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أ

مقـدمــة المتـــرجـم
أقر بأن الفضل في وصول هذا الكتاب إلى يد القارئ يعود إلى شبكة اإلنترنت.
َّ
علي أوالً أن ّ
يحملون مثل هذه الكنوز على
والفضل في األصل يعود إلى واحد من أولئك النفر المجهولين الذين ّ
االنترنت( .)1لوال هذا وذاك لما اطلعت على هذا الكتاب الفريد ولما أتيحت لي فرصة ترجمته وايصاله
إلى القارئ العربي.
يقع الكتاب في  853صفحة وقد نشر سنة ( )9191في أمريكا من قبل دار النشر
( )J.B.Lippincottوفي انكلت ار من قبل دار نشر ( )Seeley Co.ويبدو أن هذه كانت طبعته
الوحيدة ,غير أنه طبع مؤخ ار عن طريق استنساخ الطبعة األصلية القديمة وهو متوفر في مكتبة
(أمازون) التي تعمل من خالل األنترنت.
أسم الكتاب الكامل هو ) ,(Behind the Veil in Persia and Turkish Arabiaوهو من
تأليف السيدة م .إي .هيوم -غريفيث ( )M.E. Hume-Griffithوهي زوجة طبيب بريطاني رافقته
لمدة ثمان سنوات خالل مكوثه كطبيب لمستشفى أقامته الجمعية التبشيرية الكنسية اإلنكليزية .تغطي
هذه المدة أربع سنوات قضياها في بالد فارس (حيث كان أسمها الرسمي هكذا قبل أن يتبنى الملك
رضا شاه بهلوى أسم إيران في عشرينيات القرن العشرين) ،انتقال بعدها إلى ما تدعوه المؤلفة (بالد
العرب التركية  )Turkish Arabiaوقد دعوناها بدورنا (بالد العرب العثمانية ) وهو األصح حيث
محمل على شبكة اإلنترنت من قبل منظمة ( ،)Muhammadianism.Org.غير أن هذه المنظمة ال
( )1الكتاب ّ
حملت العديد من الكتب والبحوث المتعلقة باإلسالم على
تفصح عن نفسها أو مقرها أو حتى عنوانها رغم أنها قد ّ
الشبكة.

ب

افتتح زوجها مستشفى في مدينة الموصل وبقيا هناك أربع سنوات أخرى عبر الفترة ( 9191لغاية
.)9193
حاولت دون جدوى العثور على أسم المؤلفة األول أكان في الكتاب ذاته أو في أي مرجع آخر،
لذا سأدعوها اختصا اًر السيدة غريفيث.
نازعني شوق كبير لمعرفة أي شيء عن إقامة هذه السيدة وزوجها في مدينة الموصل وعن
المستشفى الذي أقاماه فيها والذي استمر بعمله كما يبدو بعهدة أطباء آخرين حتى نشوب الحرب
العالمية األولى وانقطاع العالقات بين الدولة العثمانية وبريطانيا .الحقيقة إني لم أسمع من والدي أو
من جدتي ألمي اللذين عايشا تلك الفترة أو من أي شخص آخر شيئاً عن ذلك المستشفى .حاولت
استطالع أمر المستشفى من األخ والصديق الدكتور طاهر الدباغ لكنه لم يزد على معرفته أو سماعه
بأي خدمة طبية أجنبية سوى تلك التي كانت تقدمها بعثة اآلباء الدومينيكان (الكاثوليك) .كذلك جاءت
اإلجابات سلبية من صديقين آخرين.
غير أن الدكتور ابراهيم العالف أفادني مشكو ار بأن المستشفى مذكور في رسالة ماجستير غير
منشورة مقدمة إلى كلية اآلداب في جامعة الموصل سنة  0999من قبل الست نادية مسعود خليل
الجراح بعنوان (الخدمات الصحية في الموصل في العهد الملكي  )9153-9109تقول عنه في (ص
) 98أنه كان في محلة شهر سوق في دار مستأجرة تعود إلى أحمد بك الجليلي _والصحيح أنها في
ذلك العهد كانت دار أبية أيوب بك الجليلي_ .كما تذكره د .لمى عبد العزيز في مساهمتها في (ذاكرة
عراقية) لجريدة المدى تحت عنوان (الخدمات الصحية في العراق  )9191 -9381فتقول (اما بالنسبة
لوالية الموصل  ،فقد امتد اليها نشاط هذه االرسالية سنة  9891هـ  9199 /م عندما تم افتتاح احدى
المستشفيات التي أسندت ادارتها الى الدكتور ستن  H. M Suttonأعقبه الدكتور كريفث A. H.
ج

Griffithالذي جرى في عهده توسيع المستشفى  ،إذ وصل مجموع االسرة ( )01سري اًر  ،كما انضم
للعمل في هذا المستشفى عدد من االطباء العراقيين منهم الدكتور فتح اهلل ساعاتي  ،والدكتور أبلحد
عبد النور  ،ويبدو ان االقبال على هذا المستشفى كان ضئيالً الى الحد الذي اضطر القائمين على
ادارته الى إغالقه سنة  9888هـ  9191 /م( .الحقيقة ان سبب االغالق كان باألحرى نشوب الحرب
العالمية األولى حيث أصبح العثمانيون واإلنكليز على طرفي النزاع.
السيدة غريفيث كما سيتبين للقارئ امرأة ذكية واسعة االطالع وشديدة الفضول ،تحب التعرف
على دقائق حياة الناس الذين يحيطون بها وممن تختلط بهم .غير أن االطالع على دقائق األمور
الحياتية يستوجب معرفة جيدة بلغة القوم إن لم نقل اتقاناً لها ،ورغم عدم ذكر المؤلفة شيئاً عن كيفية أو
سرعة تعلمها اللغة العربية ,إال أن المعلومات الدقيقة التي تسجلها عن المجتمع الموصلي بدءاً
بحمامات النساء وصوال إلى العصيان المدني ,مع الندرة الشديدة لمن يتقن اللغة اإلنكليزية في الموصل
()1

آنذاك ليساعدها في الترجمة

تقنعنا بأن المؤلفة تعلمت العربية (بلهجة الموصل العامية) بصورة جيدة

أتاحت لها جمع هذه المعلومات.
يضم الكتاب الذي يغطي فترة بقاء المؤلفة في الشرق قسمين ،القسم األول بالطبع يخص بالد
فارس ،أما القسم الثاني فيخص مدينة الموصل .ترجمتي هذه اقتصرت على القسم الثاني الخاص
بمدينة الموصل ويقع في ( )935صفحة في األصل اإلنكليزي.
اطلعت قبل فترة على تقرير رفعه معاون القنصل اإلنكليزي في الموصل سنة ( )9191إلى
رؤساءه عن أحوال مدينة الموصل والوالية التي هي مركزها .تتطابق الفترة التي يغطيها التقرير مع سرد
تدرس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية لطالبها كما أن مدارس اآلباء الدومينيكان الموجودة في
( )1كانت المدارس العثمانية ّ
الموصل آنذاك كانت تعتمد الفرنسية أيضاً.
د

السيدة غريفيث ,لكن من يطّلع على ذلك التقرير ال يسعه إال أن يصف ذلك الشخص باالستعماري ذي
الذهنية المنغلقة على منظور ضيق لم يستطع التخلص منه .لذا كان تقريره منحا اًز ظالماً ألهل
يكون نظرة متجردة عن المدينة .غير أن السيدة غريفيث والحق
الموصل بما ال يتقبله من يحاول أن ّ
يقال ليست من ذلك الصنف من اإلنكليز .ال شك أن تعاملها اليومي مع الناس والنساء بصورة خاصة
أعطى كتاباتها بعداً إنسانياً لم يستطع معاون القنصل أن يصل إليه .قد ال تعجب آراءها عن المجتمع
القراء لكني مقتنع أن الغالبية العظمى مما ترويه كان صحيحاً ,واذا ما كان هناك
الموصلي بعض ّ
بعض مثالب في السلوك أو العادات مما تسرده عن مجتمع أجدادنا فليس هنالك من قوم مثاليين يخلو
مجتمعهم من مثالب اجتماعية.
لذا وبعد قراءة كتابها هذا ارتأيت ترجمته .يقدم الكتاب صورة اجتماعية شبه كاملة عن المجتمع
الموصلي وبخاصة عالم المرأة والحياة األسرية لكنه يغطي شيئاً من عالم الرجال كذلك.
تقصر في
السيدة غريفيث وهي القادمة من بالد الشمال معجبة بجمال نساء الموصل وال
ّ
إطراءه( .)1غير أن حياة النساء وما تعتقده من ظلم كان يصيبهم آنذاك تجلب الشفقة على جداتنا في

( )1كانت الديار الموصلية عبر التاريخ ،شأنها شأن بقية أصقاع العراق وبالد الشام هدفاً لغزوات األقوام الجزرية

(األكدية ،اآلشورية ،اآلرامية ،السريانية ،العربية) وال تزال ,إذ كانت آخر موجة وصلتها قبل قرنين من الزمن
هي هجرة قبيلة شمر .كما أصابتها غزوات من أقوام آرية جنوبية (حورية ،ميدية ،إيرانية ،كردية) ,ومن أقوام تركية.
إال أن ما الحظه زينوفون ( )Xenophonالقائد اإلغريقي لحملة العشرة آالف في كتابه (اناباسيس) في طريقه

بحدود سنة ( 199ق.م) من طيسفون مرو اًر بنينوى وكاردوخي (بالد األكراد) إلى طرابزون على البحر األسود عن
سكان منطقة نينوى بخالف سكان تلك المناطق ,هو شبههم باإلغريق .جلبت هذه المالحظة انتباهي رغم عجزي
عن تقديم تفسير لها حتى قرأت في إحدى كتب المؤرخ أرنولد تويبني الذ أفاد (اعتمادا على هيرودوتس) أن قسما
من القبائل االسكيثيية ( - )Scythiansوهم من أقوام الشمال اآلرية التي تسكن سهول روسيا وبالد القفقاس-
الذين كانوا حلفاء لآلشوريين حاولوا الوصول إلى نينوى لمساعدة اآلشوريين لكن قدومهم كان متأخ اًر إذ وجدوا نينوى

ركاماً وقد أحرقها الـميديون والبابليون .يبدو أيضاً أنهم وجدوا المنطقة كلها قاعاً بلقعاً قف اًر من السكان فقرروا
ه

ذلك العصر .ربما كان في ذلك بعض المبالغة ،إال أنه صحيح حسب ما سمعناه .فالشرق والموصل
جزء منه كان مرتعاً ألوليغاركية الرجل ,ورغم الثقافة التي اكتسبتها المرأة الشرقية خالل السنين المائة
الماضية ,إال أن سيطرة الرجل في مجتمعنا ال زالت قائمة وان كانت بدرجة أهون .ال زلنا نرى الرجال
في بعض أصقاع الشرق -بعيداً عن الموصل والعراق والبالد العربية والحمد هلل – يحاولون مع األسف
حرمان الفتيات من الدراسة واكتساب الثقافة .فالجهل خير وسيلة يتبناها النفر األوليغاركي المسيطر
إلبقاء العامة تحت سيطرته .ينطبق هذا سواء كان األوليغاركي المسيطر يتمثل في الذكور عامة أو في
من امتهنوا الدين سبيالً (ممن ندعوهم ظلماً رجال الدين) أو في طغمة حاكمة من فئة سياسية أو عرقية
أو دينية محددة.
هناك أمور غريبة أخرى ترويها لنا مؤلفة الكتاب عن المجتمع الموصلي قبل ما يربو على مائة
عام .من يصدق أن رجال الموصل مسلمهم كما مسيحيهم كانوا من مدمني المسكرات ومن المقامرين؟
ذلك ما تقوله السيدة غريفيث نقالً عن نساء الموصل .هل هو حقيقة أم أنه اتهام ظالم؟ ال بد أن فيه
شييء من الحقيقة.

استيطانها وأرسلوا إلى بني قومهم ليلحقوا بهم وهكذا عمروا أرض آشور ليراهم زينوفون فيها بعد قرنين ويرى فيهم
مالمح اإلغريق األوروبية .لذا فسكان الديار الموصلية لديهم أصول آرية شمالية ,أضيفت إليها بعد قرنين أو نحو
ذلك أصول جزرية عربية ممن أسسوا مملكة (عربايا) في الحضر في القرن الثالث قبل الميالد ,سبقتها وتلتها
هجرات آرامية وال شك أيضا كردية من الجبال .كانت الديار الموصلية مع الفتح العربي آهلة بالقبائل العربية من

بني نمر وبني تغلب الذين غلبت لغتهم على المنطقة ليستكمل تعريبها على يد جيوش الفتح .تشابه الموصل في
هذا بالد الشام التي اختلط العنصر االغريقي الروماني فيها مع االصول الجزرية (السامية) القديمة والتي أضيف

إليها العنصر العربي فيما بعد .من المعلوم أن بالد الشام خضعت للحكم واالستيطان األغريقي الروماني لنحو ألف
سنة (منذ غزو االسكندر المقدوني حتى غزو الجيوش االسالمية) .ال شك أن اختالط األجناس هذه قد ولّد ساللة
تتمتع بمزايا تختلف عن سكان الجبال أو سكان جنوب العراق وهو ما رأته هذه الكاتبة وأثار إعجابها.
و

ال مراء في أن أفكار السيدة غريفيث عن بعض التعاليم اإلسالمية تشوبها أفكار مغروسة في
ذهنها وهي زوجة من هو في الحقيقة مبشر كنسي إضافة إلى كونه طبيباً .لذا أرجو أن يؤخذ بعض ما
تذكره هنا وهناك بما يخالف الحقيقة ضمن هذا المنظور .لكنها والحق يقال ليست كبعض الغربيين ممن
يقتنصون الفرص أو يختلقون القصص للطعن بالتقاليد اإلسالمية .اعتقد في الحقيقة أنها بعد قضاء
فترة ال بأس بها في مجتمعات إسالمية شرقية قد وصلت إلى قناعة حول عظمة اإلسالم رغم عدم
تصريحها بذلك.
الكتاب بمجمله قصة مشوقة ومسلية فهو يعرض لنا المجتمع الشرقي بهيئته الموصلية قبل أن
تصله وسائل الحداثة .لم يكن ذلك المجتمع يعرف وسائط النقل اآللية من سيارات أو سكك حديد ناهيك
بالطائرات ,ولم يعرف الكهرباء أو حتى إسالة الماء وسواها مما ندعوها باألوجه المادية للحضارة
الحديثة .أما األوجه اإلنسانية لتلك الحضارة والتوجهات االشتراكية أو الديمقراطية أو الليبرالية فكانت
مجرد نزعات فكرية ربما ق أروا عنها في جرائد ومجالت ذلك العهد .رغم كل ذلك كان مجتمعهم متوازناً
ومستق اًر وآمناً .ريما اجازف بالقول أنه كان مجتمعا سعيدا إذا ما قورن بمجتمعنا اليوم.
أرجو أن يتمتع القارئ الموصلي وكذلك العراقي أو العربي من خارج العراق بقراءة هذا الكتاب
الذي سيعود به أكثر من قرن إلى الماضي.ال شك أن بعض الباحثين سيجدوا في الكتاب أيضاً ما يفيد
من معلومات سجلتها شاهدة عيان عاشت تلك الفترة في مدينة الموصل .وأياً كان القارئ أرجو له وقتاً
طيباً مع كتابات السيدة م.إي.غريفيث.

ز

أود قبل اختتام هذه السطور أن أشكر األخ األستاذ نضال محمد سعيد على جهوده في قراءة
النص المطبوع واجراء بعض التصحيحات وتقديم بعض االقتراحات القيمة .الشكر موصول كذلك لألخ
حازم بديع بكر على مساعدته في تهيئة النسخة األلكترونية من نص الكتاب المعد للطباعة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

صديق الدملوجي
صباح ّ

ح

الـمـقـدمــــــة
لقد حاولت في هذا الكتاب تقديم رواية عن الحياة الداخلية في الشرق وهو موضوع يندر أن يكتب
كونت خالل سكني لمدة ثمان سنوات
ّ
رحالة عنه مهما بلغت دقة مالحظته وذكاءه ,سوى لمحة عابرة .لقد ّ
في فارس وفي بالد العرب العثمانية عالقات حميمة مع مجموعة كبيرة من األصدقاء ممن يقضون حياتهم
وراء الحجاب .كما وفّر لي كوني زوجة مبعوث تبشيري طبي فرصاً غير عادية الكتساب ثقتهم.
ولكي أصبح ملمةً بأفكارهم ,لم أتطرق إلى الجهد التبشيري إال قليالً ،غير إني آمل أن تثير الصورة
التي قدمتها االهتمام في حياة قضيت في محيط يختلف عن المحيط الذي نعيش فيه.
من المستحيل على أي فرد ممن عاشوا لفترة طويلة في بالد ما بين النهرين مهما كان قليل االهتمام
بالسياسة ,إال أن يولي مستقبل تلك البالد اهتماماً عميقاً .ففي حين بلغت الدهشة فيما يتعلق بالثورة
البيضاء في تركيا أعلى مدياتها بين األوروبيين ،تأثرنا بها نحن المطلعون على الحياة الداخلية في تركيا
بإعجاب مشوب بالروعة .نأمل ونثق بأن هذا اإلصالح سيبقى مهما كانت الهواجس التي تعتري ديمومته.
أما التأثير المترتب على أحد التغيرات المتوقعة فسيكون بعيد المدى .فالحكومة الجديدة قد حصلت
على خدمات السير ويليام ويلكوكس ( )Sir William Wilcoxكمستشار لمشاريع الري الكبرى.
سيغير الري في بالد بين النهرين واجهة القطر برمتها ،وستتحول مساحات شاسعة في الصحارى
إلى جنائن وسيعاد إعمار القرى الخربة وستولد مملكة جديدة وربما يعاد بناء بابل .أما الموصل وهي
عملياً في موقع نينوى القديمة فسيصبح الوصول إليها من أوروبا سهالً بواسطة السكة الحديد وبواسطة
المالحة التي ستعاد في نهر دجلة .كما ستمتلئ أصقاعها المقفرة بالحبوب وستتوج المدينة ثانية بشيء من
عزها الغابر.
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انتهز هذه الفرصة ألشكر كل أولئك الذين سمحوا لي بلطفهم باستخدام صورهم الفوتوغرافية ومن
بينهم الموقر سي.هـ .ستيلمان والدكتور ساعاتي الموصلي وادارة النشر في جمعية التبشير الكنسية.
أني مدينةٌ كذلك لكتاب البروفيسور براون الثمين المعنون "سنة بين الفرس “A year Amongst
” the Persiansبالنسبة للمعلومات عن الديانة البابية ومدينة ألعمال السير ا.هـ.اليارد الكالسيكية حول
التنقيب في نينوى والتي رجعت إليها في العديد من المرات.

م.إي.هـ-غ

2

الفصل األول

مدينـــــــة نينــــــــــوى
مدينة نينوى – صيام النبي يونس -جسر من القوارب -تقاليد عن ِق َدم مدينة الموصل -القوش:
مسقط رأس النبي ناحوم -الشرقاط -مناخ الموصل -الفالحة والصناعات -أهمية الموصل.

خرائب ،لكن يا لها من خرائب .فخامتها تتكلم
جدران ،قصور ،أنصاف مدن قد جرى تشييدها
أبطال قد وطأوا هذه البقعة -إنك على غبارهم تمشي

اللورد بايرون
نينوى مدينة فائقة السعة
تقع مدينة نينوى القديمة العاصمة السابقة لإلمبراطورية اآلشورية على الضفة الشرقية لنهر دجلة .ال
يرى من تلك المدينة الشهيرة اليوم سوى تلول هائلة من التراب تغطي موقعها التاريخي المشوق.
هناك رابيتان رئيسيتان يفصل بينهما نهير صغير ،تدعى الرابية األكبر (تل قوينجوق) بينما تدعى
الصغرى بـ (تل النبي يونس) .تضم الرابية األولى قصر الملك سنحاريب الذي وقف النبي يونس أمامه
وقال رسالته ،غير أن اآلثار الخالية ال تخبرك عن عظمة وثروة المدينة في غابر عهدها.
كان هناك عندما زرنا المكان ألول مرة قبل ثالث سنوات تمثال أسد هائل الحجم ذو رأس آدمي
وبضع قطع من منحوتات تمثل سمكاً يسبح في الماء وغير ذلك ال تزال باقيات في مواضعها .غير أن
هذه اآلثار اختفت اآلن ألن الحكومة العثمانية قامت قبل نحو ثمانية عشر شه اًر ببيع كل المرئي من بقايا
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نينوى بالمبلغ الهائل الذي يساوي ليرتين عثمانيتين! وقد قام المشتري بطحن كل شيء بما في ذلك التمثال
الضخم لغرض استخدامه كمواد بناء!
إن خير موقع لرؤية نينوى اليوم هو المتحف البريطاني أو متحف اللوفر في باريس ،ألن هذين
المتحفين يحويان اليوم بقاياً ثمينة ومشوقة من تلك المدينة .جرى قبل أربع سنوات إقفال نينوى بوجه
المنقبين اآلثاريين ،إال أن المؤمل استئناف التنقيب في المستقبل القريب بسبب وجود ثالثة عشر غرفة في
القصر ال زالت تنتظر اكتشاف دواخلها.
أما الرابية األخرى األصغر والتي تعرف بـتل النبي يونس فقد كانت في زمن ما موقع كنيسة دعيت
بأسم ذلك النبي ،وسبب ذلك الرواية التي تقول أنه كان يلقي مواعظه في تلك البقعة .ال زالت الكنيسة
قائمة حتى اليوم إال أنها تستخدم كجامع ألنها بعهدة المسلمين الذين يبجلون الموقع على أنه قبر أحد
األنبياء.
يتقبل المسلمون قصة بعثة يونس إلى نينوى بكاملها وكذلك المجازفات التي واجهها في طريقه كما
هي مدونة لدينا في الكتاب المقدس .الحقيقة المشوقة األخرى هي أن سكان الموصل من المسلمين
والمسيحيين سواء يتذكرون سنة بعد أخرى ثالثة أيام من الصيام والتوبة كما هي مذكورة في سفر يونان.
كما أن بعضهم ال زال يصوم ثالثة أيام بصورة متزمتة بينما يصوم اآلخرون من غياب الشمس إلى غياب
الشمس ويأكلون مرة واحدة خالل ٍ
يوم كامل .تستطيع أي امرأة تحقيق أمنيتها اعتماداً على ص ارمة
صومها .إال أن الجميع تقريباً يشتركون في تذكر هذه األيام الثالث في تاريخ نينوى .من المناسب الكالم
عن النساء هنا ألنهن أكثر من يتقيد بهذا الصيام وخاصة أولئك منهن اللواتي يبتغين نعمة من اهلل إذ
غالباً ما يصمن ثالثة أيام متوالية وال يسمحن لقطرة ماء واحدة أن تالمس شفاههن .يتمنين من اهلل عز
وجل أن يستجيب لدعائهن من خالل صومهن هذا كما استجاب ألدعية سكان نينوى القدماء .ال زالت
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ذكرى يونس مستدامة في الموصل من خالل تسمية اآلباء ألبنائهم بأسمه وهذا األسم واحد من األسماء
المفضلة بين المسيحيين والمسلمين واليهود.

دار سكن الطبيب غريفيث في الموصل .يتألف الدار من فناءين يكون الداخلي منهما لسكن العائلة بينما يضم

الخارجي غرفة استقبال الرجال واالسطبالت وما إلى ذلك .يبين هذا الشكل الفناء الداخلي أو "الحريم" .يستخدم حجر
المرمر المبتذل في جوار الموصل لصنع اعمدة الدعامات.

يقوم المسلمون بحراسة قبر النبي يونس بحماسة شديدة بحيث يصبح دخول المسيحيين إلى داخل
البناية أم اًر بالغ الصعوبة .كان أحد األصدقاء ممن زارونا في الموصل متلهفاً جداً لرؤية القبر وهكذا
المال المسؤول والذي كان في غاية األدب رفض
شددنا الرحال إلى تل النبي يونس في أحد األيام غير أن ّ
بصورة قاطعة السماح لنا بالدخول فيما وراء بوابة المرقد!
أما تل قوينجق فيعتبر موضعاً مفضالً لسفرات سكان الموصل هذه األيام وباإلمكان قضاء يوم
مبهج جداً بين خرائب نينوى القديمة في الربيع الباكر .غير أن غياب أي شيء يستظل به يجعل فصل
الصيف المتميز بشدة ح اررته غير مالئم للسفرات.
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يمكننا من قمة الرابية أن نشاهد منظر الموصل الجميل حيث يمتد نهر دجلة في مقدمتها وتحيط
بها الجبال من جهتيها األخريين .ال يعتبر التجوال ألي شخص منفرداً بين األطالل أم اًر مأموناً ،لذا ال
يرتاد السكان المحليون تلك األطالل منفردين بعد الظالم بصورة قاطعة .كان هناك أوربيان يمران خالل
الموصل قبل بضعة سنين قاما بزيارة أطالل نينوى بمفردهما .وفيما كانا يتجوالن بين اآلثار القديمة قال
أحدهما لمرافقه "سأذهب إلى هناك" مشي اًر إلى قطعة ناتئة من حجر المرمر .وانتظر المرافق وانتظر ولما
لم يعد مرافقه ذهب للبحث عنه لكنه لم يجد له أي أثر .وبعد البحث في كل مكان ممكن من دون أي
توفيق عاد إلى الموصل ليجهز فرقة كاملة للبحث ,غير أن كافة الجهود ذهبت سدى ولم يكتشف أثر ذلك
الرجل حتى يومنا هذا .الذي لم يتبين هو إذا ما كان قد سقط في هاوية غير مطروقة أو أنه خطف من
حير.
لغز م اً
قبل األعراب وتبقى اإلجابة اً
ترتبط الموصل مع نينوى بجسر عتيق من القوارب التي ربما كانت موجودة منذ زمن النبي يونس.
وهناك واحد وعشرون أو اثنان وعشرون قارباً والقوارب قديمة الطراز ذات قعر مسطح مربوطة ببعضها
بواسطة سالسل معدنية ثقيلة وقد غطيت بألواح خشبية كما غطي الخشب بدوره بالتراب .هذا الجزء من
الجسر قابل للتحريك ويرتبط من أحد جهتيه مع اليابسة بجسر حجري ثابت يتألف من ثالث وثالثين
قنطرة .يجري فك ارتباط الجسر من إحدى نهايته عندما يكون تيار الماء في الربيع على أشده إثر ذوبان
الثلوج في الجبال ،ويسمح له بالدوران الجزئي مع التيار .غير أن النهر يفيض بصورة مفاجئة أحياناً
حامالً الجسر معه ومخرباً الضفتين .عندما يحدث ذلك تكون عملية إعادة الجسر إلى موضعه صعبة
جداً .يبقى الجسر في مثل هذه الحالة مغلقاً ألسابيع ويترتب نقل كافة الحموالت عبر النهر بالقوارب مما
يتيح لمالكي المعابر جني المال الوفير .أما أجور عبور الجسر فتستوفى من قبل رجل يقوم باستئجاره من
الحكومة ويقال أنه واحد من أغنى رجاالت الموصل .يسمح للناس الراجلين العبور مجاناً عادة ،إال أن
6

الدواب من ذوات األربع تخضع لدفع أجور تتراوح بين نصف بنس إلى بنسين بينما تدفع العربات نصف
()1

مجيدي

(نحو شلن وثمانية بنسات انكليزية) .ال عجب لما كانت آالف الجمال والبغال والحمير تعبر

الجسر جيئةً وذهاباً بصورة مستمرة ،أن يكون جامع أجور العبور رجالً غنيا.

يربط هذا الجسر الموصل بنينوى وعندما يكون التيار على أشده يدور الجسر منفتحا كما في الصورة ويصبح
امر في غاية الصعوبة .يمكن رؤية القرية المدفون فيها النبي يونس في زاوية الصورة العليا.
ربطه مجددا ا

( )1يعادل (المجيدي) بعملة العراق اليوم ( )0990نحو خمسمائة دينار إذا ما احتسبناه بداللة العملة اإلنكليزية
الحالية ،إال أن اعتباره بمقياس الذهب كونه واحد بالخمسة من الليرة العثمانية يجعل سعره نحو ( )85999دينار!
مالحظة :كافة الهوامش من وضع المترجم ما لم يشار إلى غير ذلك.
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جسر القوارب على نهر دجلة المتجمد في شتاء .0011-0011هذه الحالة نادرة الحدوث
جدا وكانت أخر مرة حدثت فيها قبل ذلك بـ 011عاما.

صورة أخرى لجسر الموصل القديم ملتقطة من الساحل األيسر لنهر دجلة
في اوائل القرن الماضي.
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لست شخصياً من محبذي عبور هذا الجسر فالجمال بأحمالها الكبيرة تدفع بك من أحد جانبي
الجسر إلى جانبه اآلخر رغم محدودية المسافة بين هذين الجانبين بينما تحاول الحمير والبغال مسابقة
بعضها البعض ,متجاهلة حقيقة عدم وجود مجال لذلك .يجري كل ذلك وأنت ترى تيار النهر يندفع من
تحت الجسر بصورة مجنونة .على كل حال أتنفس الصعداء عندما أصل إلى الجهة الثانية للنهر بسالم.
هناك العديد من الروايات بالنسبة ألصل الموصل المحتمل غير أن تاريخها المبكر الصحيح يتلبسه
الغموض .وقد قمنا بجمع المعلومات التالية من عديد من األعراف المتداولة بين سكانها.
يقال أن الموصل بنيت قبل نحو أربعة آالف سنة وكانت آنذاك قرية صغيرة تتألف من بضعة بيوت
طينية .كما يعتقد أن هذه القرية كانت رابع قرية تبنى بعد الطوفان .هناك على مسيرة أربعة أيام من
الموصل جبل يدعى جبل الجودي يفترض أن سفينة نوح رست عليه بعد الطوفان .يقول السكان الذين
ارت لعدم وجود أشجار الزيتون في محل آخر
يعيشون بالقرب من هذا الجبل أنه يجب أن يكون جبل آر ا
وألميال عديدة ما عدا حول هذا الجبل .يمتلك هؤالء السكان مسامير خشبية هائلة الحجم يدعون أنها
كانت مستخدمة في بناء السفينة! كانت هذه المسامير قد اكتشفت على سفح هذا الجبل قبل سنين عديدة.
وعند أسفل هذا الجبل تقع قرية تفاخر بكونها أول قرية بنيت بعد الطوفان .كما توجد بلدة صغيرة أخرى
بالقرب منها تسمى الجزيرة يقال أنها كانت ثاني قرية برزت إلى الوجود بعد الطوفان بينما تدعى إحدى
قرى مصر بالموقع الثالث ويصبح الموقع الرابع من نصيب الموصل! إذا ما صدقنا بهذه االدعاءات,
فللموصل الحق بأن تدعى أنها مدينة موغلة في القدم.
وجه اهتمامه نحو
افتتح الخليفة عمر بن الخطاب قبل نحو  9089سنة مدينتي القدس ودمشق ثم ّ
الموصل .أرسل الخليفة أحد قواده المدعو عياض بن غنم لحصار الموصل مع أوامر لهداية سكانها إلى
الدين اإلسالمي وبأي وسيلة حتى إن كان ذلك بحد السيف .كان العديد من سكان المدينة آنذاك من
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(البارسيين) ممن يعتنقون دين عبادة النار القديم بينما كان آخرون من (الجرامقة) الذين لم يبق لدينهم أي
أثر .وقد تحول هؤالء وغيرهم إلى الدين اإلسالمي بقوة السيف(.)1
كانت الموصل في القرن الثاني عشر مستقلة وكان أخو سلطان دمشق حاكماً في هذه الوالية .أما
في سنة (9939م) فقد تعرضت الموصل لحصار فرضته عليها جيوش السلطان صالح الدين المشهور
وهو أحد أبناء مدينة تبعد عن الموصل مسيرة خمسة أيام .وعانت الموصل في القرنين الثالث عشر
والرابع عشر غزوات على يدي أعداءها كما قام شاه فارس المدعو نادر شاه بقصفها بالقنابل لمدة أربعين
يوماً سنة (.)9418
منذ ذلك الحين عانت الموصل بين الفينة واألخرى الكثير ومن أسباب مختلفة منها قسوة بعض
حكامها ومنها المجاعات التي سببتها غزوات الجراد الذي خرب المحاصيل ,وكذلك الطاعون الذي حل
بها سنة ()9389

()2

وترك المدينة مقفرة تقريبا ,ويقال أن مائة ألف قضوا نحبهم من تلك اللعنة المهولة.

إن األسوار التي تحيط بالموصل قديمة جدا .كانت هذه األسوار قد بنيت في األصل قبل نحو ألفي
سنة من رجل يدعى (مروان) وهو أحد ملوك قبيلة تدعى (األموية) .جرى قبل مائة وسبعين عاماً إصالح
هذه األسوار من قبل الحاج حسين باشا أحد أفراد عائلة عبد الجليل .غير أن هذه األسوار تتداعى في
( )1تذك ر المراجع اإلسالمية وجود قوم من الفرس وبيت للنار في الموصل عند فتحها من قبل جيوش المسلمين ،غير
أن غالبية السكان كانوا من العرب المسيحيين أو من سكان البلد القدماء الذين دعوهم (الجرامقة) .أما قضية تحول أي من
تجني على الحقيقة إذ ترك المسلمون الخيار للسكان في اعتناق اإلسالم
هذه الملل إلى اإلسالم بحد السيف فهو ّ
ومشاركتهم في الجهاد أو دفع الجزية والبقاء على دينهم والتخلص من حمل السالح .انظر :كتاب (الدعوة إلى اإلسالم)

تأليف السير ت.و .أرنولد وترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون من منشورات مكتبة النهضة المصرية ,وفي العهدة العمرية
ألهل القدس خير شاهد على ذلك أيضا.
( )2كان طاعون ( )9389أشد وطأة في بغداد مما كان عليه الحال في الموصل بحيث أقفرت محالت بغدادية
بكاملها .تلى ذلك تدفق العشائر وسكان القصبات الريفية إلى بغداد وهو ما محى اللهجة البغدادية األصلية التي كانت
تشبه اللهجة الموصلية ولم تبقى تلك اللهجة مستخدمة إال بين المسيحيين واليهود من سكان بغداد.
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العديد من أنحاءها اآلن وتحتاج إلى قدر كبير من الصيانة .هناك نحو اثنتي عشرة بوابة تخترق هذه
األسوار وهذه البوابات تغلق بعد غياب الشمس بقليل.
هناك على مسيرة نحو خمس ساعات من الموصل قرية صغيرة بأسم القوش يعتقد أنها مسقط رأس
النبي ناحوم ,وهي كذلك الموضع الذي قضى فيه حياته ودفن فيه .وهذه القرية التي يسكنها المسيحيون
الكلدان اليوم محل احترام كل من المسلمين والمسيحيين اليوم ،إال أنها تعتبر على وجه الخصوص مقدسة
من قبل اليهود .هناك فيها كني س يهودي يفترض أن قبر ذلك النبي موجود فيه ويهرع إليه اليهود في زيارة
سنوية كانوا يؤدونها منذ أزمان سحيقة.
المشوق اآلخر وعلى مسافة مسيرة يومين من الموصل هو قلعة الشرقاط .تحوي هذه القلعة
الموضع
ّ
أطالل آشورية قديمة يقال أنها موقع مدينة آشور .ال زال األلمان يقومون بالتنقيب هناك منذ بضعة سنين
وهم يقومون بعملهم بصورة دقيقة جدا ,وقد كشفوا عن الطابق األرضي للقصر والمعبد وهما بحالة ممتازة.
أشار أحد العاملين في التنقيب إلى حمام القصر التي كان فيها سكة منفردة ( )mono- railويبدو أن
الغرض منها هو نقل الماء من الحوض إلى الحمام .ال شك أن (سكة الترامواي) هذه كانت واحدة من
أوائل ما اخترع في هذا المجال! كانت ببساطة أخدوداً محفو اًر في األرضية الرخامية وربما كانوا يدفعون
عليها عربة أحادية الدوالب.
هناك اختالف كبير بين مناخ الصيف شديد الح اررة والشتاء البارد في الموصل.
ينام الموصليون على سطوح منازلهم خالل الصيف بدءاً بشهر حزيران مستمرين بذلك نحو خمسة
أشهر حتى تشرين األول حين يبدأ موسم األمطار .تتوفر كذلك في معظم البيوت (سراديب) أو غرف
تحت األرض لالستخدام في منتصف النهار .يحتفظ المرمر المستخدم في بناء معظم البيوت بح اررة
ال شمس لمدة طويلة بحيث ال يبرد في المساء وهكذا تصبح البيوت مع تقدم الصيف ساخنة بصورة ال
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تحتمل تقريبا بسبب الح اررة المتراكمة .نحاول لهذا السبب بصورة عامة الذهاب إلى مكان لمدة شهر خالل
آب أو أيلول .ال توجد أماكن معتدلة المناخ قرب الموصل وعليك لكي تجد هكذا منتجع خالل الصيف
تكرم أحد
القيام بسفرة تستغرق ثالثة أو أربعة أيام .لذا لجأنا أثناء سنتين من بقاءنا هناك إلى الدار التي ّ
المرضى الذين يراجعون زوجي فسمح لنا البقاء فيه وهي على مسافة نحو ثالثة أميال من الموصل .كانت
الح اررة شديدة هنا أثناء النهار لكن األمسيات كانت منعشة وباردة في العادة ألن النهر كان يجري بمحاذاة
حديقة البيت.
أما فصل الشتاء فهو شديد البرودة في الموصل على األغلب .وقد تجمد نهر دجلة بصورة كاملة
تقريباً قبل سنتين وكان مصدر الماء الوحيد المتيسر لنا هو الثلوج الذائبة .كان البرد شديداً إلى درجة مات
فيها الرجال وهم يقومون بأعمالهم العادية .لم يكن ممكناً خالل فترة البرد هذه بقاء المرضى في المستشفى
ألن أجنحة لمرضى لم تكن مجهزة بالمدافئ ولم يكن بإمكاننا تدفئتها .غير أن ذلك الشتاء كان استثنائياً
ولم يحدث مثل هذا اإلنجماد منذ مائة وخمسين عاما.
يتميز الربيع والخريف بكونهما فصلين لطيفين في الموصل وبخاصة الربيع .تصبح األرض ألميال
يسر
حول الموصل خضراء يانعة في آذار ونيسان وجزء من أيار بمحصول الحبوب المتموج وهو منظر ّ
العيون المتعبة .وعندما يصبح طول الحشائش نحو قدم ينصب جميع السكان خيمهم خارج المدينة
ويقضون أيامهم فيها ويربط من يمتلك خيالً منهم أحصنته أمام خيمته لتشبع من الحشائش الغضة.
أعارنا أحد األصدقاء خيمة السنة الماضية وتمتعنا لنحو شهر أو ستة أسابيع بنعمة المناظر
الخضراء! وكان باستطاعة بعض أفراد مجموعتنا الذهاب هناك كل يوم آخذين دورنا في إعداد شاي
العصر .كان الهروب من جدران المدينة الساخنة والتمتع بالهواء الطلق المنعش في حقول الحبوب يمثل
راحة ال تقدر بثمن.
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أما أيام الخريف فهي لطيفة بصورة عامة أيضاً غير أن أيام الخريف معدودة .فالصيف يدوم حتى
هطول األمطار وعند ذلك يبدأ المناخ البارد مباشرة تقريباً .غير أن أصعب أيام السنة كلها هي تلك التي
تحل في نهاية الصيف حين "تأتي الغيوم"( .)1والغريب أن أهل البلدة يستطيعون تحديد زمن وصول أول
الغيوم لحد اليوم تقريبا .وتدوم الغيوم عادة ما بين عشرة إلى اثني عشر يوماً ويرتاح الناس عند رحيلها.
يبدو أن مناخ الموصل بصورة عامة مناخ صحي.
أما حمى المالريا فتنتشر في أوقات محددة من السنة لكننا – والحمد هلل -لم نصب بها أنا وزوجي.
كانت أعلى درجة ح اررة مسجلة في أبرد منطقة في دارنا هي  °999فهرنهايت ( °18.8مئوية)،
غير أن معدل الح اررة لألشهر الصيفية الثالث يتراوح بين  °13و ( °995أي بين  88.8و  .)19.5إن
ثالثة أو أربعة أشهر في هذا النوع كافية بصورة عامة!
تمتد الزراعة حول الموصل إلى مسافات بعيدة والحبوب هي المنتوج األول .غير أن نجاح
المحصول يعتمد كلياً على أمطار الشتاء والربيع .فإذا ما كانت األمطار غزيرة كان الحصاد وفي اًر ،أما إذا
تميز الموسم بالجفاف فستكون النتيجة كارثية .يتكلم السيد اليارد عن موسم من هذا النوع عندما لم تقع
أي أمطار خالل الشتاء أو الربيع وتلفت الزروع مما أدى إلى انتشار المجاعة .ال زال الموصليون
يتكلمون عن المجاعة كشيء ال يمكن نسيانه أبداً ويؤرخون العديد من األحداث "من سنة المجاعة" .ال
ينكر البعض اغتنائهم نتيجة احتكار الحبوب خالل تلك األزمنة المرعبة وبيعها باألسعار السائدة خالل
المجاعة ،بينما فقد بعض التجار الذين كانوا قبل ذلك موسرين جل ثروتهم أثناء تلك المجاعة ولم يفلحوا
في استعادتها منذ ذلك الحين .هناك عدد قليل من النواعير من نوعية بدائية مشيدة على ضفاف دجلة
( )1تشير الكاتبة هنا إلى أيام (البواحير) وهناك بواحير على التقويم الغربي (الغريغوري) تبدأ في  93تموز وبواحير

على التقويم الشرقي تتأخر 91يوماً عن األولى.
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لغرض توفير مياه الري لكنها غير منتشرة بسبب الضرائب العالية التي تفرضها الحكومة المحلية .تتميز
هذه الطريقة لرفع الماء ببساطتها غير أنها مكلفة فهي تحتاج لجهود بضعة أشخاص وثورين أو بغلين
على األقل.
تسقى البساتين قرب المدينة بهذه الطريقة أما بسحب الماء من النهر أو من آبار عميقة ،إال أن
األراضي الشاسعة التي تزرع بالحبوب تعتمد بتغذيتها على سقوط األمطار.
()1

ويصدر كما يزرع البطيخ والخيار والطماطة
يزرع أيضاً القطن
ّ

بصورة واسعة وعندما ينحسر ماء

النهر صيفاً تبذر األرض الندية ببذور (الشمزي) الذي ينتعش بصورة ممتازة في التربة الرطبة .أما الفواكه
محملة على الحمير ،يكثر المشمش بصورة ملحوظة
فتزرع بغالبيتها في الجبال ويجلبونها إلى الموصل ّ
بينما يكون محصول الكرز واألجاص والخوخ أقل من ذلك( .)2ويجلبون أفضل أنواع التفاح من دمشق
ومنظره جيد إال أنه عديم النكهة .تزرع األعناب بصورة واسعة وأنواعها جيدة جداً والنوع األسود كبير
الحبة لذيذ جداً وهناك النوع األبيض الذي يتميز بنكهة شديدة الحالوة .تزرع الخضروات من كافة األنواع
ّ
في البساتين المجاورة لمدينة الموصل كالفاصولياء والبزاليا والسبيناغ والجزر (األحمر) والشوندر والبصل

( )1سمع جيلنا أن الطماطة لم تصل العراق حتى الحرب العالمية األولى لذا فهي تدعى في الموصل (اإلفرنجي) .وقد
سمعت من والدي أن البامية أو الفاصوليا كانت تطبخ ويلونون المرق بالكركم والبهار لعدم وجود الطماطة.
( )2نالحظ أن المؤلفة ال تذكر الحمضيات كالبرتقال والليمون اللذين لم يزرعا في الموصل حتى أربعينيات القرن
العشرين .تجدر اإلشارة هنا إلى بعض الخضر التي تكاد تنفرد الموصل واألرياف المجاورة لها بإنتاجها في بالدنا أي
العراق وحتى في بالد الشام .من هذه البطيخ الموصلي الذي ينمو ديماً دون سقاية في أراضي تلكيف والقوش ويتميز

بطعم ال تجده في أي نوع آخر من البطيخ .وهناك (الترعوز) الذي تنمو ثماره إلى حجم لم َأر مثله ويتحول إذا ترك
لينضج كامالً إلى نوع يتميز بطعم حلو يدعى (الشلنق) .هناك أيضاً الفليفلة ذات الثمرة النحيلة والطعم غير الالذع التي

تخلل ولم أرها خارج الموصل إال في لبنان .كذلك أنواع من الفجل البنفسجي الضخم الثمر .أما الفستق الموصلي فله
أيضاً طعم خاص يميزه عن الحلبي أو الكرماني (من إيران) .ال تكتمل هذه العجالة دون ذكر التين السنجاري الذي يمتاز

بحالئه الشديد رغم صغر ثمرته.
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واألرضي شوكي والعديد من األنواع األخرى .كما يجلبون البطاطا من بالد فارس لكنها تتلف بسبب طول
الرحلة وال تصلح إال للرمي في الزبالة عندما تصل الموصل.
وقد جرى فعالً رمي مئات من أكياس البطاطا في النهر خالل موسم الشتاء المنصرم ألنها
كانت قد تجمدت أثناء جلبها من فارس وأصبحت غير ذات فائدة(.)1
أما "المن" فيجدونه في الجبال ويجمعونه ليرسل إلى الموصل حيث يصنعون منه نوع من
الحلويات يدعى (حالوي).
تنحصر صناعات الموصل بصورة رئيسية بالغزل والنسيج .ويقومون بحياكة نوع من المنسوج
القطني القوي كما يحوكون الخام والبضائع الصوفية .كانت هذه الصناعة قبل العديد من السنين أوسع جداً
مما هي عليه حالياً وأعطت الموصل أسمها في تلك األيام إلى قماش (الموزلين أو الموصلين) وهو
منسوج كان الفرنسيون يصدرونه من تلك المدينة في القرن الماضي( .)2يقوم الرجال بأعمال الحياكة بينما
تقوم النساء بأعمال الغزل وصباغة القطن والصوف .والحياكة واحدة من المهن المفضلة ألن الحائك ينتج
الكثير أو القليل كما يرغب حيث أن أجوره تدفع بالقطعة .لذا فإن الشخص الذي يميل إلى الكسل يفضل
المجد كذلك سيكسب الكثير إذا عمل
أن يكون حائكاً بدل أن يكون خادماً (والعكس صحيح فالشخص
ّ
حائكاً .المترجم).

