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مـــــــن احملــــــــــــــــــرر

السرية اهلاللية
يف قــائمـة الـرتاث العــاملي

ســـتــــــــــديـــــــــــو
ـ
ثـقــــــــــــافـــــــــــــة
شـعــــبــــيـــــــــــــــة

باسم عبد احلميد حمودي

م ـ ــئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــع عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

تـ ـ ـ ـش ـكـ ـيـل لـلـ ـم ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــوم ه ـ ـ ـ ــاش ــم اخلـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاط

ب ـ ـ ـ ـ ــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

ديــــــــوان جــــــــديــــــــد

كــــالــــويل  ..قــصــــائـــــد للـنــــواب تــــرى الـنــــور أول مــــرة

مهــيــــــار الــــــدراجــي

بجهــد نبـيل ومبـادرة طـيبـة وعلـى نفـقته
اخل ــاص ــة اص ــدر الـب ــاحـث ال ــزمـيل ك ــرمي
حنش مجـموعة شعـرية بعنـوان (كالولي)
وهي مـجمـوعـة قـصـائــد تنـشـر الول مـرة
للشـاعر الكـبير مـظفر النـواب بعد ان دام
ح ـظ ـ ــر االعالم الـ ـسـ ــابـق وتعـتـيـمـه علـ ــى
إص ــداراته ومـصــادرة مــا تـبقــى مـن نــسخ
ديوانه األول (الريل وحمد).
اجملـمـ ــوعـ ــة ب ـ ــواقع ( )103صـفحـ ــات مـن
القـطع الـوسـط حمـلت مقــدمتهــا كتـابـة
للـ ــزمــيل حـن ــش تـنـ ــاولـت عـ ــالـم م ــظفـ ــر
النــواب الشعــري ودور الشهـادة يف حتـديـد
الهـوية الـشعريـة ،ولعل أبرز مـا امتازت به
اجملـمـ ــوعـ ــة تلـك الق ـصـ ــائـ ــد امل ــشحـ ــونـ ــة
ب ــالتــأجـج الثــوري املقــاوم واملــسلح والـتي
اخـت ـصـ ــرت جتـ ــربـ ــة الـتـمـ ــرد الـ ــذي قـ ــاده
فـصـيل ي ـس ــاري يف اه ــوار جـن ــوب الع ــراق
نهـايـة الـسـتيـنيـات ،فـ (حــسن الــشمـوس)
احد ابطال تلك التجـربة ولرمبا هو اسم
رمـزي لواحـد من اولئك الـثوار املتـمردين
ق ـصـيـ ــدة يـغلــب علــيهـ ــا املـنـ ــولـ ــوج الـ ــذي
ي ـتـ ـ ـس ـيـ ـ ــده خـ ـطـ ـ ــاب االم ومـكـ ـ ــاب ـ ـ ــرتهـ ـ ــا
وحت ــديـ ــاته ــا لـت ـض ــاريــس ع ــالـم االه ــوار
طـم ــوح ـ ـاً للـث ــورة الـتــي علقـت يف ع ــوالـم
احالم ولدها:

أطرن هورهه امصكك
واصيحن عليك اجروح
يجحلن جاملطبجات الزرك
صلهن يشوغ الروح..
...
م ــظفـ ــر يـكـتـب مــن صلـب الـبـيـئـ ــة الـتـي
خ ــاضه ــا يف تـلك الـتج ــرب ــة الف ــري ــدة يف
الكفاح املسلح ولذا جتد (احلسجة) وهي
اشـارة للغـة الغـارقـة مبحلـيتهـا ووقـائعهـا
ومناطقها:
روحي وياجلبايش ..جنها تتكلكل
يف اشارة لهـور اجلبـايش الـذي وقعت فيه
مداهـمات ومجـابهات مـسلحة بـني الثوار
والـسلطـة كمـا يف -الغمـوكـة -من االهـوار
املـت ــاخـم ــة لقـض ــاء ال ـشـط ــرة مـن ت ــوابع
مــديـنــة الـنــاصــريــة ،ويف اسـتـئـثــار ووعــد
بـالـنصـر وعـودة الـى مـاضـي خمـسيـنيـات
القرن العـشرين الـذي شهد قيـام ثورة 14
مت ـ ـ ــوز  1958ويف حـ ـن ــني ع ـ ـ ــارم حملـكـ ـم ـ ـ ــة
الشعب التي كان يرأسها املهداوي:
ميحكمة الفلح يلعتبتج تنزار
ونزين بيهه الكصيبه
انكلج ميهيوبه الزمان ابال طعم
والزاد زاد انذال
واستافه الوعد يومه

