
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير العدد )3765( السنة الرابعة عشرة االثنين )24( تشرين األول 2016 ملحق اسبوعي 16  صفحة

عراقية

www.almadasupplements.com

عن مدينة الموصل

أسماء الموصل عبر 
التاريخ

الكنائس واالديرة 
في الموصل العهد 

العثماني 

حديث الذكريات 
عن أقدم شارع 

بالموصل

من وراء اكتشاف 
اسرار الحضارة 
اآلشورية  في 

الموصل



العدد )3765(
السنة الرابعة عشرة
3االثنين )24( تشرين األول 2016 2

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )3765(
السنة الرابعة عشرة

االثنين )24( تشرين األول 2016

الدكتور سمير بشير حديد 

    �صمي���ت املو�ص���ل به���ذا ال�صم، لأنها كان���ت ت�صل بني 
ال�صام وخرا�صان وبني دجلة والفرات، وي�صفها ياقوت 
احلم���وي، باأنها: باب العراق، ومفتاح خرا�ص���ان، منها 
يق�صد اإىل اأذربيجان، واأنها واحدة من بني ثالثة بلدان 
عَظام يف الدنيا، هي: ني�ص���ابور )مقاطعة خرا�ص���ان– 
�ص���مال �صرق اإيران( لأنها باب امل�ص���رق، ودم�صق، لأنها 
باب املغرب، واملو�صل نف�صها، لأن القا�صد اإىل اجلهتني 
ل مي���ر اإل به���ا. كم���ا جت���در الإ�ص���ارة اإىل اأن ت�ص���ميتها 
باأ�صم���اء خمتلف���ة، جند بع�صًا منها اأ�صم���اء َقِدمية )َقْبل 

الإ�صالم( واأخرى بعد فتحها، نذكر منها:��
     �1- اأ�صار الرحالة اليوناين زينوفون يف رحلته عام 
)401( ق.م اإىل املو�صل با�صم )م�صبيال( امل�صتنبطة من 
الكلمة الآ�صورية )م�صبالو( التي تعني الأر�ض ال�صفلى 

اأو الأر�ض الواطئة اأو املنخف�صة.  
    �2- �صمي���ت املو�صل با�صم )نيو اأرد�صري( اأي اأرد�صري 
اجَلِدي���دة، ن�صبة اإىل املَِلك ال�صا�صاين الفار�صي اأرد�صري 
الأّول، وق���د لقت اهتمامًا كب���ريًا من ِقَبلْه. ولد اأرد�صري 
الأّول اأواخ���ر القرن الث���اين يف املرزبان، وحكم َمِديَنٌة 
ا�صطخ���ر، ثم ث���ار �صد اأخي���ه واأخذ منه املل���ك يف �صنة 
208م وق���ام اأرد�ص���ري بال�صيط���رة عل���ى كث���ري من بالد 
فار����ض واملدن املجاورة ل�)كرم���ان( و)اأ�صفهان( ومنها 

املو�صل. 
   �3- �صمي���ت املو�ص���ل ب�)احل�ص���ن العب���وري( من ِقَبل 
الآراميني، اأي: احل�ص���ن الغربي. جاءت هذه الت�صمية 
بع���د اأن �صقطت حتت احلك���م ال�صا�صاين ال���ذي اأفقرها 
وجرده���ا م���ن هويته���ا الآ�صورية، بعد �صق���وط ِنيَنَوى 
الآ�صوري���ة اأنتقل التجمع ال�ص���كاين اإىل الطرف الثاين 

م���ن نهر دجل���ة وهو مكان اأك���ر حت�صين���ًا لوقوعه يف 
منطق���ة مرتفعة حماط���ة بالنهر ُعرف���ت ب�)عبورايا(  ثم 

�صميت املو�صل بعد الفتح الإ�صالمي.
   �4- �صميت املو�صل يف اجلاهلية ب�)عربايا( اأي: حمل 
اإقام���ة العرب، ويق�صد هنا باجلزيرة العربية، لأنه كان 
يقطنها الكثري من القبائل العربية. كما اأ�صار الهمذاين: 
"كانت قري�ض ت�صاأل يف اجلاهلية عن خ�صب باعربايا، 
وه���ي املو�صل، لقدره���ا عندهم، وعن ري���ف اجلزيرة، 

وما يليها لأنها تعدل يف اخل�صب باعربايا.�
   �5- اأطل���ق الع���رب عل���ى املو�ص���ل ا�صم )خ���ولن( كما 
اأ�ص���ار املقد�ص���ي  يف كتاب���ه، اأح�ص���ن التقا�صي���م، وذك���ر 
َذِل���ك عماد الدين خلي���ل  يف  كتاب: خط���وات يف ُتراث 
املو�صل. وعند البحث ع���ن اأ�صل هذه الت�صمية وجدت 
اأن )خولن( قبيلة عربي���ة قطنت يف �صعدة باليمن يف 
زم���ن اجلاهلية )َقب���ل الإ�ص���الم( واأعلن���ت اإ�صالمها يف 
ال�صن���ة العا�صرة للهجرة. يق���ال: اإن عددًا من اأبناء هذه 
القبيلة نزح نحو احلج���از وبالد ال�صام مرتني: الأُوىَل 
َقب���ل الإ�صالم ب�صب���ب قتال مع ع�ص���رية مينية اأخرى ما 
اأدى اإىل نزوحه���ا من اليمن باجت���اه  ال�صام واملو�صل. 
اأم���ا املرة الأخرى فكانت بعد دخولها الإ�صالم من خالل 
م�صاركته���ا يف الفتوح���ات الإ�صالمي���ة، وبلغ���ت ب���الد 
الأندل����ض وال�صام واملو�صل. واأعتق���د - اأنا �صخ�صيًا - 
اأن ه���ذا هو الربط الوحيد الذي يقبل املنطق، ومل اأجد 
اأي رب���ط اآخر يبني ا�صم ه���ذه القبيلة وت�صمية املو�صل 
ب�)خ���ولن(، ورمب���ا يحتاج ه���ذا الأم���ر اإىل بحث اأدق، 
ودرا�ص���ة اأعم���ق... ناأمل اأن جن���د يف امل�صتقبل اإن �صاء 

الله بحبوحة من الوقت للتحقق من هذا املو�صوع.�

نني(. ي�صري       �6- كم���ا اأطلق عليها العرب ا�صم )احِل�صْ
ابن الأث���ري اجل���زري، اإىل اأنه: بعد انت�ص���ار امل�صلمني 
عل���ى ال�صا�صاني���ني يف معرك���ة القاد�صي���ة توج���ه ق�صم 
منه���م و�ص���ن ح�ص���ارًا عل���ى تكري���ت الت���ي كانت حتت 
�صيطرة البيزنطيني ومتكنوا من دخولها واجته ربعي 
ب���ن الأف���كل التغلب���ي اإىل املو�صل )عرف���ت يف امل�صادر 
نني اآنذاك( وفتحها، وهناك اختالف  الإ�صالمية باحِل�صْ
على َتاِريخ ا�صت�صالم املَِديَنة، فريوي البع�ض اأن ربعي 
بن الأفكل دخلها عام 637 )16 ه�( بينما يرجئه اآخرون 
حت���ى 641 )21 ه�(. ومن يرغب بالدخول يف تفا�صيل 
فت���ح املو�صل، فعلي���ه مراجعة كتابات: اب���ن الأثري، اأو 

اليعقوبي، اأو الأزدي، اأو الطربي.� 

   اأما الت�صميات التي وردت بعد الفتح، اأي: بعد فتحها 
عام 17 للهجرة، وحديثًا فهي:��

     1- اأم الربيَع���نْي: لأنه���ا منطق���ة معتدل���ة دافئة، يبلغ 
ارتفاعه���ا 730 قدم���ًا )223م(  ف���وق م�صت���وى �صط���ح 
البح���ر وي�صيط���ر عليها من���اخ البحر املتو�ص���ط. وتعد 
م���ن الوجهات ال�صياحي���ة املهمة التي يق�صده���ا الّنا�ض 
من حمافظات كث���رية يف العراق لغر����ض ال�صِطياف، 
ل�صيما يف نهاية مو�صم الربيع وال�صيف واأوائل ف�صل 
اخلري���ف. َذِل���ك اأن املو�ص���ل – اأم الربيَع���ني – تتمي���ز 
ب�اعت���دال مناخها ونقاء اأجوائه���ا وعذوبة مياهها، كما 
اأن ط���رق الو�صول اإِليه���ا معبدة ومي�ص���رة و�صهلة. اأما 
خريفه���ا فه���و ي�صبه ربيعه���ا ول يختلف عن���ه من حيث 

طبيعة املناخ ولهذا اأطلق عليها ا�صم اأم الربيَعنْي.�

 
ْدَب�����اء: هنالك ع����دة اآراء ل�صبب ت�صمية املو�صل      2- احْلَ
باحَلْدَب�اء. الأّول: وهو م����ا ي�صري اإليه ياقوت احلموي، 
جريانه����ا.  يف  واعوج����اج  دجلته����ا،  يف  احت����داب  ه����و 
والث����اين: ما ي�صري اإليه اب����ن بطوطة، كما جاء يف �صتار 
ْدَب�����اء،  تامي����ز، اإىل اأن الت�صمي����ة تع����ود اإىل قلعته����ا احْلَ
وذكره����ا حممد اأم����ني العم����ري يف منه����ل الأولياء وهو 
احت����داب اأر�صه����ا حي����ث البي����وت مبني����ة عل����ى ن�صز من 

الأر�ض.� 

وال����راأي الثال����ث ي����رى اأن الت�صمي����ة ج����اءت ن�صب����ة اإىل 
)الكب����ري(.  الن����وري  اجلام����ع  يف  منارته����ا  ِاْحِدي����داب 
ا�صتعر�����ض ح����ازم البك����ري يف كتاب����ه: معج����م الألف����اظ 
املو�صلي����ة، اجل����زء الأّول، الآراء املختلف����ة حول ت�صمية 
املو�ص����ل باحَلْدَب�����اء: فبالن�صب����ة لقول ياق����وت احلموي 
)�صمي����ت املو�ص����ل باحَلْدَب�����اء ن�صب����ة اإىل ِاْحِدي����داب يف 
نهره����ا واعوج����اج يف جريان����ه(، ف����اإن البكري ي����رى اأن 
هن����اك مناط����ق كث����رية يف ط����ول جم����رى نه����ري دجل����ة 
والف����رات، فيه����ا ِاْحِديدابات واعوجاج����ات اأكر مما يف 
ه����ذه املنطقة ومع َذلك، مل ُت�َصمَّ اأيُّ قري����ٍة اأو بلدٍة واقعة 
عليه����ا با�ص����م احَلْدَب�����اء. وبالن�صب����ة لق����ول اب����ن بطوطة 
)لقب����ت املو�ص����ل باحَلْدَب�اء، لنح����داب يف قلعتها( يقول 
البك����ري: اإن جمي����ع الق����الع الَقِدمي����ة كان����ت ت�صي����د على 
ن�ص����ز من الأر�ض وارتفاع لتكون م�صرفة ومت�صلطة على 
الأرا�ص����ي املج����اورة، ويقول اأي�ص����ًا: اأما من ق����ال باأنها 
�صميت باحَلْدَب�اء ن�صبة اإىل اْحِديداب منارتها، اأقول باأن 
املو�صل لقب����ت باحَلْدَب�اء َقبل بناء املنارة بفرتة طويلة. 
ثم يق����ول: وقد اأطلعني اأح����د الإخوة الأدب����اء على كلمة 
نقله����ا من جري����دة املو�ص����ل يف عدده����ا )143 ال�صادرة 
بَتاِري����خ 1919/11/14(. ج����اء فيه����ا: تع����رف منطق����ة 
املو�ص����ل عند الآراميني با�صم )حدياب( وكانت اجلزيرة 
تع����رف باملو�ص����ل. فهم����ا مو�ص����الن. وق����د ق����ال ال�صاعر 

الزبيدي يف تاج العرو�ض:�

ا والعراُق لنا...         وب�صرُة الأزد ِمنَّ
واملو�صالن، ومنا امل�صُر واحلرم

وكان الكّت����اب اإذا اأرادوا املو�ص����ل الت����ي بح����ذاء ِنيَنَوى 
ودون �صواه����ا قال����وا )مو�صل حدياب( ث����م حرف ال�صم 
اإىل )مو�ص����ل حدب����اي(. وعن����د علماء ال�ص����رف اأن الياء 
اإذا تطّرف����ت قلب����ت اإىل هم����زة. لَذِل����ك اأ�صبح����ت )مو�صل 
حدباء(. ومبرور الزمن وتقل����ب الظروف توهم الّنا�ض 
اأن كلم����ة حدباء هي �صفة للمو�ص����وف، فقالوا: املو�صل 

احَلْدَب�اء. ورمبا كان هذا التعليل هو ال�صحيح.�
 3- )يوفيمي����ا(: ير�ص����م لن����ا الكات����ب الإيط����ايل اأيتال����و 
كالفين����و  يف كتاب����ه )مدن لمرئي����ة(، كما اأ�ص����ار اإىل َذِلك 
�ص����الح �صليم: �صورة اأخرى ع����ن املو�صل اإذ يحدثنا عن 
لق����اء مارك����و بولو بقوبالي خ����ان يف زان����ادو وحكايته 
ل����ه عن املدن الت����ي زاره����ا، وعدده����ا )55( َمِديَنة اأعطى 
لكل واح����دة منها اأ�صم فتاة ومنه����ن َمِديَنة املو�صل التي 
اأعطاه����ا ا�ص����م )القدي�صة يوفيمي����ا( وتعن����ي بالآ�صوري 

"اللطيفة".�
   4- الزه����راء: اأطلق هذه الت�صمية ال�َصِريُّ بن اأحمد بن 
اء املو�صل����ي: كان يف �صباه يرفو  ال�َص����ِرّي الكندي، الَرفَّ
ويط����رز )يعم����ل خياط����ا( يف دكان باملو�ص����ل ولذا �صمي 
اء اأي اخلياط، كان �صاعرًا �صهريًا مطبوعًا عا�ض يف  بالَرفَّ
القرن العا�صر امليالدي، عذب الألفاظ، بديع النظم، كثري 
الفتتان بالت�صبيه����ات والأو�صاف يف �صعره. له ق�صائد 
جميل����ة يف م����دح اأهل البي����ت عليهم ال�ص����الم. اأطلق ا�صم 
"الزه����راء" على مدينة املو�صل، بعد اأن ا�صطر لرتكها 

والعي�����ض يف حل����ب. وق�صيدت����ه م����ن اأجمل م����ا قاله من 
�صعر، حي����ث ينجلي فيها الإبداع والفن الرفيع وعك�صت 
�ص����ورة قلبه ووجدان����ه وما كان يجي�����ض يف �صدره من 

م�صاعر واأحا�صي�ض �صادقة، والق�صيدة مطلعها:��
 ل ازج�����ر الدمع اإن  ه�م����ت �ص��واكبه   والنف��ض قد بعدت 

من��ها  اأماني�ها 
 �صقى ربى املو�صل الزهراء من بلد   

 جود من الغيث يحكي جود اأهليها
 اأر�ض يح�ن  اإِلي��ها  من  يفارق���ها   

 ويحم�د العي�ض في��ها من يداني��ها
    

5- اأم القالع: هنالك ت�صمية اأخرى للمو�صل يف معر�ض 
درا�ص����ة حديث����ة له����ا، تع����ود اإىل الق����رون الو�صطى هي: 
اأم الق����الع ال�صب����ع، حي����ث اإن الآ�صوري����ني اتخ����ذوا �صنة 
1080 ق. م ِنيَن����َوى عا�صمة لهم، وهي العا�صمة الثالثة 
بع����د اآ�ص����ور الَقِدمي����ة وكالح العا�صم����ة الثاني����ة، فبداأوا 
بتح�صينه����ا وحتكيمه����ا واأقام����وا حوله����ا الق����الع. كم����ا 
اأ�ص����ارت اإىل َذِلك: ع�صت����ار الربزجني يف "مدن ومناطق 

الوطن".�
6- اأم العال: اأطلقت ت�صمية اأم العال على َمِديَنة املو�صل، 
كم����ا ورد  ذكر َذِلك من خالل الأزج����ال )جمع زجل( التي 
تع����ود اإىل العهد اجلليلي، وي����رد فيها ذكر املو�صل با�صم 
اأم العال. اقتب�صت هذه الأزجال من كتابات الأ�صتاذ عامر 

�صامل ح�صاين وتعليقاته املن�صورة يف مواقع متعددة.
� وه����ذا م����وال مو�صلي ن����ادر لل�صاعر املغم����ور املو�صلي 
م�صطفى الك�صريي ميدح الوزير نعمان با�صا اجلليلي:�

                    ِمن يوم جانا الَب�ص�ري ِاعيوننا َقّرْت
                   وانفو�ض ُح�ّص���ادنا لجْت ول َق�ّرْت
                     اأم العال( اأف�صحْت بْل�ص�انها َقّرْت

                 قالت  اأنا اأريد  �ص�هم  يتخذين  اأهل
                 وا�صوف اأهل الع�صر ما مت بيهم اأهل
                 للحكم غرَيك اأيا حامي الأجانب وهل

                 ِمن اأجل ذا )مو�صل احَلدبا( اإَِلك َقّرْت 

� وق����ال حمم����د اأم����ني ب����ن احل����اج عثم����ان بي����ك اجلليلي 
َم����ن  )1213-1263ه( )1798- 1846م( يفخ����ر عل����ى 
ع����اداه اإث����ر فتنة حدث����ت يف املو�ص����ل �صن����ة 1245 ه� - 

1829 م:�

                      بان ال�ص��عد َبعد ما الأّيام  عادتنا
                      زال الك�در وانق�ص�ى لكن  عادتنا

                      األطاف َرب الُعال تاأتي ِبخي�ٍر وِجد

                    انطب )اأر�ض احُلَديبا( ِابخيل ِعّزا وجد
                    اإلْنا الوزارة  اإِرث َع�ن خاٍل وَعٍم و جد

                      وال�صفح ِمن َداأبنا �صيمة وعادتنا

    � وق����ال �صليم����ان ب����ن اأحم����د اأفن����دي العم����ري موؤرخ����ًا 
)1191 ه(:�

                    نحنا الذي بي بني الأ�صفر َمهابتنا
                    ولك�ل حمت�اج  اأغم�رنا  بواهبتنا

                   واأم العال( يف جنى الأفراح وافتنا
                     ناديت ملّا بدا الناظم يوؤرخ بلى

                     بقدوم عبد احلميد اأفراح وافتنا
    

� وقال عبد الباق����ي العمري )1205- 1278ه�(، )1790 
- 861 م(:�

                  مّلّي�ن  فتح  بدوح�ات الُعلى ل  لها
َعد َعن طلعتك ل لها                   اإْبدور �صعدك �صَ

                  قلب املجد ريت عنك حايرًا ل  لها
                  وديارنا  طوع رب العر�ض  َوّل لك
                  واخلري وافا  وِعدم ِاْعداك  َوّل لك
                  ما ت�صلح )ام الُعال( وتهاب اإّل لك

                  واأنت  فهي�م بها ما  تلوق اإل ل�ها
    

7- اأم الرم����اح: ج����اءت الت�صمية حديث����ًا يف نهاية القرن 
املا�ص����ي، لأن املو�ص����ل كان����ت ول زالت ع�صي����ة على من 
ح����اول غزوه����ا اأو احتاللها. لق����د داف����ع املو�صليون عن 
مدينته����م ع����رب الأزم����ان وحقق����وا ن�ص����رًا عظيم����ًا خلده 
الَتاِري����خ، كان اآخره����ا ح�ص����ار نادر �ص����اه للمو�صل �صنة 
1743، الذي واجه مقاومة �صديدة بقيادة الوايل احلاج 

ح�صني با�صا اجلليلي، الذي لعب دورًا مهمًا يف مواجهة 
احل�صار. 