( )1حال البطاطا يشابه حال الطماطة فهي لم تعرف في العراق وخاصة في الموصل حتى ثالثينيات القرن العشرين.
أخبرني موصلي التحق بقسم داخلي لمعهد صناعي في بغداد سنة  9184أن الطعام في أحد األيام كان مرقاً للبطاطا

واعتقد أنه مرق لنوع من القرع ألنه لم يأكل البطاطا سابقاً.

( )2وممن كان يصدر هذا النسيج أيضاً أسالف الزعيم اإليطالي (موسوليني) الذين اكتسبوا اسمهم هذا من هذه

المهنة.

15

تصدر الموصل الفراء بصورة واسعة وأكثر األنواع انتشا اًر هو جلد الثعلب ،غير أن هناك نوعاً
مفضالً يشبه جلد الس ّمور يثمنه السكان المحليون ويكلف الفراء المبطن بهذا النوع ما يقارب خمسين باوند
إسترليني ،كانت الفراء قبل عدد من السنين تشترى بسعر رخيص في الموصل إال أن التجار وجدوا سوقاً
جيدة لبضائعهم في أوروبا لذا ارتفعت األسعار سريعاً حتى أن الثعلب وهو أكثرها ابتذاالً أصبح بدوره
غالياً.
لم تعد صناعات الموصل كما كانت عليه سابقاً غير أننا نثق بقدوم أيام أفضل وسيتجدد رخاء
المدينة ال بل سيزداد آنذاك.
سيكون للقضايا الثالث الكبرى التي تخضع للنقاش اآلن بالنسبة ألراضي بين النهرين أثر كبير على
مستقبل الموصل .أول هذه القضايا هي المالحة في نهر دجلة بين بغداد والموصل .فعند تحققها ستؤثر
المالحة بصورة كبيرة على تجارة التصدير واالستيراد في المدينة .أما خط سكة حديد بغداد فيزيد كذلك من
أهمية الموصل بصورة كبيرة ألن الخط الذي سيمر فيها سيقرب الشرق من الغرب .وربما تكون قضية الري
في وادي الرافدين أهمها بالنسبة لمدينة الموصل إذ أن انجاز مثل ذلك المشروع سيغير البادية 1الشاسعة
إلى جنينة .والطريقة التي ستستخدم لهذا الغرض هي ببساطة إحياء طريقة الري اآلشورية القديمة .تتكون
هذه الطريقة من قنوات تحفر عبر األراضي بين نهري دجلة والفرات .ال زالت خرائط هذه القنوات ذاتها
معروضة للمشاهد في المتحف البريطاني وفي أماكن أخرى وهي ذات أهمية كبيرة ،وهذه القنوات العظيمة
التي حفرت أيام اإلمبراطورية اآلشورية المزدهرة قد اندثرت اليوم بعد أن بقيت قيد االستخدام قرون عديدة
من قبل سكان البالد .يقول (اليارد) في كتابه (االكتشافات في نينوى) ( )Discoveries in Ninevehأن
 - 1أصل الكلمة اإلنكليزية المستخدمة هو )(Desertوالذي يترجمه القاموس إلى (صحراء) طبعا .غير أن مفهوم
الصحراء لدى القارئ العربي هو أرض قاحلة جرداء تغطيها كثبان رملية بينما تتكلم المؤلفة هنا عن ديار الجزيرة المجاورة
للموصل والتي تزدهر في الشتاء والربيع .لذا إثرت ترجمتها هنا وفي مواضع الكتاب األخرى بصيغة (بادية).
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"هيرودوتس يصف الخصب المفرط لبالد آشور ومحاصيل الحبوب الوفيرة فيها بحيث يغل الحب الذي
()1

يزرع مائتين إلى ثلثمائة

ضعف" ويضيف "إال أن اآلشوريين في زمنه اعتمدوا على الري الصناعي قدر

اعتمادهم على أمطار الشتاء .كان اآلشوريون ماهرين في بناء الماكينات المستخدمة لرفع الماء وكان نظام
القنوات الذي بنوه يتميز بالعبقرية التي صاحبت معرفتهم بعلم الهايدروليكا"( .)2ولما كانت المحاصيل

( )1إن بلوغغ لة الحبوب المزروعة مائتين إلى ثلثمائة ضعف مبالغ فيه وهيرودوتس معروف بمبالغاته .غير أن بلوغ الغلة
خمسين ضعفاً أو حتى أكثر ليس باألمر الغريب في أراضي الجزيرة الموصلية إذا توفر المطر بصورة كافية ومن دون أي أسمدة.

( )2نتفق مع هيرودوتس على عبقرية اآلشوريين في قضايا الري .أول أمثلة ذلك :ري مدينة نينوى بقناة صناعية تأخذ المياه

من نهر الكومل عند قرية بافيان على بعد نحو 39كم لتوصلها إلى نينوى وال زالت آثارها قائمة( .أنظر أيضا المرفق رقم -9-
في نهاية الكتاب عن استخدام هذا المشروع لري ما يبدو أنه كان واحدة من عجائب الدنيا القديمة السبع) .كما يذكر د .أحمد
سوسه في كتابه (المصادر عن ري العراق) كيف جلب اآلشوريون الماء من نهر خابور الفرات عبر بحيرة الخاتونية (في سوريا

اآلن) إلى أحد روافد نهر الثرثار قرب سنجار ليديموا جريانه في الصيف حيث تشح مياهه ويجف.الخريطة أدناه تبين مسار تلك
17

المعتمدة على الري في األزمان الغابرة تبلغ مائتين إلى ثلثمائة ضعف فمن المؤكد أن األرض ستغل اليوم
قدر المبلغ المطلوب
بمساعدة المعرفة التي أضافتها العلوم والخبرة الحديثتين حتى أكثر من ذلك .وقد ّ
إلعادة فتح كافة قنوات الري القديم ة في بالد ما بين النهرين بنحو ثمانية ماليين باوند إسترليني مع التوكيد
على أن األرض المروية بهذه الطريقة ستعطي أرباحاً وفيرة.
سيتحقق هذا المشروع الذي كثر الكالم حوله "إن شاء اهلل" وستصبح أرض الرافدين ثانية "أرض
الحبوب والشراب وأرض الخير وبساتين الكروم وأرض زيت الزيتون والعسل.

القناة.

الحظ

تتبعها

كونتور

األرض

شبه

مما

الجبلية
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يدل

على

براعة

بانيها

الهندسية.

الفصل الثاني
الموصليون

السكان -المسلمون -المسيحيون -الكلدان -النساطرة -اليعاقبة -العرب -األكراد -اليهود-
اليزيديون -أساليب اللهو -حرب الصبية -حمام العليل -أراضي اللهو لرجال ونساء الموصل.

"......إن العالم عظيم ،غير أن كل واحد ال يمتلك سوى وطنه في العالم"
أي.سي .سوينبرن
قدر عدد سكان الموصل بما يتراوح بين ستين وثمانين ألف نسمة .أما إذا أخذنا سكان "الوالية"
بكاملها فإنه يبلغ نحو مليون ونصف المليون( .)1يتألف هؤالء السكان من العديد من القوميات والعشائر
وتحتفظ كل منها بمميزاتها الرئيسية في حين تمتلك العديد منها لغتها الخاصة التي تستخدم فيما بين
أفرادها.
أما سكان مدينة الموصل فهم عرب بصورة رئيسية والغالبية العظمى منهم مسلمون .ويشكل هؤالء
العنصر الديني األقوى في المدينة لكونهم حكام البلد ،وهذه الحقيقة أيضاً ال تغيب عن أنظارهم .ففي
السوق أو الجامع أو الشارع يفرض المسلمون أنفسهم أكان ذلك بمظهرهم أو كالمهم أو أفعالهم على أنهم
السادة .يجد المسيحي نفسه في موقف ضعيف جداً في السوق ألنه عندما يشتري الطعام من مسلم ال
يسمح له أن يلمس البضاعة لذا يجب أن يشتري البضاعة اعتماداً على الثقة إلى حد كبير.
( )1الرقم المذكور بالنسبة لسكان الوالية مبالغ فيه ،ألن سكان دولة العراق عند تأسسها سنة  9109لم يتجاوز مليونين
ونصف المليون.
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المال عادة في الجوامع ،والتي كانت في زمن ما كنائس ،1بالخطبة وهو يمسك بسيف قد سحب
يقوم ّ
من غمده .وهو يفعل هذا ليذكر الناس بأن الدين اإلسالمي نشر بحد السيف ويجب إذا ما تطلب األمر
الحفاظ عليه بحد السيف أيضاً( .)2والفرق بين االثنين واضح جداً في الشوارع فسلوك المسلم يظهره وكأنه
يملك المكان برمته بينما يبدو المسيحي دوماً ،وبخاصة اليهودي ،كما أنه يعتذر عن وجوده ذاته.
المسلمون هم حكام البلد ويفصحون عن قوتهم تلك .وقد كانت هناك حادثة مضحكة تمثل هذا
الشعور قبل فترة .كان هناك صبي مسلم يسير في الشارع في طريقه إلى بيتنا حينما بدأت فتاة مسيحية
تشتمه دون أي تحريض عندما مر من أمامها ،فما كان من الصبي إال أن التفت إلى الفتاة وضربها .لم
أسمع شيئاً عن الحادث لبضعة أيام وكان سماعي له بعد ذلك بصورة عرضية .فقد أخبرني أحد
األشخاص أن الصبي عوقب بشدة من قبل مدير المدرسة التي كان يدرس فيها وعندما سأل عن سبب
معاقبته ذكروه بالحادثة السابقة .ولما سمعت بالقضية وقد كنت معجبة بالصبي العزيز الالمع بعينيه
المتوقدتين أرسلت في طلبه وحاولت إفهامه أن من العيب على الرجل أن يضرب امرأة ،لكن الصبي
أجاب ببراءة تامة "لكنها فتاة مسيحية" .وهكذا يجري غرس فكرة الحق المتأصل للتصرف كمستبد في
ذهنية الشباب المسلم.
غير أن الحقيقة الغريبة هي أن المسلمين يفضلون على األغلب استخدام الخادمات المسيحيات في
منازلهم ألنهم يجدونهن أكثر إخالصاً .نجد في العديد من الحريم أن "العبيد" أو الفتيات اللواتي اشترين

( )1ال يعرف أي جامع في الموصل كان في األصل كنيسة حولت إلى جامع.
( )2يخلط بعض األوروبيين بين الفتوح العربية بحد السيف وبين نشر الدين اإلسالمي بحد السيف .ففتح أي مصر من
األمصار لم يكن يعني إجبار أهله على اعتناق اإلسالم إذ (ال إكراه في الدين) والعهدة العمرية لسكان ايلياء (أي القدس)
خير دليل على ذلك .انظر كذلك (الدعوة إلى اإلسالم تأليف السير ت .و .أرنولد وترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون من

منشورات مكتبة النهضة العربية).
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على مدى حياتهن هن بن ات آباء مسيحيين على الغالب كانوا مستعدين لبيع بناتهم مقابل بضعة باوندات.
وعكس ذلك صحيح أيضاً ،إذ غالباً ما نجد خادمات مسلمات لدى العديد من العوائل المسيحية إذ يرونهن
موضع ثقة أكثر من خادمات من نفس معتقدهم .سمعت قبل بضعة أشهر عن طفل أسود صغير في
الموصل كانت أمه زنجية مسلمة تود إيجاد من يأخذه في بيته .عرضنا على األم أخذ طفلها لتربيته لكنها
رفضت عرضنا بصورة قطعية ألننا مسيحيون وكانت تخشى أن يشب الطفل على ديننا قبل أن يتعلم
كراهية المسيحيين ألنه كان يبلغ من العمر سنة واحدة فقط!
هناك نحو  95999إلى  09999مسيحي في الموصل يدعون أنهم اعتنقوا المسيحية على يد
القديس عداي ( )St. Addayالذي كان أحد أتباع القديس توما ( ،)St. Thomasكما هاجر آخرون
إلى الموصل من بغداد في أيام الخلفاء .وقد بقي المسيحيون متمسكين بديانة أسالفهم بالرغم من الكثير
من االضطهاد والعديد من المحن .هناك اليوم في الموصل مسيحيون من مختلف المذاهب فمنهم الكلدان
والسريان والنساطرة واليعاقبة واألرمن والروم .يتبع الكلدان بمجملهم كنيسة روما حيث كانوا قد دخلوا ضمن
الكنيسة البابوية قبل نحو مائة سنة عندما قامت البعثة الدومينيكانية بالعمل بين المسيحيين القدماء .ولهم
قسيسهم ومطرانهم أما بطريكهم فقد جعل الموصل مقره منذ سنة .)1(9058
أما النساطرة فهم الكلدان الحقيقيون ويرفضون تسميتهم بالنساطرة .يعيش هؤالء في الجبال وقد
قاوموا كافة جهود كنيسة روما وبقوا متمسكين بمعتقدات آبائهم .يعود هؤالء بمسيحيتهم ،شأنهم شأن بقية
مسيحيي المنطقة ،إلى زمن الحواريين ويقولون أنهم تنصروا على يد القديس توما .يرفضون أيضا اإلقرار
بنسطوريوس بطريك القسطنطينية كمؤسس لمذهبهم قائلين أنه كان إغريقيا بينما هم من السريان .كما
يؤكدون أنه "حتى لم يعرف لغتنا فكيف يمكن له أن ينشر معتقداته بيننا؟" يؤكدون أيضا على أن
( )1انظر المرفق رقم ( )0عن مسيحيي الموصل.
21

نصرانيتهم كانت حقيقة قائمة قبل أن يولد نسطوريوس بزمن بعيد .وللنساطرة بطريكهم الخاص الذي سكن
()1

بالقرب من مدينة وان

ويكنون شعو ار عدائيا عميقا للبابا وأتباعه
على مسيرة عشرة أيام من الموصلّ .

ويقال أنهم يلعنوه ويلعنون أجداده بصورة منتظمة كل يوم .وقد أجاب بطريكهم على رسالة من البابا تحثهم
على الصلح مع روما قائال" :سوف لن أصبح على مذهب الروم الكاثوليك واذا ما أغريت رعيتي ليصبحوا
كذلك فأفضل أن أصبح درويشاً أو مال بدل اإلقالل من قدري بالتحالف مع البابا".
ال يسمح لبطريك النساطرة بالزواج وهو مجبر أيضاً على أن يكون نباتياً بصورة صارمة .عندما
يكون من المستحسن ترشيح خلف للبطريك يجري اختيار إحدى نساء أقرباءه (أخوه إن كان ذلك ممكناً)
المرة لوحدها وتعتبر
كاألم التي يمكن أن تنجب من يتسلم هذا المقام الرفيع في المستقبل .تعزل هذه أ
مقدسة حتى تضع مولودها ويكون طعامها نباتياً حص ار .واذا ما كان المولود ذك اًر فيكرس بصورة مهيبة هلل
منذ والدته وال يسمح له بتناول أي نوع من اللحوم .أما إذا كان المولود لسوء الحظ بنتاً فعليهم أن يعيدوا
الكرة وتصاب األم بخيبة أمل ألن شرف كونها أم البطريك يعتبر أم اًر مرغوباً ومقد اًر جداً.
تعرض النساطرة سنة  9318إلى مذبحة مريعة قام بها األكراد ،ويقال أن عشرة آالف منهم قتلوا
وهرب البطريك من محل إلى آخر وهو مالحق حتى وجد ملجأ له في القنصلية اإلنكليزية في الموصل(.)2
( )1كان بطريك النساطرة آنذاك يقيم في مدينة جولميرك بمنطقة الهكارية جنوب مدينة وان.
( )2كان النساطرة حتى الحرب العالمية األولى يسكنون في منطقة هكاري جنوب بحيرة وان شمال حدود العراق  /تركيا
الحالية .كما كانوا يتمتعون في تلك المنطقة وهم تحت الحكم العثماني بشبه استقالل ذاتي ويدير بطريكهم أمورهم
الداخلية .في سنة  9318حصل نزاع بين قرية من عشيرة التيارية النسطورية مع قرية كردية مجاورة حول حقوق رعي

األغنام .قام األكراد بخطف بعض أغنام التيارية الذين أغاروا بالمقابل على القرية الكردية ودمروها .استفز ذلك األكراد فقام
بدرخان بك أمير بوتان باالتفاق مع نور اهلل بك أمير الهكارية بغزو شامل ألراضي النساطرة ودمر العديد من قراهم ونهب
أمالكهم ويقال أن ضحايا هذا الغزو بلغ نحو عشرة آالف قتيل .قام النساطرة بعد ذلك بتمرد على بدرخان بك فأغار عليهم
ث انية ولم تضع هذه النزاعات المسلحة أوزارها حتى تدخلت بريطانيا وفرنسا وقام الباب العالي بنفي بدرخان بك إلى جزيرة
كريت.
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ال زال الفرع اليعقوبي من الكنيسة المسيحية وهو قليل العدد في الموصل متمسكاً بمعتقداته القديمة
مقاوماً كل محاوالت كنيسة روما لتدبير وحدتهما .هناك مطران لهذا المذهب مقيم في الموصل بينما يقيم
بطريك اليعاقبة في ماردين حيث له آالف األتباع هناك ويقوم بزيارات إلى أتباعه المنتشرين في الموصل
واألصقاع المجاورة بين فترة وأخرى.
يقول اليعقوبيون أن أصل تسميتهم تعود إلى أحد مصلحي القرن السادس المدعو يعقوب البرادعي
الذي رفض إتّباع كنيسة روما التي تبعها قساوسة سريان آخرون ،واستمر على معتقداته القديمة التي
أصبحت تدعى بأسمه (األسم البديل هو الكنيسة السريانية القديمة) (.)1

المطران بولص.اسقف كنيسة السريان الكاثوليك في الموصل.

( )1وتدعى حالياً بكنيسة السريان االورثودوكس ويقيم البطريك في مدينة دمشق.
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يتألف سكان الموصل أيضاً من العرب واألكراد واليزيديين واليهود.
العرب هم سكان البادية األصليين ويعودون بأصلهم إلى زمن (سام) ابن النبي نوح .ينقسم العرب
إلى العديد من القبائل وأهمها في بالد بين النهرين قبيلة شمر الموجودة في كافة المناطق .هناك ثالثة
أصناف من العرب .أولهم أولئك الذين استقروا في موضع واحد وأصبحوا من عرب المدن مثل سكان
الموصل .وهناك القبائل الرحالة في البادية أو البدو الذين يعيشون في الخيام ويمتهنون تربية األغنام.
أما الصنف الثالث فهم لصوص البادية الذين يعيشون على النهب والسلب ويتجولون في الصحارى
باحثين عن سبل عيشهم بأي طريقة كانت أو تيسرت لهم .تجد العشائر الرحالة صعوبة كبيرة في
االستقرار في موضع واحد بعد حياة البادية المتحررة ويفضلون على الغالب معاناة اآلالم واإلزعاج بدل
بقاء بضعة أيام أو أسابيع تحت سقف وداخل جدران مستشفى.
تروى قصة عن سيدة بدوية من القرن السابع أصبح زوجها بعد ذلك أحد الخلفاء .عندما ذهبت إلى
دمشق لتعيش في رفاهية الدولة ,اشتاقت إلى البادية وعبرت عن وحدتها بأبيات الشعر التالية(:)1
ـت تخف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق األرواح فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
لبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ول ـ ـ ـ ـ ـ ــبس عب ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة وتق ـ ـ ـ ـ ـ ــر عين ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ـي مـ ـ ـ ـ ـ ــن قصـ ـ ـ ـ ـ ــر منيـ ـ ـ ـ ـ ــف
أحـ ـ ـ ـ ـ ــب إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
أح ـ ـ ـ ـ ــب ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ّي م ـ ـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ـ ــبس الشـ ـ ـ ـ ـ ـغوف

وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات الري ـ ـ ـ ـ ـ ــاح بك ـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج

أحـ ـ ـ ـ ـ ــب إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــن نق ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدفوف

وأكـ ـ ـ ــل كسـ ـ ـ ــيرة فـ ـ ـ ــي كسـ ـ ـ ــر بيتـ ـ ـ ــي

أحـ ـ ـ ـ ـ ــب إلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــن أكـ ـ ـ ـ ـ ــل الرغيـ ـ ـ ـ ـ ــف

وكل ـ ـ ـ ـ ـ ـب ينـ ـ ـ ـ ـ ــبح الط ـ ـ ـ ـ ـ ـراق دونـ ـ ـ ـ ـ ــي

أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

فم ـ ـ ــا أبغ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوى وطن ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــديالً

ومـ ـ ـ ـ ـ ــا أبهـ ـ ـ ـ ـ ــاه مـ ـ ـ ـ ـ ــن وطـ ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـريف

أشــهى إلــى نفســي مــن العــيش الطري ــف

خشـ ـ ـ ـ ـ ــونة عشـ ـ ـ ـ ـ ــيتي فـ ـ ـ ـ ـ ــي البـ ـ ـ ـ ـ ــدو

( )1تنسب هذه األبيات إلى ميسون بنت بحدل الكلبية زوجة معاوية بن أبي سفيان.
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تأتينا بعض نساء األعراب إلى المستشفى بين الحين واآلخر ،غير أنهن جميعاً كن يشتقن للعودة
إلى حياة البادية وال يصبرن على تعقيدات حياة المدينة.
سكن األكراد وهم قوم مولعون بالقتال في الجبال حول الموصل .واألكراد هم أحفاد سكان الجبال
الجامحون الذين تعرضوا بشدة للمحاربين اإلغريق أثناء انسحابهم والذين ذكرهم زينوفون بأسم كاردوخي
( .)Karduchiوقد عرفوا فيما بعد بأسم البارثيين الذين كانوا يحاربون الرومان .كان صالح الدين القائد
المسلم المشهور الذي تصدى لريتشارد قلب األسد في الحروب الصليبية أحد هؤالء األكراد.
يشابه األكراد سكان الجبال االسكتلنديين القدامى الذين تميزوا بإخالصهم لزعمائهم .يذكر أحد
الكتاب المعروفين وهو يتكلم عن طباعهم أنه سمع القصة التالية "أن واحداً من إتباع أحد الزعماء كان
واقفاً على سطح داره عندما سمع بنبأ موت زعيمه فصرخ ماذا هل توفي البيك؟ إذاً ال يجب أن أعيش
لحظة أخرى ورمى بنفسه من السطح رأساً حيث تهشم ومات فور سقوطه".
يتبع بعض األكراد المذهب النسطوري غير أن غالبيتهم مسلمون وهم قوم أشداء المنظر .يحمل
معظمهم عادة خناجر كبيرة الحجم في أحزمتهم وال يتورعون عن استخدامها عندما يكون ذلك ضروريا.
كان لدينا مرة خادم كردي ورغم أنه كان رجالً مسالما ،إال أنه كان يشتاق للذهاب إلى قومه كلما سمع
بوجود نزاع دائر في موطنه .كان يتبجح أمام بقية الخدم بكثرة عدد من سرقهم ومن قتلهم! غير أنه كان
يقول أنه لن يصيبنا بأذى ألننا بمنزلة أبيه وأمه .ونأمل أن نتمكن من استخدامه ثانية عند عودتنا إلى
الموصل.
هناك نحو ألفين من اليهود في الموصل ويرجعون بأصلهم إلى زمن األسر (البابلي) .وعندما أصدر
كورش ق ارره الذي يسمح لليهود بالعودة إلى موطنهم األصلي ،ابتهج نحو خمسين ألفا من أولئك المقيمين
في بالد بين النهرين بهذا السماح واستفادوا منه ،غير أن قلة منهم فضلت البقاء في األراضي التي كانوا
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فيها وال زال نسلهم يعيش فيها حتى اليوم .وقد تمسك هؤالء اليهود بمعتقداتهم رغم الكثير من االضطهاد
الذي أصابهم .كان محمد يأمل في البداية أن يهتدي اليهود بسهولة إلى اإلسالم ،لذا أمر أتباعه أن يولوا
وجوههم شطر مدينة القدس عند الصالة ،غير أنه رأى آماله من هذه الناحية تتبدد بعد بضعة شهور .لذا
قام بتغيير تعليماته وطلب من كافة المسلمين أن يتجهوا نحو الكعبة في مكة عند صالتهم.
اليهود في الموصل موضع احتقار وازدراء كل من المسيحيين والمسلمين على حد سواء .من
المحزن أن نرى الطريقة المنفرة التي يعامل بها اليهود في عيادة المستوصف .إن الطريقة المملوءة
باالحتقار التي تنطق بها كلمة "يهودي" عندما تجري مخاطبتهم كافية لتجعل قلب المرء ينفطر أسى
لحالهم .إذا ما كان هناك أي عمل ٍ
مخز يجب إنجازه فاليهودي هو الوحيد المستعد لعمله .واليهود هم
صباغو األحذية في الموصل ,إذ أن تنظيف وتلميع األحذية والجزم يعتبر عمالً حقي اًر جداً ويقوم بها
اليهود مقابل ربع بنس انكليزي للزوج الواحد من األحذية.
من المبهج منظر كل هذه القوميات المختلفة  -مسلمون ومسيحيون ويهود وأكراد وعرب وعبدة
الشيطان  -كلهم جالسون سوية في غرفة االنتظار في المستوصف ينتظرون رؤية الطبيب.
يذكر هذا المنظر المرء بصورة (السالم) التي يصور الرسام فيها األسد والفهد والذئب وهم يعيشون
بتناغم مع الشاة .غير أن هذا الشبه سطحي فقط ألن قلوب هذا الحشد المتباين الخشن ال تحوي إال القليل
من السلم والكثير من الغضب والحنق والحسد والكراهية والقتل.
ينظر ساكنو البادية والجبال بعين االحتقار لفكرة قضاء الوقت باللهو من أي نوع كان ،غير أن
رجال البلد المهذبين يتمتعون ببعض الراحة من عناء أعمالهم .يعتبر ركوب الخيل ومسابقتها أحد أنواع
اللهو السائدة ،فخارج أحد بوابات السور هناك امتداد طويل مستو من األرض غير المزروعة تستخدم من
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قبل المجموعة الرياضية للسباق( .)1غير أن ذلك ال يتضمن الرهان على الخيل .تعقد السباقات بعد ظهر
كل خميس ويسمح لكل من يمتلك حصاناً المشاركة فيها حيث يجتمع عدد كبير من الناس لمراقبة الفعالية
باهتمام كبير .يقوم تجار الخيول ممن يمتلكون خيالً يبغون بيعها بمسابقة خيولهم آملين أن تربح ،إذ أن
ذلك سيزيد من قيمة الحصان بدرجة كبيرة.
يمارس بعض رجال الموصل الصيد ،غير أن الصيد ليس مجال اللهو المفضل .يذهب زوجي
بعض األحيان مع بعض البيكات المغرمين بالصيد بالصقور .أما الصبيان فمغرمون بقذف المقالع الذي
يتقنه بعضهم بصورة ممتازة بحيث يصيبون أهدافهم بدقة فائقة.
الربيع هو الشهر المفضل لقذف المقالع ويمكن في أحد األيام اللطيفة أن ترى مئات الصبيان خارج
المدينة وقد تسلحوا بأدوات التعذيب هذه .يصطف هؤالء الصبية إزاء أسوار المدينة ويسددون ضرباتهم
نحو المارة .هذا أمر مثير لالضطراب نوعا ما خاصة عندما يعتبر صبي صغير رأس أو ذيل حصانك
هدفا له وهي لعبة ال يستسيغها الحيوان .يشكل الصبية في بعض األحيان جيوشا يقابل واحدها اآلخر
وتتألف من عدد متساوي في قاذفي المقالع .يقف الجانبان تفصل بينهما مسافة تبلغ نحو خمسين ياردة
وتبدأ عند ذلك الحرب الحقيقية .إنها في الحقيقة محنة إن كان عليك أن تجرب هذه المعاناة وتمر بين
هذين الجيشين المتحاربين .تشعر بأزيز األحجار بصورة مخيفة وهي تنطلق شمال ويمين رأسك ورغم أن
المهرة التي امتطيها استهجنت عددا من الرميات التائهة التي أصابتها ،إال أنني لحسن الحظ لم أصب
بأي منها فعليا .يصبح بعض الصبية أحيانا عدائيين في حماستهم ويسببوا قد اًر كبي اًر من األذى لبعضهم
البعض بدرجة تجبر الحكومة على إيقاف "حروبهم" لفترة.

( )1كانت تدعى (أرض المنطرد) وهي تقع في موضع مطار الموصل الحالي تقريبا.
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أما زيارة أحد الينابيع الكبريتية الساخنة مرة في السنة فتعتبر من أهم أساليب الترفيه التي يمارسها
الموصليون .تقع هذه الينابيع على مسافة اثني عشر ميال من الموصل على الطريق إلى بغداد وتدعى
حمام علي (األصح حمام العليل).
لقد نشأت حول الينابيع قرية صغيرة لكنها ال توفر أي من أسباب الراحة التي يحتاجها الزوار الذين
يتوافدون باآلالف هناك في أوائل أيام الصيف .ولتلبية تلك االحتياجات تبنى مقصورات صغيرة من
الحشائش اليابسة تقوم كل عائلة باستئجار واحدة منها خالل زيارتها .ق ِّدر عدد الناس الذين كانوا هناك
قبل سنتين بنحو عشرة آالف شخص في آن واحد متجمعين سوية من دون أي وسائل راحة أو مرافق
صحية مناسبة .كانت النتيجة أن المرض والوباء تفشيا بينهم وكان نصيب العديد ممن طلبوا االستشفاء
هو الموت.
تجمع عدد مشابه في حمام علي السنة الماضية حسب العادة ورمي عود ثقاب مشتعل دون انتباه
بحيث أن العديد من هذه المقصورات التهبت خالل دقائق قليلة .احترقت نتيجة ذلك امرأتين وبضعة أطفال
بدرجة أدت إلى موتهم.
كان الهروب من الموقع في اليوم التالي شامال .كنا آنذاك في منزل يقع في منتصف الطريق بين
الموصل وحمام علي وراقبنا مسيرة الجموع وهم عائدون في تيار مستمر من الصباح حتى الظالم .غير
أن الحادثة نسيت بعد يوم أو يومين وبدأ الزوار يتوافدون ثانية.
رأينا ذلك المكان المشهور مرة .كان ذلك أثناء سفرتنا إلى الموصل حيث وصلنا حمام علي مساء
أحد األيام من دون خيمتنا .تكرم القرويون فعرضوا علينا استخدام الحمام (لغرض االستحمام) تلك الليلة
وقد تجولنا في المكان لكننا قررنا أن نرفض عرضهم مع شكرنا لهم.
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كان المكان رطباً وقذ اًر وذي رائحة كريهة .فضلنا قضاء الليلة في أحد اإلسطبالت الذي بدا أفضل
بقليل رغم أنه كان مليئاً بجحور الجرذان .زرت الحمام في الصباح ألنه كان مخصصا للنساء ووجدته
مزدحماً بالنساء واألطفال وهم محشورين مثل سمك السردين في علبته! كان الماء ساخناً جداً واستغربت
من تحمل النساء له لفترة طويلة حيث بدا بعضهن كأنهن مسلوقات .كان هناك نساء وأطفال أصحاء كما
يبدو يستحمون في نفس الماء مع آخرين يعانون من أنواع مختلفة من األمراض الجلدية ومن أشياء مرعبة
أخرى ،غير أنهم بدوا سعداء تماما وراضين ولن أحسد هؤالء المساكين سلوتهم البسيطة التي قد تساعد
على إدخال البهجة في حياتهم.
سوف نرى في الفصول القادمة مقدار السعادة الضئيل الذي يمتلكون ومقدار األسى والحزن الكبير
في حياتهم.
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الفصل الثالث
نهر دجلة

نهر دجلة  -االهتمام التاريخي القديم  -جنة عدن  -أصل التسمية غير معروف  -سرعة جريانه
 -مصادره  -المالحة فيه  -األسماك  -السباحة وصيد األسماك والغسيل  -عبور األنهار.

النهــــــــــــــــــر الممتــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــدوء

يجـــــــــــري هامســـــــــــا وهـــــــــــو يخبـــــــــــر

عــــــــن أيــــــــام مضــــــــت ولــــــــن تعــــــــود
أيـــــــــــام الماضـــــــــــي فـــــــــــي البعيـــــــــــد
بي .بي .مارستون
ال شك أن نهر دجلة الذي تقع الموصل على ضفافه نهر نبيل .فرغم أنه أقل طوال من أخيه الفرات،
إال أنه ليس بالند الهين ،أكان ذلك في ِقدمه أو في شهرته التاريخية.
يفتخر النهران مشاركة بكون ضفافهما موطن تلك البقعة الرومانسية المدعوة بجنة آدم وحواء .تقع
جنة عدن تبعاً لألساطير المتداولة في تلك البالد على ملتقى نهري دجلة والفرات .غير إننا لم نر عندما
مرينا خالل تلك البقعة في سفرتنا من البصرة إلى بغداد شيئاً من جمال الجنة إذ كانت أمطار الربيع قد
أغرقت المكان.
يفتخر نهر دجلة كذلك سوية مع نهر الفرات بارتباطه ببعض من أقدم الممالك في تاريخ العالم التي
ترجع إلى العصور المبكرة التي تلت الطوفان .فاإلمبراطورية اآلشورية شيدت مدنها التي تميزت بالروعة
والقوة بالقرب منه ،ويسجل النبي دانيال رؤاه التي حلم بها على منحدراته كما يقال أن كورش سار بجحافله
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على ضفافه ،وانتصر االسكندر على جيوش الفرس والميديين قرب حوضه( ،)1في حين دمر العباسيون
ساللمه بني أمية في سهل نينوى(.)2
ال يعرف األصل الذي اشتقت منه تسميته ،غير أن طبيعة تياره السريع هي سبب هذه التسمية كما
يعتقد .لذا كانت تسميته في العهد القديم حديقل أو هيديكيل ( )Hiddekelتشير إلى "السريع أو خفيف
الحركة" )3(.يدعوه العرب بسبب ثروته الخصوبية بنهر السالم .يتميز نهر دجلة بسرعة تياره في كافة
األوقات ،غير أن سرعة مساره تختلف تبعا لفصول السنة وتبلغ أوجها في فصل الربيع عندما تذوب الثلوج
في الجبال المحيطة به وتندفع إلى النهر مسببة طغيانه على ضفافه في أغلب األحيان بحيث يزداد
اندفاعه بصورة هائلة.
يمكن في مثل هذا الوقت السفر من الموصل إلى بغداد عبر ثمانية وأربعين ساعة بينما تستغرق
السفرة في نهاية الصيف أو في الخريف عشرة إلى أثني عشر يوما على األقل .يقال أن دجلة يفوق في
سرعته نهر الدانوب عندما يكون تياره على أسرعه .يتعرج النهر بكثرة في مساره البالغ ( )9919ميالً .أما

( )1كانت معركة االسكندر الفاصلة مع جيوش الفرس في موقع يقرب من ناحية كرمليس الحالية ،إال أن المصادر
التاريخية تشير إليها باسم معركة أرابيال (أي أربيل) ألنها المدينة الكبيرة األقرب إلى المنطقة في تلك األزمنة.
( )2وقعت المعركة بين جيوش العباسيين وجيوش األمويين على نهر الزاب الكبير ،المعركة الفاصلة األخرى التي

وقعت قرب الموصل هي التي قهر هرقل فيها جيوش الفرس الساسانيين سنة  804وطردهم من بالد الشام وأنهت حربا
دامت أكثر من عشرين سنة بين دولتي بيزنطة والساسانيين وهي الحرب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم (سورة الروم)
حيث كان الظفر في مراحلها األولى للفرس لكن الروم (البيزنطيين) سجلوا نص ار حاسماً على الفرس في هذه المعركة التي

يبدو أنها أيضا وقعت قرب موقع قصبة كرمليس الحالية ،وقد تحدى قائد جيش الفرس اإلمبراطور البيزنطي هرقل للمبارزة

لكن هرقل قتله في أول صولة له مما قوض معنوية الفرس وأدى إلى هزيمتهم.
( )3التسمية التي تذكرها المؤلفة هي التسميه العبرية غير أن النصوص المسمارية السومرية ذكرت هذا النهر بأسم
أدكنا ( )Idignaواالكدية بأسم ( )Idiglatumاو ( )Idiglatوجاء من االسم االخير االسم العربي دجلة (طه باقر  ،مقدمة
في حضارة وادي الرافدين).
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عرضه فيختلف وهو أقل من ( )199قدماً في الموصل بقليل بينما يبلغ نحو ( )599قدم في بغداد ،في
حين يزداد في أحد المواضع عندما يصب فيه أحد روافده ليبلغ ( )9999قدم أو يزيد.
تقع منابع دجلة على ارتفاع يبلغ ( )5999قدم عن سطح البحر تقريباً غير أن هبوطه األكبر
يحدث قرب منبعه ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر حين يصل مدينة الموصل نحو ()858

()1

قدم حيث

ينحدر من هذا االرتفاع حتى مصبه عبر ( )859ميال.
يمكن بجهد بسيط جعل النهر قابالً للمالحة حتى مدينة الموصل ،إذ أن العائق الرئيسي للمالحة
هي بعض الصخور التي يمكن إزالتها بالديناميت أو أي متفجرات أخرى .هناك على مسافة سفر يوم في
النهر من الموصل سد كبير يمتد عبر النهر ويعتقد أن داريوس بناه قاصداً منع االسكندر من اختراق
أرضه مستخدماً النهر )2(.ال يعتبر هذا السد عائقاً للمالحة بحالته الحاضرة عند كون كمية الماء الجاري
جيدة .غير أن الماء في النهر ضحل جداً في الصيف والخريف وتجد البواخر صعوبة في الوصول إلى
الموصل وال شك أن بعض األعمال الهندسية البسيطة ستتيح المالحة النهرية في كافة الفصول.
وصلت البواخر النهرية فعال إلى الموصل مرة أو مرتين مما سبب إثارة كبيرة بين المواطنين .كان
الكالم في الموصل خالل السنين الثالثين الماضية يدور حول "مجيء البواخر إلى الموصل" لكن ذلك لم
يحدث حتى اليوم .سمعنا قبل سنة أن سفينتين قد أستأجرتا لتقطعا المسافة بين بغداد والموصل وأنهما
تنتظران فقط الفرمان السلطاني لتبدءا العمل ,غير أن شيئا من هذا القبيل لم يتحقق حتى اآلن.

( )1يبلغ ارتفاع النهر عند مروره في الموصل ( )499قدم أو( )098متر عن سطح البحر تقريبا (حسب خرائط
غوغل على االنترنت) .كان هناك مقياس مدرج باألمتار على أحد الجدران المطلة على النهر على الساحل األيمن قرب
الجسر الحديدي والمقياس فيه باالمتار وضمن هذا القياس .
( )2األرجح أن هذا السد الواقع قرب مدينة نمرود أحد عواصم اآلشوريين شيده الملك اآلشوري ناصر بال الثاني
(نمرود ,عبدهللا أمين آغا وميسر سعيد العراقي ,سلسلة المعالم الحضارية في العراق)
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ال زال السكان المحليون وهم ينتظرون بدء عمل البواخر مستمرين في استخدام نفس طريقة النقل
النهري التي كانت موجودة منذ زمن إبراهيم ونوح .تتألف الوسيلة المستخدمة مما يشبه الرمث وتستخدم
لنقل كل من المسافرين والبضائع وتبنى من عدد من جلود األغنام أو الماعز المنفوخة والمشدودة سوية
وتشد عليها جذوع أشجار متعامدة وتثبت بصورة محكمة .يجري تفقد الجلود يوميا ويعاد نفخها إذا تطلب
األمر ويجب االنتباه إلى إبقائها بحالة رطبة ألنها قد تتعرض لالنفجار إذا جفت .يقوم شخص أو اثنان
بتوجيه هذا الرمث الذي يدعى (الكلك) ليحافظوا عليه في منتصف تيار النهر وبعيدا عن الصخور
واألماكن الضحلة .يستخدم لهذا الغرض نوع بدائي من المجاذيف مصنوع من غصن شجرة حيث تؤلف
فروع النخلة راحة المجذاف .يعوم الكلك مندفعا مع تيار النهر ويشغل الركاب وقتهم بالغناء وسرد
القصص.
يبنى لألوروبي حين يسافر في الكلك كوخا صغي اًر يرتاح فيه( .)1ينصب على الكلك عادة هيكل من
ألواح خشبية يتسع لسرير سفري وكرسي ويغطي الهيكل بألواح مقاومة للماء أو باللباد وتباع جميع
المكونات عند الوصول إلى بغداد بسعر يبلغ نصف سعرها األصلي .يبيع صاحب الكلك كذلك جذوع
األشجار التي شكلت أرضية الكلك لكنه يجمع الجلود المستخدمة بعناية ويعود بها في الطريق البري إلى
الموصل ألن تيار الماء أشد من أن يسمح له بالعودة بالطريقة التي جاء بها .عند ذلك يكون مهيئاً للقيام
بسفرة أخرى .السفر بالكلك عندما يكون المناخ معتدالً نوع مبهج من أنواع السفر وله عدد من المنافع
داع للتدافع الذي يسبق بدء السفر في منتصف الليل أو بعد
مقارنة بالسفر في الكروانات البرية .ال يوجد ٍ
الصباح الباكر .كل ما في األمر أن صاحب الكلك ببساطة يربطه بعد غياب الشمس ثم يقوم عند بزوغ
( )1ال يقتصر ذلك على األوروبي بل كان يوفر ألي مسافر ميسور يدفع كلفة بناء ذلك الكوخ الذي يدعى في

الموصل بالعرشة .أنظر (والذكريات -للعقيد توفيق الدملوجي –ص.)91.
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الفجر بإرخاء الحبل وينساب الكلك بهدوء في حين يبقى الركاب مستغرقين في النوم الرائق غير واعين
بوجود أي حركة.
يعج النهر في الصيف بالذباب والبعوض ويصبح المسافر فريسة لهما مما يجعل
من ناحية ثانية ّ
الراحة أو النوم مستحيلين أكان ذلك نها ار أو ليال .وليس الكلك كذلك بالملجأ اآلمن خالل العواصف.
ضربت عاصفة هوجاء الكلك الذي كانت تستقله سيدة انكليزية أثناء سفرها من الموصل إلى بغداد مرة
وكانت الرياح تدفع به ذات اليمين وذات الشمال بطريقة فكرت السيدة أثناءها أنها ستجد نفسها مرمية في
النهر في أي لحظة في حين تشبع كوخها الصغير ومحتوياته بالماء بصورة تامة.
يعتبر الكلك هدفاً جيداً لألعراب الذين تقع قراهم على ضفتي النهر .كان رجل انكليزي قد وضع
دراجته التي كان يريد أن يعيدها معه إلى وطنه ،على سقف الكوخ معتب اًر ذلك محالً جيداً للحفاظ عليها.
غير أن األعراب فكروا أن هذه الماكنة غير المعهودة رشاشاً حربياً أو سالحاً قاتالً من هذا النوع لذا قاموا
بفتح النار على الكلك واستمروا بذلك حتى اختفى الكلك عن أنظارهم ولم يصب أحد بأذى لحس الحظ.
أما القنصل الفرنسي في الموصل فقد تعرض لهجوم مماثل حينما كان يسافر على الكلك .استمر
الرمي على كلكة لمدة سبع ساعات وكان الطرفان يستخدمان بنادقهما خاللها.
يستخدم تجار الموصل هذه األكالك لتصدير بضائعهم إلى بغداد واألماكن األخرى إذ تقوم اكالك
هائلة الحجم بنقل الحنطة والمحاصيل الزراعية األخرى بعد موسم الحصاد .كما تصدر كافة البضائع
جنوباً بهذه الطريقة أيضا .تستخدم لمثل هذه األحمال التجارية ثالثمائة إلى أربعمائة من الجلود عادة ،في
حين يقتصر األمر على خمسين إلى مائتي جلد لألكالك التي تنقل المسافرين تبعاً لحجم الكلك وعدد
الركاب.
يحتاج األوروبي المسافر لوحده من مائة وخمسين إلى مائتين من هذه الجلود ليستمتع بكلك مريح.
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غالباً ما يستخدم المواطنون جلداً منفوخاً واحداً (جراب) للسفر على النهر جنوباً حتى بغداد أحياناً.
يقال أن أحد األشخاص حقق انجا اًز من هذا النوع في أربع وعشرين ساعة! ليس األمر بالسهولة التي يبدو
عليها فموازنة الجسم على الجراب كما حاولنا أن نجربها عندما كنا نسبح في النهر صعبة جداً .يستخدم
األعراب هذه الجرابات كزوارق نقل عندما ال يمكن عبور النهر مخاضة ,فيقومون عادة بخلع مالبسهم
ويلفونها حول رؤوسهم مثل عمامة بحيث تبقى سليمة من البلل عندما يصلون الجانب الثاني.
نساء يعبرن النهر بهذه الطريقة وكان العديد منهن يحملن أطفالهن
رأيت في قرية قرب الموصل
ً
على ظهورهن إضافة إلى شدة من المالبس كانت واحدتهن تغسلها في النهر .ال يشعر القرويون العرب
رجالهم أو نسائهم أو أطفالهم بأي حرج مع النهر فهم يسبحون فيه مثل البط ويتقنون كافة األلعاب المائية
مما يجعل منظرهم على بعد أم اًر مسلياً .ال تخلع النساء منهم أرديتهن الطويلة بل يمسكون بذيل ردائهن
باسنانهن إذا ما كانت تعيق سباحتهن .كنا في الصيف الماضي قد بقينا لفترة في إحدى القالع على بعد
مسيرة ساعة من الموصل وهي ال تبعد عن النهر إال قليالً وكنا نستحم يومياً طوال مكوثنا هناك حيث
أفادت بعض اإلحراج القريبة من النهر كموضع الستبدال المالبس .كان صاحب القلعة قد نبه القرويين
إلى أن موضع الحرج يصبح "الحريم" في فترة بعد الظهر وهو ما أضفى عليه خصوصية.
كنت قد استعنت بخدمات إحدى نساء القرية لتعلمني السباحة كلما كان زوجي متغيباً عن الموقع.
كانت هي تسبح كسمكة غير أنها لم تمتلك أي فكرة حول تعليم السباحة للغير وقد أتقنت فن السباحة على
أي حال قبل بدء عطلتنا .كانت تطلب مني وضع إحدى يدي على كتفها ثم تصيح بي "اآلن ارفسي
برجليكي" .كان ذلك المجموع الكلي لتعليماتها "أرفسي"!
تعتبر السباحة في النهر خطرة جداً ما لم تكن تتقنها .غرقت إحدى نساء القرية قبل زيارتنا لذلك
الموقع السنة الماضية بقليل .كانت المرأة تتقن السباحة وكانت تسبح في مياه عميقة عندما بدأت تستغيث
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فجأة وتقول أنها تغرق وكانت قد غرقت فعالً قبل أن يتمكن أي شخص من إغاثتها وحملها التيار إلى
أسفل النهر وكانت قد فارقت الحياة تماماً عندما استطاعوا استعادة جثتها .أما بقية النساء فكن خائفات
كن كما
من السباحة في ذلك الموقع وهن يعتقدن أن موتها كان بسبب شيء ما في تلك المياه .غير أنهن ّ
وكن يسبحن كالمعتاد.
يبدو قد تخلصن من خوفهن عندما وصلنا بعد أسبوعين ّ
كنا في يوم آخر نراقب الرجال وهم يلعبون في الماء عندما بدا فجأة شيء أسود عائماً في الماء عن
بعد وكان يشبه رأس طفل .وعندما أقترب ذلك الشيء من موضع سبح الرجالَ ،سبِح أحد خدمنا ليرى
حقيقة الشيء وتملكه الرعب وهو يرى جثة إنسان .سحب خادمنا الجثة إلى ضفة النهر وحينها تدافع
الجميع ليروها .عند ذلك برز السؤال حول من سيدفنها ولم يكن هناك من يرغب في دفنها رغم أنها كانت
جثة رجل عربي وكان القرويون أنفسهم من العرب .عرضنا مكافأة على كل من يقوم بحفر القبر ولم يتبرع
أحد لذا اقترحنا أن ندفع الجثة في النهر ثانية ليحملها إلى بغداد على اعتبار ذلك اسهل طريقة النهاء
األمر .أخي ار جاء أحد الماللي صدفة وعند مشاهدته الجثة أمر بعض الرجال بدفنها دون تردد .شكرنا
الرجل على ذلك ألننا ال نستطيع تحمل فكرة تعويم الجثة في النهر أو تركها مكشوفة على الضفة.
راقبنا بعض الرجال وهم يحفرون قب اًر غير عميق انزلوا جثة الغريق فيه في حين كان المال يردد
بعض اآليات اإلسالمية حتى أكملوا مواراة الجثة باألتربة والحجارة.
عندما يرى المرء مثل هذه المشاعر لن يسره التفكير في كون النهر ذاته المصدر الوحيد لتجهيز
ماء الشرب والماء لالحتياجات المنزلية األخرى أيضا .أما إذا تتبعت خطى السقائين محاذيا النهر إلى
الموضع الذي يجلبون الماء منه فسترى هناك أسبابا أخرى للتمتع بالماء الذي تشربه .هناك في ذلك
الموقع سترى مئات النساء يقمن بغسل مالبسهن كما ترى الرجال والصبيان يتمتعون بالسباحة في الماء
وسترى الخيل والبغال والحمير تستمتع بالوحل ولن يكون منظر بعض الكالب أو القطط الميتة تعوم في
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الجوار غريبا! الكل يجتمعون في هذه البقعة المفضلة .لذا فليس من المستغرب مع هذه الحالة أن يكون
الماء الذي يأتينا في دارنا أشبه بالوحل منه بالماء .ال من حاجة للقول أن كل الماء الذي نشربه تجري
تصفيته ويغلى قبل استخدامه .يجري نقل الماء من النهر في جلود الحيوانات (جربان) تحمل على ظهور
()1

الحمير والبغال وتكلف نحو ثالث شلنات وأربعة بنسات

لكل مائة جراب .تبدو فكرة دفع ثمن الماء بهذه

الطريقة سخيفة عندما يمكن بقليل من الصرف إيصاله إلى البيوت بواسطة أنابيب من النهر القريب وقد
جرى تنفيذ ذلك من قبل والي دمشق النشط وهو ما يحسد عليه(.)2
ال يمكن القول أن دجلة يحوي أنواعاً مختلفة كثيرة من األسماك ،إال أن النوعين أو الثالثة الموجودة
تساعد في تنويع رتابة المائدة اليومية التي تقتصر على لحم الضان والدجاج .يعتبر النوع المدعو (البز)
أفضل األنواع ألن لحمه طري وذي مذاق معتدل وهو نوع كبير الحجم قليل العظام بينما تبدو األنواع
األخرى مليئة بالعظام وال تستحق األكل إضافة إلى افتقارها للنكهة.
يقوم صيادو األسماك بالصيد من على الجسر ويستخدمون عادة الشص أما الطعم فهو قطعة من
البطيخ أو من اللحم .يلجأ البعض أحياناً الستخدام السم الذي يرمى في النهر لقتل األسماك التي تطفو
بعد ذلك على سطح الماء ويسهل اإلمساك بها .يعتبر شراء األسماك من األسواق في فصل الصيف نوعاً
من المجازفة ألن األسماك عرضة للتلف السريع ،لذا كنت أقوم إذا أردت التأكد من كون األسماك طازجة
بإرسال أحد الخدم إلى الجسر ليرى السمكة أثناء اصطيادها ومن ثم يجلبها إلى المنزل .أتصور في

( )1يبلغ ذلك نحو مائة وخمسة وستون فلساً عراقياً من عملة منتصف القرن العشرين.