كـــــتـــــب جـــــــــــــــديـــــــــــــــدة

مـــوســـوعـــة املـــدائــن العـــراقـيـــة

مـحــــمــــــــــد شـفــــيـق

تـ ـشــكل امل ـ ــوس ـ ــوع ـ ــات ال ـتــي ت ـتــن ـ ــاول امل ـ ــدن ،أه ـمــي ـ ــة
اسـتـثـن ــائـي ــة ،يف الـتع ــريف ب ــامل ــدن ،وبـي ــان تـ ــأريخه ــا
الق ــدمي واحل ــديـث ،واهـم مع ــامله ــا العـم ــرانـي ــة الـتـي
تـشكل عـالمات بـارزة يف تكـوينـاتهـا .انطـالقاً مـن هذه
األهـميـة فـان مـركـز دراســات ميـزوبـوتــاميـا يف بغـداد،
وبـتــوزيـع مكـتـبــة ال ـشـطــري يف شــارع املـتـنـبـي ،أصــدر
كـت ــابـ ـاً ج ــديـ ــداً يحــمل عـن ــوان "م ــوس ــوع ــة امل ــدائـن
الع ــراقـي ــة" مـن اع ــداد سلـيـم مـط ــرن وعلـي ث ــويـنـي،
ونـصــرت مــردان تنــاول فـيه املــؤلفــون عــدداً من املــدن
الع ــراقيــة ال ــرئيـســة ،تــاريخهــا ،حــاضــره ــا مالمحهــا
الرئـيسـة ،اسواقـها ،عـادات وتقـاليـد النـاس فيـها .ويف
بـداية املـوسوعـة ،كانـت هنالـك مجموعـة من املقاالت
والــدراســات الـتـي تـنــاولـت ،ت ــاريخ الـتـم ــدن العــراقـي،
ضــمهـ ــا القـ ـسـم األول مـن املـ ــوسـ ــوعـ ــة ،والـ ــذي جـ ــاء
بعـنـ ــوان "ت ـ ــاريخ الـتـم ـ ــدن العـ ــراقـي" مــنهـ ــا ثـ ــوابـت
اجلغ ــرافـيـ ــا ،نه ــايـ ــات الع ــراق يف الـت ــاريـخ ،للـب ــاحـث
العراقي رشيد اخلـيون جاء فيه :ان اهم رواية خاصة
يف حدود العـراق اجلغرافـية /مـا قالـه املؤرخ العـراقي
املــسعــودي (ت 346هـ) :ال ـســواد وهــو العــراق ،فقــالــوا
حــده مــا يلـي املغــرب ،وأعلــى دجل ــة من ن ــاحيــة آثــور
وهي املوصل ،القـريتان املعـروفة احـدهما بـالعلث من
اجلـانـب الشـرقـي من دجلـة وهي مـن طسـوج مـسكن،
ومن جهـة املشـرق اجلزيـرة املتصـلة بـالبحـر املعـروفة
مبيان روذان من كورة بهمن ارديشير وراء البصرة.
وهـناك مـواضيع أخـرى ،لعلي ثـويني ،وبـرهان شـاكر،
وم ـشـتــاق طــالـب تـنــاولـت املــدائـن العــراقـيــة الـن ـشــأة
والتـسـميــات ،وت ــأريخ تك ــوين االهــوار ،ومــدن العــراق
القدمي.

أمـ ــا يف الق ـسـم الـث ــانــي ،فك ــان هـنـ ــالك م ــوض ــوع ــان
احدهمـا :معلومـات عامـة وقامـوس بلداني ،وقـاموس
احملافظـات اخملتصر ،وعـدد من املواضيـع التي تناوب
عل ــى كتــابـتهــا ص ــايف اليــاســري ،وعــشت ــار الب ــرزجني
وهـادي الربـيعي ،وهنـالك قصـيدة ومـوضوع مـستالن
من مــواضيع كـتبـت يف وقت ســابق عن بغـداد ،األولـى
لل ـشــاعــر ال ــراحل عـبــد الــوهــاب الـبـيــاتـي ،واآلخــرى
للـشـاعـر الـراحل نــزار القبــاني ،فـضالً عـن مجمـوعـة
صـ ـ ــور ت ـ ـ ــاريخــيـ ـ ــة ملـ ـ ــدن
ومعالم العراق.
وضمت املـوسـوعـة ملفـاً
ك ـ ـ ــامـالً ع ــن م ـ ـ ــدي ــن ـ ـ ــة
ك ـ ـ ــرك ـ ـ ــوك ،أدب ـ ـ ــائـه ـ ـ ــا،
سـيـنـمــاتهــا ،احـيــائهــا
الق ـ ــدميـ ـ ــة ،العـ ـ ــوائل
والـعـ ـ ــشـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــر ال ــت ــي
احتـضـنتهـا كـركـوك
ع ــبـ ـ ـ ـ ــر الـع ـ ــصـ ـ ـ ـ ــور،
سـ ــاهـم يف كـتـ ــابــته
م ـ ـ ـ ــؤي ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــراوي
وعواد علي وراشد
اله ــرم ــزي وعـب ــد
اهلل اب ــراهـيـم ود.
مـصطفـى جواد
ون ـ ــوزاد احــم ـ ــد
وغيرهم .وثمة
م ـلــف آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بعنوان (ملف
مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ــق
شـق ـ ـيـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة)
م ــنـ ـ ـطـقـ ـ ـ ـ ـ ــة
اجل ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــرة
الــس ــوريـ ــة،
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالد
االحواز.