   8- الفيح����اء: يطل����ق لق����ب الفيح����اء عل����ى اأك����ر م����ن 
َمِديَن����ة عربية منها دم�صق عا�صم����ة اجلمهورية العربية 
ال�صوري����ة، واملو�ص����ل، واحلل����ة مركز باب����ل، والب�صرة 
جن����وب الع����راق. وج����اءت ه����ذه الت�صمية لك����رة زراعة 

الأ�صجار والفواكه واحلم�صيات فيها.
   9- اخل�ص����راء: يتو�ص����ط َمِديَن����ة املو�ص����ل نه����ر دجلة، 
وفيه����ا الغاب����ات اخل�صراء املكتظ����ة باأ�صج����ار ال�صنوبر 
والبل����وط وغريه����ا. ويف ف�ص����ل الربيع تك�ص����و �صهولها 
وه�صابها لوحة خ�صراء كاأنها �صجادة منقو�صة بخيوط 
زاهي����ة الألوان، مما يجع����ل اأر�صها ترت����دي حلة ق�صيبة 
مزرك�ص����ة، كاأنه����ا يف عر�ض دائم واحتف����ال بهيج، ولَذِلك 

�صميت باخل�صراء.
10- البي�ص����اء: ي�ص����ري زكري����ا اب����ن حمم����د ب����ن حمم�ود 
القزوين����ي  يف كتاب����ه "املو�ص����ل يف كت����اب اآث����ار البالد 

اأن  اإىل  م(،    1283/ ه�����   682 )ت  العب����اد"،  واأخب����ار 
املو�ص����ل �صميت ب�)البي�ص����اء( لأن دورها مبنية بالرخام 
واجل�����ض الأبي�ض َقِدميًا. ومن اجلدير بالذكر اأن هنالك 
مدن����ًا اأخ����رى تلقب بالبي�ص����اء يف اأقط����ار عربية اأخرى، 

مثل: ليبيا، �صوريا، اجلزائر، واليمن.�
 

11- اأر�����ض التيّم����ن: تع����ود ه����ذه الت�صمي����ة اإىل الق����رن 
التا�ص����ع ع�صر امليالدي ولعله����ا �صبقت هذا الزمن ب�صنني 

عديدة، اأنظر ال�صما�ض نوري اي�صوع.

12- جن����ة الأر�����ض: هك����ذا نعَته����ا ال�صاع����ر الفل�صطيني 
ها�صم مناع يف ق�صيدته التي مطلعها:�

  
ْيُت  ِللمو�صِل  احَلْدَب�اِء  اأَحَل�اَن�ا ..    َغنَّ

ْخال�صًا َوِعْرَفاَنا ُحّبًا َوِع�ْصقًا َواإِ
ٌة يِف الأَْر�ِض َتْعِدلَُها..  َيا ُعْرُب َهْل َجنَّ

اَنا؟  َزْرعًا َوْنْهرًا َوُبْنَيانًا َو�ُصكَّ
    

نخل�����ض اإىل القول: اإن املو�صل، مِلا َمرَّ من و�صف، كانت 
مق�ص����د الكثري من احلكام والقادة والأعالم عرب خمتلف 
الأزمن����ة والعه����ود، اأحبوه����ا و�صكنوها، لطي����ب مناخها 
واإخال�ض اأهله����ا، ولقبوها بت�صميات خمتلفة ومتعددة، 
يالح����ظ اأن بع�صًا من ه����ذه الأ�صماء يعتمد على طبيعتها 
اجلغرافي����ة ومناخه����ا وغ����ري َذِل����ك، فتع����ددت الت�صميات 

واختلفت وتنوعت.� 
    وتع����دد الأ�صم����اء لأي����ة َمِديَن����ة يدل عل����ى مكانتها عرب 
الَتاري����خ، ومنزلته����ا عند الق����ادة واملوؤرخ����ني، وموقعها 
ال�صرتاتيج����ي م����ن النواحي جميعها، ي�ص����اف اإىل ذلك 
كل����ه اأنه����ا تع����د مركزًا مهم����ًا، وبيئ����ة �صاحلة ب����ل جاذبة 
للعلماء والأدباء على اختالف اأجنا�صهم ومذاهبهم، فكم 
م����ن عامل، وكم من اأديب ين�ص����ب اإىل هذا البلد الطيب... 
ولو اأردنا اأن ندون اأ�صماء هوؤلء لحتجنا اإىل جملدات، 
لتدوي����ن اأ�صمائهم واأخبارهم واآثاره����م التي امتالأت بها 
خزائن املكتبات يف جميع اأنحاء العامل َقِدميًا وحديثًا.� 

 عن كتاب "املو�ضل يف منت�ضف القرن املا�ضي....
م�ضاهد وذكريات"

أسماء الموصل عبر التاريخ

اقدم �ضورة للمنارة احلدباء

املو�ضل يف القرن الثامن ع�ضر
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 عمر جاسم محمد العبيدي

ات�صمت مدينة املو�صل من����ذ العهود الوىل من تاريخها 
بوج����ود العديد من املظاهر الت����ي متيزها عن باقي مدن 
العامل،وق����د تكلم الكثري من الرحالة واملوؤرخني عن هذه 
ال�صم����ة التي غلبت على مدينة املو�صل،ل�صيما اجواءها 
ومناخه����ا الذي ي�صل����ح لقيام ج����ذور عريق����ة للح�صارة 

والعمران الن�صاين.
الت����ي  ال�صم����ات  ه����ذه  م����ن  الكنائ�����ض والدي����رة  كان����ت 
ميزتها،فق����د ان�صئ����ت يف املو�ص����ل العديد م����ن الكنائ�ض 
والديرة،وت����كاد ه����ذه املدينة ان تك����ون يف مقدمة املدن 
الوىل  الكني�ص����ة  الكنائ�ض،بع����د  فيه����ا  تا�ص�ص����ت  الت����ي 
يف فل�صط����ني، وق����د حفلت املو�ص����ل بعدد غ����ري قليل من 
الكنائ�����ض والدي����رة الت����ي انت�ص����رت يف معظ����م اأحي����اء 
املدين����ة وخارجها وقدر عدده����ا يف اأوائل القرن التا�صع 

ع�صر بثالث ع�صرة كني�صة.
 

1- كني�صة مار اأ�صعيا
حفل����ت املو�صل بعدد غ����ري قليل من الكنائ�����ض والديرة 
اأحي����اء املدين����ة وخارجه����ا  الت����ي انت�ص����رت يف معظ����م 
وق����در عدده����ا يف اأوائ����ل الق����رن التا�ص����ع ع�ص����ر بث����الث 
ع�ص����رة كني�صة،وتع����د كني�صة )م����ار اأ�صعيا(التي تقع يف 
اجله����ة ال�صمالية ال�صرقية من املدين����ة من اقدم الكنائ�ض 

املوجودة يف املو�صل.
2- دير مار كوركي�ض 

يق����ع الدي����ر �صم����ال �صرق املو�ص����ل وحالي����ا �صمن حدود 
بلدي����ة املدين����ة يف املنطق����ة امل�صم����اة باحل����ي العرب����ي.
وكان يف ال�ص����ل كني�ص����ة باعوي����رة الت����ي هجرها اهلها 
امل�صيحي����ون ويف الدي����ر كني�صت����ني علي����ا و�صفل����ى وفيه 
غ����رف عديدة للرهبان ولل����زوار ومعظ����م ابنيته م�صيدة 
يف الق����رن التا�ص����ع ع�صر،واقدم ذكر تاريخ����ي للدير عام 
1710م ح�صبم����ا ج����اء يف خمطوط����ة دي����ر ال�صيدة الذي 
يق����ع �صرق القو�����ض. وللدير عي����دان احدهم����ا يف الحد 
اخلام�����ض م����ن ال�ص����وم الكب����ري والخ����ر يف ال 24 م����ن 
ني�صان يوؤمه الزوار م����ن داخل العراق وخارجه للتربك 

ولق�صاء ايام للراحة وللعبادة.
3- دير مار ميخائيل 

يق����ع �صم����ال املو�ص����ل مب�صاف����ة قريب����ة عنها وه����ي الن 
تقريب����ا �صمن ح����دود بلديتها.تا�ص�����ض يف اواخر القرن 
الراب����ع امليالدي على ي����د مار ميخائيل اح����د تالميذ مار 
اوج����ني والدير م�صرف على نهر دجلة،جدد عام 1867م 
يف عه����د البطريرك مار يو�ص����ف اودو،ورمم عام 1956 
والن يق����وم الكهن����ة يف كني�صة مار ا�صعي����ا القريبة منه 
بادارته،حي����ث يدي����رون �صوؤون����ه ويفتح الدي����ر ابوابه 
ل����زواره يف عي����ده امل�ص����ادف يف الح����د اخلام�����ض م����ن 
ال�صوم، ويذك����ر ان الدير كان عام����را بالرهبان بلغ عدد 
رهبان����ه اي����ام ع����زه اكر من ال����ف وجتددت في����ه احلياة 
الرهباني����ة يف الق����رن الثالت ع�ص����ر وكان اآهال بالرهبان 
يف اوائ����ل الق����رن ال�صاد�ض ع�صر ام����ا الن فهو خايل من 

الرهبان.
4- دير الربان هرمز 

دي����ر عام����ر يقع �صم����ال املو�صل، على بع����د 33 ميال عنها 

وموقع����ه يف جب����ل القو�ض واملعروف جب����ل بيت عذرى 
وهو م����ن اديرة الكلدان ان�صاأه الربان هرمز متزامنا مع 
دي����ر مار اوراها ال����ذي يقع قرب قري����ة باطنايا منت�صف 
طري����ق املو�صل-القو�����ض يف الرب����ع الث����اين م����ن القرن 
ال�صابع امليالدي. وكان الدير مقرا للرهبان الكلدان وقد 
ان�صاأ اىل جنوبه دير ال�صيدة العذراء، والدير يف بع�ض 
ع�ص����وره نال����ت من����ه النكبات فنه����ب واقفر م����ن رهبانه 
عدة مرات وفيه كني�ص����ة اثرية رممت على مر الع�صور.
فيه����ا كتابات كلدانية وكان للدي����ر مكتبة غنية نهبت عام 
1844م واتلف����ت جملة كبرية م����ن خمطوطاتها. وحاليا 
تهت����م ادارة الرهبن����ة النطوني����ة الكلداني����ة ب�صوؤون����ه. 

وح�صب الطق�ض الكلداين عيده يف ال 11 ني�صان..
يعل����و بوابة الدير �ص����ورة حمفورة حلمام����ة من اجلهة 
اليمنى وثعب����ان يتدىل من اجلهة الي�صرى دللة احلكمة 
والنقاوه. يعود تاريخ بناء الدير على يد الربان هرمزد 
الفار�ص����ي ال�ص����ل م����ن مدينة لي����اط يف ب����الد الحواز 
وترجع ق�ص����ة بناء الدير اىل عهد البطريرك اي�صوعياب 
ال����ذي عا�صر اخلليفة اب����و بكر وعمر ب����ن خطاب )ر�ض 

الل����ه عنهما(. ان حاك����م املو�صل عقبة بن فرقد �صنة 642 
ميالدية مر�ض ابنه �صيبيني مبر�ض ع�صال فلما او�صوه 
النا�ض باي�صال����ه اىل الربان هرمزد الذي كان نا�صكا يف 
احدى ال�صوامع التي تق����ع بالقرب من موقع الدير الن 
يف جب����ل القو�ض او جبال باعدري وعندما و�صل البلدة 
كان ابن����ه ق����د فارق احلي����اة ولك����ن النا�ض ا�ص����روا على 
اي�صاله اىل الربان وعندما دخل الوادي طماأنهم الربان 
وبع����د �صالة طويل����ة ارج����ع اىل �صيبيني احلي����اة فاأقام 
احلاكم فرح عظيم �صارك فيه امل�صيحون وامل�صلمون معا 
وهك����ذا ا�صبح للربان مكانة عظمية لدى احلاكم وبعدما 
ع����اد اىل املو�صل ام����ر مب�صاعدة الرب����ان يف بناء دير له 
فخ�ص�����ض له  اوزان من الف�صة ار�صلها مع ابنه �صيبينى 

واوقف لها رحى كثرية وامالك وارا�صي.
م����ع املباين املتفرق����ة يف املوقع ما يزال هن����اك اثار عني 
املاء التي ا�صتهرت ب����ه والتي كانت ت�صمى عني القدي�ض 
وكذل����ك الربج الذي يعل����وه الناقو�ض ال����ذي كانت دقاته 
ت�صم����ع يف جمي����ع ارجاء املنطق����ة، يقد�����ض الدير جميع 
ابن����اء املنطقة فاأىل جانب امل�صيحي����ني يزورها اليزدية 

للت����ربك وطلب العالج وكذلك امل�صلمون ويحتفل كل عام 
يف �صه����ر ني�صان بذكراه �صنوي����ا حيث ت�صهد اقبال كبريا 
ل����دى للنا�ض للزيارة ت�صعل فيه����ا ال�صموع طلبا لل�صفاعة 
والربك����ة، وه����ي الن ت�صه����د حمل����ة كب����رية لأعماره����ا 

وترميمها.
ي�صته����ر الدير باأن����ه �صهد العديد من النكب����ات التي كانت 
�صببا يف تدمريه اح����راق خمطوطاته النادرة ومن ا�صد 
احلم����الت الت����ي طال����ت الدير واحرق����ت خزائنه����ا حملة 
ال�ص����اه طهما�ص����ب ون����ادر �صاه وتيم����ور لن����ك واحراقها 
م����ع جمي����ع خمطوطاتها م����ن قبل امري روان����دوز المري 
)حممد كوره( يف حملته على بادينان يف القرن التا�صع 
ع�ص����ر ومن ثم اخ����ر احلمالت التي تعر�ص����ت لها على يد 
ا�صماعي����ل با�صا حاكم عمادية. يتناقل النا�ض يف املنطقة 
القريبة من هذا الدي����ر العديد من الحاديث واحلكايات 
الن����ادرة لك����ن م����ا مييزه����ا دوم����ا هو ان����ه يف ه����ذا الدير 
تتج�ص����د حياة اخلل����وة والتق�صف وامل�صق����ة واخل�صونة 
وكذل����ك من ان����ه كان ملج����اأ لعالج املر�ض حي����ث كان يتم 
في����ه �صفاء املجانني بعد ان يحر�صهم الربان على التوبة 

وعبادة الله، اكت�صب الربان هرمزد �صهرة كبرية يف هذا 
الدي����ر ف����كان حم����ل ازدراء الرهبان يف الدي����رة القريبة 
وخا�ص����ة دي����ر )ب�صقني( حي����ث حاولوا اليق����اع به لدى 
حاك����م املو�ص����ل ال ان حماولته����م ب����اءت بالف�صل. مات 
هرمز يف هذا الدير عن عم����ر يناهز 94 عاما.واكت�صبت 
القو�ض �صه����رة من هذا الدير فرغم املع����روف عنها باأنها 
موط����ن النبي ناحوم ال ان وجود الدير يف اجلبل الذي 
يط����ل على البلدة ا�صفى عليها �صهرة اخرى. فاحلياة يف 

هذا الدير ا�صتمرت )11( قرنا بال انقطاع. 
5- دير مار بهنام 

يق����ع عل����ى بعد 35 كلم جن����وب �صرق املو�ص����ل قريب من 
ق�ص����اء ق����ره قو�ض يف �صهل ب����ني دجلة وال����زاب العلى.

وكان يعرف بدير اجلب ويعود اىل ال�صريان الكاثوليك 
ويقطنه الرهبان يق�صده النا�ض للتعبد ولجل الرباأ من 

ال�صرع . 
بن����ي هذا الدير على �صريح القدي�ض بهنام ورفاقه الذين 
دفن����وا يف مق����ربة جماعية قرب تل اخل�ص����ر القريب من 
ق����ره قو�ض،وتعر�ص����ت كني�صت����ه للتو�ص����ع مرت����ني من����ذ 
تاأ�صي�صه����ا الول وكان ذل����ك يف الرب����ع الخري من القرن 
الثاين ع�صر امليالدي،ثم اعقبه التو�صع الثاين يف نهاية 
ذل����ك القرن او بداية الق����رن الرابع ع�ص����ر امليالدي، على 
ان البن����اء ال�صل����ي للدير، قد طراأ علي����ه يف مر الع�صور 
ترمي����م وجتديد وتو�صي����ع. وتعد كني�صة ه����ذا الدير من 
التحف الثرية وهي م�صيدة بالرخام واجل�ض واحلجر 
كتاب����ات  الكني�ص����ة  وخ����ارج  داخ����ل  ويف  والطاب����وق. 
�صريانية وزخ����ارف ونقو�ض على الرخ����ام. اقدم تاريخ 

لها عام 1164م ح�صب تاريخ املو�صل لل�صائغ. 
اما الدير فيتكون من فنائني ف�صيحني، خارجي وداخلي 
والخري كان ل�صكنى الرهبان ويف احدى �صالته مكتبة 
حافل����ة باملخطوط����ات الثمين����ة والكت����ب القيمة.والفناء 
اخلارجي فيه غرف مع����دة للزائرين. ويعتقد بان معظم 
الثار املوجودة يف كني�صته تعود اىل الدولة التابكية. 
والت����ي يتجل����ى فيه����ا مه����ارة الفن����ان املو�صل����ي يف دقة 

الزخارف املحفورة بالرخام او اجلب�ض. 
6- دير متى

�صيد هذا الدير من قبل املار متي عام 334م بعد  هروبه 
وجلوئ����ه اىل ه����ذا املكان ب�صب����ب ا�صطه����اد المرباطور 
الروم����اين دي����و مليكا�����ض، ويق����ع ه����ذا الدي����ر يف جب����ل 
مقلوب،وه����و من اأق����دم اأدي����رة الن�صارى،بني يف القرن 
الراب����ع الهجري،وه����و تابع لليعاقب����ة ويق�صده التراك 
وامل�صيحي����ون يف ال�صي����ف للنزهة،ويقع هذا الدير على 
قم����ة جبل عال ووعر يتع����ذر على الفار�����ض الت�صلق اليه 
لوعورته،وي�صك����ن الدي����ر يف الغال����ب ثالث����ة اىل اربعة 
رهب����ان مع انه من ا�صهر اديرة اليعاقبة. ويف الدير اثار 
�صوام����ع قدمي����ة للرهبان وخم����ازن عديدة حلف����ظ املاء 

بالقرب من قمة اجلبل كال�صهريج. 
وفي����ه كني�ص����ه وا�صع����ة وام����ام مدخ����ل الكني�ص����ة يق����وم 
رواق مل����اأوى الغرباء،وهناك بالقرب م����ن املذبح الكبري 
معب����د �صغري،وه����و م����كان حتف����ظ في����ه ذخائ����ر اج�ص����اد 
القدي�صني،وهن����اك غ����ار اآخر ليفت����ح ل����كل احد،فيه اثنا 

ع�ص����ر منربا خللف����اء امل�صيح وان القنادي����ل موقودة فيه 
ليال ونهارا ل�صاءة الغار. 

7- دير مار ايليا 
يق����ع ه����ذا الدي����ر يف اجلان����ب المي����ن م����ن دجل����ة غربي 
املو�ص����ل على بعد �صبعة كيلومرتات م����ن مركز املو�صل 
يف منخف�����ض يع����رف ب����وادي الدير،ويحمل ه����ذا الدير 
ا�ص����م موؤ�ص�ص����ه الراه����ب ايليا،ال����ذي ق����دم م����ن احل����رية 
وي�صم����ى كذلك بدير �صعيد ن�صب����ة اىل �صعيد بن عبدامللك 
بن م����روان وكان عامل املو�صل يف خالف����ة ابيه،اما عن 
تاريخ تاأ�صي�صه فاملرجح انه قد اأ�ص�ض بني عامي )582-

590م(، ومل يكن مار ايليا وحده قد بنى هذا الدير امنا 
�صاركه ابن اخته حنا ي�صوع ويوحنان ال�صيخ.