( )2كانت دمشق سباقة بين المدن العربية ضمن الدولة العثمانية وقد حظيت بالكهرباء أيضاً (من مسقط مائي استغل

لتشغيل توربين) منذ سنة  9193وذلك مسجل على نصب تذكاري في ساحة المرجة وسط المدينة .أما الموصل فلم تحظ
بمشروع إسالة الماء إلى بعد تأسيس الحكم الوطني وتأخر حصولها على الكهرباء حتى سنة  9108بواسطة مشروع أهلي
أقامه أحد أبناء البلدة.
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الحقيقة أن ذلك الخادم ال يحبذ الجلوس في الشمس منتظ اًر لذا فهو يمضي الوقت جالسا في المقهى الواقع
على ساحل النهر ثم يعود بعد انقضاء ساعة أو ساعتين خالي الوفاض ليقول "ال يوجد أي أسماك في
النهر اليوم!".
تشكل األنهار التي تفتقد الجسور محنة كبيرة لصبر المسافر فالوقت المطلوب لنقل كافة األمتعة
وعلي أن أقر بأنهم
طويل وعادة ما يحدث ذلك في نهاية مرحلة من السفر عندما يكون الجميع متعبون -
ّ
يكونون في األغلب في حالة سيئة .فاالنتظار لساعات في الشمس المحرقة بينما تجلب الزوارق والمساومة
المتعبة وكل ما يمثل محنة لصبر المرء تأخذ أبعاداً تفوق حجمها الحقيقي عندما تدرك أن موضع الراحة
الليلية ليس إال عبر الماء قريب جداً وهو رغم ذلك بعيد كل البعد! وعندما تجلس على الجهة المحظورة
من النهر تنتظر وتنتظر يصعب عليك أن تشعر بالراحة والسالم مع كل أولئك الرجال .كثي اًر ما تمنيت لو
كان باستطاعتي أن أفعل ما يفعله أي حيوان ،أي أن أقطع النهر سباحة .ولما كان هناك أجر يستوفى
عن نقل كل حيوان ،يفضل صاحب البغال أن يسبح ويأخذ حيواناته معه .هناك عادة زورق عبور واحد
لذا عليك انتظار دورك ،ولما كانت كل عملية عبور تستغرق نحو ساعة من الزمن يتطلب األمر منك قد ار
كبي ار من الصبر.
يتألف زورق العبور من هيكل ذي قعر منبسط ويبدو كأنه من عصر ما قبل الطوفان مما يثير
لديك العجب حول تحمله لكل تلك األثقال التي توضع عليه .عندما يجري نقل عربة السفر يفك رباط
الخيل منها ثم يجري فعليا رفع العربة مع كل محتوياتها لتوضع على القارب( .)1أما المسافرين واألحصنة
فيجدون لهم موطأ قدم على الزورق بجانب العربة.
( )1ال شك أن هذه العملية التي كانت تؤدى يدوياً كانت بحاجة إلى عدد كبير من الرجال األقوياء وحبذا لو أعطتنا

الكاتبة وصفاً أكثر تفصيالً.
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ال تنتهي متاعبك عندما تصل إلى الجانب اآلخر من النهر ألنك ستجد عندما تبدأ بنصب خيمتك
أن أحد أعمدة الخيمة ال زال في الجانب األول ولم ينقل ،وال يسعك في مثل هذه الحالة إال أن تجلس
بهدوء وهكذا تستمر عملية االنتظار .أو ربما تعتقد أن كوباً من الشاي قد يساعدك في تمضية الوقت لتجد
أن الفحم ال زال أيضاً في الجانب األول! لذا ال مناص من فعل الشيء الوحيد الممكن :االنتظار لحين
وصول كافة الحاجيات ثم تبدأ عند ذلك باإلعداد لراحتك التي انتظرتها طويالً.
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الفصل الرابع

أطفال الموصل
عملية إفساد الطفل  -يأس اآلباء  -إله الحريم  -الموت حرقاً  -االحتفال بميالد صبي  -المهد
وأغاني المهد  -الحياة المدرسية  -االحتفال بختم القرآن " -ليست اإل فتاة"  -حياة الفتيات  -ضحايا
(النصيب) من الفتيات  -الزواج.

"على أهل الدار البكاء أربعين يوما عند ميالد بنت"
()1

مثل عربي
"هل تنسى كلها؟ كل صداقات المدرسة وكل براءة الطفولة؟".

شكسبير
حيث ال يوجد أطفال ،ال يوجد الفردوس
أ .سوينبرن
ينعم أطفال الموصل بصورة عامة بأوقات جيدة جداً .يسمح لهم منذ نعومة أظفارهم بالتصرف كيفما
يشاؤون وال يدرك الوالدان أن من السهل جداً "إفساد" الطفل بتدليله مقارنة بتربيته بطريقة قويمة إال بعد أن
يكتمل إفساد الطفل ويصبح لعنة على الجميع .وهذه الطريقة أو باألحرى االفتقاد إلى طريقة لتربية
األطفال سبب رئيسي للمشاكل والندم في السنوات التالية لآلباء وحتى لألطفال أنفسهم ومع ذلك ال يبدو
أن اآلباء يستفيدون من تجاربهم ألنهم مستمرون في القول أن من "العيب" أن تحرم الطفل من أي شيء

( )1لم نسمع بمثل هذا المثل وربما اختلقته الكاتبة لتعبر عن حب اآلباء آنذاك للمواليد من البنين مقارنة بالبنات.
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يريده .ورغم أن طريقة الدالل هذه تتبع مع البنين والبنات في سنواتهم األولى على حد سواء ،إال أنها تبلغ
ذروتها في معاملة البنين.
اذكر بنتاً صغيرة حسناء وأسمها أيضاً جميلة وكانت شقراء وجميلة بدرجة جعلت الكثيرين يدعونها
"بالطفلة اإلنكليزية" .تمرضت جميلة عندما كان عمرها نحو ثالث سنوات وجلبتها األم إلى زوجي الذي
وصف لها الدواء الالزم لكنه نصح األم بأن أهم جزء في عالجها هو الحمية وال يجب إعطاءها طعاما
صلب لمدة ثالثة أو أربعة أيام على اإلطالق .غير أن األم نظرت بطريقة يائسة عندما سمعت ذلك
وقالت "إن جملية ستبكي إن لم تتناول طعامها المفضل من الرز واللحم والخبز" .كنت بعد يوم أو يومين
بشدة ,وسألت األم عن نوع الطعام
أزورهم في دارهم ورأيت أن جميلة كانت ال تزال تعاني من مرضها ّ
الذي كانت تعطيه لجميلة " .لقد أرادت الطفلة المسكينة في ثورة غضبها أن تمزق ثيابها وتنتف شعر
رأسها فهل تريدين مني أن أحرمها من طعامها المفضل؟" .وتأكيدا لذلك بدأت جميلة أثناء زيارتي لهم
بالبكاء طالبة الخبز وعندما رفضت أمها إعطاءها إياه رمت نفسها على األرض في نوبة من الغضب
وبدأت تضرب رأسها ووجهها بجمع يدها حتى تلون وجهها بلون أزرق وأسود .قامت األم مباشرة بجلب
الخبز واللحم وأعطته للطفلة التي استعادت اتزانها ذهنيا وسلوكيا على الفور.
رأيت أيضاً غرفة مملوءة بالناس وجميعهم في حالة من اليأس بسبب رفض طفل عمره سنتان أو
ثالث أخذ الدواء الذي وصفه له الطبيب .بدأت العملية بأخذ األب للكأس الحاوية للدواء بكل جدية إلى
الطفل ومخاطبته "يا حبيبي هل ستأخذ هذا الدواء؟" ويجب الطفل "ال" ويدفع بكأس الدواء بعيدا .ينظر
األب إلى الحاضرين وعالمات الدهشة والتعجب تعلو وجهه بسبب سلوك الطفل المدهش .ثم يحاول العم
من دون أي نجاح ويأتي دور األم والخاالت وبعض األصدقاء وكلهم يتوسلون إليه "لخاطري ولخاطر ماما
وبابا و ...الخ أشرب هذا" .غير أنهم جميعا يفشلون ويهزون رؤوسهم قائلين "ألم أقل لك أنه لن يأخذه"
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خطية) أو خطيئة إلجبار الطفل على فعل شيء ضد رغبته وينال الطفل النصر بالطبع في
ألن األمر ( ّ
هذا األمر مثل بقية األمور .واذا ما اقترحت سكب الدواء في حنجرة الطفل بالقوة فسينظر األبوان
واألصدقاء واليك باعتبارك وحشاً فضاً.
أما إذا كان هناك صبي واحد في الحريم فسيصبح تقريباً إلهاً صغي اًر بالنسبة جميعاً .كان لدي
صديق صغير في مثل هذا الموقف وتحول رغم كونه صديقا مرحاً جداً إلى صبي ال يحتمل من حيث
أفعاله نحو جدته وأمه وخاالته .كان عمره ثماني سنوات فقط عندما ازرنا في أحد األيام مع إحدى خاالته
التي كنت أحبها كثي اًر وقام فجأة من دون أي استفزاز بأخذ عصا وضرب خالته ضربتين أو ثالث ضربات
قوية على كتفيها وهرب من الغرفة وهو يضحك .لم أقل أي شيء للصبي لكن زوجي عاد آنذاك وقد حان
موعد غداءه وطلبت منه تأديب الطفل بعد أن أخبرته بفعلته .ذهب زوجي للبحث عن الصبي الذي رآه
مختبئاً وراء جدته التي رجت الطبيب أن ال يطول حبيبها الصغير بأي أذى .غير أن زوجي قام بضربه
بسوط خفيف وأخبره أنه سيضربه إذا ما كرر فعلته بصورة لن ينساها .أصابت الصبي دهشة كبيرة
للطريقة التي أدب بها وأصبح منذ ذلك الحين صبياً مختلفاً ويمكن تحمله في حياته البيتية بصورة جيدة.
إليك حادثة أخرى عن طريقة إفساد األوالد .كانت امرأة وابنتها البالغة من العمر ثمانية سنوات
جالستين في إيوان دارهما وراء كومة من القطن الذي جرى ندفه من قبل نداف .كان ابن تلك االمرأة البالغ
من العمر سبع سنوات يفكر بأن إشعال ذلك القطن أمر ٍ
مسل وهو ما فعله برمي عود ثقاب وسط القطن
وكانت النتيجة احتراق أمه وأخته وموتهما .زرت العائلة بعد بضعة أيام ووجدت أن االبن كان قد أصبح
بطالً بنظر النساء بسبب فعلته وقد أفلت من أي لوم أو عقاب وكانوا يدللونه أكثر مما يفعلون في السابق.
أخبرتهم أن ابنهم كان مسرو اًر باالنتباه الذي كان يناله وأن هناك احتمال كبير جداً لقيامه بنفس فعلته ثانية
إذا ما سنحت له الفرصة.
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دعني أعطي القارئ صورة مبسطة لحياة الطفل وعلينا أن نبدأ بالصبي ألنه شخص أهم بكثير من
مجرد بنت.
سيضحى
يجري احتفاء كبير عند والدة طفل ذكر ويعتبر سبباً للبهجة واذا ما كانت العائلة موسرة
ّ
احتفاال بالمناسبة بخروفين على األقل ويطبخان ويوزعان على الفق ارء .كان جيراننا قد رزقوا بطفل ذكر
قبل فترة وجيزة واتفقوا على التضحية بثالث رؤوس من الغنم وكان الفقراء يتقاطرون إلى منزلهم وهم
يحملون القدور واألواعي لمدة يومين ليأخذوا نصيبهم من اللحم .ذهبت ألشهد االحتفال الذي كان مشوقاً
جداً ويبدو أن تقديم اللحم لم يتطلب أي مساءلة والتوصيات الوحيدة الضرورية كانت الفقر والحاجة.
أعطيت كذلك مئات األرغفة من الخبز مع اللحم المطبوخ .واذا ما ذهبنا إلى قسم الحريم لنستمتع بمنظر
الملك الصغير ونقدم احترامنا فعلينا أن ال نكثر من مدحه واذا ما فعلنا ذلك فيجب إضافة "ما شاء اهلل"
ألقوالنا وذلك كفيل بإبطال أي تأثير للشر .وسنجد الطفل ملفوفاً بقماطه بصورة محكمة وقد خططت
حواجبه وأجفانه الصغيرة بمواد تجميل محلية وربما تضاف (نونة) صغيرة على جبينه وسترى رأسه
الصغير مغطى بقبعة صغيرة من الحرير وقد شدوا عليها منديالً كما سترى بعض قطع النقود والخرز
األزرق على قبعته وذلك لرد عين السوء .من المحتمل جداً أن ترى الطفل مشدوداً بصورة وثيقة في المهد
المصنوع من الخشب المصبوغ بألوان زاهية حيث ينام الطفل على مطرح صغير بمستوى جوانب المهد
وقد ش ّد إليه .عندما ينمو الطفل ويصبح هذا المهد صغي اًر بالنسبة له ,سيجري نقله إلى مهد آخر أكبر
وأكثر راحة حيث ال حاجة ألن يشد إليه ألن جوانبه مرتفعة بصورة تمنع سقوطه منه .تستطيع األم بهذه
الطريقة من أرجحته بواسطة حبل صغير مشدود إلى المهد في حين تقوم هي بغزل الصوف أو عمل أي
شيء ترغب به .ومن المستطرف سماع األمهات يرددن ترنيمتهم الرتيبة عندما يأرجحون المهد وغالباً ما
تتردد أغنياتهم مع حركة المهد "اهلل هو ،اهلل هي ،اهلل هو ،اهلل هي" .وهكذا.
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تعتبر حالقة رأس الطفل ألول مرة حدثاً مهماً جداً ويجب على الحالق أن يترك خصلة صغيرة على
قمة رأس الطفل يمكن بواسطتها أن يجر إلى السماء وبخالفه ربما يترك منسياً!
عندما يصل عمر الصبي الخامسة سيكون إرساله إلى المدرسة أم اًر محتمالً .يجري عند ذلك إلباسه
لباس رجل مصغر يتألف من سروال أبيض وقميص وصدرية ملونة و(زبون) من الحرير أو من قماش
عادي والزبون رداء طويل يصل إلى كعبي القدمين .أما على الرأس فسيكون هناك (الفيس) المحتوم الذي
تزينه بعض األدعية الجالبة للحظ والطاردة للشر .عندما يصل صديقنا الصغير إلى المدرسة سيجد له
مقعداً على األرض وسيبدأ تعليمه بتعلم (أليف ،باء ،تاء) وهي األبجدية العربية .سيتمكن بعد إكماله تعلم
األلف باء من كتابة بضعة كلمات ثم سيبدأ بقراءة القرآن وسيكون لديه واجب جدي يتمثل بتعلم قسم
صغير كل يوم حتى يحفظ جزءاً كامالً .ربما يكون كل طفل من أطفال المدرسة يردد جزءاً مختلفاً من
القرآن في نفس الوقت وبطريقة غنائية وهكذا سيكون من اليسير عليك وأنت تعبر الشارع أن تميز مراكز
تعليم األطفال هذه .لقد قمت في العديد من المرات باختالس النظر داخل بعض هذه المدارس وراقبت
األوالد وجميعهم جالسون على األرض يتمايلون إلى األمام والى الوراء مرددين اآليات القرآنية بصوت
عالي ورتيب .عندما يختم الصبي القرآن ألول مرة يقام احتفال كبير لتكريمه يجري فيه إلباسه أردية جديدة
فخمة من الحرير المطرز عادة ويستخدم اآلباء ارقصين من الرجال ليوم أو أكثر تبعاً إلمكانياتهم ليحيوا
االحتفال.
كان ابن أحد أصدقائي في الموصل قد أكمل ذلك الجزء من ثقافته وأرسلت األم تعلمنا أنها قد ترسل
الراقصين ليرقصوا أمامنا في مجمع سكنانا .تصورنا أن ذلك ربما يكون متعباً ألنهم قد يبقون معنا طول
اليوم .لذا أرسلت أشكرها على هذا التكريم وأعلمتها أني أفضل الذهاب إلى دارها لرؤية (الطماشة) بسبب
لدي .وهكذا ذهبت في الوقت المحدد يصاحبني أحد الخدم بسبب اعتقادي بوجود
محدودية الوقت المتوفر ّ
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ازدحام كبير .عند وصولي إلى باب دارهم بدا من المستحيل حتى التفكير في دخول الدار ألن فناء الدار
كانت مملوءة بالرجال الذين كانوا يصرخون بأعلى أصواتهم ويدورون وهم يلوحون بالسيوف والخناجر
المسحوبة من أغمادها .كان فناء الدار مكتظاً وأول ما خطر ببالي عند رؤية ذلك الزحام هو أن أستدير
وأهرب ،غير أن المضيفة كانت واحدة من أعز صديقاتي ولم أرغب في تخييب أملها لذا أرسلت الخادم
أمامي ليفتح لي الطريق بين الجموع المحتشدة وتبعته مباشرة شاكرة قدري عند وصولي الغرفة بسالم.
كانت النساء مجتمعات هناك ينظرن إلى الجمع المرح من شبابيك الغرفة .غير أن ذلك لم يكن ليرضي
فرقة الراقصين الذين نادوا (الخاتون) م ار اًر لتأتي وترى استعراضهم حتى أن بعضهم تبعوني في الغرفة وهم
بذلك يثيرون حالة من الخوف والرعب بين النساء .كان الرجال قد تحمسوا إلى درجة لم يكونوا معها يعون
ما يفعلون .كانوا يلوحون بسيوفهم وهم عراة حتى الحزام ويصرخون ثم يقفزون عاليا في الهواء ليجتمعوا
بعد ذلك على األرض ثم يقفزون ثانية وهم يشيرون بسيوفهم أو خناجرهم نحو صدورهم أو صدور غيرهم.
كان آخرون يقرعون الطبول أو يعزفون على نوع غريب من اآلالت الوترية ليضيفوا إلى الهيجان الشامل.
وقد انصرفت جمع الراقصين والعازفين بعد أن استلموا (بخشيشهم) وهو أمر شعرت بعده بالراحة.
أما الصبي الذي أقيمت هذه الحفلة على شرفه فكان سعيداً وممتناً ويشعر اآلن أنه رجل وهكذا يترك
عمر الطفولة وراءه وهو أمر سنتركه نحن أيضاً لنعالج موضوعاً أقل أهمية بكثير (من وجهة النظر
الشرقية) وهو طفولة الفتاة.
"ليست إال بنت  -ليست إال بنت" .هذه هي الكلمات التي تسمعها بعد والدة طفلة أنثى .يا لها من
يخيم حولها منذ
عثة صغيرة مسكينة فمجيئها إلى هذا العالم ال يعتبر سبباً لفرح أو احتفال كبير وهذا ما ّ
أول أيامها كغمامة تظللها .وهناك حسب اعتقادي نوع من الحزن الذي يثير الشفقة فيما يتعلق بالبنات
النزاعة إلى السيطرة وكيف ال ،أليسوا هم سادة الكون؟ ولما كان
يختلف كثي ار عن نظرات وطباع البنين ّ
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الخضوع لمشيئة اهلل جزءاً من المعتقدات اإلسالمية ،يقول اآلباء اآلن كما في كل حالة (إنها مشيئة اهلل)
طوق رقابهم .هناك بالطبع استثناءات
ويحنون رؤوسهم عالمة على اإلذعان لهذا النير الجديد الذي ّ
والبعض يحبون بناتهم حباً عميقا ،غير أن القاعدة العامة هي أن البنات غير مرغوب بهن  -وخاصة إذا
ما كن أكثر من واحدة .ربما يقوم األبوان إذا ما كانا موسرين بالتضحية بخروف واحد عند والدة بنت ،إال
أن االحتفاالت وتوزيع الصدقات تكون أبسط وعلى قدر أقل من المباهاة واذا ما زرت األم فليس من
الضروري قول الكثير ألن المولودة "ليست إال بنت" وليس من الكياسة أن تجعل األم تشعر بالحزن.
بهذه الطريقة تبدأ البنت حياتها في هذا العالم وبأقل قدر من الحب والعناية ،غير أنها ستعيش وتنمو
بسرعة إذا ما كانت قوية وصحيحة البنية ،أما إذا ما كانت تميل إلى الضعف والرقة فسيكون من الوارد أن
تهمل لحين يكون التدخل اإلنساني إلنقاذها متأخ اًر وربما تقوم األم أو إحدى القريبات بأخذها إلى الطبيب
بسبب تأنيب الضمير .ال يعجبني أن أقول كم من هؤالء الضحايا الصغيرات قد جلبن إلى زوجي عندما
كان وقت عالجهن قد مضى .وعندما يرى الطبيب طفالً يعاني بهذه الدرجة من مرض أهمل عالجه يقول
مباشرة "إنها بنت بالطبع! ولو كان الطفل ذك اًر فمن المؤكد أنه كان سيؤخذ إلى الطبيب قبل ذلك بكثير".
وهذا ما ينطبق على الكثير من الحاالت .إنها طريقة مناسبة للتخلص من بعض البنات في عائلة رزقت
بعديد منهن وعند ذلك ستضرب األمهات واألقارب أيديهن ببعضها وتقول "إنها مشيئة اهلل"! إن ما يسمى
اإلذعان لمشيئة اهلل أو "القسمة" أو "النصيب" كما يدعوه العرب واألتراك مسؤول عن قدر كبير من
اإلهمال الذي تبديه األمهات نحو بناتهن .كان هناك مثالً أرملة شابة جميلة المالمح كانت تأتي لزيارتي
وكان لديها ابنتين كبيرتهما في الخامسة من عمرها واألخرى في الثالثة  .كانت الصغرى ذات جمال
متكامل وتشبه دمية شمعية والحقيقة أنها كانت تشبه اللعبة إلى حد كانوا معه يدعونها "اللعبي" وهو ما
يعني الدمية .كان وجه الفتاة الصغير الجميل يتمتع بقسمات ستكون أي أم انكليزية فخورة لو امتلكتها
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طفلتها وكان لها عينان عسليتان كبيرتان ممتلئتان حيوية ومرحا وخصل ذهبية صغيرة تتأرجح على
جبهتها لتشكل هالة حول رأسها تجعلها أشبه بالمالك .علمت بعد برهة أن هذه الطفلة كانت تعاني من
بدايات مرض خطير يمكن إذا ما عولج في بداياته أن يشفى ،إال أنه يؤدي إلى موت أكيد إذا ما أهمل.
تكلمت مع األم حول الموضوع وحثيتها على جلب طفلتها إلى المستشفى لعالجها ،غير أنها لم تصغ لي
وهزت كتفها ببساطة قائلة "إنه النصيب اإللهي ،إذا ما كانت تموت فهي تموت واذا ما كتبت لها الحياة
فستعيش" ولم يكن باإلمكان تغيير فكرها لتتيح لنا معالجة الطفلة ،وقد سمعت بعد ذلك من إحدى جاراتنا
أن األم أرادت الموت لطفلتها بحيث تصبح حرة لتتزوج ثانية إذ ال يوجد هناك رجل يريد أن يأخذ زوجة
تحمل عبء ابنتين معها .يمكن رؤية مئات من أمثال هذه الحادثة وذلك ما يرينا كيف يمكن إهمال حياة
الفتيات بموجب الفكرة الكافرة التي تعتقد بالنصيب.
ليس من الضروري بموجب العرف السائد إرسال الفتيات إلى المدارس غير أن السلطات العثمانية
قامت مؤخ اًر بافتتاح بعض مدارس البنات في الموصل وقامت بإرسال معلمات لهذه المدارس من
القسطنطينية وهذه خطوة في االتجاه الصحيح( .)1قمت بزيارة واحدة من هذه المدارس وقد أعجبت
بالنظرات السعيدة على أوجه الفتيات مقارنة بنظراتهن أنفسهن في بيوتهم .كانوا يتعلمن القراءة والكتابة
وبالطبع يتعلمن ترتيل القرآن .أطلعنا كذلك على بعض قطع التطريز الحريرية فائقة الجمال كانت الفتيات
قد أنجزنها للتو وكان بعضها بالفعل يمثل قطعاً فنية قيمة .هذه المدارس مجانية إذ تقوم الحكومة بدفع

( )1كانت أول مدرسة نظامية للبنين في الموصل(بخالف المدارس الدينية) تعتمد مبادئ التربية الحديثة قد افتتحت
بحدود سنة  .9338من المناسب أن نذكر أن بعض الفتيات كن يتلقين تعليما دينيا في كتاتيب مخصصة لهن تتولى
التدريس فيها (ماليات) .أذكر أن جدتي المولدة بحدود سنة  9338كانت تق أر القرآن وقد تعلمت في مثل هذه الكتاتيب.
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أجور المعلمات وتجلس فيها الفتيات من كافة طبقات المجتمع جنبا إلى جنب .ومن الممكن أن تكون ابنة
الباشا وابنة أحد عبيد الباشا تداومان في نفس المدرسة وتلعبان سوية بحرية وسعادة.
يمكن للفتاة حتى عمر السابعة أو الثامنة أن تذهب حيث تشاء بحرية ومن غير حجاب أو بوشاح
خفيف على رأسها فقط .إال أنها حين تبلغ التاسعة أو نحو ذلك تتغير حياتها بصورة جذرية ،تمنع في ذلك
العمر من الخروج من دارها من دون مرافقة أمها أو إحدى قريباتها أحيانا وتكون عند ذلك محجبة بصورة
كاملة .كنت دائماً أشعر باألسى لهؤالء األطفال المساكين  -كانوا ينسون طفولتهن في عمر مبكر
ويصبحوا في عداد النساء قبل أن يتخلصوا عهد الصبا.
يبقى الهدف والمقصد األكبر لآلباء تزويج بناتهم بأسرع فرصة وللرجل الذي يدفع أعلى مهر ،غير
أن موضوع الزواج واسع بدرجة تجعلنا نتركه لفصل آخر .ما سأقتصر على قوله هنا هو أني اعتقد أن
النظرة إلى البنات كعبء ال سبب لها سوى الكلفة التي يتكبدها الوالد عند زواجهن ،واذا ما كان لديه ثالث
أو أربع بنات يجب تزويجهن فذلك يتطلب منه أن يكون رجالً ثرياً.
ويبدأ األب عادة منذ بلوغ ابنته الثالثة أو الرابعة من العمر بتحميلها بالذهب والمجوهرات بحيث
يكون لديها عند بلوغها سن الزواج قد اًر جيداً من المصاغ لتعرضه على الزوج الذي سيكون من نصيبها.
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الفصل الخامس

النساء المسلمات في الموصل
الجمال وراء الحجاب  -أصناف الجمال  -صديقتي العزيزة البالغة  999سنوات من العمر -
وصف أدوات التجميل  -األطفال الحلوين  -الجمال الملوث بالخطيئة  -حبس النساء  -استراق النظر
في بعض الحريم  -تراحيب حارة  -زيارة من حريم متميزات  -الحب هو المفتاح السحري لفتح القلوب.

النساء مخلوقات غير ذات قيمة وهم يدنسون سمعة الرجال
()1

مثل عربي
إن جمالها ال يتفق مع ذكائها كما كنت أقول لك دوما

شكسبير
كانت هناك دائماً مقولة تدعي بأن الجمال وراء الحجاب في بالد العرب العثمانية نادر جداً .ال
أتفق مع هذه المقولة على وجه التأكيد ،ألني قد رأيت بعضاً من أجمل الوجوه بين نساء الموصل
المسلمات .وهناك أيضاً جمال يناسب كافة األذواق ،فمنهن الشقراء الفاتنة ذات العيون الزرقاء الفاتحة
والشعر الذهبي ومنهن السمراء األخاذة الجمال وهي تسترق النظرات من وراء حجابها بأعين عسلية مرحة
تبدو أحياناً مليئة بالعاطفة كعيني كلب يفتقد سيده.
اعتقد أن سحر الجاذبية الرئيسية للنساء الشرقيات يكمن في عيونهن  -أذكر اآلن وأنا أكتب هذه
السطور أحد الوجوه .لم يكن وجهاً جميالً جدا بما تعنيه هذه الكلمة ،غير أن العيون كانت رائعة وتعبر
عن روحية يملئها الحزن وتتمنى شيئاً ال يمكن إدراكه .إنها عيون تجعلك تبكي إذا ما ركزت نظراتها عليك
( )1لم نستطيع تمييز المثل العربي الذي اقتبسته المؤلفة وهذه ترجمة حرفية للمثل كما تذكره المولفة باللغة االنكليزية.
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في اشتياق لنوع من الحب ال يمكن التعبير عنه بالكالم .النوع اآلخر من الوجوه هو الوجه المنير والمفعم
بالحيوية الذي تراه بصورة رئيسية بين الفتيات غير المتزوجات  -فالزواج في الشرق له بصورة عامة تأثير
يستلب البهجة من الوجوه أو حتى من الحياة .هناك أيضاً العديد من الوجوه الحلوة التي يمكن رؤيتها في
الموصل .ربما ال يمكن أن توصف هذه الوجوه بالجمال إال أنها حلوة .أحد هذه الوجوه أراها اآلن عندما
تأخذني ذاكرتي عدة شهور إلى الوراء .إنه وجه عزيز يعانق وجهي ويقول كأنما ينطق بعيني زرقاوين
ويناشد بنغم معبر حلو الشمائل كلمات مثل "خاتون  -ال أستطيع مفارقتك  -هل تسمحي لي أن أعيش
معك إلى األبد؟".
سوف تتعجب ،لو عرفت تاريخ هذه المرأة ،من كيفية قدرة وجهها على التعبير بهذه النظرة الحلوة أو
باألحرى كيف تمكنت من تحمل الحياة.
ٍ
متالش كقاعدة عامة ،فالمرأة في الثالثين من عمرها تصبح ذابلة تماماً.
إن الجمال في الشرق شيء
هناك مع ذلك سيدات عجوزات ذوات طلعة رائعة في الموصل .تفتخر إحدى صديقاتي العزيزات ببلوغها
سن المائة وعشر سنوات! وال زال وجهها يحمل بعضا من جماله السابق .أما ابنتها فهي شابة في التسعين
من عمرها ،وتدعي حفيدتها أنها في السبعين في حين ال يمكن إحصاء جميع ذريتها.
جاءت هذه السيدة العجوز إلى العيادة تطلب الدواء في أحد األيام ألنها رغبت في أن "تكون قوية"
بدرجة تتيح لها تحمل سفرة أمدها ستة ساعات من ركوب الخيل إلى الينابيع الساخنة خارج الموصل وهي
عادة كانت تتبعها بانتظام خالل السنوات المائة السابقة! كانت مكروبة ألن بشرتها كانت خشنة وطلبت
من الطبيب إعطاءها دواء يعيد لبشرتها نعومتها .تبحث سيدات الموصل عن مواد التجميل بصورة واسعة
ألنهن ال يرغبن أبداً في أن يصبحن "عجوزات" .ومن النادر أن ترى امرأة ذات شعر أشيب .فهن يلجأن
إلى الحناء عندما تظهر أول شعرات رمادية لديهن .والحناء نوع من الصباغ الطبيعي الذي يستخدمه
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الجنسان في الشرق .أما النمش فهو مجلية للحزن في قلوب الموصليات .كانت إحدى األمهات تجلب
ابنتها التي تتمتع بجمال بارع إلى العيادة دوماً طالبة من زوجي تخليصها من النمش الذي كان يغطي
وجهها ألنها قد ال تتزوج إذا بقيت على حالها .لكن يبدو أن العريس ظهر أخي اًر ولم يمانع تزوجه من فتاة
ذات وجه يغشاه بعض النمش ألني تسلمت قبل مغادرتي الموصل بفترة قليلة الدعوة لحضور حفل زواج
الفتاة.
هناك في الموصل أيضاً بعض األطفال الجميلين جداً وبعضهم أسمر فيما اآلخرين شقر البشرة
وزرق العيون ولهم شعر أجعد .غير أن هذه الصفة األخيرة ليست مرغوبة كواحدة من مقومات الجمال.
وتصاب األمهات بالذعر الكبير إذا ما كان أطفالهن ذوو شعر أجعد .واذا ما كان الطفل كذلك فتحاول
األم بكافة الوسا ئل ضمن إمكانيتها لجعله سرحا ويأتون في بعض األحيان إلى الطبيب طالبين الدواء لهذا
الغرض.
غير أن األطفال يفقدن قد اًر كبي اًر من جمالهم عندما يبلغون الخامسة أو السادسة .ربما يكون سبب
ذلك تلوث نفسياتهم عند ذلك العمر بمعرفة الشر وتنعكس تلك المعرفة على وجوههم .إن رؤية طفل
صغير حلو المالمح وهو يصغي فاغر الفم إلى قصة مزعجة عن الخطيئة والشر ترويها إحدى نساء
الحريم ،أمر يفطر القلوب .صحيح هناك جمال وراء الحجاب لكن يا حسرتي! إنه جمال تشوبه سوادوية
الخطيئة ،كيف يمكن أن تكون الحياة جميلة عندما تكون الروح ضمنها قد تحجرت؟ وبقدر ما يمكن
للخطيئة والندم أن يجعالنها .فالبنين والبنات يترعرعون في بيئة سرعان ما تلوث أرواحهم "فبراءة الطفولة"
العزيزة جداً على قلوب اآلباء في انكلت ار غير معروفة بين حريم العالم اإلسالمي.
لقد قاطعت مرة بعد مرة محادثة تدور حول أشياء ال يصح الكالم عنها من خالل إشارتي للمتحدثات
نحو بعض األطفال  -بنيناً أو بناتاً  -جالسين بالقرب منا ،وهم يصغون متلذذين بالكالم غير الالئق.
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تتوقف بعض النساء عن الحديث أحياناً لكن معظمهن يضحكن قائالت "إن ذلك ال يهم فاألطفال يعرفون
كل شيء!" آه ما أبشع ذلك فأنا أشعر بالشفقة على نفسيات غضة يجري تلويثها وافسادها قبل أن تكون
أقدامها قد بدأت مسيرتها الصعبة والخطرة خالل الحياة .هل يتعجب المرء إذا ما شب هؤالء األطفال
بعقول مريضة ونفسيات متحجرة .ثم يصبحون بدورهم آباء لجيل آخر يقومون بتعليمهم نفس المعتقدات
التي تفسد النفس البشرية.
ال يوجد أمل ألطفال الدول اإلسالمية حتى تتعلم األمهات قليالً من معاني الحياة واألحاديث
الخالصة .وال أمل للنساء في حين يبقى الرجال على ما هم عليه ،فالنظام بمجمله يتصف بالتخلف
والعيوب .فحين أدخل الرسول محمد النقاب وهو يقول أن ذلك كان بوحي من اهلل قام بحرمان المرأة
المسلمة من السعادة بصورة نهائية( .)1لقد قام محمد بحبس المرأة لألبد في قبر حي بواسطة النقاب.
فالحكم الذي يفرض على المرأة المسلمة عندما تترك طفولتها وراءها هو "مسجونة طوال حياتها" .كان
العرب في الجاهلية يقومون سنوياً بدفن عدد معين من األطفال اإلناث حديثي الوالدة ،وال شك أن قدر
هؤالء البريئات هو أفضل من قدر ماليين النساء المدفونات وراء النقاب اليوم.
نقول "إن شاء اهلل" ستتغلغل نفس القوة التي رفعت من قدر النساء البريطانيات إلى الموقع الذي
يحتلونه اليوم ،عما قريب خالل قضبان سجون الحريم في بالد المسلمين لتحررهم من تلك السجون .قال
أحد الرجال المسلمين المتنورين مرة "أن األمل الوحيد لنسائنا هو أن يعتنقن المسيحية" .نرجو من اهلل أن
ال يحرمهن من "أملهم الوحيد".
( )1اإل سالم لم يأمر المرأة بحجب وجهها ودليل ذلك أن تغطية الوجه أثناء صالة المرأة أو أثناء الحج غير مقبولة،
لذا يعتبر النقاب عادة اجتماعية شرقية يتعاطاها حتى المسيحيين من العرب ولم تفرضه الشريعة اإلسالمية .نذكر
بالمناسبة بيتا لجرير يصف فيه أم األخطل (وهو نصراني) تبين أن امه كانت تتنقب:

على أنف خنزير يجر نقابها

مصنة
غليظة جلد المنخرين
ّ
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كم من مرة قلت لهؤالء النساء "أحمد اهلل أني لست امرأة مسلمة!" وقد كان الجواب الذي ينبع من
القلب دوما .نعم يجب في الحقيقة أن تشكري اهلل ،لكن ماذا نفعل إنه نصيبنا .وكلما طال بقائي بين
النساء كلما زادت شفقتي وحبي لهن وكلما زاد شكري هلل أن نصيبي يختلف عن نصيبهن.
دعونا نسترق النظر في بعض من العديد من أحكام الحريم في دور الموصل .هناك البعض التي
يعلوني الخجل إذا ما أخذت قرائي إليها بسبب األحاديث التي قد يسمعونها فيها ,غير أننا سنختار البعض
التي لن نسمع أو نرى فيها أي شيء بغيض.
ستكون أول زياراتنا إلى أحد جيراننا القريبين .البيت واسع ولصاحبه مقام اجتماعي رفيع في المدينة،
عندما ندخل البوابات الخارجية نرى غرفة استقبال واسعة يعقد رب البيت مجلسه فيها .يجب علينا أن ال
ننظر تجاه مجلسه ألننا نلبس الزي الوطني لذا نقوم بإسداء النقاب ونسرع خطانا نحو باب قسم الحريم.
يكون هذا الباب عادة مغلقاً وعندما نطرقه تقوم إحدى الخدم بفتحه وتسرع لتقبيل أيادينا أو ألبستنا ثم
ترملت
ترشدنا إلى الغرفة التي تتواجد فيها الخاتون .والخاتون في هذه الحالة هي سيدة الحريم األولى وقد ّ
منذ عدد من السنين وال تزال ترتدي ألبسة النهار السوداء .تنهض الخاتون من موضعها بين الوسائد على
األرض وترحب بنا عند دخولنا الغرفة وتشير في نفس الوقت إلى موضع لجلوسنا بجانبها ،نريح أنفسنا
الكنة وهي امرأة نحيفة
قدر اإلمكان عندما نجلس متربعين على األرض على الطريقة العربية .ثم تدخل ّ
الكنة حزينة ألنها لم تنجب صبياً وهي
ذات منظر مرهف وتدخل معها طفلة صغيرة وهي ابنتها الوحيدةّ .
تخشى أن يطلقها زوجها بسبب ذلك.
يبدو أن مخاوفها لم تكن دون أساس ،فقد سمعت منذ تركت الموصل أن زوجها طلقها وتزوج بامرأة
أخرى .سرعان ما يناولوننا القهوة المعتادة التي تقدمها واحدة من النساء الخادمات وتتعجب مضيفتنا
لرفضنا مشاركتها في تدخين سيكارة .هناك أحياناً دوزينة أو نحو ذلك من النساء يعشن في نفس الحريم
53

من السلفات ويصعب أحياناً معرفة كل منهن ،والعالقة بينهن مربكة أحياناً ،فال زلت حتى يومنا هذا غير
قادرة على إدراك العالقات الدقيقة بين أعضاء الحريم.
ها نحن في حريم آخر يختلف تماماً عن الحريم الذي قمنا بزيارته .وصديقاتي في هذا الدار فتاتين
شابتين غير متزوجتين .وهما فتاتان عزيزتان المعتان وسرعان ما يرميان بأذرعهن حولي ليرحبا بي بطرية
استعراضية ،واذا ما كانوا يتوقعونني فستكون هناك وجبة طعام جاهزة ،أما إذا كانت زيارتي فجائية
فسرعان ما تذهب إحدى النساء إلى أقرب سوق إلحضار وجبة مرتجلة .لما كان أصحاب الدار فقراء
فإني أتوسل إليهم أن ال يفعلوا ذلك ،غير أنهم ال يصغون لتوسالتي .تتألف الوجبة في بعض األحيان من
الكباب وهو لحم مفروم يوضع على سيخ حديدي ويشوي على منقل من الفحم ويوضع الكباب عادة على
صحن ويزين بالبصل الطازج المشرح الملوث بأعشاب ذات طعم مر( .)1كان هناك خروف قد ذبح أثناء
زيارة أخرى وتألفت وجبتنا من "أمعاء" الخروف التي كانت قد أعدت بطريقة مغرية جداً .وتؤلف السلطات
الطبق الرئيسي في بعض األحيان ،غير أن الوجبة تقدم أياً كان نوعها مقرونة بالحب لذا فإنها تكون
نتيجة ذلك موضع تقدير كبير .يبدو البيت كأنه مملوء بالنسوة دوماً وكلهن أقارب بعضهن البعض بطريقة
أو بأخرى.
علي كما يحدث في بعض األحيان من حيث عالقة واحدتهن باألخرى من
واذا ما اختلط األمر ّ
الحاضرين وأبدي جهلي بأسمائهن يشعرن باالستياء وتقول واحدتهن" :كيف تنسيني وقد كنت في
المستشفى لمدة أسبوع" أو "ألم أجلب معي فالنة وفالنة لزيارتكي" واذا ما كانوا قد التقوني لمرة واحدة
فسيتعجبن إن لم أتذكر كل شيء عنهن مما يجعلني ألجأ إلى حيل الكتشاف أسمائهن من غير الكشف
عن نسياني .تكون الفتيات مشغوالت حين نجلس لنتحدث بنسج القبعات (ربما طاقيات الرأس؟) .وتباع
( )1ال بد أن الكاتبة تقصد (السماق).
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هذه القبعات في السوق ويبلغ سعر الدوزينة منها نحو ستة بنسات انكليزية بما فيها سعر القطن المصنوعة
منه .وسترى جميع النساء في بعض محالت المدينة يزاولن هذا العمل ،في حين تراهن في محلة أخرى
ينسجن الجوارب ،بينما يكون صنع السكائر سائداً في محلة ثالثة .يبدو أن كل محلة تمتلك أسلوب عمل
مختلف لنسائها وهو ما يلتزمون به عادة.
هناك عادة في أحد الدور التي أزورها وعاء كبير من اللبن اللذيذ موجود دائماً ويدفع به أمامي.
نجلس جميعاً على األرض حول مائدة يتجاوز ارتفاعها خمسة انجات وتعطى كل واحد منا ملعقة خشبية
غذاء لذيذاً في الطقس الحار وهو يحضر بنفس
نستخدمها لغرف اللبن من الوعاء الوسطي .يشكل اللبن
ً
()1

طريقة إعداد الجنكيت

غير أنه أكثر حموضة ويشكل عند مزج الخيار المفروم معه نوعاً منعشاً من

السلطة .من حسن حظي أني أقدر أن آكل الطعام المحلي وعادة ما ألتذ بأكله وغالباً ما أفضله على
طعامنا ألن معظم الطباخين المحليين ال يجيدون الطبخ األوروبي ال بل أنهم يفشلون فيه فشالً أكيداً .إال
أن زوجي من الناحية األخرى ال يستطيع التمتع به ألن جهازه الهضمي كما يبدو ال يتحمل السمن الزائد
المستخدم في المطبخ الشرقي.
نعود إلى سيداتنا ،فاألمر ال يقتصر على زيارتي للحريم بل أنهم غالباً ما يأتون لزيارتي في دارنا.
غالباً ما تأتي الفقيرات منهن خاليات الوفاض وهن يعلمن أنهن موضع ترحيب دائم .لدينا غرفة مخصصة
قد تركت لزائراتنا من النساء .أما الموسرات من النساء فال يأتين بتلك الوتيرة ألن الفكرة هي أن بقائهن في
تدعي أن حريمها لم
دورهن يجعلهن أكثر قد اًر وأكثر أهمية في عيون الناس .هناك عائلة في الموصل ّ

( )1الجنكيت ( )Junketنوع من الحلوى المعروفة في انكلت ار وتصنع من تخثير الحليب ثم إضافة نكهة إحدى
الفواكه إليه .الغريب أن األوروبيين عموماً لم يكونوا يعرفون اللبن حتى أنهم اقتبسوا تسميته التركية عند شيوعه لديهم

(يوغرت أو ياورت في الفرنسية) وال يزال استخدامه محدوداً جداً.
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يزرن أي بيت آخر .لقد كان عزل هؤالء النساء شديداً لدرجة لم يكن يسمح لهن حتى زمن قريب بالذهاب
إلى الحمام .أما اآلن فيسمح لهن مرة في الشهر بالتمتع بالسير نحو مائة ياردة إلى أقرب حمام .بعد
تعرفي على هؤالء السيدات كنت تواقة الستحصال سماح لهن للقدوم لزيارتي .لم يكن لديهن أي أمل في
استحصال سماح أسيادهن للقيام بمثل هذا العمل غير المعروف سابقاً .مع ذلك قام زوجي في إحدى
المناسبات بإخبار رب العائلة عن رغبتي باستقبال السيدات في دارنا .تمثلت المفاجأة الكبيرة في موافقته
على األمر غير أنه اشترط أن يبقى أمر الزيارة سرياً قدر اإلمكان .استثار ذلك السيدات أليام عديدة قبل

سفرة عائلية.