وليالي الثار من دون الليالي اطوال
(حرز) قصيدة أخرى يغلب عليها الطابع
الـرثـائـي فهي تـتنـاول شخـصيـة الــشهيـد
املفـتـ ــرضـ ــة مـ ـســتخـ ــدم ـ ـاً ذات املـنـ ــولـ ــوج
الـ ـ ـ ــداخـل ــي الـ ـ ـ ــذي ح ـ ـصـل يف –ح ـ ـ ـس ــن
الشموس:-
س ــيلــن يـ ـ ــاجنــم واسـكــن مـهجـ ـ ــة ط ـيـ ـ ــور
وبساتني
لــتك ــولـن حـ ــرزنه اميـ ــوت يل ـش ــامـت هـلك
ميتني
اذك ــرك ي ــا ح ــرز وال ــروح بـيه ــا ونــني يحل
ونني
وعــاد حمــد من ذل الغـربـة حـيث حـسـمت
الـبنــادق"! هــذه مقــدمــة لقــصيــدة أخــرى
ن ـحـ ـ ــت ذات امل ـ ـ ـن ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـخ ـلــل
الق ـص ـي ـ ــدتــني ال ـ ـسـ ـ ــابق ـتــني وهــي " :ابــن
ديـرتنه حمـد" ،الفاجعـة تزيحـها االمكـنة
امللــتهـب ــة ب ــالـتـم ــرد امل ـسـلح ي ـضـ ــاف له ــا
الـنسـيج اجلمـالي الـذي اضفـى علـى لغـة
القصيدة بهاء نادراً:
طفر الغراف باملهرة احلليبيه
اللي شوفتهه سفر
بلل اجروحه ومسح بهداي
كصة الثار مبية النهر
اكرموه الكمر -واهاللني ..وست جنمات

ما راد الكمر
جدموله الليله املرسنه احلوافرهه
الثالثة اجنوم خضره وحافر الرابع كمر
(حـج ـ ـ ــام ال ـب ـ ـ ــري ـ ــس) هــي االخ ـ ـ ــرى مــن
مـنتـخبــات الك ــاتب الـتي جـمعهــا يف هــذا
الكـت ــاب ول ــرمب ــا يـط ــول احل ــديـث عـنه ــا
كــونهـا واحــدة من ابــرز املالحم الـشعـريـة
املكـتوبـة بالعـاميـة العراقـية ..خالصـة ما
جتدر االشـارة اليه ،ان هـذه املبـادرة جاءت
بـعـ ـ ـ ـ ــد ردح طـ ـ ـ ـ ــويـل مـ ــن فـ ـ ـ ـ ــرض طـ ـ ـ ـ ــوق
احملظـورات علـى الشعـر الشـعبي العـراقي
املـنتـمي لالنـســان واجلمــاليــات الصــافيـة
ال ـتــي شـ ـ ــوه ــتهـ ـ ــا ن ـتـ ـ ــاجـ ـ ــات م ـ ـ ــرحل ـتــي
الـثمـانيـنيـات والتـسعيـنيـات الـتي شـوهت
مضــامني هــذا اخلطـاب االبــداعي املـؤثـر
لل ـ ــدرج ـ ــة ال ـتــي ح ـ ـش ـ ــرت مـ ـض ـ ــام ـيــنه ـ ــا
ب ــاخلـط ــاب الع ــدوانـي وت ــأجـيج م ـش ــاع ــر
احلقد والـكراهية عبر الـتكريس التعبوي
وشيـوع ظـاهــرة التــأليـة الـتي اشــار اليهـا
البـاحث عبد الكرمي هداد ،كاتب مقيم يف
السـويـد ،عبـر كتـابه –مـدخل الـى دراسـة
الشـعر الشعبي العـراقي -والذي سرد فيه
الكـثي ــر من الــوقــائع املـسـتنــدة لـلتــوثـيق
ال ــدقـيق كـ (ق ــراءة يف ت ــاريـخ شعـب) كـم ــا
مثبت على غالف مطبوعه املذكور.