كان الدي����ر م�اأه����ول بع����دد كب����ري م����ن الرهبان،وكان����ت 
الكني�ص����ة م�صتعمل����ة حت����ى عه����د طهما�ص����ب خ����ان اذ اأن 
اجلي�����ض الفار�صي كان قد دخل الدير ودمره وتركه على 
ماهو عليه اليوم من الت�صدع فالكني�صة �صاقطة،واملنارة 

خربة واحليطان مهدمة يف عدة اماكن.
8- دير مار اوراها 

يق����ع الدير �صمال املو�صل و�ص����رق قرية باطنايا.مو�صمه 
يف الح����د اجلدي����د بعد عي����د القيام����ة كان الدير مرتوك 
ومهدم لفرتة طويلة م����ع العلم ان تا�صي�صه جاء متزامنا 
م����ع تا�صي�����ض الرب����ان هرم����ز ق����رب القو�����ض ويف ف����رتة 
الت�صعينات من القرن املا�صي جدد الدير وغلف باحلالن 

لي�صبح مزارا لهايل املنطقة.
9- كني�صة �صمعون ال�صفا

تع����د ه����ذه الكني�ص����ة اأق����دم ماموج����ود م����ن كنائ�����ض يف 
املو�صل،ف����كل م����ا ه����و اق����دم منها ق����د اندر�����ض ومل يبق 
من����ه �صيء يذكر،وتقع ه����ذه الكني�صة يف حمل����ة امليا�صة 
يف املو�صل،وحتم����ل ا�ص����م �صمعون ال�صف����ا او القدي�ض 
بطر�ض رئي�ض ر�صل امل�صيح عليه ال�صالم،ولبطر�ض هذا 
اهمي����ة كربى ومكانة عظيمة يف طقو�ض كني�صة امل�صرق 
الكلداني����ة وتاريخها، ال انه عل����ى الرغم من ذلك فان قلة 

من الكنائ�ض حتمل ا�صم هذا الرجل.
وح�صبم����ا جاء يف ا�صطورة حملي����ة ان القدي�ض بطر�ض 
كان ذات ي����وم م����ارا باملو�صل،ف�صف����ى يف ه����ذا املو�ص����ع 
بيت����ه  الوال����د  �صم�صم،فه����دم  مع�ص����رة  �صاح����ب  اب����ن 
ومع�صرته اعرتافا منه بف�ص����ل القدي�ض،و�صيد مكانهما 
الكني�صة،ورمب����ا ان هذه ال�صط����ورة ا�صتمدت جذورها 
من اكت�صاف بقايا مع�صرة حت����ت الكني�صة عند ترميمها 
�صن����ة 1864م،ويرج����ع �صليم����ان ال�صائ����غ تاري����خ بن����اء 
الكني�صة اىل عهد اجلرامقة نهاية القرن الثالث،افرتا�صا 
انه����م كان����وا م�صيحيني،ال ان����ه فيما بعد جع����ل الكني�صة 
ب����ني البناي����ات املقام����ة يف الف����رتة مابني الق����رن الرابع 

وال�صابع.
10- كني�صة م�صكنته

ان اق����دم تاري����خ ذكر فيه ا�ص����م كني�صة م�صكنت����ه هو عام 
1212م،ح�صبم����ا ورد يف كتاب اناجيل حمفوظ يف دار 
البطريركي����ة الكلداني����ة يف دير م����ار ميخائيل،وكني�صة 
املو�ص����ل  ابر�صي����ة  كاتدرائي����ة  الن  ه����ي  م�صكنت����ه 
الكلدانية،بعد ان كانت مدة طويلة كر�صي البطريركية. 
وق����د ورد ا�صم القدي�صة م�صكنت����ه وابنيها،ولنعرف عن 
حياته����ا �صوى ق�صة ا�صت�صهاده����ا يف عهد امللك الفار�صي 
يزدجرد الث����اين)438-457( وج����رى ا�صت�صهادها على 
ي����د احلاكم طهمزجرد الذي اهتدى اىل امل�صيحية متاأثرا 
ب�صجاعة م�صكنته)�صريين(وا�صت�صهد بدوره،وقد اقيمت 

يف كركوك كني�صة على ا�صمه.
11- كني�صة مرمي العذراء

تع����د من اقدم الكنائ�ض ل����دى الن�صارى يف املو�صل،وقد 
�صي����دت على ذات الطراز الذي �صيدت به كني�صة القدي�ض 
جيم�����ض املخرب����ة يف ن�صيبي����ني واطواق املم�ص����ى فيها 
م����ن الطراز العرب����ي العتيادي والن����واع ال�صغرية من 
ه����ذه الط����واق مفرطح����ة بال�ص����كل املال����وف يف الطراز 
ال�صك�صوين،بينم����ا حتيط الكني�ص����ة افاريز من زخارف 
عربي����ة اعتيادية يف مظهرها ال انها لي�صت مت�صابهة يف 

تفا�صيلها.
12- كني�صة مار حوديني

جنهل تاريخ تا�صي�ض هذه الكني�صة،كانت هذه الكني�صة 
اح����دى الكنائ�ض الت����ي �صيدها تكريتي����و املو�صل،وهي 
كني�ص����ة   ” او  القدمي����ة”  تدعى”الكني�ص����ة  الت����ي  تل����ك 
ال�صعيد”،وم����ن الثابت،ويوؤي����ده ط����راز نقو�����ض الب����اب 
امللوك����ي ه����و ان الكني�صة كانت يف اي����دي امل�صيحني يف 
الق����رن الثالث ع�ص����ر،ويف �صن����ة 1758 يف عهد املفريان 
املج����اورة  املفرياني����ة  القالي����ة  الرابع،نهب����ت  لع����ازر 
للكني�صة،لكن����ه يبدو ان الكني�ص����ة حولت اىل جامع غري 
ان جامعا اخ����ر يدعى “جام����ع التكريتيني”او”اجلامع 
اج����زاء  بع�����ض  ف����وق   1763 �صن����ة  التكريتي”�صي����د 
الكني�صة،وق����د رمم عبدالرحم����ن اجللب����ي التكريتي هذا 

اجلامع �صنة1816..
والن�ض التاريخي الوحيد الذي يقدمه لنا بناء الكني�صة 
هو الكتابة العربية بحرف كبري يف الفناء حتت الرواق 
الي�صر،وهي تذكر جتديد الكني�صة �صنة 1896،يف عهد 

ال�صلطان عبداحلميد الثاين.

الكنائ��س واالديرة في الموصل 
العهد العثماني 

مدر�ضة )�ضمعون ال�ضفا(كني�ضة ال�ضاعة لالباء الدومنيكان التي تاأ�ض�ضت �ضنة 1873

احتفال ديني يف بدايات القرن الع�ضرين

املدر�ضة الكلدانية االعدادية )كلداين مكتب اعدادي�ضي (
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محمود جميل  عروبة  د. 

عرف���ت  مدين���ة املو�ص���ل بن�صاطه���ا الجتماع���ي متن���وع 
التوجه���ات، ما اأعطى �صورة ايجابي���ة عن  طبيعة احلياة 
واأخالقه���م  اأهاليه���ا  �صلوكي���ات  خ���الل  م���ن  الجتماعي���ة 
وتوجهاته���م  الثقافي���ة والفكري���ة والع���ادات والع���راف 
الجتماعي���ة الت���ي عرف���وا به���ا، وم���ا  تبعها م���ن فعاليات 

موؤطرة يف هذا اجلانب.

العادات والعالقات االجتماعية 
امت���از املجتم���ع املو�صل���ي بع���ادات وتقالي���د اجتماعي���ة 
حر����ض عليها، لنها تعرب عن �صخ�صيته. وات�صمت العائلة 
املو�صلي���ة عموم���ا بك���رة اجن���اب الولد، ويع���د الزوج 
املح���ور ال�صا�ض يف العائل���ة املو�صلية، فه���و رب ال�صرة 
�ص���واء كان متزوج���ا بام���راأة واحدة او باأك���ر، ف�صال عن 
وج���وب بقاء ابنائ���ه املتزوجني من الذكور م���ع بناته غري 

املتزوجات او الرامل �صمن نطاق البيت الواحد. 
ام���ا �صياق البيت املو�صلي، ف���ان الب او اجلد يعد املرجع 
العلى لال�صراف على ن�صاطات ال�صرة املتعلقة باجلوانب 
القت�صادي���ة او ال�صيط���رة الجتماعي���ة الخالقي���ة، وهو 
ب���ذات الوق���ت ميتلك ح���ق الت�ص���رف ب�ص���وؤون ا�صرته مبا 
يت���الءم يف احلف���اظ عليه���ا، ولذل���ك كان اف���راد ال�ص���رة 
جميعه���م يطيعون توجه���ات الب وينف���ذون اوامره دون 

مناق�ص���ة، لدراكهم ملكانته ورجاحة عقل���ه وح�صن تدبريه 
يف ت�صيري امور ال�صرة. 

ام���ا مكان���ة البناء ودوره���م يف ال�ص���رة فانه���م ي�صكلون 
العنا�صر الفاعلة يف م�صاعدة الب اقت�صاديا، يعملون يف 
خمتلف الن�صاطات القت�صادية، لتوفري المكانيات املادية 
للعائلة، وبعد زواجه���م تبقى مكانتهم يف ال�صرة وح�صب 
ال�صي���اق ال�صاب���ق با�صتثن���اء �صلطاته���م عل���ى زوجاته���م، 
يف ح���ني تبقى البن���ات الأخريات يف داخ���ل ال�صرة حتت 
�صيط���رة الب والخ���وة. وميك���ن الق���ول ان ه���ذا النظام 
العائل���ي املو�صل���ي املنظم ينبع من طبيع���ة املو�صلي التي 
متي���ل اىل ح�صن العي�ض من خ���الل الخالقيات التي ت�صهم 
يف ا�صاعة اجواء الطمئنان والرتياح يف داخل ال�صرة 

املو�صلي���ة، ولذل���ك نالحظ الطاعة العمي���اء للفتاة لزوجها 
بع���د مغادرة و�صاي���ة الب عليها، وهك���ذا توا�صلت ال�صر 

املو�صلية �صمن هذا املنهج الجتماعي القومي. 
باأح���وال  اخلا�ص���ة  والتقالي���د  بالع���ادات  يتعل���ق  وفيم���ا 
الطف���ال  وولدات  ومتعلقات���ه،  كال���زواج  ال�صخ�صي���ة 
واخلتان وغريها من املنا�صبات، فانها تر�صم �صورة لواقع 
املجتمع املو�صل���ي اآنذاك. فعلى م�صتوى مرا�صيم الزواج، 
فان املو�صلي���ني كانوا يتعم���دون اظهار الف���رح وال�صرور 
بهذه املنا�صب���ة وذلك عن طريق ا�صاعة الغاين والهازيج 

والدب���كات الجتماعي���ة، ف�ص���ال عما يراف���ق زف العرو�ض 
اىل عري�صه���ا م���ن مظاهر اط���الق ال�صيح���ات )الهو�صات( 
التي جتري برفقة عزف الفرق املو�صيقية واعتمد ال�صياق 
الجتماع���ي يف املجتم���ع املو�صلي اأ�ص���وًل متعارفًا عليها 
يف مرا�صي���م ال���زواج وخا�ص���ة م���ا يتعلق بتحدي���د مقدار 
امله���ر املتفق عليه ب���ني ذوي العري����ض والعرو�صة واملحدد 
باملق���دم الذي ي�صمل اثاث العرو�صة كله الذي يتوجب على 
العري����ض اعداده، ف�صال عن تقدمي احللي الذهبية لها التي 
يجري التف���اق عليها، وبعدها يقرر هذا التفاق من خالل 
ا�صهار عقد ال���زواج، والزفاف الذي ت�صبقه ليلة تعرف يف 
الو�صاط الجتماعي���ة املو�صلية بليلة احلنة. وعادة يزف 
الق���ارب وال�صدقاء العري����ض اىل عرو�صته ما بعد �صالة 
الع�ص���اء وي�صري اجلمع وهم ي���رددون الهزوجة ال�صعبية 
الت���ي ما زال���ت ت���ردد يف بع�ض فئ���ات املجتم���ع املو�صلي 

ومنها:    
يا جّمال احلك بان اإلنا

)تردد مرتني(
لو هلهلتي يا ام ثوب ادعم

والهلهولة ال ويالد العم
ا�ض حدو الغريب اليحكم

رايح دمو مطلوب النا
يا جمال احلك بان اإلنا

ن�صحك را�ض املا يطيع النا

ويالح���ظ يف م�صمون هذه الهزوجة التي ترافق الزواج 
عن���د اأهايل املو�صل، انها ت�ص���ري اىل كونها عرفا اجتماعيا 
يع���ود اىل فرتات تاريخية طويلة، ومنها الفرتة العثمانية 
عندم���ا كانت و�صائ���ل النقل تقت�صر عل���ى اجلمال بو�صفها 
م���ن اأرف���ع و�صائل النق���ل والوجاه���ة الجتماعي���ة، ولذلك 
اتخذه املو�صلي���ون منطلقا لهازيجه���م، وكذلك لرتباطه 
مبج���ال الن�ص���اط القت�ص���ادي، اذ كان���ت اأن�صط���ة املو�صل 
التجاري���ة يف ف���رتات احلكم العثماين تعتم���د يف و�صائط 

النقل التجارية يف الطرق الربية على اجلمال وغريها. 
ويف مقاب���ل فعالي���ة زف العرو����ض، ف���ان العرو�ص���ة ه���ي 
الخرى حتظ���ى باحرتام اجتماع���ي يف مرا�صيم الزفاف، 
اذ حر����ض املو�صليون على حرمتها من خالل غطائها الذي 
يب���داأ من راأ�صه���ا اىل قدميها، ويف ذلك موؤ�ص���ر على مقدار 
مت�ص���ك اأه���ايل املو�صل بعف���اف املراأة لن الل���ون البي�ض 
ال���ذي تتو�ص���ح ب���ه العرو�ص���ة كان يدل عل���ى نق���اء �صرفها 
وعفته���ا، وجتدر ال�صارة اىل ان ج���دة العرو�صة او عمتها 
ت�صطحبه���ا اىل دار زوجها وهناك تباين ن�صبي يف م�صاألة 
مالب�ض العرو�ض بني منطقة واخرى التابعة للمو�صل يف 
العه���د العثماين، ف���اذا كان اأهل املدينة يتخ���ذون املالب�ض 
البي�صاء للعرو�صة يف زفافها فان ذلك ل يتنافى مع ارتداء 
العرائ�ض يف املناطق التي يقطنها الكراد باللون الحمر، 
وعل���ى العم���وم فان مالب����ض العرو�ص���ة ل ت�صتخ���دم اكر 
م���ن اأيام مع���دودة حيث يت���م الحتفاظ بها ذك���رى لتاريخ 

الزواج. 
وفيما يتعل���ق مبرا�صيم زواج الن�صارى املو�صليني، فتبداأ 
املرا�صي���م با�صطح���اب العرو�ص���ة اىل الكني�ص���ة بو�صفه���ا 
امل���كان املقد�ض لعقد القران وتك���ون العرو�صة عادة مغطاة 
ب���رداء ذو الوان زاهية، اذ يغطي راأ�صها ف�صال عن وجهها، 
وي�صب���ق ذلك انتظار العري�ض لها يف الكني�صة ذاتها. وعند 

ح�ص���ور العرو�ص���ني واله���ايل والقرب���اء تب���داأ املرا�صيم 
الديني���ة لعقد القران والت���ي يطلق عليه ا�ص���م )البوراخ(، 
اذ ي�ص���رع الكاه���ن بال�ص���الة، ثم يب���ارك العرو�صني اللذين 
يو�صع عل���ى راأ�صيهما اكليل الورد معلنا بذلك النتهاء من 
عقد الق���ران يف و�صط مظاهر البهجة وال�صرور، اذ يخرج 
العرو�ص���ان مع املدعوين اىل بي���ت الزوجية اجلديد، ويف 
غ�ص���ون ذل���ك–اأي يف اثناء �ص���ري العرو�صني-ف���ان اهايل 
املحل���ة يعرب���ون عن فرحه���م بالتهاين والزغاري���د ا�صهارا 

لهذا الزواج. 
ام���ا يف مرا�صي���م خت���ان الطف���ال، فق���د كان املو�صلي���ون 
يحتفل���ون بختان الطف���ال، اذ تق���ام به���ذه املنا�صبة حفلة 
خا�ص���ة يف بي���ت وال���د الطف���ل املخت���ون وح�ص���ب القدرة 
املادي���ة لرب العائل���ة، ولكن يف كل الح���وال كانت تعبريا 
ع���ن فعالية اجتماعية يحر�ض املو�صلي���ون على اظهارها، 
وتبداأ مرا�صي���م هذه احلفلة بختان الطف���ال يف ال�صاعات 
الوىل م���ن النهار وذلك جتاوزا للح���الت التي قد حت�صل 
ج���راء تاأخ���ري عملي���ة اخلت���ان وان�صجام���ا مع دع���وة رب 
ال�ص���رة ل�صيوفه بح�ص���ور وجبة فط���ور �صباحية. وبعد 
ختان الطفل بالتهلي���ل والتكبريات كان للعامل الديني دور 
يف هذا املجال اذ يتوىل تلقني الذان يف اذن الطفل اليمنى 
والقام���ة بالذن الي�صرى وي�صاحب ذلك توزيع ال�صدقات 
عل���ى فقراء املحل���ة ويحتفي املو�صليون ب���ولدة اطفالهم، 
وخ�صو�ص���ا ولدة الطف���ل الذك���ر، اذ ي�ص���رع وال���د الطفل 
باقام���ة وليمة لأه���ايل املحلة، ف�صال عن اعط���اء ال�صدقات 
والهداي���ا للمحتاج���ني والفق���راء وبعده���ا ي�صم���ى الطف���ل 
بال�صم���اء املحببة لدى اأهايل املو�صل، وياأخذ املولود اىل 
اح���د علماء املو�صل وذلك ليكرب يف اذنه ثالث تكبريات ثم 
يق���ول ا�صم الطف���ل، ولعل هذه املرا�صيم الت���ي تعتمد روح 
الدي���ن ال�صالم���ي له���ا عالق���ة يف تن�صئ���ة هذا الطف���ل منذ 
ولدت���ه عل���ى �صماع كلمات م���ن الدين ال�صالم���ي لنه ولد 
على الفط���رة، ولهذا ال�صبب فان الآب���اء يوؤكدون على دور 
علم���اء الدين بالتكبري يف اذان ابنائهم بعد الولدة. وتبداأ 
بعده���ا مرحلة جديدة يف حياة املولود يف جمال حت�صيله 
الديني م���ن خالل درا�صته يف املدار�ض والتي كانت تعرف 
يف العهد العثماين با�صم )الكتاتيب(، وجتدر ال�صارة اىل 
حر����ض العوائ���ل املو�صلي���ة بت�صجيع ابنائه���م على قراءة 
الق���راآن الكرمي وختم���ه فعندما ينتهي الطف���ل ختم القراآن 
الك���رمي، اأي حفظه عن ظهر قل���ب، تقام وليمة كربى يدعى 
اليها الهايل اعالنا املكانة الدينية التي و�صل اليها الطفل 

بعد ختمه القراآن الكرمي. 