تستمتع النساء الموصليات بسفرة في الريف .في اليوم الذي صورت فيه هده الصورة كانت نحو اربعين امرأة مسيحية
فد زارونا ليقضوا اليوم في حديقة جميلة كان قد سمح لنا استخدامها .جرى تناول الغداء في االيوان وتال ذلك بعض
اللهو حتى حان موعد شاي العصر.
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الزيارة وبقوا يتكلمون عنها ويستعدون لها .تطلب األمر إخالء الطريق من كافة الرجال في اليوم المحدد
للزيارة كما ط ِرد زوجي من الدار طوال فترة بعد الظهر وأعطي الخدم الذكور إجازة كما أقفلت بالمزالج
كافة األبواب التي ربما دخل منها رجل أضاع طريقه.
في الساعة المحددة للزيارة جاءت إحدى الخادمات وعندما اقتنعت بعدم وجود أي رجال ظاهرين أو
يمكن أن يأتون غير متوقعين عادت لتجلب السيدات .وصلت السيدات البسات عباآتهن السوداء الحريرية
الفاخرة وقامت جودي (خادمتنا) بأخذها منهن وطيها .كانت السيدتان الكبيرتان تلبسان ثياباً بسيطة من
المطبع .أما الزوجة الشابة فكانت تلبس واحداً من أطقم زواجها العديدة وكانت ذات منظر
الموزلين
ّ
ساحر .كان عمرها آنذاك ال يتجاوز السادسة عشر غير أنها كانت أما لطفلين جميلين وهما فتاة وصبي،
كن جميعهن بالغات السرور للسماح لهن بالقيام بزيارة ألول مرة في حياتهن .بدأنا جلستنا بأكل الخيار
ّ
والشمزي (البطيخ األحمر أو البطيخ الرقي) وتبعنا ذلك بالقهوة ثم الشاي الذي صاحبه البسكت اإلنكليزي
كن
والكيك .وقد أعجبن جداً بالكيك الذي طلبن السماح لهن بأخذ بعض منه لتتذوقه بقية الحريمّ .
متحفزات بعد تناول المرطبات لرؤية بقية مرافق الدار .كانت تعليقاتهن ونحن نتجول بين غرف المنزل
مضحكة وقد نالت غرفة النوم أكثر اهتمامهن ألنهن لم يروا سبب الحاجة لغرفة خاصة للنوم.
()1

سحرهم جهاز الهارمونيوم

الصغير لدينا وأصغوا بسرور كبير وأنا أعزف عليه وأدندن ببعض

الترنيمات اإلنكليزية القديمة ثم أقوم بترجمتها إلى العربية .تعجبت إحدى السيدات عندما حاولت العزف
بسبب عدم (كالم) اآللة معها وفرحت بصورة ال توصف عندما عرفَت أن عليها أن تكبس دواسة القدم
ووجدت أنها تستطيع أن "تصنع موسيقى" .كان سرورهن بكل شيء يشبه سرور طفل صغير عندما يجد
أمامه ملعوباً جديداً .دامت زيارتهن نحو ثالث ساعات ووعدن عند ذهابهن بالقدوم ثانية .وهذه المجموعة
( )1الهارمونيوم هو آلة موسيقية تشبه أرغناً صغير الحجم.
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من نساء الحريم تعتبر سعيدة بدرجة استثنائية .هناك زوجة واحدة فقط أما السيدتين األكبر عم اًر فهن
بنات حمو الزوجة (أي أخوات الزوج) وهن عازبات .ويبدو أنهن جميعا يعيشن سوية بهدوء وسعادة .غير
أن هذا لسوء الحظ ليس إال استثناء يبرهن دائماًعلى أن الحريم ليس مق اًر للسالم .كيف يمكن أن يحل
السالم عندما يمتلئ القلب بالحسد والكراهية؟ تردني اآلن واحدة من هذه الحاالت .كان هناك أخوين
يعيشان سوية في دار واحدة وأحدهما متزوج .بعد مرور بضعة سنوات على زواجه وبقاءه من دون خلفة،
تزوج الرجل امرأة أخرى وتملك الهم واليأس الزوجة األولى .بعد زواجه الثاني بقليل استيقظتا في إحدى
الليالي على أصوات صرخات مخيفة تصدر من دار ذلك الرجل .سمعنا في اليوم التالي أن الزوجتين
كانت تتعاركان وتتشاجران كالمعتاد إلى الحد الذي جعل الزوج يطرد زوجته األولى بالقوة خارج البيت .من
حسن حظ تلك المرأة أن بيت أمها لم يكن بعيداً حيث ذهبت هناك وال زالت باقية هناك حتى يومنا هذا.
لقد قيل سابقاً أن قلب المرأة المسلمة ال يعرف الحب طوال حياتها وتبدو تلك المقولة لسوء الحظ
صحيحة في أغلب األحيان .من الصحيح القول أيضاً أن النساء المسلمات بالرغم من ذلك مجموعة
محبوبة جداً في البشر ويتمتعن بقلوب عامرة بالحب .يخاطبونني في معظم الحاالت متسائلين "لماذا
تحبيننا يا خاتون؟" .ال يتمكنون من فهم سبب اهتمام شخص ما بهن .فهكذا فكرة تقع خارج خبرتهن
الحياتية تماماً .كانت عبارة "أنا أحبكم" واحدة من أولى الجمل التي تعلمتها باللغة العربية وهي واحدة من
أكثر الجمل فائدة وضرورة .الحب هو المفتاح السحري الذي يفتح الطريق إل قلوب النساء المسلمات
والذي يثمر بغ ازرة في المقابل .من المحزن أن يدرك المرء أن هؤالء النساء الذين وهبهن اهلل قابلية الحب
العظيمة هذه ،قد كتب عليهن أن يقضين حياتهن ،نعم ويدركهم الموت دون أن تنير ش اررة حب واحدة
سنوات حياتهن المتعبة .من المحزن أيضاً أن أخواتهن في انكلت ار قانعات ببقاء حالهن على ما هو عليه.
من سيخبرهم عن الحب إن لم نقم بذلك؟ إنهن ال يعرفن شيئاً عن حب اهلل الذي يرعاهن بشفقة ويحنو
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عليهن من خالل نضالهن الحياتي .إنهن ال يعرفن عن اهلل إال أنه إله متعنت عديم االحساس يمسك بقدر
المرء خالل حياته وال فائدة من التذمر من مشيئته ألن (المكتوب مكتوب).
يقول محمد في القرآن" :إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم"(.)1
ليس من الخطأ القول أن منظور اإلله لدى المسلمين يشبه منظورهم لمستبد شرقي.

( )1يبدو أن المؤلفة قد استنبطت ٍ
معان آليات من القرآن بعيدة عن معانيها المقصودة وربما كان ذلك نتيجة لجوءها إلى
مصادر كنيسة تبشيرية تريد الغمز في اآليات القرآنية لذا انقل هنا من تفسير ابن كثير لسور الحجرات هذه اآلية بالذات:
في حديث آخر :قال مسلم رحمه اهلل "حدثنا عمرو الناقد ،حدثنا كثير بن هشام ،حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن
األصم عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ" :إن اهلل ال ينظر إلى صوركم وأموالكم ،ولكن ينظر إلى

قلوبكم وأعمالكم".
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الفصل السادس

حياة المسلمين العائلية
عدم وجود حياة بيتية  -النساء المستضعفات  -شرور الطالق  -النصيب  -مشيئة اهلل  -الحقيقة
والكذب  -انتشار األمانة واإلخالص  -اإلمساك بلِص  -حلف اإليمان  -العراك وجر الشعر والعض -
الحمامات أو نوادي النساء.

إن قلب المرأة تمتلكه الحماقة.
مثل عربي
أرجو من اهلل أن ال يبارك جنس النساء.
مقتبسة من مؤلف عربي
ال توجد في الموصل "حياة بيتية" بالمعنى الذي نفهمه ,فكلمة "بيت" هي الكلمة الوحيدة المستخدمة
في اللغة العربية لوصف المنزل الذي هو ملجأ ومستقر اإلنسان .من السخرية أن ندعو البيت في
الموصل بهذه األسم المقدس في قلوب اإلنكليز.
يقول أحد الكتاب المسلمين المعروفين في كتاب نشر مؤخ اًر في القاهرة "أن الرجل هو السيد المطلق
َمةٌ لديه .إنها مقر متعته الحسية ومجرد لعبة يداعبها في الوقت والطريقة التي تسره .إنه يتمتع
والمرأة أ َ
بالمعرفة في حين تتمتع هي بالجهالة .فالسماء والتفرد من نصيبه وظلمة الزنزانات نصيبها ،إنه يأمر
وعليها الطاعة العمياء .إنه يمثل كل شيء له معنى في حين أنها جزء غير ذي أهمية من ذلك الشيء".
ولما كان هذا هو رأي كل رجل مسلم ،فهل نستغرب النعدام السعادة واالحترام المتبادل في الحياة العائلية؟
ينظر الرجال إلى النساء ويعاملوهن بصورة أفضل بقليل من البهائم ،وعندما تتحول النساء بسبب ذلك إلى
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ما يشبه البهائم يعود الرجال ليلعنوهن .إنهم يبقون كعوب أحذيتهم على رقاب النساء بصورة وطيدة
ويتحدوهن على النهوض .بإمكا ن للرجل أن يكون على أي درجة من الخسة ،غير إنه يعاقب أي من
نساءه بالموت لحظة يشك في سوء سلوكها أو قد يشوهها وهو أمر أتعس من الموت بالنسبة للمرأة
المخطئة.
جاءتنا إلى المستشفى مرة امرأة كانت تصر على تغطية وجهها بالكامل فيما عدا عينيها وسرعان ما
اكتشفت أن سبب ذلك هو افتقادها األنف والشفتين .كان صهرها (زوج ابنتها) قد جدع أنفها وشفتيها في
ثورة من الغضب وقال أن حماته قد تآمرت مع زوجته وأدخلت رجالً غريباً إلى الدار أثناء غيابه .هذه هي
الطريقة العادية التي يشفي بها الرجل غليل غضبه من أي امرأة من خاصته عندما يشك في خيانتها ،إنه
ذلك أو الموت.
تعتبر الطريقة التي يستطيع الرجل بواسطتها تطليق زوجته مصدر مشاكل كبرى للنساء .فالنساء ال
يشعرن بأن موضعهن في قلوب رجالهن مطمئن وهم يعرفن أن الرجل قد يضجر منهن في أي لحظة
ويستطيع أن يتركهن تائهات في هذا العالم.
عندما يقع الطالق على امرأة ستعود عادة إلى دار أمها ,غير أن وضعها سيكون سيئاً بدرجة ال
تطاق إذا لم يكن لديها أقارب يمكن أن تلجأ إليهم.
باستطاعة الرجل أن يطلق زوجته في ثورة من الغضب ويعيدها إلى عصمته في اليوم التالي إذا ما
رغب بذلك .ويمكن لهذه العملية أن تتكرر مرتين غير أنه إذا ما لفظ العبارة المصيرية "أنت طالق" ثالث
مرات فلن يكون بإمكانه استعادتها حتى تتزوج شخصاً آخر لفترة ثم يقوم الرجل الثاني بطالقها ليكون
بإمكان الزوج األول استعادتها من جديد إذا ما رغب بذلك .هذا واحد من القوانين اإلسالمية الجيدة (!) وال
داعي للتعليق.
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يمكن للرجل عند طالقه لزوجته االحتفاظ باألطفال إذا ما رغب بذلك( .)1أما إذا لم يرغب فيمكن
للزوجة االحتفاظ بهم .واذا ما تزوجت المرأة ثانية فسيترك األطفال المساكين ليعتنوا بمعاشهم بأنفسهم
تحمل نفقات األطفال الذين هم أبناء زوجها األول.
بأفضل طريقة لهم .ال يرغب الزوج الجديد عادة في ّ
واذا ما وافق الزوج الجديد على ابقاءهم في بيته لتتعايش العائلتان سوية فلن تكون النتيجة عادة سبيالً
لعيش هادئ .كان لدى أحد الخدم لدينا طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ولما كان قد طلق أم الطفل فقد
بدأ البحث عن زوجة جديدة وحظي بعد ذلك بامرأة مطلقة كان لديها طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.
يعيش الطفالن معاً اآلن وهما مصدر مثمر لالحتكاك بين الزوج والزوجة .جاءتنا الزوجة قبل فترة وجيزة
في الصباح الباكر وهي غاضبة وفي حالة مزرية لتقول أن زوجها طردها من البيت في منتصف الليل ولم
يسمح لها بالرجوع ثانية .عند التحقيق في األمر وجدنا أن السبب الجذري للمشكلة يكمن في غيرة الزوج
من الطريقة التي تعامل بها ابنها وقال أن السبب الوحيد لتزوجه بها هو العناية بطفله .قام الرجل بطالقها
لكنه اعتماداً على نصيحتنا سامحها وأعادها إلى عصمته.
قبل فترة قصيرة جاءتني إحدى النساء وهي تعاني من محنة كبيرة لتخبرني تفاصيل محنتها .كنت قد
وصبية ،عانت
أما لصبيين رائعين
ّ
تعرفت عليها منذ مدة وكنت أكن لها الكثير من الحب .كانت المرأة ّ
المرأة عندما كانت ابنتها تبلغ ثمانية عشر شه اًر من مرض شديد .عادها الطبيب عدة مرات لكنه فقد
األمل في شفاءها .غير أنه لجأ كحل أخير إلى بعض األساليب الصارمة وبرهن ذلك مع مباركة من اهلل
على نجاح تلك األساليب وبدأت المرأة تشفى .كانت قريبة من الموت بصورة جاء الجيران معها إلى دارها
مال) فلم يكلف نفسه السؤال عنها أثناء مرضها وكانت أول
يتساءلون عن موعد جنازتها! أما زوجها وهو ( ّ
( )1هذا غير دقيق حيث يوجب الشرع إبقاء األطفال لدى أمهاتهم حتى يبلغوا الحلم ،وعلى الرجل أن يدفع للزوجة ما

يكفي إلعالتهم .عند ذلك للرجل الحق في المطالبة بإلحاقهم به.
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أخبار سمعتها بعد شفاءها أنه كان ينوي الزواج بامرأة أخرى وهو ال شك يفكر بأنها بعد ذلك المرض
الشديد لن تنفعه كزوجة لمدة طويلة.
جاءتني المرأة عندما بدأت تتمكن من المشي لتطلب نصيحتي عما تستطيع فعله .أخبرتها أنني لو
كنت في موقفها لفضلت أن أترك الرجل مباشرة .لكنها قالت أنها غير قادرة على فعل ذلك ألنه يعني
انفصالها عن أطفالها .قررت أخي اًر أن ال شيء بوسعها عمله غير العودة إلى زوجها واالنصياع لرغباته،
وذلك من فعلته ورأيتها قبل سفرنا غير أنها رحبت بي بوجه يختلف كثي اًر عن وجهها الجميل الذي عرفته
فيما مضى .كان هناك شقاء واستياء وغضب بدل الرضا والسعادة ،كانت عادتها حتى وقت تمرضت أن
تأتي لزيارتي كثي اًر غير أن زوجها منعها من ذلك اآلن .قبل سفرنا بأسبوع جاءت إلى دارنا وهي تعاني من
دمل في ساقها لكنها كانت تحمد اهلل باستمرار وتقول "الحمد هلل أني أصبت بهذا الدمل في ساقي مما أتاح
ّ
لي المجيء لزيارتكم" .إذ أن زوجها لم يمانع في مجيئها إلى المستشفى للعالج مثلما كان يمانع عندما
كانت تأتينا في غير سبب ظاهر.
ال تحلم المرأة المسلمة في بلوغ الجنة إال قليالً .كان الرسامون المسلمون القدماء يصورون جهنم
وهي مملوءة بالنساء .يعتمد أمر وصول النساء إلى الجنة على مشيئة أزواجهن إلى حد كبير ،يقول بعض
رجال الدين " أنهم ال يرغبون أن تصاحبهم نساءهم في الجنة بل يفضلون الحور العين من المالئكة الذين
وعد اهلل بهم عباده الصالحين" .مع ذلك تعبر النساء بصورة متحمسة عن اعتقادهن بالحياة اآلخرة وبأملهم
أنهن سينلن في النهاية محلهن في الجنة.
مساكين نساء الموصل وبقية الديار اإلسالمية وهن فاقدات الحس ويرتعن في الظالل! إن قلبي يئن
لحالهن .هل هناك من يسمع صرخة العناء واليأس التي تنطلق من وسطهن؟ ال تتعدى صرختنا ونحن
نفكر بحياتهن القول "كم ستطول معاناتهن وكم ستبقى هذه الحالة يا ربي؟".
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تؤمن النساء بمبدأ (النصيب) أو باإليمان بالقضاء والقدر بصورة شبه مطلقة .فهن يطأطئن
رؤوسهن مستسلمات لكل نوائب الدهر ويقولون "إنه النصيب".
يؤدي هذا االعتقاد إلى إهمال كبير يصيب األطفال وكبار السن المقعدين فالنساء يبررن إهمالهم
بالقول "إنه مكتوب" .غالباً ما تستثير هذه الكلمة التي يرددنها في العديد من المواقف كمبرر لخطأهن أو
إهمالهم غضبنا.
يتفاوض األبوان مثال مع رجل معروف بعيشه الفاسد لتزويجه ابنتهم ,ثم يقولون عندما تقاسي بعد
ذلك أنه "النصيب  -من اهلل" أذلك من اهلل حقا! لو قالوا أنه من الشيطان لكان ذلك القول األصح .من
المثير للغضب أيضاً أن يقولوا لك عندما يصاب حصانك بالسعال "أن تلك هي مشيئة اهلل" في حين أن
السائس أهمل تغطيته وهو واقف تحت المطر ,أو عندما يتهشم أحسن طقوم الشاي من الخزف الصيني
لديك.
مع أن هذا االعتقاد مزعج لألوروبي أحياناً ،إال أنه يساعد المرأة الشرقية على تحمل المشاكل
والمحن ومن المفيد لها وجود هذا االعتقاد لديها إذ أنها ال تملك أي حيلة أخرى .إن جواب المسلم عن
األحزان والخسارة والبالء وكل أنواع المصائب التي يتعرض لها اإلنسان هو "النصيب" ,أو "إنها مشيئة
خرب الجراد محاصيلهم فإنه "النصيب" .واذا ما كان
اهلل" في جميع الحاالت .فإذا ما مات طفلهم أو ّ
المناخ بارداً أو حا اًر وجافاً أو رطباً فإن تعليقهم لن يختلف إنه "النصيب" .واذا ما كان ماء النهر ملوثاً
وقاموا بشربه وأصيبوا نتيجة ذلك بالتيفوئيد أو أي من األمراض المائة األخرى التي قد يسببها ذلك الماء
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فهم يؤكدون ألنفسهم أنه "النصيب" ولن يكون هناك أي فعل أو قول بعد ذلك ،إن قول "نصيب" أسهل من
تجشم عناء تنقية الماء أو غليه قبل شربه(.)1
إن هذا االعتقاد بالقضاء والقدر يناسب بألف طريقة وطريقة الكسالى والالأباليين ويساعد حاملي
األعباء الكثيرة والمتعبين الذين ال معين أو مساعد لديهم في زمن حاجتهم أو أحزانهم .غير أنه في بعض
الحاالت تهمة تصل إلى حد التجديف حين تعزو كل ذلك إلى مشيئة اهلل وتلومه لما هو خطأ اقترفه
اإلنسان بمشيئته.
ال يلعب الصدق في نفسية بعض الناس إال القليل وحال ذلك في الموصل ال يختلف عن حال
الناس في بالد فارس (التي عشنا فيها سابقا) .وأمثال هؤالء لم يتعلموا قيمة الموهبة التي أسبغها البارئ
علينا وكما يعبر عنها الشاعر براوننك ( )Browningحين يقول:
"إن هبة اهلل هي أن اإلنسان يفهم من الحقيقة ,وهو يتوق للحصول عليها"
من الغريب أن نجد حتى أن أكثر المتنورين يجدون صعوبة في النطق بالحقيقة دوماً ،ويجدون
نظير ذلك سهولة بالنطق بغير الحقيقة .اكتشف صبي وهو يقترف زلّة (إال أنها بسيطة) لكنه أنكر عند
استجوابه أي عالقة بها حتى واجهه أحد الشهود الذين أروا المشهد كله .عند ذلك اعترف بعمله قائالً "أنا
فقط أنكرت ذلك شفاها لكنني في ق اررة نفسي اعترفت بعملي الشائن" .ماذا يمكن قوله عن أناس يستطيع
ذهنهم أن يتفتق عن مثل هذه األفكار؟ غالباً ما كنا نتشكى من عدم أمانة خدم المستشفى من النساء
وخاصة الطباخة بسبب بعض السرقات الصغيرة مثل أكل الطعام المخصص للمرضى الراقدين في
( )1كان الموصليون والعراقيون اآلخرون حتى بعد إكمال إسالة الماء يستخدمون (الحب) أو الزير الذي ينضح ماءه
إلى زير آخر تحته ليستخدم الماء الناضح للشرب والطبخ .والزير الفخاري مرشح ممتاز ال يسمح بمرور البكتيريا أو أي
من الشوائب األخرى لذا فإنه يعتبر وسيلة تعقيم جيدة كما أنه وسيلة لتبريد الماء أيضاً .كما كانوا يستخدمون ما يدعى
(المزملة) وهي خزان منحوت من الصخر لخزن بقية الماء الذي يستخدم للغسيل أو غيره.
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المستشفى مما يعني إعطاءهم وجبات مقتصرة من الطعام ،ما لم أكن حاضرة ألراقب حصول كل مريض
ومريضة على حصته الكاملة .كنت في أحد األيام أمر عبر المجمع قبل أن أشرف على توزيع وجبة
المساء للمرضى الراقدين في المستشفى وعندما مررت قرب المطبخ الحظت الطباخة وهي تأكل بنهم من
قدر الطعام المخصص للمرضى .عند لومها على فعلتها أنكرت أنها ذاقت لقمة واحدة منه حتى جعلتها
تفتح فمها ليكتشف فيه أمام الحاضرين البرهان على كذبها .مع ذلك لم تشعر بالخجل بل اكتفت
بالضحك عل فكرة اكتشاف "الخاتون" لفعلتها.
قد تأتي إحدى النساء إلى العيادة تحمل طفالً وتقسم األيمان المغلظة أنه ابنها وهي تعلم أن أمه
الحقيقية تنتظر في الخارج وهم خجلة من القدوم إلى عيادة الفقراء إال أنها غير مستعدة لدفع أجور
الطبيب .أو أن إحدى نساء الطبقة المرفهة ستلبس ثياب خادمتها ،وتأتي إلى العيادة كامرأة فقيرة ال
تستطيع دفع آنتين للعالج الذي ستتلقاه.
يتعبك سماع األكاذيب دوماً بحيث تبدأ تشعر أن من غير المجدي سؤال الناس عن أمورهم .ال
أرغب أن يفهم من كالمي أن الحقيقة مفقودة كليا في الموصل ،إال أنها نادرة على وجه التأكيد وعندما
تجدها ستكون فضيلة ثمينة ،من المحزن أيضاً أن المواطنين ال يثقون ببعضهم البعض أو يصدقونهم فمن
المعلوم أن األخ قد يغش أخاه وأن االبن سيخدع أبيه .والكل يش ّكون بجيرانهم ،غير أن الناس بصورة
عامة أمناء فيما عدا السرقات البسيطة التي تتوقع دوما بين الخدم.
بعض الناس مغرمون "بأكل النقود" المودعة لديهم ،كان لدينا خادمين أو ثالثة يبدعون في ذلك.
إلي كل يوم مع حساباتهم ويستلمون دفعات مقابلها غير أنهم بدل إيصالها إلى أصحاب
كانوا عادة يأتون ّ
الحوانيت يحتفظون بها ألنفسهم بكل هدوء حتى يترك الخباز أو القصاب في أحد األيام رسالة مؤدبة عند
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الباب يطالب فيها بحقه .عند ذلك ِ
ترسل إلى المتهم الذي يقر عند ذلك بأنه "أكل حق الخباز أو
القصاب".
حاول أحد الخدم اآلخرين يوما ما سرقة بعض الدمى من صندوق استلمناه مؤخ اًر من انكلت ار للتوزيع
بين المرضى األطفال في المستشفى .كان الخادم قد ساعدني في فتح الصندوق وافراغ محتوياته ونقلها
إلى غرفة المخزن بانتظار حلول يوم عيد الميالد .بعد بضعة أيام كنت أمر أمام هذه الغرفة عندما سمعت
صوت خشخشة داخلها لذا نظرت في الداخل ألرى مصدر الصوت غير أني وجدت الباب مقفالً لذا
تصورت أني تخيلت سماع األصوات .لكن عند التقرب أكثر من الباب ألتفحصه وجدت أن قفل الباب
كان سليما ,إال أنه قد رفع من المفاصل التي تربطه إلى إطاره ثم أعيد إلى موضعه.
استدعيت زوجي ودخلنا الغرفة لنجد رجالً مسكيناً خائفاً يحاول االختباء تحت كومة من األوراق
واألكياس الفارغة التي كانت قد أزيلت من الصندوق ،كان الرجل يرتجف خوفاً وهو يتصور أنه سيضرب
بالفلقة على أسفل قدميه أو أن يتعرض للسجن ،قال في البداية أنه جاء ليأخذ حبالً الحظه على أحد
الرفوف ليصلح به سرج حصاني ،لكنه اعترف أخي اًر أن غرض زيارته كان الدمى.
وجدنا في جيوبه ستة دمى صغيرة أراد أخذها ألطفاله ،أخبرناه أنه كان سيعطى أحدها لو طلبها
فقط .سوف لن أنسى تعجبه عندما أخبره زوجي أنه يستطيع اختيار الدمية التي تعجبه ليأخذها لطفلته
الصغيرة .عند ذلك بكى من الفرح وعرفاناَ بالجميل.
يطلق الرجال والنساء سوية وبصورة واسعة العنان ألنفسهم لحلف اإليمان ،وهو أمر يبدو طبيعياً
بالنسبة لهم طبيعة السبح بالماء بالنسبة للبط .كانت ألفاظ "والال" و"بالال" و"يالال" تستخدم في األصل
تعجب تقابل التعابير اإلنكليزية " "Good Graciousأو
كأيمان ،غير أنها أصبحت في منظورهم تعابير ّ
اهلل" أو " ِ
" "My Goodnessوما إلى ذلك أما األيمان الحقيقية فيجب أن تلفظ "و ِ
باهلل" غير أن بعض
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النساء ال يستطعن أن يلغوا تعبير "والال" من حديثهن رغم أني أحاول بشدة إقناعهن بعدم استخدامه .تأتي
أحد الزائرات مثالً وتعلق من جانبك على شدة الحر ذلك اليوم وتأتي إجابتها "والال إني ال أجد الحر بتلك
الشدة" .أو تسأل عن أحد أفراد عائلتها فتجيب عفوياً "والال إنها مريضة جداً".
كنت أزور دار عائلة مسلمة في أحد األيام وسألتني الحماة العجوزة "ما الذي جرى لـ(س)" وذكرت
أسم كنتها ثم أضافت "أنها تركت عادة حلف األيمان اآلن!" .كنت شاكرة في الحقيقة لهذا التقدير غير
المتوقع لجهود تلك المرأة.
أسسنا جمعية ضد حلف اإليمان بين عدد من النساء وكان األمر مضحكاً وأنت ترى كيف يسعون
لعدم استخدام األلفاظ القديمة المتعارف عليها والتي كانت على شفاههن منذ أيام الطفولة.
انتمى أحد األطفال الصغار إلى جمعية النساء هذه وكان التقيد بشروطها أصعب ما يكون عليه
غير أنه استمر في سعيه إلى حين تركنا الموصل .كان قد تعلم الوصايا العشر وحفظها عن ظهر قلب،
لذا كنت أجعله يردد الوصية الثالثة كلما سمعته يستخدم أحد اإليمان في كالمه.
تغرم النساء عادة وبصورة رهيبة بصياغة أفكارهم بشيء ما في صورة يمين كقولهم "اهلل يكسر يدي"
أو "اهلل يعميني" أو "اهلل ينشف دمي" إذا ما فعلت كذا وكذا .الحقيقة أني أرتجف عندما أسمعهن يحلفن
هذه اإليمان المغلظة عن كذبة وغالباً ما كنت أقول لهن أن اهلل لو أخذ كالمهن على عواهنه لكانوا عميان
مرة فوق مرة.
إن لجوء النساء إلى العراك في بعض األحيان لغرض التسلية ليس باألمر الغريب ،إال أني شاكرة
لعدم مشاهدتي الكثير من هذا العراك .جاءت إلى العيادة مرة امرأة ويدها في حالة مخيفة وكان إبهامها
متورماً وحجمه يقارب ستة أضعاف حجمه الطبيعي وقد بدأ الغانغارينا فيه ،أخبرها زوجي أن الطريقة
الوحيدة لشفائها تكمن في بتر إبهامها وهو أمر لم توافق المرأة عليه ،قالت إنها اشتبكت في عراك مع
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امرأة أخرى قبل فترة قصيرة وأن المرأة األخرى عضت إبهامها في ثورة غضبها ،سألتها ما الذي فعلته
لغريمتها فأجابت " أنني لم أفعل أكثر من جر شعرها".
في حادثة أخرى جلبت إحدى النساء قبضة وافرة من الشعر لتريني إياها وقالت أن زوجها قد اقتلعها
من رأسها في ثورة غضبه ،بينما عرض علينا الزوج في الوقت ذاته عدة جروح فضيعة سببتها اسنان زوجته!
ال "ماذا يقول جيراني عني إذا ما
توعد الرجل بطالقها رافضاً اإلصغاء ألي اقتراحات حول المسامحة قائ ً
احتفظت بامرأة تفعل ذلك كزوجة لي؟" وكان يؤشر إلى الجروح في يده .غير أنه رضي في النهاية بإعادتها
كونه عموماً رجالً طيب السريرة .هل بإمكاننا أن نتخيل حدوث مثل هذه األشياء عندما لم يتعلم النساء أو
الرجال السيطرة على عواطفهم؟ لقد ألقينا نظرة على حياة نساء الموصل المسلمات ،هل بإمكاننا القول أنهن
مشرفة وسعيدة؟ هل ترعى التأثيرات البيتية من هذا النوع روحية سعيدة ومسالمة؟ على العكس
يتمتعن بحياة ّ
من ذلك فقد رأينا أن المرأة تستحق عطفنا وشفقنا لما تالقيه من عناء وتصبر عليه.
ألم نر أنها لم تحظ بالترحيب عند والدتها ولم تحظ بالعناية أو التعلم عندما كانت طفلة ثم سجنت
وراء الحجاب عندما أصبحت شابة وافتقدت الحب كزوجة واالحترام كأم وعندما تبلغ الشيخوخة تعرف أنها
ستدفن في قبرها غير مأسوف عليها ،ذلك باختصار هو ملخص حياة المرأة المسلمة(.)1
تعتبر الحمام المكان الوحيد لتسلية المرأة .والحمام النسائي في الحقيقة ليس إال نوعاً من نوادي
النساء ،تتخلص المرأة هنا ولسويعات معدودة من كافة همومها ومشاكلها وتتمتع بحريتها بصورة كاملة.
يستغرق االستحمام عادة ساعتين على األقل وغالباً ما يستغرق نصف اليوم إذا لم يكن لدى المرأة أي
( )1ال يقتصر العنف ضد النساء على الموصل أو الديار اإلسالمية ،فرغم اإلدعاء بإعطاء المرأة في الغرب قيمتها
اجتماعيا ,نرى مثال أن تقارير و ازرة الداخلية البريطانية عن الجريمة في انكلت ار وويلز لسنة  0991تفيد بأن  %15من
النساء عانين من نوع من العنف المنزلي أو االعتداء الجنسي أو الطرد من البيت وأن  %49من حوادث العنف هذه

صاحبتها إصابات للنساء ،أعتقد أن هذه النسبة تفوق نسب العنف ضد النساء في الموصل قبل أكثر من مائة سنة!
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أشغال أخرى .تذهب المرأة عادة في الصباح آخذة معها مجموعة كاملة من المالبس لتستبدل مالبسها
وبساطا تفترشه عند خروجها من منطقة االستحمام ،والعديد من المناشف وبعض الطعام لتتناوله بعد
االنتهاء من أعباء االستحمام ،ذهبت مرة إلى واحدة من هذه الحمامات غير أن الح اررة كانت شديدة بحيث
لم استطع تحملها ألكثر من بضعة دقائق .غالباً ما استغرب كيفية تحمل النساء لهذا القدر من الح اررة
ولمدة طويلة لكني أفترض أن سبب ذلك هو تعودهن عليها.
هناك العديد من األمراض مصدرها الحمام ،لكنهن لن يتخلين عنها تحت أي اعتبار ويعتقدن أن
االستحمام في البيت أمر مستحيل ،من المؤكد أن الحمام في الموصل (الحمام ذو الطراز التركي) أنظف
بكثير من الحمام في بالد فارس .يستخدم الحمام الفارسي حوضا كبي ار ألن تسخين الماء يكلف الكثير وال
يستبدل ماء هذا الحوض .أما في حمامات الموصل فتوجد حنفية لماء يفترض أنه نظيف لكل امرأة.
الحقيقة إن هذا الماء يعاد استخدامه لكن ذلك يقتصر على الحمامات الرخيصة .أما في الحمامات الغالية
فيجلبون الماء لالستخدام فيها من النهر بينما يستخدم ماء اآلبار في البعض اآلخر ولما كان ماء اآلبار
مجاً وعس اًر ،يستحيل استخدام الصابون معه ألنه لن يولد رغوة .لذا يستخدم بدال منه نوع من الطين الذي
ّ
يدعون أنه مادة ممتازة لغسل الشعر.
تقوم جودى خادمتنا كلما عادت من الحمام بتقبيلي إذ أن هذه واحدة من عادات أهل الموصل ،كما
نتبادل التراحيب المعتادة لكل من يعود من االستحمام.
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الفصل السابع

العادت في الموصل
احتفاالت الزواج _ الكلف الكبيرة التي يتكبدها اآلباء _ الطريقة أو الطقوس _ عادات الجنازة _
العادات عند الوالدة _ بعض العادات إألخرى.

كنا قد رأينا أن الزواج أمر بالغ الكلفة في الموصل وبخاصة لألبوين الذين لديهم ثالث أو أربع
بنات ،فما لم يقدم الذهب والحلي والمالبس ضمن جهاز الزواج فأن الزواج لن يتم .لهذا السبب يقوم أي
رجل له عدد من البنات بالتوفير لكلفة وتجهيز زواجهن وهن ال زلن اطفإال .ومن عادة األمهات أن يقمن
على الغالب بجمع المالبس لفتياتهن حتى قبل أن يخطبن بحيث يكن متهيئات للحدث المكلف عندما يقع.
ال يقتصر األمر على اإلعداد للمالبس والجهاز بل لألحتفاء بمن قد يصل عددهم إلى المئات من
الضيوف خالل سبعة أيام تلي الزواج.
أخبرني رجل موصلي ذو حالة مادية جيدة جداً في أحد المرات أن زواج بناته يكلفه مائتي باوند
استرليني 1لكل منهن ولما كان لديه سبع بنات فلن يكون مجموع المبلغ شيئاً بسيطاً .واذا ماكان هذا الرجل
الموصلي يجد أن توفير النقد المطلوب أمر صعب فكم ستكون الصعوبة التي يواجهها رجل من غير دخل
ثابت أو الرجل ذو الدخل المحدود.

 -1إان الباوند االستيرليني آنذاك ذهبيا ,لذا نرى أن الكلفة باهضة جدا إذا ما عرفنا أن ذاك المبلغ يساوي نحو  07مليون
دينار عراقي بعملة .2702
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كان أحد المواطنين المسيحيين من معارفنا وهو رجل نحترمه ونحبه يكسب ثالث باوندات في الشهر
وكان لديه زوجة وستة أطفال مسؤول عن إعالتهم وكان بينهم فتاتان مخطوبتان وتستعدان للزواج ،فكيف
يمكنه توفير المصاغات وبقية الحلي لبنتيه ؟ ومع ذلك فإن البنتين لن تتزوجا على أغلب االحتمإالت إن
لم يفعل ذلك ،وكانت لديه طريقة وحيدة للتخلص من هذا الموقف الصعب وهي االستدأنة بفائدة عالية
وهو أمر سيقيده لسنين عديدة وربما طوال بقية عمره.
يمكن ذكر العديد من المواقف المشابهة غير أني ذكرت مافيه الكفاية ألوضح أن الفتيات في
الموصل لسن سوى ترف غالي الثمن حين يخص األمر زواجهن !

بيت موصلي تراثي تظهر فيه األقواس من حجر المرمر المزينة بالتعريش المتميز الذي ابدعته مهارة نقاري
الحجر الموصليون

حول إلى مدرسة عند التقاط هذه الصورة)
(يبدو أن هذا البيت قد ّ
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صورة أخرى لباب داخلي في أحدى الكنائس الموصلية ويبدو
فيه القوس المعرش المتميز أيضا.