ج ــاء يف األن ب ــاء ان امل نــظ مــة
ال عــامل يــة لل تــرب يــة والث قـا فـة
والع ل ــوم ا عـتـب ــرت (ا ل ـسـي ــرة
الهالل يـة) مـادة م ضـا فـة ا لـى
قائمة ا لـتراث العاملي ،وذلك
يع نـي اعترا فـا ً ثقاف يـا ً عامل يـا ً بأ هـمية
ا لـسيرة والت غـريبة الهالل يـة وتنشيط
الف عـاليات الثقاف يـة حولها مبختلف
اللغات واجملاالت.
واذا كان من الضروري ان نهنئ احد ا ً
ب هـذا اال جنــاز في نـبغي تـهن ئـة جـمع يـة
(ا لـهال ل ـيـ ـ ــة) يف تـ ـ ــو ن ـ ــس وا ل ـنـ ـ ــا ش ــط
األ سـاسي فيها الدك تـور عبد الرحمن
ا يـوب وت هـن ئـة ا لـشـا عــر ع بـد ا لـر حـمن
األ بـنــودي ا لــذي ا عــاد طـبع األ عـمــال
ا لــش عــر يــة ا خلــا صــة بــا لــس يــرة و يـســر
تــس جـيالت ا ل ـسـيــرة األدا ئـيــة بـصــوت
ا ملـن ـش ــد ا ل ــش عـبـي ج ــا ب ــر ا ب ــو ح ـسـني
و ســواه ،و يـنـب غـي ت هـنـئــة اال ســا تــذة د.
ع ـب ـ ـ ــد ال عـ ـ ــز يـ ـ ــز ل ـب ـيــب ود .ل ـيـ ـ ــر يـك
ود .ع ـب ـ ـ ــاس ا جل ـ ـ ــراري و س ـ ـ ــوا هــم مــن
محللي ا لـس يـرة وا ملـروجني اله مـيت هـا
يف دراسات األدب الشعبي.
ان ا ل ـسـيـ ــرة الهال لـيـ ــة ت ع ــد من ــوذ جـ ـا ً
لألدب االنساني الشعبي التي تسجل
جــزء ا ً ح يـو يـا ً مـن ال تـاريخ ا لـش فــاهي
غ يـر ا لـر سـمي حلـر كـة ا لـش عــوب ،وهي
يف غ نـاها اال سـطوري وا لـدرامي ت عـيد
ت ــرك يـب ال بـن ي ــة ال تــار يـخ يــة ال حــداث
مـرت و(ا حــداث) م ضـا فــة وتت فـرع عن
ش خـص يــات هــا منــاذج مـن ب نــى راس خــة
نفس يـا ً (الس لـطان ح سـن) وبنى قلقه
(ا ب ــو ز ي ــد -د ي ــاب) و بـن ــى رو م ــا ن ـسـي ــة
آم ل ـ ــة (اال م ـي ـ ــر ع ـ ــا مـ ـ ــر اخل ف ـ ــا جــي)
وغيرهم كثير.
ان تــس جـيل ا ل ـسـي ــرة الهال لـي ــة ي عـنـي
ب ــذل ا مل ــز ي ــد مـن اجل ه ــد وال عـمل مـن
اجل ا جنــاز ب حــوث ودرا ســات جــد يــدة
وا عــادة طـبع ا لـصــادر عـن هــا و تـن فـيــذ
افالم و س ـي ـنـ ـ ــار يـ ـ ــو هـ ـ ــات وورش ع ــمل
و فــو لــدرات و بــوس تــرات وكل مــا يــؤدي
ا ل ـ ــى ت ـ ــذ ك ـ ــر ا ل ـ ـس ـي ـ ــرة وا ل ــت غ ـ ــر ي ـب ـ ــة
ـج ـ ـ ـ ــارب ا لـفـ ـن ــيـ ـ ـ ـ ــة
وا سـ ـتـخـالص ا لـ ـت ـ
والث قـاف يـة من هـا خ صـو صـا ً ان ا لـدعم
ا لـ ــدو لـي مـ ــاد ي ـ ـا ً ق ـ ــد ت هـي ـ ــأ الن عـ ــاش
ال ع ـمـل يف كل م ـنـ ـ ــا ش ــط ع ــمل هـ ـ ــذه
امللحمة الشعبية.

بـــلـــــــــــــــــــــدانــــــــيــــــــــــــــــــــات
ـ

املـــــــــــــــــــــوصـــل "أم الـــــــــــــــــــــربــــــــيـــعــــــــني"

حـــسـن عـبــــد الـنـبـي

ـم ــال العـ ــراق ،اشــتهـ ــرت
ـظ ــات ش ـ
مح ــافـ ـ
مــن ـ
بجمـالهـا ،وعـذوبـة هـوائهـا ،تقع شمـال
بغـ ـ ـ ــداد ،عل ـ ـ ــى بعـ ـ ــد
ـم ــانـني ف ــرسخـ ـاً
ث ـ
عل ــى ضفـتـي نه ــر
ـ
دجل ــة ،ويـ ــذكـ ــرهـ ــا
ـ
القــزوينـي يف كتـابه
آث ــار الــبالد واخـبـ ــار
ـ
الع ــب ــاد ،وقـ ــد رسـمـت
ال ــبـ ــيـ ــئ ـ ـ ـ ـ ــة
ـع ـ ـ ـ ـ ــوامـل ـ
ـط ـ ــب ـي ــع ــيـ ـ ـ ــة لـهـ ـ ـ ــذه
ـال ـ ـ
امل ــدينــة نــوع نـشــاطهــا
ـ
احلـضـ ــاري ،حـيــث تقع
يف ـم ـ ــن ـ ـط ــق ـ ـ ــة سـهـل ــي ـ ـ ــة
خــصبــة ،تعــد ج ــزءاً من
منطقـة جغرافيـة واحدة
متـشابهـة متتـد من وادي
الفـرات غـرب ـاً حتـى دجلـة
شـرقـاً ،ثـم تتـصل بـالـسهل
الــرسـ ــوبي (أرض الـســواد)،
امل ــنـ ـ ـطـق ـ ـ ــة
ـج ـ ـ ــز ـه ـ ـ ــذه ـ
وحت ـ
سـالسل جــبل ــي ــة ـم ــرتـبــطـ ــة
ـضه ــا تـقع ش ـ ــرق دجلـ ــة
ـبع ـ ـ
بـ ـ
وشمــالـه ،ممتــدة الــى الـبحــر
ـوس ـ ــط شـ ــم ـ ـ ـ ــاالً ،وال ـ ـ ـ ــى
امل ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
اخلليج العـربي شـرقـاً فتـشكل