المعتقدات والخرافات: 
لكل جمتمع من املجتمعات الن�صانية خرافاته وا�صاطريه، 
لأن اخلراف���ة او ال�صط���ورة تنب���ع م���ن ت�ص���ور اجتماعي 
هدف���ه البحث عن ال�صعور بالأم���ان والطمئنان، فاخلرافة 
بو�صفه���ا وقاي���ة يلج���اأ اليه���ا املجتمع مما يتوقع���ه من ان 
تلح���ق ب���ه الذى، اما حقيقتها فهي ل تع���د ان تكون جمرد 
خميالت متوا�صع���ة و�صاذجة ولكنه���ا دخلت يف العراف 
الجتماعية ومنه���ا املجتمع املو�صل���ي. فلالأهايل املو�صل 
ت�ص���ورات يعتق���دون ب�صحتها فيما يتعل���ق بنظام ال�صهر 
والي���ام، فعل���ى �صبيل املث���ال يعق���د املو�صلي الع���زم على 
ال�صف���ر بعد اثب���ات نيته بتنفيذ ال�صفر ي���وم اخلمي�ض دون 
غريه من اليام الخرى، كما كان اأهايل املو�صل يعتقدون 

بعدم ج���واز ق�ض اأظافرهم يف يوم���ي الحد والثنني كما 
انه���م ل ي�صتحمون يف ايام الثالث���اء والربعاء واجلمعة، 
ول تق���دم امل���راأة املو�صلي���ة عم���ل اخلري يف اي���ام الثنني 
والربعاء واخلمي�ض، يف ح���ني يحر�ض املو�صليون على 
ان تك���ون تفا�صي���ل مقا�ص���ات ثيابه���م يف ي���وم اخلمي����ض 
لعتقاده���م بان التف�صيل يف الي���وم التايل، وهو اجلمعة، 
ي���وؤدي اإىل احرتاق الثي���اب، او انها ل تاأتي �صمن القيا�ض 

املطلوب. 
ويف جم���ال اخلراف���ات الجتماعي���ة املتعلق���ة ب�صلوكيات 
املراأة فان املو�صليني ي���رون ان املراأة بعد ولدتها مولودا 
ذك���را ينبغي عليه���ا الذهاب اىل احلم���ام يف يوم اجلمعة، 
وذل���ك لعتقاده���م بان هذا الي���وم مبارك. ام���ا اذا و�صعت 
امل���راأة بنت���ا فيتوج���ب عليه���ا الغت�ص���ال يف ي���وم ال�صبت 
ويف حال���ة ع���دم اجناب املراأة جراء العق���م فانها ل تياأ�ض، 
اذ تب���داأ بالبح���ث عن الطري���ق التي ميكن م���ن خاللها حل 
م�صاأل���ة الجناب، وذلك بالذهاب ع���ادة اىل املراقد املقد�صة 
او تق�ص���د املاليل من خالل الرقية التي تعرف يف املو�صل 
ب� )العزامات( على املراأة بهدف الجناب، وعندما ل جتدي 
تل���ك الو�صائ���ل نفعا تلجاأ امل���راأة اىل غ�ص���ل مالب�ض الوليد 
حديث���ا الذي مل يكمل الربعني يوما من عمره وكذلك تلجاأ 
امل���راأة العقيمة اىل غ�ص���ل راأ�ض املراأة حديث���ة الولدة لعل 
ي�صيبه���ا الجناب، وف�صال ع���ن ذلك فان امل���راأة العقيمة ل 
تياأ����ض من حماولتها يف البحث عن احللول لق�صى مدى 
ممكن، ومنه���ا القيام بقطع �صرة املول���ود حديثا على ظهر 

املراأة العقيمة لعله يح�صل لها الجناب.  
وللمو�صلي���ني اعتق���ادات فيما يتعلق بالطي���ور، فقد كانوا 
يتط���ريون من م�صاهدة الغراب كونه ميثل �صوؤما او يعقبه 
نذي���ر �صر بوفاة اأحد افراد ال�ص���رة، ولذلك كانوا يهرعون 
ل���دى �صماعه���م نعي���ق الغ���راب اىل القول بكلمت���ي )�صكني 
ومل���ح( ام���ا اذا حط غ���راب على اح���د املن���ازل فذلك ميثل 
البالء وامل�صائب التي �صتحل باأهل ذلك املنزل. ويف مقابل 
ذلك فقد كان لأهايل املو�صل ت�صورات عن عراك الع�صافري 
يف املن���زل، فهي دللة على امور ثالث���ة اما ب�صرى بهطول 
المط���ار او قدوم م�صاف���ر او ت�صاوؤم لوق���وع خطر حمدق 

بالعائلة. 
وفيم���ا يتعل���ق بالطف���ال ف���ان لأه���ايل املو�ص���ل معتقدات 
خا�ص���ة، ومنها اذا تاأخر الطفل ع���ن النطق مبا ل يتنا�صب 
م���ع عمره ف���ان الم تلجاأ اىل و�صع ان���اء �صغري يف قف�ض 
البلبل، وعندما ي�صرب البلبل من هذا الناء، تاأخذ الم بقية 

امل���اء لت�صقي���ه ابنها بهدف م�صاعدته عل���ى النطق والكالم. 
ويف حال���ة عدم قدرة الطفل على امل�صي، فان ال�صرة تتخذ 
اج���راًء تعتقد ب�صحته، وهو الق���دام على وزن الطفل مبا 
يع���ادل وزنه من الحذي���ة القدمية، عل���ى ان يكون توقيت 

ذلك عند اعالن التكبري لل�صالة يف يوم اجلمعة. 
وت�ص���كل م�صاهدة القطط وجها اآخر لت�صورات املو�صليني 
فيم���ا يتعلق مب���ا يتوقعونه، فعندما مت�ص���ح القطة وجهها 
باأيديه���ا ف���كان ذلك ب�ص���رى خري وكذل���ك هط���ول املطر او 
ق���دوم م�صافر. اما م�صاهدة الفعى فانه���ا تعد احد الرموز 
التي يعتقد اهل املو�صل باأهميتها، فهم مل ي�صمحوا بقتلها 
م���ا دام���ت يف البي���ت، وعندم���ا ت�صاه���د يف داخ���ل البيت، 
يخاطبونه���ا ب�صوت مرتف���ع وم�صموع وبلهج���ة مو�صلية 
"يا حية يا حية البيت ل تاأذينا ل ناأذيكي، انت ام البيت 
واحن���ا خطاركي" وذلك لن اأفعى البيت تكون بركة وخري 

ل�صالح اأهل البيت. 
ويعتق���د اأهايل املو�صل بقدرة النبي���اء والولياء وعلماء 
الدي���ن املدفون���ني يف اأ�صرحته���م، اذ كان اغل���ب اله���ايل 
يق�صدون تل���ك ال�صرحة لعتقادهم مبكانة اولئك النبياء 

والولي���اء ا�صتجاب���ة طلباتهم، التي كان���ت ترتاوح ما بني 
ايف���اء الدي���ون، ودف���ع المرا����ض والتو�صع���ة يف الرزق، 
وكان���ت اأغل���ب تل���ك الزي���ارات والهب���ات والن���ذور تذهب 
ل�صالح �صريح النبي يون�ض وتنذر بع�ض الن�صاء ل�صاحب 
ال�صري���ح يف حالة حتقيق مرادها ن���ذرا ي�صمى يف العرف 

املو�صلي ب� )ال�صرت(.   
كما �صاعت ب���ني اأهايل املو�صل ال�صاط���ري، وهي حكايات 
اأ�صا�صه���ا الو�ص���ف وهدفه���ا الوع���ظ، ولع���ل ن�ص���اط الفكر 
ال�صط���وري واخل���رايف يف املو�ص���ل ينبع م���ن كونه احد 
جم���الت الت�صلي���ة الجتماعية الت���ي تثري الذه���ن وتنمي 
اخلي���ال وتعط���ي التج���ارب، فه���ي ا�صط���ورة يف الو�صف 
ولكنه���ا ت�صتمل على اه���داف تربوي���ة واجتماعية وعربة 
مل���ن يريد ان يعترب، ولهذا ال�صب���ب جاءت ب�صيغة حكايات 
م�صتوح���اة م���ن الرب���ط بني الظلم���ة واجلان ومنه���ا ق�صة 
القنط���رة واجل���ان، ويبدو ان ه���ذه القنط���رة الواقعة يف 
)ب���اب اجلديد حاليا(، ويف احد الزق���ة املو�صلية القدمية 
م���ا زالت هن���اك قنطرة تع���رف ب���� )قنطرة اجل���ان( اذ نقل 
الكث���ري من املو�صليني عن اأجدادهم حكايات وا�صاطري عن 

هذه القنطرة اذ روى اأحدهم عن جده انه بعد ادائه �صالة 
الع�ص���اء ويف اثن���اء عودته اىل داره �صل���ك طريق القنطرة 
املذكورة اآنفا فانتابه �ص���ئ من اخلوف والتوج�ض وخ�صر 
عقله بوجود اجلان قريبا منه، فما كان منه ال ان عمد اىل 
جدار القنطرة واحدث فيه �صرخا ب�صيطا لعتقاده بان ذلك 

كفيل بزوال خطر ايذاء اجلان له.
ويف ال�صي���اق نف�ص���ه كان املو�صلي���ون يتوج�ص���ون خيف���ة 
الواقع���ة حالي���ا يف  القطان���ني  قنط���رة  الول���وج يف  م���ن 
)ال�صرجخانة(، اذ رويت عنه���ا روايات بانها م�صكونة من 
ع���امل اجلن وعالقته بعامل الن����ض، فقد روت احد العجائز 
املو�صلي���ة حادثة ع���ن هذه القنطرة عندم���ا ذهبت يف احد 
الي���ام ل�صتالم القط���ن، وكان ذل���ك يف اذان �صالة الفجر، 
اذ مل جت���د باب خان القطان���ني قد فتح بعد وعندها جل�صت 
قرب الب���اب، وفوجئت برجل يخرج م���ن القنطرة مت�صحا 
مبالب����ض بي�صاء وحامال بيده ابريق���ا خزفيا، جل�ض لأداء 
الو�ص���وء ا�صتع���دادا لأداء �ص���الة الفج���ر، وقرن���ت ه���ذه 
العجوز روؤياها مع ما قاله جدها، ان الرجل ال�صويف ابو 
املغي���ث احل�صني احلالج قد �صكن ه���ذه القنطرة، وهو من 

ال�صاحلني ولذلك فان روؤيته تعد بركة. 
ويالح���ظ فيما يتعل���ق بقنطرة القطان���ني مفارقة تاريخية 
ل���ب،  وذل���ك لن احل�ص���ني احل���الج عا����ض يف بغ���داد و�صُ
واح���رق ج�صده، والقي يف نهر دجلة، ولكن ارتباط ا�صمه 
)احل���الج( م���ع طبيعة عمل القطان���ني، كان جمرد اعتقاد ل 
ا�صا�ض له من ال�صحة يف هذه املنطقة من مدينة املو�صل. 
كما تنوعت م�صامني احلكايات املو�صلية بح�صب الهداف 
املتوخ���اة منها اذ ت�صمن بع�صه���ا اعطاء درو�ض يف رحمة 
الل���ه تبارك وتعاىل، ومنه���ا حكاية بعنوان )يا طخماغ دق 
ويا حبل اخنق(، التي مفادها، ان عجوز مو�صلية وحيدة 
يف داره���ا تعتمد يف حياتها املعا�صية على �صناعة الغزول 
الت���ي تبيعه���ا يف ال�صوق ويف اأح���د املرات ق�ص���دت النهر 
حاملة لغ�صل مالب�صه���ا، ومبعيتها طعام ب�صيط يتكون من 
اخلب���ز وعدد من حب���ات العنب، وبعد النته���اء من غ�صيل 
ثيابها بداأت تتناول غذاءها ويف تلك اللحظة انق�ض طائر 
)اللقل���ق( والتقط حبة عنب فامتعظت العجوز من اللقلق، 
فما كان من الخري ال ان يعدها خريا من حبة العنب، فقد 
منحه���ا �صينية وع�صا مو�صي���ا اياها بانه���ا اذا ما �صعرت 
باجل���وع، ان ت�صرب ال�صينية بالع�ص���ا ومرددة القول "يا 
مباركة انفتح���ي"، عندها �صوف يظهر يف ال�صينية انواع 
الطعم���ة، وعند انتهاء احلاجة م���ن الطعام، تردد العجوز 
القول "يا مبارك���ة انغلقي" وبعد العودة اىل بيتها، فكرت 
العجوز باقامة وليمة فاخرة لل�صلطان مع جميع ع�صاكره، 
فا�صتغ���رب ال�صلط���ان من  دعوتها، ذل���ك لن �صكلها وحالها 
ل ينب���ئ عن قدرتها عل���ى ا�صت�صافة هذا الع���دد الكبري من 
اجلند، ولذل���ك اأمر جنده بجلب كميات كبرية من الطعمة 
ياأخذه���ا اجلن���د معهم متوجه���ني اىل املنطق���ة التي دعتهم 
اليه���ا العج���وز الت���ي تع���رف حالي���ا عن���د اأه���ايل املو�صل 
)باأر�ض ال�صينية( والكائنة عند قرب البنت، وعندما ح�صر 
ال�صلط���ان م���ع جن���ده اىل امل���كان املع���ني، ج���اءت العجوز 
بال�صينية والع�ص���ا، ف�صربت ال�صيني���ة بالع�صا قائلة "يا 
مبارك���ة انفتح���ي" عندها ظهرت ان���واع �صتى من الطعمة 
والواين واملالع���ق الذهبي���ة التي مل يره���ا ال�صلطان، ول 
جن���ده من قبل وبعد النتهاء م���ن تناول الطعام �صرق اأحد 
اجلن���د ملعقة ذهبي���ة، فعندم���ا �صربت العج���وز ال�صينية 
بالع�ص���ا قائل���ة "يا مبارك���ة انغلق���ي" مل تنغل���ق ال�صينية 
فتوجهت الخ���رية اىل ال�صلطان قائلة، ان احد جنودك قد 
�صرق ملعقة ذهبية، فما كان من ال�صلطان ال ان يعلن العفو 
والمان لجل ا�صرتداد امللعقة الذهبية امل�صروقة، وعندما 
اأعي���دت املعلقة انغلق���ت ال�صينية، ولك���ن ال�صلطان �صولت 
له نف�صه �صرقة ال�صيني���ة والع�صا من العجوز، وجنح يف 
ا�صتبداله���ا ب�صينية م�صابهة لها مع ع�صاتها، وو�صعها يف 
بي���ت العجوز، وعندما جاءت الأخ���رية و�صربت ال�صينية 

بالع�صا مل تنفتح 
ال�صيني���ة، مما جعل العج���وز تهرع اىل اللقل���ق واأخربته 
باخل���رب، ال ان اللقل���ق يفاج���اأ باحلكاي���ة. وتب���دو العربة 
وا�صح���ة يف ه���ذه احلكاي���ة، اذ تع���د در�ص���ا يف ان يك���ون 
الن�ص���ان فطنا وذكيا عندم���ا يتعامل مع الآخرين فال تغره 
املظاه���ر، ولذلك فقد ت�صمنت احلكاية اق���دام ال�صلطان مع 
علو مكانته الجتماعية ونفاذ احكامه و�صطوته اىل �صرقة 

اأموال الآخرين.

عن ر�ضالة )احلياة االجتماعية يف املو�ضل 1918-1834(

طرائف من مظاهر الحي��اة االجتماعية 
الموصلية في اوائل القرن العشرين

�ضانع ال�ضروج يف املو�ضل القدمية

غ�ضل اال�ضواف عند ج�ضر املو�ضل القدمي

املو�ضل يف العهد العثماين
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���س��ة

الكلك - املو�ضل - 1850

العثور على 
الثريان 
املجنحة

ج�ضر املو�ضل القدمي 
يف العهد العثماين

ا�ضكافية املو�ضل بداية القرن املا�ضي

منطقة باب الطوب

اأجاثا كري�ضتي يف اثار املو�ضل 1933

اأن�ضاء اجل�ضر العتيق اأواخر عام 1932

ج�ضر الزوارق يف املو�ضل �ضنة 1912

اجل�ضر احلديدي القدمي يف املو�ضل

املو�ضل.. جبهة النهر من ال�ضفة اليمنى 1932 احتفاالت الحدى طوائف املو�ضل
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محمد  الرزاق  عبد  رفعة   

ل يع���رف عل���ى وج���ه التحديد، بداي���ة معرف���ة العراقيني 
بالت�صوي���ر الفوتوغ���رايف ول توج���د ا�ص���ارات وا�صحة 
تعني الباحث على  ذلك. غري انه من الوا�صح ان عددا من 
الرحال���ة الجانب والدبلوما�صيني  الوروبيني يف الربع 
الخري من القرن التا�صع ع�صر قد التقطوا �صورا خمتلفة 

عن  العراق ومواطنيه.
ولع���ل ه���وؤلء الجانب ه���م الذين ادخل���وا الت�صوير اىل 
الع���راق، فتاأثر بهم بع����ض الهواة العراقي���ني. ومن املهم 
يف ه���ذا ان الر�صالي���ة الدومنيكاني���ة يف املو�صل. وهي 
اجلماع���ة الديني���ة امل�صيحي���ة الت���ي لها الي���د الطوىل يف 
النه�ص���ة الثقافية يف املو�ص���ل التي �صبقت م���دن العراق 
الخ���رى، مبا فيها بغ���داد، كانت قد عرف���ت الت�صوير يف 
ه���ذه الف���رتة، وان هناك من هوؤلء الآب���اء من تدرب على 

الت�صوير الفوتوغرايف.
وذكر عدد من الكتاب الدومنيكان يحتفظون ب� )األبومات( 
عدي���دة بال�ص���ور الت���ي التقطوه���ا يف املو�ص���ل ووثقوا 
فيه���ا احلي���اة يف ه���ذه املدين���ة. ب���ل ان رائ���د الت�صوي���ر 
ف���ن  تعل���م  ال�صائ���غ،  نع���وم  الع���راق  الفوتوغ���رايف يف 

الت�صوير لدى هوؤلء الباء.
وكان احمد ع���زة الفاروقي )1829-1892(، وهو �صليل 
ا�ص���رة علمية وادبية �صهرية يف املو�صل )ا�صرة العمري( 
ق���د ا�صته���واه ف���ن الت�صوي���ر عن���د رحلت���ه اىل ال�صتانة، 
وادرك العملي���ة الفيزياوية التي يجري الت�صوير وفقها، 
فاأل���ف ر�صالة يف الت�صوير ال�صمي �صماها )ح�صن التدبري 
يف �صناع���ة الت�صوير(، ن�صخته���ا اخلطية حمفوظة لدى 
ال�صي���د ناظ���م العمري يف املو�ص���ل. وقد ذك���ر يف مقدمة 
الر�صال���ة: مل���ا وردت دار اخلالف���ة حتى وقف���ت يف بع�ض 
الي���ام عل���ى �صناع���ة الت�صوي���ر امل�صم���اة الفوطغرايف، 
فوك���رت عل���ى قننه���ا بالق���وادم واخلوايف، ومل���ا احكمت 
اعماله���ا، حتى اجبت ان ا�صرح ذل���ك.. خدمة لأهل وطني 
من زمن���ي.. ونود ان نذكر هنا ان احم���د عزة الفاروقي، 
وه���و ابن اخي ال�صاعر الكبري عب���د الباقي العمري، عمل 
حم���ررا للق�ص���م العرب���ي م���ن جريدة ال���زوراء، كم���ا تقلد 
منا�ص���ب ادارية رفيعة يف الدول���ة العثمانية. ومن اآثاره 
جمع ديوان ال�صاعر عبد الغفار الخر�ض و�صماه )الطراز 

النف�ض(. 
كان الع���وام ي�صم���ون ال�ص���ورة ر�صم وعك����ض وت�صوير 
وغ���ري ذل���ك، وذك���ر ال�صيخ ج���الل احلنفي البغ���دادي يف 
الع���دد الول من جريدته )الفتح( ليوم 28 �صباط 1939، 
ان الت�صوير مل يك���ن معروفا قبل اكر من خم�صني �صنة، 
وممن �صعى اىل ادخاله اىل بغداد امل�صور املو�صلي داود 
غزال���ة، فاأتخذ ل���ه حانوتا بالقرب من جام���ع اخلا�صكي، 
ومنه���م م�ص���ور ارمن���ي يدع���ى اب���كار دونت�صي���ان وكان 
حمله يف راأ����ض القرية بجوار بي���ت اجلوربجي، ومنهم 
احلاج عبد الغني كبة. وذكر املرحوم قدري عبد الرحمن، 
امل�ص���ور الهل���ي )ت 1989( ان اباه عب���د الرحمن حممد 
ع���ارف، ا�ص�ض اول حمل للت�صوير قب���ل �صنة 1920 وان 
امل�ص���ور حمم���د نور����ض ه���و اول م���ن ادخ���ل الت�صوي���ر 

الكهربائي اىل العراق.