سنأتي اآلن على ذكر إالستعدادات لليوم الكبير والحافل.
عندما يعقد رجل العزم على الزواج ،أو عندما يقرر والداه في أذهانهم أن الوقت قد حان ليأخذ ابنهم
زوجة له ،تجرى استشارات عديدة وتبرز أهمية النساء ذوات العالقة ،وهؤالء النساء على أسعد ما يكن
عندما يهيئن لزواج وهن مغرمات بالغموض والسرية التي تحيط باألمر ،ألن أمر عرض يد ابنها العزيز
للزواج من قبل أم محبة على أم عروس محتملة ومقابلة ذلك بالرفض شيء ال يحتمل ،فالخزي والعار
المترتبان على ذلك سيكونان كبيرين جداً ،لذا تقوم األم وبقية أقارب الرجل من النساء بالعمل بهدوء
ألختيار الفتاة والتقدم لخطبتها.
يجب قبل التقدم الفعلي للخطبة أن يمهد الطريق بصورة جيدة من خالل التنويه واالستفسارات غير
المباشرة عن صحة الفتاة وانجازاتها وعن المهر ،واذا ماكانت كافة المعلومات مقنعة تجرى الخطبة
الرسمية .عندما يكون األمر قد عولج بهذه الطريقة فمن غير المعتاد حصول الرفض واذا ما حصل ذلك
فسيعتبر اهانة كبيرة .سمعت مرة عن أحد الشباب الذي هدد بقتل كافة اقارب الفتاة التي طلب يدها للزواج
ورفض ابوها طلبه.
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غالباً ما كنت اسأل من قبل بعض النساء المسلمات كي أرشح فتاة مناسبة كعروس البنهن أو
أخيهن ،وعند ذكر بعض الفتيات اللواتي اعرفهن ستكون أجوبتهن كالتالي " اّه غير أن هناك بقعة بيضاء
على واحدة من عينها " أو " إنها فقيرة جداً " أو " إنها عصبية المزاج " أو "إنها ليست جميلة".
تتلخص فكرتهن عن الجمال في وجه أبيض شاحب مكتنز ال أثر فيه ألي لون فيما عدا اللون
الذي توفره عوامل الفن ! بالطبع ال يرى الرجل الفتاة حتى يوم الخطبة وفي حالة المسلمين فإنه ال يراها
حتى يوم الزواج الفعلي.
ال تزال عادة تزويج الفتاة ضد رغبتها موجودة بين مسيحيي بعض القرى الموصلية .يحدث في
بعض االحيان أن الفتاة تصر على كرهها للزواج حتى يصل القسيس لربط عقدة الزواج .يقوم والد الفتاة
في هذه الحالة بربط يدي ورجلي الفتاة لحين إكمال مراسم الزواج ويطلق سراحها حينذاك إذ ال فائدة عند
ذلك من أي مقاومة تبديها .هذا ما ال زال يحدث في بعض القرى قرب الموصل حينما تتصف الفتاة
بالعناد .إال أنهن عادة ما يتقبلن قدرهن على أنه " النصيب " وهن يعلمن أن مقاومة هذه العادة ال تعود إال
بقليل من الفائدة أو ال فائدة على إالطالق .كم من مرة اعتصر قلبي من ألمه لرؤية طفلة مرتبطة بزوج
يمكن أن يكون بعمر أبيها أو حتى بعمر جدها ،وغالبا ما تكون خطاياه كبيرة كبر سنه !
عندما يقترب يوم الزواج ترسل الدعوة إلى كافة إالصدقاء واالقارب للحضور في أيام الزواج
المحددة ،يأتي أوالً يوم أخذ العروسة إلى الحمام – وهذا عمل ذو أهمية كبرى .يلي ذلك اسبوع حافل
بالغناء والرقص والوالئم ويشكل ذلك جزءاً من الحدث الكبير .يتمتع الجميع بالحدث بكل ما في الكلمة من
معنى حتى أولئك الذين اضطلعوا بأكثر االشغال عناء أي بإعداد الطعام .يجري اعداد ثالث وجبات
يومياً تتألف األولى من الخبز والقيمر والزبدة والفواكه وغيرها ،أما وجبة الغداء فهي وجبة كبيرة

74

عروس موصلية

الفتاة في الوسط عروس مسيحية تلبس ثياب عرسها.أما قطع النقود الذهبية والقالئد والحزام الذهبي فهي

هدايا عرسها.
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من اللحوم المطبوخة بأشكال مختلفة مع الرز والدجاج والخضروات تبعاً للموسم .وال تقل وجبة المساء
شأناً فهي وجبة ثقيلة أيضاً تؤمن أنصراف الضيوف راضين تماماً بعشائهم وبأنفسهم.
يترتب على العروسة المسكينة أن تجلس في غرفة إالستقبال طوال اسبوع على وسادة خاصة أعدت
للعرائس من دون المشاركة في أي من إالفراح حواليها .تبدو العروسة كل يوم بثوب حريري جديد وغالباً
ما تكون مغطاة بمصاغاتها الذهبية ،وال يفترض في العروسة أن تتكلم إال حين يتكلم اآلخرون معها.
غير أن الضيوف ال يولونها الكثير من إالهتمام بعد قبلة التحية .أما عند وقت الطعام فتقوم قريباتها
بإطعامها اذ يفترض أن تكون منهكة إلى درجة ال تستطيع معها األكل دون مساعدة.
تأخذ العروسة موقعها في الدار بعد انتهاء أيام إالحتفاالت كخادمة لحماتها .تصبح أصغر و آخر
العرائس في البيت المسلم خادمة الجميع في أول سنة من حياتها الزوجية ،أو حتى تشاركها في الدار
عروسة جديدة أصغر سناً ،تعتمد سعادة أو شقاء اعضاء نساء الحريم على طبيعة الحموات ،فباستطاعة
الحموات إذا ما رغبن جعل حياة الزوجات الفتيات بائسة أو سعيدة.
تعتمد نفس عادة تقديم الطعام لبضعة أيام في المآتم كما في االعراس أيضاً .يجلس المعزون الذين
يأتون للمشاركة في االحزان في سكوت وقور طوال اليوم ،غير أن مشاركتهم في الحزن ال تقلل من
شهيتهم ألنهم يتمتعون بطعام االحزان بصورة كاملة .عند وفاة شخص يقوم أهل المتوفى باستدعاء
(العدادات أو اللطّامات) وكنت قد ذهبت مرة إلى دار أحد المسيحيين ألرى هؤالء اللطامات وكان منظرهن
مروعاً .جلست اللطامات المحترفات على األرض وسط اقارب المتوفى وبقية المعزين وبدأوا بالبكاء واللطم
وحركوا بقية الحاضرين معهم إلى نوبة تصورت معها أن البعض سيصابون باالغماء وكانوا يلطمون
ركبهم ويمزقون شعرهم وثيابهم حتى بدوا أشبه بمجانين منهن بنساء.
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حدثت قبل فترة قصيرة وفاة فجائية ومحزنة جداً في أحد الدور القريبة جداً من دارنا في الموصل
جيرننا .في
استيقظنا في إحدى الليالي حيث كنا ننام على السطح بسبب أصوات عويل اّتية من دار أحد ا
ذات الوقت وصل مبعوث مسرع جداً يلتمس من زوجي القدوم لرؤية المريض حيث أن أهل بيته لم يكونوا
متأكدين من موته أو من كونه في غيبوبة كان الرجل قد ترك البيت إلداء بعض الفرائض الدينية
اإلسالمية وتوفي بصورة فجائية عند عودته.
استمر العويل في تلك الدار لسبعة أيام وكان سماعه أم اًر فظيعاً أن الصوت الناجم عن مشاركة
نحو مائة امرأة في عويل من هذا النوع أمر مروع بحق وتنتهي كل نوبة عويل بصرخة تشق الهواء وتجمد
دم المرء في عروقه.
كنت بسبب كوننا أصدقاء وجيرأن المتوفي أزور مأتمه كل يوم خالل اسبوع غير أني لم أجلس مع
المعزين وفضلت قضاء وقت الزيارة مع اخوات المتوفى في غرفة علوية فوق الجلبة والضجيج في باحة
الدار .هناك في العويل صوت ال يحتمل يشبه صوت روح مكروبة تتعذب ،تمنيت لو أنهم كانوا يعرفون
يسوع عيسى الحي والزمن الذي لن يكون فيه موت.
عادة ما يترك الدار الذي تحل به وفاة بكامله غير منظف لمدة ثالثة أيام .سبب هذا هو اعتقادهم
بأن ملك الموت ال يزال يحوم قريباً ويخشون أنهم إذا كنسوا البيت فقد يكتسح ملك الموت أحد اعضاء
إالسرة بسبب ذلك وهكذا يصبح البيت قذ اًر جداً وتنتشر اعقاب السكائر على السجاد وال يمكن فصل اي
شيء حتى أنتهاء اليوم الثالث بسالم.
هناك بين المسيحيين أيضاً عادة عدم ارتياد الحمام بعد وفاة أحد أفراد العائلة لمدة ستة أشهر وعدم
حالقة الرجال لذقونهم لمدة ستة أسابيع وقد علمت مع إالسف أن النساء على وجه التخصيص يمتنعن
عن ارتياد الحمامات العامة اثناء فترة الحداد .توفي أبو خادمتنا (جودي) قبل التحاقها بخدمتنا بفترة وجيزة
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وقد مرت سنة كاملة قبل أن نتمكن من اقناعها بعد الحاح لتتحمم .يراعى اقرباء المتوفي بصورة خاصة
ارتداء المالبس ذات اللون الغامق أي ثياب داكنة وليس بالضرورة سوداء.
إني متأكدة أن عادة دفن المتوفى بعد ساعات قليلة من وفاته غالباً ما تكون سبباً لدفن أناس أحياء.
كانت إحدى العجوزات تمتعني بقصص بعض صديقاتها المفزعة وحول خالصهن من الدفن وهن أحياء،
يشكر المرء ربه عند سماع قصص أولئك الذين كتبت لهم تلك النهاية الفظيعة ؟ إنه أمر يفزعك مجرد
التفكير به .كيف يمكن في بالد ال يحتاج الدفن فيها إلى شهادة وفاة وحيث تحمل الجثة إلى المقبرة وهي
الزالت دافئة من تجنب مثل هذه إألحداث.
لكي تنتقل إلى عادات غيرهن وتتسم باللطافة دعونا نترك الموت إلى الحياة .أول ما يفعله األبوان
في الموصل اكانا مسلمين أو مسيحيين عندما يرزقأن بطفل هو حمايته من تأثير العين الشريرة المهلك.
العادة السائدة في أن تسلك م اررة بخيط مناسب وتعلق في رقبة الطفل حديث الوالدة .يقوم المسلمون كذلك
بوضع اّيات قرآنية في كيس صغير ويشدونه حول ذراع الطفل أو يخيطونها على قبعته .إن عادة لبس
التعويذات لتجنب العين الشريرة عادة واسعة اإلنتشار ومتجذرة في أذهان الموصليين.
تعتبر عادة تقبيل إاليادي عادة جميلة جداً من المعتاد أن يدرب إالطفال على فعل ذلك حتى قبل
أن يتقنوا الكالم أو يتمكنوا من المشي .كذلك تجد الخدم متلهفين لتقبيل اياديك بعد أن كانوا قد فعلوا شيئاً
مزعجاً أو مغيظاً ،يقوم هؤالء باختطاف يدك قبل أن تدرك ما يقومون به ويقبلونها .يضمنون بهذه الطريقة
تأمين تسامحك عن الخطأ الذي اقترفوه قبل إالعتراف به غير أني أكثر حذ اًر اآلن وأرغب بسماع ما فعلوه
قبل السماح لهم بتقبيل يدي .وهذه العادة أيضاً واحدة من عالمات األمتنأن وسيسارع أي شخص استلم
بخشيشاً أو هدية منك بتقبيل يدك.
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حدث لي بعض االحيان عندما كنت أتجول على حصأني في المدينة أن أمسك أحد المارة ممن
رقدوا في المستشفى بيدي ليقبلها معب اًر عن امتنانه بهذه الطريقة .يتطلب األمر من الرجل لكي يقبل يد
امرأة قد اًر كبي اًر من االمتنأن أو الود ،لذا أشعر عندما حدث ذلك من قبيل الصدفة أنه تكريم غير عادي.
هناك عادة ال زالت سبباً في الكثير من حرقة القلوب كما كانت في أيام هامان ومردخاي. 1
من المعتاد أن ينهض المضيف أو المضيفة من مقاعدهم عند وصول ضيف – ذلك إذا كانوا
يريدون تقدير الضيف .يجري االلتزام بهذه القاعدة بصورة دقيقة إال أنها وسيلة جيدة يستطيع المرء
بواسطتها أن يكون فظاً في معاملته لضيفة أو أن يخزيه أمام إآلخرين .من حسن الحظ أن عدم النهوض
للترحيب بالزائر أمر عادي غير أنه عندما ال يحدث يجعلك تشعر بعدم الراحة .هناك امرأة محبوبة كبيرة
السن في الموصل ممن يعتقدون أن النهوض المرأة (فرنجية) أمر يحط من كرامتهم ،لكن ربما يعذرها
المرء فهي حاجة – أي أنها قد أدت الزيارة لمكة وهي تنال نتيجة ذلك احتراماً شامالً من أصدقائها
وأقاربها كافة.
من العادات الطريفة إألخرى في الموصل عادة ارسال صواني تحوي غداء مطبوخاً في أواني
للقادمين الجدد أو للعائدين إلى دورهم بعد غياب طويل .لم نكن نعرف بهذه العادة عند وصولنا الموصل
للمرة إألولى لذا كانت دهشتنا كبيرة عندما رأينا في ثاني أيام وصولنا رجلين أو ثالثة رجال يدخلون مجمع
سكننا وقت المغرب حاملين على رؤوسهم صواني هائلة الحجم ،بينوا لنا أن سيدهم وهو تاجر مسلم أرسل
هذا العشاء مع تحياته الوافرة وتمنياته الطيبة.

 -1قصة هامان ومردخاي من أساطير أحبار اليهود التي أدرجوها في التوراة .كان هامان يهوديا كبير الشأن في بالد
فارس ,إال أن مردخاي وهو يهودي أيضا لم يكن ينحني له رغم أنه خادم .وكان خالفهما سببا لقيام ملك فارس باضطهاد
وقتل اليهود.
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كان ذلك عشاء يكفي عشرين شخصاً لذا قمنا بجمع كل من نستطيع ايجاده في المبنى من
مساعدين ومدربين وغيرهم ممن كانوا يساعدوننا مشكورين في استق اررنا .قمنا بفرش سجادة فارسية كبيرة
في فناء المنزل وجلسنا لنتمتع بأولى وجباتنا العربية في مدينة الموصل.
عندما ينوي المرء مفارقة المكان أو عندما يقوم لسفرة فمن المعتاد للجيران أن يرسلوا صواني كبيرة
من الحلويات والكعك (الكيك) وغير ذلك من االطعمة المالئمة لكي يأخذها الشخص في سفره ،عندما كنا
سنترك الموصل استلمنا عدداً كبي اًر من هذه الصواني _ كانت عديدة بحيث بقيت محتوياتها بعد اربعة
عشر يوماً من السفر عبر البرية غير مستنفذة ،كان أحد االنواع معموالً من اللوز المدقوق والممزوج مع
السكر 1وهناك نوع آخر لذيذ المذاق بصورة خاصة مصنوع من المعجنات الخفيفة المشبعة بالعسل.
يعتبر توزيع الطعام للفق ارء كنوع من الشكر واالمتنان عادة

أخرى من العادات المحببة في

الموصل ،فبعد الشفاء من مرض مضني يقوم الناس عادة بتوزيع كمية كبيرة من الخبز المخبوز بطريقة
خاصة والمطعم ببذور الكروية.2
يجرى إالحتفال بوالدة صبي من خالل توزيع اللحم والخبز بسخاء يصل إلى حد التبذير .كذلك
يقومون عند الشروع في سفرة بإعطاء الفقراء أما الطعام أو بعض المال ،وهذه العادة أي عادة شكر اهلل
من خالل تقديم االعطيات للفقراء تمارس في كل مناسبة في الحياة تستدعي مثل هذا الشكر .قامت إحدى
صديقاتي من النساء الطيبات بتجأوز هذا العرف .كان من المقرر في إحدى الفقرات أن ينهي عمل
إالرسالية وأن تترك الموصل بصورة نهائية لكن العناية إاللهية شاءت أن يتغير القرار حيث وصلت االنباء
في أنكلت ار بإستمرار عمل البعثة وهو أمر احتفى به السكان بصورة كبيرة .ارادت المرأة التي ذكرتها في
 -1الشك أنها تشير إلى ما يدعى باللهجة الموصلية (الحاجي بادة) وهي تصنع من اللوز المدقوق مع السكر وبياض البيض,
أما النوع الثاني فهو البقالوة دون شك.
 - 2تشير هنا إلى خبز العباس الذي يطعم عادة بحبوب الكبابة واللوز .
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اعاله أن تبين شكرها هلل بطريقتها الخاصة لذا قضت يوماً كامالً لتهيء كمية كبيرة من أرغفة الخبز
الصغيرة ولم تكن هذه إالرغفة للتوزيع على الفقراء بل إلطعام كالب إالزقة الجائعة .كان هذا عمالً ينم
عن حب للكالب غير معهود من قبل امرأة مسلمة حيث أن المسلمين يعتبرون الكلب حيواناً غير نظيف.
من االكيد أنها " قد غفرت خطاياها الكثيرة ألنها أحبت كثي اًر ".1
يرتبط عمل القهوة وشربها بالحياة في الموصل بصورة وثيقة .جرت العادة على تقديم كوب من
القهوة العربية لكل زائر يدخل المنزل .2هذا ماكان يعني بالنسبة لنا تقديم مإال يقل عن مائتي كوب من
القهوة يومياً .ال يقتصر تقديم القهوة على الزوار من االصدقاء بل إنها تقدم لكل من يدخل الدار وألي
فيفرغ أحد
سبب ,أكان لحضور اجتماع أو لاللتحاق بصف دراسي أو غير ذلك .أما في أيام إالعياد ّ
الخدم إلعداد وتقديم القهوة للضيوف فقط ,وقد جرت العادة أن يقوم الجميع خالل إالعياد الرئيسية مثل
عيد الميالد وعيد الفصح بزيارة االصدقاء وهذا يشمل المسيحيين كما يشمل المسلمين كذلك .يستمر
إالحتفال بعيد الميالد لفترة ثالثة أيام بينما يستمر اثناء عيد الفصح لمدة اسبوع ويجب أن تكون القهوة
مهيئة للتقديم رأساً لكل الزوار وتصاحبها صينية مليئة بالحلويات من راحة الحلقوم والملبس الموصلي
وبقية الحلويات الموصلية .أما عند كون الدار في حالة حزن فإن القهوة التي تقدم لكافة الزوار ولفترة ستة
أشهر ستكون مرة وكذلك في أول أيام إالعياد لمدة سنة كاملة.
ال أفتكر أني زرت دار أحد المسلمين ومهما كانوا فقراء دون أن يقدموا لي أما القهوة أو بعض
الحلويات .كنت غالباً ما أرتجيهم أن ال يهيئوا شيئاً لي لكنهم كانوا يصرون على ذلك بسبب غريزة الكرم
المتأصلة لديهم وغالباً ما كان كرمهم يتجاوز القهوة ليشمل اللحوم والفاكهة واللبن كذلك.
 -1هذه المقولة مقتبسة في انجيل لوفا االصحاح .70
 -2سمعت ممن عاشوا في اوائل القرن العشرين أن شرب الشاي كان أمرا نادرا وغالبا ما يلجأون اليه في حاالت الزكام
أو الصداع فقط وأن شرب القهوة هو السائد ،اما لماذا حل الشاي كالمشروب الساخن األول في بالد الرافدين فافسره بسبب
احتالل العراق من قبل االنكليز وهم من شاربي الشاي في حين بقيت القهوة المشروب االول في بالد الشام .
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يستغرق العربي الحقيقي في البادية نحو ساعة إلعداد كوب من القهوة .عليه أوالً أن يحمص القهوة
ثم يطحنها ومن ثم يغليها .ال يستخدم أعراب البادية السكر لتحلية قهوتهم فالسكر ليس من المواد الغذائية
في البادية.
سمعت إحدى المرات وصفة إلعداد القهوة العربية أو التركية وربما يرغب القراء بتجربة عملها
بأنفسهم .يتم أوالً تحميص القهوة إلى لون بني معتدل ليس بالغامق أو الفاتح ثم يتم طحنها إلى مسحوق
ناعم .يأتي اآلن فن إعداد القهوة أملء نصف الوعاء بماء بارد وسخنه لحد الغليان ،أضف حفنة يد من
القهوة ودعها تغلي ,حرك المزيج ودعه يغلي من جديد وكرر هذه العملية عدة مرات وستكون القهوة
جاهزة .الحظ رجاء عدم غسل وعاء عمل القهوة .ال داعي للقول أني ال أتقيد بهذه التوصية األخيرة غير
أن الخدم يعتقدون أنها جزء من الوصفة وال استطيع اقناعهم بغسل الوعاء إال في فترات متباعدة.
يؤدي هذا العناء من قبلهم خالل فترة الصيف إلى تعقيدات خطرة ،فالمطبخ كما يفترض ليس
بالمكان البارد في تلك الفترة لذا تنتشر فيه اسراب من الذباب باستمرار .غالباً ما يصلك الذباب الميت في
الحلويات أو بقية المأكوالت ويبدوا أن وعاء القهوة يخدم كمصيدة للعديد من الذباب الذي يجتذبه ال شك
السكر الموجود في الوعاء ليجد في القهوة قب اًر له .يأتيك زائر فجأة وترسل رسالة إلى المطبخ "ارسل لنا
قهوة" .يقوم الطباخ بأخذ الوعاء من غير أن ينظر كم من الضحايا ينازعون في بقايا القهوة في القعر
ويقوم بإضافة بعض القهوة المطحونة حديثاً ويغليها ثم يرسلها للزائر في كوب صغير لطيف المنظر .يقوم
الزائر بأخذ رشفة واحدة و ! ...سأسدل ستا اًر على ما يلي ذلك .فملء الفم من الذباب الميت ليس بالشراب
المستساغ .يمكن تصور شعوري في مثل هذا الموقف بدل قيامي بوصفه.
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بعض الزائرات ال تعجبهن القهوة التي اعدت لهن (حتى إن كانت خالية من الذباب) ولكن تكون
الزائرة في هذه الحالة متحفظة أو مترددة في اعادتعا مصحوبة بتكشيرة على وجهها إلى الخادم وهي تقول
":أنها تطلب كوباً آخر من القهوة التي أعدت بصورة أفضل".
لن تكون زيارة إلى صانعي الخبز في غير محلها .جرت العادة بين بعض الناس على اعداد الخبز
مرة في الشهر وبكمية تكفي طوال الشهر ,ويوم اعداد الخبز يوم مخيف .تبدأ العملية بعد منتصف الليل
بقليل عندما تصل المرأة التي تحضر الطحين وتعد العجين وتتركه ليختمر .تساهم كل امرأة في الدار
طوال ذلك اليوم بالعمل .تقوم إحداهن بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة وتقوم الثانية بفتح الكرة قليالً
وتسلمها إلى جارتها التي تستخدم شوبكاً أصغر ثم تسلمه إلى الثالثة التي تقوم بفتحه بصورة كاملة عند
انتهاء هذه العمليات يكون الخبز بسمك ورقة وبسعة طوق األطفال المصنوع من الخشب ويكون جاه اًز
ليخبز.1
يتكون الوقود المستخدم لتسخين الفرن 2من القش المهشم ونفايات الماعز الذي يحرق حتى تصل
الح اررة إلى المدى المطلوب ويجري عند ذلك لصق هذه األرغفة من العجين على جوانب الفرن وال تزال
حتى تتحمص بصورة مرضية ،هذا النوع من الخبز لذيذ جداً عندما يكون طازجاً وهشاً ،اما عندما يتقادم
فيجري عادة رشه بالماء قبل تقديمه على المائدة.
لم نستخدم هذه الطريقة لعمل الخبز .جربتها مرة واحدة للمرضى الراقدين في المستشفى لكني وجدت
أنها تأخذ وقتاً طويالً .الخبز اليومي أكثر مالئمة عند وجود ثالثين إلى اربعين شخصاً يوفر لهم الطعام
يومياً.
 -1يتبين للقارئ وخاصة الموصلي إن الكاتبة تتكلم عن خبز (الرقاق) .طبعا هناك النوع االخر من الخبز الموصلي
السميك والطري الذي كان يخبز مرة في االسبوع او نحو ذلك.
 -2بالطبع ما يذكر كفرن هنا هو في الحقيقة (التنور).
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الفصل الثامن

االحالم والرؤى
ما اّره حزيقيال 1عند نهر شيبار  -ما رأيناه نحن عند نهر الخابور  -االنهار المتطابقة " -دوالب
داخل دوالب"  -الشعار البابلي للخلود  -أصل الشاروبيم -حلم امرأة تعاني من الماء األبيض  -أثر
الحلم على شخصيتها  -استرداد الساعة والسلسلة بواسطة حلم مفتعل  -تصوير لمبدأ القسمة أو
مجمعنا -جو إالشباح غير مالئم للدجاج.
النصيب  -إالشباح في ّ

هناك تأثير كبير لألحالم والرؤى على الذهنية الشرقية .يعتقد الشرقيون بصورة جازمة أن اهلل غالباً
ما يكلمهم من خالل هذه الوسائط مستخدماً إياها كتحذير من خطر قادم أو كصوت مرشد.
دونه في تنبؤه "إن السموات أنفتحت ورأيت أطياف
لم يكن حزيقيال استثناء لهذه القاعدة ألننا نق أر ما ّ
الرب" .لقد أسبغت عليه هذه الرؤيا عندما وقف بجانب نهر شيبار في أرض الكلدانين ونهر شيبار ليس
إال نهر الخابور الذي عبرناه في واحدة من سفراتنا المتعددة في طريق عودتنا من إنكلت ار وعندما جلسنا
على ضفافه تمتعنا كذلك كما فعل حزيقيال " بطيف الرب ".
كنا قد قطعنا مرحلة عديمة المياة في البادية ذلك اليوم وكنا نحتفل بحقيقة أن موقع مخيمنا لتلك
الليلة كان على ضفاف نهر وهو نهر الخابور .ال يمكن تصور الفرح برؤية نهر إال لمن كان قد سافر
أليام خالل صحراء مقفرة وقد خبرنا ذلك األبتهاج مساء عندما رأينا الماء ألول مرة خالل يومين
 -1حزيقيال أحد احبار اليهود الذي دون سفرا يدعى بأسمه في العهد القديم العبراني يدعي فيه أنه رأى أطياف الرب
الذي كلمه وارشده لكي يصلح بني اسرائيل العاقين .اما نهر الخابور الذي تتكلم عنه الكاتبة فهو خابور الفرات الذي تنبع
فروعه من جبال ماردين وتمر خالل محافظة الجزيرة السورية ليصب في نهر الفرات جنوب مدينة دير الزور بنحو ثالثين
كليومتر.
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أو ثالثة أيام .نصبنا مخيمنا أقرب ما يمكن بجانب النهر وتهيئنا ونحن جالسين عند باب خيمتنا للتمتع
ناظري إلى األعلى تجلى أمامي منظر رائع .ناديت
بالمناظر الجميلة أمامنا بصورة كاملة وعندما رفعت ّ
زوجي على عجل ووقفنا سوية نراقب هذا المنظر المدهش .كانت الشمس تغوص في األفق مثل كرة من
نار وراء النهر عندما برزت من مركزها بصورة فجائية أضواء جميلة منشورية الشكل .شكلت هذه
إالضواء نفسها بصورة تدريجية وبصورة غير ملحوظة تقريباً مع الشعاع التالي كما في قوس قزح .كان
هناك ضمن هذا الدوالب دوالب آخر أصغر حجما ويتألف من نفس األلوان المنشورية .أما الدائرة
الخارجية لكل دوالب فكانت تتألف من شريط من الضوء البراق .كان هناك على قمة هذين الدوالبين شكل
مرئي يشبه بداية دوالب ثالث غير أنه لم بكن ممي اًز بدرجة توضح الشكل الدقيق الذي يمتلكه .كان هناك
على كل جانب من هذه الدواليب جناح واسع يبدو وكانه يغطي الدواليب وكانت هذه اإالجنحة أيضاً
بيضاء براقة .شكلت جميع هذه إاللوان منظ ار رائعا ال يمكن نسيأنه وشعرنا بحق أن ذلك كان رؤية للرب.
استلم زوجي أثناء إقامتنا في الموصل رسالة من أحد السادة في إنجلت ار يطلب فيها من زوجي
استقصاء حدوث هذه الظاهرة .عند عودتنا إلى الوطن كان من الممتع أن نعرف بناء على رأي شخص
ثقة أن المنظر الذي رأيناه على ضفاف الخابور كان ذي أهمية تاريخية .كان منظر الدواليب متطابقاً
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تقريباً مع الشعار الذي اتخذه البابليون ليمثل إاللوهية .وقد علمت من نفس المصدر الثقة أن منظ اًر شبيهاً
بهذا إالصل هو الذي انبثقت عنه فكرة الشيروبيم .1يعتقد أحد الخبراء في هذا الموضوع أن هذه الرؤيا
بكاملها تسببها بعض التأثيرات المناخية فالشمس حين تؤثر على البلورات الثلجية الصغيرة في الهواء تولد
هذه االلوان كما في المنشور .وأي كان السبب فإن النتيجة كانت مدهشة وشكرنا اهلل على تمكننا من رؤية
" انفتاح السماء " التي كشفت عن منظور إلهي .لم يدم المشهد أكثر من خمس دقائق غير أن السماء
إحتفظت بوهج االلوان لربع ساعة بعد ذلك ثم خيم الظالم.
يعتبر الموصليون من كبار المعتقدين باالحالم وهم يتقبلونها كفال جيد أو سيء .جاءتنا إلى
المستوصف قبل فترة امرأة مسلمة تعاني من الماء األبيض (الكاتاراكت) في كلتا عينيها وكانت عمياء
تماماً منذ سنين عديدة وكانت متلهفة إلجراء عملية وهي تتمنى أن تمتلك ما يكفي من البصر لتقوم
المجمع وذلك سيرضيها ,إذ أنها تستطيع عند ذلك كسب سبيل عيشها .أخبرها الطبيب بعد
بتنظيف
ّ
معاينتها أنه ال يتمكن من ضما ن نتائج جيدة للعملية ألن عينيها لم تكونا صحيحتين .غير أن كونها
عمياء تماماً جعل إجراء العملية أم اًر ال بأس به فقد يم ّكنها ذلك من استعادة بعض بصرها وبما يكفي
لترى الطريق على األقل .بناء عليه تم ادخالها المستشفى لتنتظر دورها إلجراء العملية.
كانت امرأة رقيقة العواطف ويبدو أنها كانت قد أوتيت قوة حدس غير عادية .كنت كلما اذهب إلى
باب الجناح الذي ترقد فيه تنادي حتى قبل أن أتفوه بأي كلمة " جاءت الخاتون! كنت في بعض االحيان
أتسلل من دون أحداث أي صوت فقط ألرى إذا ما كانت تعرف بحضوري وكانت من دون أي تردد
تنهض في سريرها وتصغي بتركيز ثم تسأل أحد المرضى "أليست الخاتون هنا ؟".

 -1الشيروبيم في العرف المسيحي في العصور الوسطى هو الصنف الثاني من أصناف المالئكة التسع ويمثل في اللوحات
الفنية كطفل مكتنز مجنح.
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ثم تقوم عندما تشعر بيدي باألمساك بها بشدة ثم تقول " عرفت ذلك ..عرفت ذلك ..شعرت بذلك
هنا (وتؤشر إلى قلبها) وان الخاتون في الغرفة " كانت امرأة سريعة إالستثارة لذا كان زوجي يخشى أن
تقوم بعمل غير مسؤول أثناء العملية أو بعد ذلك لذا حذرها في أن عدم بقاءها هادئة قد يفقدها بصرها
تماماً غير أنها ازدادت توت اًر مع اقتراب يوم العملية .بالرغم من ذلك بدت صبيحة أحد األيام هادئة تماماً
واسرعت لتخبرنا سبب طمأنينتها ،كانت خالل الليل قد رأت حلماً طمأنها وبدد مخاوفها وجعلها مؤمنة
وزرع في نفسها الثقة.
كانت في حلمها تسير في البرية حيث قابلت أحد الماللي الذي بدأ فو اًر بلعنها وشتمها ،رأت كذلك
حينما كانت منشغلة مع هذا المال صورة قادمة اليها وكانت تعلم أنها صورة سيدنا (عيسى الحي كما
يدعى بالعربية) .بدأ يتكلم معها بهدوء ويسألها عن سبب بكائها واخبرته أن المال كان يسبها ورأت في
حلمها بعد ذلك (رغم كونها ضريرة) أن سيدنا عيسى التفت إلى المال ووبخه بسبب شتمه لالمرأة ثم التفت
إليها وقال لها " التبكي يا ابنتي ألن الطبيب اإلنكليزي سيعيد لك البصر بعد بضعة أيام" ثم تركها.
استيقظت المرأة وهي قانعة تماماً أن ذلك كان وحياً إلهياً جاءها من خالل سيدنا عيسى ليؤكد لها
أنها ستستعيد بصرها .أصبحت منذ ذلك الوقت هادئة تماماً وساكتة وبقيت على تلك الحالة طوال مدة
بقائها في المستشفى .جرى تحذيرها في اليوم السابق للعملية بأن بصرها قد ال يتحسن ،إال أنها ابتسمت
وقالت " غدا سوف أكون مبصرة ! " وقد نالت جزاء ايمانها ونجحت العملية وتركت المستشفى بعد
اسبوعين أو ثالث أسابيع وبصرها في إحدى عينيها جيد جداً وهي تنتظر عودتنا إلجراء عملية للعين
إألخرى.
كان زوجي مرة يسافر من يزد إلى كرمان في بالد فارس عندما وجد في أحد األمسيات أن ساعته
وسلسلتها وكالهما من الذهب مفتقدتان وأحزنه ذلك كثي اًر بسبب الذكريات التي تحملها ساعته .قابل في
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نفس الليلة شخصاً إنكليزياً آخر في طريق عودته إلى يزد وأخبره بفقدان ساعته وطلب منه االستفسار
عنها في طريق سفره وأن هناك مكافأة لمن يعيدها .وعده صديقه بأنه سيفعل ما في وسعه ونادى خادمه
شارحاً له الموقف وطلب منه االنتباه ألي اخبار عن المواد المفتقدة.
كان هذا الخادم ذكياً جداً ،قابلوا في الصباح التالي قافلة من الجمال في طريقها إلى كرمان وذهب
الخادم إلى قائد األبل وسأله :
 " يا أخي العزيز ارجو أن يدوم فضلك لقد أقلقتني احالم رأيتها الليلة الماضية عنك ". " استغفر اهلل " قال قائد األبل " لماذا اقلقتك احالم عني ومن أنا حتى استحق الرؤية في المنام ". " نعم رأيتك في الحلم تنحني لتلتقط شيئاً ما ". "إن حلمك مخطوء ألنني لم ألتقط أي شي ". "لكنني في الحلم رأيت أن الشيء الذي التقطته ال يسوى شيئاً وأنه شيء عادي ال ربح فيه " عندذلك بدا الحزن على وجه قائد األبل غير أن الخادم استمر بحديثه "غير أن صاحب الحاجة الرخيصة
التي التقطتها تواق باسترجاعها رغم أنها غير ذات قيمة ألنها واحدة من األشياء التي يحبها".
 " لكنني اخبرتك أني لم التقط شيئاً .لكن الخادم متجاهالً بعناية انكار قائد األبل استمر" :رأيتكتنظر إلى هذه الحاجة الرخيصة في يدك ثم تضعها في عباءتك ".
 " ال ،ال ،لم التقطها ". " لذا إذا سمحت لي أن أبين لك أين هي فاسأقوم بتخليصك من هذه الحاجة الرخيصة ".بعد بعض التفاوض من هذا النوع يبرز قائد الجمال ساعة زوجي وسلسلتها ويستلم مقابلها مكافأة
صغيرة .أما الخادم المغتبط بنفسه وبحكمته فابتسم وهو يحلم بمكافأته البالغة باون إنكليزي واحد (خمس
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تومانات) .اعترف قائد الجمال فيما بعد أنه دهش لمجرد التفكير بأن اعماله كشفت لهذا الرجل في حلم
رآه وأنه لم يكن ليحتفظ بالساعة مهما كان الثمن.
ال داعي للقول أن الحلم كان حلماً مزيفاً أصطنع ليؤثر على عقلية قائد الجمال المؤمن بالخرافات.
روى نقيب السادة في الموصل لزوجي قصة تتعلق بحلم غريب وكان الحلم كالتالي :جاء رجالن
إلى أحد الماللي ليسأالنه عن قضية كانت تؤرقهما .كان سبب خالفهما أنهما اثناء ذهابهما إلى العمل
كل يوم كانا يمران بجوار سلم يستند إلى أحد الجدران .كان أحدهما يتجنب المرور تحت السلم مخافة أن
يسقط عليه ويقتله فيما كان الشخص إآلخر ال يحاول الهروب من الخطر ألن ما كتبه اهلل سيحدث واذا
ماكان مكتوباً له أن يقتل بسبب سقوط سلم عليه فإن ذلك سيحدث .لذا وبعد صرف وقت طويل يتجادالن
فيه حول هذه المسألة المعقدة قر ار استشارة المال .أصغى المال لكل منهما لكنه أخبرهما أن هذه المسألة
تحتاج إلى بعض التفكير وحدد لهما يوماً ليعودا ويسمعا حكمه في القضية .بعد مغادرة الرجلين أخذت
المال غفوة وشاهد حلماً أثناء غفوته تلك .رأى في ذلك الحلم صبياً جميل المحيا وهو ابن أحد الملوك
والذي أحبته روحه حباً كبي اًر ثم قابل في حلمه شخصاً غريباً أخبره أنه (أي المال) سيكون سبباً في موت
الصبي الذي أحبه .غير أن المال وهو يتميز غضباً استنكر الفكرة قائالً أنه يحب الفتى بحيث ال يمكن
له أن يتصور إيذاءه .ومع ذلك فإن اهلل كما قال له الشخص الغريب قد قدر أنه سيالقي حتفه على يدك
وأن ماهو مكتوب مكتوب .عاد المال في حلمه إلى داره وهو منزعج وحزين في قلبه غير أنه ال يفعل أي
شيء يمكن أن يكون سبباً في كارثه تحدث لذلك الفتى .جاءته دعوة في حلمه لزيارة األمير اليافع ولم
يأخذ معه أي حاجة يمكن أن تؤذي األمير فيما عدا تفاحة سيهديها له .إستقبل األمير المال في داره
وقضياً وقتاً طيباً وهما يتسامران .أخي اًر وعند مغادرته قدم المال العجوز التفاحة لألمير الذي قبلها مسرو اًر
وأراد أن يأكلها مباشرة .أخذ المال سكين جيب من أحد جيوبه ليقشر التفاحة التي اعادها لألمير وقد شكها
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على السكين حيث قام األمير بأخذها بتلهف صبياني .عند أخذه التفاحة وخزت نهاية السكين إحدى
أصابع األمير مما سبب له تسمم الدم الذي أدى إلى موته بعد فترة قصيرة .بكى المال بسخونه واستيقظ
ومجده بخشوع من صميم قلبه.
كبر المال اهلل
ّ
بسبب بكاءهّ .
عاد الرجالن في اليوم المقرر لسماع قرار المال الحكيم .استقبلهم المال بحفاوة لكنه أكد لهم بأسف
بالغ عدم وجود أي فرق إذا ما مشي الشخص تحت السلم أو لم يمشي ،ألنك إذا ماكان مكتوباً لك أن
تموت بسبب سقوط السلم عليك فلن يكون لك مهرب من ذلك وما كتبه اهلل يجب أن يتحقق وليس
باإلمكان إحباط مقصده.
إن هذا المبدأ الذي تعلمه المال من خالل حلمه بارز جداً في أذهأن كافة المسلمين اليوم.
كان لدينا أثناء مكوثنا في بالد فارس خادم هندي مسلم أخبرنا أن الرب تراءى له في أحالمه ثالث
مرات في ثالث ليالي متتالية وبهيئة رجل عجوز ذي لحية بيضاء .كان أثر الحلم وتك ارره كبي اًر عليه
بدرجة جعلته يلجأ إلى رجل دين إنكليزي طالباً منه تعليمه أسس الدين المسيحي.
غالباً ماكانت النساء في الموصل تخبرني بإالشياء الرائعة التي ستحدث لي كما تراءى لهن في
أحالمهن .الزلت حتى اليوم استلم رسائل من بعضهن يقولون فيها " أننا نراك في أحالمنا كل ليلة ".
كان على أوائل النساء الراقدات فيما كنا نسميه مستشفانا في الموصل أن يقنعن بغرفة خارجية
تستخدم كجناح للنساء .كانت الغرفة الوحيدة التي وجدناها لهذا الغرض غرفة كبيرة كنا نستخدمها كبيت
شعلة .قام زوجي بتنظيفها بصورة جيدة وتعقيمها ثم صبغها باللون األبيض .كانت أول امرأة سيئة الحظ
ترقد في هذا الجناح امرأة مسلمة وديعة تنتظر إجراء عملية جراحية .رافقتها لغرض العناية بها أمها وكانتا
وحيدتين في هذا القسم غير المريح .اخبرتنا األمرأتان بعد يومين أو ثالث أيام من إجراء العملية أن شكالً
ضخماً يشبه التنين كان يبرز لهما من أرضية الغرفة بجانبهما.
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بعد بضعة أسابيع أشغلت فتاة يهودية صغيرة هذا الجناح وكانت تعاني من حروق شديدة وكانت
أمها وجدتها تعتنيان بها كما كان هناك أيضاً أمرأتين أو ثالث نساء أخريات في الجناح .أخبرنا في وقت
مبكر جداً أحد األيام أن كافة نزالء تلك الغرفة كانوا في حالة هلع خالل الليل .عند ذهابنا لرؤية سبب
ذلك وجدناهم جميعاً راقدات في الممر وقد جلبن فراشهن معهن .كانت النساء في حالة تعسة من الخوف
وطالبن بترك المستشفى حاإال قائالت أنهن لن يقضين ليلة واحدة أخرى في تلك الغرفة المرعبة ثم بدأن
جميعهن سوية يروين ما عانوه في تلك الليلة لذا لم نفهم قصتهن إال بعد عناء .يبدو أنهن بعد منتصف
الليل بقليل كن يتسأمرن عندما رأين بصورة فجائية جنديين يجلسان على حافة اسرتهن.
قاموا باالستفسار من الجنود وهن في حالة هلع شديد عن كيفية دخولهم الغرفة المخصصة للنساء
وهل أن كونها للنساء أمر لم يعرفونه ؟ بقي الجنود ساكتين في البداية ثم أخبروا النساء بعد ذلك بأنهم
قدموا من قرية تبعد نحو إثني عشر ميالً وأنهم قد أخبروا في حلم رأوه أن يذهبوا إلى بيت الحكيم
اإلنكليزي .كما أن قدومهم كان تنفيذاً لهذا األمر ثم اختفوا بصورة فجائية كما ظهروا في البداية .كانت
النساء بالطبع مرعوبات وكان بعضهن يعتقدن أن ما رأوه كان جنوداً فعليين بينما اعتقدت آخريات أن ما
رأوه كان من الجن وقد تقمصوا هيئة جنود.
قاموا بعد ذلك بترك الغرفة حاملين معهم فراشهن وقضين بقية الليلة خائفات يرتجفن .قمنا في
الصباح التالي بفحص سقف الغرفة بصورة دقيقة لنرى إن كان بإمكان أي جنود دخول منزلنا .وجدنا أن
الدار المجاورة كانت بيت رئيس الجنود وأن باإلمكان قيام بعض حراسه بتسلق الجدرأن ليصلوا إلى دارنا.
لم يكن باإلمكان على أية حال اثبات أي شيء غير أن اقناع أي شخص بإستخدام الغرفة ثانية كان
مستحيالً حيث أعلنت النساء أن الغرفة كانت (مسكونة) باالرواح الشريرة.
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اضطررنا في النهاية إلى تحويل الغرفة إلى غرفة إليواء الدجاج غير أن الدجاج وطيور الحبش
التي حاولنا تربيتها هناك تمرضت كلها وماتت .لذا كان هناك حسب ما يبدو شيئاً ما غريباً جداً يتعلق
بالجو السائد في تلك الغرفة! كانت محاوالتنا إألولى إلنشاء جناح نسائي محاولة فاشلة على وجة التأكيد.
ولما كانت النساء يرفضن البقاء في هذه الغرفة (المسكونة) إضطررنا للتخلي عن دارنا لهن وانتقلنا إلى
البيت المجاور ,واستخدمت الغرفة التي لم تصلح للبشر وحتى للدجاج كبيت شعلة تحفظ فيه إالخشاب.
أشير إلى إحدى البقاع عندما كنا نسافر في البرية على أنها مقر للجن والعفاريت .كان ادالء
القوافل يتطيرون من هذه البقعة ألنهم كانوا يعتقدون أن من يخيم فيها سيصادف موتاً شنيعاً .تحيط بهذه
البقعة بعض الشواخص ويقال أن كل من يحاول النوم ضمن هذه الدائرة المسحورة سيزوره الجن الساكنين
فيها والذين سيقومون بإمتصاص دمه حتى يالقي حتفه.
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الفصل التاسع

العادات والخرافات في الموصل
مميزات سكان الموصل – العادات إالجتماعية وحب المشروب – عالج فعال – المراهنات –
تلكيف وقصة العم غورو – مالك الموت وعناوين أخرى – مشاكل حول اإلسم والعمر – بعض
المعتقدات الخرافية – أثر الروائح على النساء – طيور الفأل الحسن – اللصوص – قتل الماشية – الشيخ
متي – زيارة المالك – الخرافات الطبية – عالج الخوف من الماء.

الشيء يؤثر في الغوغاء مثل الخرافات
(كوينتوس كيوريتوس)
إالعتقاد بالخرافات جريمة
(القائل مجهول)
المرض والحزن تأتي وترحل أما الروح المؤمنة بالخرافات فال راحة لها
(ر .برتون)

يتمتع سكان الموصل عامة بقلوب طيبة ومن السهل تسليتهم أما اكتساب ثقتهم فال يوازيه سهولة
سوى استارة عواطفهم .وهم بصورة عامة أيضاً ذوو مزاج طيب ويتمتعون بالصبر كما أنهم قلما ينساقون
وراء عواطفهم رغم افتقاد التحكم في نشأتهم وهم صغار.
يحب أهل الموصل إالختالط إالجتماعي إلى حد بعيد ويمضون وقتاً طويالً بصحبة اآلخرين يروون
القصص ويستمعون إليها ويدخنون ويشربون القهوة .إال أنهم ال يقتصرون لسوء الحظ على شرب القهوة
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فهذه العادات إالجتماعية غالباً ما تؤدي إلى تعاطي المشروبات المسكرة بكثرة .المشروب المفضل لديهم
في هذه األيام هو العرق ويتمتع به المسيحيون والمسلمون على حد سواء .والعرق كحول خالص يتولى
مسيحيو الموصل ويهودها صنعه وبيعه إلى المسلمين .ال يكتمل أي إحتفال من دون قنينة العرق.
الفكرة السائدة هي أن العرق الذي يشابه ماء النار ضروري في إالعراس والمآتم وحفالت الغداء وفي
كل مناحي الحياة .يؤسفني القول أن النساء أيضاً يتعاطين شرب الكحول إنما إلى حد أقل من الرجال.
حرما في
وشرب النبيذ أو الكحول كما هو معلوم يعتبر خطيئة كبرى لدى المسلمين ألن كليهما قد ّ
القرأن ،غير أن حبهم للعرق حسبما يبدو يفوق في العديد من حاالت اطاعتهم للقرأن .أخبرتني إحدى
النساء المسلمات قبل فترة إ نها ال تعتقد بوجود رجل مسلم واحد من الموصليين ال يشرب النبيذ أو العرق.
أرجو أن يكون قولها هذا مبالغة غير صحيحة .إال أن الميل هو للتخلص من الخجل المرتبط بعادة
الشرب ولألنغماس بهذه العادة بصورة متزايدة .من المحزن أن يتذكر المرء أن مسيحيي المدينة هم من
يصنع ومن يبيع الخمور والمسكرات وأنهم المسؤولون عن ادخالها إلى الموصل.
يروى عن أحد سالطيين األتراك أنه أراد وضع حد لزيادة المتاجرة بالمشروبات فوضع قانوناً يعاقب
أي مسلم يجدونه مخمو اًر .في أول يوم جرى تطبيق هذا القانون فيه وجدوا رجالً مسلماً مستلقياً في الشارع
وهو غير قادر على السير إلى داره .أخذوا الرجل إلى السجن وتركوه لينام ويتخلص من أثار سكرته.
عندما استفاق كانت دهشته كبيرة إذ وجد نفسه في زنزانة أحد السجون وعندما أخذ إلى القاضي تذرع بأنه
"غير مذنب" وقال أنه كان يعاني من ألم فضيع في اسنانه منذ بضعة أيام وأنه ذهب أمس إلى الحكيم
(الطبيب) ليصف له الدواء الشافي إال أن الطبيب أخبره أن أحسن عالج آلالمه هو شرب القليل من
البراندي وهو لم ي فعل سوى ذلك وكانت النتيجة أن النوم غلبه ووجد نفسه في السجن عندما استيقظ .عند
ذلك أبدى القاضي عطفه على الرجل لمعاناته من ألم االسنان وأكد له أن ذلك أمر يسهل عالجه .طلب
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القاضي من أحد رجاله الذهاب لجلب الحالق بدون تأخير والحالق هو الذي يقوم بمهمة طبيب االسنان
في مثل هذه الحإالت .أكد السجين لعطوفة القاضي أن ال داعي لكل ذلك وأن األلم خف كثي اًر ،لكن
القاضي قال له متعاطفاً " لكنه قد يعود ".
جيء بالحالق وأمره القاضي بتفحص اسنان الرجل وعندما لم يجد أي تسوس أكد للقاضي أن
اسنان الرجل كانت سليمة .غير أن القاضي بدأ يلعن الحالق قائالً " تدعي أنك حكيم اسنان وال تستطيع
إيجاد الضرس الذي يؤلم هذا الرجل ،جده حإال وقم بقلعه " .قام الحالق وهو يرتجف بأخذ كالبتيه وقلع
أحد أضراس الرجل .هنا صاح القاضي " دعني أراه " مضيفاً عند تفحص الضرس " إن هذا الضرس
سليم ،كيف تقوم بقلع ضرس سليم ! عليك بقلع الضرس المهتري حاال " .قام الحالق بالعمل على
ضحيته مرة ثانية ونال توبيخ القاضي مرة ثانية لعدم قيامه بقلع الضرس المهتري .عند ذلك أقر الرجل
أمام القاضي وهو يشعر أنه ال يستطيع فقدان اسنان أكثر وأنه شرب البراندي ألنه أحب ذلك ال غير ووعد
بأنه لن يلمسه ثانية ..عند ذلك ودع القاضي الرجل وهو يبتسم محذ اًر إياه أنه سيطلب قلع كل اسنانه إذا
ما تعاطى الشرب والسكر ثانية.
ترتبط عادة المقامرة مع عادة الشرب بصورة وثيقة وهذه العادة أيضاً متفشية في الموصل  .يشكل
لعب الورق عادة وسيلة التسلية الرئيسية بين النساء كما بين الرجال ويجري اللعب مقابل نقود .هناك مبالغ
كبيرة تربح وأخرى مثلها يخسرها الالعبون في هذه اللعبة ومن سوء الحظ أن الرابح األكبر في المقامرة هم
ذوو المناصب العالية .كانت إحدى النساء تمتلك العديد من المجوهرات والماس واللؤلؤ وغيرها وقيل لي
أنها ربحتها كلها من خالل المقامرة.
يسرنا دوماً أن نشارك في عادات السكان إالجتماعية عندما اليكون الشرب أو تكون المقامرة جزءاً
ّ
من البرنامج .بالنسبة لي على األقل استمتع جداً بتناول الغداء على الطريقة العربية مع ما يصاحب من
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وسائل اللهو الوطنية .إذا ماكنت تتقن اللغة لدرجة تمكنك من متابعة مسار الحديث فستستمتع بالقصص
التي تروى بعد تناول الغداء .قمنا قبل تركنا الموصل ببرهة قصيرة بإقامة حفلة غداء توديعية لبعض
اصدقاءنا وتمتعوا بعد ذلك بعرض إاللعاب النارية الذي اقمناه فيما متعنا أحد الضيوف من خالل رواية
بعض القصص المسلية والقصة التالية واحدة منها :
" هناك قرية قرب الموصل تدعى تلكيف وسكانها جميعهم من المسيحيين وهم مجموعة مبدعة من الناس
يختلفون كلياً عن مسيحيي الموصل في اللغة والملبس والعادات .يعتبر سكان تلكيف أنفسهم على أنهم
أشطر الناس وأهمهم تحت الشمس وهذه االفكار بينه في كل تصرفاتهم .كان هناك في تلك القرية قبل
سنين عديدة رجل يدعى العم غورو ويتصف بالذكاء والحكمة .كان الجميع يذهبون إليه لتلقي النصح
عندما تواجههم مشكلة أو يكونوا في موقف محزن كما كانوا يلجاون إليه عندما يمرضون ألن العم غورو
كان الوحيد القادر على شفاءهم .كان القرويون ينظرون إليه في الحقيقة بعين التقدير ويعتبرونه مرجعهم
وأملهم في زمن الحاجة .كانت بقرة تعود ألحد القرويين تشعر كما يبدو بعطش شديد ،ولم يكن مصدر
مياه تلكيف بذلك المصدر الجيد فالقرويون يعتمدون على حوض كبير من مياه األمطار المتجمعة وهذا
الحوض معرض للجفاف خالل موسم الصيف الطويل .الشك أن تلك البقرة لم تستسغ شرب مياه األمطار
الملوثة لذا فأنها اثناء بحثها عن وسائل أخرى إلرواء عطشها لمحت في باب أحد البيوت حب ماء كبير.
نظرت إلى حب الماء بشوق غير أن قرنيها منعاها في البداية من الوصول إلى الماء ,لكنها افلحت بعد
بعض محاوالت وبعض إالصرار في ادخال رأسها داخل الحب لتشرب الماء .أرادت البقرة المسكينة عندما
ارتوت سحب رأسها فوجدت أن ذلك غير ممكن وهكذا بقيت في حين بقي القرويون عاجزين عن معالجة
الموقف .اتفقوا في األخير على استدعاء الرجل الحكيم لذا ذهب أحدهم للبحث عنه .نظر غورو إلى البقرة
ورأسها في حب الماء عندما وصل وفكر قليالً ثم اعطاهم نصيحته الثمينة.
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صاح غورو فيهم قائالً " ابنائي ليس هذا إال أمر بسيط ومع ذلك لم تفكروا في وسيلة للتخلص منه
إني أتعجب من جهلكم " .تجمع القوم حوله ليصغوا إلى حكمته العظيمة وما سيقوله وكان ما قاله " عليكم
أوالً أن تذبحوا البقرة ثم أن تقوموا بكسر الحب لتستخرجوا الرأس منه ".
جرى تنفيذ هذا اإلقتراح الالمع رأساً وكان صاحب البقرة الشخص الوحيد الذي لم يشارك الجمع في
تقديرهم لحكمة غورو العظيمة .وعندما اكملوا العملية واستخرجوا رأس البقرة من موضعه المحرج وقف
غورو العجوز بينهم وخاطب الجمع الذين التموا لسماع حكمته قائالً " أبنائي األعزاء سيأتي اليوم الذي
يموت فيه غورو وما الذي ستفعلونه آنذاك عندما ال يكون بينكم من يضع الحلول لمثل هذه المشاكل ؟
ادعوا إلى اهلل أن يطيل في عمر غورو لكي يستمر في اسداء النصح لكم ".
من عادات الموصل الظريفة اعطاء القاب إلى الناس بموجب مهنهم أو بموجب أي شيء يميزهم.
فالقصاب مثالً يدعى " أبو اللحم " والخباز يدعى " ابو الخبز " .قلما أنادي المرضى في المستشفى عندما
اعطي التعليمات حول غذاءهم بأسمائهم بل حسب عللهم في المستشفى .فهناك " ابو خراج الكبد " و "
ابو ماء األبيض " .كان أحد المساعدين في المستشفى يدعى " ملك الموت " وقد اخترعت إحدى الفتيات
الصغيرات هذا اللقب .كانت الفتاة تعاني من حروق كثيرة عندما جلبوها إلى الطبيب وكان واجب هذا
المساعد تضميد حروقها الفظيعة كل يوم ,ورغم كون الرجل لطيفاً جداً في تعامله إال أن التضميد كان
مؤلماً جداً لذا كانت تدعوه " ملك الموت " .تنادى النساء بنفس الطريقة مع استبدال " أبو " بـ " أم " فهناك
" أم الحليب " وهي المرأة التي تزودنا بالحليب و " أم سبع وسبعين " والسبع وسبعين هذا نوع من
الحشرات ويطلق اللقب على فتاة تعاني من الهستيريا.
كانت هذه حالة غريبة رقدت صاحبتها في جناح النساء بضعة أسابيع .كانت المريضة فتاة يافعة
في السادسة عشر من العمر وكانت تعاني من وهم ابتالع " سبع وسبعين " وهو حشرة قبيحة المنظر
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طولها حوالي سبع أو ثمان انجات موجودة في الموصل .افادت الفتاة أنها غير قادرة على االكل ألن
السبع والسبعين يفتح فمه كلما ابتلعت شيئاً ويأكل أي طعام تأكله ! كانت ترفض لمس أي طعام بنفسها
لذا كان علينا اطعامها بالقوة .كانت أمرأتان أو ثالث يمسكون بأيديها وأرجلها ريثما اطعمها بمعلقة احشر
بها الطعام في فمها .ساءت حالة الفتاة مع مضي األيام وكانت ترجو من زوجي اجراء عملية لها
الستخراج السبع والسبعين وافق زوجي بعد فترة وقام بأخذها إلى قاعة العمليات واعطاها استنشاقة من
الكلوروفورم ثم قام باجراء شق صغير في جلد معدتها بعد ذلك اجريت خياطة الجرح واكد لها الطبيب بأنه
بحث عن الحشرة ولم يجد شيئاً تحسنت صحة الفتاة بعد ذلك واستعادت عافيتها بحيث تركت المستشفى
بعد أيام قليلة.