هالالً عـظيمـاً يـصل بني مـنطقـتني مهـمتني
هما :اخلليج العربي -والبحر املتوسط.
ـاع ـ ــدة مهـمـ ــة حلــضـ ــارات
وامل ـ ــوصل متــثل ـق ـ ـ
ـ
الف ــراتـيـ ــة لـ ــذلـك
ـزي ـ ــرة ـ
اجل ـ ـ
ـال ـسـهل وارض ـ
ظلت ،والتــزال ،نقطــة احتكـاك وتفــاعل بني
ـص ــائــص امل ـ ــوصل مـن
وال ــسهـل ،فخـ ـ
اجلــبل ـ
أث ــر يف ـن ــشـ ــاط احلـ ــركـ ــة
له ــا ـ
حـيـث ـامل ــوقـع ـ
احلضـريـة واالستـيطـانيـة قـبل امليالد فخـرج
ـطق ــة اجلبـليــة بعــد
كه ــوف املن ـ
االنـســان مـن ـ
انحـسار اجللـيد ،كمـا شيد اآلشـوريون خالل
ـط ــويل شـب ــك ــة مـن املـ ــدن علـ ــى
ـت ــأريـخهـم الـ ـ
جـانـبي نهـر دجلـة ،وبعــد امليالد اقـام العـرب
القاطنـون يف اجلزيرة الفـراتية قبل االسالم
مـدينــة احلضـر ،واقـامــوا فيهـا امـارة تعـتمـد
علــى التجـارة والـزراعـة ،واقـام الـبيـزنـطيـون
شمــالهــا مــدن ـاً محــصنــة مـثل سـنجــار ..وال
تزال اثارها قائمة الى اليوم .
اما من النـاحية التـأريخية فقـد كان املوضع
قـبل متــصيــر املــوصل حــصن ـاً آشــوري ــا اطلق
عليه اآلراميـون اسم (احلصن العبوري) ازاء
نـيـنــوى عــاصـمــة االشــوريـني وتع ــرف تاللهــا
اليوم بتل قويتجق.
ويف س ــن ــة  612ق.م سقـطـت ـم ــدي ــن ــة نـيـن ــوى
علـى يـد الكلـدانيني واملـاذيـن فقتلـوا الـكثيـر
مـن اهلهــا ،وبعــد ان هــدأت االحــوال تــراجع
ـسك ــان ـال ــى نـي ــن ــوى .ويف القـ ــرن الــس ــادس
ـال ـ ـ
للـمـيالد اشـتــد الـصــراع بـني الفــرس والــروم
على سـيادة الهـالل اخلصيب فـرمموا القالع
القدمية وانشأوا قالعاً جديدة.
ـره ــا :يف س ــن ــة 18هـ مت فـتح احل ـصـن
مت ـص ــي ـ ـ
امل ـ ــسل ـمــني ايـ ـ ــام
الع ـ ــرب ـ
ـلح ـ ـ ـاً مــن ق ـبـل ـ
ص ـ
اخلليفـة عمـر بـن اخلطـاب "رض" حيث كـان
احلصن قبل الفتح هـذا على مديـنة صغيرة
فيهـا محلـة لليهـود ،واخـرى للمجـوس وبيع
ـذك ــر ذلك ابـن الـن ــدمي يف
ـص ــارى ،ك ــم ــا ـي ـ ـ
للـن ـ