ويذكر الدلي���ل العراقي الر�صمي ل�صنة 
1936 ان �صناعة الت�صوير اقت�صرت يف العهد العثماين 
عل���ى جماع���ة يف بغداد، وهو ق���ول غري �صحي���ح باملرة، 
فالت�صوير عرف يف املو�صل قبل بغداد ب�صنوات طويلة. 
وق���د ذك���رت عدة روايات ع���ن ريادة الت�صوي���ر، غري انها 
تتف���ق عل���ى ان املو�صل �صه���دت ظهور ف���ن الت�صوير يف 
الع���راق. واملرجح ان )نع���وم ال�صائغ( هو اول من ادخل 
الت�صوي���ر كمهن���ة وهواي���ة قبل غ���ريه. غ���ري ان امل�صور 
الكب���ري )حازم ب���ك( ذكر ان ج���د والدته، يو�ص���ف اليا�ض 
�صنب���ل، ه���و ال���ذي ادخ���ل الت�صوي���ر الفوتوغ���رايف اىل 
الع���راق، ومم���ا قاله ح���ازم باك )كت���ب ذل���ك بتقرير قدمه 
اىل امل�ص���ور الراح���ل ام���ري �صلي���م يف اخلم�صينيات من 
الق���رن املا�صي( ان يو�صف ب���ن اخلوري اليا�ض بن ججو 
�صنبل وزوجته فري���دة ابنة ال�صما�ض جرجي�ض بن ججو 
خي���اط، ولداي عائلة )�صنب���ل( العريقة يف املو�صل، ويف 
داره���ا يف �ص���وق ال�صعارين يف �صارع النب���ي جرجي�ض، 
وتلق���ى تعليما دينيا ثم در����ض العلوم احلديثة وان�صرف 
اىل العم���ل التجاري كاأفراد ا�صرت���ه الخرين. وان�صاأ يف 
بيت���ه مكتب���ة عامرة وفيه���ا كت���ب فرن�صية ع���ن الت�صوير 

الفوتوغرايف.
وي�صي���ف ح���ازم ب���اك ان يو�ص���ف اليا�ض �صنب���ل احتفظ 
م���ن )دار لوم���رييف يف باري�ض( ب�ص���ور �صالبة )نيكتف( 
زجاجي���ة وجيالتيني���ة بع���د �صن���ة 1889 او قب���ل ذل���ك، 
وورقا فوتوغرافيا م���ن )دار ماريون( التي اندثرت فيما 
بع���د، وا�صتهر امره حت���ى ا�صبح يع���رف )يو�صف �صنبل 
فوطغ���رايف ال�صم�ص���ي يف املو�ص���ل(، وذاع �صيت���ه لدى 
الطبقة الجتماعية الوىل ا�صافة اىل الدوائر احلكومية 
يف ولية املو�صل. وكان �صنبل يح�صن الطباعة بالألوان 
املتباينة وي�صتخدم يف ذلك مركبات الذهب وغريها. ومل 
يقت�ص���ر فنه عل���ى �صوء ال�صم����ض، بل ا�صتف���اد من �صوء 
�صعل���ة املغني�صي���وم يف اعمال���ه، فه���و اول م���ن ا�صتخدم 
تل���ك املواد يف اعماله. وتطور عمل���ه اىل ت�صويق الفالم 
واوراق الطباع���ة �صن���ة 1922. وي�ص���م ار�صيف���ه �صورا 
كث���رية لبناء املو�ص���ل وغريها، مما تعد ث���روة وثائقية 

مهمة.
ومن الذين تعلموا فن الت�صوير الفوتوغرايف لدى الآباء 
الدومني���كان، نع���وم داود ال�صائ���غ، من ا�ص���رة م�صيحية 
معروف���ة باملو�ص���ل با�ص���م بي���ت دلل، وقد عم���ل �صما�صا 
يف الكني�ص���ة، وق���د ن�ص���اأ يف ا�صرة عريق���ة جمعت العديد 
من املواهب والفنون، فاأخوان���ه الق�ض �صليمان ال�صائغ، 

الأديب وامل���وؤرخ املو�صلي الكبري �صاح���ب كتاب )تاريخ 
املو�ص���ل( يف ثالثة اجزاء، وعب���د الحد )ت 1924غرقا( 
الع���راق، ومو�ص���ى  الهند�ص���ة يف  مدر�ص���ي  اوائ���ل  م���ن 
)ت1957( والد جنيب ال�صائغ )الدبلوما�صي وال�صيا�صي 
املعروف( وداود ال�صائغ، احد زعماء احلركة ال�صيوعية 

يف العراق.
وف�ص���ال على ذلك، ف���اأن الزوج���ة الثانية لنع���وم ال�صائغ 
ه���ي اخت يو�ص���ف منرود ر�ص���ام الذي عمل م���ع البعثات 
الجنبية للتنقيب عن الآثار يف املو�صل، مما اك�صبه �صلة 
بالجانب الذي���ن كانت اآلة الت�صوي���ر ل تفارقهم. ويقول 
املرح���وم جنيب ال�صائغ اأن عمه نعوم ا�صتورد من املانيا 
اآل���ة ت�صوي���ر مع ادواته���ا كامل���ة يف �صن���ة 1892، واأخذ 
ميار����ض الت�صوير عل���ى �صبيل الهواية. ولع���ل من املفيد 
ذك���ره ان نعوم ال�صائغ هو والد ال�صاعر العراقي يو�صف 
ال�صائ���غ )ت2006(. وكان نع���وم متاأث���را باأخي���ه الق����ض 
�صليم���ان ال�صائ���غ )1889-1961( ملواهب���ه العديدة فقد 
كان اديب���ا واثاريا وموؤرخا مرموقا، ا�صافة اىل واجباته 
الديني���ة كاأح���د علماء الدين الكبار، وق���د عمل نعوم فرتة 
م���ن الزمن م�صححا ملجلة )النجم( وهي املجلة املو�صلية 
الذائعة الت���ي ا�صدرها �صليمان ال�صائغ ل�صنوات طويلة. 

وقد تويف �صنة 1948 عن ثالث و�صبعني �صنة.
لق���د ترك نعوم ال�صائ���غ عدد كبري من ال�ص���ور الوثائقية 
التي تك���ون ثروة وثائقية نادرة ولو جمعت هذه الروة 
لكونت جمموعا تاريخيا نفي�صا، فال�صورة وثيقة ا�صيلة 
لتقب���ل اجلدل، وم���ا اطلعنا عليه من اث���ار نعوم ال�صائغ 
الفوتوغرافية، يثري الده�صة والتاأمل. وت�صري املعلومات 
املتوفرة عنه ان تعلم فن الت�صوير الفوتوغرايف، ا�صافة 
اىل الدومني���كان، م���ن بعث���ة املاني���ة كانت تق���وم باأعمال 
التنقي���ب عن الآث���ار يف نواحي املو�ص���ل. وكان ات�صاله 
بتلك البعث���ة مكنه من �صراء اآلة ت�صوير كبرية احلجم ثم 
ع���اد فاأقتنى اآلتني ا�صغر حجم���ا من البعثة نف�صها وجهاز 
طب���ع وتكب���ري، وعند اعتزال���ه الت�صوير ب���اع ادواته اىل 
الفن���ان م���راد الداغ�صتاين. وتذك���ر املعلوم���ات ان نعوم 
ال�صائ���غ قد ح���ول احد الغ���رف امللحقة ب���داره اىل غرفة 
مظلم���ة لغ�ص���ل وحتمي�ض الفالم وطب���ع ال�صور وكثريا 
م���ا كان وايل املو�ص���ل يطل���ب من���ه ت�صوي���ر املنا�صب���ات 
املختلف���ة. ث���م ت���وىل ال�صائ���غ تعليم فت���ى ارمن���ي ا�صمه 
)اآك���وب( وقد مار�ض هذا الت�صوير يف املو�صل قبل بروز 

مراد الداغ�صتاين.
لق���د كان نع���وم ال�صائ���غ فنان���ا ب���كل الكلم���ة م���ن دلل���ة. 
ف�ص���وره الت���ي التقطها تدل عل���ى ح�صن مره���ف وحنكة 
فني���ة كب���رية، وذك���ر البع�ض ان���ه كان عازف���ا لالأرغن يف 
كني�صة الكلدان ومعلما للمو�صيقى الكن�صية، كما عمل يف 
التعلي���م باملو�صل ل�صنوات طويل���ة. ولعل اليام تقدم لنا 
ال�صيء الكثري عن���ه وعن اقرانه من الفنانني واملوهوبني 
املن�صي���ني، والأمل كبري باأن ن���رى جمموعا ببع�ض اآثاره 

الفنية اجلديرة بالتذكري والتنويه.
فيم���ا يتعل���ق بري���ادة يو�صف اليا����ض �صنبل، ف���اإن الفنان 
الفوتوغ���رايف ح���ازم ب���اك كان ق���د ا�صتج���اب لطل���ب من 
احلاج اأمري �صليم، وهو م���ن امل�صورين الفوتوغرافيني 
العراقي���ني ال���رواد املعروفني فكتب ب�صع���ة �صفحات عن 
ن�صاأة الت�صوير الفوتوغرايف يف العراق، واأعاد الأ�صتاذ 
ف���وؤاد �صاكر ن�صر ملخ�صها يف جري���دة ال�صباح البغدادية 
)العدد 1929 يف 28 يناير/كانون الثاين 2007( ويبدو 
اأن احل���اج اأمري كلفه بذلك اأوائل اخلم�صينيات من القرن 
املا�ص���ي، وبعد جم���يء حازم ب���اك اإىل بغداد م���ن مدينة 

املو�صل مبا�صرة. 
ومما قاله ح���ازم باك "اإن جده لوالدت���ه املرحوم يو�صف 
اليا����ض �صنب���ل كان يف ظن���ي اأول من اح���رتف الت�صوير 
يف الع���راق. وعلى التاأكيد يف املو�ص���ل قبل بداية القرن 
املا�صي بفرتة، اأي قبل بداية القرن الع�صرين وبالتحديد 
اأواخر القرن التا�صع ع�صر. وقد احرتف �صنبل الت�صوير، 
وخل���د يف �صوره الأح���داث املهم���ة والجتماعات العامة 
اإىل  بالإ�صاف���ة  العم���ران،  ومع���امل  البارزي���ن  والأف���راد 
ت�صجيعه املطرد للرواد الآخرين بتي�صري املواد والأدوات 
واملكائن الالزمة لهم عن طريق تعاطيه التجارة وا�صترياد 

املعدات من م�صادرها البعيدة." 
كان يو�صف ابن اخلوري اليا�ض بن ججو �صنبل وعقيلته 
ال�صي���دة فريدة ابنة ال�صما�ض جرج�ض بن حجو خياط قد 

ول���د يف عائلة عريق���ة متمر�صة بالتج���ارة والعلم والدين 
يف املو�ص���ل ب���دار اأ�صالفه اآل �صنبل يف �ص���وق ال�صعارين 
�ص���ارع النب���ي جرجي�ض ويف حمل���ة القليع���ات يف الربع 
الثال���ث م���ن الق���رن التا�ص���ع ع�ص���ر وتلق���ى تعليم���ا بيتيا 

وحملي���ا، وبع���د اأن �صب عل���ى الطوق بداأ يق���راأ عن علوم 
الكيمي���اء والط���ب وال�صيدلة وق���د مار�ض التج���ارة على 
غ���رار ما فعل والده، وق���د عقد النية عل���ى اإكمال درا�صته 
والذهاب اإىل ا�صتانبول، عا�صمة الدولة العثمانية اآنذاك 
به���دف احل�صول �صهادة عالية يف ال�صيدلة، لكن والده مل 
يواف���ق عل���ى ذلك لأن���ه كان الولد الوحيد ل���ه فا�صطر اإىل 
العدول عن ال�صفر وان�صرف للعمل التجاري والزراعي، 
لك���ن ذلك مل مينعه من الرتكيز عل���ى اهتماماته الأ�صا�صية 

يف الكيمياء وال�صيدلة والطب. 
ويق���ول ح���ازم ب���اك اإنه اأخ���ذ يغتني م���ن مكتب���ة الأ�صرة 
العامرة بالكتب وامل�صادر والتي كانت ت�صم م�صادر مهمة 
ع���ن الت�صوير الفوتوغرايف باللغ���ة الفرن�صية. وي�صيف 
حازم ب���اك اأنه يحتفظ باأدلة ت�ص���ري اإىل اأن يو�صف �صنبل 
قد احتفظ من )دار لومرييف باري�ض( ب�صوالب )نيكتيف( 
زجاجي���ة ذات طبقة جيالتينية من الف�صة بعد عام 1889 
اإن مل يك���ن قبل ذلك وورقا فوتوغرافيا من )دار ماريون( 
الت���ي اندث���رت فيم���ا بع���د ويف احلقبة نف�صه���ا. ومل يطل 
الأم���ر حت���ى ذاع���ت �صه���رة �صنب���ل حت���ى اأ�صب���ح ي�صمى 
)يو�ص���ف �صنب���ل فوطوغرافجي ال�صم�ص���ي باملو�صل( اأي 

امل�صور الفوتوغرايف ال�صم�صي. 
وق���د اأ�صب���ح م�ص���ور الطبق���ة الجتماعي���ة الأوىل ف�صال 
ع���ن كونه م�ص���ور الدوائ���ر احلكومية املحيط���ة بالوايل 
وحا�صي���ة ولي���ة املو�صل اآن���ذاك. وهناك بع����ض ال�صور 
التي لبد اأنه���ا كانت تلتقط بق�صد توثيق احلدث كزيارة 

�صيف اأو عقاب جمرم اأو تخليد اأثر ما. 
وق���د كان يو�صف �صنبل يجي���د الطباعة بالألوان املتباينة 
غ���ري الأ�ص���ود والأبي����ض كالأزرق والبن���ي والرم���ادي، 
وي�صتخ���دم يف عمل���ه مركبات الذهب وغ���ريه من املواد. 
كم���ا ا�صتعمل �صنبل املناظ���ر اخللفية املختلفة من لوحات 
ور�ص���وم واآي���ات وحك���م واأمث���ال ومل�صق���ات جداري���ه 
لإغرا����ض  م�صت���وردة  خا�ص���ة  و�صتائ���ر  ومفرو�ص���ات 
الت�صوي���ر ال�صخ�ص���ي واجلماعي ف�صال ع���ن دجمه اأطًرا 
مزوق���ة م���ع ال�ص���ور املطبوع���ة اأو م���ن ال���ورق املنقو�ض 
املحف���ور واملخرم، وكل هذه الأنواع جتعل منه رائدا من 
الرواد الأوائل الذين اأدخلوا الت�صوير الفوتوغرايف اإىل 

العراق. 
ومل تقت�ص���ر ا�صتف���ادة �صنب���ل م���ن �ص���وء ال�صم����ض يف 
الت�صوي���ر اأو الطباع���ة، يقول حازم باك، ب���ل اإنه ا�صتفاد 
اأي�ص���ا من �صوء �صعل���ة املغن�صيوم يف اإنت���اج اأعماله فهو 
اأول م���ن ا�صتخدم تلك املواد والأدوات البدائية حتى قبل 

تطوير الت�صوير. 
ومن الطريف الإ�صارة اإىل اأن اليا�ض �صنبل اأخذ يعمل يف 
جمال ت�صويق الأفالم مع اأوراق الطباعة الت�صويرية منذ 
�صنة 1922 وجند اليوم من بني اأر�صيفه �صورة تذكارية 
للمل���ك في�ص���ل الأول )1921 �1933( مطبوع���ة بثم���اين 
ن�ص���خ مكربة، وقد ا�صتلم عنها مكافاأة نقدية مقدارها مئة 
روبية )الروبية اآنذاك 75 فل�صا(. كما اأن من بني اأر�صيفه 

�صورا لكثريين من اأبناء املو�صل. 
وق���د بلغ���ت واردات �صنبل من ريع بي���ع ال�صور يف �صنة 
1922 على �صبيل املثال )4/عانة و2801 روبية( وازداد 
ريعه يف �صنة 1924 لي�صل اإىل )2 عانة، و3574روبية(. 
وعندم���ا ات�صع���ت حلق���ة امل�صوري���ن الفوتوغرافيني يف 

املو�صل، تخلى اليا�ض �صنبل عن املهنة �صنة 1928. 
ويذكر ح���ازم باك اأن �صور �صنب���ل الوثائقية و�صلت اإىل 
الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرن�صا واإيطاليا 
وتركي���ا و�صوري���ا ولبنان والهن���د وبع�ض ب���الد امل�صرق 

العربي الأخرى. 
اإن الأر�صي���ف التاريخي العراق���ي يك�صف يف �صوء ريادة 
نعوم ال�صائغ واليا�ض �صنبل لفن الت�صوير الفوتوغرايف 
م���ا وج���د طريق���ه  الف���ن �صرع���ان  اأن ه���ذا  الع���راق،  يف 
للتطور فظه���ر م�صورون فوتوغرافي���ون م�صهورون يف 
الع�صرينيات من الق���رن املا�صي وما بعدها، ولعلنا نورد 
اأ�صم���اء بع�صه���م م���ن الذين كان له���م �صاأن عظي���م يف هذا 
املجال ومن اأبرزهم )ار�ص���اك( و)اكوب( و)احلاج اأمري 
�صلي���م( و)م���راد الداغ�صت���اين(، و)كوفادي����ض( و)يحيى 
املخت���ار( و)كاكا( وغريه���م وكل اأولئ���ك يذكرهم التاريخ 
بكل احرتام تقديرا واعتزازا ملا قدموه لبلدهم من خدمة 
كب���رية متثلت يف اأنه���م كانوا مبثابة امل���راآة التي عك�صت 
احلياة ال�صيا�صية والجتماعي���ة والقت�صادية والثقافية 

العراقية املعا�صرة بكل دقة وو�صوح.

الموص��ل تش��هد بداي��ات التصوي��ر 
الفوتوغرافي في العراق
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حبابه س��ل��ي��م  ب��ه��ن��ام 

اأب���داأ م�ص���ريي مع �صاحب���ي انطالق���ا من اأم���ام اجل�صر 
احلدي���د اإىل نهاية ال�صارع يف راأ����ض اجلادة م�صيا على 
الأق���دام لقطع ال�صارع م���ن ال�صرق اإىل الغ���رب، وطوله 
نح���و كيلومرتين، ننتقل من ر�صي���ف اإىل اآخر مل�صاهدة 
املع���امل التي م���ازال بع�صها قائما حت���ى اليوم ومنها ما 

قد زال واندثر.
وابتغ���اء للدقة يف ال�صتذكار يف ه���ذه امل�صرية املمتعة 
واملتعبة معا، �صوف اأجعلها يف اربع مراحل كما ياأتي:

1-   ال�صعود م���ن راأ�ض اجل�صر اإىل مدخل �صارع غازي 
_�صارع الثورة اليوم- مقابل زقاق �صوق النجارين.

2-    موا�صل���ة ال�ص���ري ل�صتذكار ما على جانبي ال�صارع 
حت���ى بلوغ من�صة وقوف �صرط���ي املرور )�صابقا(، عند 
تقاط���ع �ص���ارع النجفي مقاب���ل �صارع �ص���وق ال�صعارين 

الذي مت تو�صيعه عام 1951 لكن بغري نظام.
3-   بع���د ا�صرتاح���ة ق�ص���رية يف مقه���ى )عب���و قديح(، 
ننه����ض ملوا�صة ال�صري، على الأق���دام طبعا، اإىل منطقة 
ال�صراجخان���ة ث���م اإىل )ال�صاع���ة( ل���رى م���ا كان علي���ه 
ال�ص���ارع م���ن بي���وت وعي���ادات و�صيدلي���ات ودكاك���ني 
وحمالت جتارية و�صواهد عمرانية زال اليوم معظمها 

مع مرور هذه ال�صنني التي قاربت قرنا من الزمان.
4-   م���ن منطق���ة ال�صاع���ة حي���ث كانت من�ص���ة ل�صرطي 
املرور، وقد خف الزدحام و�صاق ال�صارع عما كان عليه 

يف اأوله، منها نكمل اإىل منطقة راأ�ض اجلادة.
جدي���ر بالذك���ر اأن )عطوف���ة الوايل=املحاف���ظ( �صليمان 
نظي���ف ب���ك �صع���ى يف زمان���ه )1913( بفت���ح اجل���ادة 
)ال�ص���ارع( الكبري يف املو�ص���ل وبا�صر بتعمريها، وهذا 
ال���وايل من اأه���ايل ديار بك���ر، وهو كاتب ب���ارع )كتاب 

اخلواطر لداوؤد رمو �ض130(.
اإذا اتخذن���ا الطري���ق م���ن بدايت���ه عند اجل�ص���ر احلديد 
الذي )مت افتتاح���ه م�صاء الأحد 10حزيران 1934 اأمام 
جمه���ور غفري، افتتحه امللك غ���ازي وعرب اجل�صر ومعه 
األوف احلا�صرين ثم رجع���وا وانتهت احلفلة!(، )كتاب 

اخلواطر �ض330(.
وعل���ى بعد نحو خم�ص���ني مرتا من ه���ذا اجل�صر جنوبا 
كان موق���ع اجل�ص���ر اخل�صبي املنقر����ض، واأمامه �صاحة 

الكم���رك يف باب اجل�ص���ر والنا�ض منهمك���ون يف البيع 
وال�صراء ملختلف امل���واد الغذائية واملنتجات الزراعية. 
ولي����ض بعي���دا عن ه���ذا املكان هن���اك بع����ض ال�صيارات 
املناداة ملن  اأ�صوات  الأيام- و ن�صمع  تلك  ط���راز  –من 
يرغ���ب ال�صفر اإىل القرى والأري���اف املجاورة، وطرقها 
غ���ري مبلطة طبع���ا، كانت الأج���رة ل تتج���اوز يف اأ�صواأ 

الظروف الدرهم )50= فل�صا( وذلك نحو �صنة 1940.
وهن���اك مقه���ى �صغ���ري ينتظر فيه م���ن ي���روم ال�صفر اأو 

التودي���ع، واإذا رغب اأحدهم بقدح )ا�صتكان( من ال�صاي 
فال�صع���ر فل�ص���ان ل غ���ري! اأم���ا مقه���ى )الث���وب( الع���ايل 

املجاور فكان ال�صعر فيه اأربعة فلو�ض!!
لن���دع ال���كل و�صاأنه���م ولنع���د اإىل قرب اجل�ص���ر احلديد 
لنب���داأ م�صريتن���ا )اأن���ا ورفيق���ي( يف �ص���ارع نين���وى..
حي���ث مقهى البلدي���ة واقع عن مييننا مط���ٌل على النهر، 
ا�صتاأجره بع�ض الذوات من اأهايل املدينة ومن مهماتهم 
الإ�ص���راف على عبور املوا�ص���ي وا�صتيفاء الر�صوم عنها 
وق���د اأوكلوا اإدارة هذا املقه���ى اإىل متعهد  ا�صمه )جميد 
�ص�َف���ري(، هاه���و جال����ض يف اأول املقه���ى ال�صيف���ي يف 
اله���واء الطل���ق ل�صتقبال وتودي���ع الزبائ���ن وا�صتيفاء 
الأج���ور منهم، ومعظمه���م من املتقاعدي���ن وكبار ال�صن 
مبالب�صه���م التقليدي���ة الأنيق���ة وهي القب���اء واجلاكيت 
اأو املعط���ف الق�ص���ري معتمري���ن الطربو����ض للراأ�ض اأو 
العمام���ة. والأجرة اأربع���ة فلو�ض!!..ن�صري �صعودا اإىل 
حي���ث باب حديق���ة البلدية، هاهي عن بع���د قاعة املكتبة 
العام���ة وبجانبه���ا قاع���ة اأخ���رى ه���ي حمكم���ة البلدية 
يت�ص���در جمل�صه���ا احلاك���م يون�ض ج���ودت الرم�صاين، 
ملقا�ص���اة املتجاوزين على اأمالك البلدية واأنظمتها، لكن 

التغرمي مل يكن يتجاوز ن�صف دينار كاأق�صى عقوبة.
وبع���د مدخل احلديق���ة هناك )دائ���رة البلدي���ة( تعلوها 
ال�صاعة العاطلة عن العمل! والبناية قدمية ذات طابقني 
فيه���ا غ���رف متوا�صع���ة للكت���اب واملراقب���ني، واولئ���ك 
مراجع���ون داخلون وخارجون طالب���ني اإجازات للبناء 
اأو لله���دم اأو معرت�ص���ني عل���ى الغرام���ات الباهظ���ة اأو 

م�صت�صلمني لدفعها!
هن���اك تت�صاعد روائ���ح ال�صواء من مطع���م كباب ال�صيد 

حمم���د عل���ي الكبابجي ول عج���ب فال�ص���واء يف الهواء 
الطل���ق، والنا�ض جلو�ض يف املطعم وه���و غرفة طويلة 
�صبه مظلمة ي���وزع فيها العامل )�صعيد( مواعني الكباب 
عل���ى الزبائن ويف كل ماعون اأربعة اأ�صيا�ض من الكباب 
فوقه���ا رغي���ف خب���ز م���ع قلي���ل م���ن الب�ص���ل والكرف�ض 
و)طا�ص���ة �صربت(!!اأم���ا �صع���ر الوجب���ة فل���م يتج���اوز 
الع�ص���رة فلو�ض ثم اأخذ املبلغ يت�صاعد مع غالء الأ�صعار 
عل���ى م���دى ال�صنني حت���ى و�صل �صع���ر الوجبة خم�صني 
فل�صا..ي���ا للغالء!!فق���د ب���داأت ن���ريان احل���رب العظمى 

ت�صلنا فنحن يف اأوائل 1940. 
اأم���ا ال�صيد حممد علي فجال����ض يف الباب )على الدخل( 
واأمام���ه من�ص���دة )تاريخي���ة متهالكة( يقب����ض الأجور. 