1

ال تعرف النساء اعمارهن في الموصل .نطلب أيام العيادة الخارجية من النساء اعطاء اسمائهن
واعمارهن .المشكلة إألولى تتعلق باألسم فالعديد ال يعرفن أسم عائلتهن .عندما نسألهن " ماهو لقب أبيك
؟ " يجبن " كيف أعرف ذلك؟ ويضفن مع ضحكة " قولي بنت عبد اهلل " وأسم عبد اهلل غالبا ما يستخدم
عندما ال يكون النسب اكيداً.
اما فيما يخص اعمارهن فاألمر ميئوس منه .غالباً ماكنت أرى نساء مسنات قد حنت السنين
ظهورهن يأتين إلى العيادة ابادرها بالسؤال " كم عمرك يا امي ؟ ".
 كم عمري ؟ كيف أعرف ذلك يا ابنتي ؟ هل تعتقدين أن عمرك خمس عشرة سنة ؟ نعم ربما اكون كذلك. -1مرت بي حالة مشابهة لرجل يبلغ نحو الخمسين من العمر وهو عامل لدي في شركة نفط الشمال ,وكنت اتصورة
متمارضا غير ان طبيب العمل الذي كان يعالجه اكد لي ان الرجل مقتنع بوجود مرض في معدته رغم ان معدته معافاة .بعد
فترة قرر الطبيب اجراء جراحة استكشافيه له وبالفعل لم يالحظ اي شيء غير طبيعي .بعد ذلك زال الش ُ
ك من ذهن هذا
العامل حول مرضه.
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 هل بلغت العشرين ؟ ربما اكون كذلك تجيبك ابنة الثمانين مضيفة " اعرف إنني ولدت قبل السنة التي اكل الجراد فيهاالمحاصيل بسنتين ".
أما كم من السنين مضت منذ السنة التي قضى الجراد فيها على المحاصيل فليس لديها أية فكرة.
أو قد تأتيك امرأة أخرى ال تتعدى العشرين أو الخامسة والعشرين على أعلى حد وهي أم لطفل رضيع
عندما تسألها ستجيبك " نحو ستين سنة ! " وليس للمواطنين أي فكرة عن يوم ميالدهم بل يقومون بحفظ
أسماء أ يامهم بدل ذلك وهكذا يقوم كل من اسمه حنا من المسحيين باالحتفال بيوم القديس مار يوحنا كيوم
عيد ميالده.
هناك طريقة مناسبة ينسى األبوان من خاللها تاريخ والدة بناتهم فالفتاة التي لم تتزوج ستبقى في
الثانية عشرة أو الثالثة عشر من العمر لعدد من السنين ألنها إن تخطت الرابعة أو الخامسة عشر لن
تعتبر صبية صغيرة وربما لن تحظى مطلقا بفرصة للزواج إذا ما عرف عمرها الحقيقي.
يعتقد الموصليون اعتقادا راسخاً في الخرافات وهذا ينطبق بصورة خاصة على النساء .أحد الخرافات
الغريبة تتعلق بالروائح .فالرائحة القذرة والخطرة التي يشعر المرء بها في معظم البيوت ليست مضرة من
وجهة نظرهم غير أن الرائحة العطرة مكروهة من قبل النساء .إذا كنت من باب الصدفة قد استخدمت
نوعاً من العطور (رغم إني كقاعدة حذرة من استخدامها) االحظ إذا ما دخلت غرفة أن النساء كافة يضعن
مناديلهن على أنوفهن .تبدو هذه العادة ألول وهلة عادة يعوزها الذوق غير أنك عندما تعرف ما تعنيه
بالنسبة لهم ستعطيهم العذر .لديهم اعتقاد راسخ أن الروائح الزكية مجلبة للهم والمرض وأنها مميتة
لالمهات ولالطفال الصغار وهذا هو سبب خوفهم الكبير من العطور.
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كانت غرفة استقبالنا تغص في أحد األيام بالنساء اللواتي قدمن لزيارتي .أعلن فجأة عن وصول
امرأة (كانت من مواطني البلد غير أنها لم تكن موصلية) .بعد ذلك تجمهرت النساء كلهن في إحدى
الزوايا وغطين أنوفهن بعباءتهن .لم اتبين سبب قلقهن حتى ادركت أن القادمة الجديدة كانت تستخدم
عط ار نفاد الرائحة .تركت المرأة من قبل إألخريات اللواتي حافظوا على مسافة ابعد ما يمكن منها حتى أن
بعضهن تركن وهن خائفات من الشر الذي يمكن أن يلحق بهن.
ذهبت في يوم آخر لزيارة أحد المرضى الذين يعودهم زوجي وهو طفل يخصه زوجي بعناية
خاصة .كان الطفل الولد المدلل لدى ابويه وكان األب بصورة خاصة يعبده ويراقبه بحذر خوفاً من أي
أذى قد يصيبه .أصيب األب بالهلع عندما عرف أن الطفل بحاجة لعملية النقاذ حياته وقد ذهبت لزيارته
عندما كان قد تماثل للشفاء بعد أن تحدثت مع األم في غرفة مجاورة لبعض الوقت اقترحت أن نذهب
لرؤية ابنها وما أن تخطيت عتبة الغرفة حتى دفن الطفل وجهه بين يديه وهو يصيح " أنت متعطرة " وقد
اكدت لألم والطفل أني لم استخدم أي نوع من العطور غير أن الطفل لم يهدأ واستمر في صراخه " اذهبي
بعيداً إنك متعطرة " .لما كان الطفل ال يزال ضعيفاً فقد فكرت أن من إالفضل أن ارحل ألن اثارته قد
تكون مضرة له .من االفضل عند زيارة نساء أخريات أن ال استعمل الصابون المعطر ألنهن سيكتشفن
ذلك.
هناك العديد من الخرافات المرتبطة بالطيور .اخبرتني بعض النساء السنة الماضية عندما كنا
بانتظار قرار اللجنة التابعين لها حول مستقبل البعثة في الموصل بأن " هناك اخبا اًر طيبة في الطريق".
كانت االخبار الطيبة هنا تعني استمرار عمل بعثتنا في الموصل .عندما سألتهم كيف عرفوا ذلك اخبروني
أنهم سمعوا للتو أحد الطيور يغرد وهو طير قلما يغرد وان غرد فمعنى ذلك أنه يبشر باخبار سارة .اما
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اللقالق فينظر إليها كفأل حسن .تعود هذه الطيور إلى الموصل في الربيع لتضع بيضها ثم تهاجر في
الخريف.1
يرحب سكان الموصل بعودة اللقالق بفرح عارم وخاصة إذا بنت اعشاشها على أسطحهم .يذهب
البعض إلى حد وضع سالل على أسطحهم املين أن تجتذب اللقالق بحيث بجعلونها مق اًر لهم طوال
الصيف وهم يتفقون مع لونغ فيلو ( )Long Fellowفي حبه للقالق الذي يعبر عنه في شعر:
من اهلل عز وجل في سماءه
بهيئة بركة
اعطينا اللقلق األبيض
إذا ما كان هناك ذرة من الصحة في هذا إالعتقاد فيجب أن نكون موسرين جداً ألننا في أحد
إألوقات كان لدينا ثالث عوائل من اللقالق على سطح دارنا .ال اعتقد شخصياً أن اللقالق طيور محبوبة
ألننا عندما كنا ننام على السطح كانت اللقالق كثيرة الصخب .ال اعتقد أني احب لقلقتهم فهم يقفون قرب
اسرتنا ويرمون برؤوسهم إلى الوراء حتى تالمس ظهورهم ثم يبدأون لقلقتهم بصوت ِ
عال مستكثرين علينا
النوم بعد بزوغ الفجر.
األسم الدارج لطائر اللقلق في الموصل هو (الحرامي) ألنه يقوم احياناً بسرقة بعض قطع المالبس
الصغيرة المعلقة على الحبال لتجف مثل المناديل .وال أحد يقترب من اعشاش اللقالق للبحث عنها خوفاً

 -1يعتبر شمال العراق ضمن مناطق التكاثر التي يتواجد فيها اللقلق وتشمل هذه المناطق اسبانيا وبالد المغرب وشرق
اوروبا وتركيا وشمال العراق وشمال ايران .يقضي اللقلق الربيع والصيف في هذه المناطق ويهاجر في الخريف إلى افريقيا
ليشتي فيها .يالحظ ان عدد اللقالق التي كانت تبني اعشاشها على المباني العالية وعلى قباب المساجد في الموصل قد تضاءل
في العقود االخيرة  ،هذه ظاهرة اصابت اللقالق في اوروبا ايضا لكنها انحسرت وبدأ العدد منذ بداية التسعينات يتزايد انما
ببطء (انظر مادة  white storkفي دائرة معارف  Wikipediaعلى االنترنت)
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من ازعاج اللقالق وجعلها تترك العش .هذه الطيور تشكل ذريعة مناسبة للمرأة التي تغسل المالبس فإذا ما
اختفى أحد البلوزات فالمتهم هو اللقلق " الحرامي" واللقالق تشارك القطط في هذا المجال.

تستهوي األماكن العالية كالمآذن اللقالق حيث تبني اعشاشها
(الصورة ألعشاش لقاللق على منارة في مدينة الرباط المغربية)

لدى (جودي) خادمتنا وهي امرأة قصيرة القامة العديد من المعتقدات الخرافية .استلمت اثناء بقائي
في الموصل خبر وفاة أبي المحزن واصيبت جودي بكرب شديد وحذرتني من االفراط في الحزن ألن ذلك
قد يأخذ زوجي مني أيضاً ولما كانت خياطة المالبس في الموصل بدائية إلى حد ما قررت صبغ بعض
مالبسي باللون األسود .غير أن جودي لم توافق على ذلك مطلقاً قائلة أن االرامل فقط هن من يلبس
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اللون األسود وكانت مقتنعة إني إذا ما لبست فساتين مصبوغة باألسود حزنا على أبي فإن شيئاً ما
سيحدث لزوجي.
الشيء اآلخر الذي لم تفعله جودي هو أن تتخطانا أو تمر عبر اقدامنا .كنا في ليالي الصيف
نجلس في الشرفة التي كانت ضيقة نوعا ما واذا ما وضعنا ارجلنا بالصدفة على مخدة امامنا فلن يبقى أي
مجال لعبور أي شخص .لم يتبين لي سبب عدم مرور جودي عبر رجلينا عندما كان من الضروري
دخول الغرفة وراءنا .اخبرتني بعد ذلك أن مرورها عبر قدمينا يعني أنها " ستقطع حياتنا " وأننا إذا ما متنا
فستكون هي الملومة .كنت بعد معرفتي بمعتقدها هذا احاول جعلها تمر عبر قدمي باعتراض طريقها
لكنها لم تفعلها ابداً إذ أن اعتقادها كان راسخاً بأن فعلها ذلك سيقرب اجلي.
من المدهش رسوخ بعض المعتقدات الخرافية لدى الطبقة العليا في المجتمع .كان لدى زوجة أحد
اغنياء التجار المسيحيين في الموصل إبن يعاني بصورة فظيعة من التهاب في عينيه .جلبته األم إلى
الم ستوصف لبعض الوقت لكنها عندما رأت أن عالجه كان يؤلمه ويجعله يبكي توقفت عن جلبه .سمعنا
بعد ذلك أنها لجأت إلى الطريقة المتخلفة التالية لشفاءة .جلبوا خروفا وقاموا بذبحه وفتح احشاءه وقاموا
بحشر رأس الطفل داخل جسم الخروف وهو الزال دافئاً وابقوه في هذا الوضع لنحو خمس عشرة دقيقة.
هل يمكنك التفكير بطريقة أكثر إثاره لالشمئزاز والغثيان من هذه الطريقة؟ لكن هؤالء الناس وهم من
عائلة غنية ومؤثرة في المجتمع الموصلي اعتقدوا بالفعل أنهم سيشفون عيني الطفل باتباعهم هذه الطريقة.
ال داعي للقول أن الطريقة هذه لم ِ
تؤد الغرض المطلوب وقاموا بعد بضعة اشهر بجلب الطفل ثانية إلى
المستوصف وكانوا قانعين بتركه بين يدي الحكيم اإلنكليزي الذي حقق شفاء عينيه التام بعد شهرين من
العالج.

103

ال أرى مزية يفترض وجودها في ذبح الغنم أو الماعز غير أنها عادة منتشرة جداً في الموصل.
عند عودتنا من بيروت بعد أن تغيبنا لفترة ثالث اشهر جلبوا معزة إلى البادية عند قدومهم للقاءنا وقاموا
بذبح هذه المخلوقة المسكينة امام اعيننا لحظة ترجلنا من العربة .هناك بين األرمن في بالد فارس عادة
ذبح رأس من االغنام اثناء احتفاالت الزواج لحظة تخطى العروسين عتبة دارهما الجديدة .كانت سعادة
الزوجة تعتبر منقوصة إن لم تضع قدمها في دم الضحية عند تخطيها .اعتقد أنهم يقومون بذبح رأس من
الغنم في الموصل أيضاً اثناء حفلة العرس غير إنني لم َار ذلك ابداً.
عندما ترغب الزوجة في أن تصبح أماً هناك العديد من المعتقدات والممارسات الخرافية التي
بإمكا نها اللجوء اليها غير أن الطريقة المفضلة هي تلك المرتبطة بالشيخ متي .الشيخ متي دير للرهبان
يقع على مسيرة اثنتي عشرة ساعة من الموصل في موضع منعزل على سفح أحد الجبال .تقوم المرأة
بزيارة هذا الموقع ويطلب منها قضاء ليلة منفردة في مصلى الكنيسة .هناك سيقوم أحد المالئكة بزيارة
البناية اثناء نومها وسيضع تفاحة بجانب رأسها إذا ماكان طلبها سيتحقق واذا ما قرر المالك أن يكون
عطوفاً عليها فسيضع تفاحتين أو ثالث تفاحات بالقرب منها وسيدل عدد التفاح على عدد األوالد الذين
سيكرمها اهلل بهم .والغريب في األمر أن زيارات المالئكة هذه ال تحدث ما لم تستحث من خالل اكراميات
سخية.
هناك العديد من المعتقدات الخرافية المتعلقة بالعالج الطبي لألمراض واالصابات غير أن هذه
المعتقدات تندثر بسرعة أمام العلم والمهارة الطبية األوروبية فالناس يتعلمون من خالل التجربة الميزات
التي تتمتع بها االساليب اإلنكليزية مقارنة بأساليبهم .كانوا على سبيل المثال يذهبون عادة إلى أحد
القرنية واذا لم
الماللي عندما يصابون بحمى وسيقوم المال بوضع يده على جبينهم ويق أر بعض اآليات آ
تنقشع الحمى فالذنب هو ذنب الحمى وليس ذنب المال .أتصور أن المرضى بدأوا يفضلون االدوية
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اإلنكليزية بدل االعتقاد بوضع يد المال على جباههم .أما عندما يعض أحد الكالب السائبة المكلوبة
شخصاً ما وهي حادثة نادرة الوقوع رغم العدد الكبير لكالب الشوارع فالشخص سيذهب حاال إلى أحد
الشيوخ الذي يعطيه الترياق والترياق في هذه الحالة هو حبة تمر جرت إزالة نواتها وقام الشيخ بملء الفراع
الحاصل من إزالة النواة بالبصاق فيها مرتين أو ثالث مرات .يفترض أن الشخص عند اكله هذه التمرة
سيكون قد تحرر من خوف إالصابة بداء الكلب.
ما سردناه ليس إال قليل من العادات الخرافية التي نجدها في الموصل اليوم .لو تيسر الزمان أو
المكان لضاعفناها مرات عديدة إال أني اعتقد إني رويت ما فيه الكفاية ليستثير في قلوبنا الحب والعطف
على هؤالء الناس البسطاء الذين يمكن التأثير على افكارهم وتسييرهم بهذه :

الخرافات التي تثير القشعريرة في القلب
والتي بإمكانها حتى أن تكسوا العيون
المشفقة بدموعها الجامدة
كوليرج ()Coleridge

105

الفصل العاشر
اليزيديون

1

عرفانهم بفضل اإلنكليز – تعرضهم لالضطهاد – "عبدة الشيطان" – عبادة الشمس والنار –
رجال الدين – زيارة الشيخ عادي – صولجان الطاؤوس – مرقد مقدس.

اليزيديون أو كما يسمون عادة " عبدة الشيطان " قبيلة الفتة لالنظار تعيش في جوار الموصل ال
يعرف عن معتقداتهم الدينية إال القليل ولم يكتشف األوروبيون حتى اآلن فيما إذا كانوا فعال يعبدون
الشيطان أو أنهم يخافونه.
يقدر هؤالء الناس غريبو االطوار اإلنكليز وفضلهم عليهم ألن الممثل البريطاني في الموصل قبل
ّ
سنين عديدة ساعدهم مادياً بصورة مؤثرة .كان المسلمون يعادون اليزيديين بصورة مستمرة وقد فعلوا كل ما
في وسعهم ليبيدوهم .قام أحد الباشوات مرة باإلمساك برجل الدين األعلى لليزيديين المدعو شيخ ناصر
ونجح هذا بطريقة ما في الهرب من سجنه وعوض محله رجل دين اقل منه مرتبة.
لم يكشف رجل الدين األخير هذه الحقيقة وتحمل التعذيب والسجن الذي فرض عليه .توسط
اليزيديون لدى السيد رسام الذي كان يشغل منصب مساعد القنصل البريطاني في الموصل وقام هذا
باستحصال أمر باطالق سراحه مقابل فدية مالية كبيرة .جرى بعد ذلك ايفاء هذا الدين بأمانه ويعتز
اليزيديون منذ ذلك الحين بذكريات طيبة عن عالقاتهم باإلنكليز.

 -1هناك العديد من المصادر عن اليزيديين وربما كان اوسعها واكثرها تفصيال وادقها كتاب (اليزيدية تأليف صديق
الدملوجي) وقد نشر اول مرة سنة  0171وصدرت طبعته الثانية سنة .2771
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كان اليزيديون فيما مضى من السنين قبيلة ذات قوة ومنعة .كان لهم منطقتين رئيسيتين إحداهما
في بعض الجبال الواقعة غرب الموصل واألخرى على مسافة اربعة وعشرين ساعة شمال الموصل.
تناقص عددهم من خالل الهجمات المستمرة والمذابح التي أوقعها بهم األكراد ومن تبقى منهم ال يزيد على
ثلث عددهم االصلي.
يكن المسلمون عداوة شديدة ألي ملة ال تمتلك كتابا سماويا ويقع اليزيديون ضمن هذا الصنف .لذا
ّ
ال ينال اليزيديون أي رحمة من المسلمين وقد تعرضوا الضطهاد المسلمين عبر قرون طويلة .ادرك
اليزيديون مؤخ اًر عدم فائدة التمرد على واقعهم واقروا بالهزيمة وهم يتحملون محنتهم بصبر.
يقر هؤالء المدعوون بعبدة الشيطان بوجود اهلل جل جالله غير أنهم ال يتوجهون اليه في صالتهم.
يتردد اسم اهلل على شفاههم بصيغة قسم غير أنهم ال يلفظوا اسم الروح الخبيثة كما أنهم يذهبون بعيداً في
هذا المعتقد فال يقتصر األمر على عدم استخدام كلمة (شيطان) بل يكرهون أي كلمة تبدأ بحرف (ش).
إنهم يجلّون الشيطان بحيث يمتنعون عن لفظ اي كلمة تحتوي على حرف (ش) كأول حرف لكون ذلك
الحرف االول في كلمة شيطان لذا يلجأون إلى تعابير أخرى كأسماء ألشياء يتداول لفظها مثل الشمس
والشط والشمزي ,إلخ ,ألنها جميعاً تبدأ بحرف (ش) .يخبرنا هنري اليارد في رحالته بينهم عن حادثة من
هذا القبيل .كان يقف وسط جمع من اليزيدية تجمهروا ليشاركوا في عيدهم السنوي عندما لمح صبيا يتسلق
شجرة بصورة قد تعرضه للوقوع والموت يقول " لما نظرت إلى االعلى ورأيت الخطر المحدق وحاولت
الطلب من رئيسهم ليمنع ذلك صائحاً (إذا ما وقع ذلك الشيطـ )...محاوالً استخدام تعبير دارج في الشرق
عن هؤالء الصبية المغامرين غير أنني سيطرت على كالمي رأسا .إال أن ذلك كان متأخ اًر ألنني لفظت
نصف الكلمة الملعونة " .يستمر اليارد فيقول أن التأثير كان فورياً وعمت نظرة اشمئزاز على وجوه
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المجتمعين كافة .يصل االشمئزاز الذي يصاحب هذه الكلمة إلى حد قتل من يستخدمها عن سابق قصد
معهم .اما اليزيدية أنفسهم فهم يسمون الشيطان بإحترام كبير " المالك الجبار ".
يستخدم اليزيدية (طاؤوس ملك) كرمز لدينهم ويولونه احتراماً كبي اًر .يدعون أن الشيطان هو الرئيس
االعلى للمالئكة وأن لديه سبعة رؤوساء مالئكة دونه مرتبة يرجعون إليه ويبسطون نفوذهم على العالم وهم
جبرائيل وميكائيل ورافائيل وعزرائيل وديردائيل واسرائيل وشيميكل .يعتبر عيسى أحد المالئكة رغم أنه
ليس واحداً من هؤالء السبعة ,ويقرون أنه اتخذ لنفسه صورة انسان وهم يتفقون مع المسلمين في اعتقادهم
أنه لم يصلب بل يقولون أنه ارتقى إلى السماء قبل صلبه ويقول البعض أن الملك جبرائيل أخذ مكانه على
الصليب بينما يقول اآلخرون أن يهوذا األسخربوطي كان الضحية الحقيقية .ينتظر اليزيديون القدوم الثاني
للمسيح كما ينتظرون عودة االمام وهم بهذا يشاركون المسلمين املهم .أما قديسهم الراعي فهو الشيخ
عادي الذي يقولون أنه عاش قبل الرسول محمد بسنين عديدة غير أن المعروف من تاريخه قليل جداً.
يبجل اليزيدية الشمس وعادتهم أن يقبلوا الشيء الذي تشرق أول اشعتها عليه .ترتبط النار أيضاً
ّ
بعبادتهم وغالباً ما يقومون بامرار أيديهم خالل لهبها ثم يقبلونها ويمسحون بها على جباههم .هناك أربع
مراتب من رجال الدين لديهم وهي كلها وراثية والمراتب هي البير والشيخ والقوال والفقير.
البير (والكلمة مشتقة من الفارسية وتعنى الرجل كبير السن) هو األكثر احتراما بعد الشيخ األكبر
للطائفة .يعتقد أن قوتهم ال تقتصر على التدخل لصالح اتباعهم بل أنها تشفي من األمراض ومن الجنون.
يفترض في هؤالء أن يعيشوا حياة نسك كامل لذا فهم يحظون بتقدير كبير بين اتباعهم.
يلي الشيخ البير في المرتبة ويفترض في الشيوخ معرفة بعض العربية ألن عملهم يتضمن كتابة
التراتيل التي ينشدونها في لقاءاتهم الدينية .يقوم الشيوخ كذلك بحراسة مرقد الشيخ عادي ويزودون النار
المقدسة بالوقود (الزيت) كما يوفرون الطعام للمقيمين داخل المرقد.
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ربما تكون المرتبة الثالثة من رجال الدين أكثرهم حيوية هؤالء هم القوالون أو الوعاظ وواجبهم
االنتقال من قرية إلى قرية ليلقنوا اليزيدية اصول دينهم .القوالون جميعهم موسيقيون ويدربون منذ صغرهم
على الغناء كما يعزفون الناي والطبلة وكلتا االداتين تعتبران مقدستين .وهم يقومون غالباً بتقبيل هاتين
االداتين قبل وبعد استخدامهما ويدوران بهما على سامعيهم ليقبلوها أيضاً .يلبس القوالون االردية البيضاء
عادة ويعتمرون العمائم السوداء في حين ال يلبس افراد طبقة الشيوخ عدا اللون األبيض والقوالون عامة
ذوو هيئة موقرة ويطلقون لحاهم .أما مهمتهم إألخرى فهي العمل كرسل للشيخ األكبر ويدورون على
الرعية سنوياً لجمع الضرائب .الرمز الذي يميزهم هو عصا خشبية على إحدى نهايتيها طاؤوس نحاسي
ويدعون أن اعداءهم لم يفلحوا قط في إالستيالء على إحدى هرواتهم هذه .يروون كيف أن أحدهم في
حادثة ال تنسى قام بايقاف حصانة وترجل ثم قام بدفن هذا الرمز الثمين في البرية وحدد مكانة لكي
يستطيع استعادته بعد أن طاردته مجموعة من األعراب .قام بعد أن نجح في النجاة بالعودة بعد ستة
يقيمون
أشهر متسلالً من ملجأة الحصين في الجبل إلى موقع الدفن واستعاد هراوته .السؤال اآلن  :لماذا ّ
هذه الرموز بهذا القدر من إالحترام ؟ اعطاني المحترم الدكتور سانت كلير تيسدال ( Rev.Dr.St.Clair
 )Tisdallاجابة قد تكون ممكنة إذ يقول أن إحدى التقاليد اإلسالمية القديمة تقول أن الطاؤوس هو الذي
ادخل الشيطان إلى جنة عدن .سيدعم هذا إن صح الشك في أن اليزيدية يعبدون الشيطان فعالً.
اما آخر درجات رجال الدين فهم الفقراء .هؤالء يلبسون االلبسة الخشنة السوداء أو البنية السوداء
القنب والتي تصل إلى الركب فقط .مهمتهم القيام باالعمال الوضيعة في مرقد الشيخ عادي من
من نسيج ّ
كناسة وتنظيف البنايات المقدسة والعناية باالنارة المقدسة وادامتها والمصابيح هي اعطيات عادة من
الحجاج الذي زاروا المرقد في أوقات الخطر أو المرض.
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هناك مبلغ سنوي يخصص لشراء الزيت لهذه المصابيح وإلعانة رجال الدين هؤالء .تنار هذه
المصابيح عند غروب الشمس كل أمسية وتعطي انطباعاً كعدد ال يحصى من النجوم المتألقة على سفح
الجب ل ألن توزيعها ال يقتصر على الضريح وجدران فناء البناية التي تضمه بل يضعونها على الصخور
والنتوءات البارزة بين إالشجار في الزوايا المظلمة وعندما يتنقل الفقير من مصباح إلى آخر لينيره يقوم
الرجال والنساء بأمرار ايديهم خالل اللهب ويمسحون بها جباههم ويقوم من جلبوا اطفالهم بمسح جباه
هؤالء أيضاً هذا التقدير للنار يذكرني بطائفة البارسي 1في بالد فارس والذين يشبههم اليزيديون في كثير
من عاداتهم.
لم اتمكن لسوء الحظ من زيارة هذه القرى إال إني آمل أن اتمكن من ذلك في فرصة مستقبلية .كنا
قد نوينا قضاء شهر بينهم خالل صيف  9198حيث كان الشيخ األكبر قد دعانا .قام زوجي بناء على
ذلك بالذهاب هناك الستطالع المكان من حيث إمكانية السكن فيه أو إمكانية نصب خيمتنا هناك ,غير
أنه لم يعتقد أن المكان مناسب لسكننا خالل الصيف ألن المناخ لم يكن موائما كما أن ايجاد موضع
للخيمة كان صعبا لذا صرفنا النظر عن الذهاب تلك السنة على األقل .اصاب زوجي والرجال الذين
صاحبوه مرض ما بعد زيارتهم لمرقد الشيخ عادي الزمهم بضعة ساعات لذا لم يكونوا متحفزين للعودة
ويقول سكان المنطقة إ ن شرب الماء المحلي يسبب تلك االعراض إال أنها تختفي بعد بضعة أيام عندما
يعتاد المرء على ذلك الماء.
مع ذلك استمتع زوجي بزيارته لهؤالء القوم غريبوا إالطوار ويقول فيما كتبه عن تلك الفترة -:
يسكن هؤالء الناس المشوقين في الجبال حول الموصل أي نينوى القديمة يحكمهم شيخ يدعي قدرته
على نشر عشرة آالف فارس في الميدان وهم قوم يكرههم المسلمون والمسيحيون على حد سواء بسبب
 -1البارسي ( )Parseeهم بقايا الزرادشتيين او المجوس في بالد فارس والهند.
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الشك في أنهم يعبدون الشيطان .حاول األتراك أكثر من مرة إبادتهم إال أن ذلك أمر صعب المنال ألنهم
يتخندقون في جبالهم النائية.
ازرني شيخهم األكبر عندما كان في الموصل ودعاني لزيارته في موطنه الجبلي .هذا مكنني من
رؤية موطنهم بنفسي كما زرت المرقد المقدس المختبئ بين الجبال حيث يوجد مدفن الشيخ عادي مؤسس
هذا المذهب.

مرقد الشيخ عادي الذي يقدسه اليزيديون ويقع على بعد  11كم تقريبا شمال مدينة الموصل وتبدو فيه القباب
األتابكية المتميزة التي تنفرد بها الجوامع والمراقد الدينية في الموصل وأريافها.

يمانع اليزيديون الخوض في تفاصيل مذهبهم وهم في ذلك يشابهون الدروز سكنة جبل لبنان .يقال
إن الموت هو عقاب كل من تسول له نفسه كشف حقيقة ما يعبدونه.
وجدت اثناء زيارتي لمرقدهم المقدس (الشيخ عادي) أن المرقد مختبئ داخل فسحة بين جبال مكسوة
بغابات كثيفة ويتألف من مجمعين يحوي المجمع الداخلي الضريح في بناية تشبه الكنيسة يعتليها برج
حديث البناء .هناك على الجانب االيمن لرواق المدخل شكل أفعى ضخمة محفور في الصخر ورأسها
متجه إلى االعلى يقوم أثنين أو ثالثة من الرهبان الساكنين في بناية المرقد بتسويد هذه إالفعى يومياً
بواسطة فحم الخشب .عندما سألت عن معنى هذا الرمز اخبرني الراهب أنه حفر هناك ليذكر الزوار
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ليخلعوا احذيتهم ألن األرض حول الضريح مقدسة واذا ما كانوا غير معنيين أو أنهم اشرار بدرجة تجعلهم
يمتنعون عن خلع احذيتهم فيقال أن واحدة من إالفاعي المنتشرة في الموقع ستلدغهم.

الباب المؤدي إلى مرقد الشيخ عادي وتظهر فيه االفعى التي يتكلم عنها الكاتب

تنتصب القبة مباشرة فوق الغرفة في المرقد التي احتوت في زمن ما جثة الشيخ عادي مؤسس
مذهبهم .كان هذا الشيخ أحد الوعاظ المسلمين وكانت له مدرسة واتباع يدرسهم في دمشق .جمع الشيخ
عادي حوله العديد من اليزيدين ويقال أنه اعتاد لكي يغير من رتابة دروسه أن يرسم دائرة على األرض
ويجلس مع بعض مريديه المفضلين داخلها ,وذلك ما يساعد هؤالء على سماع وفهم دروس شيخ مشهور
آخر في بغداد البعيدة.
قام ال شيخ عادي قبل وفاته ببضع سنين باللجوء إلى هذا الموقع بين الجبال على مسيرة يومين من
مدينة الموصل حيث كان العديدون يزورونه التساع شهرته ثم مات ودفن هناك .يدعي اليزيدون أنه
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تخلى قبل وفاته عن الدين إالسالمي وأنشأ هذا الدين الجديد .أما المسلمون فيحترمون ذكراه ويقولون إن
اليزيدين حرفوا تعليماته بعد وفاته وبدأوا ديناً جديداً ألنفسهم.
الجدرن
ا
كان هناك في المرقد حوض من الماء يقولون أنه يستخدم للتعميد والشيء غير ذلك عدا
الصماء .غير أن الدليل الذي رافقني أكد لي أن المكان كان مختلفاً ,لكن األتراك استولوا عليه قبل خمسة
عشر عاما وخربوا كل ما طالته ايديهم هناك ,هناك على سطح البناية قرب القبة حجران يواجهان الشرق
والغرب ويقال أنهما يستخدمان كأحجار للصالة .يقوم اليزيديون بالسجود ألول أشعة تظهر عند شروق
الشمس كما يسجدون آلخر اشعة الشمس عند غروبها ويستخدمون هذين الحجرين كمؤشرين .هذا أمر
ذو اهمية فأحد الحقائق الغريبة (تبعاً لما ذكره الدكتور تيزدال) 1هو أن التقاليد اإلسالمية تجزم على أن
الشيطان يمتلك في هذين الوقتين فقط القدرة على مقاطعة صالة المؤمنين لذا يجب تجنب الصالة في
هاتين الفترتين.
يكره اليزيديون المجازفة في الذهاب إلى المدينة ,غير أن قليلون منهم بدأوا يرتادون مستوصف
البعثة .من السهل تمييزهم بسبب خصوصية مالبسهم وفي حقيقة أن اليزيدي ال يسمح له بالكشف عن
صدره .اخبرني أحد هؤالء المراجعين أنه يذهب إلى القوال عندما يريد التعبد ويدفع له بعض النقود
ويأخذه هذا إلى غرفة صغيرة يفضل أن تكون قذرة ويجلسه على أرضيتها .يجلس القوال مقابالً له ويجعله
يتفكر أنه في الفردوس (والفكرة الشرقية عن الفردوس – حدائق غناء ومياه رقراقة وأشجار مثمرة
وحوريات..إلخ) .إذا كان ما يقوله هذا اليزيدي صحيحاً (وهو افتراض كبير جداً) فذلك يشير إلى أن

 -1الدكتور تيزدال ( )Dr.Tisdallقسيس نيوزلندي األصل عمل مبشرا مع جمعية الكنيسة االنكليزية التبشيرية وكتب
كتابا عن االسالم بعنوان ( )The Religion of the Crescentفي سنة .0911
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القوا لين يمتلكون بعض المعرفة بالتنويم المغناطيسي غير أن اليزيديين مستعدون لقول أي شيء بغرض
تضليل من يسألهم.
كان هناك صبي يزيدي صغير في المستشفى مع أمه قمنا بإجراء عملية الستخراج الحصى منه
ونجحت العملية ,لكنه اصيب باليرقان وتدهورت صحته .اخبرت إحدى األمسيات أن امه اخذته إلى
القرية وارسلت لنا رسالة تطلب من زوجتي ومني غسل ايدينا في الماء الذي جلبه الخادم لنا وستأخذ األم
الماء وستسقيه إلى ابنها العليل ّعله يشفى
يحب المرء أن يخبرهم عن من بيده ماء الحياة غير أنهم ال يفهمون من العربية إال القليل ولهم
لغتهم الخاصة.
ألن يتضرع قرائي لكي تدعم البعثة إلى الموصل وتجهز بصورة صحيحة لكي نقوم نبشر باالنجيل
بين هؤالء اليزيديين المساكين ,وكذلك لنبشر به بين جيرانهم من المسلمين ليتعلموا كيف يحبون ذلك
القادر وحده فقط على طرد الشياطين؟

1

 - 0لم تنجح جهود البعثات التبشيرية األوروبية في تحويل أي مجموعة من اليزيديين إلى المسيحية ,ناهيك بتحويل أي
مسلم ,والمسلم ال يحتاج لمن يرشده إلى القادر على طرد الشياطين
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الفصل الحادي عشر
السفر في البادية

رتابة السفر في البادية – جرو وقطيط – المأساة – حادثة على نهر الفرات – تظاهرات في
الموصل – سرقات وجرائم قتل بسبب حب الذهب

عن األحداث المثيرة للمشاعر أكان ذلك بالفيضان أو في الحقل
عن النجاة بشق األنفس....
ال ضربة الحادث أو سهم الحظ
يمكن أن يمس برفق أو يخترق
شكسبير
يمكن أن يصبح السفر في البادية رتيباً عندما يمر اليوم وال من شيء يميزه عن اليوم الذي سبقه,
لذا عندما يحدث شيء ما غير عادي يصبح ذلك أم اًر مثي اًر .حدث مثالً اثناء استراحتنا وقت الظهيرة
بالقرب من موضع مخيم بعض األعراب المهجور حديثاً أن سمعنا صرحة وعند البحث عن مصدرها
وجدنا جرواً صغي اًر ال يتجاوز عمره يومين .وفّر هذا الجرو بعض التسلية لفترة يومين على األقل وهو ما
كان موضع استغراب قائدي البغال .غطينا الجرو بقماش دافئ ووضعناه في الشمس محاولين ادخال
الدفء إلى جسمه المرتعش من البرد .عند ذلك سررنا لتوقف نحيبه بصورة تدريجية عندما بدأت الشمس
تخترق القماش الذي لفه وافلحنا في إبقاءه حيا ليومين أو ثالثة لكن اطعامه بصورة صحيحة كان أم اًر
مستحيالً مع ندرة الحليب في البادية.
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وصلنا إحدى األمسيات إلى مخيم بعض األعراب ورأينا أن ترك الجرو المسكين مع أحد األعراب
هو األمر األرحم ,ألننا اعتقدنا أنهم يحبون الكالب .وهكذا اقنعنا خادمنا بأخذ الجرو وتركه في إحدى
الخيام .قام خادمنا بذلك على مضض وهو خائف من تعرضه إلطالق النار بسبب مجازفته بعد الغسق.
تسلل بهدوء وأوصل الجرو إلى داخل إحدى الخيم .قام صاحب المحل رأسا بالسؤال عن من اقترب من
خيمته لكن عبو (خادمنا) هرب دون اعطاء اجابة .سمعنا األعرابي يستخدم بعض االلفاظ الغليظة ثم قام
عند رؤيته الجرو برميه بعيداً في البادية .كنا نسمع الجرو المسكين وهو يصرخ لذا قام زوجي بانقاذه من
موت محقق مرة أخرى وقد وجده على قمة كومة من النفايات وأعادة إلى خيمتنا .حاولنا تدفئته والتخفيف
عنه غير أن شعلة الحياة الضئيلة المتبقية فيه خفتت بصورة نهائية في اليوم التالي ،وهكذا أنتهت قصة
هذا اللقيط الصغير المنبوذ بصورة محزنة واضطلع زوجي بالمهمة الكئيبة وقام برمي جثته في مياه النهر
العميقة.
مرفقينا يعدو وهو مبتهج في مناسبة أخرى .كان قد وجد قطة صغيرة في البادية وكانت
جاء أحد ا
المسكينة سعيدة جداً لرؤية انسان مرة أخرى ويبدو أنها كانت قد تركت بنفس الطريقة التي ترك بها الجرو
الصغير عندما قررت القبيلة العربية الرحيل.
إن هذه القصص الصغيرة تساعد على تبديد رتابة البادية ،قد يسمح لي المقام أن اذكر بتصرف
بعض أبيات س .كريكوري

إن الشيء الصغير ليس إال شيئا صغي ار
غير أن إالستثارة الحاصلة بسبب االشياء الصغيرة
هي شيء كبير في البادية
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مررنا بأحد األعراب مرة وهو راقد وظهره على األرض ومغطى بعباءته .سمعنا بعد فترة أنها كانت
قضية قتل وأن الرجل كان ميتاً منذ ثالثة أيام عندما وجده ابناءه الذين كانوا يبحثون عنه .قاموا بتغطيته
بواحدة من عباءاتهم على عجل وانطلقوا يبحثون عن القاتل ليثأروا لدم أبيهم .قابلناهم بعد ذلك بقليل
ورووا لنا القصة بكاملها.
رأينا في الفصول السابقة كيف أن الصراخ (حذار من الذئب حذار من الذئب) كثي اًر ما يسمع رغم
عدم وجود أي ذئب حتى بدأنا نعتقد أن لصوص البادية الذين كثر الكالم عنهم ال وجود لهم أو أنهم إن
وجدوا فلن يتج أروا على التعرض لكروان أوروبي .غير أننا سرعان ما عرفنا أن ذلك غير صحيح وقمنا
بدفع ثمن ذلك .كنا قبل سنتين نسافر من الموصل إلى حلب وكنا قد وصلنا تقريباً إلى مبتغانا عندما
واجهتنا الحادثة التالية.
عند وصولنا نهاية مرحلة سفر في أحد األيام خيمنا على مسافة رمية حجر من نهر الفرات خارج
مدينة بيره جك .1كانت خيمتنا قد نصبت تحت شجرة وارفة وكان هناك جدول ماء يتإلال دوننا في طريقه
إلى نهر الفرات .اعتقدنا أن المحل مثالي كمخيم غير أنه يبدو أن نفس الفكرة خامرت البعض غيرنا لكن
من منظور آخر .كان المكان حولنا يحمل اثار كد القرويين بشكل كوم كبيرة من القمح المحصود حديثا
والذي ينتظر بدء عملية درسه .رأينا ونحن نتجول بجانب جدول الماء وبين اكوام القمح قبل أن نأوي إلى
الفراش للنوم رجلين جالسين في الحقل خصونا بالسالم ونحن نمر بالقرب منهم .لم نعر أي اهمية لوجود
هذين الشخصين فإبقاء حراس من قبل القرويين لحراسة حبوبهم خالل موسم الحصاد وما بعده حتى يتم
خزن الحبوب في محل امين ليس باألمر الغريب.