ـذه ــا الفـ ــاروق عـم ــر
واتخ ـ ـ
ـ
الك ــامـل ج،407/2
ـ
ـيه ــا والـيـ ـاً ه ــو
ـوح ــات وعـني عل ـ
ـرك ــزاً للف ــت ـ ـ
ـم ـ ـ
ـرق ــد ـال ــسلـمـي) ،ثـم مـن بع ــده
(عـت ــب ــة بـن ـف ـ ـ
(عـرفجة بن هـرشمة) فـاختط منـازل العرب
الفـاحتـني فيهــا وابتنـى دار االمـارة واملـسجـد
ـيه ــا اسـم املـ ــوصل ألنه ــا
اجل ــامع ،واطـلق عل ـ
ـ
تـصل الـسهل بـاجلـبل والفـرات بـدجلــة ،كمـا
وصلت بني العراق والشام.
خالف ـ ــة عـثـمـ ـ ــان بــن عف ـ ــان "رض" (-24
ـ
ويف
35هـ) نـزلت القبـائل العـربيـة املوصـل واولها
 :االزد وط ـيــئ وكـ ــن ـ ــدة وعـ ــب ـ ــد القــيـ ــس كــم ـ ــا
فتحـت جيـوشهـا (أرميـنيــة واذربيجـان حتـى
وصلت الى االناضول لفتح الروم.
ـيه ــا القـبـ ــائل يف خالف ــة االم ــام
وت ــت ــابعـت ال ـ
ـوف ــة والـبــصـ ــرة
علـي "ع" (40-35هـ) مـن ال ــك ـ ـ
هروبـاً من الفنت حتـى صارت من املـدن التي
تذكر.
احل ــربـي ،ومـ ــرك ــزه ــا
امل ــوصل ـ
ـظ ــراً ـمل ــوقع ـ
ونـ ـ
االقتـصــادي ،وبعـدهــا عن الـفنت الـتي كــانت
يف الكـوفـة والبصـرة جعل االمـويـني يهتمـون
بهـا كثـيراً فـيولـون عليـها مـن البيـت االموي
مـثل سعـيــد بـن عـبــد املـلك الـ ــذي حف ــر بهــا
نهــر سـعيــد وســورهــا بــاحلجـ ــارة ،ثم تــوالهــا
احلر بن يوسف زمن هـشام وبنى فيها قصراً
ال ــذهـب وسـم ــاه
مب ــاء ـ
سق ــوفه ـ
طل ــى ـ
ـيف ـاً ـ
مـن ـ
(املنقوشة).
ـص ـ ــر العـبـ ــاسـي
ـداي ـ ــة العـ ـ
ام ــا ـامل ـ ــوصل يف ـب ـ ـ
ـ
فق ــد نكـبـت حـني هــدم ســورهــا
132هـ368-هـ ـ
وتقلـصت عمـارتهـا بـسبب خـروج اهلهـا علـى
واليها محمد بن صول يف عهد ابي العباس،
لـكنهــا حظـيت بـاهـتمــام ابي جعفـر املـنصـور
136هـ158-هـ اذ ـق ـ ــام ـع ـ ــامـله إسـمـ ـ ــاعــيل بـن
عـلي بـنقل األســواق احمليـطـة بـاجلــامع الـى
مقبـرة اهل املـوصل ،بعـد ان نقل املقبـرة الى
الـصحــراء ،ثـم بنــى املــسجــد اجلــامع ،ولـكن

ســرعــان مــا هــدمـت أســوار املــديـنــة مـن قـبل
الرشيد بعد ثورة املدينة عليه.
وعـندمـا ملكـها بـنو حـمدان يف (367-293هـ)
تـوسعت املـدينـة يف عهـدهـم فكثـرت أسـواقهـا
وخاناتها وحماماتها.
(ج ــرجـيــس) وقـب ــر
ويف ـامل ــوصل ق ــب ــر الـنـبـي ـ
النـبي يونس (علـيهما السالم) وتـل (التوبة)
خ ــرج اليـه النـبي يــونـس
وهــو املــوضع الــذي ـ
لدعوة اهل نـينوى الى التوبـة ،فتابوا وآمنوا
ـال ــى عــنهــم الع ـ ــذاب ،وعلـ ــى
تع ـ ـ
ف ــك ـشـف اهلل ـ
نــصف ـف ــرسخ مـنه عـني يُ ـسـتــشفـ ــى مب ــائه ــا
يقـال لهــا عني يـونـس ،وتـرى بقـربهـا شجـرة
اليقطني التي غرسها هذا النبي "ع".
ومن اجلـوامع الـتي لهــا أهمـيتهـا القــدسيـة
امل ــوصل جـ ــامع االمــام عــون
وال ــت ــأريخـيــة يف ـ
الـدين وقـد بنـاه بـدر الــدين سنـة  620هـ ،ثم
اإلم ــام يح ــي ــى بـن قـ ــاسـم يف
ـرق ــد ـ
ه ــن ــاك ـم ـ ـ
اجلهة الشمـالية من املوصل ،وقـد شيده بدر
الـدين ايضـاً سنـة 637هـ ،على ارض مـسجد،
ثـم اجلــامع اجملــاهــدي الــذي بـنــاه مجــاهــد
الدين قيما الرومي.
وقد أنشـئت يف املوصل أول دار للعلـم أسسها
الق ــاسـم مح ــم ــد بـن حـمـ ــدان امل ــوصلـي،
ـاب ــو ـ
323-240هـ ،وقـد جعل فيهـا خـزانـة كـتب من
ـعل ـ ــوم ،ح ـيــث ازدهـ ـ ــرت احلـ ـ ــركـ ـ ــة
جـ ــم ــيع ال ـ
اتخ ــذ االتـ ــابكـي ــون
بع ــد ان ـ
ـيه ــا ـ
الـعلـم ــي ــة ف ـ
املوصل عاصمة لهم 660-521هـ.
وعلـى دجلـة شمـال مـدينـة املـوصل القـدميـة
يقع قـصــر (قــره ســراي) الـ ــذي شي ــده عمــاد
الــديـن زنكـي واعـتـنــى بــزخــرفـته بــالـنقــوش
والكتابات اجلميلة.
ـه ـ ــذا وال ـت ـ ــزال ام ـال ـ ــربــيعـني ـت ـ ــرفل ب ـطـيـب
هوائها وطيبة أهلها ،وبأكالتها الشهية التي
تثيـر شهيـة النـاقهني ،وبـآثـارهـا التـي حتكي
قصة التاريخ.