واذا �صك يف مبلغ الوجبة فاجلواب عند �صعيد!

وهن���ا اأ�ص���رت اإىل رفيقي لي�صاه���د على اجله���ة املقابلة 
مدخ���ل �ص���وق النجاري���ن املتخ�ص�ص���ني ب�صن���ع بع�ض 
الأدوات اخل�صبي���ة امل�صتعملة من قب���ل املزارعني ويليه 
�ص���وق احلدادي���ن )الكبار(..لكنن���ا ن���وايل ال�ص���ري على 
الر�صيف لن�صاهد مدخل �صوق اخل�صراوات وقد تعددت 
دكاكين���ه، فه���ذه اأكدا����ض الأحم���ال ملختل���ف املنتوجات 
الزراعية والق�صابني، وهناك عند نهاية ال�صاحة مدخل 
�صوق البّزازي���ن وهم باعة الأقم�ص���ة خمتلفة الأ�صناف 
والأل���وان. واذا �صرن���ا ب�ص���ع خط���وات عل���ى الر�صيف 
فهن���اك �ص���وق العطاري���ن ذل���ك ال�ص���وق العري���ق ال���ذي 
يجم���ع املتناق�صات! فف���ي اأوله باعة البامي���ا والطماطا 
والباذجن���ان وهن���ا اأي�صا دكان احلالق )اب���ن ال�صاري( 
ال���ذي يتعاطى الطب ال�صعبي وه���و جاهز ملن يريد قلع 

�صر�ص���ه )اخلاي�ص���ة(، دون تخدي���ر طبع���ا. يلي���ه مدخل 
حم���ام العطارين ثم بع���د ذلك هنالك دكاك���ني العطارين 
حي���ث تنت�ص���ر الروائح العطرية املختلف���ة، وكان معظم 

العطارين ايام زمان من اليهود اىل نحو �صنة 1950.
بجان���ب �صوق العطار يق���ع �صوق ال�صفاري���ن، يف اأوله 
باعة ال�صمك..هذا �صاب اأمامه املوقد )الربمي�ض( وفوقه 
مق���الة يقل���ي فيه���ا قط���ع ال�صم���ك ويقدمه���ا للزبائن من 
يه���وون اأكل ال�صمك يف الهواء الطلق وهم جلو�ض على 
م�صاط���ب اأمام �ص���وق احلدادي���ن واإىل جانبهم حو�ض 
�صغري تع���وم فيه بع�ض الأ�صماك احلي���ة امل�صطادة من 

دجلة القريب..ليربهن اأن �صمكه طازج.
اأم���ا على اجلهة املقابل���ة وبعد اأن تركن���ا مطعم الكباب، 
يطالعن���ا مدخ���ل �ص���وق امليدان وه���و يف�ص���ي اإىل باعة 

اخل�صب واحلط���ب تتو�صطه �صاحة مزدحمة بالرائحني 
والغادي���ن مل�صاحلهم من بيع و�ص���راء ما يلزم، فدكاكني 
النجاري���ن قريبة وه���م املتخ�ص�صون بعم���ل الدّرا�صات 
اخل�صبي���ة للح�صاد )اجلرجر( وعم���ل النواعري ل�صحب 
املي���اه م���ن الآب���ار بوا�صط���ة الدوالي���ب الت���ي جتره���ا 
احليوان���ات.. ورح���م الل���ه اأيام زم���ان بعدم���ا انت�صرت 
التكنولوجيا..تلك هي �صورة الدلء ترت�صم يف خيايل 
ت�صب يف ال�صواقي ل���رتوي املزروعات، تذكرين باملثل 

القائل )يديل بدوله مع الدلء(.
عن���د املدخ���ل الثاين ل�ص���وق امليدان تقع بع����ض دكاكني 
باعة احلب���وب امل�صتعملة يف الطبخ من عد�ض وحم�ض 
وبرغ���ل ورز..البي���ع باملي���زات، وبع����ض املوازي���ن من 
احلجارة..هذه وزنها )اأوقية( وتلك اأوقيتان والكبرية 
)ن�ض حق�ّة( واحلقة =2كيلو  تقريبا وعلى ذمة البائع.

اأما باع���ة الب�صل باجلملة فالوزن لديهم بالقب�ّان، وهذه 
اأكدا����ض الب�ص���ل عل���ى الر�صي���ف واإىل جانبه���ا ت���ربك 
احليوان���ات الت���ي حملتها يقوده���ا اأ�صحابه���ا من اأهل 
القرى مث���ل بع�صيقة وغريها.)والقب�ّ���ان يحمل خ�صبته 
اثن���ان م���ن اأ�صح���اب ال�صواع���د القوي���ة و"ال�صباه���ي" 
�صاح���ب ال���دكان ي�صج���ل الأوزان وب���راءة الذم���ة على 

الوّزان(.
اأم���ا اأ�صح���اب الأحم���ال فه���م بانتظ���ار احل�ص���ول على 
الفلو����ض لي�صرتوا بع�ض احتياجاته���م قبل العودة اإىل 
قراه���م دون اأن يفوتوا وجبة كب���اب يف املطعم القريب 

عند �صعيد.
اإذا اأكملن���ا م�صريتن���ا، فهن���اك بع����ض الدكاك���ني وقد همَّ 
اأ�صحابه���ا بفتحه���ا لالرت���زاق فه���ذا ح���الق وذاك يبيع 
بع����ض الأدوات اخل�صبية املزين���ة واملزرك�صة بالألوان 
الزاهي���ة ومنها )ال�صندليات( لعرائ����ض اأبناء القرى، و 
اآخ���ر هناك يعم���ل مع ابن���ه يف اإ�ص���الح الربمي�ض، وملا 
بارت تلك ال�صنعة حتول اإىل ت�صليح ال�صاعات، وهناك 
بع����ض �صناديق املوتى معرو�ص���ة للبيع �صعرها ن�صف 

دينار، وهذا يدعونا ل�صتذكار احلياة الباقية!
ه���ا ق���د بلغنا من�ص���ة �صرطي امل���رور الواق���ف مبالب�صه 
الأنيق���ة املتميزة يعطي الإ�ص���ارات لل�صي���ارات القليلة، 
يوم���ذاك، وعرب���ات ال���ركاب املنت�صرة هن���ا وهناك بني 
�ص���ارع نين���وى و�ص���ارع غ���ازي يت�ص���در فيها ال���ركاب، 
اإنه���ا تاك�صيات تلك الأي���ام عند نهاي���ة ثالثينيات القرن 

املن�صرم. 
قبل و�صولنا اإىل مدخل �صوق النجارين تنت�صب عمارة 
بي���ت ج���ردق ذات الطواب���ق الأربعة، واأ�ص���ار �صاحبي 
اإىل اجله���ة املقابل���ة م���ن ال�ص���ارع حيث م���راأب )كراج( 
�صي���ارات خ�صبي���ة كبرية، حيث يتع���اىل �صوت املنادي 
يدع���و امل�صافري���ن اإىل زاخ���و ودهوك و�صائ���ر املناطق 
ال�صمالي���ة، وال�صعر )رب���ع دينار( للراك���ب الواحد، مع 
ب�صاعت���ه طبعا، وبعد الك���راج هذا حم���ل اآرتني مركب 
الأ�صنان..ث���م لتلب���ث اأن ت�صاهد مدخ���ل �صوق احلنطة 
اجلدي���د حيث النا����ض يتعامل���ون مع العالف���ني )جتار 
واملحا�صي���ل  وال�ص���راء،  للبي���ع  وال�صع���ري(  احلنط���ة 
مكد�ص���ة يف زوايا ال�صوق والتعام���ل بالوزن )والقبان 
جاه���ز( اأما ال�صعر فال يتج���اوز الدينار الواحد للطغار 
)والطغار هو ع�صرون وزن���ة والوزنة 13كيلو غرام(. 
وهن���اك كات���ب اأمامه �صجل كب���ري ي�صجل في���ه �صفقات 
البيع وال�ص���راء. وهذا بائع �ص���راب ال�صو�ض مبالب�صه 
التقليدية يحمل عل���ى ظهره اإناء ال�صو�ض البارد اللذيذ 
ويطرق الطا�صات طرق���ا خا�صا يدعو فيه العطا�ض اإىل 
ال�صرب وال�صعر فل�ض واحد ل غري او حفنه من احلنطة 
ي�صعه���ا يف كي����ض معل���ق بحزام���ه. وان مو�صع �صوق 
احلنط���ة اأ�صب���ح اليوم م�ص���رف الرافدي���ن رقم 12منذ 

نحو خم�صني �صنة.
وه���ا نحن الآن اأم���ام مدخل �صارع غ���ازي حيث من�صة 
�صرط���ي املرور وهذا مدخ���ل �صوق النجاري���ني املوؤدي 
واملراجي���ح  امللون���ة  امله���ود  �صانع���ي  دكاك���ني  اإىل 
)الديدي���ات( والأقفا����ض و)ال�صوب���ك والن�صابه( وغري 
ذل���ك من التخوت ولع���ب الأطفال اخل�صبي���ة. ويف اأول 
الزقاق هذا مدخل مقهى 14 متوز ال�صهري املفتوح نحو 

�صنة 1959.
وهن���ا تنته���ي املرحل���ة الأوىل من م�صريتن���ا يف �صارع 
نين���وى وما ح���واه م���ن متناق�صات وغرائ���ب خمتلفة 

الأنواع والأ�صكال.

حديث الذكريات عن أقدم شارع بالموصل:

شارع نينوى.. مسيرة قرن من الزمان 
بين الخانات والدكاكين االسواق

املوصل، مدينة عريقة كتب عنها 

ـُر قدميا وحديثا، ولست  ث ـُ مؤرخون ك

بهذه األسطر قادرا عىل وصف 

أمجادها إمنا أقرص الكتابة عىل ما 

جاء يف عنوان هذا املقال عن شارع 

نينوى باملوصل ذلك مبناسبة مرور 

قرن كامل عىل بدء العمل فيه سنة 

1913 وهو أول شارع يفتح باملدينة، 

وسأجول فيه معكم معتمدا عىل 

ذاكريت وعىل ما قرأت وسمعت 

وشاهدت عىل مدى السنني عن هذا 

الشارع الخالد ونحن اليوم يف العام 

2013وقد دخلت السادسة والثامنني 

والحمد لله.

امللك غازي يفتتح اجل�ضر اجلديد يف املو�ضل

�ضارع نينوى يف اأول عهده

�ضارع نينوى �ضنة 1959

�ضاحة املحافظة ودار ال�ضينما
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آدامسون سيالس  دان��ي��ال 

الآث����ار  ع����ن  التنقي����ب  اإن  الق����ول  وميك����ن 
الآ�صوري����ة مه����د الطريق اأمام تنظي����م الدولة 
لتحطي����م م����ا تبق����ى منه����ا، لكن����ه اأدى اأي�ص����ا 
اإىل �صم����ان احلف����اظ عل����ى بع�ض كن����وز هذه 

احل�صارة الغابرة.
يف ع����ام 1872، ق�ص����ى رج����ل يدع����ى جورج 
�صميث ليايل معتمة يف �صهر نوفمرب/ ت�صرين 
الربيط����اين  املتح����ف  الث����اين، يف حج����رات 

يتفح�ض يف رقيم طيني مك�صور.
وكان هذا الرقيم واحدا من اآلف القطع التي 
ع����ر عليه����ا يف التنقيب����ات حينه����ا يف �صمال 
الع����راق، وكان����ت ممتلئ����ة بن�صو�����ض كتب����ت 
بحروف م�صماري����ة معقدة، ا�صتخدمت قدميا 
يف بالد الرافدين، وفكت رموزها خالل حياة 

�صميث.
ويو�ص����ح بع�ض ه����ذه الرقم �ص����وؤون احلياة 
اليومي����ة، للمحا�صب����ني واملوظفني يف الدولة 
الآ�صوري����ة، وتفا�صي����ل اأمث����ال انك�صار عجلة 
اإح����دى العربات اأو تاأخ����ر و�صول �صحنة من 
الأرز والق����ار، بينم����ا �صجل����ت األ����واح اأخرى 
اأو  الآ�ص����وري،  املل����ك  جيو�����ض  انت�ص����ارات 
تعاويذ الفاأل التي تنباأ بها كهنته وو�صعوها 

يف اأح�صاء خروف قدم كقربان.

لك����ن الرقي����م ال����ذي كان �صمي����ث يدر�ص����ه كان 
يحك����ي ق�ص�ص����ا، اإحداه����ا ع����ن الع����امل ال����ذي 
غ����رق ب�صبب الطوفان، واأخرى عن رجل بنى 
�صفين����ة، وعن حمامة اأطلق����ت لكي تبحث عن 

اأر�ض جافة.
واأدرك �صمي����ث اأنه يق����راأ يف ن�صخة من ق�صة 
�صف����ر  يك����ن  الكت����اب مل  لك����ن  ن����وح،  �صفين����ة 
اإنه����ا ملحم����ة جلجام�����ض، وه����ي  التكوي����ن. 
ق�صي����دة ملحمية نق�صت لأول مرة على األواح 
من الط����ني الرطب عام 1800 قبل امليالد، اأي 
نحو 1000 �صنة قبل كتابة التوارة اليهودية 
)العه����د الق����دمي يف امل�صيحي����ة(، وحتى رقيم 
�صمي����ث الذي يعود اىل حوايل القرن ال�صابع 
قب����ل امليالد يعد اأقدم بكث����ري من املخطوطات 

املبكرة ل�صفر التكوين.
وبع����د نحو �صه����ر م����ن ذل����ك، ويف الثالث من 
دي�صم����رب/ كانون الأول، ق����راأ �صميث ترجمة 
ه����ذا الن�����ض عل����ى اأع�ص����اء جمعية عل����م اآثار 

الكتاب املقد�ض.
وكان م����ن بني من ح�ص����روا لال�صتماع رئي�ض 
ال����وزراء حينه����ا ويليام غالد�صت����ون، وكانت 
ه����ذه ه����ي امل����رة الأوىل الت����ي ي�صتم����ع فيه����ا 
جمهور اإىل ملحم����ة جلجام�ض طيلة اأكر من 

2000 عام.
واأث����ارت ق����راءة �صميث �صج����ة، فتعامل معها 
البع�����ض بقناع����ة ديني����ة، ع����ادا اياه����ا اإثباتا 
للحقيق����ة اجلوهري����ة الت����ي جاء به����ا الكتاب 
املقد�����ض، ولك����ن ثم����ة م����ن راآه����ا اأك����ر اإثارة 

للقلق.
رت �صحيفة نيويورك تاميز �صفحتها  اإذ �صدَّ
الأوىل يف اليوم التايل مبقال، يقول عنوانه 
اإن رقي����م الطوفان يك�ص����ف "تراثا خمتلفا عن 
الطوف����ان بعيدا عن ذلك الذي ورد يف الكتاب 
املقد�����ض، ال����ذي رمبا يك����ون اأ�صطوري����ا مثل 

البقية ".
وبع����د اأق����ل من 15 عام����ا من نظري����ة داروين 
ع����ن اأ�صل الأنواع، ج����اءت ملحمة جلجام�ض 
لتب����دو للعديدين اأ�صبه ب�صدع كبري يف �صرح 

امل�صيحية يف الع�صر الفيكتوري.
وب����داأت ق�صة العثور عل����ى رقيم الطوفان يف 
مكان ي�صمى تل كو�صينجق وهو اأحد الأماكن 
الأثري����ة الت����ي يحفر فيها تنظي����م الدولة الآن 

بحثا عن الآثار الآ�صورية.
وج����اءت هذه الق�صة يف كت����اب للربوفي�صور 
ديفيد دامرو�ض من جامعة كولومبيا بعنوان 
"الكت����اب املدف����ون: فقدان واإع����ادة اكت�صاف 

ملحمة جلجام�ض العظيمة".
وتق����ع بلدة كوي�صنجق قبال����ة مدينة املو�صل 
عل����ى ال�صفة الأخ����رى من نهر دجل����ة، وكانت 
منذ نحو 2700 عاما جزءا من مدينة نينوى 

اآخر عا�صمة لالأ�صوريني.
وكانت الدولة الآ�صورية امرباطوية وا�صعة، 
امت����دت يف اأوج جمدها م����ن �صواطئ اخلليج 
و�صه����ول  تركي����ا  يف  الأنا�ص����ول  جب����ال  اإىل 

م�صر.
وطيل����ة ثالثمائة عام، م����ا بني عامي 900 اإىل 
600 قبل امليالد، كان����ت احل�صارة الأ�صورية 
احل�ص����ارة الأكر تقدما على الإطالق يف تلك 
الع�صور، وق����وة تكنولوجية كربى ا�صتندت 

اإىل ثروات جتارها وباأ�ض جيو�صها.
وع����ر عل����ى نق�ض يف ت����ل كوي�صنج����ق يظهر 
املل����ك الآ�ص����وري اآ�ص����ور بانيب����ال، يتنزه يف 
حديقت����ه بينما يتدىل راأ�����ض عدوه ملك عيالم 

تيومان املقطوع من اأحدى الأ�صجار.
لكن احل�صارة الآ�صوري����ة مل تكن منيعة على 
الغزوات، ففي عام 612 قبل امليالد اجتيحت 
نين����وى ودمرت تدمريا كام����ال يف مترد قاده 
البابلي����ون، واأ�صحت اأغن����ى مدينة يف العامل 

حينها اأنقا�صا.

