينيــة بســبب
وبــاء الكرونــة اللعيــن الــذي حصــد ارواحــا كثيــرة .وحــرص
النــادي علــى تطبيــق ســبل ومســتلزمات الوقايــة مــن هــذا
المــرض ،واتخــذت الهيئــة االداريــة التدابيــر الكاملــة للحيلولــة
دون انتشــاره .وقاكــم هللا مــن كل شــر ومنحكــم الصحــة واالمــان.
وقــد اســتهل النــادي اصبوحتــه بتاريــخ 2020 / 10 / 31
بمحاضــرة الدكتــور صبــاح عبــدهللا كركوكلــي مديــر ادارة
االزمــات والكــوارث فــي وزارة الصحــة عن (مــرض الكورونة)
والســبل الصحيحــة للوقايــة منهــا ،وشــاركه فيهــا الدكتــورة ايســن واســتضاف النــادي بتاريــخ  2020 /11 /14الســيدة سوســن
كروانجــي االســتاذة فــي كليــة التمريــض بجامعــة بغــداد.
نورالديــن الواعــظ للحديــث عــن قانــون التاميــن علــى الحيــاة

وفــي اصبوحتــه بتاريــخ  2020 /11 /28حــول (مناهضــة
العنــف ضــد المــرأة) وتأثيرهــا النفســي واالجتماعــي علــى
االســرة اســتضاف النــادي النقيــب ابتســام هاشــم ،والمــازم
تمــارة محمــد مــن دائــرة العالقــات العامــة فــي وزارة الداخليــة.

وعــن (التعليــم االلكترونــي فــي وزارة التربيــة) الذي اســتحدث
حديثــا لتفــادي انتشــار وبــاء كوفيــد  19بيــن الطلبــة ،واســتمرار
عمليــة التعليــم فــي العــراق ،اســتضاف النــادي بتاريــخ /12
 2020 /12الســادة معــاون مديــر عــام تربيــة الرصافــة االولــى
االســتاذ عبدالباســط العــزي ،والمشــرفة التربويــة فــي تربيــة
الرصافــة االولــى االســتاذة خمائــل تركــي ،واالســتاذة كوزيــدة
عبدالحســين ،والدكتــور خالــد وليــد مــن قســم علــوم الحاســوب
بالجامعــة العراقيــة للحديــث عــن هــذه التجربــة الجديــدة ،وكيفية
االســتفادة منــه فــي تعليــم طالبنــا االعــزاء.

وكيفيــة التســجيل فــي شــركة التاميــن عــن الحيــاة ،واالمتيــازات
التــي تحصــل عليهــا المواطــن لــدى تســجيله فــي هــذه الشــركة.

والجــل تســليط الضــوء علــى عمــل المفوضيــة العليــا
لالنتخابــات ،وتقســيمات الدوائــر االنتخابيــة بموجــب مقــررات
مجلــس النــواب الجديــدة فقــد اســتضاف النــادي بتاريــخ 12 / 5
 2020 /كل مــن االســتاذ دريــد توفيــق الباحــث فــي الشــأن
االنتخابــي ،واالســتاذ احمــد الســوداني عــن مكتــب رئيــس
الــوزراء واالســتاذ داود ســلمان ممثــا عــن المفوضيــة العليــا
لالنتخابــات.
 وعــن دور الصحافــة التركمانيــة فــي تنويــر المجتمــع العراقــيمنــذ صــدور جريــدة (زوراء) حتــى يومنــا هــذا ،والمعوقــات
التــي اعترضــت طريقهــا نحــو النهــوض ،ودور الحكومــات
المتعاقبــة التــي حكمــت العــراق فــي تهميــش دور التركمــان فــي
النهضــة العراقيــة وطمــس هويتــه ،فقــد اســتضاف النــادي فــي
اصبوحتــه بتاريــخ  2020 /11 / 7االعالمــي رحيــم الشــمري
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وأدار هــذه االصبوحــات التــي حضرهــا عــدد كبيــر مــن اعضاء
النــادي والمواطنيــن الدكتور نجــدت البياتي.

كمــا اســتضاف النــادي باصبوحتــه بتاريــخ 2020 /11 /21
االعالميــة التركمانيــة نرميــن المفتــي رئيســة تحريــر جريــدة
(صبــاح كركــوك) التــي تصــدر عــن شــبكة االعــام العراقــي
تحدثــت عــن الــوالدة العســيرة لهــذه الجريــدة التــي تحظــى
بالدعــم الحكومــي ودورهــا فــي اغنــاء الثقافــة التركمانيــة.
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