صــــــبــــــــــــــــا ومــــكــــــــــــــــان
ذكــــــــــــــــريــــــــــــــــات ـ

عــــــــــن الـــــــــــــــصـــفـــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــاف والـــقــــــــــنــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــــر

عـمــــران الــــسعـيــــدي

كنت أقـوم بحـركـات غـريبـة يف زمـن الطفـولـة ..افكـر وحـدي
وأتــص ــرف ل ــوح ــدي ومـن بـني تـلك احل ــرك ــات الـقف ــز عـب ــر
الـسواقي احملاطـة بغابات الـصفصاف والتـوت ونبات العلّيق
الشـائك وال أعبر مـن فوق القنـاطر الـتي يبنيهـا والدي من
جذوع النخل واغصان التـوت ويغطيها باكـوام الطني املليئة
بــالـتنب كـي تكــون قــوي ــة حني يـعبــر علـيه ــا النــاس والــدواب
وعربات اجلت واخلضرة.
كان العشب أخضـر والهواء نقياً وخاصة أيام الشتاء الباردة
وكـان الـشتـاء أكثـر بـرودة ايـام زمـان ،هكـذا كنـت اظن ،حـيث
كنت ارى املاء جامداً فوق وجه السواقي.
كـان اجلو أكثـر برداً مـن اليوم وكـان الضبـاب يغطي حيـطان
الـبــسـ ــاتـني ال ـطـيـنـي ــة حـيـث تـتح ــول تـلك احلـيــط ــان ال ــى
صفحات رطبة ذات رائحـة جميلة نشمهـا ونحن يف طريقنا
الى املـزارع واحلقـول ،كنت اشـاهد نـباتـات الشـوك والعـوسج
والعاقـول تختـرق شقوق تـلك احليطـان وهي مـندفعـة نحو

نهــايــاتهــا ،وكـنت أق ـرّب انـفي مـن رائحــة الـطـني بعــد زخــات
املـط ــر الق ــوي ــة واشع ــر ب ــال ــراح ــة ،وهـن ــاك بعــض األطف ــال
(يكــردون) ذاك الــطني ال ــرطب ويـتنــاولــونـه كمــا يـتنــاولــون
الـتـم ــر اجل ـسـب مـن بـني اك ــوام الع ـشـب الـي ــابــس وال ــسعف
املنثور حتت جذوع النخيل العالية.
كـنـت اح ـ ـدّث نفـ ـسـي وانـ ــا اســمع صـ ــوت ال ـصـمـت بــني تلـك
الغـابــات والقنـاطـر واإلعـشـاب واحلـيطـان ممـزوج ـاً بصـوت
الريح العاصفة وأقول :حـني اكبر يف العمر سوف ابحث عن
طــريقــة إليق ــاف تلك األصــوات وابحـث عن أصــوات أخــرى
ارسـم فيهـا أصــوات العصـافيـر والـدراج والـزاغ االسـود الـذي
يــأتـيـنـ ــا كل ربـيع مهــاجــراً مـن جـبــال كــردسـت ــان مع أســراب
الزرازير اجلميلة وهي تغطي سماء البساتني الباردة.
كـانت هنـاك قنـاطــر جميلـة تعبـر فـوقهـا بنـات آوى واالرانب
واحلــاشــوش ــات اجلمـيالت وهـن يحـملـن املن ــاجل والفــؤوس
جلمع حـطب الـشــوك والطـرفـة والعـاقـول وشـدّهـا يف حـزم
تكدس الى أيـام املواسم العصية حيث ال يوجد زرع أو غصن
مشمش يابس وخاصة أيام (جويريد).
تلك احلـاشوشـات اجلميالت يـتنقلن بـني خيط وآخـر ولوح
جـت وسـ ــاقـي ــة ب ــامـي ــاء أو ش ــاطـئ خـي ــار (سهـيلـي) يجـمعـن
ويحـصــدن مــا لــذ وط ــاب من خـض ــرة وجت زاهٍ وهـن يغـنني
األغنيـات الـريفيـة بـأصـوات شجيـة مـليئـة بـالفـرح واحلـزن.
تـلك أصــوات كـنـت اسـمعهــا وان ــا طفـل فالح ال يعــرف مــاذا
وراء ذاك الغناء وتلك الفؤوس واملناجل.
ويف أحيــان أخــرى لـم يكـن هنــاك صــوت يــسمـع حني ي ــأتي