و�صق����ط �صكان نينوى قتلى اأو اأ�صروا عبيدا، 
وغط����ى ال����رتاب بقاي����ا مكتب����ة املل����ك الراحل 
اأ�صور بانيبال، ون�صخته املكتوبة بعناية من 

ملحمة جلجام�ض.
وبع����د نح����و األف����ني وخم�صمئ����ة عام م����ن ذلك 
التاري����خ، ويف �صت����اء ع����ام 1853 رف����ع رجل 
يدع����ى هرمز ر�صام ه����ذه الق�صي����دة امللحمية 

من و�صط الرتاب.
ن�ص����اأ ر�ص����ام يف مدين����ة املو�صل عل����ى ال�صفة 
الأخ����رى م����ن النه����ر. ويف ذل����ك احل����ني الذي 
كان����ت الق����وى ال�صتعماري����ة تنظ����ر في����ه اإىل 
ال�ص����كان املحلي����ني على اأنهم لي�ص����وا اأكر من 
عم����ال زراعيني، اأو انا�صا يغطون يف اجلهل، 
عني ر�صام من قبل املتحف الربيطاين، ليقود 
اأهم عملية تنقي����ب عن الآثار يف ذلك الع�صر، 
واأ�صب����ح ب�ص����كل اأو باآخ����ر اأول اآث����اري يولد 

وين�صاأ يف ال�صرق الأو�صط.
وكان����ت عائلة ر�صام م����ن امل�صيحيني الكلدان، 
اأحف����اد الآ�صوري����ني القدماء، الذي����ن اعتنقوا 
امل�صيحي����ة يف القرن الرابع، وظلوا خمتلفني 

اثنيا عن �صكان العراق من العرب والأكراد.
وه����ذه ه����ي املجموع����ة الثنية نف�صه����ا، التي 
اأجربه����ا م�صلح����و تنظيم الدول����ة خالل العام 

املا�صي على اعتناق الإ�صالم، اأو دفع �صريبة 
خا�ص����ة ت�صم����ى اجلزي����ة يف الإ�ص����الم، واإل 

يتعر�صوا للقتل.
وه����رب معظ����م امل�صيحي����ني الأ�صوري����ني م����ن 
اإىل  ال�صم����ال  اأو  ال�ص����رق  باجت����اه  املو�ص����ل 
املناطق الكردية، التي تتمتع باحلكم الذاتي، 

اأو عربوا احلدود باجتاه تركيا.
حينما كرب ر�صام، كانت املو�صل مكانا هادئا، 
وكانت هذه املدينة ج����زءا من الإمرباطورية 
العثماني����ة الت����ي كان����ت ت�صمح����ل تدريجيا، 
وه����ذه املدين����ة، الت����ي كان����ت م�صاح����ة خلفية 
منعزل����ة، مل توف����ر كث����ريا من الفر�����ض ل�صاب 

يتمتع بالطاقة واملوهبة.
لك����ن يف عام 1845 التق����ى ر�صام ب�صخ�ض ما 
غري م�صار حياته، وهو اأو�صنت هري ليارد. 

كان ر�صام يبلغ من العمر حينها 19 عاما.
الآ�صوري����ون ه����م املجموعة الثني����ة نف�صها، 
الت����ي اأجربها م�صلح����و تنظي����م الدولة خالل 
اأو  الإ�ص����الم،  اعتن����اق  عل����ى  املا�ص����ي  الع����ام 
دف����ع �صريب����ة خا�ص����ة ت�صم����ى اجلزي����ة، واإل 

يتعر�صوا للقتل.
وكان لي����ارد م�صتك�صف����ا و�ص����ل اإىل ال�ص����رق 
الأو�صط على ظهر اخليل يف نهاية الثالثينات 
م����ن القرن ال�صاب����ع ع�صر م�صلح����ا مب�صد�صني 

والكثري من الأموال.
وخالل الف����رتة التي و�صل فيها اإىل املو�صل، 
كان لي����ارد ق����د �صاه����د بالفع����ل معب����دي برتا 
وبعلبك بالإ�صافة اإىل مدينتي دم�صق وحلب 
الناب�صت����ني باحلي����اة، لكن اآث����ار العراق غري 

املكت�صفة هي التي ا�صتحوذت على لبه.
وكت����ب لي����ارد قائ����ال: "غمو�ض كب����ري يخيم 
على اآ�صور وبابل وكلدو )ار�ض الكلدانيني(، 
فق����د ارتبط����ت ه����ذه الأ�صم����اء ب����اأمم عظيم����ة 
وم����دن عظيمة.....ال�صهول الت����ي ينظر اإليها 
اليه����ودي وغري اليهودي على حد �صواء على 

اأنها مهد �صاللتهم".
واأ�صاف:"م����ع غروب ال�صم�����ض، راأيت للمرة 
الأوىل ت����ل من����رود املخروط����ي الكب����ري وهو 
يرتف����ع يف مواجه����ة ال�صم����اء ال�صافي����ة وقت 
اللي����ل، وكان الت����ل يق����ع يف اجلان����ب الآخ����ر 
م����ن النه����ر. والنطباع الذي ول����ده لدي )هذا 
الت����ل( ل ميك����ن ن�صيان����ه اأبدا.الفك����رة الت����ي 
كانت تخط����ر بب����ايل با�صتمرار ه����ي اإمكانية 
ال�صتك�ص����اف الكام����ل لتل����ك الآث����ار العظيمة 

با�صتخدام املجرفة".
وبعد �صن����وات م����ن التفاو�ض م����ع ال�صلطات 
العثماني����ة، اأدخ����ل لي����ارد يف نهاي����ة املطاف 
جمرفة اإىل التل يف منطقة اآثار منرود، التي 
تبعد 20 ميال جنوب املو�صل، يف �صيف عام 
1845. وه����ذا هو املوقع الذي بداأ فيه تنظيم 
الدول����ة الإ�صالمية اأعم����ال التجريف يف وقت 
�صاب����ق من ه����ذا ال�صه����ر، بح�ص����ب م�صوؤولني 

عراقيني.
يف اأول ي����وم من اأيام احلفر، عر ليارد على 
ح����دود اأولي����ة لأحد الق�ص����ور امللكي����ة، وبعد 
ا�صب����وع ب����داأ ا�صتخ����راج الأل����واح ال�صخم����ة 
عل����ى  م�صفوف����ة  كان����ت  والت����ي  املرم����ر  م����ن 
جدران����ه، وه����ي الأل����واح التي �ص����ورت قوة 
امللك الآ�ص����وري واخلنوع الذلي����ل من جانب 

اأعدائه.
وخ����الل ث����الث اأو اأرب����ع �صن����وات، اكت�ص����ف 
ليارد احل�ص����ارة الآ�صورية القدمية، التي مل 
يكن يعرف عنه����ا حتى ذلك احلني �صوى ا�صم 
مذك����ور يف �صفح����ات الكتاب املقد�����ض، ومالأ 
املتحف الربيط����اين بالنقو�ض والكتابات من 

املكان الذي �صهد مهد احل�صارة املدنية.
وحينم����ا ن�صر ق�صة تنقيبات����ه يف عام 1849 
يف كت����اب "نين����وى واآثاره����ا"، اأ�صب����ح ه����ذا 

الكتاب ب�صرعة اأحد الكتب الأكر مبيعا.
لك����ن باعرتافه، مل يكن من املمك����ن اإجناز اأي 

من هذه الأ�صياء بدون هرمز ر�صام.
رمب����ا ع����رف امل�صتك�ص����ف الربيط����اين كيفي����ة 

احل�ص����ول عل����ى متوي����ل م����ن اأمن����اء املتحف 
الربيط����اين، لك����ن ر�صام هو من ع����رف كيفية 
التعام����ل م����ع القروي����ني يف �صم����ال الع����راق، 
والتحدث باللغة العربية والرتكية والآرامية 

ال�صريانية، لغة امل�صيحيني الآ�صوريني.
لق����د كان ر�صام هو ال�صخ�ض الذي عرف كيف 
ميك����ن التفاو�����ض م����ع �صي����خ قبل����ي، وكيفية 
ر�صوة حاكم حملي بهدية من القهوة، وكيفية 
ا�صتئج����ار 300 عامل جلر متثال �صخم لثور 
جمنح اإىل نهر دجلة وتعوميه على جمموعة 
كبرية من الألواح اخل�صبية وقرب جلد املاعز 

املنفوخة.
ومل يتمكن ر�صام وليارد من �صحن كل �صيء 
اإىل املتح����ف الربيطاين،كم����ا كان����ا يرغب����ان. 
ومن ب����ني املواقع الت����ي ج����رى التنقيب فيها 
كان����ت بواب����ة نريغ����ال يف ال�ص����ور ال�صم����ايل 
لنين����وى، وه����ي البواب����ة ذاته����ا الت����ي وقف 
عندها اأحد م�صلحي تنظيم الدولة الإ�صالمية 
لي�صور خطب����ة ع�صماء �صد ال�ص����رك وعبادة 
الأ�صن����ام التي كان����ت �صائدة يف ع�صر ما قبل 

الإ�صالم.
يحي����ط بالبوابة م����ا و�صفه لي����ارد يف كتابه 
ع����ام 1835 بعنوان "اكت�صافات م����ا بني اآثار 
نين����وى وباب����ل" "زوج مهي����ب م����ن الث����ريان 
براأ�صي اإن�صان، بطول اأربعة ع�صر قدما مرتا 
ل����كل واحد منه����م ول يزالن بكام����ل هيئتهما 

رغم وجود بع�ض ال�صقوق واآثار احلريق".
املع����روف  املجنح����ة  الث����ريان  ه����ذه  وكان����ت 
با�ص����م "لما�ص����و" تو�صع عن����د بوابات املدن 
الآ�صوري����ة لرتهيب الأع����داء واإبعاد الأرواح 
ال�صيطانية، لكنها مل تبعد املخربني من اأفراد 
تنظيم الدولة الإ�صالمية، الذين حطموا وجه 

لما�صو باآلة حفر.
وبع����د اأن جنح����ا مع����ا يف اإنق����اذ اآ�ص����ور م����ن 
الن�صيان، ك����ون ليارد ور�صام �صداقة امتدت 
ط����وال حياتهم����ا. وحينم����ا كان لي����ارد، مثل 
الأوروبي����ني،  امل�صت�صرق����ني  م����ن  الكثريي����ن 
يحر�����ض على ارتداء املالب�ض ال�صرقية و�صط 
�صعور بالبته����اج، كان ر�صام يب����ذل ق�صارى 
جهده لتق����دمي نف�صه كرجل اجنليزي يف عهد 

امللكة فكتوريا.
وه����و  الع����راق  �صه����ول  ر�ص����ام  وج����اب 
يرت����دي �صدري����ة و�ص����رتة، واعتن����ق املذهب 
الربوت�صتانت����ي، الذي و�صفه باأن����ه "الديانة 
النقية لربيطانيا العظمى". ودر�ض ر�صام يف 
اوك�صفورد 18 �صهرا، حيث تعلم التزلج على 
اجللي����د. وكت����ب اىل �صديقه لي����ارد "اأف�صل 
اأن اأك����ون منظف مداخ����ن يف انكلرتا على اأن 

اأكون با�صا يف تركيا".
وكان����ت التنقيبات الأثرية تعتم����د بقوة على 
ر�ص����ام، اإىل الدرج����ة الت����ي جعل����ت املتح����ف 
العراق����ي  ال�ص����اب  ه����ذا  يع����ني  الربيط����اين 
ملوا�صل����ة عمليات التنقيب مبفرده بعد تقاعد 
ليارد عن العمل يف جمال علم الآثار وحتوله 
اإىل دبلوما�ص����ي و�صيا�ص����ي بربيطانيا. وبعد 
عودته اإىل املو�صل، اأظهر ر�صام تفانيا مذهال 
خلدم����ة م�صالح ب����الده اجلدي����دة التي اختار 

العي�ض والإقامة فيها.
الآث����ار ج����زءا مركزي����ا يف ه����ذه  وكان عل����م 
م����ع  الربيطاني����ون  تناف�����ض  اإذ  امل�صال����ح. 
الفرن�صي����ني لال�صتح����واذ عل����ى اآث����ار الع����امل 

القدمي على امتداد منطقة اأعايل نهر دجلة.
وكان اأول م����ن ب����داأ احلف����ر يف نين����وى رجل 
فرن�ص����ي يدع����ى "بول اميل بوت����ا". ورغم اأن 
بوتا اأوق����ف اأعمال احلفر يف نينوى للرتكيز 
على قرية "خور�ض اآباد" القريبة، اإل اأنه ظل 
ثمة اإدراك على نطاق وا�صع باأن هذا املوقع ل 

يزال يف دائرة النفوذ الفرن�صي.
وعل����ى الرغ����م م����ن ك����ون ر�ص����ام يف موطن����ه 
الأ�صل����ي، وعل����ى ال�صف����ة املقابل����ة للمدين����ة 
الت����ي ن�ص����اأ فيه����ا، لكن����ه مل ي�صه����د نق����ل كنوز 
نينوى، مثل خور�ض اآباد، اإىل متحف اللوفر 

بفرن�صا.
ودون احل�ص����ول عل����ى اأي اإذن ر�صمي، وعرب 
العمل حت����ت جنح الظالم، كان ر�صام وفريقه 
ت����ل  م����ن  ال�صمالي����ة  الزاوي����ة  يف  يحف����رون 

منرود.
ويف دي�صمرب/كان����ون الأول عام 1853، اأي 
بع����د حوايل اأ�صبوع من اأعم����ال احلفر، انهار 
ج����زء �صخم من الأر�ض و�صم����ع ر�صام رجاله 

ي�صرخون "�صور!".
وهن����اك، يف �صوء القم����ر، كانت هذه الألواح 
احلجري����ة الت����ي نق�صت قبل اأك����ر من 2500 
ع����ام لغرف مل����ك الآ�صوري����ني اآ�ص����ور بانيبال 
)ال����ذي حكم خ����الل الف����رتة م����ن 668 وحتى 

627 قبل امليالد(.
املعه����د  رئي�����ض  كريتي�����ض،  ج����ون  يق����ول 
الربيط����اين لدرا�صة العراق اإن����ه فن اآ�صر عال 
اجلودة، فامل�صاه����د التي ت�صور مطاردة اأ�صد 
يف �صه����ول بالد الرافدين، وحيوانات ت�صاب 
ب�صه����ام املل����ك، مناظ����ر مفعم����ة بالدراما على 
نح����و يتفوق عل����ى جميع النقو�����ض التي عر 

عليها �صابقا يف منطقة ال�صرق الأو�صط.
مط����اردة  مناظ����ر  تاري����خ  "يع����ود  وي�صي����ف 
الأ�ص����د اإىل الف����رتة الأك����ر تط����ورا يف الف����ن 
الآ�صوري، اإذ �صورت الأ�صود بطريقة رائعة، 
ناب�ص����ة باحلياة والتفا�صي����ل الطبيعية. اإنها 
اأف�ص����ل اأعمال النح����ت البارز)على اجلدران( 

الآ�صورية".
واإذا مل حتتو تل����ك الألواح احلجرية ال على 
م�صهد مطاردة الأ�صد فقط، فذلك يكفي لي�صع 
ق�صر اآ�صور بانيبال على قائمة اأهم الكت�صافات 
الأثري����ة يف القرن التا�صع ع�صر. بيد اأن بقايا 
رق����م مكتب����ة اآ�ص����ور نا�صر ب����ال كان����ت تتناثر 
عل����ى اأر�صي����ة الق�صر. وقد كت����ب ر�صام:"بني 
ق�ص�����ض  عل����ى  )املكت�صفة(ُع����ر  الرق����م  ه����ذه 
وا�صتط����اع  والطوف����ان".  للخليق����ة  كلداني����ة 
ر�صام، على الرغم من جهله قراءة الن�صو�ض 
امل�صماري����ة ومل يك����ن قد تعل����م ف����ك �صفراتها، 
اأنه ع����ر على رقيم ق�صة 

الطوفان.
و�صلت ال�صناديق الت����ي حتتوي على مكتبة 
اآ�ص����ور بانيبال اإىل لندن يف الوقت الذي كان 
يغ����ادر في����ه ج����ورج �صمي����ث املدر�ص����ة. ومثل 
ر�ص����ام، مل يك����ن �صميث ع�ص����وا يف املوؤ�ص�صة 
الفيكتوري����ة، فق����د ول����د لأ�ص����رة تنتم����ي اإىل 
الطبق����ة العاملة، وبداأ يف �صن الرابعة ع�صرة 
العم����ل متدرب����ا يف موؤ�ص�ص����ة ل�ص����ك العمالت 
النقدي����ة. وكان ال�صب����ي ر�صام����ا جي����دا، لكن 
مب����رور الوقت ب����داأ عمله، وتاأث����ر خياله فعال 
مبغام����رات لي����ارد اجل�ص����ور والآث����ار الت����ي 

و�صلت من منرود ونينوى.
وبحلول منت�صف خم�صينيات القرن التا�صع 
ع�ص����ر، زار �صميث اأروقة املتحف الربيطاين، 
و�صاه����د الرقم امل�صمارية التي كانت تاأتي من 

ق�صور امللوك الآ�صوريني.
وعندم����ا بل����غ الع�صري����ن م����ن عم����ره يف عام 
1860 كان �صمي����ث ق����د بداأ فه����م املخطوطات 
امل�صماري����ة واللغ����ة الآكادي����ة الت����ي كت����ب بها 

معظم الرقم.
وكان �صمي����ث يتمت����ع بذاكرة ب�صري����ة حادة، 
واأع����اد جتمي����ع وف����ك رم����وز �صط����ور حواها 
ن�ض غري �صالح للقراءة تقريبا من بني مئات 

القطع امله�صمة.
ا�صتط����اع  حت����ى  طوي����ل  وق����ت  مي�����ض  ومل 
�صمي����ث، الذي مل يلتحق باجلامعة ومل يغادر 
بريطاني����ا، الو�ص����ول اإىل اأه����م اكت�ص����اف يف 

تاريخ واأدب الأمرباطورية الآ�صورية.
ت�صج����ع �صمي����ث باعرتاف زمالئ����ه من خرباء 
علم الآ�صوري����ات بجهده، لكن م����ا كان يريده 
بحق هو �ص����ئ �صيجعل ا�صم����ه ذائع ال�صيت، 
وهو �صيء م����ا يعادل رحل����ة ا�صتك�صافية اإىل 

العراق.
 1872 ع����ام  الث����اين  نوفمرب/ت�صري����ن  يف 
وبينم����ا كان يتهج����اأ �صط����ور ق�صي����دة رقي����م 
الطوف����ان �صطرا بعد �صط����ر، �صعر اأنه تو�صل 
اإىل اكت�ص����اف م����ا. وكان �صمي����ث فرح����ا جدا، 
فكتب اىل اأحد زمالئه باأنه "يدور يف الغرفة" 
واأن����ه من "ده�ص����ه اكت�صاف ه����ذه الهدايا، بداأ 

يف خلع مالب�صه".
وبعد �صهري����ن، وبف�صل منح����ة مالية قدمتها 
�صحيفة "ديلي تيلغراف" وقدرها األف جنيه 
ا�صرتلين����ي، ذهب ج����ورج �صميث اإىل العراق 
ل�صتئناف اأعمال التنقيب الأثرية التي بداأت 

من قبل.
كاف����ح �صمي����ث م����ن اأج����ل التكيف م����ع ارتفاع 
درج����ات احل����رارة وفظاع����ة الأعم����ال الت����ي 
اإذ كان  ترتكبه����ا الإمرباطوري����ة العثماني����ة. 
ينق�ص����ه توه����ج �صمي����ث و فرا�ص����ة ر�صام يف 
التعامل م����ع ال�صارع. ويقول ديفيد دامرو�ض 
اإنه "كان ي�صعر بالرعب من م�صتوى اجراءات 
النظافة ال�صحية، وي�صمئز من منظر الكباب، 
وكان بريئا جدا ول ي�صتطيع دفع )بخ�صي�ض( 

�صغري ي�صهل حتويل اأي �صيء".
بي����د اأن ج����ورج �صميث كان بال �ص����ك عبقريا، 
بالزح����ار  ا�صابت����ه  ب�صب����ب  وفات����ه  وقب����ل 
)الدي�صن����رتي( يف حلب عام 

1876، ع����ن عم����ر ناه����ز 36 عاما فق����ط، كان 
ق����د ن�ص����ر ثماني����ة كت����ب اأ�صا�صي����ة ع����ن تاريخ 
احل�ص����ارة الآ�صوري����ة ولغته����ا، ف�ص����ال ع����ن 
ع�صرات الك�صوف الآثرية الرئي�صية، و اأماط 

اللثام عن اأول اأعظم عمل اأدبي يف العامل.
وعق����ب وف����اة �صميث، اعي����د ا�صتدع����اء ر�صام 
للعم����ل يف املتحف الربيط����اين. حيث وا�صل 
البابلي����ة  �صيب����ار  مدين����ة  لكت�ص����اف  العم����ل 
والتنقيب فيها للك�صف عن الأبواب الربونزية 
العظيمة لق�صر بالوات، كم����ا اإر�صل اأكر من 