 -1بيره جك هو االسم التركي لمدينة جرابلس الواقعة على نهر الفرات عند الحدود السورية التركية .
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هكذا تركنا أنفسنا في رعاية من ال يغفو وال ينام وانكفأنا إلى خيمتنا آملين التمتع بنوم مريح استعدادا
لسفرة الغد .كان هناك في "أرض مخيمنا المثالية" شيء واحد على األقل كثير االزعاج وهو شيء موجود
في كافة البقاع التي تستخدم لموضع لراحة قطعان االغنام والماعز .كان "حجاج البادية" هؤالء كثيروا
النشاط تلك الليلة ولم يتيحوا لي النوم حتى بعد منتصف الليل حيث اخذني النوم وقد نال مني التعب
مناله .لم اكن قد نمت لفترة طويلة عندما ايقظتني حركة قرب موضع رأسي على السرير السفري .تصورت
في ذهني وأنا شبه نائمة أن حمارنا قد فك وثاقة وأنه يحاول أن يزورنا بطريقة ودية .غالبا ما كانت
بعض الحيوانات تفك وثاقها وتبدأ تحك نفسها على أحد حبال الخيمة حتى تنجح في قلع وتد تثبيت ذلك
الحبل ويذهب الحيوان حينذاك ليتمرن على حبل ثاني .بعد ان اقنعت نفسي خلدت إلى النوم ثانية لكن
نفس إالحساس ايقظني مرة أخرى بعد فترة قصيرة .كنت مستيقظة تماما هذه المرة وقمت بإشعال مصباح
البطارية مباشرة وادرته حول الخيمة في الوقت المناسب ألرى رجالً يترك الخيمة من بابها .ايقظت زوجي
(الذي ال يزعجه زوار الليل ابداً) واخبرته بما رأيت .انطلق إلى الخارج رأسا واطلق اإلنذار في المخيم.
كانت الليلة لسوء الحظ شديدة الظالم ولم يكن باإلمكان رؤية شيء ما على بعد ياردة واحدة ,لذا كان
لدى اللصوص ما يكفي من الوقت ليسرعوا بالتراجع .كانت خيمتنا على بعد قليل من القرية لذا عاد
زوجي إلى الخيمة ليلبس بعض المالبس االضافية قبل الذهاب لمالقاة مختار القرية الذي يعتبر دائما
مسؤوالً عن سالمة قوافل المسافرين .وعندما عاد زوجي ليبحث عن ثيابه كانت إحدى فردتي حذاءه الشيئ
الوحيد الذي وجده إذ كان السراق قد أخذوا كل شيء آخر بما في ذلك فرشاة االسنان .لم يقتصر ما
سرقوه على موجودات الخيمة بل قاموا كذلك بإفراغ محتويات صندوق كبير موضوع خارج الخيمة واخذوا
أيضاً حقيبة كبيرة تحوي داخلها حقيبتي يد لزوجي ولي .ولو كانوا راضيين بهذه المسروقات فلربما بقينا
جاهلين بزيارتهم الليلية حتى الصباح ,لكن رغبتهم في سرقة قطعة السجاد الصغيرة المفروشة في وسط
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الخيمة أيقضتني بسبب تحريك سريري مرتين وأنا احاول النوم .ايقنا بعدم إمكانية فعل أي شيء حتى
حلول النهار لذا عدنا إلى النوم ثانية.
ما أن بزغ الفجر حتىى تحركت بعض مجموعات القافلة في اتجاهات مختلفة ليروا إن كان باإلمكان
تتبع إي آثار قد تعود للسراق لكنهم كانوا قد اختفوا بالطبع منذ فترة طويلة تحت جنح الظالم .استطاعت
مجموعة البحث مع ذلك من استعادة بعض قطع المالبس التي التقطوها والتي يبدوا أنها سقطت من
السراق اثناء هروبهم السريع عندما اطلق االنذار .قمنا بارسال مرافقنا وهو جندي من بيرة جك إلى البلده
إلعالم المسؤولين الحكوميين بأمر السرقة .بعد فترة وجيزة وصل حاكم (قائم مقام) البلدة مع ستة أو
سبعة من الموظفين وجميعهم قلقين إذ ربما يوبخون ألن قافلة من المسافرين إألوروبيين تعرضت لألذى.
كان أول شيء فعله حاكم البلدة هو جلب مختار القرية الذي شدوا وثاقة وقاموا بضربه .شعرت باألسى
للرجل المسكين ذو اللحية البيضاء الطويلة ولم استطع مراقبة ضربه لذا عدت إلى خيمتي وحاولت سد
منافذها لكي اتخلص من سماع اصوات معاناة الرجل العجوز مثلما امتنعت عن مشاهدتها .لم تكن
عقوبته في الحقيقة بتلك الشدة غير إني اظن أن الضحية استغلها إلى اقصى الحدود.
عندما برهن كل ذلك على عدم جدواه قرروا الذهاب إلى القرى المجاورة وقضوا اليوم كله واليوم
الذي يليه يبحثون في إالرياف عن السراق ويعودون مع غروب الشمس يخفي حنين ليعاودوا البحث في
اليوم التالي .رافقهم زوجي في اليوم األول وتسلى كثي اًر بمراقبة سلوكية بعض القرويين عند رؤيتهم
للمسؤولين الحكوميين .كانوا ال يجدون سوى النساء في بعض القرى ألن كل الرجال كانوا يهربون عند
ورود اخبار قدوم الجنود .وجدوا الكثير من الحاجيات المسروقة مدفونة في أرضيات األكواخ لكنهم لم
يجدوا حاجياتنا .اخبرهم رجل في إحدى القرى وهو يهمس في أذن أحد الجنود أنه يعرف موضع اخفاء
الحاجيات وعندما طلب منه ارشادهم إلى الموضع سار بهم إلى حقل واسع كانت فيه مائة كومة أو أكثر
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من الغالل وقال لهم أن المسروقات مدسوسة في إحدى هذه الكوم .اتوقع أنه استمتع بمقلبه الصغير ألن
الجنود وبعد أن قلبوا دوزينة أو أكثر من كوم الغالل تحت الشمس المشرقة تخلوا عن البحث لكونه دون
جدوى .ولما برهنت كل الجهود على عدم جدواها استدعت الظروف تكملة رحلتنا مدبرين امورنا قدر
اإلمكان حتى وصلنا حلب عندما استطعنا اتمام ما كان مفتقدا من مالبسنا .كانت اخبار مغامرتنا قد
استبقتنا إلى القدس حيث سمعنا بعد شهر أو شهرين رواية مبالغ بها جداً عن مغامرتنا وعن حالتنا عندما
وصلنا حلب.
ما أن وصلنا حلب حتى ذهب زوجي إلى القنصل البريطاني واخبره بكامل القصة .كان السيد
لونغوورث لحسن حظنا رجالً نشطاً جداً ويتسم بالمثابرة,

كما كان يتمتع بنفود كبير في األوساط

الحكومية .طلب منا تقديم تقييم لخسائرنا وقام بتقديمه إلى الوالي.
وأكد لنا أنه سيجعل الحكومة تعوضنا بالكامل أو أن تقوم بإستعادة المسروقات .بعد تسعة أشهر من
العمل والقلق الذين ال ينتهيان ارسل السيد لونغوورث برقية إلى زوجي يعلمه أن تعويض بكامل المبلغ قد
جرى دفعه .كنا بالطبع ممتنين لهمة القنصل التي لم تنقطع وأرسلنا له شكرنا الجزيل .بهذا انتهى الفصل
إألول من الحوادث التي اصابتنا .عندما نفكر بما كان يمكن أن يحدث من هؤالء اللصوص في البادية
داخل خيمتنا عندما كنا نائمين تختلج قلوبنا بالشكر هلل الذي كان يرعانا بحمايته والذي ابقانا سالمين في
براري بالد بين النهرين كما في وطننا.
ربما كان الرجالن اللذان الحظناهما جالسين بين اكوام الغالل قد استخدما لكي يرقبوننا ،غير أن
المجرم الحقيقي الذي حامت حوله الشبهات بعد ذلك كان أحد رجال بيره جك المعروفين وكان في الحقيقة
عضواً في مجلس البلدة .كان يرغب من دون شك أن يحصل لنفسه ولزوجاته بعض المالبس األوروبية
من دون دفع كلفه شراءها.
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كان أصل التهديد إآلخر الذي حمانا منه اهلل يعود إلى الموصل .سعى الوالي منفذا بذلك أوامر
اسطنبول إلى تسجيل جميع نساء الموصل .كان من الضروري لكي ينجز ذلك معرفة عدد النساء في كل
بيت وكتابة قائمة بهن غير أن المسلمين والمسيحيين على قدم سواء ثاروا عند سماع فكرة "كتابة" قائمة
بنسائهم إذ يبدو أن ذلك مخالف لكافة شرائع اهلل ومحمد .عال الصخب في كافة ارجاء المدينة وأقفلت
الحوانيت ولم يكن هناك أي اعمال في السوق وتجمع الرجال في جميع المناطق وهم يتكلمون بغضب
ويطلقون التهديدات الشنيعة .استمرت الحالة لمدة خمسة أيام وهو أمر لم يعرف سابقا .كان العمل يتوقف
في بعض االحيان عند وجود مشاكل لمدة ثالثة أيام ،غير أن أحدا لم يتذكر استمرار اقفال االسواق لمدة
خمسة أيام.
بدأ المسيحيون يتخذون الحذر ويقلقون على سالمتهم وذلك النتشار شائعات تقول أن مذبحة شاملة
للمسيحيين ستحدث بعد انتهاء اليوم الخامس مالم يغير الوالي أوامره .حصل الدير الفرنسي على حماية
من الجنود كما أبرق ممثلنا إلى بغداد طالبا حماية مماثله لألنكليز وهو أمر لم تبرز الحاجه اليه
والحمدهلل .لم أكن اشعر بالقلق ابدا عندما كان زوجي في البيت ،اما إذا ما استدعي ليال لعيادة مريض
فكان يتملكني على وجه التأكيد قلق شديد لحين عودته ألن أصوات اطالق البنادق والمسدسات كان يسمع
حوالينا ,وكنت أصور لنفسي إمكانيات واحتماالت االصابه ببعض الطلقات الطائشة .لكني قلت " الحمد
هلل " في النهاية عندما ادركت مره ثانية أن إله المسافرين كان يحفظنا كما يعبر عن ذلك بصورة ال
تضاهي فيما يدعى بدعاء المسافرين.
قام الوالي في مساء اليوم الخامس بالغاء أمره القاضي بتسجيل أسماء النساء وساد الهدوء ثانية
ظاهريا على األقل .غير أن شعو ار بعدم إالستقرار بقي سائدا لفترة من الزمن وحدثت عده جرائم قتل خالل
ذلك االسبوع وال زالت احداها غامضة االسباب .أغرى أحد المسلمين رجال يهوديا بالذهاب معه إلى الريف
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بحجة وجود عمل له ,وطلب منه حفر قبر ,ثم قام بعد أن أكمل اليهودي بحفر القبر بطعنه بالسكين ثم
رماه في القبر الذي كان قد حفره بإيديه .وال زال سبب الجريمة مجهوال.
كنا نتناول العشاء في أحد األيام عند دخل المساعد إألول لزوجي مسرعا وهو في حالة بالغة التوتر
ليقول إن أخاه قد طعن بسكين في السوق وكانوا قد جلبوه إلى القسم الخارجي من المجمع ذهب زوجي
مسرعا ليجد أن الشاب كان يعاني من جرح في وركه وأن الجرح كان سيقتله لو اصابه إلى االعلى قليال,
إال أنه لحسن الحظ كان جرحا بسيطا لم يحتج إال لبضعة غرزات والى أسبوع من الراحة لكي يتماثل
داؤود (اسم المصاب) للشفاء .لكن داؤود كان مرعوبا واحتاج لبعض الوقت ليستعيد هدوءه ويستطيع
السير في السوق ثانية .لم يكن هناك أي معنى لالعتداء وتمنينا أن يكون داؤود ضحية التباس في
الشخصية .كنا قد عرفناه منذ أكثر من سنة حيث كان يعمل كمساعد لدينا ولم يكن له حسب علمنا أي
عدو في المدينة .غالباً ما كانت النزاعات الشخصية والحسد تحسم بواسطة المسدس .أطلقت النار على
أحد االطباء األرمن قبل فترة وجيزه عندما كان يعود إلى داره على حصانه بعد عيادته أحد مرضاه .كان
يمر وقت وقع االعتداء في قنطرة مظلمة عندما سمع أزيز الرصاص من حوله وأدرك أنه كان الهدف
المقصود .أصيب حصانه وكانت االصابة بليغة وخشي أنه لن يشفى لكنه نجى بذاته بعد إصابة سطحية
بسيطة .اعتقد الطبيب أن سبب إالعتداء هو الحقد الذي يضمره له بعض اخوته في المهنة.
هناك أمراءة ارمنية في الموصل كان زوجها طبيبا مشهو ار بمهارته في نوع معين من العمليات.
أن بإمكانها إالستمرار في عمل زوجها المتوفى ألنها كانت تساعده في اجراء
فكرت ارملته عند وفاته ّ
عملياته في العديد من االحيان .وهكذا قامت االرملة بأخذ موقعها بين العديد من االطباء الدجالين في
الموصل .كانت العديد من العمليات التي تجريها ناجحة ,غير أن عملياتها الفاشلة والتي ال زالت مخفية
كانت أكثر بكثير .أما االجور التي تستوفيها فكانت باهظة جدا مهما كانت درجة فقر المريض ولم تكن
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لتباشر العمل حتى يتم دفع اجورها مقدما .جنت بهذه الطريقة امواال طائلة في حين لم يكن هناك طبيب
أوروبي في المدينة غير أني تحت االنطباع بأن دخلها تقلص إلى حد كبير بعد وصولنا .اعتقد أيضاً أنها
عادت بعد أن تركنا الموصل لممارسة مهنتها المربحة لتمتص نقود الفقراء وذلك ألننا سمعنا قبل فترة
قصيرة أنها تعرضت لخمسة طعنات بالسكين عندما كانت تسير في إحدى الطرقات مساء.
تعتبر حوادث السرقة شيئا مألوفا في الموصل .تسمع كل مساء تقريبا أصوات اطالق الرصاص
الذي ينبئك بالدور التي يزورها اللصوص .لم نتشرف لحسن الحظ بزيارة منهم وأملي الصادق أن يبقى
الحال كذلك .كنا جالسين بهدوء في الشرفة في إحدى األمسيات عندما جاءت إحدى النساء من مجمع
النساء في المستشفى راكضة لتقول أن هناك ثالث رجال على السطح .اندفعنا جميعنا إلى الخارج
متسلحين بأي شيء استطعنا االمساك به وركضنا إلى السطح حيث قيل بوجود الرجال ،غير أننا لم نجد
أث اًر لهم .تسلق أحد الخدم إلى قمة الجدار الفاصل بيننا وبين الجيران حامال معه فانوسا وأخذ يسلط ضوءه
في جميع إالتجاهات محاوال العثور على أي آثار للصوص المفترضين.
سمعنا مباشرة أصواتا متوترة تتساءل " من هناك ؟" و " لماذا تنور المكان ؟" ووجد حامل الفانوس
وهو مندهش أنه كان ينور منطقة نوم النساء في دار جيراننا على السطوح ألن الوقت كان صيفا .كان
نزوله أسرع بكثير من تسلقه للجدار لخوفه من أن يصبح هدفا لصاحب الدار الغاضب.
ينحصر تفكير اللصوص في البحث عن الذهب فقط .اما الفضة فال تعتبر ذات قيمة في الموصل.
يحتفظ المواطنون وبخاصة المسيحيين واليهود منهم بكميات كبيرة من الذهب في دورهم ،لذا فهم يعيشون
في رعب دائم خوفا من السراق الذين قد يحاولون سرقتهم.
سمعت قبل أن نترك بقليل بحالة سرقة وقتل محزنة جدا .استفاقت فتاة مسيحية شابة كانت قد
تزوجت للتو في إحدى الليالي لترى رجال يحاول بخشونة خلع اساور ذهبيه من معصمها وهو يمسك
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بمسدس موجه نحو رأسها ويخبرها بأنه سيقتلها إن أثارت أي صوت .قاست الفتاة بصمت ،إال أن محاولة
شديدة القسوة من قبل السارق للوي يدها جعلتها تصرخ من األلم .ايقظت صرختها زوجها الذي هجم على
اللص وهذا بدوره التفت إلى الزوج بهدوء واطلق النار على رأسه فأرداه قتيال على الفور .وهكذا أصبحت
من كانت عروسا لبضعة أيام وحسب ،أرملة .في يوم آخر كانت سيدتان من إحدى العوائل المسيحية
المعروفة عائدتين من قداس مبكر في كنيستهما عندما هاجمهما رجل قام بنزع الحلي الذهبيه من عنقيهما
ورأسيهما .تمالكت السيدتان نفسيهما وهما مصدومتان من المعاملة الخشنة للسارق ووصلتا بيتهما وهما في
حالة من الهلع .النتيجة الغريبة لهذه القصة تضمنت وصول طرد إلى الدار التي تسكنها االمرأتان بعد
بضعة أيام من الحادث وعند فتحه تعجبت االمرأتان لعودة جميع المسروقات الذهبية اليهما ! .كانت سيدة
أخرى في الموصل وهي مسيحية أيضاً تفتخر بامتالكها طقما من انفس المجوهرات .إال أن المجوهرات
اختفت فجأة ولم تكن قد رأت أو سمعت بلص في دارها والظاهر أن شخصا ما استطاع دخول بيتها
وسرقة جميع مجوهراتها ولم تحصل حتى اليوم على أي دليل يشير إلى السارق.
كثي ار ما كنت اقول للنساء الموصليات اللواتي كن يواسينني لعدم امتالكي أي حلي ذهبيه " أيهما
أفضل – أن امتلك الذهب لكي يصل اليه السراق أو أن ال امتلكه وانام ملء عيوني بذهن هادئ ؟"
اعتقد أن غالبيتهن يفضلن امتالك الذهب وتحمل المجازفة ألنهن يعشقن الذهب وكافة انواع المجوهرات.
تحصل كل امرأة عند زواجها ،فيما عدا الفقيرات جدا على نقود ذهبية تزين بها رأسها وقالدة لجيدها وحزام
للخصر وأساور تلبسها في معصميها وأخرى (حجول) تلبسها في كواحلها .هل نستغرب كون هذه
المغريات أصعب من أن يقاومها اللص العادي ؟ كنت مرة أزور بيت امرأة يهودية فقيرة كانت تروي لي
كم هي فقيرة وكيف أن رجلها مريض وال يستطيع العمل .غير إني سألتها " اعتقد أنك تملكين بعض
الذهب ؟ " " .نعم بالطبع " كان جوابها وذهبت إلى دوالب وسحبت ج اررة سرية لتريني خزينها من النقود
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والحلي الذهبيه التي يبلغ ثمنها نحو مائتي جنيه استرليني .سألتني قبل أن تعيد " آلهتها " إلى محلها فيما
إذا كان محل اخفاءها آمنا من اعتداء اللصوص .ال شك أن هؤالء الناس يدخرون لمستقبلهم كنو از يمكن
للصوص أن يصلو إليها ويسرقوها والنتيجة أنهم عندما تؤخذ كنوزهم يغرقون في الغم .ولما كانوا ال
يملكون ماهو أفضل من ذلك كهدف يعيشون ألجله ،إال يستحقون حبنا وعطفنا ؟
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الفصل الثاني عشر

مباهج السفر في البادية
البادية تزدهر كوردة – ازهار البادية – األعراب – مهنهم ونساءهم – رقص األعراب – لصوص
البادية – جيش من عشرة إالف – خمسمائة رجل مسلح – إنذارات كاذبة – تائهون في البادية – حسرات
وازعاجات السفر.
يمكن بكل أمانة القول أن بادية مابين النهرين تزدهر كالوردة في فصل الربيع .سافرنا قبل سنتين
من الموصل إلى حلب على الطريق الشمالي المار عبر ماردين وديار بكر وأورفه .تركنا الموصل في
العشرين من شهر حزيران وذلك مباشرة بعد اكمال الحصاد وجمع المحصول مما ترك األرض ثانية وهي
جافة وعطشى ليمر عليها صيف آخر .وما أن تركنا أطراف الموصل وراءنا حتى احاطت بنا حقول
الغالل المتموج من جميع النواحي وال زال بعضه أخضر واستمر ذلك حتى وصولنا حلب حيث إن موسم
الحصاد يتأخر كلما اتجهنا إلى الشمال .اما حيث لم تكن األرض مفلوحة فكانت الزهور البرية متعة
للناظرين وذات منظر خالب ومألت البادية بحالوتها .كانت الحقول وعلى امتداد النظر مغطاة بزهور
الخطمية من كافة االلوان .وكانت هذه االلوان تجتمع سوية وهكذا ترى امتدادا واسعا للخطمية الحمراء
يليها حقل آخر مغطى بالخطمية البيضاء وسرعان ما يتغير اللون إلى البنفسجي المبهج .لم أكن قد
رأيت في أي موضع مثل هذا الكم الهائل من الزهور البرية كما رأينا في سفرنا عبر البادية من الموصل
إلى ماردين .إن محاولة تعداد األنواع التي ال تحصى من زهور البادية الصغيرة أمر ال طائل فيه وهي
تضاهي في تنوعها وجمالها زهور فلسطين البرية .كنا مرة جالسين في حقل ننتظر قافلتنا وقال زوجي أنه
سيحاول أن يرى كم نوعا من الزهور المختلفه يمكنه التقاطها من دون أن يترك محل جلوسه .كان بعد
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دقيقة أو دقيقتين قد جمع ما يربو على الدوزينة وكلها ضمن امتداد ذراعيه .كان هناك في ذلك الحقل
لوحده ما يجب أن يتجاوز مائة نوع من الزهور.
اصبحت الزهور تتناقص كلما اقتربنا من حلب وأخذت اشجار الفاكهة تحل محلها .كنت في أحد
األيام راكبة أحد البغال عندما عثر (إذ كان كليال في إحدى عينيه) وسقطت على األرض قبل أن أعي ما
حدث .نظرت حولي وأنا اعاني من الرضوض علّي أجد محال ارتاح فيه .كان هناك لحسن الحظ بستان
قريب وهكذا قررنا وقد وجدنا شجرة ظليلة أن نجعل المكان موضع تناول غدائنا .عندما جلسنا وارتحنا
بدأت ثمار المشمش تسقط من الشجرة على احضاننا .أخبرنا صاحب البستان أن بإمكاننا أن نأكل قدر ما
يعجبنا مقابل تعويض !
غير أن السفر في البادية ليس كله بالمبهج كما في هذه الحالة .فيما لو كان علينا أن نرجع من
حيث أتينا بعد شهر أو شهرين فلم نكن لنرى تلك الزهور الجميلة أو حقول القمح المموجه بل كنا سنرى
أرض البادية المحروقة.
يمر الطريق من حلب إلى الموصل بمجمله تقريبا خالل أرض صحراوية .ال يمكن خالل يومين
عبر ذلك الطريق رؤية أي شيء عدا مضارب األعراب وربما ال ترى حتى تلك.
ينتسب الع رب الرحل في بالد بين النهرين عادة إلى قبيلة شمر العظيمة وهم يتجولون في طول
البالد وعرضها ويعيشون في خيام سوداء مصنوعة من وبر الجمال أو شعر الماعز .عند طلبهم للكأل
يرحلون عادة من موضع إلى موضع مع جميع جمالهم وقطعان ماشيتهم إذ يمثل رعي هذه القطعان أحد
أهم أشغالهم .المرأة في قبائل العرب الرحل تمتاز بأنها من أكثر خلق اهلل كدحا فعليها إضافة إلى القيام
باألعباء العائلية العادية جلب الماء من البئر أو النهر في جرار كبيرة توازنها على رأسها كما تسوق قطيع
ماشيتها إلى المرعى صباحا وتعيدها في الليل .تقوم المرأة كذلك بغزل صوف الخراف والماعز ونسجه
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كقماش لمالبس الرجال أو لخيام السكن .يصعب في الحقيقة التفكير في أي عمل ال تقوم به المرأة البدوية
في حين يقضى سيدها وقته وهو يطوف البلد على جواده أو يحسم النزاعات مع جيرانه .سرعان ما تلجأ
القبائل العربية المختلفة إلى محاربة بعضها البعض وألتفه إالسباب رغم أنهم قلما يسفكون الدماء ألن ما
يترتب على سفك الدماء أمر مروع .فالعرف العربي ينص على أن الدم يقابله الدم وال يمكن أن يهدأ البال
حتى يؤخذ الثأر.
يفتخر العرب كثي ار بجيادهم ولهم كل الحق في ذلك فالحصان العربي االصيل مخلوق عظيم
ينعلون جيادهم بتاتا .كان رجالن في أحد مخيمات البدو قرب الموصل يسيران في
الجمال .وهم عادة ال ّ
أحد الطرق عندما الحظا شيئا على الطريق جلب انتباهما .تفحصا ذلك الشيء بعد أن التقطاه وقلباه في
ايديهما ،لكنهما لم يصال إلى نتيجة مرضيه بخصوصه .كان ما التقطاه هو نعل حصان ،لكن لما لم يكن
أي منهما قد رأى شيئا من هذا القبيل سابقا ،تعذر عليهما تخمين ماهيته .بعد نقاش معمق لبعض الوقت
قال أحدهما لآلخر " بالطبع أعرف ما هو هذا الشيء .إنه قمر قديم قد سقط من السماء ".
يتميز العرب بكونهم أناس كرماء جدا ،وكانوا على الغالب مسرفين في دعواتهم لنا لمشاركتهم
طعامهم .شاركت النساء مرة أو مرتين في الجلوس حول قدر كبير مملوء بالبرغل ( والبرغل حنطة مسلوقة
ومدقوقة مع سمن وفير ) والغرف معهم من اإلناء الواحد والتمتع بتلك الوجبة تماما .وعندما تكون في
البادية تمتلك شهية تتمتع من خاللها بأكل أي شيء .كنا أنا وزوجي مدعوين مرة إلى الغداء مع بدوي
وتمتعنا بوجبة من الدجاج المطبوخ مع إحدى الخضار المدعو (البامية) والرز .لم يأكل مضيفنا معنا بل
كان مشغوال بكش الذباب من المائدة أثناء غدائنا.
يتميز رقص البدو بغرابته عندما تراه .فالرجال والنساء كلهم ممسكون بأيدي بعضهم البعض
ويجرون اقدامهم على األرض وهم يحركون كل عضلة في أجسادهم بأغرب الطرق الممكنة .كما
ّ
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يستثارون عندما يندمجون في الرقص بدرجة كبيرة ويصرخون بصورة جنونية .هؤالء األعراب هم ذاتهم
اللصوص الذين يخشاهم المسافرون في البادية وكان دليلنا يؤكد لنا دائما عند سفرنا معه على خطورة هذه
المجموعة من البشر .كانت كل ذرة على األفق تعظّم إلى لص بدوي محتمل واذا ما التقيت أحدهم في
البادية فسيكون التوتر كبي ار .كنا نسير على جيادنا مرة في بقعة منعزلة جدا عندما ظهر أمامنا فجأة
اعرابي على حصانه .هجم حارسنا الشجاع على األعرابي المسكين رأسا وسأله مإذا يعني بتجسسه على
مسيرتنا ألنه أي الحارس لم يعتقد بإمكانية وجود األعرابي لوحده ألي سبب آخر .أكد له األعرابي أن
نيته سليمة وأنه أتى فقط ليالقي صديقا له يعتقد أنه في قافلتنا .غير أن مرافقنا لم يعط أي أهمية لقصته
وابقاه كأسير حتى تجاوزنا المنطقة الخطرة حين سمح له بالعودة .تساءلنا هل كان حارسنا سيتصرف
بنفس الشجاعة فيما لو قابلنا عشرين من األعراب بدل واحد ؟
كنا في سفرة أخرى نعبر بقعة شاسعة من البادية المقفرة من الماء يقال أنها تعج بالقبائل العربية
السالبة عندما رأينا مرافقينا يتوترون فجأة ويلوحون ببنادقهم وهم يتهيئون للعدو بسرعة .وقبل أن يتهيأ لنا
الوقت لنسألهم عن ماهية القضية اختفوا عن االنظار .كنا آنذاك نسافر في عربة لذا فإن السائق عند
سؤاله أكد لنا عدم وجود أي شيء مقلق عندما أشرنا إلى الخط األسود الطويل في األفق .كما أكد لنا
خادمنا الذي كان يجلس قرب الحوذي أن الخط األسود ليس إال ظالل الجبال.
غير أن الخط األسود كان يتقدم بصورة مستمرة ويصبح كل دقيقة أكثر فأكثر شبها بجيش عرمرم
من الرجال ممتطين جيادهم ويسيرون باتجاهنا.

أما سائق عربتنا فقد ألهب ظهر الجياد المساكين

بسيوطه وهو ال شك يفكر بالنتائج المتوقعة إذا ما استولى األعراب على جياده وأندفع بهم يحثهم لالسراع
ثم إالسراع حتى لم يستطيعوا االسراع أكثر .حاول خادمنا الجالس بجانبه بجهود مشكورة صرف انتباهنا
عن الخطر الداهم إذ كان يفكر أن " الخاتون " ستصاب بالذعر .غير أن " الخاتون " لم تكن معصوبة
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العينين وفضلت كثي ار رؤية ومعرفة ما كان يحدث .كان الجيش عند ذلك قد أخذ ابعادا هائلة وكان كل
جزء منه عندما يبدو للعيان يتبعه جزء آخر وراءه في األفق البعيد .كنت اآلن قد آمنت بالقدر وودعت
في فكري كل محتويات الصناديق التي تضم حاجياتنا وأنا أتصور األعراب وهم يحطمونها بدون شفقة
وينشرون محتوياتها على األرض لمعاينتها واقتسامها .أيقنا بعد برهة أن علينا التخلي عن السباق ألننا كنا
كل دقيقة نقترب من اعدائنا المخيفين حتى وصلنا أخي ار إلى قمة مرتفع من األرض أوصلنا إلى مواجهة
جيش الجنود " .الحمدهلل " لم يكونوا سوى موكبا هائال من عشرة االف جمل يأخذونهم في مجموعات تضم
واحدتها خمسمائة جمل يتعهدها سائق وال خوف البتة منهم .كان النظام والتناسق الذي تسير عليه الجمال
يعطيك االنطباع بأنهم كتائب من الجنود الخيالة .أضمن أن االنذار الذي اطلقه مرافقينا والحوذي كان من
أجل اعطائنا انطباعا عن جديتهم في الدفاع عنا ,ألننا في رحلة العودة وفي نفس المنطقة شاهدنا الخط
الطويل المتقدم وبدأت نفس القصة لكننا ضحكنا في سرائرنا هذه المرة ممن كانوا يريدون اخافتنا.
كنا في مرة أخرى قد عبرنا للتو نه ار بعد مسيرة يوم طويلة .كنا نستمتع براحة كسبناها وكوب من
الشاي عندما أتانا مرافقنا وهو في حالة كرب عظيم ليقول أنه سمع للتو أن مجموعة تتألف من  599رجل
مسلح قد عبرت النهر ذلك الصباح ,وأن غايتهم المعلنة هي انتظار قافلة المسافرين ( االفرنجية )
ومهاجمتها .كنا قد اعتدنا على انذارات من هذا النوع وكنا في البدء نضحك عند رؤية وجوههم المثقلة
بالهم ,غير أنهم كانوا يلحون في تضرعهم الينا لكي ال نبقى على تلك الجهة من النهر بدرجة جعلتنا نغير
التفكير بما قالوه وبإمكانية وجود أساس له .هكذا وصلنا إلى حل وسط يتضمن إذا ما رغبوا رزم اغراضنا
واللجوء إلى قرية ما رغم شدة تعبنا .جرى إالتفاق على ذلك ورتبنا أمورنا لكي نتحرك في منتصف الليل.
مع ذلك ظهر الحراس قبل لجوءنا إلى راحة قصيرة واخبرونا أنهم ال يعتقدون بسالمة السفر ليال وأن من
المفضل االنتظار حتى حلول الضياء .كما اضافوا بطريقتهم المعتادة " لكن ال تهتموا سنقوم بالحراسة
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طوال الليل " .وهكذا عدنا شاكرين للتمتع بالراحة .كانت الليلة حارة جدا ولم استطع الخلود إلى النوم ,لذا
ذهبت إلى باب الخيمة التمتع بنسيم الليل ووجدت حراسنا الشجعان يغطون في نوم عميق وصوت
شخيرهم دليل على ذلك .وفي الصباح أكدوا لنا أنهم بقوا يقظين ولم يغمض لهم جفن طوال الليل وهم
بانتظار اللصوص !
عانينا مرة في بالد فارس من االحساس المبهج الذي يتملكك وأنت تائه في البادية .أما في صحراء
بالد العرب العثمانية وبصحبة قافلة كاملة فقد تهنا أيضاً وقضينا ساعات متعبة نهيم علّنا نجد الطريق
الصحيح من دون فائدة .كان ذلك بعد يوم أو يومين من رحيلنا من ديار بكر وكان مرافقنا جندي واحد
على اعتبار أن الطريق آمن تماما وكان ذلك الجندي متأكدا من معرفة الطريق .أما قائد البغال والخدم
الذين رافقونا فلم يكونوا قد سافروا عبر ذلك الطريق سابقا ,وهكذا كنا قد سلمنا أمرنا بيد رجل واحد ولما بدا
متأكدا جدا فلم نفكر باألمر ألننا نعلم أن هؤالء الرجال يعملون مرافقين للمسافرين على الطرق على الدوام.
لكننا سرعان ما وجدنا أننا كنا نتكئ على قصبة منخورة قدر تعلق األمر بخبرته كدليل .بدأنا ذلك اليوم
مرحلة كان يفترض أنها قصيرة لكن لدهشتنا وجدنا المرحلة تزداد طوال حتى امتلكنا اليأس من وصول
نهايتها .بعد غياب الشمس بدأ الشك يراودنا بأن دليلنا لم يكن يعرف مكاننا وسرعان ما تحول الشك إلى
يقين عندما وجدنا أنفسنا على حافة هاوية شديدة االنحدار ال يمكن للحيوانات أن تسلكها .عند ذلك أقر
دليلنا بأنه ال يعرف أين نحن .كان الظالم حالكا وكنا على بغالنا منذ الصباح الباكر وقد نالنا من التعب
الكثير ,ومع ذلك فإن قائد البغال نفى إمكانية بقاءنا حيث وصلنا لعدم وجود ماء للحيوانات ,كما أن
الجبال حولنا كانت مأوى للصوص .لذا استمرينا في تجوالنا ونحن نحاول دون جدوى سماع صوت قادم
من منطقة مأهوله ونشتاق لسماع نباح الكالب المحبوب أو نقيق الضفادع الذي يخبرنا بتوفر الماء ,غير
أن رغبتنا لم تكن لتتحقق تلك الليلة .بعد ذلك وعند حلول الساعه العاشرة قلنا أننا ال نستطيع االستمرار
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أكثر من ذلك وترجلنا عن بغالنا وقررنا وسط تذمر وخوف الرجال المصاحبين لنا أننا سنبقى في موضعنا
حتى بزوغ الفجر .أوثقنا الحيوانات وجلسنا مشكلين دائرة بحيث نستطيع أن نكون جبهة متراصة إذا ما
هاجمنا بعض اللصوص .كان الرجال خائفين فعال وقالوا أنهم لن يناموا وأنهم سيتناوبون الحراسة .كان
التعب قد نالنا بحيث لم نعط أي أهمية لقدوم اللصوص من عدمه وهكذا خلدنا إلى النوم وقد دثرنا أنفسنا
بالبطانيات .استيقظت بعد نحو ساعة ألرى كيف كانت الحراسة لكني رأيت أن كل مرافقينا كانوا قد تدثروا
بعباءاتهم وناموا وسرعان ما عدت أنا أيضاً للنوم حتى الصباح ولم يزرنا أو يقلق نومنا أي لص .اكتشفنا
أننا قد ابتعدنا مسافة كبيرة عن طريقنا لكننا وجدنا المسلك الصحيح بعد الساعة التاسعة وكنا شاكرين
لوجود ماء الشرب وربما كانت الحيوانات أكثر احتياجا للماء منا .السفر بالبادية أمر مبهج إذا لم تكن
المراحل طويلة جدا .فإذا بدأت سفرتك اليومية مع بزوغ الشمس أو بعد ذلك بقليل وتوقفت بعد ثالث أو
أربع سا عات لتتناول غداء خفيفا من الخبز والبطيخ ثم تستمر بسفرتك لثالث ساعات أخرى ،ستكون
سفرتك لطيفة .أما إذا ما استغرقت المرحلة اثنتي عشرة أو ثالث عشرة ساعة فستنقلب البهجة إلى عبء.
إن مراقبة النجوم تتإلال الواحدة تلو األخرى وأنت جالس خارج خيمتك لتتمتع بنسيم البادية البارد بعد
مرحلة قصيرة أمر مبهج حقا .غير أن المناخ في بعض االحيان ال يتيح لك مثل هذه المتعة .عندما كنا
نعود إلى الوطن سنة  9194وعند عبورنا البادية واجهتنا بعض األمطار الرعدية الغزيرة .استيقظنا أنا
اسرتنا
وزوجي سوية في إحدى الليالي بسبب هبة ريح عاصفة كانت تهدد بتقويض الخيمة .اندفعنا من ّ
وامسكنا بإالعمدة ,غير أن هيكل الخيمة كله بدا وكانه عرضة للسقوط لذا فضلنا أن نخرج خارج الخيمة
تحت المطر المدرار .ذهب زوجي ليستدعي بعض الرجال الذين كانوا جميعا نائمين بسعادة داخل عربة
السفر وايقظهم بصعوبة وحاولوا جميعا تثبيت أوتاد حبال الخيمة غير أن شدة العاصفة كانت قد خفت في
ذلك الوقت وتسللنا ثانية داخل الخيمة مبللين ونعاني من البرد وفي حالة بائسة تستدعي الشفقة .من
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المسر القول أننا لم نعان من زكام بسبب مجازفتنا .نشرنا كل اسرتنا المبللة في الشمس صباح اليوم التالي
ّ
لتجف وما أن قاربت الجفاف فعال حتى أندلعت عاصفة جديدة وبللت كل شيء ثانية .تلك هي مباهج
السفر في البادية.
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الفصل الثالث عشر

العمل في بعثة طبية رائدة في الموصل
(نينوى)

1

كسب ثقة الناس – الجراحة المحلية – الصعاب الواجب تخطيها – المرضى المتخلفون – عمل
مشجع – األمراض السائدة – المجانين – المستقبل المتوقع لبالد بين النهرين

"...إن روحي مملوءة بالشفقة للمرضى في هذا العالم،
التي ساشفيها ،إذا ما وجدت الصالح ! "
السير إي .آرنولد
يسود التفكير أن الطبيب اإلنكليزي ما أن يظهر في الشرق حتى يتقاطر المرضى حوله من جميع
الجوانب .هذا صحيح جزئيا فقط وذلك في الشرق األدني على األقل .إذا ما قدم الدواء والعناية مجانا
ودون تمييز فستتقاطر الجموع في البداية إلى قسم العيادة الخارجية والعديد منهم سيأتون بدافع الفضول ال
غير .أما إذا كان الهدف العمل الجيد فمن إالفضل استيفاء بعض إالجور مهما كانت بسيطة واستثناء
الفقير جدا فقط .إن هذه القاعدة قد جرى تبنيها من قبل كافة بعثاتنا الطبية كما اعتقد وتكرس االجور
المستوفاة في تالفي نفقات العمل .على الطبيب إألوروبي في تركيا أو بالد فارس أن يظفر بثقة الناس أوال
وهذا ليس باألمر السهل في بعض االحيان .قمنا عند وصولنا الموصل باستئجار دار ذات فنائين في
وسط المدينة .استخدمنا الفناء الداخلي لسكننا وجعلنا الخارجي مستوصفا ومستشفى صغير .لم يبد أي
شيء مشجع في البداية فالدار كانت قديمة وتبدو كأنها خربة .مع ذلك حولنا االسطبل الكبير إلى غرفة
 -1هذا الفصل كتبه زوج المؤلفة الدكتور أ .هيوم– غريفيث ( .)A.hume-Griffith
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انتظار للمرضى كما رممنا بقية الغرف وحولناها إلى غرفة عيادة وصيدلية وقاعة عمليات واجنحة
للمرضى الراقدين وكلها من نوعية بدائية .تألف مالكنا في مدينة عظيمة سكأنها مابين ستين إلى ثمانين
مساعدين محليين جرى تدريبهما في بعثتنا الطبية في بغداد.
ألف نسمة من زوجتي ومني ومن
َ
لم يكن هنا ك قصور في عدد إالطباء في المدينة غير أنهم جميعا فيما عدا طبيبين أو ثالثة أطباء
من أطباء الجيش التركي وطبيب أو طبيبين يحملون شهادات من جامعة اسطنبول كانوا دجالين من
الطراز إألول .فكل عجوزة في المدينة تعتقد أنها مؤهلة لمعالجة أمراض العيون ,ويعمل الحالقون
مجبري الكسور ,أما االطباء التقليديين الذين ورثوا خبرتهم عن أسالفهم
كجراحين كما توجد وفرة في عدد ّ
فهم رغم منعهم من ممارسة مهنتهم من قبل الحكومة التركية ال زالوا يفلحون في زيارة العديد من الدور ليال
بصفة اصدقاء ويربحون ما يكفيهم من المال لتدبير معيشتهم .يصرف اآلباء الدومينيكان ( والذين لهم
بعثة كبيرة في الموصل ) العديد من االدوية المجانية كما يوجد معهم طبيب مؤهل اآلن .رغم وجود مجال
كبير للتطبيب في الموصل ,إال أن اجراء الجراحة أمر نادر ,وهو ما يعطي المجال للطبيب إألوروبي
ليتدخل فجراحة الممارس العربي بدائية جدا .إليك مثإال واحداً :جلب أحد اآلباء ابنته المسكينه إلى
المستوصف بعد بدئنا العمل بوقت قصير وهي تعاني من صعوبة في التنفس خالل األنف .عند معاينة
حنجرتها وجدت أن مجرى الهواء العلوي مسدود وراء الحنجرة نتيجة التهاب قديم .بعد استفسار أعمق
علمت أن المريضة عانت قبل سنتين من التهاب لوزتين شديد وأن أباها أخذها إلى جراح محلي قام بفتح
فمها بالقوة الغاشمة وبمسح بلعومها بحديدة ساخنة إلى حد االحمرار.
كنت ستجد في غرفة
بدأنا نكتسب ثقة الناس تدريجا وبدأوا يأتون إلى العيادة باعداد متزايدة.
َ
االنتظار خليطا من عدد في القوميات  --مسيحيون واسالم ويهود وأكراد من الجبال وبدو من البادية
ويزيديون ( ممن يدعون بعبدة الشيطان )  --يشكلون حشدا متناف ار يصغون بهدوء ومن دون مقاطعة
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لقراءة وشرح لال نجيل ويدخلون إلى غرفة معاينة الطبيب الواحد تلو إآلخر لمعالجة أمراضهم المختلفة.
يطلب من طبيب البعثة التبشيرية بذل كل جهده لمعالجة كافة أنواع المرض ,وعليه تحمل مسؤوليات كبيرة
فما من وجود ألخصائيين يشاورهم وهو يعمل غالبا حتى دون مساعدة ممرضة مدربة .وعندما يكون مقره
رياديا فهو يعمل من دون مستشفى كامل التجهيز وهو مجبور على اجراء أخطر العمليات في اسوأ ما
يمكن من الظروف .هناك إضافة إلى كل ما تقدم في البالد الخاضعة لحكم اسالمي احتمالية نشوب
شغب إذا ما توفي المريض في مستشفى مسيحي ,وخاصة إذا حدثت الوفاة أثناء إجراء عمليته .ورغم كل
هذه المعوقات أقول أن الحياة في هذه الظروف تجربة عظيمة تكشف للمرء نقاط ضعفه بكاملها وتجعله
يعتمد على اهلل جل وعلى بصورة متزايدة.
استطعنا في وقت مبكر البدء بقبول المرضى المقيمين وكنا مجبرين على تحديد قبول الحاالت
الجراحية فقط .كان هناك في البدء صعوبة كبيرة في جعل المرضى يأتون في اليوم المحدد للعملية وكان
واحدهم يريد أن يأخذ جاره الدور إألول .اضطررت اخي ار إلى تهديدهم بوضع اسم المريض في قائمة
سوداء إذا لم يأت في اليوم المحدد مضيفا أن عليه أن ينتظر فترة طويلة قبل أن تتوفر له فرصة ثانية.
كان لهذا التهديد األثر المطلوب ,وكانت امرأة في حاجة لعملية صغرى في جفن العين أول من تشجع
على مواجهة اهوال المستشفى االفرنجي.
جرى في الوقت ذاته ا عداد كافة االدوات الجراحية ومواد التضميد واخذنا المريضة وهي في حالة
من الهلع إلى غرفة العمليات واقنعناها بالرقود على المنضدة .لكن خوفها تملكها وقفزت فجأة وركضت
خارجة من المستوصف كله من دون عودة .لم يكن ذلك مشجعا غير أن طفال يهوديا يعاني من حصاة
في المثانة ( وهي حالة منتشرة في الموصل وبخاصة بين إالطفال ) جلبه والده إلى المستوصف .أزيلت
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الحصاة وشفي الطفل بسرعة ،لذا لم نلق أي صعوبة بعد ذلك في الحصول على مرضى للرقود في
المستشفى.