الوالد الى ساحات العمل وهو يحمل بلطته احلادة متنقالً
بـني سـ ــواقـي الــصفـص ــاف وه ــو يقــطع األع ــواد امل ـسـتقـيـم ــة
ويـشـذبهـا مـن األغصـان الـزائـدة ويجـمعهــا لعمـل القنـاطـر
والسقـائف ليحمـي األشجار مـن برد شـباط وحـر آب ،وحني
يكون الـصمت هو املوجود يف مروج العمل يكون صوت اللون
األخضر هو األجمل ،الفـراشات جميلة والـقبرات وابو زعير
والزيـطة والـزاغ والعقعق طـيور تالحـق العاملـني دون خوف
واحـيـ ــانـ ـ ـاً تقف ه ــذه الـطـي ــور اجلـمـيل ــة عل ــى أذي ــال ثـي ــاب
احلـ ــاشـ ــوشـ ــات الـ ــزاهـيـ ــة .كـنــت اشعـ ــر بـ ــأن صـ ــوت األرض
اخلضـراء مع تلك الطيـور الزاهـية تتـحدث معي قـائلة انت
املقصود بكل هـذا الغناء وعليك ان تـصغي جيداً وعليك ان
تـطرب وانـت تالحق تلك الطـيور وتـبحث بني اعـشاشهـا عن
بـيضـة رمـاديـة أو فـرخ بني أو حتـاول تغـطيـة االفـراخ بكـومـة
عـشب يـابـسـة خـوف ـاً عليهـا مـن بنـات آوى أو لـسعــة زنبـور أو
بقايا رغيف تركه العمال بعد وجبة غداء بسيطة.
هكـ ــذا هــي حكـ ــاي ــات الــصفـص ــاف والقـن ــاط ــر الـتـي تعـبـن ــا
بـن ـصــبه ـ ــا مـن خـ ـشـب الـت ـ ــوت وج ـ ــذوع الــنخــيل واغــص ـ ــان
الـصفـصـاف الـرشـيقــة ،كنـت اختـفي حتـتهـا حلـظــات البـرد
واملطر الغزير أو ساعات القيظ يف شهر آب اللهاب.
كــان الـنــواطـيــر يـطلـبــون مـنـي ان ادخل مـن بــاب الـب ـسـتــان
الــرئيــس واذا اشتهـيت تفـاحـاً كــوفيـاً أو مــشمـش ـاً قيــسيـاً أو
عـنـب دي ــس العـن ــز أو مت ــراً ب ــرحـيـ ـاً أو ب ــربـن ـ ـاً لكـن عـن ــادي
وشقـاوتي ال يـسمحـان لي بـالـدخــول من البـاب الـرئيـس بل
كـنت اهدم فـتحة صغـيرة من طـرف طوف البـستان الـطيني

وازيـح عنه العـوسج واكـوام (الـصنه) سـعف النخـيل اليــابس
واملعـزوس يف حـافـات الـطــوف حمـايـة لـلبــستـان مـن هجـوم
الصبية واللصوص الكبار.
من منــا يسـتطـيع تنـاول رغـيف خبـز حــار من تنـور عـمته أو
جــارته فــذاك عـمل يــوصف بـ(الـنفـس ال ــدني ــة) عنــد األهل
والعــشيـرة يف قـريـتنــا ..الميكـن طلب رغـيف خبـز أو قـطعـة
زب ــد أو صحـن لـنب خــاثــر مـن العـمــام أو اجل ــار الن يف ذلك
تنازالً ودناءة نفس وهو عيب كبير.
يف الطريق الى مسـتوصف الدورة بعد ارتـفاع درجة حرارتي
شاهدت وأنـا أسير خلف والـدتي على جـادة احللة رأس جزر
مـرميـاً عنــد رصيف تلك اجلـادة يف بـاص اخلـشب الـذي مـر
وهو يحمل اغناماً وخضرة متجهاً صوب اجلنوب متنيت لو
أتنـاوله واقضمه لكن الـوالدة مـنعتني من ذلك قـائلة :عيب
ياولـدي ال تتناوله فهـو ليس لك ،شعرت بـاخلجل ،ومنذ ما
يقــرب مـن خمــسني عــام ـاً ،وهنــاك حبــة خــوخ ورديــة كـبيــرة
شاهدتها تطفو عند (برجن) البستان الكبير وكنت يف حالة
جــوع شــديــد ..وحـني مــددت يــدي لــسحـبهــا مـن بـني اكــوام
القـش والـتكـي املت ــراكم ــة عن ــد ذاك البــرجن شــاهــدت امــرأة
حتاول ملء آنيتها الـنحاسية باملاء وهي قـريبة من عائلتنا،
جفلت من هـذا املشهـد وتراجعت بعـد ان مسـكتها بـيدي ثم
رمـيــتهـ ــا يف املـ ــاء اجلـ ــاري خـجالً ،لـم اتـن ـ ــاول تلـك احلـبـ ــة
الطـيبــة وبقـيت راسخـة يف ذهـني الــى اليـوم ،تـلك حكـايـات
مـررت بهـا وأنـا طـفل يف السـادسـة من العمـر ومنـذ مـا يـزيـد
عن خمسني عاماً.