70 األف لوح م�صماري اإىل لندن.
وكان����ت ه����ذه الكت�صافات كافي����ة لتجعل منه 
ذائ����ع ال�صي����ت، ولك����ن انته����اء اآخ����ر بعثات����ه 
العلمي����ة يف ثمانينيات الق����رن التا�صع ع�صر، 

حمي ا�صم هرمز ر�صام من ال�صجل.
ون�ص����ب ال�صري هري راولين�صون، الذي كان 
ي�صغ����ل من�صب القن�صل الربيطاين يف بغداد 
وق����ت اإج����راء ر�ص����ام تنقيبات����ه يف نين����وى، 
اكت�صاف ق�صر اآ�ص����ور بانيبال لنف�صه. وكتب 
قائال اإن ر�صام كان جمرد"حفار" ي�صرف على 
العم����ل. والأك����ر اإهانة من ذلك ه����و ما ملح به 
اأح����د اأمن����اء املتح����ف الربيط����اين ب����اأن ر�صام 
ا�صتف����اد من جتارة الآثار غري امل�صروعة التي 

ازدهرت نتيجة التنقيبات يف العراق.
لق����د تعر�����ض ر�ص����ام، ال����ذي كان معجب����ا جدا 
ووه����ب  الفيكتوري����ة،  النخب����ة  ب�صل����وك 
جممل حيات����ه املهنية خلدم����ة المرباطورية 
الربيطاني����ة، اإىل جرع����ة كبرية م����ن املعاملة 
املتعجرفة والعن�صري����ة والزدراء. ومل يجد 
نا�صرا بريطانيا ملذكراته، وبوفاته يف منزله 
يف ه����وف عام 1910، كان حت����ى ا�صمه اأزيل 
م����ن اللواح املعدنية ودلي����ل اإر�صاد الزائرين 

باملتحف الربيطاين.
وكان الجنلي����زي الوحي����د ال����ذي وق����ف اإىل 
جان����ب ر�ص����ام ه����و �صديق����ه الق����دمي لي����ارد، 
ال����ذي كتب يقول اإن ر�صام "اأحد اأكر الزمالء 
الذي����ن عرفته����م �صرف����ا وا�صتقام����ة، ورجل مل 
يت����م الع����رتاف على الإط����الق مب����ا قدمه من 

خدمات".
وتقول الدكتورة ملياء اجليالين، عاملة الآثار 
عراقي����ة يف جامع����ة كولي����ج لندن:"مازال����وا 
يذكرون ر�ص����ام يف املو�ص����ل، اإنهم فخورون 

به جدا".
ويف بريطانيا،عل����ى الرغ����م م����ن اأن����ه مل ي����رد 
العتب����ار ل�صمعت����ه ب�ص����كل كامل، تط����ور علم 
الآث����ار بعد جيل من مغادرته امليدان، لي�صبح 
علم����ا منهجي����ا، وبحث����ا علمي����ا ع����ن املعرف����ة 
ولي�����ض تدافع����ا امربيالي����ا ج�صع����ا للح�صول 
عل����ى الكنوز. ف����كل قدم من الأر�����ض مت نخله 
ب����ذرة يف  كل  الآن وجمع����ت  في����ه  والبح����ث 
الر�����ض اأو �صن وجد فيها، وقي�صت كل قطعة 

فخار عر عليها وحللت.
اأم����ا ليارد ور�ص����ام، اللذان دفعتهم����ا ال�صلطة 
الأمربيالي����ة لنت�ص����ال حتف فن ب����الد ما بني 
ليجرف����ا  ذهب����ا  الفرن�صي����ني،  قب����ل  النهري����ن 
اجلدران الطينية من املباين القدمية حتى من 
دون اأن ينتبها اإليها، ومل يحتفظا اإل ب�صجالت 
بدائية جدا، وخا�ص����ا بعنف يف املواقع التي 
ل����و كان����ا قد عم����ال فيها بب����طء اأك����ر وبطرق 
اأك����ر منهجية لكان من املمكن اأن يقدما ثروة 
معرفي����ة كبرية عن حي����اة الآ�صوريني. ووفقا 
ملعاي����ري علم الآثار احلدي����ث، فاأنهما مل يكونا 
اأك����ر من �صائ����دي كنوز مدفوع����ي الأجر من 

املتحف الربيطاين.
عاطف����ي  "الأم����ر  اجلي����الين:اأن  وت�صي����ف 
بالطب����ع، بالن�صب����ة للعراقي����ني"، لزمن طويل 
ظلوا ياأت����ون اإىل املتحف الربيطاين ويرون 
هذه القطع الأثري����ة وي�صعرون اأنها يجب اأن 
تعاد اىل العراق، "لكنهم يلزمون ال�صمت يف 

الوقت احلايل.
بي بي �ضي مغازين

رجال وقفوا وراء اكتش��اف اسرار 
الحضارة اآلشورية  في الموصل

ظلت مدينتان قدميتان، تحويان 

كنوز الحضارة اآلشورية، 

مدفونتني لنحو 2500 عام، إىل 

أن تم التنقيب عنهام وكشفهام 

منذ نحو 170 عاما، قبل أن 

تتعرضا للتدمري عىل أيدي 

تنظيم الدولة اإلسالمية يف 

العراق.

التنقيب عن االآثار 1936

هرني اليارد مكت�ضف اثار نينوى

اليارد ي�ضرف على اعمال التنقيب
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يعت���رب ف���ن املو�صيقى والغن���اء ج���زءا اأ�صا�صيا م���ن ثقاف���ة كل �صعب يف 
الع���امل، لأن���ه يظه���ر �صيئا فريدا ل مييز فق���ط ذلك ال�صعب، ب���ل اأي�صا كل 
مدين���ة وكل فن���ان، ولذلك تفتخر ال���دول وال�صعوب باأعظ���م مو�صيقييها 
اأكر من علمائها، ففي اأملانيا جند بتهوفن، الذي ن�صمع ا�صمه ومو�صيقاه 
كل يوم، بل اأن اأحد موؤلفاته يعترب املو�صيقى الوطنية الر�صمية لالحتاد 

الأوروبي. 
وهن���اك م���وزارت النم�ص���اوي ال���ذي اعت���رب الطف���ل املعج���زة، واأخ���ريا 
ت�صايكوف�صك���ي الرو�ص���ي، ال���ذي يعت���رب من رم���وز رو�صي���ا، وجميعهم 
ي�صتحق���ون هذا التقدير وقد ااأنتجت اأف���الم �صينمائية عديدة عن هوؤلء 
العظم���اء، وال�ص���وؤال هنا ه���و »من لدى الع���رب ب�صكل خا����ض وال�صرق 
الأو�ص���ط ب�صكل عام يف م�صت���وى اأولئك؟«. والإجابة ه���ي »نعم، عثمان 

املو�صلي«.
من منا مل ي�صمع اأغنية »زوروين بال�صنة مرة« التي كان اأ�صهر من غناها 
املغني���ة اللبناني���ة فريوز، وهي الأغني���ة التي تدعي و�صائ���ل الإعالم اأن 
ملحنها هواملو�صيقي امل�صري �صيد دروي�ض، وكم من كاتب و�صفها بقمة 
الغن���اء امل�ص���ري والعربي الأ�صي���ل، ودليل على عبقري���ة �صيد دروي�ض، 
ولك���ن كم م���ن املوؤرخني واملو�صيقي���ني يعرفون باأن ملحن ه���ذه الأغنية 
الرائع���ة مل يكن �صي���د دروي�ض، بل اأ�صت���اذه املو�صيق���ار واملغني العظيم 
املال عثم���ان املو�صلي، واأنها يف الأ�صل اأغني���ة �صوفية بعنوان »زر قرب 
احلبي���ب م���رة«، واحلبيب هنا هوالر�ص���ول )�ض(، ومل يك���ن ذلك اللحن 
الوحي���د الذي ن�صب اإىل �صي���د دروي�ض خطاأ، بل كان هناك اأكر من حلن 

واحد �صهري لعثمان لقى امل�صري نف�صه.
ول���د املال عثمان بن احلاج عبدالله عام 1854 يف مدينة املو�صل، عندما 
كان الع���راق حت���ت الحتالل العثماين يف بيت ق���دمي لعائلة فقرية جدا، 
فق���د كان وال���ده �صق���اء يجلب امل���اء العذب من نه���ر دجلة لبيع���ه للنا�ض. 
وكاأن بوؤ����ض الفق���ر املدق���ع ل يكفي فعندم���ا كان عثم���ان يف ال�صابعة من 
عمره اأ�صيب والده مبر�ض مل ميهله �صوى ب�صعة اأيام حتى تويف تاركا 
اأولده برعاي���ة اأمه���م املعدم���ة، التي عمل���ت خادمة لدى حمم���ود اأفندي 
العم���ري، �صلي���ل عائلة العم���ري ال�صه���رية و�صقيق عبد الباق���ي العمري 
ال�صاع���ر العرب���ي ال�صه���ري يف القرن التا�ص���ع ع�صر. ومل تك���ن هذه نهاية 
ك���وارث عثم���ان، فقد هجم وباء اجل���دري على املدين���ة يف ال�صنة نف�صها 
طاحنا الكث���ري من �صكانها، ومل يرحم عثمان، فق���د اأ�صابه لي�صوه وجهه 

ويفقده ب�صره ليغرق يف عامل الظالم لبقية حياته. 
احت�صن���ت عائلة العمري عثم���ان وحر�صت على تعليم���ه القراآن الكرمي 
وال�صع���ر واملو�صيق���ى، وق���د �صاعد عثم���ان يف التفوق يف ه���ذه امليادين 
ح���دة الذكاء و�صوت جمي���ل وقابلية احلفظ غري العادي���ة اأذهلت كل من 
عرف���ه وجعلته متفوقا دائما على اأقرانه. وق���د �صاحبت هذا خ�صلتان ل 
يتوقعهم���ا املرء يف من له معاناة عثمان وهما خفة دمه ولطافة مع�صره، 
وق���د فتحتا له الأبواب وجعلته خري جلي����ض وم�صتمع وقادر على ك�صب 
ود اجلمي���ع بدون تزلف اأو اإره���اق. وقد تعمق عثمان يف درا�صة الدين، 
حت���ى ارتدى زي رجال الدي���ن، وهو الزي الذي مل يرتك���ه طيلة حياته. 
وق���د ترك عثمان املو�صل متوجه���ا اإىل بغداد ب�صبب وفاة حممود اأفندي 
لين�ص���م اإىل ابن���ه اأحم���د العم���ري، ال���ذي اأ�صب���ح م���ن با�ص���وات الدولة 

العثمانية واأديبا كبريا. 
كان���ت بغ���داد نقطة حتول بارزة يف م�صرية عثم���ان، ففيها تتلمذ على يد 
رحم���ة الله �صلت���اغ، �صيد املقام العراق���ي اآنذاك ومبتكر مق���ام التفلي�ض، 
واآخري���ن. وفيه���ا خا����ض اأول جترب���ة �صيا�صي���ة ل���ه، فق���د انتق���د الدولة 
العثماني���ة يف خطبة ل���ه اأدت اإىل نفيه اإىل �صيوا�ض يف تركيا عام 1886 
لفرتة ق�صرية، ليعود بعدها اإىل املو�صل وفيها تابع درا�صة قراءة القراآن 
الك���رمي، وان�صم اإىل الطريقة القادرية ال�صوفي���ة التي تخرج على يدها 
الكث���ري م���ن القراء املعروف���ني يف املو�صل، وان�صم بعد ذل���ك اإىل الطرق 
ال�صوفي���ة الرفاعي���ة واملولوية. وهذا يجعلنا نعتقد ب���اأن خفة الدم التي 
كانت متيز عثمان مل يكن �صوى غطاء لنف�ض معذبة غارقة يف عامل مظلم 
مليء بالأ�صوات. واأ�صاف عثمان اإىل اإجنازاته اتقان اللغتني الفار�صية 

والرتكية.
انتق���ل عثم���ان اإىل ا�صطنب���ول وب���رز فيها ب�صرع���ة لي�صب���ح اأ�صهر قارئ 

للق���راآن وملحن ومغن فيها، وانت�صر ا�صم���ه يف كل مكان حتى �صمع عنه 
ال�صلطان عبداحلميد، فجلبه اإىل ق�صره عن طريق القب�ض عليه لي�صمعه 
�صيئ���ا من اأغانيه. وقد برع عثمان يف اأدائه وكرر الزيارة عدة مرات، بل 
اأن���ه ق���ام بالغناء اأمام حرمي الق�ص���ر، وتطور الأمر ليق���وم عثمان مبهام 
ر�صمي���ة لل�صلطان عبد احلميد. وكانت ا�صطنبول عا�صمة المرباطورية 
العثمانية ومرك���ز ثقافتها، ومن يربز فيها يعرف ا�صمه يف جميع اأنحاء 
الإمرباطوري���ة، وق���د �صاعد ه���ذا عثمان وجعل���ه مرحبا ب���ه اأينما ذهب، 

ومكنه من تاأ�صي�ض عالقات وطيدة مع م�صاهري ع�صره. 
كل م���ا دخ���ل عثم���ان بل���دا غنى وتعل���م وعلم واعت���رب الأب���رز يف الغناء 
والتجوي���د في���ه، فف���ي م�ص���ر اأدخ���ل نغم���ات احلج���از كار والنهاون���د 
وفروعهما، وقام باإدخال املقام العراقي مثل، املقام املن�صوري املو�صلي 
يف الغن���اء الرتك���ي، ول ي���زال ه���ذا الط���راز ي�صم���ى يف تركي���ا بط���راز 
احلاف���ظ عثمان املو�صلي. ومن م�صاهري تالمذت���ه يف م�صر حممد كامل 
اخللع���ي، واأحمد ابوخلي���ل القباين وعلي حممود وحمم���د رفعة، ويف 
الع���راق احلاج حممد بن احلاج ح�صني املالح واحلاج حممد بن �صرحان 
وحمم���د �صالح اجلوادي وحممد بهجة الأثري وحافظ جميل وامل�صري 
�صي���د دروي�ض ال���ذي التقى عثمان يف دم�صق ودر����ض على يده ملدة ثالث 
�صن���وات، وقام باقتبا�ض مو�صح���ات دينية واأغان كثرية من عثمان الذي 
كان ل���ه الف�ص���ل الأكرب يف منو مواهب �صيد دروي����ض وو�صوله اإىل تلك 

املرتب���ة املتقدم���ة. واأ�صهر ما اقتب�صه �صيد دروي����ض كان اأغنية »زوروين 
بال�صن���ة م���رة« واأغني���ة »طلعت ي���ا حملى نوره���ا«، التي كان���ت مو�صحا 
بعن���وان »بهوى املختار امله���دي«. كما كان عثمان من دعم مطرب العراق 

الأول حممد القباجني.
وا�صتهرت اأحلان عثم���ان وغناها اأبرز الفنانني العرب، من اأمثال فريوز 
و�صي���د دروي�ض و�صباح فخري، واعتربت اأف�صل اأعمالهم، وكنت اأمتنى 
من ه���وؤلء النجوم وذلك الع���دد الهائل من النق���اد الفنيني وال�صحافيني 
اأن يق���روا باحلقيق���ة الب�صيطة، وهي اأن هذه الأحلان م���ن تاأليف عثمان 
املو�صل���ي، الذي مات من�صي���ا لتختفي ذكراه يف متاه���ة املا�صي. واأنا ل 

اأتكلم هنا عن �صغار الفنانني فالعتاب على كبارهم.
م���ا اأنتجه عثمان م���ن مو�صحات واأغان اأكرب م���ن اأن يذكر بالتف�صيل يف 

مقال ب�صيط مثل هذا اإل اأنني �صاأذكر اأ�صهرها:
»زوروين بال�صنة مرة«.

»طلعت يا حملى نورها« التي غنتها فريوز.
»اأ�صم���ر اأبو�صام���ة« الت���ي اأخ���ذت من مو�ص���ح لعثمان املو�صل���ي بعنوان 

»اأحمد اتانا بح�صنه �صبانا«.
»ف���وق النخ���ل فوق« الت���ي اأخذت من مو�ص���ح لعثمان املو�صل���ي بعنوان 
»ف���وق العر�ض ف���وق«. واأ�صهر من غناه���ا املطرب العراق���ي الكبري ناظم 

الغزايل الذي كان قد اأقر باأن الأغنية من تلحني عثمان.
»ربيتك زغريون ح�صن« التي اأخذت من مو�صح لعثمان املو�صلي بعنوان 

»يا �صفوة الرحمن �صكن«.
»لغ���ة الع���رب اأذكرين���ا« التي غناه���ا املط���رب العراقي ال�صه���ري املرحوم 
يو�صف عم���ر مقرا بن�صبها لعثم���ان واقتب�صها فنان���ون لبنانيون وهنود 

حتت عناوين خمتلفة.
»يا نا�ض دلوين« التي اأخذت من مو�صح لعثمان املو�صلي بعنوان »�صلوا 

على خري م�صر«.
»يا اأم العيون ال�صود« التي غناها ناظم الغزايل.

»يا من لعبت« التي غناها ناظم الغزايل.
»قوموا �صلوا« التي غناها ناظم الغزايل.

»البن���ت ال�صلبية« التي اقتب�صت من قب���ل احد املغنيني الهنود عام 1959 
ثم غنتها فريوز.

»قدك امليا�ض« التي غناها املطرب ال�صوري �صباح فخري ثم غنتها فريوز 
حت���ت ا�صم »يا لي���ل ال�صب متى غ���ده«. كم���ا ازدادت القتبا�صات لتدخل 
 matia mou« اللغ���ات الأجنبي���ة فهناك ن�صخ���ة يونانية حتت ا�ص���م
 .»ada sahillerinde« واأخرى تركية حتت ا�صم »Μάτια μου

وكلمات الأغنية من �صعر عثمان، فقد كان �صاعرا بارزا.
وكان عثم���ان نا�صرا معروفا للكت���ب واأ�صهرها: الأبكار احل�صان يف مدح 
�صي���د الأك���وان )1895(، تخمي�ض لمي���ة البو�ص���ريي )1895(، املراثي 
املو�صلي���ة يف العلم���اء امل�صري���ة )1897(، جمموع���ة �صع���ادة الداري���ن 
)1898(، الأجوب���ة العراقية لأب���ي الثناء الآلو�ص���ي )1890( والرتياق 
الفاروق���ي وهو دي���وان عبدالباقي العم���ري )1898(. ون�صر كتبا لغريه 
مث���ل »حل الرم���وز وك�صف الكنوز« وقام با�ص���دار جملة يف م�صر تدعى 

»جملة املعارف« وفتح دكانا يف اأ�صطنبول لبيع الكتب.
وعل���ى الرغم م���ن كونه مرح���ا وعذب املع�ص���ر ومرهف احل����ض و�صريع 
البديه���ة ومغنيا كبريا و�صيخ قراء الق���راآن وملحنا ميتاز بطابع البهجة 
ورجل دي���ن ولعب �صطرجن ماه���را ولميعرف الن�صي���ان وعازفا بارعا 
للع���ود والطبلة والقان���ون والناي ونا�صرا للكت���ب وموؤلفا لها ومتزوجا 
مرت���ني، اإل اأن ه���ذا ل يخف���ي الطبيع���ة البائ�صة للرجل الت���ي كان كل من 
در�ص���ه بعمق يكت�صفه���ا. فارمت���اوؤه يف اأح�ص���ان ال�صوفي���ني وان�صغاله 
الدائ���م يف خمتل���ف الفنون مل يكونا �صوى و�صيلة ل���ه لن�صيان بوؤ�صه يف 
ع���امل الظ���الم و�صعوره املخيف بالوح���دة، يف ع���امل ل ي�صتطيع روؤيته. 
ومن الوا�ص���ح اأن نف�صيته امل�صطربة كانت عام���ال مهما يف حبه للتنقل، 
وكاأنه غري قادر على العثور على راحة البال يف اأي مكان. وانتهى عذاب 
ه���ذا العمالق بوفاته ي���وم الثالثاء امل�ص���ادف 30 كان���ون الثاين/يناير 
1923 يف بغ���داد ت���اركا اإرثا عظيم���ا اأرجو األ ين�صاه الع���رب كما ن�صوا 

غريه فمن ن�صي تاريخه تاه يف درب احلياة.

المال عثمان الموصلي والموسيقى العربية… 
تاريخ حافل بالعطاء

)داع�ش( حتطم متثال املو�ضلي