مكتب الدكتور غريفيث في الدار التي كان يسكنها في مدينة الموصل

سرعان ما أشغلت أسرتنا الستة جميعها ثم قمنا بإضافة ستة أسرة أخرى .قمنا في النهاية باستئجار
أحد الدور في الجيرة لسكننا وحولنا بيتنا القديم ( أي الفناء الداخلي ) إلى مستشفى صغير للنساء
واألطفال .استطعنا بذلك ايواء أربعة وعشرين مريضا وكان لكل واحد منهم صديق (مرافق) واحد على
األقل وغالبا ما كان لدينا خمسين شخصا في الموقع .إن هذا العمل مع المرضى الراقدين في المستشفى
هو الذي يقدم أكثر الفرص تشجيعا للطبيب العامل في البعثة الطبية التبشيرية .ففي هذا المستشفى
الصغير كان هناك مرضى من كل صنف يرقدون جنبا إلى جنب وقد شفي العديد منهم من خالل عمليات
جراحية وسيصغون ألي تعليمات يحصلون عليها .يسمع كل مريض قبل اجراء العملية له الطبيب وهو
يتلو دعاء صغي ار يسأل فيه اهلل أن يبارك العملية ويكللها بالنجاح .يتلقى المريض يوما بعد يوم واسبوعا
بعد آخر تعليمات ويحصل على فكرة جديدة عن ماهية المسيحية وعندما يترك مستشفى البعثة ويعود إلى
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داره أكانت في المدينة أو في قرية جبلية بعيدة ستكون أي معارضة مريرة كان يحملها للمسيحية قد زالت
وغالبا ما يقوم بإرسال مرضى آخرين للعالج لدى البعثة اإلنكليزية.
قد تكون إالحصائيات التالية التي تخص العمل لمدة سنتين ذات فائدة من حيث تبيان األثر بعيد
المدى حتى لبعثة طبية سيئة التجهيز وتعاني من نقص الكادر:

عدد مراجعي العيادة الخارجية ــــــــــــ 10100
عدد العمليات الجراحية المنفذه ــــــــــــ 100
منها  001عملية كبرى و 311عملية صغرى
عدد المرضى الراقدين في المستشفى ــــــــــــ 111
عدد القرى والبلدات (عدا الموصل)التي ينتمي إليها مرضى البعثة ـــــــــــــ 301

تثير الفقرة األخيرة اهتماما ذا خصوصية ,فباستثناء الموصل (التي يأتي منها غالبية المراجعين)،
أرسلت  813بلدة وقرية (بعضها على مسافة عشرة أيام من السفر) مرضاها إلى البعثة ومع ذلك فإن
العمل بالكاد قد بدأ.
أضيف كمثال على تأثير البعثة الطبية على تجريد المعارضة من حججها أن عريضة موقعة من
قبل معظم أعيا ن الموصل المسلمين بمن فيهم علماء الدين الرئيسيين قدمت لي سنة  9194عندما كان
هناك خوف من اغالق البعثة في الموصل بسبب الحاجة لتخفيض النفقات وطلب مني إرسالها إلى مقر
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الجمعية على الفور .طلبت العريضة عدم سحب البعثة من المدينة ألنها كانت نعمة للسكان .وقد استجاب
اهلل بطريقة رائعة لدعاءنا ولن نغلق البعثة نتيجة لذلك ال بل ستجهز بصورة أفضل.
أكثر العمليات الجراحية التي يبرز لها طلب في الموصل هي عملية الماء األبيض (اعتام عدسة
العين) وعملية إزالة حصاة المثانة ,غير أن المرضى يأتونا وهم يعانون من عديد من األمراض إألخرى
التي تطلب عالجا خارجيا أو جراحيا .هناك أنتشار كبير لمرض السل في المدينة حيث تساعد الحالة
غير الصحية لظروف المعيشة التي يعاني غالبية السكان منها على انتشاره السريع .ومن األمراض
الشائعة أيضاً الجدري وحمى التيفوئيد ,وما أن تشخص إصابة المريض بأحدهما بصورة أكيدة حتى
يرفض المريض أو عائلته اعطاءه أي عالج طبي إضافي .يطلب من المريض المصاب بالتيفوئيد التقيد
بنظام غذائي صارم جدا حتى يتعرق .وهذا ما يعني للتفكير المحلي أنتهاء أي خطر ويسمح للمريض بعد
ذلك بتناول أي شيء أو نوع من الطعام وغالبا ما تكون النتائج كارثية .تنتشر أيضاً المالريا والديزانتري
والخراجات الكبدية ,كما كان هناك انتشار وبائي لمرضى الطاعون والكولي ار إنما في سنين سابقة .واذا ما
أصبح مشروع سكة حديد بغداد (التي تمر خالل الموصل) حقيقة منجزة فسنتوقع ورود الطاعون ثانية من
الجنوب مالم تؤخذ اجراءات صارمة جدا.
ال يمكن اقناع البدوي من األعراب بالبقاء في المدينة إال ناد ار .فهو يشعر بعد حياته الحرة في
البادية باالختناق بين جدران المنزل إالربعة .جاءني مرة أعرابي عجوز ،جاء به ابنه وهو يعاني من الماء
األبيض في كلتا عينيه .أخبرته أن باإلمكان بواسطة عملية بسيطة إعادة بصره إليه لكن عليه أن يبقى في
المستشفى لبضعة أيام .رفض ذلك وهو ساخط قائال إنه يفضل البقاء أعمى بقية حياته على أن ينام تحت
سقف !! حاول ابنه عبثا اقناعه وعندما وجد أني أرفض اجراء العملية رأسا والسماح بعالجه كمريض
خارجي ,إضطر مع إالسف إلى ترك المستشفى دون عالج.
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كان على كل مريض يرقد في المستشفى جلب صديق (مرافق) ليساعد في تمريضه وذلك الفتقادنا
إالجهزة الطبية المناسبة والكادر التمريضي المدرب .لم اخالف هذه القاعده إال مرتين خالل ثالث سنوات
وكانت النتائج كارثية في المرتين .كانت المرة إألولى تخص مريضا عجو از فقي ار من قرية تقع على مسيرة
بضعة أيام من الموصل .كان العجوز فقي ار ولم يملك أي أصدقاء وقد فقد البصر بسبب الماء األبيض.
وافقت مكرها بسبب توسالته التي تثير الشفقة على ادخاله المستشفى دون مرافق يعتني به .كان قبل
دخوله يعاني من عضة كلب قي ربلة ساقه وكانت تؤلمه لذا قمنا بتضميدها بكمادات من حامض
البوريك .نسيت تلك الضمادة وبقيت لسوء الحظ على ساقه .بعد ذلك أجريت عمليه ناجحه لعينه وأنذر
المريض بصورة صارمة بوجوب البقاء مستلقيا على ظهره لمدة أربع وعشرين ساعة .عند إجراء الضماد
إألول بدى كل شي بصورة جيدة غير أني وجدت بعد يومين أن العين قد تقيحت وأن األمل في أنقاذها قد
فقد.
جرى تحقيق دقيق آلكتشاف سبب التهاب العين لكن من دون جدوى في البداية ثم بدأت الحقيقة
تنكشف .يبدو أن الرجل العجوز في الليلة الثانية بعد العملية بدأ يشعر بوخزات من األلم في العين التي
أجريت لها العملية (وهي ظاهرة ليست بالغريبة بعد مثل هذه العملية وليست ذات أثر سيء) ,وبدا له أن
كمادة البوريك .فكر المريض كالتالي " إن
األلم شبيه بذلك الذي كان يعاني منه في ساقه الذي اراحته ّ
الوقت ليل وليس من المناسب استدعاء الطبيب ويبدو أن الدواء الذي وضع على عيني غير نافع بينما
ذلك الذي وضع على ساقي قد شفاها رأسا لذا من المستحسن أن أزيل الضماد الموضوع على عيني
واستبدله بذلك الموضوع على ساقي " ! ذلك ما قام بفعله وكان سبباً في فقدان بصره الذي كان قد استعاده
حديثا.
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كانت الحالة إألخرى من ذات النوع تقريبا غير أن المريض كان أحد الماللي المسلمين المتشددين
والذي عرفت بعد ذلك بأنه المعروف عنه أنه "مجنون" .دخل المستشفى أيضاً لوحده ولم تكن هناك أي
مشكلة معه إال بعد اجراء العملية (وهي عملية ماء العين األبيض أيضاً) .بعد ساعات قليلة جاء مساعدي
راكضا وهو يقول " إن مريض الماء األبيض الشيخ يقول أن عليه أن يصلي وأنه سيصلي ,لقد بذلنا
جهدنا لثنيه عن ذلك من دون جدوى " .على المسلم أن يتوضأ عادة قبل الصالة ويتضمن ذلك غسل
وجهه ويديه .ركضت إلى جناح المرضى لكن وصولي كان متأخ ار .فالمال الشيخ كان قد أزال الضماد
وغسل وجهه ويديه وصلى صالته ولم يرى سببا يفهم معه لماذا يكون (الحكيم صاحب) غاضبا .اعطيناه
بعض الغسول الطبي وستارة لعينه وارسلناه إلى بيته (ألنه كان يعيش في الموصل) رافضين تحمل أي
مسؤولية إضافية .بعد أسابيع قابله مساعدي في أحد االسواق وكان المال مسرو ار ألنه في الحقيقة استعاد
من نظره ما يكفيه ليجد طريقه.
غالبية المرضى لحسن الحظ أكثر عقالنية وسرعان ما يتعلمون اطاعة تعليمات المستشفى .أذكر
في صباح أحد األيام عندما كنت أقوم بجولتي اليومية ،رؤية مجموعة من الناس يحيطون بصبي صغير
يبلغ السادسة من العمر .كانت قد وصفت له جرعة من زيت الخروع ،إال أنه قرر في ذهنه الفتي عدم
تناول تلك المادة الكريهة .لما كان صبيا ذك ار ووحيد والديه فقد كان مدلال بصورة مفرطة .حاول األب ثم
األم والجدة واالصدقاء بالتناوب اقناعه أو تهديده بصورة رقيقة لكن دون جدوى .بدأ يضرب النساء
(ويؤسفني القول يلعنهم أيضاً) بما في ذلك أمه ويرفض وهو متجهم قبول الدواء من والده رغم الوعود
بالحلوى والنقود وما إلى ذلك.

141

بعد مراجعة المنظر وأنا اتسلى تقدمت وأخذت الكوب الذي يحوى زيت الخروع الكريه واعطيته
للصبي متجاهال صراخه ودموعه .ثم اعلمت الوالدين بالنتائج السيئة للدالل المفرط الذي يضفونه على
أوالدهم غير إني اعتقد أن كالمي لم يكن ذي فائدة.
غالبا ما أشعر بالخجل وأنا االحظ كيف يتحمل هؤالء الناس المساكين األلم والمرض .إنها " مشيئة
اهلل " دائما وال فائدة من التذمر أو التمرد .كان علي مرة بعد أخرى إعالم بعض المراجعين المساكين
الذين ربما كانوا قادمين من مسافة بعيدة ليروا الطبيب اإلنكليزي وبصورة دمثة بأن فقدان البصر لديهم ال
يمكن شفاءه بعملية جراحية ألن سببه هو الماء األزرق .القليل منهم (ومعظم هؤالء من النساء) يبدأون
بالبكاء غير أن الغالبية نساء أو رجاال ال يزيدون على قولهم " الحمد هلل " من دون أي انفعال عاطفي.
إلي مستشفى واحد اختصاصي لألمراض العقلية في االمبراطورية العثمانية
هناك حسب ما نمى ّ
بطولها وعرضها وهو يقع في منطقة العصفورية المجاورة لبيروت ويعود إلى جمعية إنكليزية .الطريقة
العادية للتعامل مع المرضى العقليين في الموصل إذا ما كانوا غير مؤذين هي تركهم يهيمون بحرية
وعادة ما يعاملون بطريقة طيبة .لكن ما أن تبدو لديهم عالمات الجنون العنيف ،فسيعاملون كالوحوش
ويسجنون في غرف مظلمة ويربطون بسلسلة معدنية إلى الجدار .غير أن هناك أخصائي في " األمراض
العقلية " في الموصل ينتمي إلى عائلة مسلمة عريقة ويمتلك سمعة عظيمة لعالج المخبولين .لديه في
فناء داره بضعة آبار عميقة وهناك بجانب كل منها دلو كبير فيه ثقب في أسفله يتصل بالبئر .يجبر
المخبول على العمل من شروق الشمس حتى غروبها الستقاء الماء من البئر واستعماله لملء الدلو
المثقوب ويخبروه أنه يستطيع أن يترك حالما يمأل الدلو .واذا ما رفض العمل فيضرب دون رحمة .يقال
أن عددا من حإالت الخبل قد شفيت بهذه الطريقة.
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ال يوجد شيء يعادل تأثيره في التغلب على المعارضة بقدر تأثير المرضى الراقدين في المستشفى.
كان هناك بين العديد ممن أجريت لهم عملية الماء األبيض رجل عربي من مدينة سنجار (وهي منطقة
جبلية قرب الموصل) ,جاءنا مع رسالة توصية لم تكن هناك أي حاجة لها وهي من أحد أعيان المسلمين
في مدينته .بعد أن استعاد بصره وترك المستشفى عاد إلى الشيخ المسلم ليشكره .وجده عند ذهابه إليه
وسط حشد كبير يتميز بالفضولية وبدأوا يسألونه بطريقة عدائية عن ما القاه في المستشفى " المسيحي ".
لم يتورع بعض المتعصبين (وكان ذلك في أوائل أيام عملنا) عن ذم المستشفى والحكيم اإلنكليزي غير أن
هذ ا الرجل الذي اجرينا له العملية مثل ذلك الذي يذكره إنجيل يوحنا لم يخف من التصريح بما قد أجري
له " .يمكنكم أن تقولوا ما تشاؤون ،غير أني كنت ضري ار واستطيع اآلن أن أبصر ".
اعتقد أني سردت مافيه الكفاية لقرائي ،غير أني قبل الختام أود أن أذكر شيئا عن مستقبل بالد بين
النهرين.
هناك شيء واحد مؤكد ففي خالل سنوات قليلة ستكون هناك تغيرات كبيرة .لقد ذكرت سابقا سكة
حديد بغداد وهناك اشاعات وأنا اكتب اآلن تقول أن حكومة المانيا قد حصلت على امتيازات أخرى من
السلطان العثماني تسمح لها باالستمرار بخط الحديد لمسافة خمسمائة ميل إضافية لتخترق جبال طوروس
وتصل مدينة ماردين (على بعد عشرة أيام من السير عن الموصل) .واذا ما أنجز ذلك فتكون بقيه العمل
سهلة تماما .الخط من ماردين إلى بغداد الذي يمر في الموصل سوف ال تعتريه أي صعوبات وسيصبح
الوصول إلى الموصل (وفيها آثار نينوى) من أوربا أم ار يسي ار.
هناك في المقام الثاني قضية المالحة في نهر دجله .لم يكن هناك شك بإمكانية وصول البواخر
النهرية إلى الموصل قادمة من بغداد وربما تصل إلى ديار بكر كذلك (على مسافة  199 – 899ميل
شمال الموصل) .هذا سيعني انتعاشا كبي ار في التجارة أكان في االستيراد أو في التصدير.
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هناك اخي ار قضية فاتنة أال وهي ري بالد بين النهرين .ال تزال آثار القنوات القديمة بادية للعيان وال
يحتاج األمر سوى لحكومة نشطة مستعدة لصرف مبالغ صغيرة نسبيا إضافة إلى استحصال خدمات
مهندس قدير وذلك لتحويل كل تلك البادية بين النهرين العظيمين دجلة والفرات إلى جنة عدن فعلية كما
يفترض أنها كانت في العصور الغابرة عندما كانت جيوش ج اررة تستطيع إيجاد ما يكفي من العلف
لحيواناتها والطعام لجنودها خالل تلك الرقعة الواسعة من األرض .إن الفصل األخير في قصة هذا األقليم
العظيم الذي يضم داخله آثار ذلك العدد الكبير من المدن القديمة لم يكتب بعد .هناك العديد من
المؤشرات التي تلمح للمراقب المنتبه بأن بالد بين النهرين ستأخذ خالل قرن من الزمن موقعها بين ممالك
األرض ولن يكون ذلك الموقع بالموقع العادي !

144

مرفق رقم -0-

جنائن بابل أو جنائن نينوى المعلقة؟

1

أجرت األكاديمية البريطانية ستيفاني دالي ) ,(Stephanie Dalleyوهي أستاذة لغات الشرق األوسط
القديم في جامعة اوكسفورد بحوثا استمرت ما يقارب العشرين عاما لتحديد موقع الجنائن المعلقة وهي أحد
عجائب الدنيا القديمة السبع والتي كانت تعزى إلى مدينة بابل وينسب بناءها إلى ملك بابل الكلداني
نبوخذنصر .غير أن موقعها الصحيح بقي لغ اًز على علماء اآلثاريات ولم يكتشف في مدينة بابل أي دليل يؤيد
وجودها في تلك المدينة .كل ذلك أدى إلى الشك في وجود هذة الجنائن.
قامت السيدة دالي عبر هذه الحقبة الطويلة بجمع ثروة من األدلة الموثقة التي تشير إلى أن هذه الجنائن
كانت قد أقيمت في نينوى في أوائل القرن السابع قبل الميالد ولم تكن في بابل .تشير هذه البحوث إلى أن
الملك سنحاريب اآلشوري هو رب هذا االنجاز وليس الملك نبوخذنصر البابلي.
برزت أولى األدلة التي الحظتها هذه المرأة من خالل ترجمتها لنصوص بابلية وآشورية منقوشة على
ألواح بالخط المسماري ومن اعادة تأويل نصوص إغريقية ورومانية قديمة .من ضمن هذه النصوص نص
محفور على لوح جرت ترجمته في العشرينيات ,غير أن دالي تقول أن تلك الترجمة كانت "مجرد هراء".
عند اعادة ترجمة النص الذي يعزى إلى الملك اآلشوري سنحاريب أصيبت الباحثة بالدهشة ,فهو يتكلم
عن "قصر ال يبارى" شيده في عاصمته نينوى وهو "تحفة لكل الناس" .كما يصف الملك اآلشوري اآللة التي

 - 1يمكن االطالع على تفاصيل هذا الموضوع في جريدة الغارديان البريطانية عدد  /1أيار.2703 /

مالحظةَ:المرفقاتَالثالثَمنَاعدادَالمترجمَ.
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ابتكرت لرفع الماء وهي على شكل لولب أو بريمة .(screw) 1يقول النص أيضاً أن األداة صنعت باستخدام
طريقة جديدة لصب البرونز .يسبق هذا االختراع ما يدعوه الغرب (بريمة أرخميدس) بنحو أربعة قرون.
تقول دالي أن هذه البريمة أو المضخة كانت جزءاً من نظام معقد من القنوات والسدود واألنفاق التي
استخدمت لجلب الماء من مصادره الجبلية على بعد نحو  39كيلومت ار إلى نينوى وجنائنها المعلقة .كما تقول
أن الماء كان يرفع هكذا طوال النهار.

مضخة لولبية حديثة شبيهة بالنوع الذي تشير النصوص اآلشورية إلى استخدامه في ري جنائن نينوى.

تشير الباحثة إلى تنقيبات كشفت عن آثار هذا المشروع المائي وأن أحدها كان من السعة بدرجة يبدو
معها من الهواء كأنه جزء من طريق سريع حديث للسيارات ويحمل نقشا هاما يقول " سنحاريب ملك العالم
 .........قمت بتوجيه مجرى مائي عبر مسافات بعيدة إلى ضواحي نينوى".

 - 1هذه األداة هي في الحقيقة ما يمكن أن نسميه هندسيا بالمضخة اللولبية ) (screw pumpويمكن ادارتها يدويا أو
بواسطة الحيوانات وتعمل على رفع الماء إلى مستويات أعلى.
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كانت دالي قد طرقت الموضوع أول مرة سنة  9110وستنشر كتابا عن الموضوع بعنوان (The
) Mystery of the Hanging Gardens of Babylonفي أيار  .0998لن تستغرب دالي من وجود
معارضة أكاديمية قوية لكتابها وتقر بأن تحدي مقولة أن نبوخذنصر هو من بنى الجنائن المعلقة في بابل وهو
ما ندرسه في مدارسنا وما قد أدرجناه في اإلنسيكلوبيديات يبدو في قمة الغطرسة المعرفية .......غير أن علم
اآلشوريات ال زال علماً حديث العهد .والحقائق التي كانت تعتبر راسخة تتحول إلى أخرى عفى عليها الدهر.
غير أن األدلة عن حدائق سنحاريب ستدحض اآلراء المعارضة وتحقق ما هو مطلوب من احدى عجائب الدنيا
التي كانت "مهيبة كفكرة ومذهلة في المنظور ورائعة كقطعة فنية".
تصف الباحثة قصر سنحاريب وتقول أن الدرج المؤدي إليه كان من احجار شبه كريمة وكانت هناك
أسود نحاسية هائلة الحجم تحرس مدخله .كما جمعت أدلة تكشف أن حديقة القصر كانت قد صممت لتظهر
منظ اًر جبلياً وكانت فيها مصاطب ومماشي تحيط بها األعمدة ونباتات وأشحار غريبة األنواع وجداول ماء
رقراقة.
كتب عن عجائب الدنيا السبعة في مصادر دونت ألول مرة بعد قرون من بناء الجنائن المعلقة وكان
يوسفيوس في القرن األول الميالدي المؤرخ الوحيد الذي ذكر أن نبوخذنصر كان بانيها حسبما تذكره الباحثة.
كما تقر بوجود ارتباك كبير فيما يخص أسماء األشخاص والمواقع القديمة .مثال ذلك ما ورد في سفر
يهوديت ) (The Book of Judithفي العهد القديم الذي يفيد أن نبوخذنصر كان ملك أشور وأنه حكم في
نينوى.
دونه نبوخذنصر عن
مما جلب انتباه الباحثة إلى هذا الموضوع هو عدم ورود ذكر للجنائن ضمن ما ّ
المشاريع التي أنجزها .كذلك فإن زينوفون ) (Xenophonقائد حملة العشرة آالف األغريقية من المرتزقة الذين

147

استعان بهم أحد أمراء الفرس أو هيرودوتس المؤرخ االغريقي أو بليني ) (Plinyالمؤلف الروماني وكلهم قد
زاروا بابل في زمن كان يفترض أن هذه الجنائن كانت ال تزال موجودة خالله ,لم يذكروا أي شيئ عنها.
كل هذه األدلة والقرائن اقنعت هذه الباحثة البريطانية بعد طول تأمل ودراسة وتمحيص لوضع سمعتها
األكاديمية على المحك وقامت بتدوين ما اقتنعت به وأكدت على أن موقع هذه الجنائن هو نينوى وليس بابل.
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المرفق رقم – -1

المسيحيون في الموصل
يشكل المسيحيون ومنذ أزمان قديمة جدا ربما تعود إلى عهود المسيحية األولى عنص اًر مهما في مدينة
الموصل .من البديهي أن المشهد الموصلي ال يكتمل دون أخذ هذا العنصر بمنظور االعتبار فمساهمته في الحياة
اليومية من تجارة أو أمور إدارية أو من التعليم أو األمور الثقافية والعلمية ومساهمته كعنصر في المشهد العراقي
عامة كلها قد تركت أث ار سيبقى واضحا ومشهودا عبر األجيال .كان المسيحيون في الموصل يشكلون حسب تقدير
المؤلفة نحو  %05من سكان المدينة في الفترة التي عاشتها فيها ,إذ كان تعداد السكان يتراوح حسب تقديرها بين
ستين وثمانين ألف ,بينما يتراوح عدد المسيحيين حسب ما تذكره بين خمسة عشر وعشرين ألف.
كان للمسيحيين في الموصل محالتهم الخاصة .منها محلة الساعة وجوارها ومحلة الميدان امتدادا إلى
محالت حوش الخان والنبي جرجيس وسوق الشعارين وعمو البقال وكان البعض منهم يسكنون محلة ماروشعيا
امتدادا إلى رأس الكور .لم تقتصر سكنى المسيحيين على هذه المحالت فقد كانت هناك بيوتات مسيحية عديدة
أخرى حيث كانوا يعيشون فيها بجوار المسلمين.
نظ ار ما للمسيحيين من أثر في المجتمع الموصلي نرى أن نعرض شيئاً من تاريخهم .الغالبية العظمى من
مسيحيي الموصل تتبع واحدة من أربع كنائس مسيحية وهي:
الكنيسة الكلدانية
الكنيسة النسطورية
كنيسة السريان األورثودوكس
كنيسة السريان الكاثوليك
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المسيحيون في الموصل كما في بقية انحاء العراق قديمو العهد قدم المسيحية ذاتها .يعود تاريخهم كما
يروى إلى مجيئ توما الرسول أحد حواريي السيد المسيح إلى أرض الرافدين ومعه أدي وماري من اتباعه .يبدو أنهم
قدموا العراق من جهة الرها (مدينة أورفة الحالية في الجزيرة الفراتية جنوب تـركيا حالياً) وبدؤا بالتبشير بالدين الجديد
في شمال البالد ثم في وسطها وجنوبها.
تعرض أوائل المسيحيين في بالد النهرين الضطهاد حكام البلد الفرثيين آنذاك ثم في عهد الساسانيين الذين
تبعوهم وبخاصة في عهد ملكهم الذي يدعوه العرب (سابور ذي االكتاف).
بعد اعتناق ملوك الرومان للمسيحية بدءاً بقسطنطين وبروز االختالفات المذهبيه بين الطوائف المسيحية,
اضطر اتباع نسطوريوس الذين يقولون بوجود طبيعة انسانية للمسيح عند والدته وطبيعة إلهية حلت فيه عند عماده
وفارقته عندما صلب من دون اتحاد الطبيعتين ,إلى الهرب من الدولة الرومانية التي اضطهدتهم واغلقت مدرسة
الرها الكهنوتية التي كانت تتعاطف معهم .لم يطل هؤالء المسيحيين الذين استقروا في البدء في نصيبين التي كانت
ضمن أمالك الفرس االضطهاد الذي عانى منه أوائل المسيحيين وذلك ألنهم اعتبروا من اعداء الروم البيزنطيين.
انتشر هذا المذهب في ربوع العراق واعتنقه ملوك الحيرة من المناذرة .كشفت التنقيبات األخيرة في منطقة النجف
والكوفة العديد من الكنائس واألديرة التي تعود إلى تلك الفترة عندما كانت المسيحية مزدهرة في تلك المنطقة.
لم تتوقف االنشقاقات بين المذاهب المسيحية عند انشقاق نسطوريوس إذ تاله انشقاق آخر في بداية القرن
السادس الميالدي ولقي هذا المذهب دعم األمبراطورة ( تيودو ار) زوجة جوستينيان وانتشر بين أقباط مصر ثم حمله
(يعقوب البرادعي) إلى بالد الشام واعتنقه الملك العربي (الحارث بن جبلة) ملك الغساسنة .أصبح البرداعي أسقفا
للرها وقام بالتبشير بالمذهب الذي يعرف اآلن بالمذهب السرياني أو اليعقوبي نسبه إليه .كانت هذه الكنيسة تؤمن
بطبيعة واحدة للسيد المسيح لذا عرفت بأسم الكنيسة (المونوفيزية) أو ذات الطبيعة الواحدة .وصل هذا المذهب إلى
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العراق وأصبح المذهب الثاني بجانب مذهب اتباع نسطوريوس .من األثار قديمة العهد لهذا المذهب دير الشيخ
متي في جبل مقلوب بجوار الموصل .
كان مسيحيو العراق ومنهم مسيحيو الموصل على هذين المذهبين حتى اوائل العصر العثماني .في سنة
 9503عقد السلطان سليمان القانوني معاهدة مع فرانسوا االول ملك فرنسا تلتها معاهدة أخرى سنة  9518منحه
فيها حق حماية رعايا فرنسا داخل االمبراطورية العثمانية وحق سماع قضاياهم لدى قناصل فرنسا في الدولة
العثمانية .بعد انحطاط الدولة العثمانية فسر الفرنسيون هذه المعاهدات على أنها تشمل حق حماية المسيحيين من
رعايا العثمانيين .غير أنهم اقتصروا هذا الحق على اتباع المذهب الكاثوليكي واقترن ذلك بسعي كنيسة روما من
خالل مبعوثيها اليسوعيين (الجزويت) لتحويل المسيحيين من رعايا الدولة العثمانية إلى الكثلكة.
أفلحت هذه الجهود مقترنة بخالفات داخل كنيسة المشرق النسطورية تتعلق بحصر البطريركية في عائلة
واحدة ,في تحقيق انشقاق أبرشية ألقوش تحت رعاية يوحنان سوالقا وانضمامها إلى المذهب الكاثوليكي .قام سوالقا
رسمه البابا يوليوس الثالث بطريركا واصبح
إثر ذلك وفي سنة  9550بزيارة روما يرافقه سبعون من اتباعه حيث ّ
مقره مدينة ديار بكر .في عام  9880أنكر بطريرك ديار بكر سلطة البابا وعاد إلى مذهبه األصلي بعد أن توجه
إلى منطقة (قوجانس) في منطقة منيعة في جبال حكاري جنوب شرق حدود تركيا الحالية .أصبح هذا البطريرك
يمثل كنيسة المشرق النسطورية المذهب وبقيت تعرف بهذا األسم حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر حين
أرسلت كنيسة انكلت ار إليهم مبعوثها (وليام ويكرام  (William Wigramوهو الذي أسبغ على اتباع هذه الكنيسة
أسم (اآلثوريين(.
أما بقية اتباع سوالقا الذين حافظوا على كاثوليكيتهم فقد استقر بطريركهم في ألقوش حتى بداية تأسيس الدولة
العراقية حيث انتقل إلى الموصل ومن ثم إلى بغداد وتعرف هذه الكنيسة بالكنيسة الكلدانية.
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تعرض اتباع بطريرك قوجانس أي النساطرة في القرن التاسع عشر لحمالت أغوات األكراد البوتانيين لكنهم
كانوا يتمتعون في معتزلهم الجبلي بشبه استقالل ذاتى .مع اندالع الحرب العالمية األولى احتل الجيش القيصري
الروسي في بداية عام 9195منطقة شرق األناضول .استغل النساطرة ذلك واعلنوا الحرب على الدولة العثمانية كما
هاجموا القرى الكردية .غير أن العثمانيين سرعان ما استعادوا تلك المنطقة مما اضطر النساطرة للهروب مع الجيش
الروسي عبر الحدود إلى منطقة أورمية في بالد فارس حيث بقوا هناك حتى نهاية الحرب .حصلت لهم هناك أيضاً
نزاعات مع العشائر الكردية فقاموا بالهجرة إلى العراق الذي كان تحت االحتالل االنكليزي آنذاك .أسكنهم االنكليز
في معسكر لالجئين في بعقوبة وقاموا بعد ذلك باسكانهم في المنطقة الجبلية في ما هو اآلن محافظة دهوك كما
استخدموا شبابهم كمجندين في القوات المسلحة البريطانية .أراد بطريرك النساطرة أن تعاد له ميزاته السابقة بأن
يعتبر حاكم رعيته ويتمتع باستقالل شبه ذاتي كما كان حاله في الدولة العثمانية .أدى ذلك إلى حدوث صدام
مؤسف مع القوات العراقية قي منطقة سميل التابعة لمحافظة دهوك اآلن ذهب ضحيته العديدون .لذا اضطرث بقايا
القوة التي آزرت البطريرك إلى الهجرة مرة أخرى إلى سوريا حيث ال تزال اعداد كبيرة منهم تسكن منطقة القامشلي
وانتهى األمر بالبطريرك إلى قبرص ثم شيكاغو .إال أن غالبية اتباع هذا المذهب استقروا في العراق واصبحوا
مواطنين مخلصين ذوي مهارات متميزة في النسيج العراقي .الغريب في األمر أن اتباع هذا المذهب انقسموا على
نفسهم مذهبيا مرة أخرى في ستينيات القرن العشرين.
أما كنيسة السريان األورثودوكسية ( اليعقوبية) فقد كان مقر بطريركها في انطاكية حتى سنة  593ثم انتقلت
البطريركية بسبب المتاعب التي واجهتها إلى بعض األديرة في منطقة الجزيرة لتستقر إبان القرن الثالث عشر في
دير الزعفران بجوار ماردين وانتقلت بعد الحرب العالمية األولى إلى حمص لتستقر آخر األمر في دمشق سنة
 .9151بدأ السعي البابوي لتوحيد هذه الكنيسة مع كنيسة روما من قبل البعثات الكبوشية واليسوعية في حلب
وبمؤازرة قنصل فرنسا منذ العقد الثالث في القرن السابع عشر وافلحوا في سنة  9880في تنصيب أول بطريرك
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للسريان الكاثوليك في حلب لكنه انتقل فيما بعد إلى ماردين ثم إلى بيروت حيث مقره اآلن .لم تفلح الجهود في
استقطاب الكاثوليك التباع هذه الكنيسة في الموصل وجوارها حتى سنة  .9489تقول بعض المصادر أن قنصل
فرنسا في الموصل كان يحرض الوالة على إثقال كاهل المسيحين بالضرائب ,لكنهم ما أن يتحولوا إلى الكثلكة حتى
يشملهم برعايته ويخلصهم من العبء الضريبي الثقيل .كان لآلباء الدومينيكان أثرهم أيضاً فأفلحوا في تحويل نسبة
من مسيحيي قره قوش إلى الكثلكة تبعهم بعض مسيحيي برطلة وأخي ار تحول بعض سريان الموصل ذاتها إلى
المذهب الكاثوليكي.
من المناسب ان نذكر في هذا المجال أن العديد من الكهنوتيين الموصليين في القرن العشرين تبوؤا مناصب
بطاركة السريان األورثودوكس والكاثوليك في حمص ودمشق وبيروت كما كان بطاركة الكنيسة الكلدانية جميعهم من
رسم بعض الكاثوليك والكلدان منهم كرادلة أيضا.
الموصل أو من ريف الموصل فيما ّ
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المرفق – – 3

أللهجة الموصلية
أول ذي بدء يجب أن نقول أن لسكان مدينة الموصل حتى قبل قرن أوما يزيد ,اكثر من لهجة واحدة .هناك
أوال ما جرى العرف على دعوته باللهجة الموصلية حسبما يعرفها غير الموصليين .هذه اللهجة ذاتها فيها اختالف
عن دما يستخدمها المسلم عن تلك التي يستخدمها المسيحي وكذلك عندما كانت تستخدم من قبل يهود الموصل .فيما
عدا ذلك هناك لهجة قبيلتي البقارة (البكارة) والعقيدات (العكيدات) من العشائر العربية التي استوطنت في الموصل
منذ أزمان بعيدة وهي لهجة سأدعوها باللهجة الريفية لعشائر شمال الرافدين( وليس البدوية التي يتكلمها الشمريون
من سكنة أرياف الموصل) .تبقى هناك لهجة فريدة من نوعها يتكلمها سكان محلة باب البيض من المنطقة خارج
سور الموصل في األصل .هذه اللهجة ال مثيل لها في العراق حسب معلوماتي المتواضعة ويمكن للموصلي تمييز
متكلمها أين ما تقابله عندما يستخدمها.
كتب الكثيرون عن اللهجة الموصلية وخصائصها وما يلفظ وما يغير من مخارج الحروف فيها وال أريد أن
أكرر ما كتبه غيري هنا .هناك مالحظة واحدة لم اق أر من ك تب عنها وغالبيتهم من الموصليين وربما لم ينتبهوا لها
لكني سمعت تعليقا عنها من إخوة عرب غير عراقيين في أكثر من مرة .المالحظة تخص استخدام حرف الـ(ن).
فالنون تستخدم كتعويض عن حرف الـ(ه) الذي يمثل الضمير .مثال ذلك قول الموصلي:
أكلتونو بدل أكلته بالفصحى .أو :أكلتو أو أكلتا في اللهجات الدارجة.
وكذلك:

أخذنانو بدل أخذناه .و :خذينو بدل خذيه
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يالحظ أن النون تستخدم بديال لحرف الهاء الذي يمثل ضمير المفعول به عندما يكون الفاعل المتكلم مفردا
أو جمعا أو يكون الفاعل مخاطباً مؤنثاً (أكلتينو) إنما ليس المخاطب المذكر (أكلتو) أو الجمع (أكلتمو) أو الغائب
المفرد مذك ار أو مؤمثا (أكلو ,أكلتو) لكن الغائب الجمع يعود فيأخذ النون(أكلونو) .لماذا هذا التمييز؟ ال تسألني
رجاء .هكذا قال أجدادنا .أخيرا يستخدم النون كذلك مضافا إلى الصفة أحيانا مثل (التحتاني) أو (الفوقاني) وربما
هناك استخدامات إخرى فاتتني.
أذكر مرة وأنا ذاهب في سيارة تاكسي في عمان للقاء قريبي الذي سينتظرني في أحد المطاعم .خابرني ليقول
أنه وصل المحل وبدء يرشدني إلى الموقع وأجبته (ماكو مشكلة راح ألقّينو) .ما كان من سائق التاكسي إال أن
سألني (أنت موصلي؟) .سألته كيف ميزني عن أي عراقي آخر فقال بداللة (ألقينو) وأن ال أحد غير الموصلي
يستعمل هكذا تصريف وتبين أنه قد زار الموصل كما قد زار العديد من الدول العربية األخرى وأنه حسن المعرفة
باللهجات العربية .لم تكن تلك المرة الوحيدة التي ذكرت مثل هذه المالحظة فقد سبقتها أكثر من مالحظة مماثلة.
كيف تطورت اللهجات العربية وما هو أصلها؟ اإلنسان واللغات التي ابتدعها أمر غريب .اللهجة تتطور
باستمرار وتولد لغات جديدة .هناك في منطقة القفقاس وحدها  10لغة .أما في جزيرة غينيا الجديدة شمال استراليا
التي تبلغ مساحتها  438999كم مربع مقارنة بمساحة العراق البالغة  183999كم مربع ,فهناك كما تقول المراجع
أكثر من ألف لغة !!!!
سألت أحد معارفي من الهنود وهو بنجابي عن لغات الهند المتعددة أيضاً ,فقال أنه يفهم تقريبا كل لغات
شمال الهند من الهندي والكجراتي والبنغالي وغيرها ,غير أنه عاجز عن فهم لغات جنوب الهند لكونها ذات أصل
مختلف .سبب تشابه لغات شمال الهند هو أنها جميعها من أصل واحد هو اللغة السنسكريتية.
خذ أيضاً اللغات األوروبية ذات األصل الالتيني من االيطالية والفرنسية والبرتغالية واالسبانية وحتى تلك اللغة
المهجنة من الالتينية والجرمانية والتي أصبحت اللغة المشتركة أو السائدة ) (Lingua Francaفي العالم أجمع,
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وهي اللغة اإلنكليزية .جميع هذه اللغات ليست سوى لهجات من اللغة الالتنية تطورت عبر مئات السنين بعد -
وربما أثناء وجود -الدولة الرومانية الغربية ,لتوثّق وتعتمد كلغات قومية في بدايات عصر النهضة األوروبية .كانت
وال زالت هناك لهجات أكثر .ففي فرنسا هناك لهجة (أوكسيتان) في الجنوب غير أن الدولة القومية فرضت
سيطرتها وجعلت لهجة الشمال هي اللغة الفرنسية المعروفة بآدابها وموروثها الحضاري العظيم .لكن الوضع في
اسبانيا كان مختلفا فالدولة لم تستطع طمس لغة قطالونيا التي بقت اللغة الرسمية في برشلونة وجوارها كلغة معترف
بها ولها مقامها الدولي.

1

ال اعتقد أن حال اللغة العربي ة كان سيختلف عن حال الالتينية لوال وجود القرآن في الدرجة األولى وكذلك
لتعلق العرب بموروثهم الشعري وقد قيل سابقاً (الشعر ديوان العرب) .فلهجة العراق (وهي مع بعض االختالفات
تسود من دولة اإلمارات جنوبا عبر شرق السعودية والبحرين وقطر والكويت وحتى ريف الموصل وريف شرق
سوريا) كانت ستصبح لغة لها استقالليتها حالها حال اللهجة الشامية أو المصرية أو المغاربية .نرى في هذا العهد
جهودا تبذل لتوثيق العامية المصرية أو اللبنانية لجعلها لغة مستقلة ,غير أن هذه الجهود كما يبدو لن تنال النجاح.
أين تقع اللهجة الموصلية ضمن هذه الفسيفساء من اللهجات العربية؟ تنسبها تقارير دراسة )(Ethnologue
عن لغات العالم كجزء من لهجة شمال الرافدين العربية الدارجة )(Arabic, North Mesopotamian Spoken
وتقول أنها اللهجة أو اللغة الدارجة في وادي الرافدين شمال بغداد امتدادا إلى سوريا وجنوب تركيا وأن مستخدميها
يبلغون خمسة ماليين وستمائة ألف شخص .ومن األسماء التي تدعى بها هذه اللهجة عربية (قلتو) أو المصالوي
أو لهجة سورية وادي الرافدين الدارجة.

 -1يواجه األكراد في شمال العراق مشكلة تباين اللهجتين البهدينانية والصورانية وضرورة اعتماد إحداها للدراسة ولالستخدام
الحكومي علما أن بعض االصدقاء االكراد من دهوك يلجأون حسب قولهم إلى استخدام العربية في أربيل أو السليمانبة ألن لهجتهم غير
مفهومة هناك .رأيت بالمناسبة اسبانا وإيطاليين يكلمون واحدهم اآلخر كل بلغته ويفهموا بعضهم.
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ما نعرفه أن اللهجات في هذه المناطق تختلف عن بعضها بقدر بسيط لكنها جميعا من عائلة واحدة .نقطة
بدء استخدام هذه اللهجات على وادي دجلة هي منطقة الدور وتكريت مع وجود بسيط لها في بيجي والشرقاط ,ثم
التواجد األكبر في مدينة الموصل ثم نراها في مدينتي ماردين وسعرد في جنوب تركيا .أما على وادي الفرات فيبدء
استخدامها لدى سكان هيت وكبيسة ثم في عانة امتدادا في مدينة دير الزور وكذلك في محافظة الجزيرة السورية
بمدينتيها الحسكة والقامشلي .هناك عدد من البحوث المنشورة عن اللهجات التي يستخدمها عرب تركيا رغم
محدودية عددهم .فيما لم أجد سوى النزر األقل من اليسير عن هذه اللهجات في العراق.
يالحظ أن استخدام هذه اللهجة قي المنطقة الجغرافية الموصوفة محصور تقريبا في المناطق الحضرية التي
تحيطها أرياف يستخدم سكانها ما سميناه لهجة العراق .يذكر بالمناسبة أن سكان بغداد كما تقول المصادر التاريخية
كانوا لغاية سنة  9389يستخدمون لهجة تشبه اللهجة الموصلية .غير أن بغداد أصيبت في تلك السنة بمجوعة من
الكوارث فقد انتشر فيها الطاعون ثم حاصرها الجيش العثماني لينهي حكم المماليك وتلى ذلك فيضان دجلة والفرات
مما افرغ المدينة من سكانها فغلبت عليها العشائر جالبة معها لهجتها التي سادت بين سكان بغداد عدا سكانها من
اليهود والمسيحيين حيث احتفظوا بلهجة قريبة جدا من اللهجة الموصلية.
يالحظ من زار شمال إفريقيا الشبه بين اللهجة الموصلية ولهجة تونس .أخبرني أحد االصدقاء الموصليين
ممن عمل في السلك الدبلومسي العراقي في تونس بضعة سنين أن لهجة مدينة نابل على وجه التخصيص شبيهة
جدا باللهجة الموصلية .يضيف وقد استطلع أراء عدد من التونسيين عن سبب هذا الشبه وعلم منهم أن فاتح تونس
ومؤسس مدينة القيروان عقبة بن نافع قد طلب من الخليفة معاوية بن أبي سفيان ان يرفده ببعض القبائل العربية
للسكن في تلك البالد .ويقول التونسيون أن معاوية وجه عقبة الستصحاب بعض قبائل الجزيرة الفراتية إلى إفريقية
لسكناها وأنه استصحب معه خمسين ألفا من هده القبائل لتعريب البالد المفتوحة .هذا يشير إلى أن لهجة الموصل
ولهجة تونس المعاصرتين تنتميان إلى أرومة واحدة تعود إلى ايام االسالم األولى وربما إلى العهد ما قبل
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االسالمي .من المعلوم أن القبائل العربية كان لكل منها لهجته الخاصة وأن لغتنا العربية الحالية هي لغة القرآن
بالطبع وهي في الحقيقة لهجة قريش .أما لهجة الجزيرة الفراتية التي تنتمى لها لهجة الموصل فهي في األصل لهجة
ربيعة الذين استوطنوا هذه الديار من عصر ما قبل االسالم .وتعرف اقاليم الجزيرة بديار بكر في شمالها وديار
مضر (دير الزور) في غربها وديار ربيعة في شرقها (الموصل) .وربيعة هي القبيلة األصل وكل من مضر وبكر
ممن تناسل منها وكذلك تغلب وشيبان وهما قبيلتان كانتا في الموصل أثناء الفتح االسالمي وكان الحمدانيون حكام
الموصل في أواسط العصر العباسي ممن تناسل من تغلب .يفخر األخطل الشاعر التغلبي بدياره (ما بين الزابين)
في بعض قصائده كما يبث همومه منها في قصيدة أخرى فيقول:
أتاني ودوني الزابين كالهما

أمر من الصبر
ودجلة ,أنباء ّ

إذ يبدو أنها كانت جزء من ديار تغلب في ذلك الردح من الزمن.
يقول مصطفى جواد رحمه اهلل في أحد أحاديثه أن اللهجة الموصلية أقرب اللهجات العراقية إلى الفصحى وقد
سبقه في ذلك الرحالة العربي البشاري المقدسي ( 119-114م) قفد قال في كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة
األقاليم)" :وأهل الجزيرة لغتهم حسنة أصح من لغة أهل الشام ألنهم عرب وأحسنها الموصلية" والمقدسي كما يدل
اسمه شامي من أهل القدس .لذا لن نبالغ إن قلنا أنها أقرب اللهجات العربية جميعا إلى الفصحى.
تلكم هي اللهجة الموصلية التي يبدو مع األسف أنها تحارب للبقاء وسط اللهجة الريفية العراقية بسبب العدد
الكبير من العشائر التي نزحت وال زالت تنزح إلى المدينة طلبا للرزق أو للعلم وبسرعة تمنع اندماجها في النسيج
الموصلي الذي بقي محافظا على أسسه منذ عصر ما قبل االسالم ومنذ حلت ربيعة في عذه الديار قبل ألفية
ونصف من السنين.
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أرجو أن ال يختفي لفظ القاف العربية الصحيح وأن ال يحل اللفظ(گ) الشبيه بالكاف الفارسية بديال له وأن
ال يحل اللفظ الشبيه بالجيم الفارسية )چ( محل الكاف الفصحى وال زالت اللهجة الموصلية من دون العديد من
اللهجات العربية (بخاصة المشارقية منها) تحتفظ بلفظ هذين الحرفين بصورتيها الصحيحتين.

انتهى الكتاب
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ا الكتاب
.
,

.
,

.

.
.
م و

ا ل جما ال ر ي نَ

رَال ا ةَالر س ةَلل سا َالشر اتَي منَفيَع و هنَ َ-كرَا نَ اَ

كت َ َالس و َ حدَالوجو َ.لمَي نَ جهاَجم الَجداَ ماَ ع َ َال لمة َ رَ نَالع ونَكا َ ا عةَ
عبرَعنَ ح ةَيمل هاَال نَ تم َ اَ َيم نَ د اك  َ.هاَع ونَ عل َ ب يَ اَماَ ك تَ ظرا هاَ
عل َفيَا ت ا َل و َمنَال َ َيم نَالتعب رَع َ ال ال َ.ال و َا رَمنَالوجو َ وَالوج َالم رَ
الم عمَ ال ويةَال َ را َ و َ س ةَ نَال ت اتَ رَالمت جات
.

كت َ

رىَللمترجمَ(منَم شو اتَالم ظمةَالعر ةَللترجمةَ–َ ر ت)
(
(

)
)

)

(

)

(
–
(

)
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